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المحاضرة  12
التنفس الخلوي )1(

العمليات األساسية للتنفس الخلوي والمسارات المتعلقة

مقدمـــــــــة:
ــورات  ــع المكث ــل تجمي ــدة: مث ــا العدي ــز مهامه ــة لتنج ــادر خارجي ــن مص ــة م ــل الطاق ــة نق ــة الحي ــب الخلي تتطل
)البوليميــرات( polymers، وضــخ المــواد عبــر األغشــية، والحركــة، والتناســل. يؤمــن البانــدا مثــالً فــي )الشــكل 
88( الطاقــة لخاليــاه بتناولــه النباتــات، وقــد تتغــذى بعــض الحيوانــات علــى كائنــات حيــة أخــرى تــأكل النباتــات. 

فالطاقــة المخزونــة فــي جزيئــات الغــذاء العضويــة آتيــة أساســاً مــن الشــمس.

الشكل )88(: يستهلك هذا الباندا الضخم الوقود ليؤمن طاقة الحياة.
ــة حــرارة  ــى هيئ ــا عل ــة شمســية، وتغادره ــة طاق ــى هيئ ــة ecosystem عل ــة البيئي ــي المنظوم ــة ف تنســاب الطاق
(الشــكل 89(. وعلــى العكــس يعــاد تدويــر العناصــر الكيميائيــة األساســية للحيــاة. يولــد التركيب الضوئي األكســجين 
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والجزيئــات العضويــة التــي تســتخدمها متقــدرات حقيقيــات النــوى )بمــا فيهــا النباتــات والطحالــب( كوقــود للتنفــس 
الخلــوي. إذ يعمــل التنفــس علــى هــدم هــذا الوقــود لتوليــد الـــ ATP، وأمــا فضــالت نواتــج التنفــس، مــن مــاء وثانــي 

أكســيد الكربــون، فتكــون المــواد الخــام لعمليــة التركيــب الضوئــي.

ــي  ــة ف ــاب الطاق ــة. تنس ــات البيئي ــي المنظوم ــي ف ــدد الكيميائ ــة والتج ــياب الطاق ــكل )89(: انس الش
المنظومــة البيئيــة علــى هيئــة ضــوء الشــمس، لتغادرهــا فــي النهايــة علــى هيئــة حــرارة، وخــالل ذلــك 

ــاة. ــة األساســية للحي تتجــدد العناصــر الكيميائي
العمليات األساسية للتنفس الخلوي والمسارات المتعلقة به:

ــتقالبية  ــارات االس ــي المس ــة catabolic ه ــارات المقوض ــاج الـــ ATP: المس ــة وإنت ــارات المقوض 1-  المس
التــي تنطلــق عنهــا الطاقــة المخزونــة بهدمهــا الجزيئــات المعقــدة. حيــث تخــزن المركبــات العضويــة طاقــة 
ــدة  ــة المعق ــات العضوي ــك منتظــم للجزيئ ــى تفكي ــة بمســاعدة األنزيمــات عل ــا وتعمــل الخلي ــي انتظــام ذراته ف
الغنيــة بالطاقــة الكامنــة إلــى فضــالت ذات طاقــة أقــل ويمكــن اســتخدام بعــض الطاقــة المســتمدة مــن المخــزون 

ــدد البقيــة علــى شــكل حــرارة.  الكيميائــي لتنجــز عمــالً بينمــا تتب
إن أهم العمليات المقوضة هي: 

التخمرfermentation: هي تحليل جزئي للسكاكر يحدث دونما استخدام لألكسجين. أ - 
ــه  ــاءة وشــيوعاً، يســتهلك في ــر المســارات المقوضــة كف التنفــس الخلــوي cellular respiration: هــو أكث ب - 
األكســجين كمتفاعــل مــع الوقــود العضــوي. وتســتحوذ المتقــدرات فــي الخاليــا الحقيقيــات النــوى علــى معظــم 

