التحوالت الطاقوية

االستاذ :بن الشيخ

تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة إلى ق ابلة لالستعمال

مدخل  :إن املادة العضوية الناجتة من الرتكيب الضوئي متثل غذاء لباقي مستهلكات السلسلة الغذائية ملا فيها من طاقة كيميائية كامنة يف روابطها فتتم أكسدهتا عرب مسلكني
استقالبيني بتدخل  O2فيحدث هدم كلي للمادة العضوية إىل ( CO2نواتج معدنية) أو دون تدخل  O2فيحدث هدم جزئي للمادة العضوية (نواتج عضوية ومعدنية) .ويعترب التخمر
عند اخلمائر عموما تكيفا مع غياب  O2أما عند البكترييا وكريات الدم احلمراء البشرية ضرورة لعدم إمكاهنا التنفس .أما عند الثدييات ومنها اإلنسان فهو طريق إضايف للحصول على
الطاقة لعدم كفاية القصوى الناجتة عن التنفس.
 -1مظاهر عملية التنفس وشروطها :تظهر انطالقا من املعادلة اإلمجالية التالية:
إذن :يهدم خالل التنفس الغلوكوز كليا إىل  CO2وماء باستهالك  .O2ومظاهرها هي التبادالت الغازية املذكورة.
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 -2مقر األكسدة التنفسية :ميكن حتديدها بتجربتني :األولى :مالحظة إلكرتونية خلمرية أبقيت مدة كافية يف وسط هوائي
وأخرى يف وسط ال هوائي.
التحليل المق ارن :يالحظ يف مخرية الوسط اهلوائي أن عدد امليتوكوندريات أكثر وحجمها أكرب وأعرافها نامية مقارنة خبمرية
الوسط الالهوائي اليت تكون أقل عددا وأصغر حجما وضامرة األعراف.
أما الثانية  :فإن كانت الصانعة اخلضراء ملونة طبيعيا ويكشف عنها بالفحص اجملهري املباشر فإن امليتوكوندري
يكشف عنها بكاشف أخضر جانوس الذي يكون شفافا إذا كان مرجعا وأخضرا إذا كان مؤكسدا .فيضاف إىل
معلقي مخرية أوهلما مهوى والثاين غري مهوى كمية من أخضر جانوس الشفاف فيالحظ يف األول ظهور حبيبات
ملونة باألخضر وال تظهر يف الثاين.
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نتيجة :إذن تستخدم امليتوكوندري يف نشاطها  O2ألكسدة املركبات فهي مقر األكسدة التنفسية.

 -3ما فوق بنية الميتوكوندري الخلوية :تبدو متطاولة حماطة بغالف من غشاءين بينهما فراغ بني غشائي
وحيصران جتويفا ميلؤه سائل يسمى احلشوة يتضمن  ADNوريبوزومات ومواد ادخارية .ينطوي الغشاء الداخلي مشكال أعرافا.

 -4التركيب الكيموحيوي للميتوكوندري :ميكن حتديد املالحظات التالية :أ -الغشاء الداخلي يضم نسبة أعلى من الربوتينات ألنه أكثر نشاطا.
ب -ال تتضمن امليتوكوندري غلوكوزا رغم أنه املادة األيضية األوىل يف التنفس لكنها تتضمن أحد نواتج هدمه وهو محض البريوفيك وا األستيل مرافق اإلنزمي -أ .كما أن اهليوىل

تتضمن البريوفيك .ج -تتضمن اهليوىل إنزميات نزع اهليدروجني فقط .أما حشوة امليتوكوندري فتتضمن نازعات اهليدروجني والكربوكسيل .اما الغشاء الداخلي فنسبة الربوتينات
املرتفعة فتعود إىل احتوائه على نازعات اهليدروجني ونواقل إلكرتونات وكريات مذنبة تسمى السلسلة التنفسية تتضمن مضخات بروتونات تعمل عمل  T2يف الرتكيب الضوئي.

