 توضٌح لتفاعالت استقالب الغاالكتوز واإلنزٌمات المتواسطة
ADP +  فسفات-1- لٌنتج غاالكتوزUDP ٌرتبط الغاالكتوز إلى جزٌئة
Galactokinase
1- Galactose + UDP
Galactose -1- phosphate+ ADP
UDP-glucose  وبعدها إلىUDP-galactose ثم ٌتم تحوٌل الغاالكتوز فسفات إلى
UDP galactose 4 epimerase بتواسط إنزٌم

2- Galactose -1- phosphate + UDP-glucose
Galactose -1- Phosphate uridyl transferase

UDP-galactose + Glucose -1-phosphate
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أكسدة البٌروفات وحلقة كرٌبس
تربط أكسدة البٌروفات بٌن تحلل الغلوكوز وحلقة كرٌبس ،تحصل تلك األكسدة عند دخول
البٌروفات عبر الغشاء الداخلً للمٌتوكوندرٌا (المتقدرة) ،حٌث ترتبط البٌروفات بمعقد بروتٌنً
إنزٌمً ) Pyruvate dehydrogenase complex (PDCفتعانً نزع كربوكسٌل تأكسدي
وترتبط بأسٌتٌل  COAمنتجة  NADHوٌتم ذلك على ثالث مراحل ضمن المعقد المذكور.
وٌضمن تركٌب هذا المعقد حصول كفاءة مرتفعة ألكسدة البٌروفات بضمان عدم ضٌاع
المركبات الوسطٌة وانتقالها من جزء آلخر ضمنه كما ٌلً:
 -1ترتبط البٌروفات بتٌامٌن بٌروفسفات ضمن إنزٌم بٌروفات دٌهٌدروجٌناز)(PDH
لتشكل هٌدروكسً إٌتٌل وCO2
ٌ -2نتقل الهٌدروكسً إٌتٌل ضمن اإلنزٌم الثانً فً المعقد دٌهٌدرولٌبوإٌل ترانس
أسٌتٌالز  Dihydrolipoyl transacetylaseلٌرتبط بـ.COA
 -3تعاد أكسدة جذر  Lipoylوتقبط  NAD+الهٌدروجٌن الناتج.

لٌس من الغرٌب أن تخضع هذه الخطوة االستقالبٌة المحورٌة للتنظٌم على عدة مستوٌات حٌث
 ٌثبط المعقد السابق بمنتجاته  Acetyl COAو. NADH كما ٌتثبط إنزٌم بٌروفات دٌهدروجٌناز بالفسفرة (بإنزٌم كٌناز نوعٌة) وٌعاد تفعٌله بنزعالفسفرة (بإنزٌم فسفتاز نوعٌة) ،وٌكون لذلك مستوٌات عدة ألن معقد بٌروفات
دٌهٌدروجٌناز اإلنزٌمً البروتٌنً ٌحوي ما ٌقارب  66نسخة من إنزٌم بٌروفات
دٌهٌدروجٌناز.
 ٌتفعل اإلنزٌم باإلنسولٌن وارتفاع مستوى شوارد الكالسٌوم ٌمنع وجود تركٌز مرتفع من البٌروفات تثبٌط اإلنزٌم .وفً تنظٌم أعمق وأكثر توازنا ًٌحول فائض البٌروفات لسبٌل آخر هو استحداث الغلوكوز فً حال كانت البٌئة
االستقالبٌة تؤدي لفسفرة المعقد (كوجود أي من إشارات التثبٌط المختلفة)
تبدأ بعد تشكل أسٌتٌل  COAتفاعالت حلقة حمض اللٌمون وذلك بانضمام أسٌتٌل  COAإلى
مركب أوكزالوأسٌتات لتشكٌل السٌترات.
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الشكل :1-تشكل األسٌتٌل  COAمن البٌروفات وبدء حلقة كرٌبس فً المتقدرات.

تتم تفاعالت حلقة كرٌبس فً المٌتوكوندرٌا ،وتملك مختلف الخالٌا حقٌقٌة النوى هذه العضٌة
المسؤولة عن إنتاج الطاقة بنسب متفاوتة .حٌث تتواجد بغزارة فً خالٌا الكبد والقلب
والعضالت وتكون قلٌلة فً الخالٌا العصبٌة ،فً حٌن تشكل الكرٌات الحمراء نمطا ً خلوٌا ً
خاصا ً خالٌا ً من تلك العضٌات .ومع أن خالٌا النطاف تملك العدٌد من المتقدرات فً القطعة
المتوسطة من النطفة إال أن تلك المتقدرات ال تدخل إلى البٌضة عند اإللقاح وبالتالً ٌكون
مصدر مٌتوكوندرٌا الجنٌن من األم فقط.