معــدات االســتقالب للتنفــس الخلــوي. 
ــن بعــد أن يمتــزج  ــة حــرق محــرك الســيارة للبنزي ــة التنفــس، وآلي ــن آلي ــى الرغــم مــن االختــالف الشــديد بي وعل
مــع الوقــود )الهيدروكاربونــات(، إال أنهمــا متشــابهان فــي المبــدأ. فالغــذاء يؤمــن الوقــود للتنفــس، والفضــالت هــي 

المــاء وثانــي أكســيد الكربــون. ويمكــن تلخيــص مجمــل العمليــة علــى النحــو التالــي:

مركبات عضوية + أكسجين ← ثاني أكسيد الركون + ماء + طاقة
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ــد  ــن المفي ــى م ــود، يبق ــات واســتهالكها كوق ــدرات والشــحوم والبروتين ــة معالجــة الكاربوهي ــن إمكاني وبالرغــم م
ــذي  ــوي مــن خــالل تتبــع مســار تقويــض ســكر الغلوكــوز C6H12O6، الوقــود ال ــم خطــوات التنفــس الخل أن نتعل

ــرة: ــا فــي أحــوال كثي تســتخدمه الخالي

C6H12O6 + 6O2   → +6Co2 + 6H2O  + )ATP + طاقة )حرارة
يعــد تحطيــم الســكر تفاعــالً مانحــاً للطاقــة، إذ يمتلــك طاقــة حــرة تعــادل ) kcal) -2.870 KJ 686- وذلك 
ــدة redox reactions )األكســدة  ــوز )D2- تفاعــالت الخزل ــن الغلوك ــد م ــول واح ــك كل م ــد تفكي عن

)reduction واإلرجــاع oxidation
لمــاذا تعطــي المســارات التقويضيــة المحللــة للغلوكــوز ومــا ســواه مــن وقــود عضــوي الطاقــة؟ يعتمــد الجــواب على 
نقــل االلكترونــات خــالل التفاعــالت الكيميائيــة. فانتقــال االلكترونــات يطلــق طاقــة اختزنتهــا الجزيئــات العضويــة، 

.ATP لتســتخدم هــذه الطاقــة أخيــراً فــي اصطناع الـــ
2- مبدأ الخزلدة

يحــدث فــي العديــد مــن التفاعــالت الكيميائيــة انتقــال إلكتــرون (e– ( أو أكثــر مــن تفاعــل إلــى آخــر. وتدعــى تناقالت 
اإللكتــرون هــذه بتفاعــالت األكســدة واإلرجــاع، أو تفاعــالت الخزلــدة redox  reactions اختصــاراً. ويدعــى 
فقــدان االلكترونــات مــن مــادة مــا فــي تفاعــل خزلــدة أكســدة oxidation، بينمــا تدعــى إضافــة االلكترونــات إلــى 
مــادة أخــرى إرجاعــا reduction. )الحــظ أن إضافــة االلكترونــات تدعــى إرجاعــاً، فااللكترونــات ســالبة الشــحنة 
المضافــة إلــى الــذرة ترجــع )تخفــض( كميــة الشــحنة الموجبــة لتلــك الــذرة(. ولنأخــذ مثــاالً بســيطاً غيــر بيولوجــي؛ 

كالتفاعــل بيــن عنصــري الصوديــوم Na والكلــور Cl الــذي يشــكل ملــح الطعــام:

ــاع reducing agent؛ إذ يرجــع  ــل إرج ــم عام ــذا التفاعــل المعم ــي ه ــرون ف ــة لإللكت ــادة X المانح تدعــى الم
 oxidizingــرون عامــل أكســدة ــة لإللكت ــت المــادةY المتقبل ــك كان ــوح. ولذل ــرون الممن ــل اإللكت ــي تتقب المــادة الت
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ــإن  ــل، ف ــح و المتقب ــب كالً مــن المان ــرون يتطل ــل اإللكت ــة إلكترونهــا. وألن نق agent، إذ تؤكســد المــادة X بإزال
ــدوام. ــى ال األكســدة واإلرجــاع تســيران معــاً عل

