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استھالك المادة العضوية إلنتاج الطاقة

يقوم المنتج أي النباتات الیخضورية بوظیفة التركیب الضوئي المنتجة للمادة العضوية بمختلف 
أنواعھا دھون ، بروتیدات و سكريات خاصة النشا ، و عبر السالسل الغذائیة يحصل 

ة التي يقتاتون علیھا ، بعض ھضمھا على طول األنبوب المستھلكون على ھذه المادة العضوي
الھضمي تتحول كل المادة العضوية المركبة من بروتینات و دھون و سكريات إلى مادة عضوية 

بسیطة أو قیت في مستوى المعي الدقیق ، و يتكون من  األحماض اآلمینیة الغلیسرول ، 
.األحماض الدھنیة و الغلیكوز 

قیق تتم عملیة االمتصاص ، فینتقل القیت إلى الدم و يوزع رفقة ثنائي في مستوى المعي الد
.على جمیع أعضاء الجسم المكونة من خاليا  لتستفید منهالشھیقأوكسجین 

فیم تستعمل الخاليا مواد القیت و األوكسجین ؟
ماذا ينتج عن استھالك مواد القیت و األوكسجین ؟

:الكشف عن التنفس الخلوي - 1

:ةتجرب-أ

ة لخاليا الخمیرة في وسط غني بثاني نصل زراع، فEXAOنستعمل العدة التجريبیة 
و نتتبع تطور كمیتھما في وسط الزرع عبر شاشة O2و آخر ل CO2بمجس ل وكسجین األ

قبل و بعد حقن كمیة من الغلیكوز حاسوب 

:ةجنتی- ب
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ثابت O2و  CO2قبل حقن الغلیكوز تركیز 
CO2و ترتفع نسبة O2عند حقن الغلیكوز تنخفض نسبة  

:استنتاج - ت

على ثنائي األوكسجین ،انخفاض نسبة، و ثنائي أوكسید الكربونارتفاع نسبةيدل 
سمى من طرف خاليا الخمیرة في وجود مستقلب الغلیكوز  ، تCO2و طرح O2استھالك    

.الخلوي ھذا التبادل الغازي بالتنفس 

:تأثیر الظروف الھوائیة على بنیة الخلیة - 2

:مالحظة -أ

ظروف ھوائیة أي في حضور ثنائي تستطیع بعض األنواع من الكائنات الحیة العیش  في
األوكسجین فتنجز وظیفة التنفس أو في ظروف ال ھوائیة أي في غیاب ثنائي األوكسجین 

.فتقوم بوظیفة التخمر ، من ھذه األنواع نذكر فطر الخمیرة 

:تجربة - ب
نزرع الخمیرة في محلول غلیكوز و نوزعھا على وسطین أحدھما حیھوائي غني بثنائي 

و بعد مدة نالحظ فوق بنیة . و الثاني حي الھوائي ينعدم فیه األوكسجین األوكسجین 
.الخمیرة في الوسطین 
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:نتیجة - ت

:استنتاج - ث

يؤدي O2حضور أو غیاب ثنائي األوكسجین في الوسط ، يؤثر على فوق بنیة الخلیة ، حضور 
ھذا عدد و حجم تراجع فیؤدي إلىO2عضي المیتكندري ، أما غیاب و تضخم إلى تكاثر
.العضي 

:مصیر المادة العضوية المستھلكة - 3

:تجربة -أ
،مكنت مالحظة C14و يحتوي على غلیكوز مشع ب O2نزرع خاليا حیھوائیة في وسط غني ب 

عینات من ھذه الخاليا في فترات متتالیة من الكشف عن عدة مواد مشعة وفي عدة 
:مستويات من الخلیة 

:نتیجة - ب

لوسط الخارجي االزمن
للخلیة

الوسط الداخلي للخلیة
المیتكندري الجبلة الشفافة

t0G+++++++

t1G++G+++++

t2P++++P+++

t3CO2
+++K+ وP+++

t4CO2
+++K+++

كمیة ضعیفة من المواد المشعة+ : كمیة كبیرة جدا من المواد المشعة        ++++++ : 
G :     غلیكوزP:   حمض البیروفیكK : أحماض عضوية  لحلقة كريبس



~4~

assilah.com-www.svtKAMMAH Mohamed

:استنتاج - ت

ينتشر الغلیكوز من الوسط الخارجي نحو الوسط الداخلي للخلیة ، و يتم استھالكه عبر 
:مرحلتین ، و في مستويین من السیتوبالزم 

