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  التاسعة المحاضرة 

 الفسفرة التأكسدية 

Lecture 9 

Oxidation Phosphorylation 

 

 . سلسلة نقل االلكترونات 

 . مركبات السلسلة التنفسية 

  انتقال ذرات الهيدروجين. 

  إنتاج الطاقة خالل سلسلة نقل االلكترونات  . 

  . مخطط السلسة التنفسية 

  سلسلة نقل االلكترونات . تفاعالت 

 

 

   Respiratory Chain   سلسلة نقل االلكترونات 

 

 

  كل الخطوات االنزيمية في هدم العناصر الغذائيةCHO  ,FA  ,a.a  في الخاليا الهوائية

 electron transportتشترك في المرحلة االخيرة من التنفس الخلوي والتي تسمى 

والتي فيها تتدفق االلكترونات من المواد العضوية لتصل في النهاية الى االوكسجين 

 ( .ADP + Pمن ) ATPمنتجة طاقة لتوليد 

1993



 

  في كل دورة منCAC   اربعة ازواج من االلكترونات تزال منisocitrate  ,

αKetoglutarate   ,succinate  ,malate  لتعطي الكتروناتها الى سلسلة نقل ,

 بروتونات . +Hااللكترونات وتصبح 

  الكترونات ذرات الهيدروجين تنتقل خالل سلسلة نقل االلكترونات لتصل الىO2. 

  3انتقال كل زوج من االلكترونات يصاحبه بناء ATP( منADP + P)  في عملية

 .Oxidation Phosphorylation الفسفرة التأكسدية

 

 

 

  االلكترونات الداخلة الى السلسلة التنفسية تكون غنية بالطاقة , لكن اثناء انتقالها على

.  Free Energyوخطوة بعد خطوة فانها تفقد الطاقة على شكل  O2طول السلسلة الى 

  في الغالف الداخلي للمايتوكوندريا . ATPواكثر هذه الطاقة تخزن على شكل 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

 

 ATPمخطط يوضح تركيب 

 

 

  كل زوج من االلكترونات ينتقل منNADH  الىO2 ( 3)يصاحبه تحرير ATP  من

(ADP + P) واألجزاء الثالثة التي تحرر .ATP  بالسلسلة التنفسية تسمىSegments 

 .  energy conserving siteاو تسمى 



 

 

 

 

 

 Ubiquinone  هو انزيم مساعد ومركب حلقي وظيفته ليست فقط جمع االلكترونات :

 للمايتوكوندريا .  Flavin dehydrogenaseبل من  NADHمن 

 Cytochrome  هو انزيم مساعد يحتوي الحديد وهي عبارة عن بروتينات شبيهة :

 بالهيموغلوبين. 

 

  من المهم جدا للخلية ان كل جزيئةO2  2تختزل كليا الىH2O  باكتسابها اربعة

 الكترونات . 



 

  اذا اختزلتO2  جزئيا باكتسابها اثنين من االلكترونات فان الناتج هوH2O2 ركب وهو م

 سام للخاليا . 

2H + O2                       H2O2   

  وفي حالة انO2   اكتسب الكترون واحد فالناتج هو سوبر اوكسيدSuperoxide   وهو

 مركب سام ايضا . 

1H+ + O2                            : O2−  

  يعتبرH2O2  و: O2−  مركبات سامة للخاليا النها تهاجم االحماض الدهنية غير

 المشبعة لدهون االغلفة الخلوية وتسبب تلف وتحطم االغلفة .  

  الخاليا الهوائية تحمي نفسها منH2O2  و: O2−  بفعل انزيماتSuper oxide 

dismutase و Catalase   . 

2O2− + 2H        SOD               H2O2 + O2 . 

  

2 H2O2      CAT               2H2O + O2 .  
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