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التنفس الخلوي )3) المحاضرة  14
مراحل التنفس الخلوي

حلقة حمض الليمون )حصاد الطاقة بأكسدتها للجزيئات العضوية( 
ــة كمخــزون  ــى معظــم الطاق ــا يبق ــة مــن الغلوكــوز، بينم ــة المخزون ــة الكيميائي ــع الطاق ــل مــن رب ــل أق ــق تحل يطل
احتياطــي فــي جزيئتــي البيروفــات. فــإذا وجــد األكســجين الجزيئــي، تدخــل البيروفــات إلــى المتقــدرة، حيــث تكمــل 

فيهــا أنزيمــات حلقــة حمــض الليمــون أكســدة الوقــود العضــوي. 
ولــدى دخــول البيروفــات إلــى المتقــدرة عبــر النقــل الفاعــل، فإنهــا تتحــول بدايــة إلــى مركــب يدعــى أســيتيل تميــم 
األنزيــم coenzyme A acetyl) A( أو أســيتيل التميــم acetyl CoA) A( )الشــكل 97(. وهــذه الخطــوة - التــي 
هــي صلــة الوصــل بيــن تحلــل الســكر وحلقــة حمــض الليمــون - يتــم إنجازهــا بوســاطة معقــد متعــدد األنزيمــات 

يقــوم بتحفيــز ثالثــة تفاعــالت:
فمجموعــة الكاربوكســيل ( -COO ( للبيروفــات التــي تمــت أكســدتها كليــاً مــن قبــل، وأصبــح بالتالــي لديهــا . 1

ــة CO2. )وهــذه هــي الخطــوة  ــم إزالتهــا وطرحهــا علــى شــكل جزيئ ــه تت ــة، فإن ــة الكيميائي القليــل مــن الطاق
األولــى التــي ينطلــق فيهــا الـــ CO2 خــالل التنفــس(.

تؤكســد الشــدف ثنائيــة الكربــون المتبقيــة لتشــكيل مركــب يدعــى األســيتات acetate )وهــو الشــكل المؤيــن مــن . 2
حمــض األســيتيك acetic acid(. وينقــل أنزيــم االلكترونــات المســتخلصة إلــى الـــ+NAD، فتختــزن الطاقــة 

.NADH علــى شــكل
3(- أخيــراً، يرتبــط تميــم األنزيــم A )وهــو مركــب حــاو علــى الكبريــت، ومشــتق مــن الفيتاميــن ب( مــع األســيتات 
عبــر رابطــة غيــر مســتقرة، ممــا يجعــل مجموعــة األســيتات )األســيتات المرتبطــة( شــديدة التفاعــل. أصبــح اآلن 
ناتــج هــذه التهيئــة الكيميائيــة، أي أســيتيل التميــمA، جاهــزاً ليمــد حلقــة حمــض الليمــون بمجموعــة األســيتيل مــن 

أجــل أكســدة أخــرى.
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 الشــكل )97(: تحــول البيروفــات إلــى أســيتيل التميــمA، والعالقــة بيــن تحلــل الســكر وحلقــة حمــض 
الليمــون. لمــا كانــت البيروفــات جزيئــة مشــحونة، توجــب عليهــا دخــول المتقــدرة عــن طريــق النقــل 
الفاعــل بمســاعدة مــن بروتيــن نقــل. وبعدهــا، يقــوم معقــد مــن عــدة أنزيمــات )معقــد نــازع هيدروجيــن 
البيروفــات( بتحفيــز الخطــوات الثالثــة المرقمــة المشــروحة فــي النــص. وســتدخل مجموعــة األســيتيل 

مــن أســيتيل التميــمA  إلــى حلقــة حمــض الليمــون. وستنتشــر جزيئــة CO2 خارجــة مــن الخليــة.

