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 الفصل الثالث
 األكسدة البيولوجَية والطاقة الحيوَية

Biological oxidation and bioenergy  

  مقدمة -3-1
Introduction 

الطاقة الكامنة في المواد إن إحدى الغايات األساسية لعمميات االستقالب في العضوية ىي االستفادة من     
 . الغذائية وتحريرىا واستخداميا لألغراض الحيوية

تبادل ىو مجموعة التفاعالت األنزيمية الجارية في الخمية الحية، والتي تؤمن : Metabolismاالستقالب  
 المواد والطاقة بين الخمية والوسط الخارجي تقسم تفاعالت االستقالب إلى مجموعتين من العمميات:

: ىي عمميات التفكك األنزيمي لمجزيئات الغذائية الكبيرة مثل Catabolismتفاعالت اليدم  .1
السكريات، المواد الدسمة، البروتينات......إلخ. تتم ىذه عمى حساب تفاعالت األكسدة. ىذا وتكون 

اختزنتو االحتياطي الداخمي الذي مصادر المواد الغذائية المذكورة إما من الوسط الخارجي أو من 
. يرافق عمميات اليدم باستمرار استخراج الطاقة الحرة التي كانت مختزنة في جزيئات الخمية سابقاً 

 المركبات العضوية الكبيرة.
: ىي عمميات االصطناع )التي تشرف عمييا أنزيمات معينة( لممكونات Anabolismتفاعالت البناء  .2

وض النووية، المواد الدسمة.......إلخ. ويتم ىذا الخموية العمالقة مثل السكريدات المتعددة، الحم
االصطناع اعتبارًا من مركبات بسيطة نسبيًا وذات حجم صغير. تؤدي دائمًا عمميا االصطناع 

 كقاعدة عامة إلى:
 مضاعفة حجم الجزيئات وتعقيد في بنيتيا. - أ
تجري    استيالك كمية من الطاقة الحرة التي تكون مختزنة في الخمية ضمن مركبات خاصة. - ب

 عمميتا اليدم والبناء في الخمية في آن واحد لكن:
 .ليس من الضروري أن تتطابق المركبات االنتقالية ما بين ىاتين المرحمتين في جميع الحاالت 
  إن أماكن توضع وجريان كل من ىاتين العمميتين في الخمية مختمف فمثاًل توجد أنزيمات

ر الخالت في عضيات الميتاكوندريا، بينما أكسدة الحمض الدسمة حتى مرحمة تشكيل جذ
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تتوضع أنزيمات اصطناع ىذه الحموض في السيتوبالزما. بفضل ذلك يمكن أن تجري ىاتان 
 العمميتان في الخمية في وقت واحد وبدون عالقة مشتركة بينيما.

 .إن التنظيم الوراثي واألنزيمي لكل من العمميتين مختمف 

 
في المركبات الغذائية، وىذه ال  ةتفاعالت التفكك واليدم ىو تحرير الطاقة الكامنإن الغاية األساسية من     

نما يختزن جزء ىام منيا ضمن مركبات فوسفورية خاصة  تنتشر بكامميا عمى صورة حرارة وا 
 دور مركبات الفوسفات عالية الطاقة في عمم الطاقة الحيوية وأسر الطاقة -3-2

The role of high phosphate compounds in bioenergy and energy families 
الحرة من البيئة  من أجل استمرارية العمميات الحياتية فإن جميع الكائنات الحية تتطمب الحصول عمى الطاقة    

 المحيطة بيا:

  في حالة الكائنات ذاتية االغتذاءAutotrophic عن طريق اقتران عمميات استقالبيا مع  يتم ذلك
بعض العمميات البسيطة المطمقة لمطاقة في الوسط المحيط بيا، مثل استخدام الباتات الخضراء طاقة 

 األشعة الشمسية.
  أما الكائنات غيرية االغتذاءHeterotrophic تؤمن الطاقة الحرة عن طريق اقتران استقالبيا مع :

 بيئتيا. في معقدة الموجودةتحطيم الجزيئات العضوية ال

دورًا رئيسيًا في نقل الطاقة الحرة من العمميات المطمقة لمطاقة إلى العمميات اآلخذة ليا، يكون  ATP ليمعب ا    
 .ىذا المركب بشكل معقد مع شاردة المغنيزيوم في الخمية وذلك عند قيامو بوظيفتو
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ة المتحررة من تفاعالت األكسدة الجارية في الخمية الحية، في إن اليدف الرئيسي األول لعممية تخزين الطاق     

