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(Metabolism)العملیات األیضیة

عرف العملیات األیضیة (التمثیل الغذائي) على أنھا مجموع كل التفاعالتت

.الكیمیائیة للجزیئات الحیویة التي تحدث داخل الخلیة

-:العملیات األیضیة إلىتقسم 

عملیات الھدمCatabolism
عملیات البناءAnabolism

: ھي عملیة تكسیر الجزیئات عملیة الھدم(Metabolism)العملیات األیضیة
الحیویة الكبیرة (كالبروتینات، الكربوھیدرات، الدھون، واألحماض النوویة) إلى 

السكریات األحادیة، األحماض جزیئات أصغر منھا (كاألحماض األمینیة، 
.)الدھنیة، والنیوكلیوتیدات

في ھذه العملیة ستخدم الجزیئات الصغیرة كمواد أولیة تدخل في عملیة البناء:
.تفاعالت عدیدة إلنتاج جزیئات أكبر وأكثر تعقیدة

عملیتا الھدم والبناء عملیتان منفصلتان و غیر متعاكستان، فعملیة الھدم مالحظة:
.نتاج الطاقة و عملیة البناء تحتاج إلى الطاقةتتم اإل
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ھضم الكربوھیدرات

في الفم:

یتم تحلل النشا إلى مالتوز وسالسل من السكریات العدیدة بواسطة إنزیم• 

). 0-14أمیلیز اللعاب وذلك بكسر الرابطة الجالیكوسیدیة (

یتوقف عمل ھذا اإلنزیم عند وصولھ مع الطعام إلى المعدة بسبب درجة• 

.حموضتھا الشدیدة

:في المعدة

ال یوجد ھضم للمواد السكریة.

ھضم الكربوھیدرات

في األمعاء:

ویحطم المزید من الروابطكمل إنزیم أمیلیز البنكریاس ما بدأه أمیلیز اللعاب ی
.الجالیكوسیدیة لینتج خلیط من السكریات الثنائیة

السكریز،تفرز اإلنزیمات الخاصة بھضم السكریات الثنائیة مثل إنزیم الالكتیز، • 
والمالتیز لیكون الناتج النھائي خلیط من السكریات األحادیة.
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الدقیقةطالئي المبطن لألمعاءیتم إمتصاص السكریات األحادیة من خالل الغشاء ال• 

وبعد اإلمتصاص یتم نقلھا في الدم إلى الكبد، حیث یعمل الكبد على تحویل

السكریات األحادیة المتنوعة مثل الفركتوز والجالكتوز إلى جلوكوز لتستفید منھ باقي 
.الخالیا
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الكلوكوزمصیر 

لوكوز بواسطة الدم إلى أنسجة الجسم المختلفة لیتم إستغاللھكیتم نقل ال

-:بالطرق األتیة 

لوكوز إلنتاج الماء، ثاني أكسید الكربون، والطاقة عن طریق تحللك. أكسدة ال1

.لوكوز ودورة كربسكال

:لوكوز إلى مكونات أخرى ذات أھمیة بیولوجیة مثلكتحویل ال.2

 والدیوكسي رایبوز لتصنیع األحماض النوویة.الریبوز
لفركتوز یدخل في تكوین السائل المنوي.ا
لوكیورونك في الكبد وھو ھام للتفاعالت التي یتم فیھا تحویل كحمض ال

السامة إلى مواد غیر سامة.المواد

سكریات أمینیة لصنع السكریات المتعددة المخاطیة.

تخزین الفائض منھ: .3

الیكوجین بواسطة كلوكوز في الكبد والعضالت على ھیئة كیتم تخزین ال
.Glycogenesisتسمى الكلیكوجینسس عملیة
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 یتم تخزینھ في الكبد والنسیج الشحمي على ھیئة دھون متعادلة عن طریق
.Lipogenesisسسیبوجنیلیتسمعملیة

Glycolysisایض السكریات 

Glycolysisلوكوزكتحلیل ال•

Krebs Cycleدورة کربس• 

Glycogenesisالیكوجین كبناء ال• 

Gluconeogenesisالیكوجینكإستحداث ال• 

Glycogenolysisالیكوجینكتحلیل ال• 

(Glycolysis)لوكوزكتحلل ال

) إلى جزیئینربوناذرات ک6لوكوز (ك) سكر التكسرھو عبارة عن تحلل (

10) من خالل ذرات کربونX3جزيءPyruvate()2(من البیروفیت
.تفاعالت إنزیمیة محفزة

-لوكوز:كأھمیة عملیة تحلل ال

 لألكسدة الكاملة لجزيءتعتبر ھذه العملیة بمثابة المرحلة الممھدة
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(ATP)لوكوز لیعطي: ماء + ثاني أكسید الكربون + طاقةكال

 . تزوید الخلیة ببعض المركبات الحیویة الالزمة لعملیات البناء
 جمیعیتوبالزماسفي لیكولیسیسكالتتم جمیع التفاعالت اإلنزیمیة لعملیة