• تفاعالت حلقة كريبس:
• ٌتحد أسٌتٌل  COAمع األوكزالوأسٌتات لتشكٌل السٌترات
• تتحول إلى إٌزوسٌترات تخسر على التوالً جزٌئتً  CO2لتتحول إلى ألفا
كٌتوغلوتارات ثم سوكسٌنٌل  COAبتواسط نازعات الهٌدروجن الموافقة وتكون بنٌة
معقد ألفا كٌتوغلوتارات دٌهٌدروجٌناز مشابهة لبنٌة معقد بٌروفات دٌهٌدروجٌناز(تتالً
إنزٌمً ٌقود ألكسدة ألفا كٌتو غلوتارات للحصول على سوكسٌنٌل . (COA
• ٌرافق التحولٌن األخٌرٌن تشكل جزٌئتً .NADH
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• ٌتحول سوكسٌنٌل  COAإلى سوكسٌنات (بتواسط سوكسٌنٌل  COAسٌثتاز) وتحصل
بالتزامن فسفرة على مستوى الركٌزة  GDPوإنتاج جزٌئة ٌ( GTPمكن لجزٌئة GTP
أن تتحول بسهولة لـ.)ATP
•

تتحول السوكسٌنات إلى فومارات بتواسط نازعة الهٌدروجن (سوكسٌنات
دٌهٌدروجٌناز) وتتشكل جزٌئة FADH2

• تتحول الفومارات إلى ماالت بإضافة جزٌئة ماء
• تتحول الماالت إلى أوكزالوأسٌتات بتواسط نازعة الهٌدروجن الموافقة (ماالت
دٌهٌدروجٌناز) وتتشكل جزٌئة .NADH

الشكل :2-تفاعالت حلقة كرٌبس (حلقة الحمض ثالثً الكربوكسٌل أو حلقة حمض اللٌمون
سٌترٌك أسٌد).
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الخطوات التنظٌمٌة لحلقة كرٌبس
التنظٌم عن طرٌق كبح أو تعزٌز كل من إنزٌم:
 -1إٌزوسٌترات دٌهٌدروجٌناز
 -2سٌترات سٌنثاز
 -3ألفا كٌتوغلوتارات دٌهٌدروجٌناز
وٌحصل التعزٌز لدى انخفاض مستوى الطاقة أم التثبٌط فٌحصل لدى ازدٌاد كل من
مستوى الطاقة والمكافئات المرجعة وأٌضا ً لدى ازدٌاد تركٌز النواتج اإلنزٌمٌة.
ال بد لدوران حلقة كرٌبس من وجود كمٌة مرتفعة من األوكزالوأسٌتات فً مطرس
المتقدرة  Mitochondrial matrixوٌمكن لعدة مصادر أن تؤمن األوكزالوأسٌتات
حٌث تستقلب بعض الحموض األمٌنٌة كاألسبارتات إلى أوكزالوأسٌتات .وٌمكن إنتاجها
أٌضا عبر إضافة كربوكسٌل للبٌروفات عن طرٌق بٌروفات كربوكسٌالز اإلنزٌم الذي
ٌفعله األسٌتٌل  COAكما سٌرد الحقاً.

