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ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ

ﺍﻟﺘﻨﻔﺲ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﻤﺮ
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إﻋﺪاد اﻷﺳﺘﺎذ :ﺑﻦ ﺧﺮﻳﻒ ﻣﺼﻄﻔﻰ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺳﺘﺎذ :ﺑﻮاﻟﺮﻳﺶ أﺣﻤﺪ

ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺮاﺋﺪ ﺑﻌﺮﻳﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻌﻴﻦ اﻟﻤﻠﺢ  -اﻟﻤﺴﻴﻠﺔ

ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ :ﻣﺘﻘﻦ اﻟﻘﻞ  -ﺳﻜﻴﻜﺪة

اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ اﻟﺠﻴﺪ ﻟﻠﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ
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مقدمة

تلتقــط الصانعــات الخضــراء الطاقــة الضوئيــة وتحولهــا إلــى طاقــة كيميائيــة كامنــة فــي جزيئــة
الغلوكــوز بظاهــرة التركيــب الضوئــي .وعنــد حاجــة الخليــة للطاقــة القابلــة لالســتعمال ( )ATPفــي
مختلــف أنشــطتها الحيويــة كتركيــب البروتيــن وإفــراز الجزيئــات الدفاعيــة والتكاثــر ،...فإنهــا تفــكك
الغلوكــوز وتحــرر الطاقــة الكامنــة فيــه بظاهــرة أخــرى تســمى :التنفــس الخلــوي.
تتم عملية التنفس في ثالثة مراحل :التحلل السكري ،األكسدة الخلوية والفسفرة التأكسدية.

خمطط الوحدة
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ
ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﺲ
ﺍﻟﺘﺤﻠﻞ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ
ﺣﻠﻘﺔ ﻛﺮﻳﺒﺲ
ﺍﻟﻔﺴﻔﺮﺓ ﺍﻟﺘﺄﻛﺴﺪﻳﺔ
ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﺲ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻨﻔﺲ
ﺍﻟﺘﺨﻤﺮ
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 -1مراجعة
 -1األيض

هو مجموع التفاعالت التي يتم فيها استعمال وتحويل الطاقة في الخلية ،تقسم إلى نوعين:
 تفاعالت البناء الحيوي مثل التركيب الضوئي وتركيب البروتين. -تفاعالت الهدم مثل التنفس والتخمر.

 -2التنفس والتخمر
ظواهــر حيويــة تقــوم بهــا الخليــة لتحويــل الطاقــة الكيميائيــة الكامنــة إلــى طاقــة داخليــة قابلــة
لالســتعمال.
التنفــس :يحــدث فــي وجــود األكســجين ،يتــم فيــه هــدم كلــي لمــادة األيــض وإنتــاج طاقــة معتبــرة
(كبيرة).
التخمــر :يحــدث فــي غيــاب األكســجين ،يتــم فيــه هــدم جزئــي لمــادة األيــض وإنتــاج طاقــة ضئيلــة
(قليلة).
مالحظ��ة :التركيــب الضوئــي يميــز الخاليــا النباتيــة فقــط ،أمــا التنفــس فتشــترك فيــه الخاليــا النباتيــة
والحيوانيــة.

 -3تعريف التنفس
التنفــس ظاهــرة حيويــة يتــم فيهــا هــدم كلــي للركيــزة العضويــة (مــادة التفاعــل) فــي وجــود
األكســجين ،وتحويــل الطاقــة الكيميائيــة الكامنــة فــي لركيــزة إلــى مــادة أيضيــة وســطية تتمثــل
فــي الـــ .ATP
مالحظة :الـ  ATPهي شكل الطاقة القابلة لالستعمال من طرف الخلية.
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 -4شروط ومظاهر التنفس
نستخرج شروط ومظاهر التنفس من المعادلة اإلجمالية للظاهرة:

 -1شروط
شــروط عمليــة التنفــس أربعــة ( : )04غلوكــوز (الركيــزة) ،ثانــي األكســجين ( ،)O2مــاء ،إنزيمــات
تنفســية.

