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گفتار  :1تأمین انرژی
9ورزش و فعالیتهای بدنی شدید ،سبب میشوند تا احساس گرما کنیم و مقداری آب به شکل عرق از دست بدهیم.
9
9انرژی مورد نیاز انسان و سایر جانوران به شیوه یکسانی از غذایی که میخوریم تأمین میشود .در واقع در جانوران مختلف منبع
9
غذا متفاوت است اما در همۀ جانوران یک شیوه یکسان برای تأمین انرژی از این منابع غذایی

متفاوت وجود دارد.
حواست باشه که روش به دست آوردن انرژی در جانداران ،یکسان نیست! به طور مثال گیاهان از
نور خورشید انرژی میگیرند ولی جانوران از غذایی که میخورند.
جانداران انرژی میگیرند؛ از آن برای انجام فعالیتهای زیستی خود استفاده میکنند و بخشی از آن را به صورت گرما از دست
میدهند (فصل  1دهم).
9نیاز ما به اکسیژن به علت انجام فرایندی به نام تنفس یاختهای است؛ زیرا در این فرایند  ATPتولید میشود؛ مث ً
ال انرژی ذخیره
9
شده در گلوکز در تنفس یاختهای ،برای تشکیل مولکول  ATPبه کار میرود.

در واکنش تنفس یاختهای برای تولید  ATPلزوماً از گلوکز استفاده نمیشود و در شرایطی به جای گلوکز از چربی یا پروتئین استفاده میشود.
مثال در افراد مبتال به دیابت شیرین ،یاختهها چون نمیتوانند از گلوکز استفاده کنند ،مجبورند انرژی مورد نیاز خود را از چربیها و یا حتی پروتئینها
ً
به دست آورند.

 ATPمولکول پرانرژی

9هیچ جانداری نمیتواند بدون انرژی زنده بماند ،رشد و فعالیت کند.
9
9حفظ هر یک از ویژگیهای جانداران مانند رشد و نمو و تولیدمثل به در اختیار داشتن  ATPوابسته است.
9
 ATP9یا آدنوزین تری فسفات ،شکل رایج و قابل استفادۀ انرژی در یاختهها است.
9

در یک یاخته ،دو نوع مولکول  ATPوجود دارد؛ یکی با قند ریبوز که همان شکل رایج و قابل استفادۀ انرژی در یاختهها است و دیگری با
قند دئوکسیریبوز که در ساختار ِدنا قرار میگیرد.

 این نوکلئوتید از باز آلی آدنین ،قند پنج کربنی ریبوز (که با هم آدنوزین نامیده میشوند) و سه گروه فسفات تشکیل شده استساختار  - ATPآدنین
 -ریبوز

نوعی باز آلی نیتروژندار دو حلقهای (یکی 5ضلعی و دیگری  6ضلعی)
نوعی مونوساکارید  5کربنی است.
 -اضافه شدن فسفات به آدنوزین
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تشکیل آدنوزین مونوفسفات ()AMP

مراحل افزوده شدن فسفات به آدنوزین  -اضافه شدن فسفات به AMP

تشکیل آدنوزین دیفسفات ()ADP

 -اضافه شدن فسفات به ADP

تشکیل آدنوزین تریفسفات ()ATP

حواست باشه که مولکول آدنوزین دارای  3حلقۀ آلی است

 2حلقۀ  5ضلعی (یکی برای قند و دیگری برای باز آلی)  +یک حلقۀ  6ضلعی

تبدیل مولکول  ADPبه ATP

تبدیل مولکول  ATPبه ADP

نوعی واکنش انرژیخواه است.

نوعی واکنش انرژیزا است.

انرژی مورد نیاز برای انجام واکنش از مواد مغذی و یا نور خورشید
تأمین میشود.

یاخته از انرژی ایجاد شده برای انجام فعالیتهایش استفاده میکند.

فصل  :5از ماده به انرژی

نیما ابوالحسنی

همراه با مصرف آب است.

همراه با تولید آب است.

H2O

روشهای ساخته شدن ATP
برای ساختهشدن  ATPبه فسفات و انرژی نیاز است.

تولید در سطح پیشماده
از یک مولکول فسفاتدار ،فسفات جدا و به
مولکول  ADPمتصل میشود.

تولید اکسایشی

تولید نوری

از انرژی شیب غلظت یون هیدروژن برای تولید  ATPاستفاده میشود.

میتواند در مادۀ زمینهای سیتوپالسم و یا
در یاختههای یوکاریوتی درون کلروپالست
در یاختههای یوکاریوتی درون راکیزه انجام میگیرد.
درون راکیزه انجام بگیرد.
انجام میگیرد
میتواند خارج از واکنشهای تنفسیاختهای
خارج از واکنشهای تنفس یاختهای انجام
فقط در واکنشهای تنفس یاختهای انجام میشود.
باشد (مثل استفاده از کرآتین فسفات)
میگیرد.
میتواند همراه با تولید  CO2باشد (مث ً
ال در
چرخۀ کربس)

تولید  ATPهمراه با تولید کربن دیاکسید نیست!

تولید  ATPبه این روش میتواند وابسته به
تولید  ATPبه این روش فقط در حضور  O2کافی تولید  ATPبه این روش نیازی به حضور
حضور  O2باشد مث ً
ال تولید  ATPبه این روش
ندارد.
است.
رو چرخۀ کربس!
در همۀ جانداران انجام میشود.

O2

در جانداران فتوسنتزکننده انجام میشود.
فقط در یاختهها و جانداران هوازی انجام میگیرد.
(بیشتر گیاهان  +گروهی از آغازیان و باکتریها)
پیوند اشتراکی فسفات – فسفات تشکیل میشود.

در تولید  ATPبه روش در سطح پیشماده ،همواره:

1
2

از یک مولکول آلی دوفسفاتی ( )ADPاستفاده میشود.
قطعاً از یک مولکول فسفاتدار برای تأمین فسفات استفاده میشود.
تولید  ATPدر واکنشهای تنفس یاختهای میتواند به روشهای تولید در سطح پیشماده (در واکنشهای قندکافت و چرخۀ کربس) و

اکسایشی (در زنجیرۀ انتقال الکترون) انجام بگیرد.

تولید  ATPبه کمک کرآتین فسفات در ماهیچههای اسکلتی

9انرژی مورد نیاز ماهیچههای اسکلتی به روشهای مختلفی تأمین میشود .یکی از این روشها ،استفاده از کرآتینفسفات است.
9
9کرآتین فسفات به عنوان مولکول پیشماده ،فسفات الزم برای تولید  ATPرا فراهم میکند.
9
9تولید  ATPبه کمک کراتینفسفات یک واکنش آنزیمی است .آنزیم مورداستفاده در واکنش:
9
9دارای دو جایگاه اتصال است؛ یکی برای کرآتین فسفات و دیگری برای .ADP
9
9پیوند بین فسفات و کراتین را میشکند.
9
9پیوند اشتراکی بین فسفاتی بین فسفات و  ADPرا تشکیل میدهد.
9
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9مراحل فعالیت آنزیم :اتصال پیش مادهها به جایگاههای
9
جدا شدن گروه فسفات از کرآتین فسفات

خود در آنزیم

(شکستن پیوند اشتراکی!)

