
                   1 
بكر جابر طارق د. - حممود عبد اللطيف ند. سلوا /( 3احملاضرة )/  املرحلة الرابعة/ علم االحياء اجلزيئي   

 

 :Metabolism  االيض
من التفاعالت الكيميائية في خاليا الكائنات الحية مجموعة  وه

الالزمة الستمرار الحياة. هذه التفاعالت المحفزة بواسطة اإلنزيمات 
تسمح بنمو وتكاثر الكائنات الحية، والحفاظ على هياكلها، 
واالستجابة لبيئاتها. يشمل مفهوم األيض جميع العمليات الكيميائية 

عندما يقوم ببناء األنسجة الحّية من  الحيوية التي تتم داخل الجسم
مواد الطعام األساسية ومن ثم يفككها لينتج منها الطاقة، ويحتاج 
ذلك إلى عملية هضم الطعام في األمعاء وامتصاص خالصاتها 
وتخزينها كمرحلة انتقالية لدمجها في أنسجة الجسم ثم تفكيكها إلى 

ن االستقالب ال ماء وثاني أكسيد الكربون فالطاقة التي تتولد م
تتحول كلها إلى حرارة بل تخزن داخل الخاليا وتستخدم عند 

 .الحاجة
ينقسم األيض عادة إلى فئتين: هدم، و كسر من المادة العضوية 
عن طريق التنفس الخلوي، وابتناء، و بناء من مكونات من الخاليا 
مثل البروتينات والحمض النووي. وعادة، الكسر يقوم بتحرير الطاقة 

 .والبناء يستهلك الطاقة
 الطاقة يف اخللية:عمل 

نيوكليوتيد يمسى و هالمصدر االساسي للطاقة في الخيلة ان 
(ATP )( ألدينوسين ثالثيُّ الفوسفاتATP نكليوتيد تختزن فيه )

ت الطاقة )حرارة( على شكل رابطة غنية بالطاقة بين مجموعة فوسفا
 .ADPغير عضوي ومركب أدينوسين ثنائي الفوسفات 

مع مجموعة  ADPعن طريق تفاعل  ATPويتكون مركب 
في وجود طاقة عالية ناتجة عن الطاقة التي اكتسبتها  Pالفوسفات 

 اإللكترونات بعد اإلثارة ، طبقا للتفاعل:
ADP + P  طاقة +---- >ATP 

ر الريبوز، وثالث وسك من القاعدة النيتروجينية أدينين، ATPيتألف 
. تحتوي الروابط بين مجموعات الفوسفات علي مجموعات فوسفات

ويمكن لهذه الطاقة أن تنطلق طاقة كيميائية مختزنة بكميات كبيرة 
عند تحطم إحدى روابط الفوسفات. فعند تحطم الرابطة بين 

 00111قة مقدارها مجموعتي الفوسفات الثانية والثالثة ، تتحرر طا
ذلك كيلو سعرة / مول تحت الظروف القياسية و  3.7كالوري أو 

أكبر بكثير من الطاقة المخزونة في الرابطة الكيميائية االعتيادية 
لذلك أعطيت المصطلح الرابطة العالية و للمركبات العضوية األخرى 

، وينتج مركب األدينوسين ثنائي  High Energy Bondالطاقة 
الفوسفات. وقد تتحطم الرابطة بين مجموعتي الفوسفات الثانية 

في الميتوكوندريا  ATP. ويتم تخليق AMPواألولي لينتج مركب 
عن طريق أكسدة الجلوكوز فتنطلق الطاقة المختزنة في الروابط 

، حيث تكون هذه  ATPالكيميائية الموجودة فيه لتخزن في مركبات 
أيضًا بحيث  Highly Labile قابل للتغييرالرابطة الفوسفاتية عالية 

ة تحفز أنها يمكن أن تنشطر آنيًا كلما دعت الحاجة إلى طاق
طاقته فإنه  ATPعندما يطلق الـ . و التفاعالت الخلوية األخرى 

يتكون عند ذاك ثنائي ل بعيدًا عن جذر حمض الفسفوريك و ينفص
يات تسبب الطاقة المستحصلة من الغذو   ADPفوسفات األدينوزين 

 ATPمع حمض الفسفوريك لتوليد  ADPبعد ذلك إعادة اتحاد الـ 
هذه األسباب يسمى . و مراتتمر العملية بعد هذا مرات و . و تسجديد
للخلية ألنه من  energy currencyباسم عملة الطاقة  ATPالـ 