 -2مظاهر
مظاهــر عمليــة التنفــس أربعــة ( )04كذلــك :امتصاص الـــ  ،O2طرح ثاني أوكســيد الكربــون (،)CO2
هــدم مــادة األيــض ،تحريــر طاقــة على شــكل .ATP

 -2مقر التنفس
 -1إظهار مقر التنفس
تجربة :نضيف أخضر الجانوس لمزرعة مهواة وتحتوي على خميرة الخبز والغلوكوز.
 أخضــر الجانــوس :كاشــف حيــوي ،يكــون لــون محلولــه شــفاف فــي الحالــة المرجعــة وأخضــر عندمــايتأكسد.
مالحظة :تتلون الميتوكوندري في خاليا خميرة الخبز باللون األخضر.
نتيجة :الميتوكوندري مقر األكسدة التنفسية.
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 -2بنية الميتوكوندري
عضيــة حبيبيــة متطاولــة ،يحيــط بهــا غــاف مــزدوج يتركــب مــن غشــائين خارجــي وداخلــي يفصــل
بينهمــا تجويــف .يرســل الغشــاء الداخلــي نتــوءات (امتــدادات) تســمى األعــراف .يشــغل تجويــف
الميتوكونــدري ســائل يســمى المــادة األساســية تحتــوي علــى  ADNوريبوزومــات.

البنية الحجريية
تتميــز الميتوكونــدري ببنيــة حجيريــة ألنهــا مقســمة إلــى تجويفيــن :تجويــف خارجــي يتمثــل فــي
الفــراغ بيــن الغشــائين ،وتجويــف داخلــي يتمثــل فــي الفــراغ الــذي يحتــوي المــادة األساســية.

 -3التركيب الكيموحيوي للميتوكوندري
 الغشاء الخارجي :يتركب من بروتينات ودسم بنسب متماثلة (.)% 50 الغشــاء الداخلــي :يتركــب مــن كميــة قليلــة مــن الدســم ( ،)% 20وكميــة كبيــرة مــن البروتينــات( )% 80تتمثــل فــي:
 سلســلة األكســدة واإلرجــاع :نواقــل االلكترونــات ( T2و  ،)T4نواقــل االلكترونــات والبروتونــات( T1، T3و .)T5
 -اإلنزيم ATPسنتاز.

Úz–ó€a

§÷Ï
;\Å‚i,

5

 الحشوة :تحتوي على: األنزيمات :نازعات الـ  CO2ونازعات الهيدروجين. العوامل المساعدة NAD+ :و.FAD -الـ .ATP

 -4العالقة بين التركيب الكيموحيوي والوظيفة
يحتــوي الغشــاء الداخلــي علــى كميــة كبيــرة مــن البروتينــات الوظيفيــة تتمثــل فــي اإلنزيمــات
والنواقــل .بينمــا يحتــوي الغشــاء الخارجــي كميــة قليلــة مــن البروتينــات.
 نستنتج من هذا نستنتج أن الغشاء الداخلي هو المسؤول عن عملية األكسدة التنفسية.يحتوي كل من الغشاء الداخلي والحشوة على عدة بروتينات وظيفية ولكنها مختلفة.
 نســتنتج مــن هــذا أن كال مــن الغشــاء الداخلــي والحشــوة لــه وظيفــة خاصــة (مختلفــة) فــي عمليــةاألكســدة التنفسية.

 -3التحلل السكري (الغلكزة)
تتــم عمليــة التنفــس فــي ثالثــة ( )03مراحــل :التحلــل الســكري ،األكســدة التنفســية ،الفســفرة
التأكســدية.

 -1تعريف التحلل السكري
هــو أكســدة جزئيــة الغلوكــوز فــي الهيولــى إلــى جزيئتيــن مــن حمــض البيروفيــك ،وينتــج عنــه
 ATPو .NADPH,H+
مالحظة :التحلل السكري ظاهرة ال هوائية ،أي ال تتطلب األكسجين.
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 -2آلية التحلل السكري

التحلــل الســكري سلســلة مــن عشــرة ( )10تفاعــات ،يتــم فيهــا تحويــل الغلوكــوز إلــى حمــض
البيروفيــك .يحــدث خاللهــا:
 أكسدة الغلوكوز وإرجاع نواقل الهيدروجين ( )NAD+بواسطة إنزيمات نازعات الهيدروجين. فسفرة الـ  ADPإلى الـ .ATPحسب المعادلة التالية:

C6H12O6 + 2 NAD+ + 2 ADP → 2 C3H4O3 + 2 ATP + 2 NADH,H+

مالحظ��ة :قــد يكــون مصــدر الغلوكــوز مــن هضــم األغذيــة ويصــل عــن طريــق الــدم إلــى الخليــة حيــث
ينفــذ إليهــا بواســطة نواقــل غشــائية نوعيــة .وقــد يكــون مصــدره المدخــرات الموجــودة داخــل الخليــة:
الغليكوجيــن بالنســبة للخاليــا الحيوانيــة والفطريــات ،والنشــاء فــي الخاليــا النباتيــة.