اتصال گروه فسفات به

( ADPتشکیل پیوند اشتراکی!)

تولید  ATPو خارج

شدن مولکولهای  ATPو کراتین (محصوالت واکنش) از
جایگاههای خود.
آنزیمی پروتئینی است؛ بنابراین 1 :در ساختارش خود پیوندهای اشتراکی و غیراشتراکی دارد 2 .سطوح  1تا  3پروتئینها را دارد
(فصل  1دوازدهم).
فصل  2دوازدهم:
 1نوعی آنزیم درونیاختهای است؛ در نتیجه توسط رناتنهای آزاد در سیتوپالسم تولید میشود.
 2ژن سازندۀ آن در دنای خطی همۀ یاختههای هستهدار بدن قرار دارد ولی فقط در یاختههای ماهیچهای توسط رنابسپاراز  2رونویسی
و مورد الگوبرداری میشود.
زیستن با اکسیژن

9تنفسیاختهای در دو مرحلۀ کلی انجام میگیرد:
9
 1مرحلۀ اول

همان قندکافت است که درون مادۀ زمینهای سیتوپالسم انجام میگیرد.

 2مرحلۀ دوم

شامل اکسایش پیرووات ،چرخۀ کربس و زنجیرۀ انتقال الکترون است و در یوکاریوتها درون میتوکندری انجام میشود.

قندکافت (گلیکولیز)

اسامیدیگر! مرحلۀ اول تنفس یاختهای  +مرحلۀ بیهوازی تنفس یاختهای  +تولید  ATPدر غیاب اکسیژن
محل انجام مادۀ زمینهای سیتوپالسم
مواد مصرفی
مواد تولیدی

مراحل فرایند

1

2

یک مولکول فروکتوزفسفاته و دو مولکول ADP

این مرحلۀ قندکافت ،انرژیخواه است.
فسفاتهای جداشده از دو  ATPبه کربنهای ابتدایی و انتهایی گلوکز متصل میشوند.
در این مرحله 3 ،مولکول دوفسفاته از دو نوع تولید میشود .دو مولکول  ADPو یک
فروکتوزفسفاته!
در این مرحله ،مولکول قندی مصرف و تولید میشود.
مواد مصرفی یک مولکول فروکتوزفسفاته
مواد تولیدی دو مولکول قندفسفاته
تعداد کربن و فسفات هر یک از محصوالت ،نصف مادۀ مصرفی است.
پیوند اشتراکی بین کربنها شکسته میشود!
در این مرحله ،مولکول قندی مصرف و تولید میشود.
مواد مصرفی
مواد تولیدی

3
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یک مولکول گلوکز و دو مولکول ATP

دو مولکول قندفسفاته  +دو مولکول  + NAD+دو یون فسفات
دو مولکول اسید دوفسفاته  +دو مولکول  + NADHدو یون هیدروژن

در این مرحله از فسفاتهای آزاد در سیتوپالسم استفاده میشود.
ترتیب اتفاقات :اضافه شدن یک فسفات به هر قندفسفاته از دست دادن دو الکترون
دریافت دو الکترون و یک پروتون توسط هر NAD+
و دو پروتون (  )H+از قندفسفاته
در این مرحله ،مولکول قندی مصرف ولی مولکولی با خاصیت اسیدی تولید میشود.

فصل  :5از ماده به انرژی

نیما ابوالحسنی

 مواد مصرفی -مواد تولیدی

دو مولکول اسید دوفسفاته  +چهار مولکول ADP
دو مولکول پیرووات  4 +مولکول ATP

در این مرحله از اسید دوفسفاته به ترتیب دو مولکول  ATPایجاد میشود.
پیرووات ترکیبی اسیدی اما فاقد فسفات است.

4

ATPها به روش تولید در سطح پیشماده ،تولید میشوند.

 در این مرحله 6 ،مولکول دو فسفاته از دو نوع مصرف میشود. در این مرحله ،مولکول اسیدی مصرف و تولید میشود.برای انجام واکنشهای مربوط به تجزیه گلوکز انرژی فعالسازی نیاز هست .این انرژی از  ATPتأمین میشود.

فصل  2دوازدهم:
 1قندکافت ،مجموعه واکنش آنزیمی است .آنزیمهای مؤثر در این واکنش از نوع درونیاختهای هستند؛ در نتیجه توسط ریبوزومهای
آزاد در سیتوپالسم تولید میشود.
 2ژنهای مؤثر در ساخت آنزیمهای قندکافت ،در یوکاریوتها در دنای خطی قرار دارند و توسط رنابسپاراز  2رونویسی میشوند.
ل پرانرژی  ATPو  NADHبه وجود میآیند.
در این واکنشهای قندکافت دو نوع مولکو 

 NADH9حامل الکترون است ،دو نوکلئوتید دارد و از  NAD+به اضافه الکترون و پروتون تشکیل میشود NAD+ .و NADH
9
با گرفتن و از دست دادن الکترون و پروتون ،به همدیگر تبدیل میشوند.
 NAD+با گرفتن الکترون کاهش و  NADHبا از دست دادن الکترون اکسایش مییابد.

ترتیب گرفتن الکترون توسط  :NAD+گرفتن یک الکترون توسط NAD+

تشکیل NAD-

گرفتن یک پروتون توسط NAD-

تشکیل . NADH-

تشکیل NAD

گرفتن یک الکترون دیگر

یک مولکول با دریافت الکترون ،کاهش (احیاء) و با از دست دادن الکترون ،اکسایش مییابد.

مولکول  NADHفقط اکسایش و مولکول  NAD+فقط کاهش مییابد.
در واکنشهای قندکافت ،فسفاتهای مورد نیاز از کجا تأمین میشود:

1
2
3

از مولکول  :ATPدر مرحلۀ تولید فروکتوزفسفاته از گلوکز
از مادۀ زمینهای سیتوپالسم :در مرحلۀ تولید اسید دوفسفاته از قندفسفاته
از اسید دوفسفاته :در مرحلۀ تولید پیرووات از اسید دوفسفاته

دوباره قندکافت اما با یک نگاهی دیگر! چشمها را باید شُست!
مرحلهای از قندکافت که ...