. و ال تطول دورته في رفه و إعادة تكوينه مرة بعد أخرى الممكن ص
( من ATPويعد )مالي أكثر من بضع دقائق فقط العادة لوقت إج

 الجزيئات الناقلة األكثر انتشارًا في خاليا جميع المخلوقات الحية.
يف الوظائف اخللوية و الوظائف  ATPاستعماالت 

 :اليضيةا
جموعات رئيسية من الوظائف الخلوية في ثالث م ATP يستعمل الـ

 : و هي
 . النقل الغشائي .0
 . تركيب المركبات الخلوية .0
 أعمال آلية .7

 : هذه االستعماالت المختلفة الثالثة هامة لكل منو 
 لنقل الصوديوم خالل غشاء الخلية تجهيز الطاقة الالزمة -0
 . تنشيط الريبوسومات لتكوين البروتين -0
 .يتجهيز الطاقة الضرورية للتقلص العضل -7

ضرورية للغشاء الخلوي عند  ATPو باإلضافة إلى كون طاقة الـ 
غير مباشرة  هي ضرورية أيضًا بصورة مباشرة أونقله الصوديوم ف

أيونات أيونات الفوسفات و أيونات الكالسيوم و البوتاسيوم و لنقل أيونات 
المواد األيونات و العديد و أيونات الهيدروجين و اليورات و الكلوريد و 

النقل عبر غشاء الخلية مهم جدًا لوظائف الخلية . و رى أيضاً األخ
لدرجة أن البعض منها مثل خاليا النبيبات الكلوية تستخدم حوالي 



                   2 
بكر جابر طارق د. - حممود عبد اللطيف ند. سلوا /( 3احملاضرة )/  املرحلة الرابعة/ علم االحياء اجلزيئي   

 
. ا لهذا الغرض لوحدهتم توليده فيهالذي ي ATP% من الـ  01

باإلضافة لتكوين الخاليا للبروتينات فإنها تقوم أيضًا بتوليد الشحوم 
ميدينات البيريو  purinesالبيروينات الكوليستيرول و الفسفورية و 

ي مركب كيميائي يحتاج تكوين أو  ،مجموعة أخرى من الموادو 
؛ فمثاًل يمكن أن يكون جزيء بروتين واحد مركبًا تقريبًا إلى طاقة

ببعضها البعض  من عدة آالف من األحماض األمينية ملتصقة
كل واحد من هذه االرتباطات إلى يحتاج تكوين و  ،بارتباطات ببتيدية

لذلك ال بد من إطالق عدة و  تحليل ثالثة ارتباطات عالية الطاقة
أو من جزيئات ثالثي فوسفات  ATPآالف من جزيئات الـ 

ها لكي تولد أحد جزيئات المقارن لتطلق طاقات GTPالجوانوزين 
ن كل م% تقريبًا  37في الواقع تستعمل بعض الخاليا . و البروتين

. يهابات الكيميائية الجديدة فالذي يتكون فيها لتركيب المرك ATPالـ 
االستعمال . و يصدق هذا بصورة خاصة أثناء مرحلة نمو الخالياو 

هو تجهيز الطاقة لبعض الخاليا لتوليد  ATPالرئيسي األخير للـ 
الليف العضلي إلى استهالك كميت  صعمل آلي ؛ حيث يحتاج تقل

رق تقوم بعض الخاليا األخرى بأعمال آلية بطو  ATPالـ  كبيرة من
مصدر الطاقة لكل األميبية ؛ و خاصة أخرى كالحركات الهدبية و 

 . ATPهذه األنواع من األعمال اآللية هو الـ 
 : و باختصار

 تحتاج الخلية النشطة حوالي مليوني جزيء ATP  كل
 :ثانية فهو مصدر طاقة

 ائية مثل السكريات العديدة، وتحويل بناء المواد الغذ
  .DNAاألحماض األمينية إلي بروتين، وتضاعف 

 وانقسام الخلية الحركة وانقباض العضالت. 
 النقل النشط عملية. 
 تسريع التفاعالت الكيميائية. 

 تحول طاقة سراج الحصادين الحشرة المسماة :مثال على استعماله
 ATP  إلى طاقة ضوئية، وتسمى هذه الظاهرة باإلضاءة الحيوية. 

