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األكسدة احليوية

 BIOLOGICAL OXIDATION





إنزيمات السلسلة التنفسية         

توجد أربعة معقدات إنزيمية على السطح الداخلي لغشاء                      •
 يتم بواسطتها نقل االلكترونات من معقد ألخر حتى                          الميتوآوندريا       

يصل االلكترون إلى موضع االتحاد مع االآسجين ليكون ماء                        
.ATPويستعمل التدفق العكسي للبروتونات إلنتاج                       

 ينقل     I )oxidoreductaseCoQ-(NADHمعقد إنزيمي   •
المرافق اإلنزيمي         (األوبيكينون          إلى  NADHااللكترونات من        

في شكل     (وفالفين      ويحتوي على حديد وآبريت            )  CoQآيو    آو
FMN)



IIمعقد إنزيمي   •
• (Succinate-CoQ oxidoreductase)    يحتوي 

Cytochromeعلى   b            ينقل االلكترونات من  
succinate  آو  المرافق اإلنزيمي         (األوبيكينون          إلى 

 ) CoQآيو  
  وفالفين      يحتوي عدة بروتينات تحتوي على حديد وآبريت                   •

الحديدوز     ومجموعة هيم يختزل الحديد إلى             FADفي شكل    
Fe2+          ثم تعاد أآسدته إلى حديديك Fe3+



IIIمعقد إنزيمي   •
• CoQH2-cytochrome c oxidoreductase أو 

 ويتم  (CoQH2) المختزل  CoQ يحفز أآسدة ريدآتيز   سايتوآروم
  سي في عدة السايتوآروم تمرير اإللكترونات الناتجة على طول        

 بي وسي وعدة سايتوآرومويحتوي هذا المعقد على      . خطوات
.بروتينات تحتوي على آبريت وحديد 

 يحتاج إلى إلكترونين بينما تحتاج أآسدة الحديديك    CoQH2أآسدة •
 إلى Q آو إلى إلكترون واحد فقط لذلك يحتاج آل  حديدوزإلى 

. سيسايتوآرومجزيئين من   
 لذلك يمكنه الحرآة بحرية  III سي غير مرتبط بالمعقد السايتوآروم•

. لنقل اإللكتروناتللميتوآندريافي الغشاء الداخلي 



IVمعقد إنزيمي   •
• Cytochrome c oxidase  أآسيديز    سايتوآروم        أو 

يحفز الخطوات األخيرة من نقل اإللكترونات حتى تصل                           
وآذلك يتم نقل البروتونات خالل                    .  لألآسجين لتكوين الماء              

هذا المعقد
 واثنين من         a , a3  سايتوآروم      يحتوي هذا المعقد على       •

. التي تقوم بنقل اإللكترونات                +Cu2أيونات النحاس           



للفسفرة   مصاحبة األآسدة       
بعض الطاقة الناتجة من تفاعالت األآسدة في سلسلة نقل                         •

 يقوم معقد     ATP إلى    ADPاإللكترونات تستعمل في فسفرة               
 ATP ويسمى     والفسفرة بروتيني آعامل ربط بين عملية األآسدة                   

synthase
جزئين   يتكون هذا البروتين من               •
 ويرمز له     الميتوآندريا       الجزء األول يكون مغمورًا في غشاء                  •

.   مختلفة    ببتيدية     ويتكون من أربعة سالسل               Foبالرمز   
 يكون مرتبط بالمادة األساس              ATPالجزء الثاني يقوم بتصنيع                 •

 أنواع مختلفة من          5 ويتكون من         F1ويرمز له بالرمز      )  الماترآس   (
. α3β3γδεالسالسل الببتيدية         



 أو المرآبات غير المقترنة تثبط اإلزدواجتوجد مرآبات تسمى مانعات  •
. دون أن تؤثر على نقل االلكتروناتATP إلى ADPفسفرة 

 إلى  FADH2 أوNADHفي الظروف العادية يتم نقل االلكترونات من  •
.ATPاالآسجين مما يؤدي إلى تكوين الماء و  

.ATPفي وجود المرآبات غير المقترنة يتم تكوين الماء دون إنتاج   •
للداللة على عدد جزيئات  P/Oاالآسجين  /تستخدم نسبة الفوسفات   •

ATP المنتجة.
 و آيزوستراتمثل ) Iالمعقد  (+NADففي المواد التي تمنح إلكترونات إلى •

3=  تكون النسبة الماالت و جلوتارات آيتوألفا 
 تكون النسبة آالسكسينات ) IIالمعقد  (FADالمادة التي تمنح إلكترونات إلى •

 =2
) III & IVالمعقد ( سي سايتوآروموالمادة التي تختزل مباشرًة بواسطة  •

1=  تكون النسبة  األسكوربيكمثل 
صفر= وفي وجود المواد المقترنة تكون النسبة •
 بعض – فينول  نيترو ثنائي  -4و2 – الثايروآسينمثال المواد المقترنة •

.A  وجراميسيدين فالينومايسينالمضادات الحيوية مثل   



التأآسدية       الفسفرةآلية   
 نظرية االزدواج الكيميائي            -١
 نظرية التشكيل أو البناء الفراغي                  -٢
 الكيميائي      االسموزي    نظرية االزدواج     -٣

المثبطات التنفسية لتدفق اللكترونات              

الميتوآوندريا        أنظمة لنقل خالل غشاء            
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