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Wikipedia beta oxidation

Quá trình oxy hóa Calleta là quá trình bảo đảm axit béo (ở dạng Acyl-CoA) trong Acetyl-CoA, một nhiên liệu không thể thiếu của chu kỳ Krebs trong quá trình thở hiếu khí. Độ phân giải axit béo được thực hiện trong ti thể và perox. Quá trình oxy hóa helifer có thể được chia thành 3 giai đoạn chính: Kích hoạt axit béo trong cytorates Việc vận chuyển axit béo vào axit ti thể (thông qua carnitine loine) Quá trình
oxy hóa telads axit béo thành một chất nền của axit béo bị oxy hóa trong hầu hết các mô trong cơ thể. Trong một số trường hợp ngoại lệ, không thể oxy hóa hiệu quả chất béo (não) hoặc hoàn toàn không hiệu quả (ingociti hoặc cellulose của tuyến trên). Kích hoạt axit béo Axit béo có thể xâm nhập qua màng sinh học vì chúng hòa tan kém trong nước, nhưng có thể hòa tan tốt trong chất béo. Khi axit béo đã
có mặt trong cytote, kích hoạt của chúng được đặc trưng bởi sự tổng hợp dài các enzym acyl coA béo. Cụ thể, phân tử axit béo sẽ phản ứng với ATP để tạo thành acyl adenilate béo và pyrophosphate insotic. Fatty anil adenilati phản ứng với các dòng coenzy miễn phí A để tạo thành este acrylic-CoA béo và AMP. Acyl-CoA chất béo tái phản ứng với carnitine để tạo thành acylcarnine và được vận chuyển
qua màng ti thể với natri glutamate. Quá trình oxy hóa axit béo trong cơ thể ti thể Khi chuyển giao cho ti thể của cơ thể, axit béo trải qua nhiều chu kỳ oxy hóa calcant cho đến khi axit carbon dioxide hoàn toàn phân hủy. Mỗi chu trình như vậy giải phóng CoA acetyl chứa 2 nguyên tử cacbon và trải qua 4 bước như sau: Mô tả sơ đồ enzyme giảm hydro sau FAD: Axit béo bị oxy hóa bởi enzyme Acyl-CoA-
Dehydrogenase. Enzyme này sẽ xúc tác cho quá trình giảm hydro để tạo thành một liên kết kép giữa 2 và 3. Acyl CoA dehydrogenase trans-Δ2-enoil-CoA Hydro hóa: Sau đây, liên kết kép giữa cacbon 2 và 3 sẽ được hydro hóa. Phản ứng này được đặc trưng bởi kích hoạt lại, tức là chỉ L. enoyl CoA hydrat hóa L-β-hydroxyacil co.o.g. Quá trình oxy hóa với NAD +: Phản ứng tiếp theo sẽ là quá trình oxy hóa
của L-β-hydroxyacil CoA với NAD +. Nhóm hydroxyl trong carbon thứ ba sẽ được biến thành một nhóm keto. L-β-hydroxyacil CoA dehydrogenase β-ketoacyl CoA Phân (tiolysis): Bước cuối cùng của chu trình oxy hóa caledocie là cắt bỏ nhóm CoA β-ketoacyl với một nhóm tiol khác của protein CoA khác. Nhóm tiol sẽ được gắn giữa carbon số 2 và số 3. β-ketothioac A CoA-axetyl và C-mạch acil ít hơn 2
nguyên tử cacbon như dự kiến ban đầu, cho đến khi toàn bộ chu kỳ C của axit béo được cắt thành CoA acetyl. Chu trình oxy hóa cuối cùng sẽ tạo ra hai phân tử CoA Acetyl thay vì một Acyl CoA và một CoA acetyl như trước đây. Mỗi chu kỳ, Acyl CoA được rút ngắn bởi 2 carbon và một FADH2, và một NADH và một axetyl CoA được sản xuất. Quá trình oxy hóa axit béo không bão hòa Quá trình oxy hóa
