
 هُكُسكمه تحهم ان تث انىاتجأزَفامصٕز انب

 ٚقٕو حٛج انًٛتٕكَٕذرٚا إنٗ انباٚزٔفاث تُتقم :CoA-Acetyl انٗ انباٚزٔفاث تحٕل -3

  انكزبٕكسٛم يجًٕعت بحذف Pyruvate dehydrogenase complex اَشٚى

 conditions األٔكسجٍٛ بٕجٕد) NADH  ٔاَتاد (عكسٙ غٛز تفاعم) نهباٚزٔفاث

aerobic). ٌدخٕل خالل يٍ اًْٛت نّ انتحٕل ْذا ا Acetyl-CoA انتٙ كزبس دٔرة 

 .ٔطاقت CO2 + H2O  إنٗ بتحٕنٓا تُتٓٙ األكسذة تفاعالث يٍ سهسهت تتضًٍ
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 انتحهم انسكزْمسار دخُل انسكزٔاث األخزِ فٓ 

 بعذ ٔانًعقذة انبسٛطت انسكزٚاث إَٔاع أغهب نتحهم انزئٛسٙ انطزٚق Glycolysis ٚعتبز

 .انسكز٘ انتحهم فٙ انٕسطٛت انًزكباث أحذ أٔ هٕكٕسك إنٗ تحٕٚهٓا

انٗ ٔانخُائٛت انًتعذدة انسكزٚاث تتحهم :(انكهٕكٕس غٛز) انبسٛطت انسكزٚاث دخٕل 

 .االيعاء فٙ انسكزٚاث ْضى عًهٛت اَتٓاء بعذ احادٚت سكزٚاث

 ٔٚذخم Hexokinase إَشٚى بٕاسطت Fructose-6-P إنٗ ٚتفسفز :انفزكتٕس•

   .انًسار

 انذ٘ Mannose-6-P إنٗ Hexokinase بٕاسطت فسفزتّ بعذ ٚذخم :انًإَس•

   . PhosphoMannose Isomerase إَشٚى بٕاسطت  Fructose-6-P إنٗ حٕلتٚ

  GalactoKinase إَشٚى بٕاسطت Galactose-1-P إنٗ ّتحٕٚه أٔال ٚتى :انكاالكتٕس•

 :ًْا يختهفٍٛ إَشًٍٚٛ طزٚق عٍ Glucose-1-P إنٗ بعذْا ٛتحٕلن

Galactose-1- phosphate uridylyltransferase 

ٔ  Uridine diphosphate galactose 4′-epimerase.  
   إَشٚى بفعم Glucose-6-P إنٗ Glucose-1-P تحٕٚم ٚتى انُٓاٚت فٙٔ

Phosphoglucomutase . 
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 Krebs cycleدَرة كزبس 

 كسذةأل انُٓائٛت انخطٕة تًخم .(تفاعالث 8) االَشًٚٛت انتفاعالث يٍ سهسهت

  مايتوكوندريا فٙ تحذث .االيُٛٛت ٔاالحًاض انذُْٛت ٔاالحًاض انكزبْٕٛذراث

  السكري التحلل بين وسطا   موقعا   الدورة تحتل .االوكسجين وبوجود الحية الكائنات

 األولية المادة وتوفر السكري التحلل نواتج تستعمل فهي ، التأكسدية والفسفرة

 .التأكسدية الفسفرة لعمل

 :االٌمٕت انحُٕٔت
 

اَتاد انطاقت ٔتجٓٛش يزكباث ٔسطٛت تستخذو نتكٍٕٚ يزكباث اخزٖ يًٓت -

 .اخرى مهمةواالحماض الدهنية ومركبات نهخهٛت كاألحًاض االيُٛٛت 
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 (بٕجٕد االٔكسجٍٛ)تذخم انًاٚتٕكَٕذرٚا  Glycolysisانًتكَٕت فٙ يسار  انباٚزٔفاثاٌ 

 نتتى اكسذتٓا ٔاسانت حاَٙ أكسٛذ انكزبٌٕ يُٓا خالل عذة تفاعالث ٚحفشْا يعقذ االَشٚى 

  Pyruvate dehydrogenase complex  (ٚتكٌٕ يٍ حالث اَشًٚاث يجتًعت ٕ ْٔ .) 

 . يزافقاث اَشًٚٛت 5كًا ٚشتزك فٙ ْذِ انتفاعالث 

 حذف ويعني تفاعل اكسدة يتم فيه   Oxidative decarboxylationهذا التفاعل هو  -

  كربوكسيلمجموعة 

The PDH complex contains three enzymes: 
Pyruvate dehydrogenase (E1) 
Dihydrolipoyl transacetylase (E2) 
Dihydrolipoyl dehydrogenase (E3) 

Five coenzymes or prosthetic groups: 
Thiamine pyrophosphate (TPP) 
Flavin adenine dinucleotide (FAD) 
Coenzyme A (CoA-SH) 
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) 
lipoate 4 
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 Krebs cycle reactionsتفاعالث دَرة كزبس 

   Oxaloacetateيع  Acetyl Co Aتفاعم تكخٛف من  Citrateتكوين الـ  -1

 Citrate synthase بتحفٛش اَشٚى 

 ٓ(.  اعالي ٌُ احد االوشٔماث انمىظمت ندَرة كزبساالوشٔم )انتفاعم غٕز عكس 

ٌذي انطاقت ٔستمدٌا مه تحهم , ان ٌذا انتفاعم ٔحتاج انّ طاقت نٕتجً وحُ جٍت انٕمٕهAcetyl Co A  

 انغىٓ بانطاقت
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