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 الكاربوهيدرات ايض

 (GLYCOLYSIS) الالهوائيتحلل السكر 

 



 (GLYCOLYSIS( )هدم السكر اوانحالل )الالهوائيتحلل السكر 



  كلوكوزالتي من خاللها يتم تحويل جزيئه  االيضيةهي العملية الحياتية 

(Glucose )جريئتان من  الى(2lactate )و  ATP االوكسجينبغياب 

 احدىداخل الخلية الحية بوجود ( Cytoplasm) السايتوبالزموتحصل في 

 السايتوبالزمفي  انزيمعشر 

-:Enzymatic reaction 

 للكلوكوز( irreversible phosphorelation) العكسيةعملية فسفرة .1

 (Mg+2) و( Hexakinase) انزيموبوجود (ATP)باستهالك جزي 

 

 



 Hexakinase عندما  االنزيميتوقف عمل  ايإنزيم يثبط بالناتج النهائي

الخلية الحية  اوالمستوى الذي يحتاجه الجسم  الى( G-6-P)يصل تركيز 

 .الكاليكوليسسالمنظم لتفاعالت  االنزيموهو 

Mg+2  يكون مقعد معATP  وهو(MgATP-2 ) االساسوهي المادة 

 .االنزيمالتي يعمل عليها 

 انزيمبوجود ( F-6-P) الى( G-6-P)تحويل .2

(Phoshoglucoisomarase) 

 



 (F-1,6-diP)وتكوين ( PFK)بوجود ( F-6-P)فسفرة ال عكسية للمركب .3

 

 

 

 

 

بواسطة ( F-1,6-diP)للمركب ( 4-3)تحضير االنفالق العكسي بين ذرتي .4

 مفسفرتانإلنتاج جريئتان ( Aldolase) انزيم

 



Aldolase  فوسفيتالحاوية على مجموعة  الكيتوناتإنزيم متخصص يشطر 

   االولفي الموقع 

 عكسيا(Aldo)مجموعة  الى( DHAP)في ( Keto)تحول مجموعة .5

 

 

 

 

 

حيث (  diphosphate glycerate-1,3)تكوين المركب الغني بالطاقة .6

 االنزيميبوجود المرافق ( G=-11.8Kcal∆)الطاقة القياسية لتحلله  ان

(NAD()Nicotineamide Adenine Diphospoate ) وهو بحاله

-Giyceraldehyde 3)من المركب (  H)يقوم بأخذ ذرة  موكسدة

phosphate ) الىليتحول (NADH )يقوم بوظيفة حمل  واالخير

 طاقة وانتاجماء  الى تتاكسدالتي سوف  الذرات اوااللكترونات 

واالختزال وينتج طاقة االكسدةيشمل على  الكاليكوليسستفاعل في  اول 



 

 

 

 

 

 

 (ATP)وتكوين  فوسفيتانتقال مجموعة .7

 

 



 2ذرة رقم  الى3 من ذرة رقم  P فوسفيتتحفيز مجموعة .8

 

 

 

 

 

 

 (Enolase) انزيمبواسطة ( H2O)مجموعة ماء  ازاحة.9

 

 



( ATP)لتكوين ( ADP) الى( PEP)من P  فوسفيتانتقال مجموعة .10

والذي ( Pyruvate kinase) انزيمبوجود ( Pyruvate) والبايروفيت

 يقوم بالتحفيز غير العكسي للتفاعل

 

 

 

 

 

 lactate) انزيمبوجود  الالكتيتوتكوين  البايروفيتاختزال .11

Dehydrogenase) 

 



الالكتيت (Lactate ) مرة  اكسدتهالكبد فيتم  الىمجرى الدم وصوال  الىسينفذ

( Acetyl-COA) الىوالذي سيتحول (Pyruvate) البايروفيت الى اخرى

وهي ( Pyruvate Dehydrogenase Complex) االنزيمبوجود  

  الىبالكامل  اكسدتهحيث يتم ( TCA) الكاربوسيلالشرارة لدوره الحامض ثالثي 

(CO2+Energy+H2O) 

(Acetyl-COA )يعتبر 

 (TCA) الكاربوسيلالتي تغذي دورة الحامض ثالثي  الشراره.1

هو  اووالدهون والبروتينات  الكاربوهيدرات ايضالمركب الوسطي الذي يربط .2

 والبروتينات والدهون للكاربوهيدرات االيضيةناتج العمليات 

 

 -:للكاليكوليسسالتفاعل العام 

 





 الى البايروفيتتحول (Acetyl-COA ) الىيحتاج   

 هي انزيماتثالثة .1

1. Pyruvate Dehydrogenase 

2.Dihydrolipoye Dehydrogenase 

3. Dihydrolipoye Transacetylase 

 انزيميةخمس مرافقات .2

1.Thymine pyrophosphate(TPP) 

2.Lipoic acid 

Flavin Adenine Dinucleotide (FAD) 3. 

(NAD)4.Nicotineamide Adenine Dinucleotide  

(A)5.Coenzyme 

 Pyruvate ب االنزيمومرافقات  االنزيماتيطلق على هذا المزيج من 

Dehydrogenase Complex 
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