 -3حصيلة التحلل السكري
انطالقا من جزيئة غلوكوز ،تنتج ثالثة مركبات 2 :حمض البيروفيك.2NADH,H+ 2 ATP ،
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 -4األكسدة التنفسية

 -1مقر األكسدة التنفسية
يتم هدم حمض البيروفيك الناتج عن التحلل السكري في المادة األساسية للميتوكوندري.
معلومـ
ـة :ينفــذ حمــض البيروفيــك إلى المــادة األساســية عــن طريق ثقــوب فــي الغشــاء الخارجي،
ثــم بواســطة ناقــل غشــائي نوعي فــي الغشــاء الداخلي.

 -2آلية األكسدة التنفسية
تتم األكسدة التنفسية في مرحلتين :المرحلة التحضيرية وحلقة كريبس.

 -1املرحلة التحضريية
يتــم فيهــا هــدم حمــض البيروفيــك إلــى مــادة أيضيــة وســطية تســمى :أســتيل مرافــق االنزيــم أ،
وذلــك بـ:
 نزع الـ  CO2بواسطة أنزيمات نازعات الكربوكسيل. نزع الهيدروجين بواسطة انزيمات نازعات الهيدروجين مع إرجاع ناقل الهيدروجين (.)NAD+حسب المعادلة التالية:
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 - 2حلقة كريبس

شرح حلقة كريبس
 يرتبــط جــذر مرافــق االنزيــم أ مــع مســتقبل رباعــي الكربــون ( )C4ليعطــي مركــب سداســيالكربــون (.)C6
 يطــرأ علــى المركــب  C6سلســلة مــن التفاعــات يتــم فيهــا نــزع الـــ  CO2ونــزع الهيدروجيــن.نــزع الـــ  CO2يــؤدي إلــى تمعــدن الركيزة العضويــة ،أي تحويلهــا لـــ  CO2معدني .ونــزع الهيدروجين
يــؤدي إلــى إرجــاع نواقــل الهيدروجيــن.
 -يتجدد المركب ( )C4ويتم فسفرة الـ  ADPإلى  ATPفي وجود الفوسفور الالعضوي (.)Pi
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مالحظ��ات :نــوع التفاعــل الــذي يتــم فيــه تحريــر الـــ  CO2وإرجــاع مرافــق اإلنزيــم ،مثــل تفاعــل المرحلة
التحضيريــة ،يســمى :نــرع كربوكســيل تأكســدية.
 -تسمى  NAD+و FADبـنواقل البروتونات واإللكترونات ،وكذلك مرافقات إنزيمية.

معلومات
 تســمى حلقــة كريبــس نســبة لمكتشــفها العالــم األلمانــي هانــس أدولــف كريبــس .ســماها فــيالبدايــة حلقــة األحمــاض الكربوكســلية ،وســميت بعــد ذلــك باســمه تكريمــا لــه .حصــل علــى جائــزة
نوبــل فــي الفيزيولوجيــا والطــب ســنة .1953
 يمكــن للخليــة أن تحصــل علــى الطاقــة ( )ATPمــن أكســدة الدســم كذلــك فــي المــادة األساســيةللميتوكونــدري فــي حلقــة مــن التفاعــات تختلــف عــن حلقــة كريبــس.
 الجزيئــات العضويــة الوســيطة فــي حلقــة كريبــس ( ،)C4، C5، C6تتركــب منهــا جزيئــات عضويــةأخــرى للخليــة ،مثــل األحمــاض األمينيــة ،األحمــاض الدســمة ،الهيــم ،اليخضــور...