تدعــى حلقــة حمــض الليمــون أيضــاً حلقــة الحمــض الثالثــي الكربوكســيلtricarboxylic acid cycle، أو حلقــة 
كريبــس Krebs cycle )تكريمــاً للعالــم األلمانــي هانــس كريبــس Hans Krebs، الــذي كان لــه عظيــم الفضــل 
فــي توضيــح معالــم مســار هــذه الحلقــة فــي الثالثينــات مــن القــرن العشــرين(. تعمــل هــذه الحلقــة كفــرن اســتقالبي 
يؤكســد الوقــود العضــوي المشــتق مــن البيروفــات. ويلخــص الشــكل )98( المداخــل والمخــارج عندمــا يجــري هــدم 
جزيئــة مــن البيروفــات إلــى ثالثــة جزيئــات مــن ثانــي أكســيد الكربــونCO2، بمــا فيهــا جزيئــة ثــان أكســيد الكربــون 

 .Aالتــي انطلقــت خــالل تحــول البيروفــات علــى أســيتيل تميــم األنزيــم
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الشكل )98( نظرة شاملة على حلقة حمض الليمون.

يتوجــب الضــرب بالعــدد 2 لحســاب المداخــل والمخــارج علــى أســاس واحــدة مــن الغلوكــوز، ألنــه يتــم شــطر كل 
جزيئــة غلوكــوز خــالل عمليــة تحلــل الســكر إلــى جزيئتيــن مــن البيروفــات.

حساب نتاج الـ ATP من التنفس الخلوي:
تتدفق معظم الطاقة خالل التنفس الخلوي وفق التسلسل التالي :

ATP ←  سلسلة نقل اإللكترون ← قوة دفع البروتون ← NADH ← غلوكوز

وبمقدورنــا ببعــض الحســابات أن نحســب الربــح مــن الـــ ATP عندمــا يؤكســد التنفــس الخلــوي جزيئة مــن الغلوكوز 
إلــى ســت جزئيــات مــن ثانــي أكســيد الكربون. 

إن األجــزاء األساســية الثالثــة لهــذا المشــروع اإلســتقالبي هــي: تحلــل الســكر، وحلقــة حمــض الليمــون، وسلســلة 
نقــل اإللكتــرون التــي تقــود الفســفرة التأكســدية. يظهــر الشــكل )99( حســاباً مفصــالً لمحصــول الـــ ATP الناتــج 
عــن أكســدة كل جزيئــة مــن الغلوكــوز. فالجزيئــات األربــع مــن الـــ ATP التــي أنتجــت مباشــرة عــن طريق الفســفرة 
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علــى مســتوى الركيــزة )خــالل تحلــل الســكر وحلقــة حمــض الليمــون( تضــاف إلــى حســاب الكثيــر مــن جزيئــات 
الـــ ATP المتولــدة عــن الفســفرة التأكســدية. إن كلNADH واحــدة تقــوم بنقــل زوج الكترونــات مــن الطعــام إلــى 
سلســة نقــل اإللكتــرون، تعمــل علــى دعــم  قــوة دفــع البروتــون لتولــد حــداً أعلــى مــن حوالــي ثــالث جزئيــات مــن 

.ATP الـ
لمــاذا كانــت األرقــام التــي فــي الشــكل (99( غيــر دقيقــة؟ لدينــا ثــالث أســباب تمنعنــا مــن إعطــاء أرقــام محــددة 

لعــدد جزيئــات الـــ ATP المتولــدة عــن تحطيــم جزيئــة واحــدة مــن الغلوكــوز. 
إن الفســفرة وتفاعــالت الخزلــدة ليســت مقترنــة مباشــرة مــع بعضهــا، ولذلــك فــإن نســبة عــدد الجزيئــات الـــ   )1
NADH إلــى عــدد جزيئــات الـــ ATP ال تعــادل العــدد الكلــي. فنحــن نعلــم انــه يتأتــى عــن الـــ NADH الواحد 
انتقــال عشــرة مــن +H إلــى الخــارج عبــر الغشــاء المتقــدري الداخلــي، ونعلــم أيضــاً انــه يتوجــب علــى مابيــن 
ثالثــة إلــى أربعــة مــن ال+H الدخــول ثانيــة إلــى اللحمــة المتقدريــة عبــر صانــع الـــ ATP لتوليــدATP واحــد. 

