சுவாசித்தல் (RESPIRATION)
உயிரணுக்களின் வளர்ச்சிக்கும் பெறுக்கத்திற்கும் ஆற்றல் அவசியமானதாகும்.
சுவாசித்தல்
நிதறந்த

என்ெது

கரிம

உயிர்ச்சிததமாற்றங்களின்

(ORGANIC)

பொருட்களிலிருந்து

பகாழுப்பு) ஆற்றதல பவளியயற்றும் நிகழ்வாகும்.
விதளவாகத்தான்

கரிம

பொருட்கள்

விதளவாக

(தரசம்,

புரதம்

ஆற்றல்

மற்றும்

உயிர்ம ஆக்சீகரணத்தின்

ெடிப்ெடியாக

சிததந்து

அவற்றுள்ளிருக்கும் ஆற்றல், சுவாசித்தல் மூலமாக பவளியயற்றப்ெடுகிறது.
இந்த

ஆற்றலானது

யததவப்ெடும்

ATP

பொழுது

மூலக்கூறாக

அணுக்களில்

உெயயாகிக்கப்ெடுகிறது.

யசமிக்கப்ெட்டு

இரண்டு

சுவாசித்தல் அறியப்ெடுகின்றன:

விதமான

1. வவளி சுவாசித்தல்: அதாவது மூச்சு இயங்குவது. O2 இன் உள்யளற்றம்
மற்றும் CO2 வின் பவளியயற்றம்.

2. உள்

சுவாசித்தல்

உயிர்ம

உற்ெத்தி.

அல்லது உயிரணு

ஆக்சீகரணத்தின்

விதளவாக

சுவாசம்: கரிம பொருட்களின்
உயிரணுக்களில்

ஆற்றலின்

சுவாசித்தலின் வகைைள்
1. காற்று சுவாசம்: ெிராணவாயுவான ஆக்சிஜனின் உதவியயாடு நடப்ெது.
இதன் மூலம் கரிம பொருட்கள் முழுவதுமாக நீரும் CO2 வாக
சிததந்து

ஆற்றதல பவளியிடுகிறது.

2. காற்றில்லா சுவாசம்:
கரிம சிததவு.

ெிராணவாயு இல்லாத நிதலயில் நதடபெறும்

இதன் விதளவாக அதரச்சிததவு ஏற்ெட்டு குதறவான

ஆற்றயல பவளியிடப்ெடுகிறது.
சுவாசித்தல் நகைமுகை
மூன்று

நிதலகளில்

உயிரணுக்களில்

சுவாசித்தல்

நதடபெறுகிறது:

ைிகளக்ைாலிசிஸ், க்வரப் சுழற்சி (ட்கர ைார்பாலிக் அமில சுழற்சி) மற்றும்
எலக்ட்ரான் ைைத்து சுழற்சி.

ைிகளக்ைாலிசிஸ்: (எம்ைன் மமயர்வ
•
•

ாஃப் பாகத) EMP PATHWAY

தசபடாெிலாஸத்தில் நதடபெறும் சுவாசித்தலின் முதல் சிததமாற்றக்
கிரிதயயாகும். இதற்கு O2 யததவப்ெடுவதில்தல.
இதில்

தரசப்பொருட்கள்

பசய்யப்ெட்டு

கபருமவட்

அதாவது

என்ற

எளிய

குளூமைாஸ்

2

ஆக்சீகரணம்

மூலக்கூறுகளாக

யவதி

மாற்றமதடகின்றன.
•

இதன்

மூலம்

வடிவில் பவளியயற்றப்ெடுகிறது.

சிறிய

அளவில்

ஆற்றலும்

ATP

சிறிய அளவில் குதறத்தல் பொருளாக (REDUCING AGENT) NADH2 வும்
உருவாக்கப்ெடுகிறது.
கீ ழ்கானும்

10

கிரிதயகளால்

குளூயகாஸ்

மூலக்கூறு

மூலக்கூறுகளாக மாற்றமதடகின்றது.

தெருயவட்

முதல் 5 கிரிதயகளில் நடப்ெதவ கீ ழ்கண்டவாறு:
1. குளுமைாஸ் பாஸ்பரீைரணம்:
•
•
•
•
•
•

குளுயகாஸ்

ஊக்குவிக்கப்ெடுகிறது,

ொஸ்ஃயெட் உருவாக்கப்ெடுகிறது.

இந்த கிரிதயக்கு ொஸ்யொரியலஷன் என்று பெயர்
இதற்கு உதவிபுரியும் பநாதி வ
உருவாகும்

2. குளுமைாஸ்

-6

(ISOMERISATION)

•

க்வசாகைமேஸ்

சிறிய அளவு பவப்ெமும் இக்கிரிதயயில் உருவாகிறது
குளுயகாஸ்

பசயல்ெடுகிறது.

