
 

 

 كلية الطب البشري 

 يمكن للغلوكوز أن يخضع ألحد المصائر التالية :        .  

 : من خالل : Oxidation( األكسدة 1     

 ( إلنتاج الطاقة. Krebs' cycleودورة كريبس   glycolysis) التحلل السكري  السبل الكبرى •

ويدعى أيًضا المسرى البنتوزي   monophosphate pathwayHexose السبيل الهكسوزي أحادي الفوسفات •
Pentose phosphate pathway : 

 NADPH + H+إلنتاج الريبوز والديوكسي ريبوز  و           

 

 

 

 

 

 

إلنتاج حمض الغلوكورونيك الذي يستخدم في عمليات نزع   : Uronic acid pathway السبيل الحموض اليورونية •
  mucopolysaccharideويدخل في تركيب عديد السكريد المخاطية        detoxicationالسمية  

 Glycogenesisعلى شكل : غليكوجين : اصطناع )تركيب ( الغليكوجين   : Storageالتخزين  
 Lipogenesisدهون : اصطناع الدهون                

 إلى مادة ذات أهمية حيوية ، فمثالً: : Conversionالتحّول  
 و   ة ،الضروري األمينية غير يقدم الهيكل الكربونّي لصنع الحموضو DNA  ،       RNAالبنتوزات لصنع   يعطي          

ويدخل في عديدات       السكرية يتحول إلى غاالكتوزويدخل في الشحمّيات       ،سرول لبناء الّشحمّياتيتحول إلى غلي
 كما يتحول إلى فركتوز.    السكريد المخاطية والسكاكر االمينية ،

 االطراح: إذا تجاوز مستوى سكر الدم قيمة معينة ، تسمى العتبة الكلوية وتساوي حوالي 
 . ملغ/د ل فإنه يطرح في البول   180              

 Glycolysis تحلل السكر

 النقاط الثمانية التالية: تتضمن طريق استقالبي  دراسة أي

 التسمية. -1

 التعريف والموقع: المكان والعضو الذي يجري فيه الطريق )سيتوبالسما ـ نواة...( -2

 ـ المراحل الخاصة.مجمل مراحل الطريق االستقالبي  والتمائم ـ المراحل ـ األنزيمات -3

 الناتج النهائي ومصيره. -4

 نقل المكافئات المرجعة: "خاص بتحلل السكر". -5

 األهمية وما فائدتها. -6

 التنظيم: )توفير(. -7

 التثبيط: السموم تثبط بعض الطرق )زرنيخ ـ زئبق ـ فلورايد(. -8

 تخزين

تحلل سكري 

السبيل البنتوزي  )أكسدة(

 )أكسدة(



 

 

Glycolysis 

* طريق Glycolysis انطلقت من عملية التخمر عند الجراثيم أي * التخمر الالهوائي * تحلل السكر *  التسمية: -1 
 انترمايرهوف.... 

الطريق الرئيس الستهالك الغلوكوز ويتم فيه استقالب الغلوكوز إلى البيروفات )الحصرمات( أو الالكتات حسب  :التعريف -2
 الظروف التي يتم فيها وحسب الخلية.

 وال يتم في المتقدرات.يتم في جميع الخاليا في السيتوبالسما  الموقع: -3

 :قبل دراسة المراحل البد من نظرة عامة على التحلل السكري  ـ المراحل4

الخطوة االولى في استقالب السكريات ألنه في الحقيقة جميع السكريات التي  glycolysisيعد التحلل السكري  •
 مصدرها الغذاء أو التفاعالت االستقالبية في الجسم يمكن أن تتحول في النهاية إلى غلوكوز  .

زويد كاٍف ، وذلك في الخاليا التي تملك ميتوكوندريا والتي عندها تيعد البيروفات المنتج النهائي في التحلل السكري  •
 باألوكسجين .

بسبب االحتياج  aerobic glycolysisتدعى تحلل السكر الهوائي التفاعالت العشرة هذه السلسلة من  •
 .فوسفات -3-المتشكل في أكسدة الغليسرألدهيد  NADHإعادة أكسدة  الـ لألوكسجين في 

إلى أستيل سيل التأكسدي للبيروفات وتحويله يقوم التحلل السكري الهوائي باإلعداد للمرحلة التي تقوم بنزع الكربوك •
  TCAوالذي يعد الوقود األكبر لدورة حمض الليمون  Acetyl CoAالتميم ) أ ( 

 لتشكيل الالكتات  NADHيمكن للغلوكوز بدالً من ذلك  أن يتحول إلى بيروفات الذي يختزل بواسطة  •

؛ ألنه يمكن أن يتم دون  anaerobic glycolysisإن تحول الغلوكوز إلى الكتات يدعى تحلل السكر الالهوائي  •
 مشاركة األوكسجين .

