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 ((Biotransformationبیوترنسفورماسیون 

سفورمابیوت شیمیایی ترکیبات در اندام :سیونران ست از تغییر  که هدف آن تبدیل  ،های موجودات زندهعبارت ا

و شتتامل دو فاز می  باشتتدمیبرای دفع بیشتت ر از بدن  ،به ترکیبات محلول در آب ،ترکیبات محلول در چربی

 : باشد

 :( I) فاز

له این مرگدر  ) کاتابولیک و شتتتهتت ه شتتدن ،عاملی به مواد استتت هایشتتامل افتتافه کردن یا گرف  روه

تل عمده زیر که به سه ش ،کندفاز دو را فراهم می(  Substrateهای قطبی تولید و آزاد شده و به ر ) روه

 انجام میشود: 

ورت انجام دهد که به دو صواکنشی شیمیایی که در آن سوبه را الت رون از دست میاکسیداسیون:  – 1

 شود: می

هیدازهای یا اک  P450: توسط یک سیه م آنزیمی به نام  منواکهیژناز  اکسیداسیون میکروزومیالف   

 شود. انجام می Mixed Function Oxidases  ( MFO) –چند کاره 

 .هاکهیدازاو منو آمین  هادهیدروژناز اکهیداسیون به وسیله : شامل اکسیداسیون غیر میکروزومیب  

کهین توسط تواند باعث سندرم پارکینهون شود. این نوروتونوعی نوروتوکهین است که می  MPTPنت ه: 

  شود.منوآمین اکهیداز مهار می

 است. دهیدروژناسیوننت ه: ساده ترین نوع واکنش اکهیداسیون، 

 های اکهیداسیونای از واکنشنمونه

 اسید  آلدئید التل 

 فنول                       اسید موکونیک                      بنزن         

باعث تفتیک آن به دو واکنشی که در آن افافه شدن آب به ماده سمی، (: Hydrolysesهیدرولیز ) – 2

  ردد.مولتول کوچت ر می

 اشاره کرد. هاها، هیدرازین، کارباماتها، آمینهیدرولیز اس ربه   توانهای هیدرولیز میاز جمله واکنش
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    ردد.ل میفهژن نیز در اثر هیدرولیز به دو بخش کوچت ر شامل اسیدکلریدریک و دی اکهید کربن تبدی

 

22HCL + CO                                   O2+ H                      O=C 

 

  یرد.: واکنشی شیمیایی که در آن سوبه را الت رون می(Ryductionاحیاء ) – 3

 های آزو و نی رو شود مانند اگیاء  روهانجام می  NADPH و   NADHهای توسط آنزیمواکنش اگیا 

  ردد تا اینته از سمیت آن بتاهد.اغلب باعث افزایش سمیت ماده می های اگیاواکنشنت ه: 

  هیدراته شدن – 4

 دهالوژناسیون – 5

است به طوری با مواد دیگر  (Substrate)ماده آزاد شده از فاز یک  شدن )کنژو ه  شامل ترکیب (: IIفاز)

 کنند.گاللیت بیش ری در آب پیدا میمحصوالت سن ز شده در این فاز دارای مولتولهای بزر  ر هه ند و 

   شامل: IIهای فاز )مهم رین واکنش

-   UDPهایتوسط آنزیم که  IIدر فاز بیش رین واکنش: (Glucoronidation) گلوکورونیداسیون – 1

 شود. لوکورونوزیل ترانهفراز انجام می

مانند سولفاسیون ترکیبات شود انجام می سولفوترانهفرازهای توسط آنزیم: (Sulfation) سولفاسیون – 2

 فنولی 

و   مرکاپتوریک اسیدکه در تولید (  Glutathione s – transferase) گلوتایتون استرانسفراز– 3

 نقش دارد. های تیواتریمتابولیت

 نت ه: کنژو اسیون  لوتای ون نیاز به صرف انرژی ندارد.

باشند با این می  IIاز واکنشهای فاز  و متیالسیونهای آمینه استیالسیون، کنژگاسیون اسید – 4

شوند بلته نقششان بیش ر پوشاندن مراکز تفاوت که از طریق افزایش گاللیت باعث بهبود قابلیت دفع نمی

   است.Maskپریر)واکنش

5 – N - استیل ترانسفراز 

 شود.  توسط آنزیم ردوناز انجام می CN – نت ه : سمیت زدایی یون سیانید )

CL 

CL 
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 مثال 

املی هیدرواکهیل عاب دا به فنل م ابولیزه شده و سپس فنل که دارای یک  روه   Iبنزن بر اساس واکنش فاز 

 به سولفیت فنل تبدیل شود.  IIهای فاز تواند بر اساس واکنشاست می

 

 

 فلوچارت افزاهی مختلف بیورتانسفورماسیون و واکنش اهی مختلف آن

بیوترنسفورماسیون 

Iفاز 

اکسیداسیون

هیدرولیز

احیاء

هیدراته شدن

دهالوژناسیون

IIفاز

گلوکورونیداسیون

سولفاسیون

گلوتایتون

استیالسیون، 
هایکنژگاسیون اسید

آمینه و متیالسیون

استیلN-واکنش آنزیمی
ترانسفراز


