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 الفصل الثالث
  الكربوهيدراتاستقالب 

Carbohydrate metabolism 

  مقدمة -3-1 
Introduction 

إن السكريات البسيطة فقط ىي التي تمر بسيولة عبر األغشية الخموية لمكائنات الحية، لكن     
السكريات الموجودة في أغذية ىذه الكائنات تكون غالبًا سكريدات ثنائية ومتعددة لذلك من 

 الضروري أن تتحممو قبل امتصاصيا واستقالبيا.

 هضم السكريات -3-2
Digestion of sugars 

عة تتم حممية السكريدات الثنائية والمتعددة بوساطة أنزيمات تتحرر خارج خالياىا المصن      
Exoenzymes يبدأ ىضم السكريات في جوف الفم الحاوي عمى األميالز و المالتاز ويكون .

يتم ىضم السكريات في جوف المعدة الختفاء  مياًل. والحدودًا بسبب مكوث األغذية وقتًا قم
تي تعمل في الوسط الحمضي. يجري اليضم الرئيسي لمسكريات في األمعاء الدقيقة، األنزيمات ال

التي تممك الشروط المثمى: غناىا باألنزيمات من العصارة البنكرياسية واألمعاء، إضافًة إلى الوسط 
 القموي الضعيف الذي يؤمن الفعالية المثمى لتمك األنزيمات.

  حممية النشاء والغميكوجين: يتم ذلك بوساطةα- Amylases  وb-Amylases  التي تفصم
 الروابط  41يوجد  والغميكوجين لمسالسل الخطية )أميموز(، لكن في حالة األميموبكتين

)مزيل التفرع( التي تقوم بحممية  Amylo-1,6-Glucosidasesإضافة لتمك األنزيمات 
 الروابط 61 إن ناتج الحممية غالبًا ىو المالتوز الذي يحممو إلى جزيئتين من .

 .α- Glucosidaseالغموكوز بوساطة 
 حممية السكروز: تتم حممية السكروز بوساطةInvertase  

                   FructoseDeGluDOHSucrose   cos2  
  حممية سكر الحميب: تتم حمميتو بوساطةLactase. 
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eGluDGalactoseDOHLactose cos2   
  في األمعاء الدقيقة الختفاء األنزيمات المناسبة فيمر  السيمموزيتحممو  : الالسيمموزحممية

الغالف  التي تقوم بتخريبإلى األمعاء الغميظة مكان تأثير أنزيمات العضويات المجيرية 
تنتج بعض  يالخموي ويستعمل محتوى الخاليا من أجل النشاط الحيوي لمجراثيم نفسيا الت

مموز في تشكيل البراز يالفيتامينات المنحمة في الماء. يشترك الجزء غير الميضوم من الس
 ويطرح خارج الجسم.

  امتصاص السكريات -3-3
Absorption of sugars 

س مدروج التركيز عبر الغشاء المخاطي المعوي بما يسمى النقل يتم امتصاص السكريات عك    
الفعال وتتطمب ىذه العممية طاقة إضافة إلى بروتين ناقل نوعي وشوارد الصوديوم. بعد امتصاص 

 % من السكريات. 06ستقمب فيو األوزات تأخذ الوريد البابي باتجاه الكبد الذي ي  

 مصير السكريات الغذائية -3-4
pathway of Food sugars 

المصير المباشر لمسكريات الغذائية ىو الكبد التي تحوي في الحالة السوية الغموكوز الحر،     
فسفر معظم السكر الداخل إليو، وبيذه الطريقة يصادف المدروج اليابط لمغموكوز الحر ما حيث ي  

 دامت مستويات السكريات البابية مرتفعة.
ات األحادية األخرى يستعمل الغموكوز الداخل إلى الدم والغموكوز المتشكل من السكري    

%، بينما يذىب القسم الباقي عن طريق الدم إلى األنسجة 71كوجين بنسبة الصطناع الغمي
في العضالت العاممة يستخدم كمصدر لمطاقة ويتجمع و واألعضاء مكان صرفو ألغراض شتى. 

ستخدم ألغراض في أنسجة الدماغ، الكمى و العظام ي  أما . 7-0 غميكوجين بجانب آخر عمى شكل
 ستخدم الصطناع الشحوم.في الخاليا الشحمية ي   وفي مراحل االصطناع،  االشتراك الطاقة و

إن ميمة الكبد ىي مراقبة مستوى الدم الجيازي )استتباب الغموكوز( من الغموكوز ما بين      
70-80mg/100mlفاض معدل السكر في الدم يرجع إلى الطبيعي من خالل تفكك . عند انخ

 غميكوجين الكبد، ويسترجع الدم الجاري خالل الكميتين الغموكوز الذي يمنع ضباعو مع البول. 

 مصادر سكر الدم -3-5
Sources of blood sugar 

ن تناول وجبة غنية بالسكريات     يمر جزء من السكر الممتص من األمعاء إلى الدوران العام، وا 
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دقيقة  6:-96وىو ارتفاع تدريجي خالل  150mg/100ml-140ترفع مستوى سكر الدم إلى 
 لتتداخل عوامل عديدة تعيده إلى مستواه عمى الريق خالل ساعتين:

 ؤكسد في األنسجة.أن ي   .7
 حوم.أن يحول إلى ش .8
 أن يحول إلى غميكوجين عضمي. .9
لكنو ال ينقص عن مستواه عمى الريق بسبب مصادر تموينية لمدوران من سكريات اليضم،     

 تحول مواد ال سكرية إلى غموكوز بعممية استحداث السكر وبسبب عممية تحمل الغميكوجين الكبدي.

