
الثانیة المحاضرة السكر انحالل

:Metabolismالعملیات االیضیة

الحیویةالتفاعالتناحیةمنمختلفةمساراتوالھدمالبناءعملیاتتأخذ
طریقعنالكیمیائیةالموادتحویلفیھایتمالحي،الكائنجسمداخل

الغذائيالتمثیللعملیةحاسمةو التي تعتبر مھمة األنزیماتمنسلسلة
حیاةعلىالحفاظفيجداً مھمةوتكونالتفاعالتتسریععلىتعملحیث

.الخلیة

المساراتفيالتشابھھواألیضعملیةفيالبارزةالسماتأحدان 
ً تختلفكائناتبیناألساسیة ً اختالفا حیث ان .البعضبعضھاعنشاسعا

منمصنوعةوالمیكروباتوالنباتاتالحیواناتتشكلالتيالھیاكلمعظم
الكربوھیدرات،األمینیة،األحماض: الجزیئاتمنأساسیةفئاتثالث

فيالجزیئاتھذهاستخدامفيتتركزالغذائيالتمثیلووظیفة. والدھون
ویمكن. للطاقةكمصدرواستخدامھاتقسیمھاأوواألنسجة،الخالیابناء
( النوويمضاالحمثلبولیمراتلتشكلالكیمیائیةالموادھذهتجتمعأن

DNA اوRNA (والبروتینات.

مسارات تمثیل الكلوكوز:
وھي :لتمثیل الكلوكوز یوجد اربعة مسارات رئیسة

1-Embden –Meyerhof –Parnas (EMP) pathway [Glycolysis]
2-Pentose mono- phosphate cycle
3-Entner –Dodoroff  pathway
4- Phosphoketolase



:glycolysisالكالكولیسز -1

ھي عملیة تحلل السكر وتكسره تحلل یتم فیھا -:)Glycolysisالتحلل السكري:(

C(لوكوزكالتحویل جزئ ، والكلمة مشتقة حامض البیروفیك) إلى جزئین من6

.من الالتینیة وتعني تحلل السكر

انزیمات تؤدي الى  تحویل الكلوكوز تتضمن ھذه الطریقة خطوات یشترك فیھا عشرة 
تحدث ھذه العملیة و,سداسي الكربون الى جزئتین من  حامض البایروفك ثالثي الكربون 

مع دورة اخرى اما ھوائیا او ال ھوائیا . ففي الظروف الھوائیة ترتبط ھذه الدورة 
والتي تستطیع Tricarboxylic acidھي الدورة التنفسیة ثالثیة الكربوكسیل 

فان البایروفیت وماء . اما تحت الظروف الالھوائیة CO2اكسدة البایروفیت الى 
.وایثانول  lactic acidیتحول الى حامض الالكتیك 

وتتضمن الدورة الخطوات العشرة االتیة:
وتعتمد الطریقة على ) ( 6C6یفسفر الكلوكوز بموقع ذرة الكربون رقم - 1

فانھا pseudomonasنوع الكائن المجھري ففي البكتریا الھوائیة ومنھا ال 
لتنشیطھ والذي یحتاج الى ایونات المغنیسیوم hexokinaseتمتلك انزیم 

وھذه الخطوة في الدورة غیر عكسیة.ATPویستھلك جزیئة واحدة من ال

fructoseالى  G-6-pیتم تحویل - 2 -6-p وھذا التفاعل عكسي وال یحتاج
الى عامل مساعد .

) للفركتوز  1ذرة الكاربون رقم (تدخل مجموعة فوسفات ثانیة على موقع - 3
ھو االنزیم الممیز للدورة phosphatofructokinase (PFK)بفعل انزیم 

وان وجوده في اي نوع من البكتریا دلیل اكید على قدرتھا على تمثیل الكلوكوز .

الى وحدتین كل منھما aldolaseجزیئة السكر السداسي تنشطر بفعل انزیم - 4
ربون ومجموعة فوسفات واحدة والمركبان ھما بھا ثالث ذرات ك

glyceraldehyde- 3-p  وdihydroxy aceton-3-p.