في األنسجة التي تفتقر بالمتقدرات ، مثل : كريات الدم  ATPإن التحلل السكري الالهوائي يسمح باستمرار إنتاج الـ  •
 حرماًنا من كميات أوكسجين كافية الحمراء  أو النسج التي تعاني

 .. 2ATPأكسدة الغلوكوز بعدة مراحل الستخالص :الغاية من تحـلل السكر 
 إن أغلب الخاليا يحدث فيها التحلل السكري الهوائي . ـ 
 ..ATPو طور منتج للـ   ATPإن التحلل السكري يقسم إلى طورين : طور مستهلك للـ   -
 أغلب التفاعالت وحيدة االتجاه )غير عكوسة (لها عالقة بالفسفرة . ـ  
يحدث تحلل سكر الهوائي ،  والغليكوجين طاقتها من الفوسفوكرياتين  إجهاد على العضالت التي استهلكت كلـ عند حصول  

العضالت تذهب إلى طريق آخر  أو أن الالكتات في تفاعالً عكوًسا مع البيروفات ،و الالكتات ؛ أو أن يعطي والناتج النهائي ه
 . Cori cycleهو دورة كوري 

  Reactions of Glycolysisدراسة مراحل تفاعالت التحلل السكر 

 .األولى مستهلكة للطاقة والثانية منتجة لهاتحول الغلوكوز إلى بيروفات يحدث على مرحلتين:  •

، التي تتركب بموجبها الصيغ المفسفرة  من التحلل السكري مرحلة استهالك الطاقةالخمسة األولى التفاعالت تقابل  •

 .ATPويتم فيها استهالك جزيئتي  . ATPللمتوسطات ، وذلك على حساب الـ 

 ، التي تتركب بموجبها عدد من جزيئات التفاعالت التي تليها مرحلة إنتاج الطاقةتشكل  •
 ATP لكل جزيئة غلوكوز ُمستقلََبة. عملية فسفرة على مستوى الركيزة، وذلك بـ 

 (.NADH( والتي تتحول إلى )+NADبوجود الـ) ATPويتم فيها إنتاج أربع جزيئات  •

 في النهاية ينتج لدينا البيروفات.- •



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الغلوكوز خالل مرحلة التحلل السكري يخضع لعشرة تفاعالت متتالية يعطي بنهايتها البيروفات 

في الشروط )الطريق( الهوائية ،   Acetyle Co (A)والتي تتحول حسب الطريق المتبع إما إلى 

 أو إلى الالكتات في الشروط الالهوائية.

 في حلقة كريبس. Acetyle Co (A)إذا كنا في الطريق الهوائي فسوف يدخل الـ 

  كما أنه في حاالت نقص األوكسجين أو الشروط غير الهوائية يعطي اإليتانول كما في التخمر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :دراسة مراحل التحلل السكري 
. وبما أن الغشاء الخلوي مؤلف من طبقة بتوسط ناقليتم إدخال الغلوكوز عبر الغشاء الخلوي 

مضاعفة من الشحوم فهو إذاً ال يمرر المواد المنحلة في الماء ولذلك يتم إضافة الفوسفور للغلوكوز 

 فيتحقق أمران:داخل الخلية 

 ور الغشاء إلى خارج الخلية وذلك بإكسابه شحنة سالبة.عدم السماح للغلوكوز بعب -1

 يعطي الفوسفور الغلوكوز طاقة ليدخل الدارة. -2

األول بتوسط أنزيمي غلوكوكيناز أو   الهكسوكيناز بوجود المرحلة األولى( فيحدث بذلك التفاعل )

ATP  ،
++

Mg. 

فهو يحتاج إلى  ATP* كل تفاعل يحتاج إلى 
+2

Mg.... 