 الغموكوز كمصدر لمطاقة -3-6
Glucose as an energy source 

 يستقمب الغموكوز في الكبد وفي جميع األنسجة األخرى:    
 لتأمين المتوسطات االستقالبية الالزمة في عمميات االصطناع. .7
 يحول الجزء األعظم منو إلى غميكوجين الدخاره في الكبد. .8
 .ATPتؤدي األكسدة الكاممة لمغموكوز إلى تبدل طاقة حرة كبير يستخدم إلنتاج  .9
إلنتاج الطاقة والمتوسطات لالصطناع الحيوي ىي: سبيل  المستخدمةأما الطرق االستقالبية    

( وسبيل دورة كريبس. Glycolyse)تحمل السكر  Embden - Meyerhof ميرىوف - إيمبدن
ليستخدم بعدىا كمتوسط عام لجميع  ATPتتضمن ىذه الطرق تفاعالت مطمقة لمطاقة تختزن في 

 بة لمطاقة.العمميات المتطم
ود االستقالبي الوحيد في الخاليا الحية، فالكبد ونسج أخرى إال أن الغموكوز ليس ىو الوق    

 تستخدم بطريقة متفاوتة الحموض الدسمة والحموض األمينية كمصادر لمطاقة. 

 استقالب الغموكوز -3-7
Glucose metabolism 

فسفرة الغموكوز: تحدث فسفرة الغموكوز )األوزات( التي ىي المرحمة األولى في استقالبو  .7
يعتبر  وشوارد المغنيزيوم Glucokinaseو وساطة  ATPبسرعة كبيرة بعد امتصاصو بوجود 

  ىذا التفاعل ناشر لمطاقة وغير عكوسي. 
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 موقعًا رئيسيًا في االستقالب السكري، واعتبارًا منو تكون عدة  فوسفات-0يحتل الغموكوز        
 طرق استقالبية ممكنة.       
: ال تستطيع األوزات المفسفرة عبور الغشاء Glucose-6-Pتشكل الغموكوز اعتبارًا من   .8

نو يجب عمييا أواًل فقدان زمرتيا الفوسفاتية. يتحفز تفاعل الخموي إلى الوسط الخارجي، إذ أ
الغائب في العديد من  Glucose-6-Phosphataseمية الرابطة االستيرية بواسطة حم

الخاليا والتي ال تستطيع أن تحرر الغموكوز، لكنو موجود في الخاليا الكبدية التي يجب 
 عمييا أن تحرر غموكوز في الدم من أجل تموين النسج األخرى. 

 اصطناع وتدرك السكريدات المتعددة -3-8
Synthesis and recognition of multiple screeds 

تستخدم الكبد كمصدر رئيسي لمسكريات وذلك عن طريق تحويل الغموكوز الغذائي إلى     
 غميكوجين .

  اصطناع الغميكوجين -3-8-1

توجد األنزيمات التي تحفز اصطناع وتحطيم الغميكوجين عمى سطوح الحبيبة، ويتم اصطناع     
دة ترتبط بواسطة جدي غموكوزالغميكوجين بطريقة تدريجية، حيث يتم في كل مرحمة إضافة وحدة 

عة عند نياية سمسمة أخرى متوض   كوزيدي إلى ىيدوكسيل كحولي لوحدة غمو يل الغموكوز سالييدروك
لكن ىذا التفاعل ال يحدث تمقائيًا، لذلك يجب في البداية تنشيط الزمرة  ن موجودة مسبقًا.كوجيغمي

 تصف األسيتالية عمى مرحمتين:

Glucose-6P

Phosphoglucomutase
Glucose-1P

Glucose-1P+UTP
UDP-Glucose-pyrophophorylase

UDP-Glucose + PP

 
ىو الذي  ATPالطاقة الالزمة الصطناع الرابطة الغميكوزيدية، في حين أن  UTP ليزود ا    

يتدخل عامًة وبشكل خاص من أجل تقديم الطاقة لتفاعالت االصطناع الحيوي، ولكن بشكل غير 
زمرة الغميكوزيل من جزيئتو إلى سمسمة غميكوجين موجودة  UDP-Glucose لمباشر. ثم ينقل ا

ومشكاًل ربطة  غموكوزمسبقًا، مسببًا ىكذا إطالة السمسمة بوحدة  41  لفضمة  7بين الكربون
 لفضمة الغموكوز الطرفية لمسمسمة: :الغميكوزيل المضافة و ىيدروكسيل كربون 

UDP-Glucose +(Glucose)
n

Glycogene synthetase
UDP +(Glucose)

n+1

 



Dr. Gousoon نيةالسنة الثا -كلية الصيدلة -جامعة الشام الخاصة  

37 

 

أما اصطناع الروابط      61  في نقاط التفرع فتتم بوساطة األنزيم المفر عBranching 
Enzyme لست أو سبع ثماالت من الغموكوز من نياية سمسمة إلى ، الذي يقوم بنقل وحدة مؤلفة

 لفضمة غموكوز. 0مقر أعمق في البوليمير، وذلك إلى الييدروكسيل المحمول عمى الكربون 

 

 

 
اصطناع الروابط  41 الغميكوزيدية لمغميكوجين 

  Glycogenoltase الغميكوجينتحمل  -3-8-2
حمل السكري بعد التأثير المتعاقب ألنزيمي تتدخل وحدات غموكوز الغميكوجين في متتالية ال    

Glycogen Phosphorylase  و أنزيم مزيل التفرع  idaseGlucos61 . 
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 عن السمسمة طرف من موكوزغ جزيء بإزاحة ، Glycogen Phosphorylaseإنزيم يقوم    
 قبل الجموكوز من جزيئات 4 يتبقى حتى1 رقم الكربون ذرة عند فوسفات بمجموعة ربطو طريق
 :التفرع نقطة

 

     
  موضع قبل المتبقية الثالثة السكر وحدات بنقل  Glucose transferase إنزيم يقوم    

 برابطة اً مرتبط واحد جموكوز جزيء اً تارك أ خرى سمسمة إلى التفرع  61         
                     إنزيم بواسطة التفرع موضع في الجموكوز جزيء تحميل يتمل التفرع موضع