 -5مراحل التنفس :انطالقا من املعطيات الكيموحيوية يبدو أن جزء من تفاعالت التنفس سيحدث على مستوى
اهليويل أوال مث امليتوكوندري حشوة وغشاء داخليا.
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أ -التحلل السكري :جتربة  :1متثل الوثيقة املقابلة قياسات لرتكيز  O2يف معلق ميتوكوندري حمكم اإلغالق مضافا
إليه الغلوكوز يف (ز )2مث محض البريوفيك يف (ز .)3التحليل :يالحظ تناقص طفيف يف كمية  O2يف الوسط قبل
وبعد إضافة الغلوكوزز مث يتناقص حبدة بعد إضافة البريوفيك.

نتيجة :ال تستهلك مليتوكوندري الغلوكوز مباشرة بل تستهلك أحد نواتج هدمه وهو محض البريوفيك.
جتربة  :2ميثل اجلدوالن (أ) و (ب) نتائج تتبع إشعاع غلوكوز يضاف إىل معلقي مخرية أوهلما مهوى والثاين غري مهوى على الرتتيب.

ز3

التحليل :ينتقل الغلوكوز املشع إىل داخل اهليوىل كليا مث يتحول إىل بريوفيك :يف وجود  O2يدخل
امليتوكوندري ويهدم إىل نواتج  A1مث  A3وكذا إىل  CO2ينطلق .اما يف غياب  O2فيتحول على
مستوى اهليوىل إىل  A2و  CO2ينطلق.
اآللية :يتعرض الغلوكوز إىل جمموعة من التحوالت يف اهليوىل منها أكسدة وإرجاع وفسفرة ونزع
فوسفور ...إخل تنتهي بتفككه إىل جزيئيت بريوفيك وتركيب  2ATPوإرجاع  2NAD+إىل
 .2NADH-H+انظر املخطط.

ب -حلقة كريس  :يدخل البريوفيك إىل حشوة امليتوكوندري ليتم حتضريه للدخول إىل حلقة كريبس عرب نزع أول كربون منه بتدخل نازعات الكربون واهليدروجني منتجا محض خل
يرتبط مبرافق اإلنزمي –أ .وخالل احللقة يهدم البريوفيك كليا إىل  CO2منتجا جزيئة  ATPومرجعا  55نواقل منها  4NAD+و  FADفتكون األمهية الفعلية حللقة كريبس هي
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إرجاع النواقل.

ج -الفسفرة التأكسدية :لتأكيد دور العناصر املتبقية يف الظاهرة نقدم التجربتني:

األولى :كما يف املخطط .نستنتج أن :مقر فسفرة  ADPإىل  ATPهو رؤوس الكريات املذنبة.
ومقر إرجاع  O2هو الغشاء الداخلي للميتوكوندري.

الثانية :جترى كما يف الوثيقة :التحليل :يكون  PHاخلارجي ثابتا قبل إضافة  O2مث يتناقص مباشرةعند اإلضافتني احملدودتني .يرتفع بعد تدرجييا أما عند إضافة  DNPفيكون
االرتفاع مباشرة حىت العودة إىل القيمة األصلية .التفسير :يلعب  O2دور مستقبل إلكرتونات وجوده حيفز أكسدة النواقل كمصدر حلركة  H+ما يفسر ثبات  PHقبل اإلضافة.
صفحة  1من 2

تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة إلى ق ابلة لالستعمال

التحوالت الطاقوية

أما عند إضافته تتأكسد النواقل فتفقد إلكرتونات عرب السلسلة التنفسية ترجع  O2أما
الوسط ما يفسر التناقص السريع لـ  PHمث تعود إىل الفراغ حىت تشكل فرقا يف الرتكيز
يف الفراغ أعلى من احلشوة فتمر عرب قناة الكرية املذنبة ما يفسر التزايد التدرجيي لـ  .PHأما عند
إضافة  DNPفإن  H+تدخل عرب الغشاء الداخلي ما يفسر التزايد السريع لـ .PH
H+

االستاذ :بن الشيخ

فتخرج عرب املضخات حنو الفراغ بني الغشاءين مث عرب البورينات يف الغشاء اخلارجي إىل
55

نتيجة :على مستوى حلقة كريبس ترجع النواقل اليت تتأكسد بوجود  O2مسببة حركة H+
فتشكل .ATP
د -المعادلة اإلجمالية للتنفس:
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ه  -آليات التحويل في الوسط الالهوائي :α :ميكن مالحظة أن معلقا من اخلمرية ال ينتج كحول اإليثانول إال بعد