ــر  ــا تغي ــث أن بعضه ــى أخــرى، حي ــادة إل ــات مــن م ــالً كامــال لاللكترون ــدة نق ــع تفاعــالت الخزل ال تتضمــن جمي
درجــة تشــارك اإللكتــرون فــي الروابــط التســاهمية. والتفاعــل بيــن الميتــان methane واألوكســجين المبيــن فــي 

الشــكل )90( مثــال علــى ذلــك. 
ــون  ــة، إذ إن للكرب ــذرات المرتبط ــن ال ــاً بي ــاو تقريب ــكل متس ــان بش ــي الميت ــاهمية ف ــترك االلكترونــات التس تش
 .electronegative ــاً متعــادال الكهرســلبية ــاً؛ فهمــا تقريب ــؤ تقريب ــات التكاف ــة اللكترون ــن نفــس األلف والهيدروجي
لكــن حيــن يتفاعــل الميتــان مــع األوكســجين لتشــكيل ثانــي أكســيد الكربــون، ينتهــي المطــاف بااللكترونــات بــأن 
تبتعــد عــن ذرة الكربــون لتقتــرب مــن شــركائها التســاهميين الجــدد أي مــن ذرات األوكســجين شــديدة الكهرســلبية. 

وفــي الواقــع تفقــد ذرة الكربــون الكتروناتهــا المشــاركة جزئيــاً، وبالتالــي يؤكســد الميتــان.
تشــترك ذرتــي جزيئــة األوكســجين O2 بالكتروناتهــا بشــكل متســاو. لكــن حينما يتفاعل األوكســجين مــع الهيدروجين 
اآلتــي مــن الميتــان لتشــكيل المــاء، فــإن الكترونــات الروابــط التســاهمية تنجــذب لتقتــرب مــن األوكســجين )انظــر 

 .)90 الشكل 
وفــي الواقــع تكتســب كل ذرة أوكســجين االلكترونــات جزئيــاً، وبذلــك تكــون جزيئــة األوكســجين قــد أرجعــت. ولمــا 

كان أوكســجين شــديد الكهرســلبية، كان بذلــك واحــداً مــن أكثــر العوامــل المؤكســد فاعليــة.

الشكل )90(: احتراق الميتان كتفاعل خزلدة منتج للطاقة.

يطلــق التفاعــل طاقــة إلــى المحيــط ألن االلكترونــات تفقــد طاقــة كامنــة عندمــا ينتهــي المطــاف بهــا إلــى مقربــة 
ــذرات الكهرســلبية كاألكســجين.  ال

ــى  ــرة إل ــذف الك ــة لق ــة المطلوب ــاً كالطاق ــذرة، تمام ــن ال ــداً ع ــرون بعي ــة ليســحب اإللكت ــي أن تضــاف طاق وينبغ
األعلــى. وكلمــا كانــت الــذرة أكثــر كهرســلبية )أكثــر جذبــاً لاللكترونــات(، كلمــا كانــت الحاجــة إلــى الطاقــة أكثــر 

إلبعــاد اإللكتــرون عنهــا.
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فاإللكتــرون يخســر طاقــة كامنــة عندمــا يتحــول مــن ذرة منخفضــة الكهرســلبية إلــى أخــرى مرتفعــة الكهرســلبية، 
ــات  ــل االلكترون ــذي ينق ــدة ال ــل الخزل ــفل. إن تفاع ــو األس ــا نح ــة بتدحرجه ــة كامن ــرة طاق ــر الك ــا تخس ــاً كم تمام
إلــى مقربــة مــن األوكســجين )كمــا فــي تفاعــل حــرق الميتــان( يطلــق بذلــك طاقــة كيميائيــة يمكــن وضعهــا تحــت 

تصــرف العمــل.
3-  أكسدة جزيئات الوقود العضوي خالل التنفس الخلوي:

