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Reactions in amino acid catabolism

1. Decarboxylation
2. Deamination
3. Transamination
4. Stickland reaction



1. Decarboxylation
• เอา CO2 ออก ได ้amine
• Aspartate
• Glutamate
• Lysine
• Arginine
• Tyrosine
• Alanine
• Cysteine
• Tryptophan
• Phenylalanine



2. Deamination
• เอาไนโตรเจนออก 

• 2.1 Oxidative deamination
– 2.1.1 Glutamate dehydrogenase
– 2.1.2 Alanine dehydrogenase
– 2.1.3 Amino acid oxidase

• 2.2 Non-oxidative deamination
– 2.2.1 Aspartic acid deaminase (aspartase)
– 2.2.2 Serine deaminase (serine dehydratase)
– 2.2.3 Threonine deaminase (threonine dehydratase)
– 2.2.4 Hydrogenase 
– 2.2.5 Cysteine desulfhedrase



2.1 Oxidative deamination

• เป็นปฏิกิริยาท่ีมีเอนไซม ์dehydrogenase และ amino acid oxidase เป็นตวัเร่ง

• ใหก้รดอะมิโนเปล่ียนเป็น keto acid กบัแอมโมเนีย



2.1.1 Glutamate dehydrogenase
แบคทีเรียสว่นใหญ่ เช่น Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,

Micrococcus aerogenase และ Clostridium sp. มีเอนไซม์ glutamate
dehydrogenase 2 ชนิด 

- ชนิดแรกมี NAD+ เป็น coenzyme ทําหน้าท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการ 
catabolism ของ glutamate โดยเป็นตวัเร่งให้ glutamate เปล่ียนเป็น 
α-ketoglutarate กบัแอมโมเนีย  โดย α-ketoglutarate เป็น keto acid ท่ีแบคทีเรีย
สว่นใหญ่นําไปใช้ในการสงัเคราะห์กรดอะมิโนท่ีต้องการ

- ชนิดท่ีสองมี NADP+ เป็น coenzyme ทําหน้าท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการ
สงัเคราะห์ glutamate ซึง่เป็น intermediate ท่ีสําคญัในกระบวนการเมแทบอลสิมของ
แบคทีเรีย

glutamate                                                α-ketoglutarate    ammonia



2.1.2 Alanine dehydrogenase
แบคทีเรียพวก aerobe รูปทอ่นบางชนิด เช่น Bacillus subtilis, B. cereus และ 

Mycobacterium tuberculosis มีเอนไซม์ alanine dehydrogenase 2 ชนิด
- ชนิดแรก เป็นตวัเร่งให้ alanine เปล่ียนเป็น pyruvate กบั ammonia 
- ชนิดท่ีสอง มี NAD+ เป็น coenzyme ทําหน้าท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการ

สงัเคราะห์ alanine ซึง่เป็น Intermediate ท่ีสําคญัในกระบวนการ 
metabolism ของแบคทีเรีย

alanine                                                                        pyruvate      ammonia



2.1.3 Amino acid oxidase
แบคทีเรียบางชนิด เช่น Proteus vulgaris, Proteus morganii, E. coli, 

Pseudomonas aeruginosa มีเอนไซม์ amino acid oxidase หรือ oxidative
deaminase จบัอยูท่ี่ cell membrane ทําหน้าท่ีเป็นตวัเร่งให้ออกซิเจน oxidize กรด
อะมิโน โดยใช้ oxygen 1 อะตอม oxidize กรดอะมิโน 1 โมเลกลุ

amino acid                                                                    keto acid

ตวัอยา่งของปฏิกิริยา เช่น alanine oxidase เป็นตวัเร่งให้ออกซเิจน oxidize
alanine แล้วได้ pyruvate กบั ammonia

alanine                                                                pyruvate



2.2 Nonoxidative deamination
เป็นปฏิกิริยาท่ีมีเอนไซม์ deaminase, hydrogenase และ desulfhydrase

เป็นตวัเร่งให้กรดอะมิโนเกิดการเปล่ียนแปลง  

2.2.1 Aspartic acid deaminase หรือ aspartase
แบคทีเรียพวก aerobe, anaerobe และ facultative anaerobe บางชนิดมี

เอนไซม์ aspartase เป็นตวัเร่งให้ aspartate เปล่ียนไปเป็น fumarate กบั NH3
โดยปฏิกิริยา deamination และ desaturation โดยไมมี่ cofactor เข้ามาช่วย

aspartate                                            fumarate



2.2.2 Serine deaminase หรือ serine dehydratase
แบคทีเรียพวก aerobe, anaerobe และ facultative anaerobe บางชนิดมี

เอนไซม์นีเ้ป็นตวัเร่งให้ serine เปล่ียนเป็น pyruvate กบัแอมโมเนีย โดยปฏิกิริยา
dehydration และ deamination

2.2.3 Threonine deaminase หรือ threonine dehydratase
แบคทีเรียพวก anaerobe และ facultative anaerobe บางชนิดมีเอนไซม์นีเ้ป็น