•

-6

ATP ொஸ்யெட்வழங்கியாக பசயல்புரிகிறது.

உயிர்மயவதியியல்

•

குளுயகாஸ்

-6

ொஸ்ஃயெட்

மாற்றங்களுக்கு

பாஸ்ஃமபட்

–

ெின்வரும்

முதல்

ெல

மூலக்கூறாக

அகமப்புமாற்றும்

ைிரிகய

குளுயகாஸ் -6 ொஸ்ஃயெட் இக்கிரிதயயில் ஃப்ரக்மைாஸ் 6
பாஸ்ஃமபட் என்று அதமப்ெில் மாற்றமதடகிறது.
பநாதி – பாஸ்ஃவபா ஃப்ரக்மைா கைமேஸ்

6 கார்ென் அதமப்புதடயது – 5 கார்ென் அதமப்புதடயதாக
மாறுகிறது.

3. ஃப்ரக்மைாஸ் 6 பாஸ்ஃமபட் பாஸ்பரீைரணம்
•
•

ஊக்குவிக்கப்ெடும் கிரிதய
ATP

மூலக்கூறின்

பதாகுதி
•
•
•

உதவியுடன்

ஃப்ரக்மைாஸ்

யசர்க்கப்ெடுகிறது

6

யமலும்

ஒரு

பாஸ்ஃமபட்

ொஸ்யெட்

உடன்

இதனால் ஃப்ரக்மைாஸ் - 1- 6 கைபாஸ்ஃமபட் உருவாகிறது.
இதற்கு உதவும் பநாதி – ஃபாஸ்மபா ஃப்ரக்மைா கைமேஸ்
இங்கு

தான்

நதடபெறுகிறது.

முதல்

தளப்வபாருள்

ஃப்ரக்மைாஸ்

6

பாஸ்பரீைரணம்

பாஸ்ஃமபட்

என்ை

தளப்வபாருள் ொஸ்ெரீகரணம் அதடந்து ஃப்ரக்மைாஸ் - 1-

6 கைபாஸ்ஃமபட் ஆக மாறுகிறது.

4. ஃப்ரக்மைாஸ் - 1- 6 கைபாஸ்ஃமபட் இன் சிகதவு
•
•

இரண்டு

சிததகிறது.
உருவாகும்

மூவங்க

ொஸ்யெட்டு

யவதிப்பொருட்கள்-

பாஸ்மபட் (G-3-P) மற்றும் கைக
•

யவதிப்பொருட்களாக

ைிளிசரால்டிக

பாஸ்மபட் (DHAP)

•
இந்த

5

3

ட்வராஜன் அசிமைான்

பநாதி – ஆல்மைாமலஸ்

5. DHAP இன் அகமப்பு மாற்ைம் (ISOMERIZATION)
•

டு

கிளிசரால்டிதைடு

3

மாற்றமதடகிறது

ொஸ்யெட்

(G-3-P)

ஆக

பநாதி – பாஸ்மபா குளூமைா ஐவசாமமரஸ்

கிரிதயகளின்

முடிவில்

1

குளூயகாஸ்

மூலக்கூறு,

2

டு 3 பாஸ்மபட் மூலக்கூறுகளாக சிததவுறுகிறது.

ைிளிசரால்டிக

6. ஆக்சீைரண பாஸ்பரீைரணம் (OXIDATIVE PHOSPHORYLATION)
•

ைிளிசரால்டிக

3

டு

பாஸ்மபட்

மூலக்கூறுகள்

ஆக்ஸீகரணம் பசய்யப்ெட்டு 3 ொஸ்யொகிளிசரிக் அமிலம்
என மாற்றப்ெடுகிறது. யமலும் 3 ொஸ்யொகிளிசரிக் அமிலம்
ொஸ்ெரீகரணித்திலும்
•

கை

டு

ட்வராஜிமேஸ் என்ெதாகும். இந்பநாதி ஆக்சீகரணம்
ொஸ்ெரீகரணமும்

விதளவாக

•

-

இதற்கு யததவயான பநாதி பாஸ்மபாைிளிசரால்டிக
மற்றும்

•

3

பாஸ்மபாைிளிசரிக் அமிலம் உருவாகிறது.
டிக

•

1,

ஈடுப்ெட்டு

3

பசய்யும்.

ஆக்சீகரணத்தின்

பாஸ்மபாைிளிசரால்டிக

டு

என்ற

மூலக்கூறு 3 பாஸ்மபாைிளிசரிக் அமிலம் என மாறுகிறது.
இந்த

கிரிதயக்காக

ஒரு

NAD+

துதன

உெயயாகிக்கப்ெட்டு NADH உருவாக்கப்ெடுகிற்து.

பநாதியானது

NADH என்ெது ஆற்ைல் நிகைந்த தளப்வபாருளாகும்.