 ؟بينهما  مالفرق.....  والهكسوكينازأ هذا التفاعل أنزيمان هما الغلوكوكينازيتوسط في 

 

 

 



 

 

 (: PFK إنزيم الفوسفو فركتوكيناز )

 (PFK-1  يقوم بفسفرة الفركتوز : )-فوسفات محوالً إياه إلى: -6 

 ثنائي الفوسفات  6، 1 الفركتوز 

 (PFK-2  يحول الفركتوز :)-فوسفات إلى: -6 

 ثنائي الفوسفات  6، 2 فركتوز  

  مرحلة االلتزام  -هذا اإلنزيم منظم أساسي في عملية التحلل السكريcommitted step يعد .

( في بعض العضيات مفعالً ألوستيري )تفاغرياً( قوياً PFK-2ثنائي الفوسفات ) 2،6الفركتوز 

 (. PFK-1لـ ) 

 ( يتثبط اإلنزيمPFK-1 عندما تحوي الخلية على عدد كاٍف من الـ )ATP  وعندما تكون ،

مزودة بشكل جيد من الوقود كالحموض الدسمة

.

 
 



 

 

 

 ثنائي فوسفات الغليسرات 3، 1 فوسفات الى -3-التفاعل السادس: أكسدة الغليسر ألدهبد 

 

فوسفات( )عملية -3-الغليسرألدهيداألنزيم المسؤول عن هذا التفاعل هو )نازع هيدروجين 

 NAD+يعطي هذا األنزيم ذرة الهيدروجين لل سفوسفات(.-3-أكسدة للغليسر ألدهيد

 (. NAD+)عملية هدرجة لل NADH+H+ليتحول إلى 



 

 

 :ADP ت إلىاثنائي فوسفات الغليسر  3، 1سابعاً: نقل الفوسفات من 

ن األنزيم أ(وبما hosphoglycerate kinaseاألنزيم المسؤول عن هذا التفاعل هو )فوسفوغليسرات كيناز 

 (. 2Mg+من عائلة الكينازات فإنه يحتاج إلى شوارد المغنزيوم )

غليسرات إلى ثنائي فوسفات ال 3، 1من  1يقوم بنقل مجموعة الفوسفات الموجودة على ذرة الكربون 

 .ADPمركب 

 فوسفوغليسرات. -ATP + 3لدينا: فينتج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تدعى عملية تحولADP  إلىATP   عن طريق نقل مجموعة فوسفات من ركيزة

 . Substrate-level phosphorylationبالفسفرة على مستوى الركيزة 

 ، فوسفو غليسرات(:2، فوسفوغليسرات إلى 3تحويل ) ثامناً:

 

 

 

 

 

 

 فوسفوغليسرات( والتحول إلى فوسفوإينول بيروفات، 2نزع ماء ) تاسعاً:

 

 



 

 

 :ADPعاشراً: نقل مجموعة الفوسفات من )فوسفوإينول بيروفات( إلى 

 

. PEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 ( )بيروفات كيناز( األنزيم المسؤول عن هذا التفاعل هوPyruvate kinase.) 
 

 

 

 

 

 ومصيرها:للتحلل السكري النواتج النهائية  

 .ATPالطاقة  -أ 

 

 :البير وفات و التي تتحول  -ب

 ثم إلى حلقة كريبس .  CoAـ في الظروف الهوائية وفي المتقدرات إلى استيل 1    

 ـ في الظروف الالهوائية إلى الكتات فقط ، ويكون مصيرها إلى الكبد .  2    



 

 

   يدخل المتقدرات بألية المكوك وبوجود االوكسجين يدخل السلسلة التنفسية .الذي NADH+H+ -جـ
 .3ATPونحصل على      

 األهمية: -6

 لكل طريق استقالبي وظائفه.

 الطاقة: ميزانية الطاقة. -1

 .ATP (1) تمت خسارة في التفاعل األول 

 .ATP (1) تمت خسارةالتفاعل الثالث في 

 2بفوسفات غليسرألدهيد نضرب  3)ألنه يوجد جزيئتان من   ATP(2) علىتم الحصول التفاعل السابع 

 ATP(2) تم الحصول علىالتفاعل العاشر 

 في الظروف الالهوائية. ATP(2فالنتيجة إذاً )

 (ATP) 6في السلسلة التنفسية نحصل على  NADH+H+أما إذا دخل 

 .ATP )8(لذلك ففي الشروط الهوائية تكون الحصيلة 

 : حاالت خاصة

 :  التحلل السكري في الكبد والعضالت

وبواسطة أنزيم ميوتاز نحصل  فوسفات  )الناتج من تفكك الغليكوجين (-1-يبدأ التحلل السكري فيهما من غلوكوز 
 . 1ATPفوسفات ونكون قد تجاوزنا المرحلة االولى وربحنا -6-على غلوكوز 