الشكل )99(: محصول الـ ATP من جزيئة الغلوكوز في كل مرحلة من مراحل التنفس الخلوي.

 ،ATP الواحــد قــوة دفــع للبروتــون كافيــة الصطنــاع اثنيــن و نصــف أو ثالثــة مــن الـــ NADH فلذلــك، يولــد الـــ
وبهــذا ينتهــي بنــا القــول أن الـــ NADH الواحــد يســتطيع توليــد حوالــي ثالثــة مــن الـــ ATP. وكذلــك تــزود حلقــة 
ــك فــي  ــه حيــن يدخــل بعــد ذل ــات بواســطة الـــ FADH2، لكن حمــض الليمــون سلســة نقــل اإللكتــرون بااللكترون
السلســة، تصبــح كل جزيئــة مــن حامــل اإللكتــرون هــذا مســؤولة عــن نقــل مــن ال+H مــا يكفــي فقــط الصطنــاع 

.ATP واحــد ونصــف إلــى اثنيــن مــن الـــ
إن محصــول الـــ ATP يختلــف قليــالً وفقــاً لنــوع الناقــل المســتخدم لنقــل اإللكترونــات مــن العصــارة الخلويــة   )2
ــي  ــك كان الـــ NADH ف ــوذ للـــ NADH، ولذل ــر نف ــدرة غي ــي للمتق ــاء الداخل ــر الغش ــدرة.  يعتب ــى المتق إل
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العصــارة الخلويــة معــزوالً عــن آليــات الفســفرة التأكســدية. لكــن يتوجــب نقــل إلكترونــي NADH الملتقطيــن 
فــي تحلــل الســكر إلــى المتقــدرة عبــر واحــدة مــن أنظمــة  نقــل اإللكتــرون المتعــددة. واســتناداً إلــى نمــط النقــل 
فــي نمــط خليــة معيــن، فــإن اإللكترونــان يمــران إلــى الـــ+NAD أو الـــ FAD.  فــإذا مــر اإللكترونــان إلــى الـــ 
FAD، كمــا فــي خاليــا الدمــاغ، نتــج حوالــي اثنــان مــن الـــ ATP عــن كل NADH فــي العصــارة الخلويــة. 
أمــا إذا مــر اإللكترونــان إلــى +NADالمتقــدري، كمــا فــي خاليــا الكبــد والقلــب، كان المحصــول حوالــي ثالثــة 

.ATP من الـــ
ــدة عــن  ــون المتول ــع البروت ــوة دف ــذي ينقــص مــن محصــول الـــ ATP هــو اســتخدام ق ــث ال ــر الثال إن المتغي  )3
ــع  ــوة دف ــزود ق ــال، ت ــبيل المث ــى س ــل. فعل ــن العم ــواع أخــرى م ــيير أن ــس لتس ــي التنف ــدة  ف تفاعــالت الخزل
البروتــون عمليــة قبــط المتقــدرة للبيروفــات مــن العصــارة الخلويــة بالطاقــة الالزمــة. ولذلــك، إذا اســتخدمت 
ــه بمقــدور  ــاع الـــ ATP، فإن ــدة عــن سلســلة نقــل اإللكتــرون كلهــا لتســيير اصطن قــوة دفــع البروتــون المتول
جزيئــة الغلوكــوز الواحــدة توليــد حــد أعلــى مــن الـــ ATP قــدره أربعــة وثالثــون ناتجــة عــن طريقــة الفســفرة 
التأكســدية وأربعــة أخــرى )صافيــات( مــن الفســفرة علــى مســتوى الركيــزة، ليكــون المحصــول الكلــي حوالــي 