المفاهيم األساسية المتعلقة بحلقة كريبس حلقة إنتاج الطاقة وتأمين
الهياكل لسبل البناء:
 ٌنشطر السكر سداسً الكربون (الغلوكوز أو الفركتوز ) إلى الغلٌسٌر ألدهٌد-3-فوسفات وبعد تحول كٌمٌائً ٌخسر المركب ثالثً الكربون (البٌروفات) كربونا ً،
وٌشكل بعد اتحاده مع الجزٌئة مرتفعة الطاقة تمٌم اإلنزٌم  A-أو  COAمركب أسٌتٌل-
.COA
 مركب األسٌتٌل  CO-Aهو المركب المحرّ ك لحلقة  ،TCAتخرج بنتٌجة تفاعالت حلقةكرٌبس جزٌئتان من  CO2مقابل كل جزٌئة أسٌتٌل تدخل الحلقة وتلتقط الخلٌة الطاقة
الناتجة عن تفكٌك الروابط الكٌمٌائٌة لتحولها إلى .ATP
 ال ٌشكل تحلل الغلوكوز لمصدر الوحٌد ألسٌتٌل COA-إذ ٌمكن للخلٌة الحصول علىالمركب من أكسدة الحموض الدسمة أو تحول بعض الحموض األمٌنٌة.
 المركبات الوسٌطٌة فً حلقة كرٌبس والتً تتفاعل مع جزٌئة األسٌتٌل –  COAالداخلةتنتج من تحلل الحموض األمٌنٌة وممكن أن ٌنتج األوكزالوأسٌتات عن البٌروفات
مباشرة.
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 تستعمل جزٌئات  FADH2, NADH, GTPالناتجة عن تفاعالت حلقة كرٌبسإلنتاج  ATPوٌحصل ذلك فً سلسلة الفسفرة التأكسدٌة التً تحتاج إلى األكسجٌن.
 ٌعطً كل من الـ NADHوالـ FADH2االلكترونات التً تمر إلى جزٌئات منظمة تتلقاهاوتتحول فٌما بٌنها لتنتهً بتفاعل ٌحتاج األكسجٌن وٌحرر الطاقة التً تحول جزٌئات
 ADPإلى .ATP
 تحتاج تفاعالت األكسدة فً السلسلة التنفسٌة أو عملٌات الفسفرة التأكسدٌة إلىاألكسجٌن فً المرحلة النهائٌة لتتم وفً نفس الوقت تحصل عملٌات الفسفرة ما ٌعنً
تالزم ( )Couplingنمطً التفاعالت الكٌمٌائٌة األكسدة والفسفرة إلنتاج الـ.ATP
 تنشط المستوٌات المرتفعة من الـ ADPحصول عملٌات األكسدة وهو ما ٌؤمن التناسببٌن عملٌات األكسدة والمطلوب من الـ( ATPتكون الحاجة لعملٌات األكسدة مرتفعة
عندما تكون مستوٌات الـ ADPمرتفعة و تنخفض لدى ارتفاع مستوٌات الـ.)ATP
 ٌمكن أن تقوم بعض العوامل الكٌمٌائٌة بفصل األكسدة عن الفسفرة وعندها ٌستهلكاألكسجٌن وتنتج الطاقة على شكل حرارة دون تشكل الـ( ATPتنتج بعض الحٌوانات
الحرارة أثناء سباتها بهذه اآللٌة).
 أثناء الصٌام ٌمكن للمختزن من الغلٌكوجٌن أن ٌؤمن عبر تحلله إلى غلوكوز الحاجةإلى الطاقة عبر تحلله وتأمٌن أسٌتٌل –  COAولكن مخزونه ٌكفً لفترة تقارب ٌوم
واحد ،بعدها ٌكون للمختزن من ثالثٌات الغلٌسٌرٌد عبر تحللها إلى غلٌسٌرول
وحموض دسمة وأكسدتها الالحقة الدور األكبر فً توفٌر األسٌتٌل  COA -لحلقة
حمض ثالثً الكربوكسٌل (.)TCA
 ٌمكن الستقالب الحموض األمٌنٌة أن ٌؤمن األسٌتٌل –  COAأٌضا ً لكن ذلك ٌحصلفً حاالت متقدمة من الحرمان من الطعام (المخمصة  )Starvationوذلك ألن ذلك
ٌعنً تحطٌم البروتٌنات للحصول على الحموض األمٌنٌة حٌث ال ُتختزن الحموض
األمٌنٌة بشكل منفصل.
 حلقة كرٌبس ال تؤمن الطاقة فقط بل تشكل مركباتها حجر األساس الستحداث السكر( ،)Gluconogenesisالشحوم ( ،)Lipogenesisوالحموض األمٌنٌة.
 ٌشكل مركب السكسٌنٌل  COAحجر األساس لتصنٌع حلقة البورفٌرٌن والحقا ًالهٌموغلوبٌن.
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 بعض الجزٌئات الناتجة عن الحلقة كالغلوتامات واألسبارتات تستخدم لتصنٌع البورٌناتوالبٌرمٌدٌنات لتركٌب الـٌ ،DNAعتمد سٌر تلك التفاعالت بشكل كبٌر على حاجة
العضوٌة وعلى التلقٌم الراجع الذي ٌتحكم بخطوات أساسٌة فً السبل االستقالبٌة.
 تتصل جزٌئة الـ  Acetyl COAمع تصنٌع الشحوم ما ٌجعل اإلفراط فً تناول أي منأنماط الغذاء مصدرا لتشكٌل الشحوم (كون المركبات المختلفة تتحول إلى أسٌتٌل
.)COA
ٌبٌن الجدول التالً المنتج والمستهالك من الطاقة والمكافئات المرجعة خالل تفاعالت تحلل
الغلوكوز وحلقة كرٌبس.
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تحلل الغلوكوز (السيتوزول)