مرحلۀ اول

مرحلۀ دوم

مولکول با خاصیت اسیدی تولید میشود
همۀ مواد مصرفی و تولیدی خاصیت قندی دارند

ü

ترکیبی  3کربنه تولید میشود

ü

مرحلۀ سوم

مرحلۀ چهارم

ü

ü

ü

انرژی رایج و قابلاستفاده در یاخته را تولید میکند
یون فسفات به مولکولی قندی اضافه میشود

ü
ü

ü

ü
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مولکول فسفاتدار تولید میشود

ü

مولکولهای نیتروژندار تولید میشود

ü

ü

واکنش اکسایش – کاهش انجام میگیرد

ü

ü

ü

ü

ü

 6مولکول دوفسفاتی مصرف میشود

ü

مولکولهای  3کربنی مصرف میشوند

ü

ü

مولکولهای  3کربنی فسفاتدار تولید میشود

ü

ü

ü

خب اگه یادت باشه گفتیم که مرحلۀ دوم تنفسیاختهای اکسیژن میخواد و توی یوکاریوتها درون میتوکندری انجام میشه .حاال وقتشه که بریم سراغ مرحلۀ دوم ...
راکیزه مقصد پیرووات

اندامکی در یوکاریوتها است که دو غشا دارد و کار آن تأمین انرژی برای یاخته است (فصل  1دهم).
گفتیم که راکیزه دو غشا دارد:
9غشای بیرونی
9

دو الیۀ فسفولیپیدی دارد و صاف است.

9غشای درونی
9

دو الیۀ فسفولیپید دارد و به داخل چین خورده است  +محل قرارگیری زنجیرۀ انتقال الکترون و آنزیم ATP

ساز است.
میتوکندری دو فضا دارد:
9فضای داخلی
9

محل قرارگیری دنای حلقوی  +رناتن  +محل انجام فرایندهای همانندسازی ،رونویسی ،ترجمه ،اکسایش پیرووات

و چرخۀ کربس  +نسبت به فضای خارجی بزرگتر است  +توسط غشای درونی احاطه

غشای درونی غشای بیرونی

شده است.
9فضای بیرونی
9

فضای بین غشای داخلی و خارجی است  +تجمع پروتونها در این فضا

برای ساخت  ATPضروری است.

فضای بین دوغشا

DNA

رناتن

دقت کنید که مساحت غشای داخلی از غشای خارجی ،بیشتر است.
با توجه به شکل مقابل ،درون راکیزه چینخوردگیها به صورت موازی دیده میشود.

9راکیزه دنای مستقل از هسته و ِرناتَن مخصوص به خود را دارد ،بنابراین در آن پروتئینسازی انجام میشود.
9

شدن انواعی از پروتئینهای مورد نیاز در تنفس یاختهای وجود دارند.
9در دنای راکیزه ،ژنهای مورد نیاز برای ساخته
ِ
9

9راکیزه برای انجام نقش خود در تنفس یاختهای به پروتئینهایی وابسته است که ژنهای آنها در هسته قرار دارند و به وسیلۀ
9
ِرناتَنهای سیتوپالسمی ساخته میشوند.
پروتئینهای مورد نیاز برای تنفس یاختهای گروهی درون راکیزه و گروهی دیگر خارج از آن و توسط رناتنهای آزاد در سیتوپالسم تولید میشود.

دقت کنید که راکیزه نمیتواند به صورت مستقل از هسته ،نقش خود در تنفس یاختهای را انجام بدهد!
9راکیزه همراه با یاخته مث ً
ال در مرحلۀ  G2چرخۀ یاختهای و نیز مستقل از آن تقسیم میشود.
9
بریم چند نکتۀ ترکیبی از میتوکندری ببینیم ...
تارهای ماهیچهای نوع تند میتوکندری کمتری نسبت به تار کند دارند .این تارها با ورزش به تار کند تبدیل میشوند (فصل  3یازدهم).
در قطعۀ میانی اسپرم ،میتوکندریهای مارپیچی شکل قرار دارد .این میتوکندریها انرژی الزم برای حرکت اسپرم را فراهم میکنند.
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در زمان لقاح ،فقط سر اسپرم وارد اووسیتهای ثانویه میشود؛ در نتیجه دنای حلقوی اسپرمها در لقاح شرکت نمیکند و منشأ
میتوکندریهای یاختۀ تخم ،همان میتوکندریهای اووسیت ثانویه است (فصل  7یازدهم).
دناهای درون میتوکندری از نوع دناهای حلقوی هستند؛ در نتیجه در این دناها هر رشتۀ پلینوکلئوتیدی دارای دو انتهای متفاوت
نیست .دنای حلقوی اغلب یک جایگاه آغاز همانندسازی دارد (فصل  1دوازدهم).
صفات مربوط به دنای راکیزه فقط از والد ماده به فرزندان منتقل میشود( .فصل  3و  4دوازدهم)
ژنوم سیتوپالسمی در انسان ،یک نسخه از دنای حلقوی میتوکندری است (فصل  4دوازدهم).
در واکنشهایی از تنفس نوری که درون راکیزه انجام میشود ،مولکول کربن دیاکسید از ترکیبی دو کربنی آزاد میشود( .فصل  6دوازدهم)
اکسایش پیرووات

9پیرووات از طریق انتقال فعال وارد راکیزه میشود و در آنجا اکسایش مییابد.
9

9ترتیب وقایع بعد از ورود پیرووات به میتوکندری :پیرووات در راکیزه یک کربن دیاکسید از دست
9
میدهد

پیرووات (البته بهتره بگیم مولکولی دوکربنه!) دو الکترون دو پروتون از دست میدهد

تشکیل بنیان استیل و مولکول NADH

استیل با اتصال به مولکولی به نام کوآنزیم ،A

استیل کوآنزیم  Aرا تشکیل میدهد.
9اکسایش استیل کوآنزیم  Aدر چرخهای از واکنشهای آنزیمی ،به نام چرخۀ ِک ِربس ،در بخش
9
داخلی راکیزه انجام میگیرد
اولین کربن دی اکسید آزاد شده در واکنشهای تنفس یاختهای در فرایند اکسایش پیرووات است.

دقت کنید که پیرووات  3کربنی ،استیل  2کربنی ولی استیل کوآنزیم  Aبیشتر از دو کربن دارد.
آلی کمککننده به
بعضی آنزیمها برای فعالیت به یونهای فلزی مانند آهن ،مس و یا مواد آلی مثل ویتامینها نیاز دارند .به مواد ِ

آنزیم ،کوآنزیم میگویند (فصل  1دوازدهم).

فرایندی که در آن ،یاخته مواد را برخالف شیب غلظت منتقل میکند ،انتقال ّفعال نام دارد .در این فرایند ،مولکولهای پروتئین با

صرف انرژی ،مادهای را برخالف شیب غلظت منتقل میکنند .این انرژی میتواند از مولکول « »ATPبه دست آید .مولکول «»ATP
شکل رایج انرژی در یاخته است (فصل  1دهم).
و اما یک مقایسۀ جذاب 😉!
نوعی فرایند که ...
در همۀ یاختههای زنده انجام میگیرد

قندکافت

ü

در یک یاخته فقط در حضور وجود اکسیژن کافی میتواند انجام شود
همراه با تولید و مصرف  ATPاست

اکسایش پیرووات

ü
ü

در یاختههای یوکاریوتی درون راکیزه انجام میگیرد

ü

منجر به تولید کربن دیاکسید میشود

ü

در آن مولکول  NADHتولید میشود

ü

ü

در آن انواعی از مولکولهای پرانرژی تولید میشود

ü

در آن مولکولهای قندی نه تولید و نه مصرف میشود

ü

در آن واکنشهای اکسایش – کاهش انجام میگیرد

ü

ü
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در آن مولکولهای دو کربنی قابل مشاهده هستند

ü

در آن مولکول اکسایش یافته 3 ،کربن دارد.