ثمانيــة وثالثيــن )أو حوالــي ســتة وثالثيــن ATP فقــط فــي حــال توظيــف ناقــل أقــل فاعليــة(.
نســتطيع اآلن وضــع تخميــن أولــي لكفــاءة التنفــس - عــن طريــق النســبة المئويــة للطاقــة المخزونــة فــي الغلوكــوز، 
إلــى التــي تــم خزنهــا فــي الـــ ATP.ونحــن نعلــم أن األكســدة الكاملــة لمــول واحــد مــن الغلوكــوز تطلــق طاقــة 
الخطــوة األولــى، ينطلــق ثانــي أكســيد الكربــون مــن البيروفــات التــي تتحــول إلــى مركب أســيتيل  قدرها )Dأ ( 

ألدهيــدacetaldehyde ثنائــي الكربــون. 
ــد  ــد تولي ــذا يعي ــول. وه ــى اإليتان ــاطة الـــ NADH إل ــد بوس ــيتيل ألدهي ــاع األس ــم إرج ــة، يت ــوة الثاني ب (  الخط

ــكر.  ــل الس ــال تحل ــن الـــ +NAD إلكم ــة م ــرة المطلوب الذخي
تقــوم العديــد مــن البكتريــا بتخميــر الكحــول فــي ظــروف الهوائية.كمــا تقــوم الخمائرyeast)الفطريــات( 
ــذ،  ــرة، والنبي ــي صناعــة البي ــر ف ــاس خــالل أالف الســنين، باســتخدام الخمائ ــام الن ــد ق ــك أيضــاً. ولق بذل
والخبــز. ففقاعــات ثانــي أكســيد الكربــون CO2 التــي تولدهــا خميــرة الخبــاز، هــي التــي تســمح بانتفــاخ 

رغيــف الخبــز.
وخــالل تخمــر حمــض اللبــن lactic acid fermentation )الشــكل100- ب(، يتــم إرجــاع البيروفــات مباشــرة 
.CO2لتتشــكل الالكتات)اللبنــات( كناتــج نهائــي، دون انطــالق ثانــي أكســيد الكربــون NADH بوســاطة الـــ

)الالكتــات هــي الشــكل المؤيــن لحمــض اللبــن(. 
ــن  ــن واللب ــر الجب ــا خاصــة لتخمي ــات وبكتري ــن بوســاطة فطري ــة تخمــر حمــض اللب وتســتخدم الصناعــات الغذائي
acetoneالرائــب. وهنالــك أصنــاف أخــرى مــن التخمــر الميكروبــي لهــا أهميــة تجاريــة كإنتــاج األســيتون
والميتانــولmethanol )ميتيــل الكحــول(. تصنــع خاليــا عضــالت اإلنســان الـــ ATP بوســاطة تخمــر حمــض اللبن 

ــدر األوكســجين.  عندمــا ين

ويحــدث هــذا فــي المراحــل الباكــرة للتماريــن الشــاقة، عندمــا يتجــاوز تقويــض الســكر إلنتــاج الـــ ATP زاد العضلة 
مــن أكســجين الــدم. ففــي هــذه الظــروف، تتحــول الخاليــا مــن التنفــس الهوائــي إلــى التخمــر. وقــد يســبب تراكــم 
الالكتــات تعــب العضلــة وألمهــا، ولكــن مــا يحصــل هــو حمــل الالكتــات تدريجيــا عبــر الــدم إلــى الكبــد حيــث تقــوم 

خاليــاه بتحويــل الالكتــات إلــى بيروفــات.
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الشكل )100(: التخمر.
فــي غيــاب األكســجين، تلجــأ الكثيــر مــن الخاليــا إلــى التخمــر النتــا ج الـــ ATP عبــر الفســفرة علــى مســتوى 
الركيــزة. وتعمــل البيروفــات –الناتــج األخيــر لتحلــل الســكر- كمســتقبل لاللكتــرون ألكســدة الـــ NADH إلــى 
+NAD بحيــث يمكــن اســتخدامها ثانيــة فــي تحلــل الســكر. إن اثنيــن مــن المنتجــات النهائيــة الشــائعة المتشــكلة 

مــن التخمــر همــا )a(االيتانــول و )b(الالكتــات وهــي الشــكل المؤيــن لحمــض اللبــن.