ตวัเร่งให้ threonine เปล่ียนเป็น α-ketobutyrate กบัแอมโมเนีย โดยปฏิกิริยา
dehydration และ deamination โดย α-ketobutyrate ท่ีเกิดขึน้เป็น intermediate 
ท่ีสําคญัสําหรับการสงัเคราะห์ isoleucine

serine                                                    imino acid             pyruvate

threonine                                            imino acid      α-ketobutyrate



2.2.4 Hydrogenase
แบคทีเรียพวก anaerobe และ facultative anaerobe บางชนิดมีเอนไซม์นีเ้ป็น

ตวัเร่งให้กรดอะมิโนเกิดการเปล่ียนแปลงในสภาวะ anarobe โดยปฏิกิริยา reductive
deamination ซึง่มี H2 ทําหน้าท่ีเป็นตวัให้ไฮโดรเจน ผลของปฏิกิริยาได้กรดไขมนัชนิด
อ่ิมตวักบัแอมโมเนีย เช่น aspartate รับไฮโดรเจนจาก H2 แล้วกลายเป็น succinate 
กบัแอมโมเนีย

2.2.5 Cysteine desulfhedrase
แบคทีเรียพวก aerobe และ facultative anaerobe บางชนิดมีเอนไซม์นีเ้ป็น

ตวัเร่งให้ cysteine เปล่ียนไปเป็น pyruvate, H2S และ แอมโมเนีย โดยครัง้แรกมีการ
ขจดั H2S 

aspartate                                            succinate

cystene                                                 imino acid                 pyruvate



3. Transamination :
แบคทีเรียหลายชนิดสามารถทําให้กรดอะมิโนชนิดตา่ง ๆ เกิดปฏิกิริยานี ้ซึง่

เป็นปฏิกิริยาท่ีขนสง่หมูอ่ะมิโนจากกรดอะมิโนชนิดตา่ง ๆ ไปยงั keto acid แล้ว
ทําให้ได้กรดอะมิโนชนิดใหมก่บั keto acid โดยมีเอนไซม์ aminotransferase
หรือ transaminase เป็นตวัเร่งและมี pyridoxal phosphate เป็น coenzyme

Keto acid ท่ีแบคทีเรียนิยมนํามาใช้ในการรับหมูอ่ะมโินชนิดตา่ง ๆ ได้แก่
α-ketoglutarate กบั pyruvate หลงัจากนัน้แบคทีเรียทําให้ glutamate และ 
alanine ท่ีเกิดขึน้เปล่ียนแปลงโดยกระบวนการ metabolism ตอ่ไป

alanine  + α-ketoglutarate pyruvate  +  glutamate

aspartate + α-ketoglutarate oxaloacetate + glutamate
glycine  + α-ketoglutarate glyoxylate  +  glutamate
leucine  + α-ketoglutarate                               α-ketoisocaproate  +  glutamate
leucine  + pyruvate                                          α-ketoisocaproate + alanine
serine  +  pyruvate β-hydroxypyruvate  +  alanine 



4. Stickland reaction :
แบคทีเรียพวก Proteolytic clostridia บางชนิด เช่น Clostridium acetobutyricum, C. 

botulinum, C. bifermentans, C. butyricum, C. histolyticum, C. sporogenes และ C. 
sticklandii สามารถทําให้กรดอะมิโนเกิดการเปล่ียนแปลงโดยปฏิกิริยานี ้

ปฏิกิริยานีเ้กิดขึน้เน่ืองจากกรดอะมิโน 2 ชนิดเกิด oxidation-reduction reaction โดยกรด 
อะมิโนชนิดหนึง่ทําหน้าท่ีเป็นตัวให้ H หรือตัวรีดวิซ์ และกรดอะมิโนอีกชนิดหนึง่ทําหน้าท่ี
เป็นตัวรับ H หรือตัวออกซไิดส์ แล้วทําให้เกิดกรดไขมนัโมเลกลุสัน้ ๆ keto acid และ
แอมโมเนีย ตอ่มา keto acid ท่ีเกิดขึน้ถกูเปล่ียนแปลงตอ่ไปเป็นกรดไขมนัโมเลกลุสัน้ ๆ กบั 
CO2

amino acid           amino acid                                                   fatty acid         keto acid



Mechanism of the Stickland reaction

กรดอะมิโนซึง่ทําหน้าท่ีเป็นตวัรีดวิซ์ได้ดีเป็นกรดอะมิโนพวก aliphatic เช่น 
alanine, leucine, isoleucine, valine, serine, threonine, cystine, methionine,
Arginine, ornithine และ citrulline สว่นกรดอะมิโนท่ีทําหน้าท่ีเป็นตวัออกซิไดส์ท่ีดี
ได้แก่ proline และ glycine