Glucosidase  .Amylo-α-1→6  
 إلى يكوجينمغال تحمل عممية من الناتجة فوسفات 1 -الجموكوز وحدات جميع تحويل يتم    

 . Phosphoglucomutaseإنزيم طريق عن فوسفات 6 -جموكوز



Dr. Gousoon نيةالسنة الثا -كلية الصيدلة -جامعة الشام الخاصة  

39 

 

     
  Glucose-6-phosphatase  طريق عن موكوزغ إلى فوسفات 6 -موكوزغ وحدات تحول

 .الدم مجرى إلى الخمية من الخروج عمى القدرة لو والذي

 
تتم آلية المراقبة اليرمونية لتحمل الغميكوجين واصطناعو بشكل غير مباشر عن طريق     

[cAMP] زيد من اصطناع ىذا المركب ىي ومن أىم اليرمونات التي تAdrenaline  و
Glucagon حيث يقوم األدرينالين بتنشيط تحمل الغميكوجين داخل العضمة والكبد بينما ال ينشط ،
 إال في الكبد. تحمل الغميكوجين الغموكاغون

 تحمل السكر -3-9
Glycolyses 

الكيميائية المتأصمة في بنية جزيء الغموكوز تنطمق بشكل مفيد إلنجاز أنواع مختمفة  إن الطاقة    
من العمل الحيوي في الخاليا. إن الغموكوز ىو الوقود الرئيسي لمعظم الكائنات الحية، نظرًا لغناه 
ة بالطاقة، ويستطيع أن يتحرك بسرعة من المدخرات الغميكوجينية عندما يكون ىناك مطاليب فجائي

 لمطاقة.
ًا في تسمسل مؤلف من عشرة تحمل السكر ىو عممية يتحطم عن طريقيا جزيء الغموكوز أنزيمي      

أنزيمية، تؤدي في النياية إلى تشكيل جزيئي بيروفات في كل منيا ثالث ذرات  –تفاعالت تحفيز 
  . ATPالحرة المنطمقة بشكل  تحفظ الطاقة تكربون. وخالل التفاعال

إن تحمل السكر سبيل مركزي في معظم الكائنات الحية وتختمف تفاعالت التسمسل حال  السكر     
 .من نوع آلخر فقط في: كيفي ة تنظيم سرعتو وفي المصير االستقالبي التالي لمبيروفات المتشكمة
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 توجد ثالث طرق تطرأ عمى البيروفات بعد التحمل السكري:
إلى األستيل  2COة تتأكسد البيروفات مع فقدان في الشروط اليوائية ، في البداي .1

OHو  2COإلى  دورة كريبسكوأنزيم أ، ثم تتأكسد الزمرة األسيتيمية بشكل تام في  2. 
ترجع البيروفات إلى الالكتات، تقوم بيا بعض النسج في شروط في الشروط الالىوائية  .2

 الىوائية مثل العضمة الييكمية المتقمصة بقوة ونشاط.
يتم تحول البيروفات عند بعض  وفيوالتخمر الكحولي ىو تدرك الىوائي لمغموكوز  .3

 . 2COالكائنات المجيرية إلى إيتانول و 
 Steps of glycolysis موكوزغخطوات تحمل ال  -3-9-1

ورين تمييدي )تشطير تتم عممية تحطم السكر إلى بيروفات بفعل تسمسل عشرة أنزيمات بط    
 سمسمة الغموكوز(،  وثاني )يحافظ عمى الطاقة(، يتضمن كل منيا خمس تفاعالت: 

موكوز غلتحويل جزيء  ATP جزيء استيالكيتم  :فوسفات - 6موكوز غموكوز إلى غال فسفرة  .1
  Mg+2  وجودبفي تفاعل غير عكسي  Hexokinase  بواسطة  فوسفات – 6موكوز غإلى 

 ، لذلك Hexokinaseثبط عمل ت  فوسفات المنتج - 6موكوز غتركيز ال إن زيادة Mn+2 أو 
 .موكوزغنقاط التحكم في عممية تحمل ال ىذا التفاعلي مثل 

 
 زار يومز يإ كومو غ ي حفز إنزيم الفوسفو :فوسفات- 6فوسفات إلى فركتوز  - 6موكوز غتحويل ال .2

 Phosphoglucoseisomerase   فوسفات في - 6فوسفات إلى فركتوز - 6تحويل الجموكوز
  Mn+2.أو   Mg+2 يحتاج ىذا اإلنزيم إلى أيونات  .تفاعل عكسي
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 ينازك فركتو الفوسفو نزيمأل يحتاج :الفوسفات ثنائي 6،1 فركتوز إلى فوسفات- 6 الفركتوز تحويل .3

  ATP  الطاقة من واحد جزيء يتم استيالك  Phosphofructokinase  Mg+2 أيونات و

 اإلنزيم ىذا ي مثل و عكسي غير تفاعل التفاعل ىذا ي عتبر .الفوسفات ثنائي 6،1 الفركتوز إلنتاج

 .موكوزغال تحمل عممية في التحكم نقاط أحد

 
 يعطيل الفوسفات ثنائي 6،1 الفركتوز ينشطر :الفوسفات ثنائي 6،1 الفركتوز مركب تشطير .4

   ألدىيد ميسرغ و  )كربون ذرات  (3فوسفات أسيتون ىيدروكسي ثنائي وىما ثالثي سكر جزيئي  

   Aldolase .إنزيم بواسطة ( كربون ذرات 3 ) فوسفات -3

 
  Triose Phosphate Isomerase   إنزيم بواسطة :الفوسفاتية الثالثية سكرياتلم  البيني تحولال .5

 بإكمال بدوره يقوم الذي فوسفات– 3 ألدىيد ميسرغ إلى فوسفات أسيتون ىيدروكسي ثنائي تحويل يتم

