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م.انمارنزارحسن-مدرس المادة :

دورة كربس
(Krebs Cycle)



-:)Krebs Cycleدورة كربس (
مثل دورة کربس المسار األخیر في أكسدة الكربوھیدرات، اللیبیدات، والبروتینات 

(Acetyl Co A)حیث یتم فیھا أكسدة أستیل المرفق اإلنزیمي أ

إلى ثاني أكسید الكربون + ماء + إنتاج طاقة . 



في وجود األكسجین، ینتقل البیروفیت إلى المیتوكوندریا لیتحول إلى أستیل

.المرفق اإلنزیمي أ الذي بدوره یبدأ سلسة تفاعالت دورة كربس



خطوات دورة کربس
تفاعل األستیل مرفق اإلنزیمي التكوین السترات:.1

تفاعل األستیل مرفق(Citrate Synthase)یحفز إنزیم سترات سینثیز• 

مع أوكسالو أسیتات لتكوین السترات. Aاإلنزیمي 

 بواسطة الیثبط ھذا اإلنزیمNADHأو الATP

.تحول السترات إلى أیزوسیترات:.2

تحول السترات إلى أیزوسیترات عن(Aconitase)یحفز إنزیم أكونیتاز

طریق إزاحة جزيء ماء. 

یحتاج ھذا اإلنزیم إلى أیونات الحدید كعامل مساعد.



نزع مجموعة كربوكسیل من األیزوسیترات:.3

(Isocitrate Dehydrogenase)یحفز إنزیم األیزوسیترات دیھیدروجینیز• 
ذرات کربون) لیكون األلفا 6نزع مجموعة الكربوكسیل من األیزوسیترات (

.)ذرات کربون5لوتاریت (ككیتو

 الذي یتحلل أثناء التفاعل یتكون مركب وسیط وھو أوكسالوسكسنیت
. لیعطي األلفا كیتوكلوتاریتبسرعة



-نزع مجموعة كربوكسیل من األلفا كیتوجلوتاریت:.4

Alpha ketoglutarate )لوتاریت دیھیدروجینیزكیحفز إنزیم األلفا كیتو• 

)Dehydrogenase 5لوتاریت (كنزع مجموعة الكربوكسیل من األلفا كیتو
ذرات کربون). 4(Aذرات کربون) لیتحول إلى ساکسینیل مرفق إنزیمي 

.ھذا التفاعل ینتج طاقة في شكل NADH

-:(GTP)تكوین مركب الساكسینات وتولید جزيء طاقة.5

Succinate)یحفز إنزیم الساكسینات ثایوكینیز• : Thiokinase)کسر رابطة

الثیوإستر (عالیة الطاقة) في مركب الساکسینیل مرفق إنزیمي ألیعطي مركب 
.GTPالساكسینات وتولید طاقة بصورة الى



-أكسدة الساكسینات إلى فیومارات:.6

(Succinate Dehydrogenase)دیھیدروجینیزیحفز إنزیم الساكسینات • 

أكسدة الساكسینات وتحویلھ إلى فیومارات. 

یحتاج ھذا اإلنزیم للFADكعامل مساعد والذي یستقبل جزيء من

.FADH,الھیدروجین المزاح من مركب الساكسینات لیختزل ویعطي ال

-:إنتاج الماالت7



علیھ ویطلق (Fumarate Hydratase)یحفز إنزیم الفیومارات ھیدراتیز• 
كبرإضافة جزيء ماء للفیومارات لیعطي الم(Fumarase)الفیوماریز

L - malate)الماالت(.

أوكسالوأسیتات:أكسدة الماالت إلى .8

أكسدة(Malate Dehydrogenase)یحفز إنزیم الماالت دیھیدروجینیز• 



جزيء من الماالت لیعطي أوكسالوأسیتات. : یستخدم ھذا اإلنزیم العامل المساعد 
.NADHبدوره إلى كمستقبل للھیدروجین لیتحولNAD+الى

محصلة الطاقة الناتجة من دورة كربس

إنتاج جزيء واحد من الNADH 3لیعطي3في الخطوة رقمATP.
إنتاج جزيء واحد من الNADH 3لیعطي4في الخطوة رقمATP.
إنتاج جزيء واحد من الGTP والذي یتحول إلى 5في الخطوة رقم

ATPجزيء واحد من ال
 من الإنتاج جزيء واحد,FADH لیعطي6في الخطوة رقم. ATP2
لإنتاج جزيء واحد من اNADH لیعطي8في الخطوة رقم. ATP3
وبالتالي یكون ناتج تحول جزيء واحد من البیروفیت إلى ثاني أكسید

:الكربون وماء تساوي

3+3+1+2+3 = 12 ATP



 خطوت تحول جزیئین من البیروفیت إلى جزیئین من األستیل المرفق
A 6اإلنزیمي أتنتج.ATP
جزيء بیروفیت یساوي2لوكوز إلى كویكون ناتج تحول جزيء ال

ATP8.
وبالتالي تحلل جزيء من جلوكوز إلى ثاني أكسید الكربون وماء تساوي:

8 + 6 + (12x2) = 38 ATP
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