của các veets của axit béo không bão hòa gặp phải một vấn đề lớn với vị trí Kết nối CIS có thể ngăn chặn sự hình thành của một kết nối xuyên Δ2. Vấn đề này cần phải được giải quyết trong sự hiện diện của 2 enzyme mới. Ở đây, bất kể cấu trúc của mạch C, quá trình oxy hóa của bê chỉ dừng lại cho đến khi acyl CoA (đối với sự hiện diện của một kết nối kép) không còn là cơ sở thích hợp cho các enzyme
acyl CoA dehydrogenase và enoil CoAhydrase. Vì vậy: Nếu acyl CoA có nghĩa là kết nối cis-Δβ, enzyme coomerase cis-Δβ-Enoil coa chuyển đổi nó thành kết nối xuyên Δ2. Nếu acyl CoA có nghĩa là một kết nối kép cis-Δ4, hydropidia sẽ sản xuất 2,4-dienoil và đây không phải là một chất cơ bắp thích hợp cho enzyme carbohydrate coA. Tuy nhiên, enzyme 2.4 Dienoyl CoA reductase sẽ giảm 2,4-dienoil (với
nguồn năng lượng nadph) thành trans-Δβ-enoyl CoA và sau đó 3,2-Enoyl CoA isomerase sẽ tiếp tục công việc của mình như đã trình bày ở trên. Nói tóm lại: Từ cis đến trans, vị trí thậm chí của liên kết kép sẽ thay đổi từ đồng phân enzym. Liên kết vị trí kép sẽ được gỡ bỏ để di chuyển liên kết đến một vị trí soden và tiếp tục làm việc isomerase. Quá trình oxy hóa các axit béo mạch máu C lẻ Các axit béo
mạch máu C lẻ thường được tìm thấy trong thực vật và một số sinh vật biển nhất định. Nhiều người trong số các công ty đóng băng sản xuất một lượng lớn axit propionic, trong đó có một mạch 3-carb trong quá trình lên men carbohydrate trong con mồi. [1] Các axit mạch máu kỳ lạ bị oxy hóa thành mạch chập, nhưng thành phẩm là propionyl-CoA và không phải acetyl-CoA. Propionyl-CoA này sẽ được
aeted bởi chính quyền của bicarbonate của ion để isotolitic D đẳng trương D isotolytic D ở dạng D methylmalonil-CoA, mà sẽ có nghĩa là sự bao gồm của biotin cofactor, ATP và propionyl-CoA carboxylic enzyme. Các ion bicarbonate sẽ được thêm vào carbon trung bình của propionyl-CoA, tạo thành D-methylmalonyl-CoA. D-methylmalonyl-CoA được chuyển đổi bởi enzyme methylmalonyl-CoA epimerasis
thành đồng phân L của nó và sau đó enzyme methylmalonil-CoA mutasis làm thay đổi cấu trúc của L-methylmalonyl-CoA (đòi hỏi sự tham gia của B12 như coenzymatics) để tạo thành succinil-CoA, một thành viên của chu kỳ Krebs. Vì nó không được sửa đổi hoàn toàn trong chu kỳ Krebs, các sản phẩm của nó sẽ được tái chế trong một quá trình gọi là phản ứng bổ sung (catapleroza) và do đó khôi phục lại
các hạt trung gian của chu kỳ Krebs. Quá trình oxy hóa bê trong axit béo peroxy, quá dài để ti thể xử lý (được cho là axit với các mạch C có hơn 22 carbon), sau đó peroxide xử lý chúng. Nhưng peroxide chỉ thực hiện một phần của quá trình: chúng ngăn chặn quá trình oxy hóa cho đến khi hình thành chỉ số octan CoA - nghĩa là acyl CoA 8 hydrocarbon. Trong thời gian này, octan coA được chuyển giao cho
cơ thể ti thể để xử lý phần còn lại của công việc. Sự khác biệt lớn trong quá trình oxy hóa của bê trong cơ thể của peroxide là nó không sản xuất ATP. Thiết bị điện tử điện áp cao được sản xuất trong quá trình này sẽ được chuyển giao cho các phân tử O2 và hình thức H2O2. Xúc tác enzym, một enzyme cụ thể chỉ có trong peroxit, sẽ chịu trách nhiệm giảm lượng khí thải THEH2O2 đối với nước và oxy. Các