  .الجموكوز تحمل عممية
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 ألدىيد ميسرغال من جزيئيين إلى موكوزغ جزيء تحمل ىي التحضيرية المرحمة حصيمة تكون بيذا    

 (ATP). من جزيئيين واستيالك فوسفات       - 3
  إنزيم ي حفز :تار غميس فوسفو ثنائي 1، 3إلى فوسفات- 3 ألدىيد ميسرالغ تحول .6

Glyceraldehyd-3-phosphat dehydrogenase-  ألدىيد ميسرغ من ينتجزيئ تحويل  – 
 التفاعل ىذا ،.)الطاقة عالي مركب(  تاميسر غ فوسفو ثنائي 1  ،3 من جزيئين إلى فوسفات -3

 لإللكتروناتالمتقبل   (+NAD) النيوكميوتيد ثنائي أدينين أميد نيكوتين المساعد العامل وجودب يتم
 من المجموعة األلدىيدية )ينقل االلكترونات إلى البيروفات المتشكل خالل المراحل التالية(. 

 
ثنائي فوسفو  3، 1تحول  يتم، ADPثنائي فوسفو غميسرات إلى  3، 1الفوسفات من انتقال  .7

ل تحو ت، أي أنو   Phospho Glycerate Kinaseمن فوسفو غميسرات بتحفيز 3غميسرات إلى 
فوسفو غميسرات وبالتالي تكوين  3ثنائي فوسفو غميسرات إلى جزيئتين من  3، 1ن من جزيئتا

 . ATPجزيئتين من 

 
 يكون ىذا التفاعل ناشرًا لمطاقة ويتدخل من أجل إزاحة واتمام توازن التفاعالت السابقة.    

  Phosphoglyceromutase  إنزيم ي حفز :تغميسرا فوسفو 2-  إلى تغميسرا فوسفو 3-  لتحو   .8

 وجودب في 2 رقم إلى 3 رقم الكربون ذرة من الفوسفات مجموعة نقل طريق عن ىذا التفاعل

Mg  أيونات
2+. 
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 Enolaseز ىذا التفاعل أنزيم حف  ي   :ول بيروفاتفوسفو غميسرات إلى فوسفو إين -2تجفاف  .9

  فوسفو غميسرات:  -2الذي يقوم بإزالة جزيئة ماء من 

 
، المتميز بكمون فوسفو إينول بيروفات إرجاع ضمن جزيئية معطياً  –يعتبر ىذا التفاعل أكسدة     

 طاقي مرتفع. وىذا التفاعل ىو الثاني الذي يعطي رابطة فوسفاتية غنية بالطاقة.
ز ىذا يتحف   :ADPإلى  )الغنية بالطاقة( فوسفات الفوسفات إينول بيروفات مجموعة انتقال .11

البيروفات في تفاعل غير عكوسي ويحتاج إلى  وتنتج Pyruvate Kinaseالتفاعل بوساطة 
K  ،2Mg  و2Mn.

 

 م ويوجد بأشكال مختمفة في نسج متعددة.منظ  ز البيروفات كيناز بأنو أنزيم يتمي  
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 Glycolyseالمخطط العام لتحمل السكر 

 المردود الطاقي لتحمل السكر -3-9-2
  :تالبيروفا من جزيئيين إلى موكوزالغ من جزيء تحمل من الناتجة الطاقة محصمةإن     

 1 استيالك ATP 1 رقم الخطوة في. 

 1 استيالك ATP 3 رقم الخطوة في. 

 ال من ينتجزيئ إنتاج NADH رقم الخطوة في جزئيين إلى انشطر موكوزغال أن باعتبار 

 .ATP(2X3=6)  3 أكسدتو عنديعطي  NADH ال من جزيء كل  . 6

 2 إنتاج ATP ميسرغال من ينتئيجز  إلى انشطر موكوزغال أن باعتبار 7 رقم الخطوة في 

 . ATP 1 يعطي منيما ءيجز  وكل فوسفات- 3 ألدىيد

 2 إنتاج ATP عطي)ي  تابيروف نوليإ فوسفو- 3 من نئتيجزي وجودل 10 رقم الخطوة في 

 . (ATP 1 منيما كل

 8 = 6+2+2+2- .الناتج يكون :بالتاليATP   

 .موكوزالغ تحمل عممية تنظيم -3-9-3

 متأينة أنيا أي .مفسفرة مركبات ىي تاوالبيروف الجموكوز بين الوسيطة المركبات جميع أن ي الحظ    
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 األغشية خالل المرور من تمنعيا سالبة بشحنة مشحونة يجعميا مما الخمية حموضة درجة عند 

 .الخميةا سيتوبالزم في لتظل الخموية

 بدأتل بواسطة ناقل خاص الميتوكوندريا إلىا السيتوبالزم من االنتقالفيمكنيا  تاالبيروف أما    

 (.بسيكر  دورة) اليوائية األكسدة
 مةمنظ   تفاعالت ىيو   سيوو عك تفاعالت ىي Glycolyse  في اإلنزيمية التفاعالت جميع أن ي الحظ

، Hexokinase : التالية نزيماتاال بواسطة تتم مةالمنظ   التفاعالت ىذه .موكوزغال تحمل لعممية
Phosphofructokinase و ،Pyruvatkinase. 

 لنوعين من التفاعالت:تتعرض البيروفات : موكوزالغ تحمل نع ةالناتج تالبيروفا مصير -3-9-4

 

 تلمبيروفا الالىوائية التفاعالت 

 

بوساطة   األكسجين غياب عند البكتيريا في أو العضالت في :تالكتا إلى لحو  ت   - أ
Lactate dehydrogenase (LDH) . 

