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Glycolysis  

 

 

  دورة تحلل الكلوكوزنبذة تعريفية عن . 

 مراحل دورة الكلوكوز  . 

  المرحلة التمهيدية مع التفاعالت الخاصة  . 

   المرحلة التكميلية مع التفاعالت الخاصة . 

 .إنتاج الطاقة خالل دورة تحلل الكلوكوز 

 

 Glycolysis    الكلوكوز سكر تحلل

 

  -ثم الى : ومن بايروفيت الى وتحويله الكلوكوز سكر بتحطيم الحي الكائن يقوم

 في اما الراقية كما في العضالت الهيكلية الكائنات في الهواء وجود عدم في الالكتيت حامض 1.

 alcoholicبالتخمر الكحولي  وتسمى اإليثانول كحول الى تحويلها والفطريات يتم الخمائر

fermentation . 

.2  acetyle Co A  وتسمى  االوكسجين  وجود في Glycolysis . 
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 : البيروفيت الى الكلوكوز تحويل

الكلوكوز  بين الوسطيه المركبات جميع عام السايتوبالزم بشكل في العملية هذه تتم

 الفوسفات األقل , مجموعات على واحدة فوسفات مجموعة مع استيري برابط والبايروفيت ترتبط

 نقل يمكن .السالبة الشحنات وجود بسبب الوسطية الى الخارج المركبات خروج عدم على تساعد

 .ATP النتاج  مباشرة ADP الوسطية الى المركبات من العالية الطاقة ذات الفوسفات مجموعة

 :مرحلتين الى وتقسم انزيمية خطوات عشر على دورة تحلل الكلوكوز تحتوي

فوسفيت   – 3 - بالكليسيرألديهايد وتنتهي بالكلوكوز وتسمى المرحلة التمهيدية وتبدأ :االولى المرحلة

 .ATP طاقة  فيها وتسخدم

 فوسفيت- 3 -بالكليسيرألديهايد تبدأ)مرحلة حفظ الطاقة( و وتسمى المرحلة التكميلية : الثانية المرحلة

 .ATP  طاقة فيها بالبيروفيت وتنتج وتنتهي

 

 



 

 

 

 (Glycolysis) الكلوكوز سكر تحلل  خطوات

 :فوسفات- 6 كلوكوز إلى الكلوكوز تحويل .1

 إنزيم فوسفات بواسطة– 6 كلوكوز إلى وكوزكل جزيء لتحويل ATP 1 إستهالك يتم

 أو (Mg+2) أيون المغنيسيوم وجود في عكسي غير تفاعل في  (Hexokinase)الهكسوكينيز

 الهكسوكينيز، إنزيم عمل يُثبط فإنه المنتج فوسفات- 6 الكلوكوز تركيز زاد إذا (Mn+2 ). المنغنيز

  .الكلوكوز تحلل عملية في التحكم نقاط أحد يُمثل لذلك فهو



 

 

 

 

 :فوسفات- 6 فركتوز إلى فوسفات- 6 الكلوكوز تحويل .2

 - 6 الكلوكوز تحويل( Phosphoglucoseisomerase ) الفوسفوكلوكوزأيسوميريز إنزيم يُحفز

 )  المغنيسيوم أيونات إلى اإلنزيم هذا يحتاج .عكسي تفاعل في فوسفات- 6 فركتوز إلى فوسفات

Mg+2)  غالمن أو( نيزMn+2 .) 

 

 

 

 

 

 :الفوسفات ثنائي 6،1 فركتوز إلى فوسفات- 6 الفركتوز تحويل .3

 من واحد يُستهلك جزيء حيث  (Mg+2)سيوميالمغن أيونات إلى كاينيز الفوسفوفركتو إنزيم يحتاج

 حيث عكسي غير تفاعل التفاعل هذا يُعتبر .الفوسفات ثنائي  6،1 الفركتوز  ( إلنتاج (ATPالطاقة

 .الكلوكوز تحلل في عملية التحكم نقاط أحد اإلنزيم هذا يُمثل

 



 

 

 :الفوسفات ثنائي1 ،6الفركتوز  مركب إنشطار .4

 ثنائي وهما سكر ثالثي جزيئين ليعطي) كربون ذرات 6 ( الفوسفات ثنائي  6،1  الفركتوز ينشطر

 )كربون ذرات (3  فوسفات - 3ألديهايد روكليسي  )كربون ذرات 3 ( فوسفات أسيتون هيدروكسي