สรุป

1. กระบวนการ catabolism ของโปรตีนเกิดขึน้ได้ทัง้ในสภาวะ aerobe และ 
anaerobe โดยจลุนิทรีย์ท่ีสามารถยอ่ยโปรตีนได้สงัเคราะห์เอนไซม์ proteinase ซึง่
เป็น exoenzyme ออกมายอ่ย peptide bond ของโปรตีนโมเลกลุภายนอกเซลล์ให้มี
ขนาดเลก็ลง ตอ่มาจงึขนสง่โมเลกลุท่ีมีขนาดเลก็นีเ้ข้าสูภ่ายในเซลล์โดยวธีิ active 
transport หลงัจากนัน้ทําให้โมเลกลุขนาดเลก็ท่ีขนสง่เข้ามาเกิดกระบวนการ 
catabolism ตอ่ไปตรงสว่น cytoplasm ของเซลล์ เพ่ือใช้เป็นแหลง่คาร์บอน 
ไนโตรเจน และพลงังาน

2. ปฏิกิริยาท่ีเก่ียวข้องกบั catabolism ของกรดอะมิโนซึง่เกิดขึน้โดยจลุนิทรีย์ ได้แก่ 
- Decarboxylation reaction
- Deamination reaction 
- Transamination reaction
- Stickland reaction



1. Decarboxylation reaction เป็นปฏิกิริยาท่ีมีเอนไซม์ decarboxylase เป็นตวัเร่ง
ให้ขจดั CO2 ออกจากกรดอะมิโนแล้วได้ amine

2. Deamination reaction เป็นปฏิกิริยาท่ีมีเอนไซม์ dehydrogenase, deaminase, 
hydrogenase และ desulfhydrase เป็นตวัเร่งให้ขจดัไนโตรเจนออกจากกรดอะมิโน
ในรูปของแอมโมเนีย

3. Transamination reaction เป็นปฏิกิริยาท่ีมีเอนไซม์ transferase หรือ 
transaminase เป็นตวัเร่งให้เกิดการขนสง่หมู่อะมิโนจากกรดอะมิโนไปยงั keto acid 
แล้วทําให้ได้ keto acid กบักรดอะมิโนชนิดใหม่

4. Stickland reaction เป็นปฏิกิริยาท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากกรดอะมิโนท่ีเหมาะสม 2 ชนิด 
เกิดปฏิกิริยา oxidation-reduction โดยกรดอะมิโนชนิดหนึง่ทําหน้าท่ีเป็นตวัให้ H 
หรือตวัรีดวิซ์ และกรดอะมิโนอีกชนิดหนึง่ทําหน้าท่ีเป็นตวัรับ H หรือตวัออกซิไดส์ ผล
ของปฏิกิริยาได้กรดไขมนัโมเลกลุสัน้ๆ keto acid และแอมโมเนีย ตอ่มา keto acid ท่ี
เกิดขึน้ถกูเปล่ียนแปลงตอ่ไปเป็นกรดไขมนัโมเลกลุสัน้ๆกบั CO2



5. ในกระบวนการ catabolism ของกรดอะมิโน จลุนิทรีย์ขจดัไนโตรเจนออกจาก
กรดอะมิโนแล้วทําให้โครงสร้างท่ีเหลือเปล่ียนแปลงไปเป็น monocarboxylic acid 
หรือ dicarboxylic acid ซึง่เป็น intermediate ของ EMP pathway, TCA cycle และ 
glyoxylate cycle หลงัจากนัน้จงึนํา intermediate ท่ีเกิดขึน้ไปใช้เป็น precursur 
สําหรับการสงัเคราะห์สารซึง่เป็นสว่นประกอบของเซลล์ หรือทําให้ intermediate ท่ี
เกิดขึน้เปล่ียนแปลงไปตาม TCA cycle และ glyoxylate cycle ผลจากการ
เปล่ียนแปลงได้ ATP และ precursor สําหรับการสงัเคราะห์สารซึง่เป็นสว่นประกอบ
ของเซลล์

6. กระบวนการ catabolism ของกรดอะมิโนแตล่ะชนิด เกิดขึน้ได้หลายวิถีและผล
จากกระบวนการ catabolism ได้สารประกอบเคมีหลายชนิด ทัง้นีข้ึน้กบัชนิดของ
แบคทีเรีย

7. สารประกอบเคมีท่ีได้จากกระบวนการ catabolism ของกรดอะมิโนบางชนิดท่ี
จําเป็นตอ่การเจริญของจลุนิทรีย์ ได้แก่ acetate, pyruvate, butyrate, valerate, 
formate, formamide, ornithine, indole, glyoxylate, acetyl coenzyme A, α-
ketoglutarate, succinate, fumarate, malate, ammonia และ CO2



















Why metabolism is important?
Carnitine = lysine + methionine 



Where u can find carnitine?
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An Overview of Amino Acid 
Synthesis

• จะเอาไนโตรเจนมาอยูใ่นรูปท่ีใชไ้ดอ้ยา่งไร

• ไนโตรเจนมีอยูม่ากมายในอากาศ (N2, N≡N )
• ใครเป็นผูท้าํใหไ้นโตรเจนอยูใ่นรูปท่ีใชไ้ด้