اعالت    في الجبلة الشفافة يتحول الغلیكوز إلى حمض البیروفیك عبر سلسلة من التف+ 
يطلق علیھا انحالل الغلیكوز

مرورا بأحماض حلقة كريبس CO2داخل المیتكندري يتحول حمض البیروفیك إلى + 

:انحالل الغلیكوز في الجبلة الشفافة - 4

تتم ھذه العملیة بفضل عدد من األنزيمات و عبر سلسلة من التفاعالت ، بعض ھذه التفاعالت 
:بعض اآلخر ينتجھا و الATPتستھلك الطاقة أي 
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4ATP  +2NADH2و تنتج 2ATPكل جزيئة غلیكوز تستھلك : الحصیلة 

، و بذلك يكون التفاعل النھائي النحالل الغلیكوز في 2NADH2و 2ATPتستفید الخلیة إذا من 
:الجبلة الشفافة ھو 

.میتكندري حمض البیروفیك الناتج ينتقل في الظروف الھوائیة إلى داخل ال

:المیتكندري و التفسفر األوكسیدي - 5

:المیتكندري -1- 5

: فوق بنیة المیتكندري-أ
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ي أو ركندتيحد المیتكندري غشاءين خارجي بسیط و داخلي يحمل امتدادات نحو جوف المی
.الماتريس و تسمى باألعراف 

بروتینیة تسمى الكريات ذات بالتكبیر األقوى يظھر في الغشاء الداخلي و في األعراف بنیات
:سنتاز ATPو تسمى ATPشمراخ تحمل أنزيمات نوعیة لتركیب 

:التكوين الكیمیائي - ب

:يبین الجدول التالي أھم المكونات الكیمیائیة لعناصر المیتكندري 

فوسفودھون%40بروتینات  %60الغشاء الخارجي
فودھونفوس%20بروتینات  %80الغشاء الداخلي

الماتريس
FADو +NADنواقل اإللكترونات و البروتونات 

أنزيمات مزيالت الكربون 
أنزيمات مزيالت الھیدروجین 

ATP , ADP , Pi

ئي بالغشاء السیتوبالزمي شبیه من حیث التكوين الكیمیا:الغشاء الخارجي
.الجبلة الشفافة للخلیة ، فھو مسؤول عن تنظیم التبادالت بین المیتكندري و

و ھي نوعان ،غني بالبروتینات :الغشاء الداخلي:
مدمجة فیه و منتظمة على شكل مجموعات ، نواقل اإللكترونات و البروتونات-

.سلسلة تنفسیةكل مجموعة  تسمى 

حسب التفاعل ATPز ، يحفز تركیب سنتاATPتضم أنزيم كريات ذات شمراخ-
:التالي 
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التي تنتزع  أنزيمات مزيالت الكربون يضم: لماتريساCO2 من المركبات العضوية
من +Hو البروتونات -eاإللكترونات  أنزيمات مزيالت الھیدروجین التي تنتزعو 

:حسب التفاعالت التالیة FADو +NADالمركبات العضوية و تختزل النواقل  

:حمض البیروفیك في الماتريس -2- 5

décarboxylaseأنزيمات مزيالت الكربون لمفعول في ھذا المستوى يخضع حمض البیروفیك 
:مرحلتین ، و ذلك عبرdéshydrogénaseمزيالت الھیدروجین و 

C2إلى أستیل C3أكسدة حمض البیروفیك - 

إزالة الكربون وتفاعالتسلسلة من في COAج األستیل بواسطة األنزيم المساعد دم-
:تكون حلقة كريبس أكسدة اختزال
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و يبقى في الماتريس CO2جزيئات من 3و يخرج منھا C3تتلقى الماتريس حمض البیروفیك 
.1ATP +1FADH2 +4NADH2: بیروفیك واحد الانطالقا من حمض 

:و بالتالي يكون التفاعل اإلجمالي ألكسدة حمض البیروفیك في الماتريس ھو 

: لمیتكندري لدور الغشاء الداخلي -3- 5
:عنهالكشف -أ

:تمرين -
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:الحل -
:أسماء العناصر المرقمة - 1

غشاء داخلي : 5ماتريس    : 4كرية ذات شمراخ   : 3عرف  : 2غشاء خارجي   : 1

7الوسط مستقر في pHقبل حقن ثنائي األوكسجین - 2
+Hاالنخفاض على خروج بسرعة ، يدل ھذا pHعند حقن ثنائي األوكسجین ، ينخفض 

الوسط pHحیز البیغشائي مخفضا من داخل المیتكندري  و تراكمه في ال
الوسط تدريجیا إلى قیمته األصلیة ، تدل ھذه العودة pHبعد حقن ثنائي األوكسجین يعود  

