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Carbohydrates Metabolism-1 

 Glycogenolysis 

 

  



 الكاربوهيدرات ايض

 (GLYCOGENOLYSIS)الكاليكوجينتحلل 

   الكيتونية االجسام



 (GLYCOGENOLYSIS)النشا او الكاليكوجينتحلل 

نشا في الكبد والعضالت  او كاليكوجينالمخزنة بشكل  الكلوكوزيمكن لجزيئات 

 فوسفورليز االنزيمبوجود  الكاليكوليسسسلسله تفاعالت  الىيمكنها الدخول 

(Glycogen or Starch Phoshorylase) 

 

 

 

 

 

 

 بواسطة  للكاليكوجين المختزلهمن النهاية غير  الكلوكوزيتم إزالة جزيئه

 (  Phoshorylase) انزيم

 





 لالنزيمهناك نوعان (Phoshorylase ) وهما(a Phoshorylase ) وهو

وهو النوع غير الفعال  ( Phoshorylase b)و  والمفسفرالنوع الفعال  

 (4ATP) الوضع الفعال باستهالك  الى االخيرةوتتحول  المفسفروغير 

 المخزون في الكبد والعضالت  الكاليكوجينالناتجة من تحلل  الكلوكوزجزيئه

الطاقة وال  النتاجواستثمارها  الكاليكوليسسدورة  الىبدخولها  تاييضهايمكن 

 في  تاييضهايمكن 

 (Brain)الدماغ .1

 (Red Blood Cell)كريات الدم الحمراء.2

 

 



 (REGULATION OF GLYCOLYSIS) الكاليكوليسستنظيم 

   الكاليكوليسسدوره  الى الكلوكوزمن العوامل المسيطرة على دخول جزيئه 

Factors Influnced Glycolysis) ) بواسطة  الكاليكوليسسيتم تنظيم
بتأثير   الكاليكوليسسسلسلة تفاعالت  الى الكلوكوزالسيطرة على دخول جزيئه 

 العوامل التالية

  االولىالمسيطر على الخطوة ( Hexakinase) االولالمنظم  االنزيم.1
 للكاليكوليسس

والنشا وهي  الكاليكوجينالمسيطر على تحلل ( Phoshorylase) االنزيم.2
 .المخزن في الكبد والعضالت للكلوكوز اخرىمصادر 

المسيطر على الخطوة الثالثة ( PhosphoFructokinase()PFK) انزيم.3
 للكاليكوليسس

 في الخلية  (ATP/ADP) النسبة . 4

قليلة في الخلية فانه سوف ننشط ( (ATP ان ايعالية (ATP/ADP) النسبة . أ 
 ( (ADPمن ( (ATPلتكوين  الكاليكوليسسعملية 

عالية في الخلية فانه سوف يثبط ( (ATP ان ايواطئة (ATP/ADP) النسبة . ب
(  Fructokinase)و( Phoshorylase)و( Hexakinase) االنزيمعمل 
 (ATP)تكوين  اليقاف



 (KETONE BODIES) الكيتونية االجسام

الجوع  او( االنسولينمسببه شحه ) الكيتونية االجساميعتمد مرض السكري على 
(  تقويض)والناتجة من هدم  الكلوكوزالشديد كمصدر للطاقة بدال من 

ينتج  الدهنيهاألحماض ( اكسدة اوتقويض )هدم  انحيث  الدهنيهلألحماض 
عبر  تاييضهحيث ال يستطيع الكبد ( Acetyl COA)عنه كميات كبيرة من 

لذلك يقوم الكبد بتحويل ( CO2+Energy) الىوتحويله ( TCA)دورة 
(Acetyl COA  ) وهي  الكيتونية االجسام الىالمتراكم في الكبد:- 

 

 

 

 

 

 

الدهون للحصول على الطاقة وتحديد  ايضزيادة  الىالحالة التي تودي  وهذة
 الكاربوهيدرات ايض

 



 (KETONE BODIES BIOSYNTHESIS) الكيتونية االجسامتخليق 



 مجرى الدم فيرتفع تركيزها  الىفي الكبد ثم تنفذ  الكيتونية االجسامتتكون

الدم  PHحيث تنخفض ( ketosis)المرضية  الحالهبالدم وتسمى تلك 

 الكيتونيالدم  الكيتونيتحمض الدم  اعراضوظهور 

(Gluconeogenesis ) عملية بناء المواد السكرية من مواد غير

المصادر لذلك وهذا يتوجب على  اهممن  االمينية االحماضسكرية وتعتبر 

 كلوكوز الىقبل تحوله  امينمجموعة ( NH2-)يفقد  االمينيالحامض 

(  Glucogenic amino acid) االمينية االحماضوتسمى تلك 

 Pyruvic) الىبصفة واحدة وهو تحولها  االحماضوتشترك جميع تلك 

acid ) الىوالذي بدورة يتحول (Glucose )بسلسله والكاليكوجين 

ويستخدم هذا النمط من ( Glycolysis)  للكاليكوليسستفاعالت معاكسه 

  االدرينالين هرموناتالعملية  بهذةوتتحكم  الكلوكوزعند عدم توفر  االيض

(Adrenaline H.) 
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