• C มากจาก glycolytic pathway, the pentose 
phosphate pathway, or TCA cycle



Anabolism of amino acid

 กรดอะมิโนท่ีจลุนิทรีย์ต้องการเพ่ือนํามาใช้ในการสงัเคราะห์โปรตีนมี 20
ชนิดโดยอาจได้รับมาจากสภาวะแวดล้อมท่ีเจริญอยู ่หรือสงัเคราะห์ขึน้เอง
จากสารประกอบซึง่เป็นแหลง่ไนโตรเจนและคาร์บอน

 สารประกอบซึง่แบคทีเรียใช้เป็นแหลง่ไนโตรเจนได้ดีคือ ammonia ดงันัน้ใน 
การสงัเคราะห์กรดอะมิโนจลุนิทรีย์จงึทําให้สารประกอบอนินทรีย์และอินทรีย์
ท่ีเป็นแหลง่ไนโตรเจนเปล่ียนแปลงเพ่ือให้ได้แอมโมเนีย

 ในการสงัเคราะห์กรดอะมโิน จลุนิทรีย์จะสงัเคราะห์ glutamate, aspartate 
และ serine ก่อน หลงัจากนัน้จงึนํากรดอะมิโนทัง้ 3 ชนิดนีไ้ปใช้เป็นแหลง่   
ไนโตรเจนสําหรับการสงัเคราะห์กรดอะมิโนชนิดอ่ืนตอ่ไป ยกเว้นการ
สงัเคราะห์ tryptophane, phenylalanine, tyrosine และ histidine ท่ีมีวิถีใน
การสงัเคราะห์แบบเฉพาะ



การสงัเคราะห์กรดอะมิโน 6 กลุ่ม (family)
Family Amino acid
1. Glutamate หรือ α-ketoglutarate glutamate, glutamine, proline, arginine

2. Aspartate aspartate, asparagine, lysine, 
methionine, threonine,isoleucine

3. Serine-glycine serine, glycine, cysteine

4. Pyruvate alanine, valine, leucine

5. Aromatic amino acid phenylalanine, tyrosine, tryptophan

6. Histidine histidine 





1. Glutamate family

 จลุนิทรีย์ใช้ α-ketoglutarate 
เป็นแหลง่คาร์บอน โดยการ
รวมตวักบัแอมโมเนีย โดยมี
เอนไซม์ glutamate 
dehydrogenase เป็นตวัเร่ง และ
มี NADP+ เป็น coenzyme 
ผลลพัธ์ได้ glutamate จลุนิทรีย์
นํา glutamate ไปใช้สงัเคราะห์
glutamine, proline และ 
arginine



การสงัเคราะห์ glutamine เกิดโดย
จลุนิทรีย์ทําให้ glutamate รวมตวักบั
แอมโมเนียโดยมีเอนไซม์ glutamine 
synthetase เป็นตวัเร่งและมี ATP 
มาร่วมด้วย

สว่นการสงัเคราะห์ proline นัน้
glutamate จะถกูรีดวิซ์โดย NADPH2

และมี ATP ร่วมด้วยทําให้ 
glutamate กลายเป็น glutamate 
semialdehyde ซึง่เปล่ียนตอ่ไปเป็น 
pyrroline-5-carboxylate โดยไมมี่
เอนไซม์มาเก่ียวข้อง แล้วถกูรีดวิซ์โดย 
NADPH2 แล้วกลายเป็น proline



การสงัเคราะห์ arginine จาก glutamate นัน้ จะมีปฏิกิริยาเกิดขึน้ทัง้หมด 8
ปฏิกิริยา 

ในปฏิกิริยาท่ี 5 Escherichia coli, Proteus mirabilis, Serratia marcescens
และแบคทีเรียท่ีอาศยัอยูใ่นลําไส้บางชนิด ทําให้ N-acetylornithine เปล่ียนแปลง
โดยปฏิกิริยา hydrolysis แล้วกลายเป็น ornithine ในขณะท่ี Pseudomonas 
fluorescens, Micrococcus glutamicus และแบคทีเรียชนิดอ่ืนๆ ทําให้เกิดปฏิกิริยา 
transacetylation ระหวา่ง N-acetylornithine กบั glutamate แล้วได้ ornithine 
หลงัจากนัน้ ornithine ได้รับหมู่ carbamyl จาก carbamylphosphate แล้ว
กลายเป็น citrulline ซึง่ตอ่มาถกูเปล่ียนเป็น arginine

พวกเชือ้ราสงัเคราะห์ arginine โดยการทําให้ glutamate กลายเป็น glutamate
semialdehyde ตอ่มาจงึรวมตวักบั glutamate อีก 1 โมเลกลุแล้วได้ ornithine กบั 
α-ketoglutarate หลงัจากนัน้ ornithine ถกูเปล่ียนแปลงไปเป็น arginine โดยมีวิถี
เหมือนในแบคทีเรีย