.إلى داخل المیتكندري +Hعلى رجوع 

يعني 3و 2ء الداخلي للمیتكندري في الوسطین حھتي الغشاpHالمحافظة على اختالف - 3
.+Hأن الغشاء الداخلي للمیتكندري غیر نفوذ ل 

حھتي الغشاء الداخلي للمیتكندري ، و pHلوجود اختالف ATPتم تركیب 2في الوسط 
لوجود كريات ذات شمراخ

حھتي   pHب تساوي رغم وجود كريات ذات شمراخ بسبATPلم يتم تركیب 1في الوسط 
.الغشاء الداخلي للمیتكندري 

حھتي  الغشاء الداخلي للمیتكندري pHرغم  اختالف ATPلم يتم تركیب 3في الوسط 
.بسبب غیاب الكريات ذات شمراخ 

:يقوم الغشاء الداخلي للمیتكندري بنشاطین -4
قل في حضور ثنائي األوكسجین و النواقل المختزلة يتم نH+ من الماتريس إلى

جھتي الغشاء pHمتسببا في ظھور فرق pHالحیز البیغشائي حیث يتراكم و يخفض 
.ري دالداخلي للمیتكن

 عند تواجد فرقpH ، جھتي الغشاء الداخلي للمیتكندري  و الكريات ذات شمراخ
.Piو ADPفي حضور ATPيقوم الغشاء الداخلي بتركیب 

ذي يقوم به الغشاء الداخلي للمیتكندري بالتفسفر األوكسیدي يسمى ھذا النشاط ال

:آلیة التفسفر األوكسیدي - ب

:يتكون الغشاء الداخلي للمیتكندري من 

سالسل تنفسیة:

يتم عند بدايتھا أكسدة النواقل المختزلة أثناء انحالل الغلیكوز في الجبلة الشفافة و أكسدة 
:فاعالت التالیة في الماتريس ، حسب التالبروفات

+2Hو -2eفتستقبل أول ناقلة في السلسلة التنفسیة 
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، عند نھايتھا تقوم الناقلة األخیرة تنتقل اإللكترونات تلقائیا عبر ناقالت السلسلة التنفسیة 
:باختزال األوكسجین إلى ماء حسب التفاعل التالي 

لكترونات ، دور مستقبل نھائي لإلO2يلعب دور معطي اإللكترونات ، وFADH2و NADH2تلعب 
أثناء انتقال اإللكترونات من المعطي إلى المستقبل النھائي تقوم ناقالت السلسلة التنفسیة 

من الماتريس إلى الحیز البیغشائي ، فینخفض تركیزه في الماتريس و يرتفع في +Hبنقل 
+H، يسمى ممال +Hلغیر نفوذ ل جھتي الغشاء الداخلي ا+Hالحیز البیغشائي ، فرق تركیز 

:من تخزين نسبة من الطاقة المحررة أثناء انتقال اإللكترونات عبر السلسلة التنفسیة و يمكن 

 الكريات ذات شمراخ:
ATPإلى ADPمن الحیز البیغشائي إلى الماتريس و تخزن طاقة الممال في فسفرة +Hتعید 

:عل التالي سنتاز ، حسب التفاATPبواسطة أنزيم 
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ATP الناتجة تستعملھا الخلیة كمضدر للطاقة التي تستخدمھا في جمیع أنشطتھا حسب
:التفاعل التالي 

، في حین ATPمن 3تتم عند بداية السلسلة التنفسیة و تمكن من إنتاج NADH2أكسدة 
2ATPتتم على مستوى الناقلة الثانیة فال تنتج سوى FADH2أكسدة 
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: الطاقیة للتنفس ةالمردودي- 6

:انطالقا من غلیكوز واحد نحصل على 
2ATP   +2NADH2:   يعطي انحالل الغلیكوز في الجبلة الشفافة 

:داخل المیتكندري 

2ATP   +8NADH2  +2FADH2:                         حمض البیروفیك يعطي 2

 --------------------------------------------------------

4ATP   +10NADH2  +2FADH2الحاصل                            

30ATP4ATPفي السلسلة التنفسیة                                            

 ------------------------------------------------------
38ATPالحصیلة الطاقیة لكل غلیكوز ھي                                             

:ملحوظة 

لمصدر الرئیسي للطاقة الخلوية  ،في غیابه يمكن للخلیة أن تلجأ إلى باقي يعتبر الغلیكوز ھو ا
تدخل في حلقة كريبس و من CO Aأنواع المادة العضوية من دھون تحولھا إلى أستیل 

