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metabolismاأليضيةالمسارات  

-: )pathwaybolicMetaالمسار االیضي ( 
اوالنتاجالحيالكانداخلتتمالتيالمتعاقبةالكیمیائیةالتفاعالتمجموعةوھو
التفاعالتمجموعةأومحصلةبانھاتعرف- : األیضعملیاتمعینةمادةتولید

. الحيالكائنخلیةفيتتمالتيالكیمیائیة

-وللمسارات األیضیة ثالثة اقسام او اصناف :

A- ) المسارات البنانیھAnabolic pathways( : -
سبیلعلىةغیرصزیئاتجمنالكبیرةالجزیناتبناءعملیاتخاللھامنتتمالتي

كوزلوالكسكرمنالكالیكوجیناواألمینیةاألحماضمنالبروتیناتبناءالمثال
( كبیرةجزینات-طاقة) + الكلوكوزمثل( صغیرةجزیئاتطاقةالىونحتاج

) الدیكوجینمثل

B- ) ( یعني الھدمیة ) المسارات التقویضیةCatabolic pathways( :وھي
الىكالبروتیناتصغیرةجزبنتالىالكبیرةزیناتالتحطیمعملیاتتتضمن

مزنةوقويطةعلىللحصولالبناءعملةفيمنھالالستفادةاألمینیةاألحماض
طاقة) وكوزلالكمثل( صغیرةاتزئیج) الكالیكوجینمثل( كبیرةجزینات

C- ) ( امفیبولیك ) المسارات البنانیة التقویضیةAmphibolic pathways(
سبیلعلىوالتقویضیةالبنائیةالعملیاتافيتشتركمساراتعنعبارةوھي: 

وفيالبناءفياستخدامھایمكنمركباتتعطيالتيالستریكحامضدورةالمثال
معینةوظیفةاداءفيالستخدامھاطاقةتعطيالوقتنفس

 الفرق بین المسارات التقویضیة والبنائیة
المسار البنائيالمسار التقویضيت
تحول الجزینات الكبیرة الى 1

جزینات صغیرة فمثال یتحول 
الكالیكوجین الى وحدات من 

تتحول الجزینات الصغیرة الى جزینات كبیرة 
فمثال یتحول الكلوكوز إلى الكالیكوجین في 

.)الیكوجیینزمك(مسار بناء الكالیكوجین  



الكلوكوز في مسار تقرب 
الكالیكو حین  

.الكالیكوجینولسیس )(
تتضمن تفاعالت تاكسدیة تحتاج 2

الى مرافقات انزیمیة مؤكسدة 
لتحویلھا الى FAD , NADمثل 

.)FADH2 , NADH(مختزلة 

ك الطاقة اذ تحتاجھا في عملیت البناء تھلمس
AMP.او ADPللتحول الى ATPمثل 

نواتجھا یمكن استخدامھا 3
مواد اولیة لعملیات ھا فبوص
.البناء

تتضمن تفاعالت اختزالیة تحتاج الى مرافقات 
NADPH , NADHانزیمیة مختزلة مثل 

+NADPEلتحویلھا إلى مؤكسدة  , NAD+
نواتجھا یمكن استخدامھا 4

بوصفھا موادة أولیة لعملیات 
.البناء

موادأ تقویضیة النتاج طاقة وغیرھا من 
.االستخدامات

.التھا تعد ماصة للحرارةتفاع.وتفاعالتھا تعد باعثة للحرارة5
تختلف عن المسار اللبناني في 6

االنزیمات المنظمة فمثال لتحول 
-6الكلوكوزالى كالكتوز

یحتاج الى انزیم فوسفات
.كاوكوكاینینز

تختلف عن المسار التقویضي من االنزیمات
فوسفات–6المنظمة فمثال لتحول كلوكوز

- 6الى الكلوكوزیحتاج الى انزیم كلوكوز 
.فوسفاتیز

:األیضیةالمساراتفيلعضویةالتفاعالتا

كل تفاعل في الخلیة یعتبر تفاعل عضوي الن الخلیة عن مركبات عضویة وتكون 
-ھذة التفاعالت ھي :

. Acid , basقاعدیة- حامضیة. 1
Covalentتنساھمیة- 2
Metal ions 4معدنیةایونات- 3
Electrostaticساكنةمستقرةكھربائیة- 4
Proximity catalysisریبیةتق- 5
Orientation effectsدورانیةتأشیرات-6



Transition state bindingاالنتقالیةللحالةارتباطیة-7

: ۔ اصنافاربعةالىالحیاتیةالتفاعالتشتوالعالمصنف

Groupالمجموعةنقلتفاعالت- 1 - transfer reactions
Oxidations and reduction ( Redox )واالختزالاألكسدةتفاعالت- 2

reactions
, Fliminations. الترتیبواعادةواألزمرةالحنفتفاعالت-3

isomerization and rearrangement reactions
Formation ofكاربون-الكاربونأواصرتحطیماوتكوینتفاعالت- 4

degradation of C - C bo

. .؟كیمیائیةمعادلةاعطاءمعالمجموعةنقلتفاعالتعدد س/  
تتضمن-: المجموعةنقلتفاعالت1-

انزیمبروتینحاملاخرالىمركبمناسیلمجموعةنقل/ أ
…………………..oAcS–SACP + H-C-CH3→nscylaseTre→SACP–H+ASco-C-CH3 ↔