สว่น yeast มีวิถีสงัเคราะห์ arginine เหมือนในแบคทีเรีย 



การสงัเคราะห์ arginine จาก glutamate



2. Aspartate family
 กรดอะมิโนท่ีจดัอยูใ่นแฟมิลีนีไ้ด้แก่ 
aspartate, asparagine, lysine, methionine, 
threonine และ isoleucine ในการสงัเคราะห์
กรดอะมิโนดงักลา่ว จลุนิทรีย์ใช้ 
oxaloacetate และ fumarate เป็นแหลง่
คาร์บอนแล้วสงัเคราะห์ aspartate ได้ 2 วิธี

 วิธีแรก-oxaloacetate กลายเป็น 
aspartate โดยปฏิกิริยา transamination โดย 
oxaloacetate รวมตวักบั glutamate แล้วได้ 
aspartate กบั α-ketoglutarate 

 วิธีท่ี 2- fumarate รวมตวักบั ammonia 
โดยมีเอนไซม์ aspartase ทําหน้าท่ีเป็นตวัเร่ง
แล้วได้ aspartate หลงัจากนัน้แบคทีเรียนํา 
aspartate ท่ีเกิดขึน้ไปใช้ในการสงัเคราะห์
กรดอะมิโนตวัอ่ืนๆตอ่ไปในแฟมิลีนี ้



 ในการสงัเคราะห์ asparagine แบคทีเรียทําให้ aspartate รวมตวักบั
แอมโมเนียโดยมี ATP ร่วมด้วยแล้วได้ asparagine 

สว่นในการสงัเคราะห์ lysine, methionine, threonine และ isoleucine 
แบคทีเรียทําให้ aspartate เปล่ียนไปเป็น aspartyl phosphate โดยมีเอนไซม์ 
aspartokinase ทําหน้าท่ีเป็นตวัเร่ง ตอ่มาเอนไซม์ aspartate semialdehyde 
dehydrogenase ทําหน้าท่ีเป็นตวัเร่งให้ aspartyl phosphate เปล่ียนไปเป็น 
aspartate semialdehyde หลงัจากนัน้ aspartate semialdehyde ถกู
เปล่ียนไปเป็น lysine, methionine, threonine และ isoleucine

การเปลี่ยนแปลง aspartate ไปเป็น aspartate semialdehyde



 แบคทีเรีย เชือ้รา และยีสต์มีการสงัเคราะห์
กรดอะมิโนชนิดตา่งๆใน aspartate family 
คล้ายคลงึกนั ยกเว้นการสงัเคราะห์ lysine 
แบคทีเรียมีการสงัเคราะห์ Lysine ตา่งจาก
เชือ้ราและยีสต์มาก คือแบคทีเรียสงัเคราะห์ 
lysine จาก aspartate ได้ dihydrodipiconilic 
acid ซึง่ถกูทําให้กลายเป็น diaminopimelic 
acid ซึง่เป็นสว่นประกอบของผนงั vegetative 
cell และ spore ดงัรูป

 สว่นเชือ้ราและยีสต์ สงัเคราะห์ lysine จาก 
acetate กบั α-ketoglutarate ด้วยการทําให้
สารทัง้ 2 ชนิดรวมตวักนัแล้วได้ homocitrate 
ซึง่ถกูเปล่ียนตอ่ไปจนได้ lysine



Serine-glycine family
 กรดอะมิโนท่ีจดัอยูใ่นแฟมิลีนีไ้ด้แก่ serine, glycine และ cysteine ในการ
สงัเคราะห์กรดอะมิโนดงักลา่ว แบคทีเรียใช้ 3-phosphoglycerate (3-PGA) เป็น
แหลง่คาร์บอน ด้วยการออกซิไดส์ 3-phosphoglycerate ให้กลายเป็น 3-
phosphohydroxypyruvate ตอ่มาถกูเปล่ียนแปลงโดยปฏิกิริยา transamination 
และตามด้วยการสญูเสีย phosphate แล้วกลายเป็น serine หลงัจากนัน้แบคทีเรียนํา 
serine ท่ีเกิดขึน้ไปใช้ในการสงัเคราะห์ glycine และ cysteine



 แบคทีเรียสว่นใหญ่สงัเคราะห์ cysteine ตามวิถีดงัท่ีได้กลา่วมาแล้ว แตมี่แบคทีเรีย
บางชนิดสงัเคราะห์ cysteine โดยทําให้ serine รวมตวักบั H2S แล้วกลายเป็น 
cysteine ในปฏิกิริยาของ serine sulfhydrase แบคทีเรียบางชนิดสงัเคราะห์ 
cysteine โดยทําให้ serine รวมตวักบั homocysteine แล้วกลายเป็น cystathionine 
ตอ่มาเปลียนไปเป็น homoserine และ cysteine ดงัรูป

การสงัเคราะห์ cysteine โดยแบคทีเรียบางชนิด



Pyruvate family
 กรดอะมิโนท่ีจดัอยูใ่นแฟมิลีนีไ้ด้แก่ 
alanine, valine และ leucine ในการ
สงัเคราะห์กรดอะมิโนดงักลา่ว แบคทีเรียใช้ 
pyruvate เป็นแหลง่คาร์บอน โดยการทําให้
pyruvate กลายเป็น alanine โดยปฏิกิริยา 
transamination