ü

ü

گفتار  :2اکسایش بیشتر
9مولکول گلوکز در تنفس هوازی باید تا حد تشکیل مولکولهای  CO2تجزیه شود.
9

9بخشی از تجزیه گلوکز در قندکافت و اکسایش پیرووات و بخش دیگر آن در چرخۀ کربس انجام میشود.
9
دقت کنید که در یاختههای یوکاریوتی ،تجزیۀ گلوکز در مادۀ زمینهای سیتوپالسم شروع و درون میتوکندری تمام میشود.
چرخه کربس
 در یاختههای یوکاریوتی در فضای داخلی راکیزه انجام میشود. اکسایش استیل کوآنزیم  Aطی چرخهای از واکنشهای آنزیمی به نام چرخۀ کربس انجام میشود. از اکسایش هر مولکول شش کربنی در واکنش های کربس ،مولکول های ATP ،NADH ،و  FADH2در محل های متفاوتی ازچرخه تشکیل می شوند.
 -ترکیب استیل کوآنزیم  Aبا ترکیب  4کربنه

چرخۀ کربس

 -مراحل

جدا شدن کوآنزیم  Aو

ایجاد ترکیب شش کربنی
 آزاد شدن  CO2از ترکیب  6کربنی و ایجاد ترکیب  5کربنی آزاد شدن  CO2از ترکیب  5کربنی و ایجاد ترکیب  4کربنی -بازسازی مولکول  4کربنی اولیه

:FADH2

9ترکیبی نوکلئوتیددار و همانند  NADHحامل الکترون است.
9
9تولید  FADH2فقط در چرخۀ کربس انجام میگیرد.
9
9مولکول  FADبا دریافت دو الکترون و دو پروتون به مولکول  FADH2تبدیل میشود.
9

9تجزیۀ  FADH2در زنجیرۀ انتقال الکترون و توسط دومین بخش زنجیره انجام میگیرد.
9
حاال دیگه وقتشه که یک مقایسه از  NADHو  FADH2رو بریم ...
NADH
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FADH2

ü

نوعی مولکول حامل الکترون است

ü

ü

از دو نوکلئوتید تشکیل شده است که با پیوند فسفودیاستر به هم متصل هستند!

ü

2

چند الکترون حمل میکند؟

2

1

چند پروتون حمل میکند؟

2

ü

باز آلی آدنین دارد

ü

ü

در مراحل مختلفی از تنفس یاختهای تولید میشود

û

û

فقط در چرخۀ کربس تولید میشود

ü

ü

در یک یاختۀ یوکاریوتی میتواند در خارج و درون میتوکندری تولید شود

û
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û

الکترونهای حمل شده توسط آن همواره برای تولید اکسایشی  ATPمصرف میشود

ü

ü

الکترونهای حمل شده توسط آن میتواند به مولکولی  2کربنی و یا  3کربنی منتقل شود

û

زنجیرۀ انتقال الکترون

9این زنجیره از مولکولهایی تشکیل شده است که در غشای درونی راکیزه قرار دارند و میتوانند الکترون بگیرند یا از دست دهند.
9
9الکترونهای  NADHو  FADH2وارد زنجیره شده و با طی کردن زنجیرۀ انتقال در نهایت به اکسیژن مولکولی میرسند.
9
1
9اکسیژن با گرفتن الکترون به یون اکسید (اتم اکسیژن با دو بار منفی) تبدیل میشودO2 + 2e → O2− .
9
2

9یونهای اکسید در ترکیب با پروتونهایی که در بخش داخلی قرار دارند ،مولکولهای آب را تشکیل میدهندO2− + 2H + → H2O .
9

توصیۀ میکنم کمربندها رو محکم ببندید که مسیر بس خطرناک است!
ویژگیهای مشترک مولکولهای پروتئینی غشایی هستند  +در تماس با هر دو الیۀ فسفولیپیدی غشای داخلی راکیزه هستند +
دارای بخشهای بیرونزده به سمت فضای داخلی و فضای بین دو غشای میتوکندری هستند  +یونهای هیدروژن را برخالف شیب
غلظت با استفاده از انرژی الکترون به فضای بین دو غشا پمپ میکنند  +پروتونها را در عرض غشا و الکترونها را در طول غشا به
حرکت درمیآورند.

اجزای بزرگ

پمپ اول

اولین عضو زنجیرۀ انتقال الکترون است.
با دریافت الکترونهای  ،NADHباعث اکسایش آن و کاهش خودش میشود.
تنها عضوی از زنجیره است که به طور مستقیم از  NADHالکترون میگیرد.

پمپ دوم

سومین عضو زنجیرۀ انتقال الکترون است.
بین دو عضو کوچکتر زنجیرۀ انتقال الکترون قرار دارد.
الکترونهای  NADHو  FADH2را دریافت میکند.
الکترون را مستقیماً از اولین بخش کوچک زنجیره دریافت و به دومین بخش کوچک ،منتقل میکند.

پمپ سوم

پنجمین عضو زنجیرۀ انتقال الکترون است.
الکترونهای دریافتی را به اکسیژن مولکولی منتقل میکند.
فعالیت آن تحت تأثیر سیانید و کربن مونواکسید دچار اختالل میشود.
واکنش تولید یون اکسید و رادیکال آزاد از اکسیژن را انجام میدهد.

ویژگیهای مشترک

اندازۀ کوچکتری نسبت به پمپها دارند  +توانایی پمپ کردن پروتونها را ندارند  +شکل و اندازۀ مشابهی دارند.

اجزای کوچک

دومین عضو زنجیرۀ انتقال الکترون است.
بین پمپ  1و  2با دریافت الکترونهای  ،FADH2باعث اکسایش آن و کاهش خودش میشود.
بین دو الیۀ فسفولیپیدی غشای داخلی میتوکندری قرار دارد.
چهارمین عضو زنجیرۀ انتقال الکترون است
بین پمپ  2و 3
روی الیۀ فسفولیپیدی خارجی غشای داخلی میتوکندری قرار دارد.

اینم شکل زنجیرۀ انتقال الکترون ...

الکترونهای  NADHنسبت به الکترونهای  FADH2از تعداد پمپ بیشتری عبور میکنند؛ بنابراین این الکترونها باعث پمپ شدن تعداد

بیشتری پروتون به فضای بین دو غشا توسط پمپهای زنجیره میشوند.
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دقت کنید که پمپ اول ،تنها بخشی از زنجیرۀ انتقال الکترون است که فقط الکترونهای یک حامل الکترونی را دریافت میکنند.