 -3الحصيلة األولية لألكسدة التنفسية
 حصيلة املرحلة التحضريية :ينتج عن جزيئة حمض البيروفيك واحدة NADH,H+ :و .CO2 -حصيلة حلقة كريبس :ينتج عن جزيئة واحدة من حمض البيروفيك:

2 CO2 + 3 NADH,H+ + FADH2 + ATP
 -الحصيلة اإلجمالية :ينتج عن جزيئة واحدة من حمض البيروفيك:

3 CO2 + 4 NADH,H+ + FADH2 + ATP
وحصيلة أكسدة جزيئة غلوكوز هي ضعف حصيلة جزيئة حمض البيروفيك ،فينتج:

6 CO2 + 8 NADH,H+ + 2 FADH2 + 2 ATP
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 -5الفسفرة التأكسدية
 -1تعريف الفسفرة التأكسدية

(فســفرة تأكســدية = فســفرة  +أكســدة) هــي أكســدة النواقــل المرجعــة ( NADH,H+و )FADH2
وانتقــال اإلكترونــات الناتجــة عــن طريــق السلســلة التنفســية إلــى ثانــي األكســجين ( ،)O2مــع
تركيــب الطاقــة بفســفرة الـــ  ADPإلــى .ATP

 -2مقر الفسفرة التأكسدية
الغشاء الداخلي للميتوكوندري.

 -3آلية الفسفرة التأكسدية
(نــص) تتأكســد المرافقــات اإلنزيميــة ( NADH,H+و  )FADH2وتعطــي اإللكترونــات للسلســلة
التنفســية .تنتقــل هــذه اإللكترونــات فــي النواقــل ( )T1، T2، T3، T4، T5تلقائيــا ألنهــا مرتبــة حســب
كمــون أكســدة وإرجــاع متزايــد.
 يســتقبل الـــ  O2االلكترونــات فيُرجَــع ويرتبــط مــع البروتونــات الموجــودة فــي المــادة األساســيةلتشــكيل المــاء وفــق المعادلــة:

O2 + 4é + 4H+ → 2 H2O
 انتقــال اإللكتــرون عبــر النواقــل ( )T1، T3، T5تتحــرر منــه طاقــة كافيــة لضــخ البروتونــات مــنالمــادة األساســية نحــو الفــراغ بيــن الغشــائين عكــس تــدرج التركيــز ،فيتولــد تــدرج إلكتروكيميائــي
للبروتونــات.
 تنتقــل البروتونــات المتراكمــة فــي الفــراغ بيــن الغشــائية إلــى المــادة األساســية عبــر الكريــةالمذنبــة حســب تــدرج التركيــز (بظاهــرة االنتشــار) .تســمح الطاقــة المتحررة مــن تدفــق البروتونات
بفســفرة الـــ  ADPإلــى  ATPفــي وجــود ( )Piفــي مســتوى الكريــة المذنبــة ( ATPســنتاز).
والمعادلة التي تلخص المرحلة كاآلتي:
10NADH,H+ + 2FADH2 + 6O2 + 34ADP + 34Pi → 10NAD+ + 2FAD+ + 12H2O + 34ATP
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مالحظات :خالل الفسفرة التأكسدية
 المعطي األول لإللكترونات هو النواقل NADH,H+ :و .FADH2 المستقبل األخير لإللكترونات :ثاني األكسجين (.)O2 آلية انتقال االلكترونات :تنتقل تلقائيا حسب كمون أكسدة وإرجاع متزايد. عنــد تخريــب الغشــاء الداخلــي للميتوكونــدري ،األجــزاء الناتجــة تتحوصــل تلقائيــا وتشــكل حويصــاتبحيــث يكــون الجــزء  F1لألنزيــم  ATPســنتاز فــي الخــارج ،بعكــس مــا كان فــي الصانعــة الخضــراء (فــي
الداخــل) .تســتعمل هــذه الحويصــات فــي تجــارب لتحديــد شــروط تركيــب الـــ .ATP
 شــروط تركيــب الـــ  ATPثالثــة ( :)03وجــود وســامة الكرية المذنبة ،وجــود تدرج في تركيــز البروتونات،توفر الـ .ADP + Pi
 شروط عمل االنزيم  ATPسنتاز اثنان ( :)02تدرج في تركيز البروتونات ،توفر الـ .ADP+Pi ثانــي األوكســجين ( )O2شــرط ضــروري لحــدوث التنفــس ،يتدخــل فــي المرحلــة األخيــرة فقــط (الفســفرةالتأكســدية) حيــث يقــوم بــدور مســتقبل لإللكترونــات.

