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 مقدمة                                
 الكٌمٌاء فً حقل هوBio-energic الحيوية الطاقة

 خالل من الطاقة تدفق  بدراسة تهتم التً الخلٌة وبٌولوجٌا الحٌوٌة

 ودراسة الحٌة، الكائنات فً الطاقة تحوٌل دراسة أي الحٌة األنظمة

 التنفس عملٌات مثل  الخلوٌة العملٌات مختلف من اآلالف

 العملٌات و الغذائً التمثٌل عملٌات من الكثٌر وغٌرها الخلوي

 مثل أشكال فً الطاقة واستخدام إنتاج إلى تؤدي التً  األنزٌمٌة

 هدفال هو وهذا  (ATP) الفوسفات ثالثً ٌنزادٌنو جزٌئات
 اكتساب كٌفٌة وصف فً ٌتجلى والذي الحٌوٌة لطاقةل األساسً

   .البٌولوجً العمل أداء أجل من وتحوٌلها للطاقة الحٌة الكائنات
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 فٙ انٕظبئف انخهٕٚت ٔانٕظبئف   ATPاستعًبالث               
  :فٙ انجسى االستقالبٛت                              

 

فٙ ثالث يجًٕعبث سئٛسٛت يٍ انٕظبئف  ATP انـٚستعًم 

 :انخهٕٚت ْٔٙ
 

 . انُقم انغشبئٙ-1
 . تشكٛب انًشكببث انخهٕٚت-2
 . أعًبل آنٛت-3
 
 

 

 



 :وهذه االستعماالت المختلفة الثالثة هامة لكل من

 

 .تجهٌز الطاقة الالزمة لنقل الصودٌوم خالل غشاء الخلٌة-1

 عضٌاتأحد ) لتكوٌن البروتٌن الرٌبوسوماتوتنشٌط -2

  RNArو  رٌبوسومٌةالخالٌا الحٌة، وهو مؤلف من بروتٌنات 

إلى سالسل  RNAmمهمته األساسٌة ترجمة . رٌبوسومً

وبالتالً هو أحد . تترابط فٌما بعد لتشكٌل البروتٌنات ببتٌدٌة

المراكز المهمة فً عملٌة تحوٌل المعلومات الوراثٌة إلى 

  (.بروتٌنات مشفرة ضمن الصٌغة الوراثٌة

 . وتجهٌز الطاقة الضرورٌة للتقلص العضلً-3

 



ضرورٌة للغشاء الخلوي عند  ATP الـوباإلضافة إلى كون طاقة *

فهً ضرورٌة أٌضاً بصورة مباشرة أو غٌر نقله الصودٌوم 

وأٌونات الكالسٌوم وأٌونات  البوتاسٌومأٌونات مباشرة لنقل 

وأٌونات الهٌدروجٌن  والٌورات الكلورٌدوأٌونات الفوسفات 
 . والعدٌد واألٌونات والمواد األخرى أٌضاً 

والنقل عبر غشاء الخلٌة مهم جداً لوظائف الخلٌة لدرجة أن **

%   80تستخدم حوالً التً خالٌا الكلوٌة بعض البعض منها مثل 
 . الذي ٌتم تولٌده فٌها لهذا الغرض وحده  ATP الـمن 

فإنها تقوم أٌضاً بتولٌد  للبروتٌناتوباإلضافة لتكوٌن الخالٌا ***
 purines والبٌروٌنات والكولٌستٌرولالشحوم الفسفورٌة 

 ومجموعة أخرى من المواد والبٌرٌمٌدٌنات



وٌحتاج تكوٌن أي مركب كٌمٌائً تقرٌباً إلى طاقة؛ 

فمثالً ٌمكن أن ٌكون جزيء بروتٌن واحد مركباً من 

 ببعضهاملتصقة  األمٌنٌةعدة آالف من األحماض 

وٌحتاج تكوٌن كل واحد من .  ببتٌدٌةالبعض بارتباطات 

.  هذه االرتباطات إلى تحلٌل ثالثة ارتباطات عالٌة الطاقة
 ATP الـولذلك ال بد من إطالق عدة آالف من جزٌئات 

لكً  GTP الجوانوزٌنأو من جزٌئات ثالثً فوسفات 

وفً الواقع تستعمل بعض . تولد أحد جزٌئات البروتٌن 
الذي ٌتكون فٌها  ATP الـتقرٌباً من كل %  75الخالٌا 

 لتركٌب المركبات الكٌمٌائٌة الجدٌدة فٌها 



   ATPللـواالستعمال الرئيسي األخير 

هو تجهٌز الطاقة لبعض الخالٌا لتولٌد عمل آلً؛ حٌث 

كبٌرة من  مٌةإلى استهالك كاللٌف العضلً  صتقلٌحتاج 
  .ATP الـ

وتقوم بعض الخالٌا األخرى بأعمال آلٌة بطرق خاصة 

؛ ومصدر الطاقة لكل واألمٌبٌة الهدبٌةكالحركات أخرى 
 . ATPالـهذه األنواع من األعمال اآللٌة هو 

 



 ATP للـفً العملٌات الكٌمٌائٌة المكونة  المٌتوكوندرٌاتدور 

 ويمثالن خروج طاقة  2 و 1الطريقان ; وبالعكس ADP وتحلله إلى ATP دورة تكوين

 .تخزين طاقة ، على التوالي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:ATP-ADP.svg


اآللية الكيميائية  ببسى ATP انـتسًٗ ْزِ انعًهٛت انشبيهت نتكٍٕٚ *

 . ATP .الـلتكوين  التناضحية
 

دائًبً  ATP ثالثٙ انفٕسفبث أدُٕٚسٍٛتتٕفش جزٚئبث  :ٔانخالصت

 ATP انـٔنهتعٕٚض عٍ . ٔتطهق طبقبتّ بسشعت عُذيب تحتبجّ انخهٛت
انتحهم عًهٛبث ٚتى إَتبجّ يجذدا خالل انز٘ ٚستٓهك فٙ انخهٛت 

سكشٚبث ٔانذٌْٕ ٔانبشٔتُٛبث ٔتستعًم انطبقت نهانكًٛٛبئٛت انبطٛئت 

تقشٚببً يٍ %  95ٔٚتكٌٕ حٕانٙ . جذٚذ ATP انًٕنذة يٍ رنك نتكٍٕٚ

  انًٛتٕكَٕذسٚبثانخالٚب يًب ٚعهم تسًٛت  يٛتٕكَٕذسٚب فٙ ATP انـْزا 

 . نهخهٛت محطات توليذ الطاقة بـ
بأعذاد كبٛشة  انًٛتٕكَٕذسٚبث نٓزا فهٛس يٍ انغشٚب أٌ تتٕاجذ

  يٛتٕكَٕذساث ًٚكُٓب االَقسبو ٔتٕنٛذاَّ كًب  .انخالٚب انعضهٛت فٙ

  DNA ، ٚسًٗبٓبخبص DNA  تًتك انًٛتٕكَٕذسٚبأخشٖ؛ رنك ألٌ 

 .انًٛتٕكَٕذسٚب
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