آنزیم  ATPساز
 در یاختههای یوکاریوتی در فضای غشای داخلی میتوکندری قرار دارد.جزء زنجیرۀ انتقال الکترون نیست!
 اجزا: )1بخش کانالی

در ضخامت غشای داخلی میتوکندری قرار دارد  +با انتشار تسهیلشده ،پروتونها را از فضای بین دو غشا

به فضای داخلی جابهجا میکند.
 )2بخش آنزیمی

در فضای داخلی میتوکندی قرار دارد  +بزرگتر از بخش کانالی است  +با استفاده از انرژی شیب غلظت

پروتونها ATP ،تولید میکند.
آنزیم ATPساز  -نحوۀ فعالیت آنزیم:
 )1افزایش غلظت  H+در فضای بین دو غشا در اثر فعالیت پمپهای درون زنجیرۀ انتقال الکترون
 )2تمایل پروتونها برای برگشت به فضای داخلی

پروتونها دوست دارند از جایی که غلظتشون بیشتره برن جایی که

غلظتشون کمتره!
 )3جابهجا شدن پروتونها به روش انتشار تسهیلشده توسط بخش کانالی آنزیم  ATPساز
 )4شیب غلطت پروتونها ،انرژی الزم برای تولید  ATPتوسط بخش آنزیمی را
فراهم میکند.
 )5تولید  ATPدر فضای داخلی میتوکندری توسط بخش بزرگتر آنزیم ATPساز

در انتشار تسهیلشده انرژی جنبشی مولکولها مصرف میشود و یاخته برای جابهجایی مولکول
از  ATPمصرف نمیکند( .فصل  1دهم)
پیش روی پروتونهای تجمعیافته در فضای بین دو غشا ،برای برگشت به فضای داخلی ،مجموعهای پروتئینی به نام آنزیم ATP
تنها راه
ِ
ساز است.
تولید  ATPدر اثر عملکرد زنجیرۀ انتقال الکترون ،تولید اکسایشی  ATPاست؛ چون انرژی الزم برای تولید  ATPاز واکنشهای اکسایش-
کاهش اجزای زنجیرۀ انتقال الکترون که منجر به تجمع پروتون در فضای بین دوغشا میشود ،تأمین میگردد.
وضعیت حرکت پروتونها از عرض غشا:

1

حرکت برخالف شیب غلظت

توسط پمپهای زنجیرۀ انتقال الکترون و با مصرف انرژی الکترونهای جدا شده از حاملهای الکترونی صورت میگیرد

 +پروتونها از فضای داخلی به فضای بین دو غشا منتقل میشوند  +منجر به کاهش pHفضای بین دو غشا و افزایش pHفضای داخلی میشود.

2

حرکت در جهت شیب غلظت

توسط آنزیم  ATPساز انجام میگیرد  +منجر به تولید  ATPمیشود  +پروتونها از فضای بین دو غشا به فضای

داخلی منتقل میشوند  +منجر به کاهش pHفضای داخلی و افزایش pHفضای بین دو غشا میشود.

زنجیرۀ انتقال الکترون
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آنزیم  ATPساز

بخشهای بزرگ

بخشهای کوچک

از مولکول  ATPبرای ایفای نقش خود استفاده میکنند.

û

û

û

فعالیت آن منجر به تولید  ATPمیشود.

ü

ü

ü

محل تولید  ATPاست.

û

û

ü

فقط خاصیت آبگریزی دارد.

û

قادر به جابهجایی الکترون و پروتون است.

ü

( üاولین بخش)

û

û
û
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فقط الکترون را جابهجا میکند.

û

ü

û

فقط پروتون را جابهجا میکند.

û

û

ü

اکسایشدهندۀ  NADHاست.

( üپمپ اول)

û

û

اکسایشدهندۀ  FADH2است.

û

( üاولین بخش)

û

از انرژی الکترون استفاده میکند.

ü

-

-

الکترون را به گیرندۀ نهایی آن (اکسیژن) منتقل میکند.

( üپمپ سوم)

û

û

سیانید ابتدا فعالیت آن را مختل میکند.

( üپمپ سوم)

û

û

ü

ü

û

( üپمپ دوم و سوم)

ü

û

پروتون را در جهت شیب غلظت جابهجا میکند.

û

û

ü

پروتون را برخالف شیب غلظت جابهجا میکند.

ü

û

û

الکترون میگیرد و از دست میدهد.
الکترونهای انواعی از حاملهای الکترونی را میگیرد.

مروری بر تنفس یاختهای

خب! اینجا میخوایم خیلی سریع تنفس یاختهای رو مرور کنیم! به ترتیب میریم جلو ...
 1قندکافت

تبدیل گلوکز به پیرووات و تولید  ATPو  NADHدر خارج از میتوکندری

 2اکسایش پیرووات

 3چرخۀ کربس

تولید  CO2و  NADHو تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم A

اکسایش استیل کوآنزیم  Aو تولید  ATP ،FADH2 ، NADHو CO2

 4زنجیرۀ انتقال الکترون

بازسازی  NAD+و  FADو ایجاد شیب غلظت پروتونها از فضای بین دو غشا به فضای داخلی به

علت فعالیت پمپهای غشایی درون زنجیره و تولید یون اکسید و در نهایت مولکول آب در فضای داخلی
 5تشکیل ATP

به دنبال فعالیت آنزیم ATPساز در اثر جابهجا کردن یونهای هیدروژن از فضای بین دو غشا به فضای داخلی میتوکندری!
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سرنوشت کربن دیاکسیدهای تولید شده در تنفس یاختهای در یاختههای مختلف:

1

در یک یاخته انسان :عبور از  3غشا ( 6الیۀ فسفولیپدی)

به خوناب

2

وارد شدن به مایع بین یاختهای

عبور از  2غشای یاختۀ دیوارۀ مویرگ

ورود

عبور از غشای گویچۀ قرمز

در یک یاختۀ گیاهی فتوسنتزکننده :عبور از  2غشای ( 4الیۀ فسفولیپدی) میتوکندری

وارد شدن به سیتوپالسم یاخته

عبور از  2غشا و وارد

شدن به کلروپالست و یا با عبور از یک غشا به خارج از یاخته انتقال پیدا میکند.

3

در باکتری :عبور از یک غشا و خارج شدن از باکتری و یا درون باکتری باقی میماند و در چرخه کالوین (در باکتری فتوسنتزکنندۀ هوازی) مصرف

میشود.

تنظیم تنفس یاختهای :تولیدی اقتصادی

9اندازهگیریهای واقعی در شرایط بهینه آزمایشگاهی نشان میدهند که مقدار  ATPتولیدشده در ازای تجزیۀ کامل گلوکز در
9
بهترین شرایط در یاخته یوکاریوت ،حداکثر  30 ATPاست.

9تولید  ATPدر یاختههای متفاوت و متناسب با نیاز بدن فرق میکند.
9
9تولید  ATPتحت کنترل میزان  ATPو  ADPاست .اگر:
9
 ATP -زیاد باشد

آنزیمهای درگیر در قندکافت و چرخۀ کربس مهار میشوند تا تولید  ATPکم شود.

 -مقدار  ATPکم و  ADPزیاد باشد

این آنزیمها فعال و تولید  ATPافزایش مییابد.

