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 metabolismااليض 

        عمى الظاقة أو صشع الظاقة مؽ ىؾ العسميات التي يقؾم بيا الجدؼ لمحرؾل
 البشاء فإن الكائؽ الحي يسؾت . يذسل تفاعالت األيض الغحاء الحي يتشاولو، وبجون 

Anabolism  واليجمCatabolism . 

 

 ايض الكاربؾىيجرات

التي يحتاجيا الجدؼ لمقيام  لمظاقة أىؼ مرجر السؾاد الكخبؾىيجراتية تعتبخ     
وىشاك  األندجة باألنذظة السيكانيكية والكيسيائية واإلسسؾزية الخاصة بسختمف

 :، وىي الظاقة عمى كسيات كبيخة مؽ الخاليا مدارات تحرل عؽ طخيقو
 الكاليكؾليديد أو لمجمؾكؾز التحمل الالىؾائي -
 .دورة حامض المدتخيػ أو دورة كخبذ -
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 التحمل الدكخي )الكاليكؾليديد(

وىؾ مدار عام  الجمؾكؾز بتحمل السؾاد الكخبؾىيجراتية مؽ الظاقة تبجأ عسميات تخميق
في جسيع األنغسة البيؾلؾجية ، ويعخف بأنو سمدمة مؽ التفاعالت التي يتحؾل 

في صؾرة  طاقة ، ويراحب ذلػ إنظالق يخوفيػإلى حامض الب الجمؾكؾز خالليا
في  األكدجيؽ ، ويتؼ ىحا عادة في غياب ثالثي فؾسفات األديشؾسيؽ جديئات

دورة   مقجمة الزمة لجورة تدسى الجمؾكؾز ، ويعتبخ تحمل التشفذ الكائشات ىؾائية
السقتخنة باألكدجة المتيؽ عؽ طخيقيسا يتؼ  أو الفدفخة اإللكتخونات وسمدمة نقل كخبذ

وتحت الغخوف  .الجمؾكؾز السزسخة في جديئات الظاقة الحرؾل عمى معغؼ
حيث يتؼ  السيتؾكؾنجريا أن تشفح في حسض البيخوفيػ اليؾائية ، فإنو يسكؽ لجديئات

أما إذا كان األكديجيؽ غيخ كاف ،  .ماء و ثاني أكديج الكخبؾن  أكدجتيا تساما إلى
حسض  كسا يحجث بالشدبة إلى العزالت السشقبزة بشذاط غيخ عادي ، فإن

يختدل ويتحؾل إلى حسض الالكتيػ . ولسدار تحمل الجمؾكؾز دور كددوج  البيخوفيػ
ؾفخ فيؾ يكدخ الكمؾكؾز لتؾليج جديئات األديشؾسيؽ ثالثي الفؾسفات وىؾ أيزا ي
 وحجات بشائية لمتفاعالت التخميقية مثل تكؾيؽ األحساض الجىشية طؾيمة الدمدمة. 

 
 دورة كخبذ

 
،  فيػحامض البيخو  إلى الجمؾكؾز والحي يتحؾل خاللو الجمؾكؾز يعج مدار تحمل

، فإن الخظؾة التالية في  األكدجيؽ وفي الغخوف التي يتؾافخ فييا
ثاني أكديج  جدئ  ىي عسمية األكدجة السقتخنة بشدع الجمؾكؾز مؽ الظاقة تخميق
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السخافق اإلنديسي  لتكؾن  السخافق اإلنديسي أ في وجؾد حسض البيخوفيػ مؽ الكخبؾن 
ثاني أكديج  ، ووحجة األسيتيل الشذظة ىحه تتأكدج بعج ذلػ تساما إلى الخممي أ
وتعتبخ ىحه الجورة ىي السدار الشيائي السذتخك  .ذدورة كخب عؽ طخيق الكخبؾن 

السؾاد  و األحساض الجىشية و األحساض األميشية ألكدجة جديئات الؾقؾد ، مثل
أستيل كؾإنديؼ  في صؾرة دروة كخبذ وتجخل معغؼ ىحه الجديئات في .الكخبؾىيجراتية

، وتؾفخ ىحه الجورة أيزا ضسؽ تفاعالتيا الؾسيظة مخكبات ميسة لسختمف أنؾاع  أ
بجورة  التخميقات الحيؾية بالجدؼ. وتتؼ التفاعالت السختمفة الخاصة

، بالسقارنة إلى عسمية الكاليكؾليديد التي تتؼ  يتؾكؾنجرياالس في كخبذ
   .الديتؾبالزم  في

 كيمؾسعخة / غخام 3.74اثبت ان كل جديئة كمؾكؾز تعظي طاقة 

C6H6O6+6O2         6CO2+6H2O+673kcal 

 . 180.16مؽ قدسة الظاقة اعاله عمى الؾزن الجديئي لمكمؾكؾز 

 ايض الدههن 

تعج االندجة الجىشية الخديؽ الخئيدي لمظاقة اضافة الى تمػ الجىؾن السذتقة مؽ 
االسيتايل كؾ اي الحي يسكؽ الحرؾل عميو مؽ السرادر الكاربؾىيجراتية واالحساض 

ميشية اثشاء تكؾيؽ الجىؾن يتاثخ تخكيب االحساض الجىشسية في درجة عجم التذبع اال
وطؾل سمدمة الحامض والظيخ غيخ قادر عمى تكؾيؽ الميشؾليػ عمسا ان حامض 
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االركجونػ يتكؾن فقط مؽ حامض الميشؾليػ ، ان جديئة الكمدخول مسكؽ ان تتحؾل 
 في الجدؼ الى كمؾكؾز او الى البايخوفيػ .