Aاذ 
Transacylaseبفعلاألسیللمجموعة

الدھنیةاألحماضبناء
( -: ب/ 

ATP (6كلوكوزالىلتحویلھھیكسوكاینیزانزیمباستخدامیسالكالیكولسمسارفي
فوسفات–

) Sn2اوSn1( -: لینقل ج/ 
.السكرالحلقةواحدرقمكاربرنفياخرىالىلمجموعة



تتضمن-: واالختزالةكسداالتفاعالت-2

كاھو. لكتروناتاالاكتساباوفقدانواالختزالاألكسدةتفاعالت
یاأل

دانف-أواصر
تNAD' اوFADوھيااللكتروناتلھذة
+ NADHاذالكتیتانزیم بفعلتالالكتیالى
Hالمختزلالشكلالالكتیتالىیتحولالمؤكسدالشكلالبایروفیت( روفیتالبایالى
(

DEHYDROGENASELACTATE

-:الترتیبواعادةواالزمرةالحذفتفاعالت- 3

-: ) c = c( وكاربونبونكاربینمزدوجةاواصرلتكوینالحذفالتفاعالتا/ 
وانذرات

 )NH3 (أو
) RNH2( اوليامیناو) ROH( كحولأو) H2O(الماءجزئیة
المزدوجةاالصرةوتكوینالكحولمنالماءازالة

أوالھیدروجینذرات ترتیباعادةاألزمرةتتضمن-: االزمرةتفاعالت/ب
توزیعفيیختلفانولكنالوظیفیةیغة الصنفسلھمامركبینبینالوظیفیةمجامیع ال

فوسفات-6كلوكوزتحولالمثالسبیلعلىالكاربونذرةحولالوظیفیةالمجامیع
المعادلةفيكما. ایزومیریوھیكسوزفوسفرآنزیمبوجودفوسفات- 6فركتوزالى
 :-



التفاعالتبعضفيالترتیباعادةتفاعالتتحدث. - :الترتیباعادةتفاعالتج/ 
- 2الىفوسفوكلسیریت- 3: فيیتحولالذيالتفاعلالمثالسبیلفعلىاألیضیة
فيالمغنسیومایونبوجودمیوتیزكلسییتفوسفرأنزیمبفعلكلسیریتفوسفو
الكالیكولیسمسار

تحطیماوتكوینتفاعل- : كاربون-كاربوناواصرتحطیماوتكوینتفاعالت-.
فعملیةوالبنائیةالتقویضیةالمساراتفياألساستعدكاربون-كاربونأواصر
تتضمنبنائھعملیةبینماانقسامات۵تلفنco2الىالكلكوز) اكسدة( تقویض
األولىالحزینةفيالنیوكلیوفیليالكاربونبونمھاجمةالبنائیةالتفاعالتمنالعدید
رفیلیةااللكترالفراتاغلبوانالثانیةالحزینةفياأللكتروفیلیةالكاربونذرةعلى
والكیتوناتااللدیھایداتفيالكاربونیلالكاربوندرةفيSP2تھجینتاخذ

: ۔ التفاعالتھذةمنأنواعثالثھناكCO, وواالسترات



یتكونالذيووالكیتونااللدیھایدبین: . Aldol condensationالدولفثاكت
المعادلةفيكماالكیتوناوالدیھایدھیدروكسيبیتاخاللھمن

ھیدروكسيثنائيالىفوسفاتثنائي-1،6انشطارعملیةذلكعلىومثال
انزیمبفعل) GAP( فوسفات3الدیھایدوكلسیر) DHAP( فوسفاتاسیتون
الدولیز

Claisenاستركلیزنتكاثفبل ester condensation -خاللھمنوالذي
-بیتالیتكونكاربانیونبھیئةAاألنزیممرافقاألسیتایلمعالكیتونبتفاعل

الدیھایدأوكیتونھیدروكسي

–المعادلةفيكماونیة الكیتاالحماض- بیتامن2Decarboxy lation Coازلة



ودیھیدرایزوستریتماالنزییفیةیشتركالذياألنزیميفاعلالتذلكعلىومثال
كیتوتارتاریت-الفاالىایزوستریتاوتحویلعلىیعملالذيوجینیز

رئیسیةمراحلبثالثاألیضیةالعملیاتتقسماألساسیةاألیضیةالعملیاتمراحل

مثلالسكریاتمنبسیطةوحداتالىالمتعددةالسكریاتتتحلل-:األولىالمرحلة
البروتیناتتتحللبینماوالكلسیرولالدھنیةاألحماضالىالدھونوتتحللالكلوكوز

األمینیةاألحماضالى
جزیئاتالىاألولىللمرحلةالمختلفةالنواتجوتتحولتتجمع-:الثانیةالمرحلة
فيوالكلوكوزاألمینیةواألحماضالدھنیةاألحماضتتحولمثالفوابسطاصغر
اوكسیدثنائيالىیتاكسدوالذيAاألنزیممرافقتایلاسیمركبالىالغالب