 
 :خطوتين في) الخميرة مثل( الدقيقة الكائنات بعض فيتحول إلى إيتانول  - ب
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  التفاعالت اليوائية: عند وجود األكسيجين تنتقل البيروفات من السيتوبالزما إلى الميتاكوندريا
لتبدأ سمسمة من تفاعالت األكسدة )دورة كريبس( والتي تنتيي بإنتاج ثاني أكسيد الكربون، 

 ماء، و طاقة. 

ستيل لكن من أجل دخول ىذه الدورة يجب أواًل عمى حمض البيروفيك أن يتحول إلى األ
زة بواسطة معقد أنزيمي متعدد يسمى ل في عدة مراحل محف  كوأنزيم أ. يحدث ىذا التحو  

Pyruvate Dehydrogenase  أوPyruvate Oxidase  أوPyruvate Decarboxylase 
أجل العمل عمى دخول  منعتبر ىذا التفاعل غير عكوسي، وىو مرحمة اجباري ة ي 

ستخدم ثالثة أنزيمات مختمفة وخمسة ة كريبس. ت  السكريات )عن طريق البيروفات( دور 
 .+TPP, Co-A, Lipoic. A, FAD, NAD منتظمة في معقد أنزيمي متعددكوأنزيمات 
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 ل التأكسدي لحمض البيروفيكيوكسنزيم أ الناتج النهائي لنزع الكربمصير األستيل كوأ -3-11

 دورة كريبس.

Krebs cycle 

ياب األكسجين. إال من تحطيم الغموكوز في حالة غ ATPتحصل الخاليا عمى طاقة المركب     
 ؤكسد وقودىا العضويأن معظم الخاليا الحيوانية والنباتية ىي بصورة سوية حيوائية، وبالتالي ت  

OHو  2COبشكل كامل إلى   يجري التنفس الخموي في ثالث مراحل رئيسية: .2
أكسدة جزيئات الوقود العضوي )السكريات، الحموض الدسمة، وبعض الحموض  .1

 لتعطي في النياية األستيل كوأنزيم أ. األمينية( 

تمنح الزمرة األستيمية إلى دورة كريبس )دورة حمض الميمون( التي تحطميا بطريقة  .2
الذي ىو ناتج األكسدة  2COأنزيمية لتعطي ذرات ىيدروجين غنية بالطاقة وتطمق 

 النيائي لموقود العضوي.

كترونات غنية بالطاقة التي تنقل عمى طول رات الييدروجين إلى بروتونات و إلتنفصل ذ .3
سمسمة من الجزيئات الناقمة لإللكترونات تسمى )السمسمة التنفسية( إلى األكسجين 
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OHالجزيئي الذي يرَجع إلى  عممية لمنقل االلكتروني فإن كمية كبيرة من . خالل ىذه ال2
 في عممية تدعى الفسفرة التأكسدية.  ATPالطاقة تنطمق وتحفظ بشكل 

تتوضع أنزيمات حمقة كريبس في قالب المتقدرات، إما أن تكون حرة، أو مرتبطة مع السطح     
انتقال المكافئات المرجعة إلى األنزيمات ع سيل ىذا التوض  الداخمي لغشاء المتقدرة الباطني. ي  

لمجزيئات الالزمة  اً لسمسمة التنفسية. تممك دورة كريبس أىمية في كونيا مصدر باالمجاورة الخاصة 
لعمميات البناء المختمفة كما في اصطناع الحموض الدسمة، بعض الحموض األمينية واستحداث 

  السكر.
حة ليذه الحمقة وأسماىا حمقة حمض الميمون، واقترح األسس الواض 1937وضع العالم كريبس     

 بأنيا تجري بشكل حمقي مسمسل.
 :تشتمل حمقة كريبس عمى ثمان خطوات    

 Citrateبوساطة  زي حف   ل السيترات من تكاثف أستيل كوأنزيم أ و أوكزالو أسيتات تشك   .1

Synthetase لسيترات ألنو ناشر )األنزيم المكثف(. يتطور التفاعل بقوة في اتجاه تشكل ا
 لمطاقة. 

 

  .Aconitaseبتحفيز من تتحول السترات إلى إيزو سيترات عبر األكونيتات المقرونة  .2

 
كيتوغموتارات  -αمن إيزو سيترات إلعطاء  كربوكسيميةيؤدي نزع ىيدروجين و مجموعة  .3

ون مركب ، أثناء ىذا التفاعل يتك  Isocitrate Dehydrogenaseز ىذا التفاعل حف  وي  
 كيتوغموتارات.   -αوسيط ىو أكزالو سوكسينات الذي يتحمل بسرعة ليعطي 
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 Alphaىذا التفاعل أنزيم  زي حف    2COكيتوغموتارات إلى السوكسينات و  -αؤكَسد ي   .4

Ketoglutarate Dehydrogenase Complex يشابو عمل ىذا األنزيم عمل نازع .
 البيروفات حيث يحتوي ثالثة أنزيمات ومجموعة من المرافقات:ىيدروجين 

 
بواسطة أنزيم  ىذا التفاعل زي حف   تحويل سوكسينيل كوأنزيم أ إلى السوكسينات  .5

Succinate Thiokinase  الذي يقوم بتفاعل مقترن حافظ لمطاقة: حيث أن انشطار
ليتحول إلى  GDP لممية فسفرة الرابطة الثيواستيرية من السوكسينيل كوأنزيم أ يترافق بع

GTP. 

