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 الرابعةالمحاضرة  

 االيض الغذائي 

 

Lecture 4 

Metabolism  
 

 .  االيضنبذة تعريفية عن  •
 . االيض الغذائي اهمية  •
 .  مراحل االيض الغذائي  •
 .   الهدم الغذائي •
 . البناء الغذائي  •
 الهدم والبناء لتحرير الطاقة .  اتمخطط •

 



 

 

 

 

  Metabolism  االيض 

 

الكائن الحي تحافظ على    خاليافي    التفاعالت الكيميائية: هو مجموعة من    Metabolismاأليض  
العمليات   لتشغيل  طاقة  إلى  الغذاء)الوقود(  تحويل  هي  لأليض  الثالث  الرئيسية  األهداف  الحياة. 

بناء   ، وبعض  واألحماض النووية، والدهون،  تينات للبرو الخلوية، وتحويل الغذاء)الوقود( إلى وحدات 
وإزالة  السكريات  األيضية،  تحفزها    الفضالت  التفاعالت  هذه  للكائنات    إنزيمات النيتروجينية.  تسمح 

بالنمو والتكاثر، والمحافظة على تركيبها، واالستجابة للبيئة. يمكن أن يشير مصطلح األيض كذلك 
ونقل المواد إلى   الهضم إلى مجموع كل التفاعالت الكيميائية التي تحدث في الكائنات الحية، بما فيها  

 وبين الخاليا المختلفة . 

 يتم تقسيم األيض عادة إلى فئتين:  

روتينات  , الب  الكاربوهيدرات : هو تكسير المواد العضوية، على سبيل المثال، تكسير    الهدم  -أ
االحماض الدهنية  االحادية  , االحماض االمينية و   والدهون إلى مكوناتها االولية السكريات 

 .  ATPويصاحب عملية الهدم انتاج طاقة تخزن على شكل 

ب   البناء  -ب  عملة  هي  من :  والدهون(   البروتينات   , الكاربوهيدرات   ( الكبيرة  الجزيئات  ناء 
مكوناتها االولية )السكريات االحادية  , االحماض االمينية و االحماض الدهنية( . وعملية 

 البناء عادة تحتاج الى طاقة . 

، يتم من خاللها تحويل مركب كيميائي مسارات أيضية يتم تنظيم تفاعالت األيض الكيميائية في  
من   سلسلة  بواسطة  الخطوات  من  سلسلة  عبر  عملية  اإلنزيمات آلخر  في  مهمة  اإلنزيمات  تعتبر   .

وجود   دون  تحدث  ولن  للطاقة  تحتاج  بها  مرغوب  تفاعالت  بتنفيذ  للكائنات  تسمح  ألنها  األيض 
اإلنزيمات   تعمل  تحرر طاقة.  تلقائية  بتفاعالت  بدمجها  اإلنزيمات  تقوم   كمحفزات اإلنزيمات، حيث 

تسمح بحدوث التفاعالت بشكل أسرع. كما تسمح اإلنزيمات كذلك بتنظيم المسارات األيضية استجابًة  
للتغيرات في بيئة الخلية أو إلشارات من خاليا أخرى. في عملية األيض  تتشابه المسارات والمكونات 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%8A%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B6%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D9%8A%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2


 

 

مجموعة  األ المثال،  سبيل  على  كبير.  حد  إلى  المختلفة  األنواع  بين  األساسية  األحماض  يضية 
تتواجد في كل الكائنات    دورة حامض الستريكت وسيطة في  التي تشتهر بكونها مركبا  الكربوكسيلية
   المعروفة .
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