
 

 

 است. CH)۳CHNH۲(COOHآالنین یک اسید آمینٔه نوع یک با فرمول شیمیایی 

 .ستا آالنین یک اسید آمینٔه غیر ضروری

 در زنجیر جانبی آن یک گروه متیل به کار رفته و از این رو یک اسید آمینٔه غیر قطبی هم هست.

 .GCGو  GCU ،GCC ،GCAهای آالنین عبارتند از: کدون

 

 نهیآم -αگروه  کیشامل ملکول  نیشود. ا یاستفاده م نیپروتئ ساختاراست که در  نهیآم-α  دیاس کی نیآالن

  است. پروتونه +  NH3در فرم   یکیولوژیب طیتحت شراکه در است 

 لیگروه مت کیو وجود دارد   -deprotonated -COO کیلیکربوکس -α دیگروه اس کی، یکیولوژیب طیتحت شرا

 دیاس یا (،یکیولوژیزیف pH)در  یناقطب اسید آمینه را به عنوان نآها  یطبقه بندو در  ،وجود دارد یجانب رهیزنج

 تواند آن را بسازد. یکه بدن م یمعن نیدر انسان است، به ا یضرور ریغ اسید آمینه نی. امی نامند کیفاتیآل نهیآم

 

 انسان است. یکیشده توسط کد ژنت یکد گذار نهیآم دیاس ۲0از  یکی نی)چپ دست( آالنL  زومریا

های پپتیدی موجود  کیوتیب یاز آنت یخو در بر ییایباکتر یسلول یها وارهیدر د نیآالن-D یا   فرم راست دست

 .است

 

 ساختار

 نیو همچناست  -α نهیآم یدهایاس نیساده تریکی  و است  محدود CH3  لیگروه مت کیبه  نیکربن آالن-α اتم

 یواکنش ریغ نیآالن لیشود. گروه مت یمطبقه بندی  کیفاتیآل نهیآم دیاس کیبه عنوان  نیآالن ها یدر طبقه بند

 دارند.ننقش  نیدر عملکرد پروتئ میهرگز به طور مستق بایتقر نیاست و بنابرا

 

 دیمف اریبس گی آالنین در آزمایش های ژنتیکی ویژ ن ایشود، و  لهیتواند فسفور یمناست که  نهیآم دیاس کی نیآالن

 یکی از این آزمایش ها پاسخ به فسفریالسیون است. است.

 

 

 

 

 

 

  یکیولوژیزیف عملکرد

 

 آالنین - چرخه قند



 

 

 کند.  یم فایبافت و کبد ا نیب در نیدر چرخه گلوکز آالن یدینقش کل نیآالن

در قالب گلوتامات  ونی، گروه آموجود دارد سوخت به عنوان نهیآم یدهایاس مصرفکه  گرید یدر عضله و بافت ها

 . شود می یتوسط ترانس جمع آور

 کول حاصل فاقد گروه آمینو خواهد بود.این فرایند د آمیناسیون نام دارد. یعنی مل

محصول ی که رواتیپ  ،نوترانسفرازیآم نیآالنآنزیم عمل  خود ، در نتیجه  نهیگروه آماز طریق   دتوان یمگلوتامات 

-αو است شرکت داده  نیآالن لیتشک را در واکنشی که نی است عضالگلوکز در سلول های  زیکولیگل

ketoglutarate ( یکی از محصوالت چرخه کربسرا تولید کند). 

در  نوترانسفرازیآم نیبرعکس واکنش آالنشود.  یم منتقل به کبدشود و  یبه خون منتقل مشده  لیتشک نیآالن 

 ، محصوالت به شکل اوره در می آیند.دروژنازیعمل گلوتامات ده قیاز طردر نهایتشود.  یمانجام کبد 

 

 یکردن راه خود را به کبد م دایو گلوتامات به از عضله برداشته شود و پ رواتیسازد پ یرا قادر م نیگلوکز آالن چرخه

 یر روب جهیاز گلوکونئوژنز است که در نت یو پس از آن به عضله بازگشت: بار پر انرژ یبازساز رواتیشود. گلوکز از پ

 انقباض عضله اختصاص داده است. در عضله به  جودمو ATPشده است. همه  لیعضله تحم یکبد به جا

 

 فشار خون باال با ارتباط

و فشار خون  نیاز آالن ییسطح باال  نیارتباط ب که انجام شدهکالج لندن  الیتوسط امپر یالملل نیمطالعه ب کی

 .پیدا شده است (BMI) و شاخص توده بدن سطح کلسترول ،یباال، مصرف انرژ

 

  ابتیدارتباط با 

نوع  ابتیبه ابتال به د می شود، (ALT) نوترانسفرازیآم نیسطح آالن شیافزاموجب که  نیدر چرخه آالن راتییتغ

 دهد. شیرا افزا ابتیخطر ابتال به نوع دوم د ALTسطح  شی. با افزامی شود منجردوم 


