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استھالك المــادة العضوية و تدفق الطــاقة

:تقديم

الطاقة الضوئیة و المواد المعدنیة إلنتاج المادة ) النباتات الخضراء( ذاتیة التغذية تستعمل الكائنات
المادة ) إنسان ، حیوانات ، نباتات اليخضورية( تستعمل الكائنات الغیر ذاتیة التغذية العضوية ، بینما 

دھا بالطاقة الالزمة لنموھا و أنشطتھا التركیبیة و تعويض الخاليا المیتة و المواد العضوية لتم
.المستعملة 

I/ التفاعالت المسئولة عن تحرير الطاقة الكامنة في المادة العضوية على مستوى
:الخلیة

:ـ تجربة1
) وسط حیھوائي( خمیرة البیرة فطر مجھري وحید الخلیة يمكن أن يعیش في وسط غني باألكسجین

) وسط حیالھوائي( و وسط يفتقر لألكسجین 
عدد بعد مرور يوم أنـ توضع الخمیرة في وسط غني باألكسجین يحتوي على الكلیكوز فیالحظ

في H2Oو CO2الخمائر تضاعف كثیرا مع انخفاض كمیتي الكلیكوز و األكسجین و ارتفاع كمیتي 
خاليا الخمائر غنیة بعضیات خلوية تسمى المیتوكوندريات الوسط و تبین المالحظة المجھرية أن

1الشكل .
عدد بعد مرور يوم أنفیالحظتوضع الخمیرة في وسط يفتقر لألكسجین يحتوي على الكلیكوز

في C2H5OHمع تكون كحول االثانول CO2الخمائر زاد نسبیا مع انخفاض كمیة الكلیكوز و ارتفاع كمیة 
الشكل . الحظة المجھرية أن خاليا الخمائر تحتوي على میتوكوندريات قلیلة و ضامرة الوسط و تبین الم

2
2الشكل 1الشكل 

:تنتاجـ اس2

.في كلتا الحالتین تستعمل خاليا الخمیرة مستقلب الكلیكوز إلنتاج الطاقة من اجل تكاثرھا 

تقوم الخاليا بھدم كلي لمستقلب الكلیكوز مع استھالك األكسجین و طرح ـ في الوسط الحیھوائي
CO2 وH2Oف بالتنفس و يتطلب مع إنتاج طاقة مھمة استعملت في التكاثر الكبیر للخاليا و ھذا ما يعر

.تدخل المیتوكوندريات

C6H12O6 +6 O2 -------------> 6CO2 +6 H2O + طاقة مھمة
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تقوم الخاليا بھدم جزئي لمستقلب الكلیكوز في غیاب األكسجین مع ـ ـ في الوسط الحیالھوائي
و ھذا ما يعرف و إنتاج طاقة ضعیفة استعملت في التكاثر الضعیف للخالياCO2تشكل االثانول و 

.بالتخمر وال يتطلب تدخل المیتوكوندريات

C6H12O6 ------------->2 CO2 +2 C2H5OH + طاقة ضعیفة

:ـ تجربة3

نقوم بعزل میتوكوندريات مأخوذة من خاليا نباتیة ثم نضعھا في وسط به أكسجین و نقیس كمیة ھذا 
نضیف t1المیتوكوندريات في الوسط و في الزمن نضع t0األخیر في الوسط بداللة الزمن ، في الزمن 

نضیف كمیة قلیلة من حمض البیروفیك ، و يمثل المبیان t2كمیة قلیلة من الكلیكوز و في الزمن 
: التالي النتائج المحصل علیھا

:تحلیلـ4
يالحظ عدم استھالك األكسجین أما عند إضافة حمض t1في الزمن عند إضافة الكلیكوز إلى الوسط

.فیالحظ ارتفاع في استھالك األكسجینt2البیروفیك في الزمن 

:ـ استنتاج5
.المیتوكوندريات تستعمل حمض البیروفیك بوجود األكسجین و ال تستعمل الكلیكوز مباشرة

:ـ خالصة6
: يتعرض مستقلب الكلیكوز إلى تفككین 

و يسمى انحالل ـ األول خارج المیتوكوندري على مستوى الجبلة الشفافة و ال يحتاج إلى األكسجین
glycolyseالكلیكوز 
على مستوى المیتوكوندري و يحتاج إلى األكسجین و يسمى التأكسدات التنفسیة و يعتبر ـ الثاني

.فیك ھو المستقلب الذي يتعرض للتأكسدات التنفسیةحمض البیرو

II/مراحل انحالل الكلیكوز:

:ـ داخل الجبلة الشفافة1

عندما يدخل الكلیكوز إلى الخلیة يتحد مع الفوسفاط لیعطي كلیكوز فوسفاط مما يمنعه من جھة من 
ت تؤدي إلى تفككه تحت مغادرة الخلیة و يمكنه من جھة أخرى من الدخول في سلسلة من التفاعال
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تأثیر أنزيمات لیعطي في النھاية جزيئتین من حمض البیروفیك و تسمى ھذه التحوالت بانحالل 
.الكلیكوز و تتم في غیاب األكسجین

:النحالل الكلیكوزالتفاعل اإلجمالي

C6H12O6 +2ADP + 2Pi + 2NAD ----------------------- <2Ac.pyruvique + 2ATP + 2NADH
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:ـ داخل المیتوكوندري2

:ـ فوق بنیة المیتوكوندري1ـ 2

يزداد عددھا كلما . 1μmو0,5و عرضھا بین 2μmو 1ھي عبارة عن عضیات خلوية يتراوح طولھا بین
. الخاليا أكثر نشاطا و كلما كان الوسط غنیا باألكسجینكانت 

الوثیقةانظر

يتمیز الغشاء الداخلي بتوفره وجھه الداخلي على كرات ذات شمراخ و ھي مركبات أنزيمیة مسئولة 
.ATPإلى ADPعن تفسفر 
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:ـ أكسدة حمض البیروفیك2ـ 2

Aتكوين أستیل كوأنزيم : ـ المرحلة األولى 

:الحصیلة

2Ac.pyruvique + 2CoA + 2NAD -----------------------> 2Acetyl-CoA + 2CO2+ 2NADH

الوثیقةانظر

KREBSتفاعالت حلقة : ـ المرحلة الثانیة 

و تكون CO2في حلقة من التفاعالت يتم خاللھا انتزاع الكربون على شكل Aيدخل أستیل كوأنزيم 
مجموع ھذه التفاعالت تسمىFADH2و NADHإلى FADو NADو اختزال جزيئات ناقلة ATPطاقة 
.KREBSحلقة 
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:KREBSالتفاعل اإلجمالي لحلقة 

2Acetyl-CoA + 2ADP + 2Pi + 6NAD + 2FAD -----------------------> 4CO2 + 2ATP + 6NADH +
2FADH2+ 2CoA
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