ــاز.  ــد الغ ــن شــعلة موق ــراق الحاصــل م ــي أســاس تفاعــل االحت ــان بوســاطة األوكســجين ه ــدة الميت إن أكس
وكذلــك يعــد احتــراق البنزيــن فــي محــرك الســيارة تفاعــل خزلــدة؛ تدفــع الطاقــة المنطلقــة عنــه اســطوانات 
المحرك.لكــن التنفــس ومــا فيــه مــن أكســدة للغلوكــوز وجزيئــات الطعــام األخــرى هــو مــن أكثــر عمليــات إنتــاج 
الطاقــة إمتاعــاً. لنتمعــن مــرة أخــرى فــي خالصــة معادلــة التنفــس الخلــوي، علــى أن ننظــر إليهــا هــذه المــرة 

علــى أنهــا عمليــة خزلــدة:

ويؤكســد الوقــود )الغلوكــوز( ويرجــع األوكســجين تمامــاً كمــا فــي احتــراق الميتــان أو البنزيــن. وخــالل ذلــك تفقــد 
االلكترونــات طاقــة كامنــة، فتنطلــق الطاقــة. 

ــدراً  ــا مص ــكل روابطه ــازاً، إذ تش ــوداً ممت ــن وق ــرة الهيدروجي ــة وفي ــات العضوي ــر الجزيئ ــوم تعتب ــى العم وعل
اللكترونــات تتوضــع فــي أعلــى القمــة، ويمكــن للطاقــة أن تنطلــق خــالل انحــدار هــذه االلكترونــات نحــو ممــال 

ــى األوكســجين.  ــل إل ــا تنق ــة عندم الطاق
وتشــير خالصــة معادلــة التنفــس إلــى أن الهيدروجيــن ينتقــل مــن الغلوكــوز إلــى األوكســجين. لكــن هنالــك نقطــة 
هامــة التظهــر فــي خالصــة المعادلــة هــذه، وهــي أن حالــة االلكترونــات تتغيــر خــالل انتقــال الهيدروجيــن إلــى 
األوكســجين، مطلقــة الطاقــة )D4- الخطــوات المحكمــة فــي حصــاد الطاقــة مــن خــالل وسلســلة نقــل اإللكتــرون:
إن انطلقــت الطاقــة مــن الوقــود فــي وقــت واحــد فــال يمكــن تســخيرها بكفــاءة النجــاز العمــل. فمثــال حيــن ينفجــر 
ــوي  ــس الخل ــد التنف ــك اليؤكس ــداً. وكذل ــيارة بعي ــيير الس ــن تس ــال ع ــذه الح ــي ه ــز ف ــه عاج ــن، فإن ــزان البنزي خ

ــك فــي خطــوات متسلســلة هــي: ــم ذل ــى العكــس، يت ــل عل ــة واحــدة. ب الغلوكــوز فــي خطــوة انفجاري
هــدم الغلوكــوز ومــا ســواه مــن وقــود عضــوي فــي سلســلة مــن الخطــوات، يحفــز كل واحــدة منهــا أنزيــم مــا،   -1

ويتــم فــي الخطــوات األساســية نــزع االلكترونــات عــن الغلوكــوز. 
2-  يرحــل كل إلكتــرون مــع بروتــون – وهكــذا كــذرة هيدروجيــن. إن ذرات الهيدروجيــن ال تنقــل مباشــرة إلــى 
 nicotinamide) NAD+ يدعى الـــ coenzyme األكســجين، بــل عوضــاً عــن ذلك تمر عادة إلــى تميم أنزيــم
ــتقبالً  ــه مس ــل الـــ +NAD بوصف ــين nicain( ويعم ــن النياس ــن فيتامي ــتق م adenine dinucleotide مش