 
 ىذا التفاعل بواسطة أنزيم زي حف  نزع ىيدروجين السوكسينات لتشكيل الفومارات  .6

Succinate Dehydrogenase  الذي يحتاج في عممو وجودFAD  ًالمرتبط معو تكافؤيا 
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أو يسمى  Fumaraseىذا التفاعل العكوسي أنزيم  زي حف  ت ميَّو الفومارات لتشكيل الماالت  .7

Fumarate Hydratase   مي و الرابطة يعتبر الفوماراز ذو نوعية خاصة جدًا، حيث ي
وال يؤثر عمى الرابطة  L-malateلمفومارات ليعطي المماكب اليساري  Transالمضاعفة 

Cis  وجود مرافق أنزيمي.)حمض الماليئيك( ال يحتاج لعممو لمفومارات 

 
 Malate Dehydrogenaseىذا التفاعل أنزيم  زي حف  الو أسيتات أكسدة الماالت إلى أوكز  .8

-Lالموجود في قالب الميتاكوندري حيث يتم نزع ىيدروجين NAD لالمرتبط مع ا

malate.  يسير ىذا التفاعل في الخاليا السميمة نحو اليمين نظرًا ألن األكزالو أسيتات
تركيز األكزالو أسيتات منخفضًا ، لذا يكون Citrate Synthetaseي سحب بسرعة من قبل 

 جدًا في الخمية.
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Biosynthes-heme

Biosynthes Fatty.A

Biosynthes Amino.A

 
 Krebs Cycle حمقة كريبس

وكسيل من أجل كل مجموعة أسيتيل ثالثية الكرب الميزانية الطاقية لدورة من الدورة -3-11-1
 .داخمة في الدورة

 لجزيء واحد من ا انتاج NADH  3ليعطي  3في الخطوة رقمATP. 

 لانتاج جزيء واحد من ا NADH  3ليعطي  4في الخطوة رقمATP. 

 لانتاج جزيء واحد من ا GTP  لوالذي يتحول إلى جزيء واحد من ا 5في الخطوة رقم ATP. 

 لانتاج جزيء واحد من ا FADH2  2ليعطي  6في الخطوة رقمATP. 

 لانتاج جزيء واحد من ا NADH  3ليعطي  8في الخطوة رقمATP. 

الي يكون ناتج أكسدة جزيء واحد من البيروفات إلى ثاني أكسيد الكربون وماء تساوي: وبالت     
3+3+1+2+3=12 ATP       . 

وناتج تحول ، 6ATPتحول جزيئتين من البيروفات إلى جزيئتين من األستيل كوأنزيم أ ينتج إن     
، وبالتالي يكون تحمل جزيء من السكر إلى 8ATPجزيء الغموكوز إلى جزيئتين بيروفات ينتج 

 .38ATP=(2x12)+6+8ثاني أكسيد الكربون يساوي 
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 دخول السكريات األحادية األخرى في متتالية تحمل السكر -3-11

The entry of other mono saccharides in a consecutive glycolysis 

 .Fructoseالفركتوز  .1

بفسفرة الفركتوز  الذي يقوم Fructo kinaseيدخل في تحمل السكر من خالل أنزيم  - أ
 .ATP لعند ذرة الكربون األولى بوجود ا

)الغزير في الكبد  Fructose-1-Phosphat Aldolaseفي المرحمة التالية يقوم أنزيم   - ب
فوسفات إلى غميسر ألدىيد وثنائي  -1-والغائب في العضمة( بشطر الفركتوز

 .ىيدروكسي أسيتون فوسفات

 فوسفو غميسر ألدىيد.  -3ألدىيد إلى يتفسفر الغميسر  - ت

  ك بعدىا السكران الثالثيان المفسفران إلى بيروفات.  يتدر     
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 .Galactoseالغاالكتوز  .2

 .Galactose-1-Pليعطي  ATP لبوجود ا Galacto Kinaseيتفسفر بواسطة أنزيم  - أ

خالل سمسمة من التفاعالت تتطمب وجود  D-Glucose-1-Pيتحول إلى إيبيميره  - ب
UTP  . 

 
 استحداث السكر -3-12

Gluconeogenesis 

 تقوم عممية استحداث السكر بسد متطمبات الجسم من الغموكوز وذلك عندما تكون السكريات    
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غموكوز من األمور الضرورية جدًا مالداخمة مع القوت غير كافية. تعتبر عممية التزويد المستمرة ل
لي ستخدم كمصدر لمطاقة، وبشكل خاص بالنسبة لمجياز العصبي والكريات الحمر. وكذلك يحتاج 
النسيج الشحمي لمغموكوز كمصدر لمغميسرين عند اصطناع الغميسريدات، ومن المحتمل أيضًا أن 
يمعب ىذا السكر دورًا ىامًا في المحافظة عمى مستوى المركبات المتوسطة لحمقة كريبس بصورتيا 

 طبيعية في كثير من النسج.ال
إضافًة إلى ذلك، يعتبر الغموكوز الوقود الوحيد الذي سيقدم الطاقة الالزمة لمعضالت الييكمية     

في الشروط الالىوائية. توجد سبل أنزيمية، في نسج مختصة معينة ليا إمكانية تحويل المركبات 
 داث السكر.وىذا ما يسمى باستحإلى سكر  Noncarbohydratesالالسكرية 

 من أىم ركائز استحداث السكر:    
الالكتات: التي تتحرر من الخاليا عديمة المتقدرات )الكريات الحمر( والعضالت الييكمية  .1

ع لسكر فييا إلى الكتات التي تذىب متتحول البيروفات الناتجة عن تحمل احيث المجَيدة 
ل إلى بيروفات ومن ثم تدخل  سبيل استحداث السكر وتتحول إلى الدوران إلى الكبد لتَحوَّ

 غموكوز )حمقة كوري(.

 
2. α- و الحموض الناتجة عن استقالب الحموض األمينية مولدة السكر. كيت 

فسفر ثية يصل إلى الكبد وي  الغميسرول الذي يتم الحصول عميو من حممية الغميسريدات الثال .3
فوسفات ومن ثم يتأكسد ىذا المركب  -3ليعطي الغميسرول  Glycerol Kinaseة بواسط

بالديييدروجيناز ليتحول إلى ثنائي ىيدروكسي أسيتون فوسفات )أحد متوسطات تحمل 
 السكر(.