. والماءالكاربون
النتاجالستریكحامضدورةخاللاإلنزیمتاكسدیتم: واألخیرة-:الثالثةالمرحلة

FADH , NADHمثلتزلةمخآنزیمیةومرافقتطاقة
یبدأاذویضقالتعكستأخذوالتيمراحلبثالثتتمایضاالبنانیةالعملیاتاما

األیضیةللعملیاتالثالثةالمرحلةمناصالالقادمةالصغیرةالبنانیةبالوحداتالبناء
المرحلةمنمركباتباخددھونالبناءعملیةتبدأالمثالسبیلفعلىالتقویضیة

لتكونالفاتحةاالستایلكمجامیع) البناءفياولىمرحلةتعدالتي( للتقویضالثالثة
الدھونتتكونالثالثةالمرحلةفيواخیراالثانیةالمرحلةفيالدھنیةاألحماض

-الدھنیةاألحماضالكلسیرولباضافة -





نقاطباستخدامالجسمفيالمختلفةاألبضیةالمساراتتنظیمیتم-: األیضیةالمساراتتنظیم
:منھاعدةوباتجاھاتالعملیاتعلىسیطرة

أایطعملیةلكلأن- : Compartmentalizationاألیضیةالعملیاتمواقعتخصص-1
الدھنیةاألحماضوبناءكلوكونیتالفسفوومسارالكالیكولمیسمسمثالعملھافیھیتحددموقعا
والفسفرةكریسودورةالدھنیةاألحماضتقویضعملیاتبینماالسایتوبالزمفيتحدث

الموقعینفيمشتركةعملیاتوھناكالمایتوكوندریافيتحدثكیتوناجساموتكوینالتاكسدیة
–) جنزیسالكوكونیومسار( وزوكلالكبناءأوالیوریابناءمثلكوندریایتووالماالسایتوبالزم

تفاعالتھاتجريالتياألنزیماتتلكفي-:Regulatory enzymesالمنظمةاألنزیمات-2
فركتوینیزانزیم فوسفوتحولالمثالسبیلعلىسالبة^Gقیاسیةحرةطاقةوتمتلكواحدباتجاه

. الكالیكولسیسسارمفي- 1

: ۔ بطریقتیناألنزیماتعلىالتنظیمیةعلىالسیطرةوتتم
یريستالوالتنظیمAllostoric Regulation-علىتحتويالمنظمةاالنزیماتان

یمينظتواالخرفیةاألساسالمادةترتبطاذ) الفعالالموقع( تحفزياألولموقعین
یقللالذيالسالبالمؤثرأواألنزیماتفعالیةمنفتزیدالموجبالمؤثرامافیةترتبط

.فعالیتھممن
التساھمیةالتحویراتCovalent modification :-التحویراتعملیةتعد

العملیاتفيالمسارمفتاحالمنظمةاألنزیماتلبعض) مثالكالفسفرة( التساھمیة
تحویلعلىیعملالذيعقدمالجیلیزودیھیدرالبایروفیتزیمنافمثالضیةیاال

ویتنشطبالفسفرةبطثب) ادناةالمعادلة( Aاإلنزیممرافقاسیتایلالىالبایروفیت
تتنشطوبالتاليالفسفرةبعملیةفیتحفزفوسفوریلیزكالیكوجینزیمنااماالفسفرةبازالة

الفسفرةومنھاالتساھمیةالتحویراتالعملیةتتوقفسفرةفالوبازالةالتیارتفاعالت
األیضیةالعملیاتفيالمھمةالتنظیمیةالوسائلاحدتعدالفسفرةوازالھ

االنزیممستویاتEnzyone levels :-فيدورلھاكذلكاألنزیماتكمیةان
وانوالھدمالبناءعملیاتسرعةضاایدتحدواألیضیةالمساراتعلىالسیطرة
موجیةعصبیةاشارةتلقيبعدتتكونالجینيالصعیدمستوىعلىاألنزیممستویات



تكوینعنالمسؤولالجنینتحفیزفیتمDNAمعیرتبطوالذيالمعنيرمونوالھالى
تثبیطھاومتخصصتفاعلىارسمتنشیطعلىیعملالذيواألنزیممنمعینمستوى

المساراتعلىالسیطرةفيایضافعالدورلھاالھورموناتان-: الھورمونات
اوالشبعاوكالجوعطبیعیةغیرحالةالىاستجابةالصماءالغددمنتفرزاذاألیضیة
فيالكالكاكونھورمونرزفیفمثالتتثبطأوالمنظمةاألنزیماتبعضفتنشطالخوف

تقویضعملیةفتنشطوریلیزفوسفالكالیكوجینانزیمینشطمماالجوعحالة
یسسالكالیكولانزیماتفتنشطالشبعحالةفياألنسولینھورمونویفرزالكالیكوجین

) الكلوكوزسكربناء( الكلوكوفیوجنزیسانزیماتوتثبط) الكلوكوزكرستقویض( 
.الخوفحالةفيامینالكاتیكولھورموناتوتفرز