لإللكترونــات كعامــل مؤكســد أثنــاء التنفــس.
3-  تعمــل أنزيمــات تدعــى نازعــات الهيدروجيــن dehydrogenases علــى نــزع زوج مــن ذرات الهيدروجيــن 
ــال  ــم بإيص ــوم األنزي ــم أكســدتها. ويق ــك تت ــالً(، وبذل ــكر مث ــزة )كالس ــن الركي ــن( م ــن وبروتوني )إلكتروني
اإللكتــرون مــع بروتــون واحــد إلــى تميــم األنزيــم +NAD  )الشــكل 91(. ثــم ينطلــق البروتــون اآلخــر إلــى 
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:)H+( ــن ــة هيدروجي ــة أيون ــى هيئ ــط عل ــول المحي المحل

ــإن شــحنته ســتصبح  ــاً موجــب الشــحنة، ف ــن ســالبي الشــحنة وبروتون 4-  لمــا كان الـــ+NAD يســتقبل إلكتروني
معتدلــة عندمــا يرجــع إلــى الNADH1. ويظهــر فــي تســمية الـــ NADH الهيدروجيــن الــذي تــم اســتقباله فــي 

التفاعــل.

ــي  ــل للـــ +NAD )ثنائ ــم الكام ــات. يعطــي االس ــط لاللكترون الشــكل )91(: الـــ +NAD كآخــذ ومع
ــن  ــة مــن نوكليوتيدي ــف الجزيئ ــه، إذ تتأل ــة عــن تركيب ــن( فكــرة كامل ــد واألدني ــد النيكوتينامي نوكليوتي
اثنيــن يرتبطــان مــع بعضهمــا عنــد مجموعتــي الفوســفات )اللــون األصفــر(. )النيكوتيناميــد هــو أســاس 
آزوتــي، لكنــه غيــر ذاك المتواجــد فــي الـــ DNA أو الـــ RNA(. ويعمــل النقــل األنزيمــي إللكترونيــن 
وبروتــون واحــد )+H( مــن الجزيئــة العضويــة فــي الغــذاء إلــى +NADعلــى إرجــاع الـــ +NAD إلــى 
الـــ NADH. وينطلــق البروتــون )+H( الثانــي. وبهــذا فــإن معظــم االلكترونــات المنتقــل مــن الطعــام 

.NAD+ تتحــول أوالً إلـــ

5-  يعتبــر مســتقبل اإللكتــرون األكثــر اســتعماالً فــي التنفــس الخلــوي، إذ يدخــل فــي العديــد مــن خطــوات الخزلــدة 
خــالل عمليــة هــدم الســكر. 

6-  تخســر االلكترونــات مقــداراً ضئيــالً جــداً مــن طاقتهــا الكامنــة عندمــا تنقــل مــن الغــذاء إلــى +NAD. وتقــدم 
كل جزيئــة NADH تشــكلت خــالل التنفــس طاقــة مخزونــة يمكــن اســتغاللها لتصنيــع الـــ ATP بعــد أن تنهــي 
ــدة  ــاء خزل ــة كيمي ــجين. إن مقارن ــى األوكس ــن  NADH إل ــة م ــال الطاق ــى مم ــا عل ــات انحداره االلكترون
التنفــس الخلــوي مــع تفاعــل أكثــر بســاطة، كتفاعــل الهيدروجيــن مــع األوكســجين لتشــكيل المــاء، سيســاعدنا 

ــك )الشــكل 92- أ(. ــى إدراك ذل عل
7-  يؤمــن امتــزاج الهيدروجيــن H2 مــع األوكســجين O2 انطالقــة شــرارة طاقــة التفعيــل، فيتحــد الغــازان 
بشــكل انفجــاري. ويقــدم االنفجــار تحريــراً للطاقــة عندمــا تنحــدر إلكترونــات الهيدروجيــن مقتربــة مــن ذرات 
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ــلبية.  ــجين الكهرس األوكس
ــى تقريــب الهيدروجيــن واألوكســجين مــن بعضهمــا لتشــكيل المــاء، مــع وجــود  ــوي عل 8-  يعمــل التنفــس الخل

ــن: ــن هامي فارقي
أولهمــا، أن الهيدروجيــن المتفاعــل مــع األوكســجين فــي التنفــس الخلــوي ينشــأ مــن جزيئــات عضويــة بــدالً مــن   )a

.H2 الـ
ثانيهمــا، يســتخدم التنفــس سلســلة نقــل اإللكتــرونelectron transport chain لتقطــع انحــدار االلكترونــات   )b
إلــى األوكســجين فــي خطــوات متعــددة مطلقــة للطاقــة، عوضــاً مــن تفاعــل انفجــاري واحــد )الشــكل 92- ب(. 