 یاختههای بدن ما بهطورمعمول از گلوکز و ذخیرۀ قندی کبد (گلیکوژن) برای تأمین انرژی استفاده میکنند .درصورتیکه اینمنابع کافی نباشند ،آنها برای تولید  ATPبه سراغ تجزیۀ چربیها و پروتئینها میروند .به همین علت تحلیل و ضعیف
شدن ماهیچههای اسکلتی و سیستم ایمنی از عوارض سوءتغذیه و فقر غذایی شدید و طوالنیمدت در افرادی است که رژیم
غذایی نامناسب دارند یا اینکه به دالیل متفاوت غذای کافی در اختیار ندارند.
در دانههای خشک و بدون آب مانند نخود و لوبیا ،حشرات و الرو آنها رشد ونمو میکند .آب مور نیاز الرو حشرات از طریق تنفس
یاختهای هوازی تولید میشود.

مواد اعتیادآور مثل کوکائین سبب کاهش مصرف گلوکز در یاختههای مغز میشوند؛ بنابراین این مواد سبب کاهش فعالیت آنزیمهای
درگیر در قندکافت و چرخۀ کربس میشوند( .فصل  1یازدهم)
در یاختۀ ماهیچهای تند به علت اینکه بیشتر انرژی مورد نیاز از راه تنفس بیهوازی به دست میآید؛ فعالیت آنزیمهای درگیر در
چرخۀ کربس و اکسایش پیرووات مهار شده است( .فصل  3یازدهم)
اسپرمها از فروکتوز موجود در ترشحات غدد وزیکول سمینال بهعنوان منبع تأمین انرژی استفاده میکنند (فصل  7یازدهم).
هورمون کورتیزول باعث تجزیۀ پروتئینها میشود (فصل  4یازدهم)

گفتار  :3زیستن مستقل از اکسیژن
تخمیر و انواع آن
 تخمیر از روشهای تأمین انرژی در شرایط کمبود یا نبود اکسیژن است که در انواعی از جانداران رخ میدهد. در فرایند تخمیر ،راکیزه و در نتیجه زنجیره انتقال الکترون نقشی ندارند.تخمیر  -مراحل آن

 )1انجام فرایند قندکافت و تبدیل گلوکز به  2مولکول پیرووات
 )2بازسازی مولکول NAD+

 -ضرورت انجام
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 تأمین  NAD+برای تدوام قندکافت در شرایط نبود یا کمبود اکسیژن -تدوام انجام قندکافت و تولید مولکول  ATPهرچند به مقدار خیلی کم!

تجزیۀ گلوکز و تأمین انرژی ،همیشه وابسته به حضور اکسیژن نیست!

فصل  :5از ماده به انرژی
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در محیطهایی که اکسیژن ندارند یا اکسیژن اندکی دارند ،حیات وجود دارد!
تخمیر الکلی و تخمیر الکتیکی انواعی از تخمیرند که در صنایع متفاوت از آنها بهره میبریم .این دو نوع تخمیر مانند تنفس هوازی با
قندکافت آغاز میشوند و پیرووات ایجاد میکنند.
روشهای مختلف بازسازی  NAD+در یاخته:
9در تنفس هوازی
9
9در تخمیر
9

استفاده از زنجیرۀ انتقال الکترون قرارگرفته در غشای داخلی راکیزه در یاختههای یوکاریوتی.

بازسازی درون مادۀ زمینهای سیتوپالسم انجام میگیرد.

در یاختههای هوازی یوکاریوت ،در صورت عدم بازسازی  NAD+واکنشهای قندکافت ،اکسایش پیرووات و چرخه کربس متوقف میشود!
تولید محصوالت تخمیری مانند سرکه ،نان و فراوردههای لبنی با استفاده از فرایندهای زیستی مربوط به دورۀ زیستفناوری سنتی
است .در دورۀ زیستفناوری کالسیک با استفاده از روشهای تخمیر و کشت ریزجانداران (میکروارگانیسمها) تولید موادی مانند
پادزیستها ،آنزیمها و مواد غذایی ممکن شد (فصل  7دوازدهم).
و اما بررسی تخمیرهای الکلی و الکتیکی با یک جدول خفنناک!
تخمیر الکتیکی

تخمیر الکلی
نقش

ورآمدن خمیر نان

تأمین انرژی الزم مث ً
ال برای انقباض ماهیچهها در
شرایط کمبود O2
تولید پیرووات  NADH+و ATP

تولید پیرووات  NADH+و ATP

 )1قندکافت
+
 )2بازسازی  NADاز طریق انتقال الکترونهای
 NADHبه پیرووات و تولید الکتات

 )1قندکافت
 )2از دست دادن  CO2توسط پیرووات و تشکیل اتانال
 )3بازسازی  NAD+از طریق انتقال الکترونهای
 NADHبه اتانال و تولید اتانول

مراحل انجام

ü

تولید CO2

û

پذیرندۀ نهایی الکترون

پیرووات (نوعی مادۀ آلی)

محصول نهایی

ترکیبی  3کربنی با خاصیت اسیدی است.

اتانال (نوعی مادۀ آلی)
ترکیبی دوکربنی با خاصیت الکلی است.
در مرحلۀ اول تخمیر
در مرحلۀ دوم تخمیر

در زمان تولید قندفسفاته
در زمان تولید اتانال

ü

(تولید نان)

پیرووات با دریافت الکترون ،کاهش مییابد.

شکستن پیوند کربن – کربن
کاربرد در تولید محصوالت
غذایی

در مرحلۀ اول تخمیر
قندفسفاته

در زمان تولید

ü

(تولید فراوردههای شیری  +خیارشور)

سبب فاسدشدن مواد غذایی
میشود

ü

محل انجام

مادۀ زمینهای سیتوپالسم

اثر محصول نهایی فرایند در
بدن انسان

درد ماهیچهای

انجام قندکافت  +از دست دادن  CO2توسط پیرووات شباهتباتنفسیاختهای(هوازی)

انجام قندکافت

مادۀ زمینهای سیتوپالسم
تأثیر بر دستگاه عصبی مرکزی  +کبد

û

در کدام یاختههای بدن انسان

ماهیچهای  +گویچۀ قرمز بالغ

ü

در باکتریها انجام میشود

ü

ü

در گیاهان انجام میشود

ü
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شکل

راههای تأمین انرژی انقباض در ماهیچههای اسکلتی( :فصل  3یازدهم)
 1تجزیۀ کامل گلوکز (تنفس هوازی)

تأمین بیشترین انرژی الزم برای انقباض ماهیچهها  +تجزیۀ گلیکوژن ذخیره شده در کبد +

تأمین  ATPمورد نیاز برای انقباض ماهیچه تا چند دقیقه (البته در صورت وجود اکسیژن)
 2استفاده از اسیدهای چرب برای انقباضات طوالنیتر
 3استفاده از کراتینفسفات ( + ATPکرآتین →  + ADPکراتینفسفات)
در زمان فعالیت شدید ماهیچهها و کافی نبودن اکسیژن  +تولید الکتیکاسید و تجمع آن در ماهیچه که سبب