 สว่นการสงัเคราะห์ valine และ leucine 
แบคทีเรียทําให้ pyruvate เปล่ียนไปเป็น 
active acetaldehyde หลงัจากนัน้ จงึรวมตวั
กบั pyruvate อีก 1 โมเลกลุแล้วกลายเป็น
α-acetolactic acid ซึง่เปล่ียนตอ่ไปจนได้
α-ketoisovalerate ตอ่มาจงึถกูเปล่ียนแปลง
โดยปฏิกิริยา transamination แล้วกลายเป็น 
valine หรือรวมตวักบั acetyl CoA แล้ว
เปล่ียนแปลงตอ่ไปจนได้ leucine 



Aromatic family
 กรดอะมิโนซึง่จดัอยูใ่นแฟมิลีนี ้
ได้แก่ phenylalanine, tyrosine และ 
tryptophan ในการสงัเคราะห์
กรดอะมิโนดงักลา่ว แบคทีเรียใช้
phosphoenolpyruvate กบั 
erythrose-4-phosphate เป็นแหลง่
คาร์บอน โดยการทําให้สารทัง้ 2
ชนิดนีร้วมตวักนัแล้วเปล่ียนแปลง
ตอ่ไปโดยปฏิกิริยาตา่งๆจนได้ 
chorismate หลงัจากนัน้ 
chorismate เปล่ียนแปลงไปเป็น 
anthranilate ซึง่เป็น precursor ใน
การสงัเคราะห์ tryptophane หรือ
เปล่ียนไปเป็น prephenate ซึง่เป็น 
precursor ในการสงัเคราะห์ 
tyrosine และ phenylalanine



Histidine
 ในการสงัเคราะห์ histidine 
แบคทีเรียใช้ 5-phosphoribosyl-1-
pyrophosphate (PRPP)เป็นแหลง่
คาร์บอนโดยทําปฏิกิริยากบั ATP 
แล้วเปล่ียนแปลงตอ่ไปโดยปฏิกิริยา
ตา่งๆจนได้ imidazole glycerol 
phosphate กบั aminoimidazole 
carboxamide ribonucleotide 
 imidazole glycerol phosphate 
ถกูเปล่ียนแปลงตอ่ไปจนได้ 
histidine ในขณะท่ี 
aminoimidazole carboxamide 
ribonucleotide ถกูเปล่ียนแปลง
ตอ่ไปจนได้ ATP









Compounds Formed from Serine and Glycine 

















Timing of amino acid-carbohydrate ingestion alters 
anabolic response of muscle to resistance exercise

• Kevin D. Tipton1,2, Blake B. Rasmussen1,2, Sharon L. Miller1,2, Steven E. Wolf1, Sharla K. Owens-Stovall1, Bart E. Petrini1, and Robert R. Wolfe1,2
• 1 Department of Surgery, University of Texas Medical Branch, and 2 Metabolism Unit, Shriners Hospitals for Children, Galveston, Texas 77550

• Am J Physiol Endocrinol Metab 281: E197-E206, 2001; 
Vol. 281, Issue 2, E197-E206, August 2001

• The present study was designed to determine whether consumption of an oral essential amino 
acid-carbohydrate supplement (EAC) before exercise results in a greater anabolic response than 
supplementation after resistance exercise. Six healthy human subjects participated in two trials in 
random order, PRE (EAC consumed immediately before exercise), and POST (EAC consumed 
immediately after exercise). A primed, continuous infusion of L-[ring-2H5]phenylalanine, femoral 
arteriovenous catheterization, and muscle biopsies from the vastus lateralis were used to 
determine phenylalanine concentrations, enrichments, and net uptake across the leg. Blood and 
muscle phenylalanine concentrations were increased by ~130% after drink consumption in both 
trials. Amino acid delivery to the leg was increased during exercise and remained elevated for the 
2 h after exercise in both trials. Delivery of amino acids (amino acid concentration times blood 
flow) was significantly greater in PRE than in POST during the exercise bout and in the 1st h after 
exercise (P < 0.05). Total net phenylalanine uptake across the leg was greater (P = 0.0002) during 
PRE (209 ± 42 mg) than during POST (81 ± 19). Phenylalanine disappearance rate, an indicator 
of muscle protein synthesis from blood amino acids, increased after EAC consumption in both 
trials. These results indicate that the response of net muscle protein synthesis to consumption of 
an EAC solution immediately before resistance exercise is greater than that when the solution is 
consumed after exercise, primarily because of an increase in muscle protein synthesis as a result 
of increased delivery of amino acids to the leg. 
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Biosynthesis of Amino Acids 

Half of the amino acids are derived from glycolytic intermediates, half from citric 
acid cycle intermediates. 