دور امليتوكوندريا يف العمليات الكيميائية املكونة 
 :ATPللـ 

لوكوز عند دخوله إلى الخاليا لإلنزيمات الموجودة في كيتعرض ال
، و تسمى هذه العملية زم التي تحوله إلى حمض البيروفيكالسيتوبال

 الـتتحول كمية صغيرة من و  Glycolysis السكري  لتحللاباسم 

ADP  إلى ATP قة التي تحرر أثناء هذا التحول بواسطة الطا
مجموع استقالب الطاقة في  % من7لكن هذه الكمية ال تمثل إال و 

الخلية يتكون في  ATP المعلوم أن القسم األكبر من. و الخلية
بعض األحماض بيروفية و ، و تحول كل األحماض الالميتوكوندريا

في  A اإلنزيم تمممألمينية إلى المركب معظم األحماض االدهنية و 
تعمل على هذه المادة سلسلة . و في الميتوكوندرياالعصارة الخلوية و 

من اإلنزيمات فتتحلل بعمليات كيميائية متتالية تسمى دورة حمض 
و ينشطر في دورة حمض  Krib's Cycle الستريك أو دورة كريبس

، ي ذرات الهيدروجينهإلى مكوناته األساسية و  A تمممالستريك 
بدوره إلى خارج  ينتشر ثاني أكسيد الكربون ، و ثاني أكسيد الكربون و 

من الناحية األخرى فإن . و أخيرًا إلى خارج الخليةالميتوكوندريا و 
تتحد في النهاية مع األكسجين ات الهيدروجين تكون فعالة جدًا و أيون

، و يحرر ذلك الخليةالذي ينتشر إلى الميتوكوندريا من سيتوبالزم 
التفاعل كمية كبيرة من اـطاقة التي تستعملها الميتوكوندريا لتحويل 

تحتاج إلى مشاركة أعداد ، و ATP إلى الـ ADP كميات كبيرة من الـ
كبيرة من اإلنزيمات التي تكون أقسامًا متكاملة من الرفوف الغشائية 

التي  أولى الحوادثو  .ا التي تبرز إلى العصارة الخلويةللميتوكوندري
ن فيتحول بذلك إلى تتم هي إزالة إلكتورن واحد من ذرة الهيدروجي

هو حركة هذه األيونات خالل  الحادث التاليو . هيدروجينأيون 
التي تبرز مثل األزرار  ATP بروتينات كروية تسمى سنتاز الـ

هو إنزيم  ATP سنتاز الـل أغشية رفوف الميتوكوندريا . و خال
 تعمل الطاقة المولدة من حركة أيونات الهيدروجين لتحول الـيس

ADP  إلى ATP  بينما تتحد في الوقت نفسه مع األكسجين لتولد
المكون حديثًا إلى خارج الميتوكوندريا  ATP الماء ، و أخيرًا ينقل الـ

النواة ، بينما توفر حيث كل يصل إلى كل أقسام السيتوبالزم و إلى 
 .تلف وظائف الخليةخمل في مطاقته لتستع

رية دائمًا و تطلق طاقاته بسرعة انفجا ATPيتوفر الـ  :الخالصةو 
الذي  ATP. و للتعويض عن الـ تقريبًا عندما تحتاجه الخلية

 ات الكيميائية البطيئة السكريات تحلل العملي يستهلك في الخلية
 ATPالبروتينات و تستعمل الطاقة المولدة من ذلك لتكوين ن و الدهو 
في  ATP% تقريبًا من هذا الـ  57يتكون حوالي . و جديد

بمحطات توليد  ميتوكوندريا الخلية مما يعلل تسمية الميتوكوندريا
 الطاقة للخلية .

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
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 :املساعدة البيولوجيةالعوامل 
تحكم في من خالل الئي داخل الكائنات الحية التفاعل الكيميا مظين
التي تعمل عليها العوامل المساعدة، فالحياة ذاتها يمكن  مواقعال

المساعدة وتسمى هذه وصفها بانها تحت تأثير تنظيم العوامل 
النزيمات ومعظمها هي بروتينية ولكن هناك العوامل المساعدة با

 .RNAا هي عبارة عن جزئيات من جزء منه
فاألنزيمات في الواقع هي نوع من أنواع البروتينات التي تعمل على 

دون أن تدخل القيام بعملية كيميائية أو تسريعها في داخل الجسم 
هذه األنزيمات في العملية بنفسها إذ إّنها تقوم باالرتباط بالمواد التي 
تدخل في هذا التفاعل، ويقوم مبدأ عمل األنزيمات على خفض 