enzym cụ thể được sử dụng cho các axit béo quá mức xắt nhỏ cũng được yêu cầu cho quá trình oxy hóa bê axit béo trong cơ thể của peroxium. Trong quá trình này, ba sự khác biệt quan trọng giữa ti thể và enzyme peroxidetic có thể được liệt kê: quá trình oxy hóa telad peroxide đòi hỏi sự hiện diện của carnitine acyltransferase dựa trên peroxides (thay vì carnitine acyltransferase I và II cơ quan ti thể) để
chuyển axit béo từ cytorate đến cơ thể peroxy. Phản ứng oxy hóa đầu tiên đạt được bởi enzyme CoA oxidase chứ không phải là acil CoA dehydrogenase. Các β-ketothiolase, được sử dụng trong perox, hoạt động trên các chất khác so với ti thể β-ketothiolasis. Quá trình oxy hóa bê trong perox được kích thích bởi các bữa ăn nhiều chất béo hoặc hypolipidemia, chẳng hạn như clofibrate. Năng lượng được
tạo ra trong phản ứng oxy hóa bắp chân Tổng số 1 FADH2 x 1,5 ATP = 1,5 ATP 1 NADH x 2,5 ATP = 2,5 ATP.5 ATP 1 acetyl CoA x 1 ATP = 10 ATP Total = 14 ATP Đối với axit béo mạch máu ch đều (C2n), cần phải (n - 1) quá trình oxy hóa để phá vỡ hoàn toàn C-circuit i sản phẩm contiular là acetyl CoA plus. Tuy nhiên, 2 ATP được thoát nước trong quá trình kích hoạt axit béo và do đó tổng số ATP thu
được (n - 1) * 14 + 10 - 2 Ví dụ, lượng ATP thu được sau quá trình oxy hóa axit telad palmitic (C16, n =8) là: (8 - 1) * 14 + 10 - 2 = 106 ATP nhiên liệu ATP Tổng cộng 7 FADH2 x 1.5 ATP = 10,5 ATP 7 NADH x 2,5 ATP = 17,5 ATP 8 acetYl Co A x 10 ATP = 80 KÍCH HOẠT AXIT ATP = -2 ATP Total = 106 ATP Đối với các nguồn nhiên liệu sử dụng một số lượng lớn ATP được sản xuất ở trên, tổng ATP 129 =
{(8-1)*17+12-2} cho các phân tử axit palmitic. Quá trình oxy hóa của thịt non-axit béo kiếm được ATP một mức lương, mà không phải là điều này, bởi vì nó đòi hỏi hai enzyme hơn cho quá trình oxy hóa. Xem thêm sự trao đổi chất axit béo Chu kỳ Krebs oxy hóa Embrace Alpha oxy hóa liên kết beyond The Logic hóa học đằng sau chuyển hóa axit béo tại ufp.pt JEREMY M. BERG, JOHN L. TYMOCZKO và
LUBERT STRYER Biochemistria, 2002 Animations at brookscole.com ^ Nelson, D. L. &amp; Cox, M.M. (2005). Lehninger Nguyên tắc hóa sinh, ấn bản lần thứ 4. New York: W. H. Freeman và Công ty, trang. 648-649. ISBN 0-7167-4339-6. Mẫu:Chuyển hóa lipid Mẫu:Enzyme trao đổi chất lipid Lấy từ quá trình oxy hóa Omega (quá trình oxy hóa ω) là quá trình chuyển hóa axit béo ở một số loài động vật. Nó
là một con đường thay thế cho quá trình oxy hóa beta, thay vì β carbon kết hợp quá trình oxy hóa carbon ω (carbon ngoài cùng từ nhóm axit béo carboxy). Quá trình này thường là một con đường catabolic nhỏ hơn cho các axit béo chuỗi trung bình (10-12 nguyên tử cacbon), nó trở nên quan trọng hơn β hóa là một khiếm khuyết. Ở động vật có xương sống, enzyme oxy hóa ω được tìm thấy trong các tế