ومجموعة الفسفور NADوبمساعدة ال dehydrogenaseیعمل انزیم - 5
الى         glyceraldehyde-3-pعلى اكسدة المركب piغیر العضوي 

1-3-diphosphoglyceric acid وھذا التفاعل ھو التفاعل االول
المستخدم في عملیة االكسدة سیختزل NADوالوحید كتفاعل اكسدة .ان ال

والذي یجب ان تعاد اكسدتھ من اجل استمرار الدورة وتتم NADHویتحول الى  



في الظروف الھوائیة من خالل نظام انتقال الطاقة اما تحت عملیة االكسدة 
عملیة االكسدة تكون متزامنة مع تفاعل اختزال اخر اثناء الظروف الالھوائیة فان

-3-1عملیة تحول البایروفیت الى الالكتیت ویجب مالحظة ان المركب 
diphosphoglyceric acid یحتوي على اصرة عالیة الطاقة في ذرة

).1الكربون في الموقع رقم (
بفعل انزیم ATPفي ھذه الخطوة یتم تحول االصرة عالیة الطاقة الى - 6

phosphoglycerate kinase وبمساعدة العامل المساعدMg+2 تاركا
كناتج نھائي.p-glycerate-3مركب 

بفعل انزیم p-glycerate-2الى p-glycerate-3یتحول المركب - 7
mutase.

متحوال الى المركب p-glycerate-2یزال الماء من المركب - 8
phosphoenolpyruvate بفعل انزیمenolase والذي یحتاج الى

.ان عملیة ازالة الماء تھدف الى تكوین اصرة عالیة الطاقة Mg+2عامل مساعد 
.phosphoenolpyruvateتخزن في المركب 

على تحویل المركب pyruvate kinaseیعمل االنزیم - 9
phosphoenolpyruvate الىpyruvate مع تحرر جزیئةATP

التي تحصل فیھا على الطاقة بنھایة ھذه وھذه ھي الخطوة الثانیة في العملیة 
الخطوة تكون عملیة التحلل السكري انتھت . ولما كانت كل جزئیة من مركب 

fructose-1,6-Bisphosphate اعطت اثنین من السكریات الثالثیة
Trios phosphate وبالتالي  سنحصل على اربع موالت منATPا ولم

مول من ال2كانت الدورة تستھلك اثنین مول لذلك فالناتج النھائي ھو كسب 
ATP.



مخطط یوضح دورة الكالكولیسز



:الحصول على الطاقة

، وكنتیجة للتحلل الطاقةیعتبر التحلل السكري الطریقة المثلى للحصول على

من فوائد التحلل .NADHوجزیئینATPالالھوائي یمكن الحصول على جزیئین

السكري:

) والتي تعتبر مصدر الطاقة ATP;NADHتكوین جزیئات الطاقة العالیة(-1

.الخلیةفي

دورة حمض)والذي یدخل فيPyruvic acid(حمض البیروفیكتكوین-2

).Mitochondria( المایتوكندریاخل إلنتاج الطاقة ھوائیا داالستریك

إنتاج جزیئات أخرى تدخل في عملیات حیویة مختلفة.-3

یتكون التحلل السكري من مرحلتین: یتم في األولى منھما استھالك كمیة من الطاقة 

Glyceraldehyde-3-ذات طاقة أعلى()إلنتاج جزیئات ATP(جزیئین 

hosphateP)حمض ) والتي تتحول فیما بعد إلى جزیئات ذات طاقة اقل

إلى مولین من حمض البیروفیك لوكوزكال)، لذلك فان تحلل مول واحد منالبیروفیك

كوقود إلنتاج NADH. یستخدم ال NADHو ATPیصاحبھ إنتاج مولین من 

ینتج NADH، كل جزئ الفسفرة التاكسدیةفي المیتوكندریا عن طریقATPال

38أو 36جلوكوز ھي والناتج الكلي لعملیة االكسدة لجزئ الATPجزیئین أو ثالثة 

.ATPجزئ 

التفاعل الكلي
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Reactions of the Pentose Phosphate Pathway

Reactions of the Pentose
Phosphate Pathway

The reactions of oxidative portion of the pentose phosphate
pathway are shown. The enzymes are in green.