ىو االستفادة منيا إلنجاز األعمال الحيوية المختمفة في الخمية، فالطاقة  ATP لروابط فوسفورية ضمن ا
 : الكيميائية المختزنة ىذه سوف تتحرر عند الحاجة بتفاعل حممية بسيط

ATP+H2O ----> ADP + energy (7.3kcal) + Pi 
و جزيئة غرامية  ADP لالتشكيل جزيئة غرامية واحدة من  ATP لاأي أن حممية جزيئة غرامية واحدة من     

. ىذا يعني أن كمية الطاقة المختزنة في الرابطة الفوسفورية 7300calوحدة من حمض الفوسفور تؤدي لتحرير 
 :ADP  للعالية. وكذلك األمر بالنسبة 

ADP +H2O ----> AMP + energy (7.3kcal) + Pi 

 :3.4kcalيتحممو كاآلتي ويعطي  AMPأما     
AMP +H2O ----> Adenosine + energy (3.4kcal) + Pi 

إن ليذه المقادير من الطاقة المتحررة أو المختزنة، أىمية كبرى عن حساب المردود الطاقي لعممية أكسدة     
 .المركبات البيولوجية المختمفة في الخمية

 تقسم المركبات الفوسفورية الموجودة في الخمية الحية إلى زمرتين:    

 .High energy compoundsالمركبات الغنية بالطاقة  .1

 .Low energy compoundsالمركبات الفقيرة بالطاقة  .2

 مركزًا متوسطًا بينيما. ATPيشغل     
 : أىم ىذه المركبات:High energy compoundsالمركبات الغنية بالطاقة  .1
المتشكل خالل عممية تحمل الغموكوز، حيث  Phospho enol pyruvateفوسفو إينول بيروفات  - أ

  Phospho Kinase Pyruvateتحت تأثير  ADPيعطي زمرتو إلى 
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 . 14.3kcal/molزن كمية من الطاقة تعادل تبيروفيك تخالإن الرابطة في فوسفو إينول حمض              

 يتم تخزين  ADP لالفوسفات إلى ا السابق بتفكك الرابطة الفوسفورية وانتقال جذر ففي التفاعل             
             7.3kcal لا في ATP  7.2بينما ينطمقkcal .عمى شكل حرارة في الوسط 

يحوي رابطة فوسفورية ذات  Di Phospho Glycerate 1,3ثنائي فوسفو حمض الغميسيرين  1،3 - ب
 Phospho Glycerate -3رة الكربوكسيمية لمغميسيرات. وبوجود أنزيم  طاقة عالية مرتبطة مع الزم

kinase   يجري انتقال جذر الفوسفات إلىADP  4.5ويتحرر بحدودkcal  .عمى شكل حرارة 

 
 

 . أي أن مجموع الطاقة المختزنة في 7.3kcalيختزن فييا  ATPويصطنع في الوقت نفسو جزيئة            
  .11.8kcal/molالرابطة الفوسفورية السابقة           
إن الطاقة  Phospho arginineو فوسفو األرجينين  Phospho Creatineفوسفو الكرياتين  - ت

 10.3kcal/mol المختزنة في الرابطة الفوسفورية لكمييما تساوي

 
       
السداسية : ىي مشتقات السكاكر Low energy compoundsالمركبات الفقيرة بالطاقة  .2

تؤدي حممية .  Glucose- 6 – p,    Fructose-6 – p, Glucose-1-p, Glycerol-1-pالمفسفرة
  .3kcal/mol.الرابطة الفوسفو إيتيرية في جميع ىذه المركبات إلى تشكيل كمية من الطاقة أخفض من 
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 األكسدة البيولوجية -3-3
Biological oxidation 

ميزة لجميع الكائنات الحية ونتيجة ليذه األكسدة تتحرر الطاقة الالزمة إلظيار تعتبر األكسدة البيولوجية     
 الفعالية الحيوية ليذه الكائنات.

عبارة عن حذف ذرتي إن عمميات األكسدة لممركبات العضوية المختمفة الجارية في الخمية الحية ماىي إال:     
. أما مصير ذرتي الهيدروجين Dehydrogenasesهيدروجين منها وذلك بوجود أنزيمات نازعة الهيدروجين 

المنزوعتين فسوف تنتقالن من مستقبل إلى آخر، حتى تصالن في نهاية المطاف إلى المستقبل األخير وهو 
 األكسيجين التنفسي.