bào gan và thận ER mịn màng, chứ không phải trong ti thể β oxy hóa. Các bước của quy trình như sau: Loại phản ứng Enzyme Mô tả Phản ứng Hydroxyl hóa chức năng hỗn hợp Bước đầu tiên giới thiệu nhóm hydroxyl với ω carbon. Oxy cho nhóm này đến từ oxy phân tử trong một phản ứng phức tạp được tạo ra bởi một số thành viên của viz CYP4A và CYP4F., CYP4A11, CYP4F2 i CYP4F3, hoặc hai
enzyme CYP450 khác, CYP2U1 và CYP4Z1, một cytochrome su P450 iocator của electron NADPH (xem Cytochrome P450 omega hydroxylase). Oxy hóa rượu dehydrogenase Bước tiếp theo là quá trình oxy hóa của nhóm hydroxyl thành aldehyde nad+. Quá trình oxy hóa aldehyde dehydrogenase Bước thứ ba là quá trình oxy hóa của nhóm aldehyde thành axit cacboxylic ở trên +. Sản phẩm của bước
này là axit béo với một nhóm carboxylic ở mỗi đầu. Sau ba bước này, hoặc là sự kết thúc của axit béo có thể được gắn vào coenzym A. Các phân tử sau đó có thể nhập ti thể và β hóa. Các sản phẩm cuối cùng sau quá trình oxy hóa liên tiếp bao gồm axit succinic, có thể xâm nhập vào chu trình axit citric và axit adipicic. Bước đầu tiên của quá trình oxy hóa ω, tức là việc bổ sung dư lượng hydroxy omega
carbon vào chuỗi ngắn, trung gian và dài của các axit béo không bão hòa hoặc bão hòa, có thể phục vụ để sản xuất hoặc bất hoạt các phân tử tín hiệu. Ở người, một tập hợp con của cytochrome P450 (CYP450) microsomal-bound ω-hydroxylase (thermocycated Cytochrome P450 omega hydroxylase) chuyển hóa axit arachidonic (được gọi là axit eicosatetraenoic) thành axit 20-hydroxyecosatetraenoinic
(20-HETE). [1] 20-HETE có một loạt các hoạt động trong các hệ thống mô hình động vật và tế bào, ví dụ như các nghiên cứu di truyền ở người chỉ ra rằng 20-HETE góp phần vào tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim và đột quỵ (xem axit 20-Hydroxyeikosatetraenoic). Trong số các họ superpo CYP450, các thành viên của CYP4A và CYP4F viz., CYP4A11, CYP4F2, CYP4F3 sub-enzyme, được coi là thành viên
của CYP4A và CYP4F viz., CYP4A11, CYP4F2, CYP4F3, các enzym cytochrome P450 chiếm ưu thế chịu trách nhiệm trong hầu hết các mô cho sự hình thành của 20-HETE. [2] [3] [4] CYP2U1 [5] và CYP4Z1 [6] góp phần vào việc sản xuất 20-HETE trong một bảng mô hạn chế hơn. Cytochrome ω-oxidase, bao gồm các cytochrome thuộc họ CYP4A và CYP4F và CYPU21, ω-hydroxylate và do đó làm
giảm hoạt động của các chất chuyển hóa axit arachidonic khác nhau, bao gồm LTB4, 5-HETE, axit 5-oxo-eicosatetraenoic, 12-HETE, i par prostaglandin, có liên quan đến việc điều chỉnh các phản ứng viêm, mạch máu và các phản ứng khác với động vật và con người. [6] Sự bất hoạt này gây ra bởi hydroxyl hóa có thể làm giảm vai trò được đề xuất của cytochromes trong việc ức chế phản ứng viêm và báo
cáo sự liên kết của một số các biến thể monojecleotide cyp4F3 với bệnh Crohn ở người hoặc bệnh celiac. [8] [9] [10] Xem thêm Tài liệu tham khảo oxy hóa Alpha oxy hóa Beta ^ Kroetz DL, Xu F (2005). Điều chỉnh và ức chế axit arachidonic omega-hydroxylase và hình thành 20-HETE. Đánh giá hàng năm về dược lý và độc tính. 45: 413-38. doi:10.1146/annurev.pharmtox.45.120403.100045. PMID