ொஸ்ெரீகரண கிரிதயக்கு ஒரு ATP மூலக்கூறிலிருந்து

1 ொஸ்யெட் பதாகுதி 3 பாஸ்மபாைிளிசரிக் அமிலத்தில்

இகணக்ைப்பட்டு 1, 3 - கை பாஸ்மபாைிளிசரிக் அமிலம்
உருவாக்கப்ெடுகிறது

7. 1, 3 - கை பாஸ்மபாைிளிசரிக் அமிலத்திலிருந்து ஒரு பாஸ்மபட்
வதாகுதி ADP மூலக்கூறுக்கு மாற்ைப்படுைிைது.
•

கிதளக்காலிசிஸ்

கிரிதயயின்

உருவாக்கப்ெடுகிறது.

முதல்

ATP

மூலக்கூறு

•
•
•

பநாதி –பாஸ்மபா ைிளிசவரா கைமேஸ்

இக்கிரிதயயின் விதளவாக 3-பாஸ்மபாைிளிசரிக் அமிலம்
உருவாகிறது.
ஆக

பமாத்தம்

2

ATP

மூலக்கூறுகள்

முடிவில் உருவாகின்றன.

இக்கிரிதயயின்

6 வது, 7 வது நிதலகளில் தளப்பொருட்களிலிருந்து ஆற்றதல உள்ளடக்கிய
மூலக்கூறுகளான NADH
தளப்வபாருள்

மற்றும் ATP

பாஸ்பரீைரணம்

உருவாக்கப்ெடுவதால், இக்கிரிதயகள்

(SUBSTRATE

LEVEL

PHOSPHORYLATION)

என

மூலக்கூறுகளான

ATP

அதழக்கப்ெடுகின்றன. தளப்பொருட்களில் இருக்கும் ொஸ்யெட் பதாகுதிகள்
ஆக்சீகரணிக்கப்ெடுவதால்,

அதிக

ஆற்றல்

மற்றும் NADH பவளியயற்றப்ெடுகின்றன.
8. 3

பாஸ்மபாைிளிசரிக்

அமிலம்

(ISOMERIZATION)
•
•

நிதறந்த

அகமப்பு

மாற்ைமகைதல்

2 ொஸ்யொகிளிசரிக் அமிலமாக மாற்றமதடகிறது
பநாதி- பாஸ்மபா ைிளிசவரா ம்யுமைஸ்

9. 2 பாஸ்மபாைிளிசரிக் அமிலம் நீரிழப்பகைைிைது
•
•
•

இரண்டாவது

முதறயாக

கிதளக்காலிசிஸ்

ஆற்றல் நிதறந்த தளப்பொருள் உருவாகிறது

கிரிதயயில்

நீரிழப்ெினால் பாஸ்வபா இோல் கபருமவட் உருவாகிறது.
பநாதி- இவோமலஸ்

10. பாஸ்வபா இோல் கபருமவட்டிலிருந்து பாஸ்மபட் வதாகுதி ADP
விற்கு மாற்ைப்படுைிைது.
•
•
•
•
•

இரண்ைாவது ATP உருவாக்கும் ைிரிகய

இதன் விதளவாக கபருமவட் மூலக்கூறு உருவாகிறது.
பநாதி- கபருமவட் கைமேஸ்.

இரண்டாவது தளப்வபாருள் பாஸ்பரீைரணம் ைிரிகய

2 தெருயவட் மூலக்கூறுகள் இந்த கிரிதயயின் முடிவில்
உருவாகிறது.

ைிகளைாலிசிஸ் - இக்கிரிதயயில் நடக்கும் மூன்று முக்ைிய நிகழ்வுகள்:
1. குளூயகாசின்

சிததவு

அதாவது

தெருயவட் உருவாக்கப்ெடுகிறது.

குளூயகாஸ்

ஆக்சீகரணம்

2. 1NADH உருவாக்கப்ெடுகிறது (ஆற்றல் நிதறந்த மூலக்கூறு)
3. ஆதாயமாக 2 ATP ஆற்றல் மூலக்கூறுகள் கிதடக்கின்றன

அதடந்து

1

3

மற்றும்

வது

உெயயாகிக்கப்ெடுகின்றன.

7

மற்றும்

10

மூலக்கூறுகள்

கிரிதயயிலிருந்து

கிரிதயகளிலிருந்து
தளப்பொருள்

உருவாக்கப்ெடுகின்றன.

முதறயய

2
2

ATP
ATP,

மூலக்கூறுகள்

பமாத்தம்

ொஸ்ெரீகரணத்தின்

4

ATP

மூலம்

ஆகபமாத்தம் கிதளக்காலிஸ் கிரிதயயின் முடிவில், 2 ATP மூலக்கூறுகள்
ஆதாயமாக கிதடக்கின்றன.