. یك يدخل إلى الماتريس أحماض آمینیة تحولھا إلى حمض البیروف

التخمر : إنتاج الطاقة في غیاب األوكسجین - 7

:التخمر اللبني -1- 7

للبكتیريا اللبنیة التي تعیش في الحلیب ، و مصدرا مھما يمثل اإلستقالب الطاقي  الرئیسي
.عند الخلیة العضلیة ATPل 

: يتم التخمر اللبني عبر مرحلتین 

انحالل الغلیكوز المنتج للبروفات
 اختزال البروفات إلى حمض لبني
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و يختزل NADH2، فیؤكسد ستقبل نھائي لإللكترونات و البروتونات يلعب حمض البیروفیك دور م
.إلى حمض لبني 

الحمض اللبني حثالة عضوية ال يستخدمھا الخاليا ، فیتم طرحھا في الوسط الخارجي ، و 
: ، حسب التفاعل اإلجمالي التالي ATP 2تستفید الخلیة من 

:كحوليالالتخمر -2- 7

المعتمد من طرف الخمیرة في الوسط الالھوائي ھو اإلستقالب الطاقي 

: الكشف عنه -أ
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:استنتاج - ب

اإلستقالبتستھلك الخمیرة الغلیكوز و تنتج اإليثانول و ثاني أوكسید الكربون ، يسمى ھذا 
:بالتخمر الكحولي ، و يتم عبر المراحل التالیة 

انحالل الغلیكوز إلى حمض البیروفیك
مض البیروفیك و الحصول على إيثنالإزالة الكربون لح
 اختزال اإليثنال إلى إيثانول

اإليثانول حثالة عضوية ال تستعملھا الخمیرة ، فتطرحھا في الوسط الخارجي و تستفید من 
2 ATP حسب التفاعل اإلجمالي التالي:

:مقارنة األكسدة التنفسیة و التخمر - 8

:على مستوى المراحل -أ

:مستويات مختلفة 3مراحل و في 3ألكسدة التنفسیة وسطا ھوائیا ، و تتم عبر تتطلب ا
انحالل الغلیكوز في الجبلة الشفافة- 
أكسدة حمض البیروفیك في الماتريس- 
التفسفر األوكسیدي في الغشاء الداخلي للمیتكندري - 

شفافة بجمیع بینما يتم التخمر دون الحاجة إلى ثنائي األوكسجین ، و في مستوى الجبلة ال
مراحله 
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:على مستوى الحصیلة الطاقیة - ب

الماء و و تنتج و ثنائي األوكسجین ،)مادة عضوية ( تستھلك األكسدة التنفسیة الغلیكوز 
.38ATPثنائي أوكسید الكربون  و 

الماء و ثنائي أوكسید الكربون مواد معدنیة ال تحتوي على طاقة ، و بالتالي فاألكسدة 
:عبارة عن أكسدة كاملة للغلیكوز تتم عبر التفاعل اإلجمالي التالي التنفسیة

و حثالة عضوية تحتوي على أكبر نسبة من طاقة الغلیكوز ، 2ATPبینما التخمر ينتج فقط 
.فالتخمر ھو عبارة إذن عن أكسدة غیر كاملة للغلیكوز 

:على مستوى المردودية الطاقیة - ت

الستخراج و قیاس كمیة الطاقة المخزونة فیه ، نخضعه لألكسدة مستقلب طاقي ،الغلیكوز 
:داخل قنبلة مسعرية الكیمیائیة 

2860Kjيخزن الغلیكوز 
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ATP، الستخراجھا تقوم الخلیة بحلمأة ATPاألكسدة الخلوية للعلیكوز تنیج طاقة مخزنة في 
:حسب التفاعل التالي ATPaseبواسطة أنزيم 

30.5Kjتخزن ATPي فكل جزيئة و بالتال
:و بالتالي فالمردودية الطاقیة لألكسدة التنفسیة 38ATPللغلیكوزتنتج األكسدة التنفسیة

لالستخدام في مختلف األنشطة الخلوية ، ATPطاقة الغلیكوز ھي التي تخزن في من 40%
.تتحرر في الوسط على شكل طاقة حرارية تسخن الجسم و الوسط0%6

:فقط ، و بالتالي المردودية 2ATPتخمر الغلیكوز ينتج  

، أغلب طاقة الغلیكوز تبقى مخزنة في الحثالة ATPطاقة الغلیكوز فقط تخزن في من 2%
.العضوية الناتجة عن التخمر ، و نسبة ضعیفة تحرر في الوسط على شكل طاقة حرارية 