 . Aldolase  األلدوليز إنزيم بواسطة

 

 :الفوسفاتية الثالثية السكريات تحول .5

 ثنائي تحويل يتم( Triose Phosphate Isomerase ) أيزوميراز فوسفات الترايوز إنزيم بواسطة

 تحلل عملية بإكمال بدوره يقوم فوسفات الذي – 3ألديهايدركليسي إلى فوسفات أسيتون هيدروكسي

 من جزيئيين إلى جلوكوز جزيء تحلل هي التحضيرية المرحلة حصيلة تكون وبهذا .الكلوكوز

 . ATP الطاقة من جزيئيين وإستهالك فوسفات- 3 ألديهايدرالكليسي

  

 :فوسفوكليسيريت ثنائي 1 ،3 إلى فوسفات- 3 الكليسيرالديهايد تحول .6



 

 - 3 كليسيرالديهايد من جزيئيين تحويل ديهيدروجينيز فوسفيت- 3 الكليسيرالديهايد إنزيم يُحفز

 في يتم التفاعل هذاو )الطاقة عالي مركب( ليسيريت كفوسفو ثنائي 1 ،3 من  جزيئين إلى فوسفات

 من إلكترون ينتقل حيث +NAD)) النيوكليوتيد  ثنائي أدينين أميد نيكوتين المساعد العامل وجود

 . +NAD إلى فوسفات - 3دالكليسيرالديهاي

 

 :فوسفوكليسيريت- 3 إلى ليسيريتكفوسفو ثنائي 1 ،3 تحول  .7

 3،1 من تحويل جزيئيين  ( Phosphoglycerate Kinase ) كينيز فوسفوكلسيريد إنزيم يُحفز

مجموعة  تنتقل   ATP من وتكوين جزيئيين فوسفوكليسيريت- 3 إلى فوسفوكليسيريت ثنائي

  .إلكترونات نقل بدون ADP  إلى األساس المادة من الفوسفات

  

 

 :فوسفوكليسيريت- 2 إلى فوسفوكليسيريت- 3 تحول .8

 إلى فوسفوكليسيريت - 3تحويل  (Phosphoglyceromutase) فوسفوجليسروميوتيز إنزيم يُحفز

 وجود في 2 رقم إلى 3 رقم الكربون ذرة الفوسفات من مجموعة نقل طريق عن فوسفوكليسيريت- 2

  .المغنيسيوم أيونات



 

  

 :فوسفوكليسيريت- 2 من ماء يئة  جز إزالة .9

 الفوسفوإينول فوسفوكليسيريت وتكوين– 2 من ماء جزيء إزالة (Enolase) اإلنوليز إنزيم يُحفز

 المنغنيز أو (Mg+2) المغنيسيوم أيون وجود إلى اإلنزيم هذا يحتاج )الطاقة عالي مركب( بايروفيت

(Mn+2).  

 

 :البيروفيت . تكوين10

 العالية الطاقة ذات الفوسفات مجموعة إنتقال  (Pyruvate Kinase)كاينيز البيروفيت إنزيم يُحفز

 .عكسي غير تفاعل في وإنتاج البيروفيت ADP ال إلى بايروفيت الفوسفوإينول مركب من

 Mg+2)المغنيسيوم ) إلى باإلضافة ) +K ( البوتاسيوم أيون وجود إلى اإلنزيم هذا يحتاج

  ( .Mn+2والمنغنيز)



 

 

 

 

 :البيروفيت من ينتجزيئ إلى الكلوكوز من يئةجز تحلل من الناتجة الطاقة محصلة

 . 1 رقم الخطوة في ATP 1 استهالك • 

 . 3 رقم الخطوة في ATP 1 استهالك  •

 كل  6 رقم الخطوة في جزئيين إلى إنشطر الكلوكوز أن باعتبار  NADH من جزيئيين إنتاج  •

 .  ATP 3 يعطي أكسدته عند NADH من جزيء

 3 يداهيليسرألدكال من جزئيين إلى إنشطر الكلوكوز أن باعتبار  7 رقم الخطوة في ATP 2 إنتاج  •

 . ATP 1 يعطي جزء وكل فوسفات-

 ليعطي بيروفيت إنول وفوسف- 3 من جزئيين وجود باعتبار  10 رقم الخطوة في ATP 2 إنتاج  •

 . ATP 1 منهما كال

 ATP  8=    6+2+2+1-1الناتج يكون وبالتالي
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