، وتحتاج لتفاعل أو ما يعرف بطاقة التنشيطالطاقة الالزمة لحدوث ا
األنزيمات في العادة إلى ظروف معينة كي تقوم بالمساهمة في 

تفاعالت الكيميائية كدرجة الحرارة المناسبة ودرجة الحموضة والتي ال
تختلف من أنزيم إلى آخر. ومن الممكن أن تعمل األنزيمات على 
تنشيط العمليات الكيميائية وتسريعها وحدها بوجود درجة الحرارة 
والحموضة المناسبتين إال أنها في الغالب تحتاج إلى عوامل أخرى 

ام بتسريع وتنشيط العمليات الكيميائية وتكون هذه لتساعدها على القي
العوامل في العادة عبارة عن مواد غير بروتينية بعكس األنزيمات. 
ويتم تصنيف األنزيمات إلى عدد من األصناف بحسب المواد التي 
يقوم األنزيم بالتأثير عليها وعلى تفاعالتها الحيوية فهنالك األنزيمات 

االرتباط بالتفاعالت التي يتم فيها تحليل المحللة والتي تقوم على 
المواد المعقدة عن طريق كسر الروابط بين جزيئاتها وتحليلها إلى 
مواد بسيطة كاألنزيمات المحللة للكربوهيدرات التي تعمل على 
تحليل السكريات إلى أشكال أبس قابلة لالمتصاص من خاليا 

لة للبروتينات التي لوكوز، وهنالك أيضًا األنزيمات المحلكالجسم كال
تعمل على المساعدة في تكسير الروابط بين جزيئات البروتينات 
خالل عملية الهضم. وهنالك أيضًا مجموعة أخرى من األنزيمات 
كاألنزيمات المفسفرة والتي تعمل على فسفرة أي تقوم بتكسير 
الروابط في جزيئات بعض المواد كالسكربات العديدة وتنشأ روابط 

نها وبين الفسفور، أّما النوع اآلخر من أنواع األنزيمات فهي جديدًة بي
األنزيمات التي تساعد في عمليات األكسدة واالختزال فهنالك 
أنزيمات تعمل على نزع ذرات الهيدروجين من المواد واألنزيمات 

لجوي للقيام التي تقوم باستخدام األكسجين الموجود في الهواء ا
 ايضا هناك ما يسمى باالنزيمات الهاضمة ،بعملية أكسدة المواد

دورًا محوريًا في عملية هضم الطعام في  تلعب االنزيمات الهاضمة
الالزمة لعمليات الهضم الجسم، إذ تقوم بتحفيز التفاعالت الكيميائية 

 ومن هذه االنزيمات: المختلفة
(: يعمل على تحفيز عملية Amylaseأنزيم أميليز ) .0

هضم وتحويل الكربوهيدرات إلى سكريات. يتواجد هذا 
 والبنكرياس واألمعاء الدقيقة،لغدد اللعابية ا األنزيم في

كل، ال على ويؤثر نقص هذا األنزيم على الصحة ك
عمليات الهضم فحسب، ألنه مسؤول أيضًا عن تحليل 
خاليا الدم البيضاء الميتة، وعدم تحللها قد يؤدي إلى نشأة 

 .تورمات
(: وهو مسؤول عن تحليل Proteaseأنزيم بروتيز ) .0

 Aminoالبروتينات وتحويلها إلى أحماض أمينية )
Acidلبنكرياس (. يتركز أنزيم بروتيز في المعدة وا

واألمعاء الدقيقة. إن أي نقص في هذا األنزيم قد يتسبب 
بعدة مشاكل في الجسم مثل: القلق وقلة النوم، والتهاب 
المفاصل وهشاشة العظام نتيجة نقص كمية الكالسيوم في 
الدم. وألن أنزيم بروتيز يعمل على التخلص من بعض 

صه كذلك أنواع البكتيريا والفيروسات في الدم، فقد يؤدي نق
  .إلى االلتهابات وانخفاض كفاءة جهاز المناعة في الجسم

(: وظيفة هذا األنزيم الرئيسية هي Lipaseأنزيم ليبيز ) .7
تحليل الدهون، وتحفيز عملية تحويلها إلى أحماض دهنية 
في البنكرياس واألمعاء الدقيقة. إن أي نقص في هذا النوع 