Úz–ó€a
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معلومات
 فــي السلســلة التنفســية ،النواقــل ( )T1، T2، T3، T4، T5عبــارة عــن بروتينــات ترتبــط بهــا أجــزاءغيــر بروتينيــة :هيــم ،ذرة نحــاس ،ذرة حديــد ...وهــو مــا يكســبها خاصيــة األكســدة واإلرجــاع.
 النواقــل  T2و T4ال تضــخ البروتونــات ألن انتقــال االلكتــرون عبرهــا ال يتحــرر عنــه طاقــة كافيــةلضــخ البروتونــات.
 توجــد مــواد كيميائيــة تثبــط عمــل النواقــل ( )T1، T2، T3، T4، T5وتوقــف انتقــال االلكترونــات.هــذه المــواد ســامة بالنســبة للعضويــة ألنهــا توقــف السلســلة التنفســية ،أمثلــة:
 روتينون ( )Roténoneالتي تثبط الناقل .T1 أونتيميسين أ ( )Antimycine Aالمثبطة للنقال .T3 سيانير ( :)Cyanureتثبط الناقل .T5 االنزيــم  ATPســنتاز (الكريــة المُذنّبــة) فــي غشــاء التيالكويــد وفــي الغشــاء الداخلــيللميتوكونــدري متماثــل ،يوجــد اختــاف قليــل.
 -االنزيم  ATPسنتاز يركب  400جزيئة  ATPفي الثانية.
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 -6احلصيلة الطاقوية للتنفس

ينتج عن أكسدة جزيئة واحدة من  NADH,H+خالل الفسفرة التأكسدية :ثالث جزيئات .ATP
وينتج عن أكسدة جزيئة واحدة من  :FADH2جزيئتين .ATP

 -1حصيلة التحلل السكري
الحصيلة األولية:

2 NADH,H+ + 2 ATP
ينتج عنها:

2 × (3 ATP) + 2 ATP = 8 ATP

 -2حصيلة األكسدة التنفسية
الحصيلة األولية:

8 NADH,H+ + 2 FADH2 + 2 ATP
ينتج عنها:

8 × (3 ATP) + 2 × (2 ATP) + 2 ATP = 30 ATP

 -3الحصيلة اإلجمالية:
8 ATP + 30 ATP = 38 ATP

Úz–ó€a

§÷Ï
;\Å‚i,

14
 -7العالقة بني مراحل التنفس
 -1العالقة بين مراحل التنفس

(نص) مراحل التنفس متسلسلة ومرتبطة بحيث توقف أحدها يؤدي إلى توقف العملية:
 التحلــل الســكري :ينتــج عنــه حمــض البيروفيــك الــذي يدخــل فــي تفاعــات حلقــة كريبــس،ويُرجَــع الناقــل  NADH,H+الــذي يدخــل فــي تفاعــات الفســفرة التأكســدية.
 حلقــة كريبــس :يتــم فيهــا إرجــاع المرافقــات االنزيميــة  NADH,H+و  FADH2الالزمــة لحــدوثالفســفرة التأكســدية.
 الفســفرة التأكســدية :يتــم فيهــا تجديــد النواقــل  NAD+و FADالالزمة الســتمرار التحلل الســكريوحلقــة كريبس.
مثــال :غيــاب الـــ ( O2المســتقبل األخيــر لإللكترونــات) ،ينتــج عنــه توقــف أكســدة (تجديــد) النواقــل
المُرجَعــة  NADH,H+و ،FADH2فتتوقــف السلســلة التنفســية وال يتجــدد  NAD+و  .FADوعــدم
تجــدد النواقــل المُؤكسَــدة  NAD+و FADيــؤدي إلــى توقــف حلقــة كريبــس والتحلــل الســكري.
وهكــذا ال تنتــج الخليــة الطاقــة الالزمــة لنشــاطها وتمــوت.