عمل العضالت يتحول الغموكوز إلى بيروفات التي تدخل تفاعالت نقل األمين  لخال .4
ن إلى الكبد ويخضع ىناك لتفاعل لتعطي اآلالنين )حمض أميني(، الذي ينتقل عبر الدورا

 نزع األمين متحواًل إلى البيروفات التي تدخل سبيل استحداث السكر لتعطي غموكوز.
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من الوسائل اليامة في الجسم لتخميص الدم من نواتج االستقالب  عتبر استحداث السكري        

اآلتية من النسج األخرى، مثل حمض المبن الذي يتشكل في العضالت والكريات الحمر، 
كيتونية  -αوالغميسرين المتشكل من قبل النسج الشحمية، إضافًة إلى البيروفات والحموض 

 .)المشتقة من تقويض الحموض األمينية(
ىذه  تموتالكبد والكمية من األعضاء األساسية المسؤولة عن عممية استحداث السكر.  إن    

 : Kinasesتحمل السكر، ماعدا ثالثة تفاعالت مَحف زة بواسطة ل بواسطة التفاعالت العكوسيو العممية
 إينول بيروفات إلى بيروفات. –تحول حمض فوسفو  .1

 ثنائي فوسفات. -6،1فوسفات إلى فركتوز  -6 –فسفرة الفركتوز  .2

 فوسفات. – 6 –فسفرة الغموكوز إلى غموكوز  .3

 تفاعالت استحداث السكر -3-12-1
القدرة عمى البدء بعممية  ،التي تحف ز التفاعالت التالية مخاليا الحاوية عمى األنزيماتيكون ل    

 استحداث السكر. 
 عمى مرحمتين: (PEP)تحول البيروفات إلى فوسفو إينول بيروفات  .1
 Pyruvate Carboxylaseإضافة مجموعة الكربوكسيل إلى البيروفات بتحفيز من  - أ

(PC)  الموجود في متقدرات خاليا الكبد والكمية ويسَتخدم في عمموBiotin, CO2  و
ATP  ليتشكل في النيايةOxaloacetate. 

PiADPteOxaloacetaCOATP Pyruvate
 eCarboxylas PyruvateBiotin,

2    
ىذا التحول في العصارة : يتم  Phospho enol Pyruvateإلى  Oxaloacetateتحويل  - ب

وال تستطيع ذلك إال الخموية، لذلك يجب عمى األكزالو أسيتات عبور الغشاء المتقدري )
ل بعدىا من المتقدرات لتنتق Malate dehydrogenaseبإرجاعيا إلى الماالت بواسطة 

كربوكسيل ىذا المركب نزع (. ي  Oxaloacetate، حيث تعاد أكسدتيا إلى إلى الييولى
 :GTPبوجود  Phospho enol Pyruvate Carboxyفسفرتو بواسطة وتتم 

GDPCO Pyruvate enol PhosphoGTPteOxaloaceta 2

   KinaseCarboxy  Pyruvate enol Phospho
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 لتحمل السكر.  المركب الناتج التفاعالت العكوسيويدخل            
فوسفات: يتم ىذا التفاعل  – 6 –ثنائي الفوسفات إلى الفركتوز  1،6االنتقال من الفركتوز  .2

الذي يحممو بشكل غير عكوسي الزمرة        Fructose 1,6 Diphosphataseبواسطة 
 :وىو ماص لمطاقة فوسفات-1

Pi phosphate 6- FructoseH eDiphosphat 1,6 Fructose
 

2

  taseDiphospha 1,6 Fructose
  O 
 ، ويتنبو عندما تكون الحمولة الطاقية مرتفعة. AMP ليريًا، يتثبط باتوسيكون ىذا األنزيم ألم          
الكمية  ،تفاعل في الكبدفوسفات إلى الغموكوز: يتم ىذا ال – 6 -االنتقال من الغموكوز  .3

والظيارية المعوية. وتعتبر الكبد المكان الرئيسي لتشكل الغموكوز الدموي. تتحقق الحممية 
)يكون  Glucose – 6 Phosphataseفوسفات بواسطة األنزيم  – 6 -المائية لمغموكوز 

 :غائبًا في العضالت والدماغ حيث ال يمكنيا أن تزود الدم بغموكوز حر(

Pi Glucose
ePhosphatas -6 -Gucose

H Phosphate 6 Glucose
 

2

  
  O 

 .يكون التفاعل ناشرًا لمطاقة       
يتم تنظيم عممية استحداث السكر بشكل رئيسي بواسطة الغموكاغون الذي ينب و استحداث     

 السكر، إضافة إلى االنسولين الذي يثبط استحداث السكر.

 الطريق المباشر في أكسدة الغموكوز فوسفات )سبيل البنتوز( -3-13

Hexose Mono Phosphate Shunt (H. M.P.) 

خاليا طريقًا آخر لتدرك الغموكوز، وىي جزء من إضافًة لدورة كريبس، تمتمك العديد من ال    
 ييا الخمية أىميا:وتؤدي إلى نواتج متخصصة تحتاج إل االستقالب الثانوي لمغموكوز

 جعة في المجال   يستخدم ىذا المركب لتفاعالت اإلنشاء الحيوي المر     NADPH - أ

 السيتوبالزمي خارج المتقدرات مثل عمميات االصطناع الحيوي لميرمونات         
يحافظ كذلك ىذا المركب عمى  الستيروئيدية، الكوليسترول والحموض الصفراوية.        