Amino acids essential for humans are shaded red; nonessential amino acids are 
shaded blue. 

aromatics

tiny side 
chains

http://www.docstoc.com/docs/511466/Anabolism-of-Nitrogen-Compounds



Metabolism of nitrogen and 
amino acids



















ในปัจจุบนั การยดืผมกาํลงัเป็นท่ีนิยมกนัมากในประเทศไทย วนัน้ีผมจึงขอเสนอเร่ืองเก่ียวกบันํ้ายายดืผม ก่อนอ่ืน...เรามาดูกนัก่อนวา่ทาํไมผมเราจึงหยกั/หยกิไดอ้ยา่งไร ซ่ึงมีเหตุผลอยู ่2 ขอ้ดงัน้ีครับ 

ขอ้แรก ผมหยกิไดก้็เน่ืองมาจากพนัธะไฮโดรเจนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งโปรตีน (ท่ีเรียกวา่ เคราติน) ภายในเส้นผม พนัธะเหล่าน้ีมีความแขง็แรงนอ้ยและจะเพ่ิมมากข้ึนเม่ือสมัผสักบันํ้า น่ีคือเหตุผลวา่ทาํไมผมตรงสามารถหยกิ

ไดเ้ม่ือโดนนํ้า แชมพแูละครีมปรับสภาพผม (conditioner) ท่ีคุณใชอ้ยูเ่ป็นประจาํท่ีช่วยทาํให้ผมคุณตรงได ้(อยา่งนอ้ยก็ระยะเวลาหน่ึง) โดยพวกมนัจะรักษาความช้ืนไม่ให้ออกไปนอกเส้นผม ผลิตภณัฑเ์หล่าน้ี

ไม่ไดท้าํปฏิกิริยาเคมีกบัผมคุณแต่อยา่งใด พวกมนัแค่เคลือบผมดว้ยนํ้ามนัชนิดต่างๆ ท่ีทาํให้ผมคุณไม่ดูดซบันํ้าเขา้มาไดน้ัน่เอง (เห็นอยา่งน้ีแลว้ เรามาใชน้ํ้ามนัก๊าดหรือนํ้ามนัพืชชโลมผมกนัเถอะครับ ฮ่าๆ ผมลอ้เล่นนะ) 
น่ีก็คือสาเหตุวา่คุณรู้สึกวา่ผมคุณอ่อนนุ่มและราบเรียบหลงัการใช ้วิธีอ่ืนๆ ท่ีใชเ้ปล่ียนแปลงพนัธะไฮโดรเจนน้ีคือความร้อน เคร่ืองยดืผมไฟฟ้าก็ใชห้ลกัการน้ีเช่นกนั แถบหนีบบนเคร่ืองจะมีลกัษณะแบนเพ่ือทาํให้พนัธะ

ไฮโดรเจนเรียงตวัใหม่ตามแถบหนีบท่ีแบนหลงัจากเยน็ตวัลง ลกัษณะเดียวกนัน้ีก็เกิดข้ึนในเคร่ืองทาํลอนผมไฟฟ้า แต่เน่ืองจากแกนให้ความร้อนเป็นวงกลม ผมจะเป็นลอนเม่ือเยน็ลง อยา่งไรก็ตาม ผลของความร้อนจะทาํ

ให้ผมคงรูปอยูเ่พียงชัว่คราวเท่านั้น เน่ืองจากพนัธะไฮโดรเจนจะเรียงตวักลบัสู่ลกัษณะเดิมและผมก็หยกิเหมือนเดิมในท่ีสุด การเรียงตวัน้ีเกิดข้ึนจากความช้ืนในอากาศถูกดูดซึมเขา้ไปในผมนัน่เอง การดูดนํ้าของผมน้ีทาํให้

ผมขยายตวัและทาํให้โปรตีน (ซ่ึงชอบอยูใ่นนํ้า) มีโครงสร้างเหมือนดงัท่ีมนัเคยเป็นอีกคร้ัง น่ีคือเหตุผลวา่ทาํไมความช้ืนทาํให้ผมเรากลบัมาหยกิอีกคร้ังหน่ึงหลงัจากยดืผมแลว้ (ในคนผมหยกิ) 

เหตุผลหลกัท่ีผมหยกิก็เพราะเคราตินมีกรดอะมิโนช่ือ ครีสเตอีน (cysteine) เป็นองคป์ระกอบอยูน่ัน่เอง คริสเตอีนเหล่าน้ีจะเช่ือมกนัดว้ยพนัธะไดซลัไฟด ์(disulfide bond; มีกาํมะถนัสองอะตอมเช่ือมต่อ

ระหวา่งคริสเตอีนนัน่แหละครับ) "ยิง่มีพนัธะไดซลัไฟดม์ากเท่าไหร่ ผมก็ยิง่หยกิมากเท่านั้น" ผมทุกเส้นมีพนัธะไดซลัไฟดท์ั้งหมด แต่รูปร่างของเส้นผมจะเป็นตวักาํหนดทั้งจาํนวนและการเรียงตวัของพนัธะไดซลัไฟด ์

เส้นผมท่ีมีลกัษณะกลมจะมีพนัธะไดซลัไฟดน์อ้ยกวา่ และพนัธะจะเรียงตวักนัเป็นแนวเท่าๆ กนัทาํให้ผมตรง ผมท่ีมีลกัษณะแบนและมีรูปร่างคลา้ยวงรีจะมีจาํนวนพนัธะไดซลัไฟดม์ากกวา่ ซ่ึงจะเช่ือมต่อกนัไปดา้นใดดา้น