.خالیا الكائنات الحیة
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:لوكوزكمراحل تحلل ال

2 Pyruvate + 2 ATP—Glucose + 2 Pi + 2 ADP→

-:)المرحلة األولى (المرحلة التحضیریة

لوكوز وتنتھيك) تبدأ بال5إلى 1تتكون من خمسة تفاعالت إنزیمیة (

في ھذه التفاعالت إستھالك الطاقة.فوسفات ویتم -3لیسر ألدھید كبال

-المرحلة الثانیة (مرحلة حفظ الطاقة):

) تبدأ بتحول الجلیسر ألدھید 10إلى 6تتكون من خمسة تفاعالت إنزیمیة (
.فوسفات وتنتھي بتكوین البیروفیت ویتم فیھا إنتاج الطاقة-3
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(Glycolysis)لوكوزكتحلل ال

مخطط یوضح دورة الكالیكوالیسیس
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(Glycolysis)لوكوزكتحلل ال

(Glycolysis)لوكوزكخطوات تحلل ال

-فوسفات: -6لوكوز كلوكوز إلى كتحویل ال.1

فوسفات-6لوكوز كلوكوز إلى كلتحویل جزيء ATPیتم إستھالك جزيء
) في تفاعل غیر عكسي في وجود Hexokinaseبواسطة إنزیم الھكسوكینیز (

).Mn+2) أو المنجنیز (Mg-2أیون الماغنسیوم (

الھكسوكینیز، فوسفات المنتج فإنھ یثبط عمل إنزیم -6لوكوز كإذا زاد تركیز ال
لوكوز.كلذلك فھو یمثل أحد نقاط التحكم في عملیة تحلل ال
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فوسفات:- 6فوسفات إلى فركتوز -6لوكوز كتحویل ال2

(Phosphoglucoseisomerase)یحفز إنزیم الفوسفوجلوكوز أیسومریز• 

فوسفات في تفاعل عكسي.-6فوسفات إلى فركتوز -6تحویل الجلوكوز 

.(Mn+2نیز (غأو المنا(Mg12)مغنسیومیحتاج ھذا اإلنزیم إلى أیونات ال• 



10

-ثنائي الفوسفات:1، 6فوسفات إلى فركتوز-6) تحویل الفركتوز 3

حیث یستھلك(Mg2)یحتاج إنزیم الفوسفوفركتو كاینیز إلى أیونات المغنسیوم• 

ثنائي الفوسفات. 1، 6) إلنتاج الفركتوز ATPجزيء واحد من الطاقة (

یعتبر ھذا التفاعل تفاعل غیر عكسي حیث یمثل ھذا اإلنزیم أحد نقاط التحكم في

.لوكوزكعملیة تحلل ال
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-ثنائي الفوسفات:1، 6الفركتوز) إنشطار مركب 4

ذرات کربون) 6(لیعطي جزیئین سكر ثنائي الفوسفات 1، 6ینشطر الفركتوز
ذرات کربون) وجلیسر ألدھید 3ثالثي وھما ثنائي ھیدروكسي أسیتون فوسفات (

.(Aldolase)ذرات کربون) بواسطة إنزیم األلدولیز3فوسفات (-3
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: تحول السكریات الثالثیة الفوسفاتیة5

Triose Phosphate)زوز فوسفات أیزومیریبواسطة إنزیم الترا• 
Isomerase)

فوسفات الذي -3لیسر ألدھید كیتم تحویل ثنائي ھیدروکسي أستون فوسفات إلى 
یقوم بدوره بإكمال عملیة تحلل الجلوكوز. وبھذا تكون حصیلة المرحلة 

فوسفات -3لیسر ألدھید كلوكوز إلى جزیئیین من الكالتحضیریة ھي تحلل جزيء 
.(ATP)وإستھالك جزیئیین من الطاقة
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لیسیریت:كثنائي فوسفو1، 3فوسفات إلى -3لیسر ألدھید كتحول ال6

لیسر كفوسفیت دیھیدروجینیز تحویل جزیئیین من -3لیسر ألدھید كیحفز إنزیم ال• 
لیسیریت (مركب عالي كثنائي فوسفو1، 3فوسفات إلى جزیئین من -3ألدھید 

الطاقة). 

نیكوتین أمید أدینین ثنائي النیوكلیوتیدھذا التفاعل یتم في وجود العامل المساعد 

(+NAD)الفوسفات إلى -3لیسر ألدھید كالحیث ینتقل إلكترون من+NAD

-فوسفوجلیسیریت:-3ثنائي فوسفوجلیسیریت إلى 1، 3تحول 7

تحویل (Phosphoglycerate Kinase)ینیزالسیرید کكیحفز إنزیم فوسفو
لیسیریت وتكوین كفوسفو-3لیسیریت إلى كثنائي فوسفو1، 3جزیئیین من 
.ATPجزیئیین من ال
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بدون نقل ADPمالحظة: تنتقل مجموعة الفوسفات من المادة األساس إلى ال
.إلكترونات
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لیسیریت: كفوسفو-2لیسیریت إلى كفوسفو-3تحول 8