وتتألــف سلســلة النقــل مــن عــدد مــن الجزيئــات، أغلبهــا بروتينــات، مبنيــة فــي غشــاء المتقــدرات الداخلــي. 
9-  تنتقــل االلكترونــات التــي انتزعــت مــن الطعــام بواســطة الـــ NADH إلــى القمــة، أي إلــى النهايــة األعلــى 
طاقــة فــي السلســلة. أمــا فــي القاعــدة، تلــك النهايــة األقــل طاقــة، فــإن األوكســجين يلتقــط هــذه االلكترونــات مــع 

نــواة الهيدروجيــن )+H(، مشــكال المــاء.

ــوط  ــر المضب ــل غي ــن التفاع ــق ع ــرون. (a( ينطل ــل اإللكت ــول سالســل نق ــة ح الشــكل )92(: مقدم
ــكل  ــى ش ــة عل ــن الطاق ــرة م ــة كبي ــاء كمي ــكيل الم ــجين لتش ــع األكس ــن م ــة للهيدروجي ــح للطاق المان
حــرارة وضــوء، أي انفجــار. )b( يحــدث فــي التنفــس الخلــوي نفــس التفاعــل علــى مراحــل: حيــث 
تقطــع سلســلة نقــل اإللكتــرون انحــدار االلكترونــات فــي التفاعــل عبــر سلســلة مــن خطــوات أصغــر، 
وتختــزن بعــض الطاقــة المنطلقــة فــي شــكل يمكــن اســتخدامه لصناعــة الـــ ATP. )تنطلــق الطاقــة 

ــى شــكل حــرارة(. ــة عل المتبقي

يعتبــر نقــل اإللكتــرون مــن الNADH إلــى األكســجين تفاعــالً منتجــاً للطاقــة مــع متغيــر للطاقــة الحــرة يعــادل 
(kcal/mol )-222 kJ/mol 53-. وبــدل أن تنطلــق هــذه الطاقــة وتضيــع فــي خطــوة انفجاريــة واحــدة، تتعاقــب 
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اإللكترونــات هابطــة فــي السلســلة مــن جزيئــة حاملــة إلــى أخــرى، لتخســر فــي كل خطــوة قــدراً قليــالً مــن الطاقــة 
ــرة جــداً  ــة الكبي ــرون، وصاحــب األلف ــي لإللكت ــذي هــو المســتقبل النهائ ــى األكســجين ال ــراً إل ــى أن تصــل أخي إل

ــات.  بااللكترون
ويعتبــر كل حامــل أدنــى أكثــر كهرســلبية مــن جــاره األعلــى، ويقــع األكســجين عنــد قاعــدة السلســلة. وبذلــك تنحــدر 
االلكترونــات المزاحــة مــن الطعــام بواســطة الـــ +NAD فــي سلســلة نقــل اإللكتــرون وفــق جهــة ممــال الطاقــة إلــى 

موضــع أكثــر اســتقراراً فــي ذرة األكســجين الكهرســلبية. 
وبطريقــة أخــرى، يشــد األكســجين اإللكترونــات إلــى أســفل السلســلة خــالل تدحرجهــا الحاصــد للطاقــة، مشــابهاً 

بذلــك فعــل الثقالــة )الجانبيــة( التــي تشــد األشــياء إلــى األســفل.
وفــي الخالصــة، أثنــاء التنفــس الخلــوي ترحــل معظــم اإللكترونــات وفــق الطريــق الهابــط أي مــن الطعــام     

NADH ← سلســلة نقــل اإللكتــرون ← األكســجين. 
إضافات مدرس المقرر