หน่ึงมากกวา่ทาํให้ผมหยกินัน่เอง ลกัษณะรูปร่างของเส้นผมจะข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคล บางคนจะมีรูขมุขนกลม บางคนอาจจะมีรูขมุขนเป็นวงรี รูขมุขนกลมจะทาํให้เส้นผมมีลกัษณะกลม รูขมุขนรีจะทาํให้เส้นผมมีลกัษณะ

เป็นวงรี อยา่งท่ีบอกไปแลว้วา่ลกัษณะของเส้นผมเหล่าน้ีข้ึนอยูก่บัตวับุคคล ดงันั้น การเปล่ียนแปลงลกัษณะผมแบบถาวรจะเกิดข้ึนไดย้ากไม่วา่ผมจะตรงหรือหยกิโดยการเปล่ียนแปลงของพนัธะไดซลัไฟด ์

พนัธะไดซลัไฟดท่ี์เช่ือมต่อโมเลกุลของคริสเตอีนไว ้

นํ้ายายดืผมจะทาํลายพนัธะไดซลัไฟดแ์ละจบัพวกมนัไวเ้พ่ือไม่ให้พวกมนัเปล่ียนกลบัมาเหมือนเดิม โดยปกติ นํ้ายายดืผมจะใชเ้บสเช่น โซเดียมไฮดรอกไซด ์(sodium hydroxide) เพ่ือทาํลายและจบัพนัธะ

เหล่าน้ี ตวัอยา่งท่ีดีของวิธีการน้ีสามารถพบเห็นไดใ้นภาพยนตร์เร่ือง Malcolm X ท่ีแสดงโดยเดนเซล วอชิงตนั เดนเซลเกือบจะเผาผมเขาหมดหวัเพ่ือทาํให้ผมของเขาตรง แต่โชคไม่ดีนกั โซเดียมไฮดรอกไซด์

สามารถทาํให้ผิวคุณแสบร้อนและทาํให้ผมคุณเสียได ้นํ้ายายดืผมท่ีมีฤทธ์ิอ่อนกวา่และปลอดภยัมากกวา่ยงัคงใชป้ฏิกิริยาเดียวกนัในการทาํลายและจบัพนัธะไดซลัไฟด ์ตวัอยา่งเช่น “Imina P&G No Lye 
Conditioning Crome Relaxer Base-Relaxer Kit” โดยบริษทั Procter & Gamble จะมีแคลเซียมไฮดรอกไซด ์(calcium hydroxide) 5% ซ่ึงถือวา่เป็นเบสท่ีมีความ

รุนแรงปานกลาง ขณะท่ี “MPDiol Glycol Alkaline Hair Relaxer” ของบริษทั Lyondell ใส่โซเดียมไฮดรอกไซด ์5% ซ่ึงเป็นเบสท่ีมีความรุนแรงมาก 

นํ้าไม่ส่งผลต่อพนัธะไดซลัไฟด ์เม่ือคุณสลายและจบัพนัธะเหล่าน้ีไว ้(ในกรณีนํ้ายายดืผม) พวกมนัจะไม่เกิดข้ึนมาใหม่อีกคร้ัง การดดัผม (perm) จะไปเพ่ิมจาํนวนพนัธะไดซลัไฟดโ์ดยการใชก้รดเพ่ือปล่อยพนัธะ

ซลัไฟดท่ี์ถูกจบัเอาไวใ้นผมตรง การดดัผมน้ีจะสามารถอยูไ่ดถ้าวร คุณจะเห็นวา่ สารเคมีตวัหน่ึง (เบส) สามารถทาํให้ผมคุณตรงได ้แต่สารอีกตวัหน่ึง (กรด) สามารถทาํผมคุณหยกิได ้การใชส่้วนผสมของสารเคมีเหล่าน้ี

อยา่งเหมาะสมจะทาํให้คุณทาํผมในลกัษณะใดกไ็ด ้ในท่ีสุดแลว้ การดดัผมและการยดืผมจะหมดฤทธ์ิไปไม่ใช่เพราะพนัธะเกิดข้ึนมาอีกคร้ัง แต่เป็นเพราะผมของคุณมีการเติบโตแทนท่ีผมท่ีถูกทาํใหต้รงหรือหยกินัน่เอง 

อยา่งไรก็ดี สารเคมีเหล่าน้ีมีแนวโนม้ท่ีจะทาํให้ผมคุณเสียได ้ซ่ึงจะทาํให้ผมคุณบางและหกัในท่ีสุด ยิง่คุณจดัแต่งผมคุณมากเท่าไร สุขภาพผมของคุณก็จะเสียมากข้ึนเท่านั้นครับ 

อยา่ลืมดูส่วนผสมขา้งกล่องสกันิดก่อนซ้ือนะครับ เพ่ือสุขภาพผมและสุขภาพกายของคุณเอง 
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