 لذلك يالحظ وجود مرحمتين من األكسدة تتعرض ليما المركبات العضوية:    
 بات العضوية.مرحمة أكسدة الىوائية تجري عمى المرك - أ

 مرحمة أكسدة ىوائية يدخل فييا األكسيجين اليوائي. - ب

لقد وجد بأن ىناك مجموعة من النواقل ليا إمكانية استقبال الييدروجين من جية والتخمي عنو من جية      
 النواقل ىي عبارة عن مجموعة من الكوأنزيمات المرتبطة مع أخرى أي أن ليا خاصية األكسدة واالرجاع. وىذه 

 .أنزيماتيا الخاصة

 
 نواقل الهيدروجين بصورتها التسمسمية اعتبارًا من المادة وحتى المستقبل األخير األكسيجين الجزيئي

 سمسمة نقل االلكترون والفسفرة التأكسدية -3-4
Electron transmission chain and oxidative phosphorylation 

تشكل السمسة التنفسية السبيل النيائي المشترك بحيث أن كل االلكترونات الناجمة عن احتراقات مختمفة في     
 ترون فإنيا تفقد الكثير من طاقتياالجسم تذىب إلى األكسيجين. عندما تمر االلكترونات في سمسمة نقل االلك

والفوسفات  ADPإبتداءًا من  ATP ليع ايقتنص ويختزن وذلك بتصنجزء من ىذه الطاقة أن لالحرة. يمكن 
يسمى ىذا التفاعل بالفسفرة التأكسدية. يضيع باقي الطاقة الحرة عمى شكل حرارة، تحدث ىذه الفسفرة الالعضوية 

وعممية نقل االلكترون باستمرار في كل خاليا الجسم الحاوية عمى متقدرات. تعتبر الكريات البيض والحمر 
 الناضجة ناقصة المتقدرات. 

 تركيب سمسمة نقل االلكترون -3-4-1
 بات سمسمة نقل االلكترون في الغشاء المتقدري الداخمي. ورغم أن الغشاء الخارجي لممتقدرات تتوضع مرك

نفوذ بشكل حر لمعظم الشوارد والجزيئات الصغيرة، فإن الغشاء الداخمي ذو تركيب خاص غير نفوذ 
Naلمعظم الشوارد الصغيرة بما فييا 

+
, K

+
, H

ب وغيرىا. يتطم ADPو  ATP، والجزيئات الصغيرة +
 األمر حوامل خاصة أو جمل نقل لتحريك الشوارد والجزيئات عبر ىذا الغشاء.
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  إن الغشاء المتقدري الداخمي عمى درجة عالية من االلتفاف تسمى ىذه المفات باألعراف وىي تساىم في
 زيادة مساحة سطح الغشاء بشل كبير.

  معقدات األنزيمATP Synthetaseداخمي المتقدري وتبدو ككرات . ويشار إلييا بجسيمات الغشاء ال
 تبرز إلى المطرق المتقدري.

  المطرق المتقدري: عبارة عن مادة ىالمية سائمة تحوي تقريبًا كل أنزيمات نازعات الييدروجين بما فييا
المسؤولة عن أكسدة البيروفات واألحماض األمينية عبر حمقة )الحموض ثالثية الكربوكسيل( والحموض 

NAD(. باإلضافة إلى ذلك تحوي عمى bالدسمة )باألكسدة 
)الشكالن المؤكسدان  FADو  +

     (.ATP)المستخدمين إلنتاج  Piو  ADPلمكوأنزيمين والمطموبين كمتقبمين لمييدروجين(، وعمى 

 تفاعالت سمسمة نقل االلكترون -3-4-2 
، فإن كل أعضاء ىده السمسمة تكون مصحوبة بالبروتين. يمكن أن يعمل البروتين Qباستثناء الكوأنزيم     

حديد(، أو -كأنزيم مثل نازعات الييدروجين المتنوعة، ويحتوي عمى الحديد إما عمى شكل مركز )كبريت
 .a3بالمشاركة مع حمقة بورفيرين كما ىو الحال في السيتوكرومات أو قد يحوي النحاس كما في السيتوكروم 