 -2تفاعالت التنفس الخلوي
 -التحلل السكري

C6H12O6 + 2 R+ + 2 ADP → 2 CH2-CO-COOH + 2 RH2 + 2 ATP
 -األكسدة التنفسية

2CH2-CO-COOH + 10RH+ + 2ADP + 2Pi + 6H2O → 6CO2 + 10RH2 + 2ATP
 -الفسفرة التأكسدية

12 R+ + 12 H2O

→

12 RH2 + 6 O2 + 34 ADP + 34 Pi
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 -8التخمر

فــي غيــاب ثانــي األوكســجين ( ،)O2بعــض خاليــا العضويــة مثــل خاليــا العضــات الهيكليــة ،تحتوي
إنزيمــات تمكنهــا مــن إنتــاج الطاقــة بظاهــرة أخــرى تســمى :التخمــر ،تنتــج حــدا أدنــى مــن الطاقــة
للحفــاظ علــى حيــاة الخليــة.

 -1تعريف
التخمــر هــدم جزئــي لمــادة األيــض فــي غيــاب األكســجين ،يتــم فيــه تحويــل جــزء ضئيــل مــن
الطاقــة الكيميائيــة الكامنــة فــي الركيــزة إلــى طاقــة قابلــة لالســتعمال.
معلومــة :توجــد خاليــا تنتــج طاقتهــا بعمليــة التنفــس أو التخمــر فقــط ،وتوجــد خاليــا يمكنهــا
إنتــاج الطاقــة بالعمليتيــن .وذلــك حســب نــوع الخليــة واإلنزيمــات التــي تحتويهــا.
الخمائــر نــوع مــن الفطريــات أحاديــة الخليــة ،تتكاثــر بالتبرعــم ،تقــوم بعمليــة التنفــس فــي وجــود
األكســجين والتخمــر فــي غيابــه .يوجــد منهــا عــدة أنــواع بعضهــا لــه فوائــد اقتصاديــة كصناعــة
الخبــز والجبــن واليــاوورت...
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 -2آلية عملية التخمر
(نص) :تتم عملية التخمر في مرحلتين :التحلل السكري والتخمر.
التحلــل الســكري :تشــترك عمليــة التخمــر مــع عمليــة التنفــس فــي التحلل الســكري .تقــوم إنزيمات
نازعــات الهيدروجيــن بأكســدة مــادة التفاعــل (الغلوكــوز) وإرجــاع نواقــل الهيدروجيــن (.)NAD+
كمــا تتــم فســفرة الـــ  ADPإلــى الـــ  .ATPحســب المعادلــة التاليــة:

C6H12O6 + 2 NAD+ + 2 ADP → 2 C3H4O3 + 2 ATP + 2 NADH,H+
التخمر الكحولي :يتم في تفاعلين:
 نزع الـ  CO2من حمض البيروفيك ليصبح أسيتالدهيد (مركب ذو .)C2 إرجاع األسيتالدهيد إلى إيثانول مع أكسدة (تجديد) ناقل  NADH,H+الستمرار العملية.معادلة التخمر الكحولي:

2 C2H5OH + 2 ATP + 2 CO2

→ C6H12O6 + 2 ADP + 2 Pi

 -3حصيلة التخمر
الحصيلة األولية
التحلل السكري :ينتج عنه:
 2حمض البيروفيك 2NADH,H+ + 2 ATP +
التخمر :ينتج عنه جزيئتين من اإليثانول.
الحصيلة اإلجمالية 2 :إيثانول 2NADH,H+ + 2 ATP +
الحصيلــة الطاقويــة :الحصيلــة الطاقويــة للتخمــر هــي الحصيلــة الطاقويــة لمرحلــة التحلــل
الســكري فقــط ،ألن التخمــر ال ينتــج عنــه طاقــة وهــي8ATP :
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خالصة
التنفس والتخمر

لتلبيــة حاجتهــا مــن الطاقــة القابلــة لالســتعمال ،تقــوم الخليــة بعمليــة التنفــس فــي الوســط
الهوائــي أو التخمــر فــي الوســط الالهوائــي.
خــال عمليــة التنفــس ،تهــدم الركيــزة العضويــة كليــا ،تحــرر منهــا كل الطاقــة الكيميائيــة الكامنــة
علــى شــكل طاقــة قابلــة لالســتعمال (.)ATP
خــال عمليــة التخمــر ،تهــدم الركيــزة العضويــة جزئيــا ،يحــرر جــزء مــن الطاقــة الكامنــة إلــى طاقــة
قابلــة لالســتعمال  ،ATPويبقــى جــزء آخــر مــن الطاقــة كامــن ومخــزن فــي الجزيئــة العضويــة
الناتجــة (الكحــول).

احلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه إىل يوم الدين.
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