، مثل: لجسمامن االنزيمات له تأثيرات سلبية على صحة 
فاع نسبة الكوليسترول والدهون الثالثية، مواجهة ارت

صعوبة في إنقاص الوزن، اإلصابة بمرض السكري، 
تخلص خاليا الجسم من الفضالت أو امتصاصها للغذاء 
بصعوبة وبعد عناء، وقد يعاني اإلنسان أيضًا من تشنج 
العضالت خصوصًا في منطقة األكتاف بسبب نقص 

 الكالسيوم في الدم.
(: وهو أنزيم مسؤول عن تحفيز Papainبابين ) أنزيم .4

عملية تحليل البروتينات الموجودة باللحوم. يساعد هذا 
األنزيم على معالجة مشاكل الهضم والغازات، والتخلص 

 .من األنسجة الميتة والضارة في الجسم
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(: وظيفة هذا النوع من Lactaseأنزيم الالكتيز ) .7

كتوز المتواجد في سكر االنزيمات هي تحليل وهضم الال
الحليب. ويؤثر نقصه على اإلنسان عند الكبر، فقد يسبب 
نقصه صعوبة في هضم هذا النوع من السكريات، في 

 Lactose) عدم تحمل الالكتوز حالة يطلق عليها
Intolerant.) 

(: وهو من االنزيمات Bromelainأنزيم بروميلين ) .6
المضادة لاللتهاب، ويساهم في منع حدوث التهاب 

 المفاصل.
 عمل االنزيماليه 
 بحيث التفاعل لبدء الالزمة التنشيط طاقة تقليل على األنزيم يعمل
 . الخلية حرارة درجة عند يحدث
 .التفاعل لبدء الالزمة الطاقة من األدنى الحد:  التفاعل تنشيط طاقة
 ؟ التفاعل تنشيط طاقة االنزيم يقلل كيف
 المتفاعلة بالمواد ارتباطه بواسطة التفاعل تنشيط طاقة األنزيم يقلل
 ،المتفاعلة المواد بين يقرب االرتباط وهذا لإلنزيم النشط الموقع عند

 .بينها التفاعالت وتحدث
  األنزيم عمل آلية تفسر فرضيات

A )لها يكون  أن يجب متفاعلة مادة كل :والمفتاح القفل فرضية 
 . معه المتحد األنزيم من النشط الجزء ويتمم يوافق خاص شكل

 . ثابت النشط الموقع شكل. ثابت األنزيم شكل:  مالحظة
 على بقدرته يتميز ، األنزيم من صغير تركيبي جزء:  النشط الموقع
 .التفاعل تنشيط

B )المتفاعلة بالمادة األنزيم يرتبط :المستحث التالؤم فرضية 
 االرتباط وقت المتفاعلة المادة مع شكله يتالئم نشط موقع ويكّون 

 . به
  متغير النشط الموقع شكل، يتغير قد األنزيم شكل:  مالحظة
  األنزيم نشاط في المؤثرة العوامل

 :منها عدة بعوامل األنزيمات نشاط يتأثر
 .الحرارة درجة -0
 .الهيدروجيني الرقم -0
 . األنزيم تركيز -7
 

 :الحرارة درجة -1
 درجة إن إذ معين حد إلى الحرارة درجة بزيادة األنزيم نشاط يزداد

 سرعة زيادة وبالتالي الجزيئات حركة زيادة على تعمل الحرارة
 .التفاعل

 األنزيمي النشاط عندها يكون  التي الدرجة هي: المثلى الحرارة درجة
 . يمكن ما أعلى
 °م 41 الحرارة درجة بعد األنزيمي النشاط يهبط: علل
 تغيرات حدوث إلى يؤدي مئوي  41 عن الحرارة درجة ارتفاع إن

 الموقع شكل في تغيير إلى يؤدي وهذا األنزيم تركيب في كيميائية
 . العمل على لقدرته فقدانه وبالتالي منه النشط

 بالرقم األنزيمي النشاط يتأثر :pH الهيدروجيني الرقم -0
 رقم أنزيم فلكل ، الحرارة درجة لتأثير مشابهة بطريقة الهيدروجيني
 . مثلى بصورة عنده يعمل هيدروجيني

 عالقة) األنزيم تركيز بزيادة التفاعل سرعة تزداد: األنزيم تركيز -3
 (طردية

 
 