 الشكل المرَجع لمغموتاتيون الموجود في كل خمية والذي يممك مجموعة من الوظائف أىميا:
 غموتامين. -ɣلمحموض األمينية في حمقة ناقل  .1

 حماية الشحوم من األكسدة الذاتية. .2

 وغيرىا.  H2O2التخمص من السموم والعوامل المؤكسدة مثل  .3
 الذي يستخدم في عمميات االنشاء النيكميوتيدي وبالتالي في  D- Ribose- 5-P - ب

 . DNAو  RNA لتركيب ا          
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 فوسفاتسبيل الهكسوز تفاعالت  -3-13-1 
 التفاعالت التأكسدية 

 Glucose-6-Pفوسفات: يحفز ىذا التفاعل أنزيم  6نزع الييدروجين لمغموكوز  .1

Dehydrogenase لويعتبر ا NADP
 -Phospho Glucono-6متقباًل الكترونيًا ليعطي  +

Lactone الذي يحمَمو إلى الحمض الحر بواسطة ،Lactonase 6 لليعطي ا-Phospho 

Gluconate. 
لنزع ىيدروجين ونزع كربوكسيل في آن واحد بتحفيز من  Phospho Gluconate-6يخضع  .2

6-Phospho Gluconate Dehydrogenase  ليتشكلRibulose-5-P. 

  في بعض الخاليا ينتيي سبيل البنتوز فوسفات عند ىذه النقطة. 
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Ribulose-5-P 
 الغموكوز المباشرالتفاعالت التأكسدية لسبيل أكسدة 

 لا في خاليا الدم الحمر عند االنسان، ويعد   نشيطًا أيضاً  فوسفات يكون سبيل البنتوز    
NADPH  في الغشاء الخموي من أن في ىذه الخاليا ضروريًا لمنع الحموض الدسمة الالمشبعة

التكافؤية  تخضع لتفاعالت شاذة مع األكسجين، و لمحفاظ عمى ذرات الحديد في الخضاب بحالتيا
Fe

السوية. توجد زمرة من أمراض العوز الوراثية عند االنسان يكون فييا أحد األنزيمات معيبًا أو  2+
 .(Anemia)غير فع ال، فتخضع عندىا الخاليا الحمر لعممية انحالل الدم مما يسبب فقر الدم 

 التفاعالت الالتأكسدية 

ت الذي يستخدم في اصطناع النكميوتيدات، فوسفا-5-فوسفات إما إلى ريبوز-5-يتحول الريبولوز
يستخدم في ىذا السبيل الالتأكسدي المرافق األنزيمي التيامين بيرو  أو لمتوسطات تحمل السكر.

      .  Trans Ketolasesالذي يرافق أنزيمات  (TPP)فوسفات 
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 تنظيم استقالب السكريات -3-14

Regulation of sugar metabolism 

يؤثر النظام العصبي المركزي بشكل رئيسي عمى عممية تنظيم استقالب السكريات. والمثال     
النموذجي لدراسة تأثير النظام العصبي عمى االستقالب يجري بإثارة قعر البطين الرابع لمدماغ 
بسرعة حيث تقود الرتفاع معدل الغموكوز في الدم، ومن أىم اليرمونات التي تؤثر في استقالب 

 السكريات:
1. Adrenalin  نشط أنزيم الفوسفوريالز في الكبد وبالتالي يساىم في تفكك يأدرينالين

الغميكوجين حتى الغموكوز ليدخل الدم فيرتفع تركيزه عن الحد الطبيعي، ويظير تأثير 
األدرينالين في العضالت ألنيا ال تستطيع طرح الغموكوز في الدم، فيزيد ىذا اليرمون 

 ين فييا حتى حمض المبن.تفكك الغميكوج

2. Insulin خفض معدل الغموكوز، وتعتمد آليتو عمى زيادة نفوذية الغموكوز ي   االنسولين
يستطيع  فوسفات وال -6-خالل غشاء الخمية حيث يتحول الغموكوز الداخل إلى غموكوز

ي حرض كذلك عمى اصطناع خضع لمختمف التحوالت. يبذلك الخروج من الخمية و 
 والدسم عند زيادة الغموكوز في الخاليا.الغميكوجين 

3. Glucagon  غموكاغون يرفع معدل السكر، ويشبو عممو عمل األدرينالين في الكبد وليس
 في العضالت.

4. Glucocorticoid  غموكوكورتيكوئيد ىرمون قشر الكظر ينشط مراحل اصطناع السكريات
 عمى حساب تفكك الدسم والبروتينات.

5. Adrenocorticotropic  ينوكرتيكوتروب ىرمون النخامى يرفع معدل الغموكوز في أدر
 الدم بتحريضو عمى انتاج اليرمون السابق.

يمعب الكبد دورًا ىامًا في استقالب السكريات، فالدم الجائل في الكبد يغنى بالغموكوز عند     
      دتو.عند زيا كوجينوز إلى غمينقصو عمى حساب تفكك الغميكوجين، أو عمى العكس يحول الغموك

 أمراض استقالب السكريات  -3-15

Diseases of sugar metabolism 

فرط سكر الدم يرتفع معدل الغموكوز في الدم في حالتين، بزيادة دخولو إلى الدم وانخفاض  .1
 استعمالو في الخاليا.

 180-160تستطيع الكمى إعادة الغموكوز إلى الجسم إذا زاد تركيزه عمى  البول الغموكوزي ال .2

mg% طرح الزائد مع البول.في 



Dr. Gousoon نيةالسنة الثا -كلية الصيدلة -جامعة الشام الخاصة  

60 

 

الداء السكري مرض لو طبيعة وراثية من أعراضو فرط سكر الدم، البول الغموكوزي والبول  .3
 الكيتوني.

الدم الغالكتوزي يختفي عند بعض األطفال األنزيم الذي يضمن تحول الغالكتوز إلى  .4
يترافق مع تسمم غموكوز. يؤدي ذلك إلى تراكم كمية كبيرة من ىذا السكر في الجسم الذي 

صابة الكبد والكميتين إصافًة إلى ظالم عدسة العين، وفي الحاالت الشديدة تخمف  شديد وا 
    ، يعالج بإعطاء الطفل غذاء صناعي يختفي فيو الغالكتوز.عقمي ونمو بطيء