ان ايض االحساض االميشية النتاج الظاقة يسكشؽ تجدئة االحساض تجريجيا مؽ 
  B-oxidationالتفاعالت التي تدال بؾاسظتيا جديئتيؽ مؽ الكاربؾن بعسمية 

اسيتػ  الستكؾن مؽ ىحا التفاعل مع حامض االوكدالؾ Acetyl COAويتفاعل 
ورة كخبذ والظاقة في د H2Oو  CO2فيتكؾن حامض الدتيخيػ مؽ ثؼ يتاكدج الى 

ويسكؽ مالحغة السعادلة التالية  ATPالستؾلجة مؽ االحساض الجىشية تخدن بذكل 
 Stearicالكدجة حامض 

C17H35COOH+26O2            18CO2+18H2O+2711.8kcal/mole 

 2172ومؽ قدسة الظاقة  284.5وبسا ان الؾزن الجديئي لحامض الدتخيػ ىؾ  
 9.53ئي اذ يكؾن مقجار الظاقة السدتحرل عمييا ىي كيمؾسعخة عمى الؾزن الجدي

 كيمؾ سعخة / غخام مؽ حامض الدتيخيػ.

 ايض البروتين

تجخل االحساض االميشية الى مجخى الجم وتشتقل الى االندجة لتدتخجميا الخاليا في 
اصالح نديج تالف او بشاء نديج ججيج او تكؾيؽ انديؼ او ىؾرمؾن او ان الفائض 

 72لتؾليج طاقة وىشاك مؽ االحساض االميشية االساسية التي عجدىا مشيا يدتخجم 
 . 71وغيخ االساسية التي عجدىا 



 

 

 تفاعالت ايض البروتين 

 Deaminationفصل مجمهعة االمين  .1
يتؼ مؽ خالليا تاميؽ الشتخوجيؽ لمظائخ مؽ حامض اميشي واستخجامو لتكؾيؽ       

مثل ندع مجسؾعة  NH3النتاج  N لتاميؽ NH2احساض اميشية اخخى اي استخجام 
 االميؽ مؽ حامض الكمؾتاميػ بؾاسظة انديؼ كمؾتاميػ دييايجروجيشيد.

 Transaminationنقل مجمهعة االمين  .2
جسيع االحساض االميشية تذتخك بيحه التفاعالت والتي تحجث فييا انتقال      

ميشي اخخ مؽ مجسؾعة االميؽ مؽ الحامض االميشي الى الييكل الكاربؾني لحامض ا
االمثمة تفاعل حامزي الكمؾتاميػ واالوكالؾاسيتػ ليشتج االلفاكيتؾكمؾتاريػ وحامض 

 االسبارتيػ .
  Decarboxylation فصل مجمهعة الكاربهكسيل .3

نتيجة ىحه  CO2عسمية ندع مجسؾعة الكاربؾكديل بؾاسظة االنديسات ليشظمق      
ات وىؾرمؾنات مثل تحؾيل اليدتجيؽ التفاعالت وتجخي ىحه التفاعالت لتكؾيؽ انديس

الى اليدتاميؽ بؾاسظة انديؼ ديكاربؾكديميد الحي يحتاجو الجدؼ في تشذيط االفخازات 
 السعجية 

 



 

 

اما االحساض االميشية االخخى الفائزة عؽ حاجة الجدؼ مسكؽ ان تتحؾل الى 
ؾن احساض كيتؾنية مشاعمخة ليياكميا الكاربؾنية او الى مؾاد عزؾية مثل الجى

 والكاليكؾجيؽ .

 مخطط يهضح النهاتج النهائية اليض االحماض االمينية 

 
 

 ايض العشاصخ السعجنية

العشاصخ السعجنية ضخورية الستسخار الفعاليات الفديؾلؾجية وقج قدست الى عشاصخ 
ىحه العشاصخ  معجنية كبخى وصغخى حدب االحتياج ليا كسا اسمفشا سابقا التجخل

ضسؽ عسميات االيض برؾرة مباشخة لكؽ الجدؼ يحرل عمييا كجدء مؽ جديئة 



 

 

البخوتيؽ او الجىؾن او االنديؼ والتحجث عسمية تكؾيؽ السخكبات دون وجؾد العشرخ 
السعجني مثل الييسؾ غمؾبيؽ اليتكؾن دون وجؾد الحجيج فالعجيج مؽ العشاصخ السعجنية 

يزية وان اعظاء مقاديخ اعمى مؽ االحتياج لمظائخ تؾلج تعج جدءا ميسا لمعسميات اال
 مذاكل مخضية كسا في حالة عشرخ الدميشيؾم.

 ايض الساء 

الساء ضخوري الستسخار وديسؾمة الفعاليات الحياتية والياتي عؽ طخيق ماء      
الذخب بل ياتي عؽ طخيق الغحاء كاحج مكؾناتو وكحلػ عؽ طخيق الساء الشاتج عؽ 

 اد الدكخية والجىشية والبخوتيشية اي كشاتج عخضي عؽ التفاعالت االيزية . حخق السؾ 
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