نفاد  O2من الوسط .نتيجة :يهدم الغلوكوز يف غياب  O2جزئيا إىل إيثانول (مادة عضوية) .CO2 +
 :βمبأن اهلدم يف غياب  O2جزئي فالطاقة أقل حيث ميكن حتليل نتائج قياس شفافية (معدل اخرتاق الضوء للوسط)
معلقي مخرية مهوى وآخر غري مهوى .تتناقص الشفافية بشكل طفيف يف الوسط اهلوائي وبشكل حاد يف الوسط الالهوائي.

التعليق  :مبأن الشفافية تتناسب عكسا مع التكاثر الذي يتناسب طردا مع انتاج الطاقة فإن الطاقة الناجتة عن الوسط اهلوائي
أعلى من الالهوائي.

اآللية:

تطبيق -1 :احسب املردود الطاقوي للظاهرتني إذا علمت أن الطاقة الناجتة عن هدم جزيئة  30.5 kj/mole = ATPوأن الطاقة املخزنة يف الغلوكوز = .2860 kj/mole
 -3احسب مقدار الضياع بشكل إيثانول إذا علمت أن الطاقة املخزنة فيه = .1360 kj/mole
 -2احسب مقدار الضياع الطاقوي للظاهرتني.
التمرين األول :تفرض النشاطات اخللوية صرفا مستمرا للطاقة ما يتطلب انتاجا مستمرا هلا ندرس جانبا من آليات هذا اإلنتاج يف هذه النشاطات التجريبية.
الوسط (ب)
الوسط ( أ )
املكونات
التجربة األولى :يوضع معلقان من مخرية اجلعة  Saccharomyce cerevisiaeبرتكيز  % 52يف
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 5705ل
 O2املستعمل
حرارة °35م ويزود أحدمها بـ  O2ومتت معايرة كمية بعض املركبات كما يف جدول الوثيقة .51
 CO2املنطلق

 5723ل

 5704ل
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 -51قدم حتليال مقارنا للنتائج.
 -52ماهي املعلومات املستخرجة ابتداء من النواتج.
اإليثانول الناتج
 -53إذا كانت الكمية الناجتة من اإليثانول يف هناية التجربة =  11موال حدد كمية الطاقة القابلة
 51غ
الغلوكوز املستهلك
لإلستعمال الناجتة بـ  Kj/moleإذا علمت أن كمية الطاقة يف  ATPمقدرة بـ 30.5 Kj/mole :وما هو وزن الغلوكوز املستعمل للحصول على هذه
جدول الوثيقة 51

املرحلة
51

النتائج إذا علمت أن الصيغة الكيميائية للغلوكوز هي C6H12O6

الشروط

التجربة الثانية :مت حتضري معلق من العضيات املمثلة بالوثيقة  52ومزود
52
بـ  O2ويعامل كما يف جدول الوثيقة .53
إضافة البريوفيك
+
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 -54اكتب البيانات املرقمة يف الوثيقة ( 52الشكل :أ ).
إضافة TH-H
 -55ماذا تستنتج من مقارنة النتائج يف املرحلتني ( 1و  )2مث ( 2و  )3؟
 -50ابتداء من الشكل (ب) للوثيقة  52اشرح آلية النقل الفيزيائي لإللكرتونات بعد حتديد مصدرها ومصريها.
الوثيقة 52
2
1
الوثيقة 54
إضافة الغلوكوز

 5740ل
 51غ

النتائج
عدم تشكل  ATPوثبات كمية O2
تشكل  ATPوتناقص كمية O2
تشكل  ATPوتناقص كمية O2
جدول الوثيقة 53
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التجربة الثالثة :يضاف إىل معلق العضيات السابقة مزود بكمية كافية من  TH-Hكمية حمدودة من  O2ويتم قياس محوضة الوسط فكانت النتائج كما يف الوثيقة .54
 -50فسر النتائج احملصل عليها.
 -51كيف ميكنك إذن تعليل شكل وحجم العضيات املدروسة املأخوذة من وسط ال يضم  O2؟

صفحة  2من 2