تحویل(Phosphoglyceromutase)لیسرومیوتیزكفوسفویحفز إنزیم • 

لیسیریت عن طریق نقل مجموعة الفوسفات كفوسفو-2لیسیریت إلى كفوسفو-3
وم .غنسیالمفي وجود أیونات 2إلى رقم 3من ذرة الكربون رقم 

لیسیریت:كفوسفو-2إزالة جزيء ماء من 9

لیسیریتكفوسفو-2ماء من إزالة جزيء (Enolase)یحفز إنزیم اإلنولیز• 
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یحتاج ھذا اإلنزیم إلى • وتكوین الفوسفوإینول بایروفیت (مركب عالي الطاقة). 
Mn-2نیز غأو المنMg-2نسیوم غوجود أیون الم

تكوین البیروفیت: 10

إنتقال مجموعة الفوسفات(Pyruvate Kinase)یحفز إنزیم البیروفیت كاینیز• 

وإنتاجADPمركب الفوسفوإینول بایروفیت إلى الذات الطاقة العالیة من 

البیروفیت في تفاعل غیر عكسي.

نسیومغباإلضافة إلى الم(K)یحتاج ھذا اإلنزیم إلى وجود أیون البوتاسیوم• 
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(2-Mg) 2(والمنغنیز(Mn
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لوكوز إلى جزیئیین من كالمحصلة الطاقة الناتجة من تحلل جزيء من
:تیالبیروف

. 1في الخطوة رقم 1ATPإستھالك • 

. 3في الخطوة رقم 1ATPإستھالك • 

-إنتاج جزیئیین من ال•  NADH (لوكوز إنشطر إلى جزئیین) في كباعتبار أن ال
.3ATPعند أكسدتھ یعطي NADHكل جزيء من ال . 6الخطوة رقم 

لوكوز إنشطر إلى جزئیین منك(باعتبار أن ال7في الخطوة رقم ATP2إنتاج• .
.ATP1فوسفات وكل جزء یعطي-3دیلیسر ألدھكال

فوسفو إنول -3(باعتبار وجود جزئیین من 10في الخطوة رقم 2ATPإنتاج 
1ATPبیروفیت لیعطي كال منھما 

-ATP81وبالتالي یكون الناتج :  1 - 2 + 2 + 6=
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یم عملیة تحلل الكلوكوزتنظ

مركبات لوكوز والبیروفیت ھيكیالحظ أن جمیع المركبات الوسیطة بین ال
مفسفرة. 

سالبة أنھا متأینة عند درجة حموضة الخلیة مما یجعلھا مشحونة بشحنةأي
تمنعھا من المرور خالل األغشیة الخلویة لتظل في سیتوبالزم الخلیة.

أما البیروفیت أو الالكتیت المتكون یمكن أن یمر خالل األغشیة الخلویة؛

إلنتقال من فنظرا لعدم فسفرة البیروفیت فإنھ یمتلك القدرة على ا
دورة كربسیتوبالزم إلى المیتوكوندریا لیبدأ األكسدة الھوائیةاالس

لیكولیسیس ھي تفاعالتكیالحظ أن جمیع التفاعالت اإلنزیمیة في ال•

عكسیة ماعدا ثالثة تفاعالت غیر عكسیة . ھذه التفاعالت الثالث ھي تفاعالت 
بالتفاعالت المحددة لمعدل التفاعللوكوز وسمی كمنظمة لعملیة تحلل ال

Rate - Limitting - Steps

ھذه التفاعالت المنظمة تتم بواسطة اإلنزیمات التالیة:

ھكسوكاینیز
 فوسفوفركتوكاینیز
بیروفیت كاینیز
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لوكوزكمصیر البیروفیت الناتج من تحلل ال

-یحول إلى الكتیت:التفاعالت الالھوائیة للبیروفیت

. في العضالت أو في البكتیریا وعند غیاب األكسجین یتحول البیروفیت

(LDH)إلى حامض الالكتیت بواسطة إنزیم الالكتیت دیھیدروجینیز

التفاعالت الالھوائیة للبیروفیت

الخمیرة) وفي غیاب یحول إلى إثانول: . في بعض الكائنات الدقیقة (مثل 
. -األكسجین یتم تحویل (تخمر) البیروفیت إلى كحول اإلثانول في خطوتین:
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حویل البیروفیت إلى أسیتالدھید بفقد ثاني أكسید الكربون بواسطة إنزیم ت- 1
.ربوكسیلیز في وجود أیونات المغنیسیومابیروفیت و دیك

.NAD*إلىNADHإختزال األسیتلدھید إلى كحول إیثیلي مع أكسدة ال-2
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التفاعالت الھوائیة للبیروفیت

في وجود األكسجین ینتقل البیروفیت من السیتوبالزم إلى المیتوكوندریا لیبدأ•

(دورة كریس) والتي تنتھي بإنتاج ثاني أكسید سلسلة من تفاعالت األكسدة 
الكربون، ماء، وطاقة
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