 .3ATP= في الظروف الالهوائية  : *تكون حصيلة هذا السبيل
 .9ATP= في الظروف الهوائية                                   

 .38ATPبالمقارنة مع حلقة كريبس )ظروف هوائية (التي تكون حصيلتها        = 

 التحلل السكري في الكريات الحمراء : 

 فيتوقف هذا السبيل والبد من تصريف الـ H+NADH++    ويتراكم َالهوائيا، يجري التحلل السكري  متقدرات اليوجد
   ++H+NADH ؟ 

له في الجسم سوى بدخوله في تفاعل تحول البيروفات إلى الكتات الذي المصير  H+NADH++   يتم تصريف الـ
 تحوله إلى بيروفات الذي يتم في الكبد حصراَ. 

العضلية الملساء الحاوية على تظهر في الكريات الحمراء والشبكية والقرنية وااللياف  في هذا السبيلهمية الطاقة أ
 كمية قليلة من المتقدرات فتعتمد على تحلل السكر للحصول على الطاقة.

سجين األوك هلكيستوفي حال التمارين العنيفة بسبب وجود المتقدرات األلياف العضلية الحمراء لونها أحمر كذلك 
 فتستمد هذه األلياف الطاقة من تحلل السكر.

 لّب الكلية ـ الخصيتان ـ لّب الكظر تحوي كمية قليلة من المتقدرات فتعتمد على تحلل السكر للحصول على الطاقة.و

 :الوظائف االخرى لتحلل السكر

 هو أهم مصدر لالوكزالواسيتات وحمض البيروفيك تأمين ـ 1 

 فسفو الغليسرات الهيكل الكربوني للسيرين -3. يعطي 2 

فوسفات الذي يشكل الهيكل األساسي للشحوم  3ثنائي هيدروكسي أسيتون فوسفات نحوله إلى غليسرول تأمين  -3
 TGالثالثية وذلك بإضافة ثالثة حموض دسمة فنحصل على الشحوم الثالثية 



 

 

 

  ثنائي فوسفو غليسرات 3-2مركب  -4

ثنائي فوسفو الغليسرات الذي يتم فقط في الكريات الحمر،  3-2هذه النقطة خاصة بالكريات الحمر: مسرى أوسبيل  
وهو موقع غير عالي الطاقة وبالتالي نخسر  2إلى الكربون  1حيث يأتي إنزيم هو ميوتاز يبدل موقع الفوسفات 

ATP  يأتي إنزيم آخر هو الفوسفاتاز يدخل الماء ويخرجPi كذا لم نستفد من الفوسفات وخسرنا وهATP. 

مع الحضاب الموكسج وانقاص الفته لالوكسجين  ثنائي فوسفو غليسرات BPGارتباط المركب إن :  المسرىأهمية 
 عملية التحلل السكري ببطء عندما تكون حاجة الكريات للطاقة قليلة يؤدي الستمرارواعطاء االوكسجين لالنسجة 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ؟.ATPلكن لماذا وجد هذا المسرى؟ ولماذا نخسر 

a- ثنائي فوسفو  3-2ر ترك األوكسجين ،ألن ارتباطبدونه ال يمكن للهيموغلوبين في الكريات الحم  
         لألوكسجين فيتم ترك األوكسجين في  لمؤكسج يضعف ألفة هذا الخضابغلسيرات بالهيموغلوبين ا   
 لنسج المحتاجة.ا   

b كانت الخلية ليست بحاجة للــ إذاATP  بشكل كبير سوف يسير الطريق االستقالبي وسيتجمعATP     
 يتوقف التفاعل فإذا أرادت العودة إليها لن تستطيع العودة إال بعد  فترة طويلة. ثم  NADH+H+و

 : ثنائي فوسفو غلسيرات 3-2مسرى     
 لكن ببطء. ATPللـ ةخسارالمستمراً في العمل رغم  لطريق االستقالبي اعلى  يحافظ

 قليلة ATPيسمح باستمرار عملية تحلل السكر في الظروف التي تكون فيها الحاجة إلى 

 أول مركب في إطالق حلقة كريبس ويتات )حمض الحماض الخلي( وهاألوكزالوأس مركبالكيتوبيروفات يوفر -4

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