مقارنة بين التنفس الخلوي والتخمر
1-  يعــد التنفــس الخلــوي والتخمــر خياريــن هوائــي وال هوائــي - علــى الترتيــب – إلنتــاج الـــ ATP عبــر حصــاد 
الطاقــة الكيميائيــة مــن الطعــام. فالمســاران يســتخدمان تحلــل الســكر ألكســدة الغلوكــوز ومــا ســواه مــن وقــود 

عضــوي إلــى بيروفــات مــع ناتــج صــاف الثنيــن مــن الـــ ATP عبــر األكســدة علــى مســتوى الركيــزة.
ــات مــن  ــذي يســتقبل االلكترون ــوي والتخمــر هــو العامــل المؤكســد ال ــس الخل ــي كل مــن التنف الـــ +NAD ف  -2

ــكر.  ــل الس ــالل تحل ــام خ الطع
3-  الفــارق األساســي هــو تبايــن آليــات أكســدة الـــ NADH إلــى +NAD المطلوبــة لإلبقــاء علــى تحلــل الســكر. 
ــن(، أو  ــات )تخمــر حمــض اللب ــة كالبيروف ــة عضوي ــر جزيئ ــرون األخي ــي التخمــر، يكــون مســتقبل اإللكت فف
األســيتيل ألدهيــد )التخمــر الكحولــي(. وعلــى العكــس ففــي التنفــس، يكــون األكســجين هــو المســتقبل األخيــر 
لإللكترونــات مــن الـــ NADH. وهــذا ال يعيــد توليــد الـــ +NAD الــذي يتطلبــه تحلــل الســكر فحســب، وإنمــا 
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ــة  ــى األكســجين عملي ــرون مــن الـــ NADH إل ــل االلكت ــود خطــوة نق ــع عــالوة مــن الـــ ATP عندمــا تق يدف
الفســفرة التأكســدية. 

حتــى ولــو كان الريــع األعظــم مــن الـــ ATP يأتــي مــن أكســدة البيروفــات فــي حلقــة حمــض الليمــون التــي   -4
ــدون  ــة ب ــاول الخلي ــن متن ــدة ع ــتبقى بعي ــات س ــي البيروف ــة ف ــة المخزون ــإن الطاق ــا؛ ف ــس به ــتفرد التنف يس
ــر حصــاده. ــتطيع التخم ــا يس ــر مم ــة أكث ــكر طاق ــة س ــن كل جزيئ ــوي م ــس الخل ــي التنف ــك يجن ــجين. ولذل األكس
5-  فــي الواقــع؛ مــع كل جزيئــة مــن الغلوكــوز، يجنــي التنفــس أكثــر مــن الـــ ATP أكثــر مــن 19 - حتــى ثمانيــة 
وثالثيــن ضعــف مــا يجنيــه التخمــر مــن الـــ ATP، مقارنــة مــع اثنتيــن أنتجتــا بواســطة الفســفرة علــى مســتوى 

الركيــزة فــي التخمــر.
 ATP إن بعــض الكائنــات الحيــة بمــا فيهــا الخمائــر وكثيــر مــن البكتريــا، تســتطيع اصطنــاع مــا يكفــي مــن الـــ
 .facultative anaerobes لحياتهــا مســتخدمة التخمــر أو التنفــس. وتســمى هــذه األنــواع الهوائيــات مخيــرة

وعلــى المســتوى الخلــوي، تســلك خاليانــا العضليــة ســلوك الــال هوائيــات المخيــرة. 
إضافات مدرس المقرر
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