15822183. ↑ Hoopes SL, Garcia V, Edin ML, Schwartzman ML, Zeldin DC (tháng 7 năm 2015). Hành động mạch máu 20-HETE. Prostaglandin và các chất trung gian lipid khác. 120: 9-16. doi:10.1016/j.prostaglandini.2015.03.002. PMC 4575602. PMID 25813407. ↑ Edson, K.Z.; Rettie, A.E. (2013). Enzyme CYP4 là mục tiêu thuốc tiềm năng: Tập trung vào sự đa dạng của enzyme, chất gây cảm ứng và chất
ức chế và điều chế điều trị axit 20-hydroxyeicosatetraenoic (20-HETE) synthase và hoạt động ω-hydroxylase axit béo. Các chủ đề tại chỗ trong hóa học chữa bệnh. 13 (12): 1429-40. doi:10.2174/15680266113139990110. PMC 4245146. PMID 23688133. ↑ Wu, Cheng-Chia; Gupta, Tanush; Garcia, Victor; Đinh, Yan; Schwartzman, Michal L. (2014). 20-HETE và điều hòa huyết áp. Tim mạch đang được xem
xét. 22 (1): 1-12. doi:10.1097/CRD.0b013e3182961659. PMC 4292790. PMID 23584425. ↑ Chuang, SS; Helvig, C; Taimi, M; Ramshaw, H.A.; Collop, A.H.; Amad, M; Trắng, J.A.; Petkovich, M; Jones, G; Korczak, B (2004). CYP2U1, một novella của tuyến ức của con người và não cụ thể cytochrome P450, xúc tác omega- và (omega-1)-hydroxyl hóa của axit béo. Tạp chí Hóa sinh. 279 (8): 6305-14.
doi:10.1074/jbc. M311830200. PMID 14660610. ↑ a b Hardwick, James P. (2008). Chức năng của cytochrome P450 omega hydroxylase (CYP4) trong quá trình chuyển hóa axit béo và các bệnh chuyển hóa. Dược lý sinh hóa. 75 (12): 2263-75. doi:10.1016/j.bcp.2008.03.004. PMID 18433732. ↑ Kikuta, Y; Kusunose, E; Sumimoto, H; Mizukami, Y; Takeshige, K; Sakaki, T; Yabusaki, Y; Kusunose, M (1998).
Làm sạch và đặc tính của tái tổ hợp bạch cầu trung tính của con người leukotriene B4 omega-hydroxylase (cytochrome P450 4F3). Lưu trữ hóa sinh và vật lý sinh học. 355 (2): 201-5. doi:10.1006/abbi.1998.0724. PMID 9675028. ↑ Curley, C.R.; Monsuur, AJ; Wapenaar, M.C.; Rioux, JD; Wijmenga, C (2006). Chức năng sàng lọc gen bệnh celloic. Tạp chí Di truyền học Con người Châu Âu. 14 (11): 1215-22.
doi:10.1038/sj.5201687. PMID 16835590. ↑ Corcos, Laurent; Lucas, Danièle; Le Jossic-Corcos, Catherine; Dréano, Yvonne; Simon, Brigitte; Plée-Gautier, Emmanuelle; Amet, Yolande; Salaün, Jean-Pierre (2012). Con người cytochrome P450 4F3: Cấu trúc, chức năng, và triển vọng. Thuốc chuyển hóa và tương tác thuốc. 27 (2): 63-71. doi:10.1515/dmdi-2011-0037. PMID 22706230. ↑ Costea, Irina; Mack,
David R.; Lemaitre, Rozenn N.; Y-sơ-ra-ên, Đa-vít; Marcil, Valerie; Ahmad, Ali; Amre, Devendra K. (2014). Tương tác giữa tỷ lệ axit béo không bão hòa đa trong chế độ ăn uống và các yếu tố di truyền xác định tính nhạy cảm với bệnh Crohn ở trẻ em. Tiêu hóa. 146 929–31. doi:10.1053/j.gastro.2013.12.034. PMID 24406470. Nelson, D. L. &amp; Cox, M.M. (2005). Lehningerjeva načela biokemije, 4. izdaja.
New York: W. H. Freeman and Company, trang 648–649. ISBN 0-7167-4339-6. Zunanje povezave Pridobljeno iz » »
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