 لتشكيل ا NADH إن الخطوة األولى في سمسمة نقل االلكترون ىي ارجاع :NAD
 NADHإلى  +

 يدروجين من ركائزىا  التي تحرك كل منيا ذرتي ى Dehydrogenaseعن طريق أنزيمات 

 
  HNADHHeNAD 22 

  المعقدI (Dehydrogenase NADH)  ينقل البروتون الحر مع شاردة الييدريد إلى أنزيم
Dehydrogenase NADH  الذي يشكل أنزيمًا معقدًا منطمرًا بالغشاء المتقدري الداخمي، وليذا

 الذي يتقبل ذرتي ىيدروجين. FMNالمعقد قدرة عالية عمى االرتباط بجزيء 

 

2

2

22

22

FADHHeFAD

orFMNHHeFMN









 

Hتحرير  يترافق مرور االلكترون مع        
 إلى السيتوزول.  +
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 رات حديد مقترنة مع ذرات كبريت مشكمًة المراكز عمى عدة ذ Dehydrogenase NADHيحوي أنزيم        
      (Fe-S)  الضرورية لنقل ذرات الييدروجين إلى العنصر التالي في السمسمة وىو(Co-Q) يترافق مرور . 
H االلكترون في تمك المراكز بتحرير      

 إن كل الكترون يمر عبر الموضعين السابقين إلى السيتوزول.  +
4Hيتحرر  ، وبذلك2Hيترافق بتحرير       

 . Iإلى السيتوزول من المعقد +
  الكوأنزيمQ (Co-Q) مع ذيل طويل  يعتبر من المركبات المتحركة في السمسمة، ىو مشتق كينوني

ىذا الكوأنزيم تقبل ذرات الييدروجين من كل من  نبإمكاإيزوبريني، يوجد بفعالية في الجمل الحيوية. 
FMNH2 أنزيمات  الناتجة عن عملDehydrogenase NADH  وFADH2   المعقد(II )

وأنزيمات   Dehydrogenase Succinateمثل  Dehydrogenase المصنعة بواسطة أنزيمات 
Dehydrogenase  فوسفات. –المشاركة في تدرك الدسم، إضافًة لفعل مكوك الغميسرول 

 

  المعقدII Dehydrogenase Succinate   يحوي عمى المرافقينFAD  ومراكزFE-S  ينقل
. يتميز ىذا المعقد بروتين غير عابر لمغشاء، وال يمعب Qااللكترونات كما ذكرنا سابقًا إلى الكوأنزيم 

Hدور مضخة لمبروتونات وال يترافق لمرور االلكترونات فيو بتحرير 
 زول.إلى السيتو  +

  المعقدIII (Cytochrome b c1)  القسيم مكون يتألف ىذا المعقد من بروتينات حاوية عمى زمرة ىيم
ويتحرر  cإلى السيتوكروم  Qكوأنزيم يقوم بنقل الكتروني  Fe-S إضافة لممركز cو ىيم  bمن ىيم 

4Hنتيجة لذلك 
+. 

  السيتوكرومc (Cytochrome c)  يعتبر من المركبات البروتينية المتنقمة في السمسمة التنفسية ويقوم
 .IVالمعقد إلى IIIبنقل االلكترونين من المعقد 

  المعقدIV (Cytochrome Oxidase)  مكون من ىيمa  وىيمa3  يقوم ىذا المعقد بنقل الكترونين
االلكترونين عميو ومن ثم يتم ، حيث يتم تثبيت O2إلى األكسيجين الجزيئي  Cytochrome cمن 

  ارتباط بروتونين لتشكيل جزيئة ماء. ويتبقى بروتونان يضخان إلى السيتوزول.

  2

22
1 2 OeO 

 إن الشكل الشاردي لألكسيجين يساعده بالدخول بتفاعل مشترك مع البروتونات الموجودة في الوسط.     
OHHO 2

2 2   
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االرجاعي. أما الصفة  –توكرومات عن بعضيا بطيف االمتصاص، وبفرق الكمون التأكسديتختمف السي    

العامة لجميع أنزيمات ىذه الجممة ىو وجود زمرة الحديد في الزمرة الكوأنزيمية والتي تحقق تفاعل األكسدة 
 واالرجاع اآلتي: 

 HFeCytQCoFeCytHQCo 22232
2

 

 
 والتي هي موقع الفسفرة التأكسدية في حقيقيات النوىسمسمة نقل اإللكترون في الميتاكوندريا 