 4تخمیر الکتیکی

درد ماهیچهای میشود.
در انسان و بسیاری از پستانداران ،گویچههای قرمز ،هسته و بیشتر اندامکهای خود را از دست میدهند (فصل  4دهم).
دیگر بدن مانند دیوارة سرخرگها قرار دارند .گیرندههای درد به آسیب بافتی پاسخ میدهند .آسیب
در پوست و برخی بخشهای
ِ

بافتی در اثر عوامل مکانیکی مثل بریدگی ،سرما یا گرمای شدید و برخی مواد شیمیایی مثل الکتیکاسید ایجاد میشود .گیرندههای درد
سازش پیدا نمیکنند (فصل  2یازدهم).
تخمیر در گیاهان

 اگر اکسیژن به هر علتی در محیط نباشد یا کم باشد ،گیاه برای تأمین انرژی الزم برای بقا ،تخمیر انجام میدهد. گیاهان میتوانند هر دو نوع تخمیر الکلی و الکتیکی را انجام بدهند.تجمع این دو مولکول در یاختۀ گیاهی باعث مرگ آن میشود

تخمیر در گیاهان  -لزوم دور شدن اتانول و الکتیکاسید از یاختۀ گیاهی
 -گیاهانی که به طور طبیعی در شرایط غرقابی رشد میکنند ،در شرایط کمبود اکسیژن قرار دارند.

 تشکیل بافت پارانشیمی هوادار در گیاهان آبزی مثل آزوالُ
 سازشهای گیاهان در شرایط غرقابی  -ایجاد شش ریشه در درختان حرا ریشههایی از سطح آب بیرون میآیند و باجذب  O2از مرگ ریشه جلوگیری میکنند.

سامانۀ بافت زمینهای ،فضای بین آوندها و بافت روپوستی را پر میکند و متشکل از سه بافت پارانشیمی ،اسکلرانشیمی و کالنشیمی
است .بیشترین بافت تشکیلدهندۀ سامانۀ بافت زمینهای ،بافت پارانشیمی است که یاختههای آن زنده و دارای دیوارۀ نخستین نازک و
چوبی نشده هستند و دیوارۀ پسین هم ندارند .این یاختهها نسبت به آب نفوذپذیرند و در مواقع آسیب ،توانایی تقسیم شدن و ترمیم را
دارند (فصل  6دهم).
بعضی گیاهان در آبها و یا در جاهایی زندگی میکنند که زمانهایی از سال با آب
پوشیده میشوند .این گیاهان با مشکل کمبود اکسیژن مواجهاند ،به همین علت برای
زیستن در چنین محیطهایی سازشهایی دارند .پارانشیم هوادار در ریشه ،ساقه و برگ ،یکی
218

از سازشهای گیاهان آبزی است .فاصلة فراوانی بین یاختههای پارانشیم هوادار وجود دارد.
این فاصلهها با هوا پر شد ه است (فصل  6دهم).
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آزوال گیاهی کوچک و آبزی است که در تاالبهای شمال کشور و مزارع برنج کشور وجود دارد .این گیاه برای تأمین نیتروژن مورد نیاز
خود با سیانوباکتریها رابطۀ همزیستی برقرار میکند و از نیتروژن تثبیت شدۀ آنها استفاده میکند (فصل  7دهم).
پوستۀ دانۀ گیاهان ،رویان را در برابر شرایط نامساعد محیطی و صدمات فیزیکی و شیمیایی محافظت میکند و با جلوگیری از ورود
آب و اکسیژن مانع از رشد سریع رویان میشود .پس تا وقتیکه پوستۀ دانه شکاف برنداشته ،اکسیژن زیادی در دسترس رویان نیست و
رویان مجبور است از فرایندهای تخمیر برای تأمین انرژیاش استفاده کند( .فصل  8یازدهم)
سالمت بدن
پاداکسندهها

رادیکالهای آزاد

به علت داشتن الکترونهای جفت نشده در ساختار خود ،واکنشپذیری مولکولهای کمککننده به راکیزه برای مقابله با اثرات سمی
رادیکالهای آزاد
باالیی دارند
با واکنش دادن به مولکولهای تشکیلدهندۀ بافتهای بدن به آنها با رادیکالهای آزاد واکنش داده و مانع از اثر تخریبی آنها بر بافتهای
بدن میشود
آسیب میرسانند
از عوامل ایجاد سرطان است

مؤثر در پیشگیری از سرطان و بهبود کارکرد مغز و اندامهای دیگر بدن

در تنفس هوازی ،اکسیژنهایی که الکترون را دریافت میکنند ولی در در میوهها و سبزیجات وجود دارند.
واکنش تشکیل آب شرکت نمیکنند رادیکال آزاد هستند.
(ترکیبات رنگی درون واکوئول و رنگدیسۀ گیاهان)
کمبود الکترونی خود را با حمله به مولکولهای سازندۀ یاخته و اجزای
آن و تخریب آنها جبران میکنند؛ مثل تخریب راکیزه درنتیجۀ حمله در واکنش با رادیکال آزاد ،کمبود الکترونی آن را برطرف میکند.
به دنای آن!

ُ
ترکیبات رنگی در واکوئول (مثل آنتوسیانین) و رنگدیسه (همون کاروتنوئید) ،پاداکسنده (آنتیاکسیدان) اند (فصل  6دهم).
تجمع رادیکالهای آزاد

9اگر سرعت تشکیل رادیکالهای آزاد از سرعت مبارزه به آنها ،بیشتر باشد
9

تجمع رادیکالهای آزاد

تخریب دنای حلقوی

راکیزه و درنهایت خود راکیزه!
9عوامل مشکلساز برای راکیزه در جهت خنثی کردن رادیکالهای آزاد
9

الکل و انواعی از نقصهای ژنی

9اثر الکل:
9
 1سرعت تشکیل رادیکالهای آزاد از اکسیژن را افزایش میدهد
 2مانع از عملکرد راکیزه در جهت کاهش آنها میشود.
 3در مرگ یاختههای کبدی و بافتمردگی (نکروز) کبد نقش دارد

تخریب راکیزۀ یاختههای کبدی در نتیجۀ حملۀ رادیکالهای آزاد.