إنتاج الـ ATP
و NADHوFADH2

غلوكوز ATP +

غلوكوز 6-فوسفات ADP +

فركتوز –  -6فوسفات ATP +

1-

فركتوز  6،1ثنائً فوسفات ADP +
جزٌئً -3فوسفوغلٌسٌرات

جزٌئتا  3،1ثنائً فوسفات الغلٌسٌرات

12+

 +جزٌئتً ATP
جزٌئتً بٌروفات  +جزٌئتً

جزٌئتا فوسفو إٌنول بٌروفات ADP +

2+

ATP

حلقة كريبس والفسفرة التأكسدية (المتقدرات)
جزٌئتا بٌروفات  +جزٌئتا NAD+

جزٌئتً أسٌتٌل + COA

جزٌئتً NADH

جزٌئتً ( NADHخطوة تسبق مباشرة حلقة كرٌبس)
جزٌئتا إٌزوسٌترات  +جزٌئتا NAD+

جزٌئتً  -2كٌتوغلوتارات +

جزٌئتً NADH

جزٌئتً NADH
جزٌئتا  -2كٌتوغلوتارات  +جزٌئتا NAD+

جزٌئتً سوكسٌنٌل

جزٌئتً NADH

 + COAجزٌئتً NADH
جزٌئتا سوكسٌنٌل  + COAجزٌئتا GDP

جزٌئتً سوكسٌنات +

2+

جزٌئتً GTP
جزٌئتا سوكسٌنات  +جزٌئتا FAD

جزٌئتً فومارات  +جزٌئتً

جزٌئتً FADH2

FADH2
جزٌئتا ماالت  +جزٌئتا NAD+

جزٌئتً أوكزالوأسٌتات +

جزٌئتً NADH

جزٌئتً NADH
انتقال غلٌسٌرول  -3-فوسفات (بٌن السٌتوزول -المتقدرات)
فً السٌتوزول جزٌئتا دٌهٌدروكسً أسٌتون فوسفات  +جزٌئتا NADH

استهالك جزٌئتً

جزٌئتً غلٌسٌرول -3-فوسفات  +جزٌئتً NAD+

NADH

فً المتقدرة جزٌئتا غلٌسٌرول  -3-فوسفات  +جزٌتا FAD
دٌهٌدروكسً أسٌتون فوسفات  +جزٌئتً FADH 2
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جزٌئتً

جزٌئتً FADH2

الفسفرة التأكسدية Oxidative phosphorylation


-

تحصل فً الغشاء الداخلً للمتقدرات.
ٌحوي الغشاء آالفا ً من نسخ معقدات السلسلة التنفسٌة (تشكل البروتٌنات  %86منه).
عبارة عن مجموعة معقدات متالصقة ناقلة لاللكترون .
المعقد األول ٌحوي فالفٌن مونونوكلٌتٌد -بروتٌن حدٌد كبرٌت .)FES
المعقد الثانً غٌر بروتٌنً (معقد الٌوبٌكٌنون ).
المعقدات  4-3عبارة عن بروتٌنات تحوي مجموعة الهٌم (سٌتوكرومات) ،المعقد  5هو
مصنعة الـATP
تتواسط تلك المعقدات تحوٌل األكسجٌن لماء وإنتاج الـATP
ٌتأكسد الـ NADHالناتج عن حلقة كرٌبس فً المعقد األول (ٌ )FMN-FESنشطر
الهٌدروجن إلى  H+و– e
تبدأ أكسدة الـ FADH2فً المعقد الثانً غٌر البروتٌنً(معقد الٌوبٌكٌنون) ما ٌعنً
الحصول على جزٌئات  ATPأقل من جزٌئة الـFADH2

الشكل : 3-معقدات وتفاعالت السلسلة التنفسٌة.
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االقتران في السلسلة التنفسية:
 فً نهاٌة السلسلة ٌعاد تشكٌل الهٌدروجن وٌتقبله األكسٌجن لتركٌب جزٌئة ماء. إذا ازدادت نفوذٌة الغشاء الداخلً للمتقدرات للبروتونات ٌسٌر نقل االلكترون بصورةأسرع دون تشكل مدروج البروتونات فتتحرر الطاقة على شكل حرارة دون أن تستخدم
إلنتاج الـ.ATP
 ٌمكن لبعض األدوٌة كاألسبرٌن بجرعات مرتفعة ولبعض المركبات الكٌمٌائٌةكالدٌنتروفٌنول أن ٌتسبب بذلك.
ٌ -متلك النسٌج الشحمً البنً هذه القدرة أٌضاً.
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