 الفسفرة التأكسدية -3-4-3
NAD لخالل قيام السبل التقويضية بعمميا، يالحظ أن ا    

، FADH2إلى  FAD لا و NADHيرجع إلى  +
لك بتسيير وفي المرحمة األخيرة لتقويض الطاقة يعاد أكسدة ىذه الكوأنزيمات، وتتيح الطاقة الحرة الناتجة عن ذ

 . ADP لفسفرة ا
 تنجز الفسفرة التأكسدية من خالل عمل مقترن لمجموعتين من مكونات الغشاء الداخمي المتقدري:    

 سمسمة النقل اإللكتروني )السمسمة التنفسية(. - أ
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: حيث أخذت تسميتو نسبًة إلى عكوسيو (ATPase) األدينوزين فوسفاتاز المتقدري Vالمعقد  - ب
 . ATPالتفاعل الذي يتشكل فيو 

، لتحدث FADH2و  NADHتستخدم سمسمة النقل اإللكتروني الطاقة الحرة المتاحة من إعادة أكسدة     
شكل الطاقة المختزنة في ىذا المدروج ليت ATPaseبالتالي مدروجًا بروتونيًا منقواًل عبر الغشاء. يستخدم األنزيم 

ATP  اعتبارًا منADP  وPi . 
 آلية الفسفرة التأكسدية -3-4-3-1

ما أن تنقل اإللكترونات عمى طول السمسمة التنفسية، حتى تضخ البروتونات من مطرق المتقدرة إلى الفراغ     
ثة مكونات ما بين الغشاءين الداخمي والخارجي لممتقدرة. إن اآللية غير معروفة تمامًا لكن من الواضح وجود: ثال

 ضاخة لمبروتونات لسمسمة النقل اإللكتروني ىي:
  معقد نازع ىيدروجينNADH. 

  معقد السيتوكرومbc1. 

  معقد السيتوكرومa a3 .السيتوكروم أوكسيداز 

 كل من ىذه المضخات يبعد البروتونات من المتقدرة كمما تم نقل زوج من اإللكترونات عبرىا.    
، لذا فإنيا تنشط جميع NADHتدخل السمسمة في نازع ىيدروجين  NADHونظرًا ألن إلكترونات     

 تنشط مضختين فقط. Qالداخمة إلى السمسمة في الكوأنزيم  FADH2المضخات الثالث، في حين إن إلكترونات 
إن فعالية ىذه المضخات ترسخ مدروجًا بروتونيًا ممتدًا في غشاء المتقدرة الداخمي. يعود دخول البروتونات     

 .ATPمسيرًا تشكل  – ATPaseإلى المتقدرة من خالل األنزيم 
 : ATPفي عممي االقتران لمنقل اإللكتروني مع اصطناع     

  1تؤدي أكسدةNADH  3إلعطاءATP. 

  1تؤدي أكسدةFADH2  2إلعطاءATP. 
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يمكن توضيح عممية الفسفرة التأكسدية كاآلتي: تخمق عممية ضخ البروتونات بواسطة المعقدات األول     
ية نتيجة لمتدرج البروتوني والكمون الكيربائي المرافق الغشاء الداخمي قوة محركة بروتون والثالث والرابع إلى خارج

 الشحنة الموجبة.نتيجة لزيادة عبر الغشاء  الناشئ
 ليحافظ عمى ىذا الكمون الكيربائي بالضخ الثابت لمبروتونات عبر الغشاء وينحو لمتبدد بفعل أنزيم صانع ا    

ATP وذلك ألن ىذا األنزيم يسخر الطاقة الكيروكيميائية من أجل اصطناع ،ATP  مصحوبًا بتدفق بروتوني
 راجع إلى المطرق.

من  ATPول والثالث والرابع بروتونات كافية لدعم اصطناع جزيئة واحدة من يضخ كل من مواقع الضخ األ    
أجل كل زوج الكتروني يمر عمى طول السمسمة. ويرجع كل زوج الكتروني ذرة أكسيجين واحدة لذلك يمكن 

 (.1/2O2)عدد جزيئات الفوسفور الالعضوية لكل  P/Oالتعبير عن ىذه العالقة 
  . P/O=3مواضع الضخ فعالة تكون النسبة وتكون  NADHعندما تؤكسد     

 
 
 