اختالل در کار کبد و ازکار افتادن آن از شایعترین عوارض نوشیدن مشروبات الکلی است.
به مرگ تصادفی یاختهها در اثر آسیبهایی مانند بریدگی ،نکروز یا بافتمردگی میگویند (فصل  6یازدهم).
میتوان سوختهای زیستی مانند الکل را جانشین سوختهای فسیلی مانند مواد نفتی کرد (فصل  1دهم).
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الکل یکی از علتهای برگشت اسید معده (ریفالکس) است (فصل  2دهم).
فصل  1یازدهم:
 1مقدار الکل (اتانول) در نوشیدنیهای الکلی متفاوت است؛ حتی مصرف کمترین مقدار الکل ،بدن را تحت تأثیر قرار میدهد.
 2الکل در دستگاه گوارش به سرعت جذب میشود.
 3الکل از غشای یاختههای عصبی بخشهای مختلف مغز عبور و فعالیت آنها را مختل میکند .الکل عالوه بر دوپامین ،بر فعالیت
انواعی از ناقلهای عصبی تحریککننده و بازدارنده تأثیر میگذارد؛ و عامل کاهشدهندۀ فعالیتهای بدنی ،ایجاد ناهماهنگی در
حرکات بدن و اختالل در گفتار است.
 4الکل فعالیت مغز را کند میکند و درنتیجه زمان واکنش فرد به محرکهای محیطی افزایش پیدا میکند.
 5مشکالت کبدی ،سکتۀ قلبی و انواع سرطان از پیامدهای مصرف بلندمدت الکل است.
نوشیدنیهای الکلی با جلوگیری از رسوب کلسیم در استخوانها ،باعث بروز پوکی استخوان در مردان و زنان میشود (فصل  3یازدهم).
الکل در روند جدا شدن فامتنها در هر دو جنس ،اختالل ایجاد میکند (فصل  6یازدهم).
الکل میتواند از جفت عبور کند و روی رشد و نمو جنین تأثیر بگذارد (فصل  7یازدهم).
نقص ژنی

گاه نقص در ژنهای مربوط به پروتئینهای زنجیرۀ انتقال الکترون ،به ساختهشدن پروتئینهای معیوب میانجامد .راکیزهای که این
پروتئینهای معیوب را داشته باشد در مبارزه با رادیکالهای آزاد ،عملکرد مناسبی ندارد.
درصورتیکه ژن سازندۀ پروتئینهای درون زنجیرۀ انتقال الکترون در دنای حلقوی راکیزه باشند ،فقط از مادر به فرزندان منتقل میشود ولی
اگر این ژنها در دنای خطی باشند ،میتوانند از هر دو والد به فرزندان به ارث برسند!

توقف انتقال الکترون در اثر مواد سمی

9توقف تنفس یاختهای و مرگ یاخته به دلیل مهار شدن یک یا تعدادی از واکنشهای تنفس یاختهای در اثر مواد سمی!
9
واکنش نهایی مربوط به انتقال الکترونها به  O2را مهار و در نتیجه باعث توقف زنجیرۀ انتقال الکترون میشود.
سیانید ابتدا در فعالیت پمپ سوم زنجیرۀ انتقال الکترون اختالل ایجاد میکند!
سیانید

در صورت اثر سیانید بر زنجیرۀ انتقال الکترون غشای داخلی راکیزه ،ابتدا تولید یون اکسید و درنتیجه
ن هیدروژن بین دو سمت غشای داخلی به صفر نرسد،
مولکول آب متوقف میشود ولی تا زمانی که اختالف غلظت یو 
تولید  ATPتوسط آنزیم  ATPساز ادامه خواهد یافت.

گاز کربن مونواکسید با اتصال به هموگلوبین ،مانع از اتصال اکسیژن به آن میشود
و چون به آسانی از
هموگلوبین جدا نمیشود ،ظرفیت حمل اکسیژن در خون را کاهش میدهد اختالل در تنفس یاختهای
گاز کربن مونواکسید ()CO
باعث توقف واکنش مربوط به انتقال الکترونها به اکسیژن میشود
دود خارج شده از خودروها و سیگار ،تولید مونواکسیدکربناند.

خب در ادامه یک جدول خیلی خوب از کل فصل داریم  ...حالشو ببرید اساسی!
زنجیرۀ انتقال
الکترون

تخمیر الکلی

تخمیر
الکتیکی

تولید ATP

ü

û

ü

ü

ü

ü

تولید ADP

ü

û

û

û

ü

ü

تولید NADH

ü

ü

ü

û

ü

ü

تولیدNAD+

û

û

û

ü

ü

ü

قندکافت
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تولید FADH2

û

û

ü

û

û

û

تولید FAD

û

û

û

ü

û

û

تولید CO2

û

ü

ü

û

ü

û

تولید پیرووات

ü

û

û

û

ü

ü

مصرف پیرووات

û

ü

û

û

ü

ü

تولید استیل

û

ü

û

û

û

û

مصرف استیل

û

û

ü

û

û

û

تولید الکتات

û

û

û

û

û

ü

تولید اتانول

û

û

û

û

ü

û

تولید ترکیب آلی دو
کربنی

û

ü

û

û

ü

û

افزایش فعالیت
انیدرازکربنیک

û

ü

ü

û

-

ü
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آزمون دوم
1-1کدام گزینه درمورد روشهای تولید  ATPموجود در ماهیچههای اسکلتی انسان عبارت زیر را بهدرستی کامل میکند؟
«(در) نوعی از روشهای تولید  ATPدر ماهیچۀ سرینی که  .............به طور حتم ».............

 )۱یونهای آزاد موجود در سیتوپالسم مصرف میشوند  -اکسایش انواعی از مولکولهای حامل الکترون رخ میدهد.
 )۲موجب آزاد شدن کربندیاکسید در فضای درونی یاخته میشود  -با انجام واکنشهای آنزیمی از نوع تجزیه همراه میباشد.
 )۳در تارهای ماهیچهای مخصوص دو سرعت به میزان کمتری انجام میشود  -باعث کاهش  PHفضای درونی میتوکندری میشود.
 )۴با برداشتن گروه فسفات از یک مولکول فسفاتدار همراه است  -تولید مولکول آب در مجاورت تارچههای ماهیچهای مشاهده میشود.
2-2بهطورمعمول در انسان ،باتوجهبه ساختهشدن  ATPبه روش سطح پیش ماده که فقط در تارهای ماهیچهای مشاهده

میشود ،کدام گزینه بهدرستی بیانشده است؟

 )۱یکی از مولکولهای ایجادشده در این روش میتواند بهعنوان پیش ماده در واکنش ساختهشدن نوکلئیکاسیدهای بررسیشده
توسط چارگاف استفاده شود.
 )۲آنزیم مورداستفاده در این فرایند همانند هر آنزیم پروتئینی فعال درون سیتوپالسم ،توسط ریبوزومهای آزاد سیتوپالسم ترجمه میشود.
 )۳در این روش افزایش در تعداد مولکولهای حاوی گروه فسفات و قند ریبوز برخالف روش اکسایشی مشاهده میشود.
 )۴تعداد مولکولهای پیش ماده و محصول مربوط به واکنش آنزیمی این روش با همدیگر برابر میباشند.
3-3چند مورد دررابطهبا آنزیم به کار گرفته شده در واکنش مربوط به تولید  ATPدر یک تار ماهیچهای عضله دلتوئید

انسان که با مادۀ دفعی نیتروژندار کراتینین همراه است ،بهدرستی بیان شده است؟

الف) تغییر در توالی آمینواسیدی رشتۀ پلیپپتیدی آن میتواند باعث افزایش احتمال تحریک گیرندههای درد در عضله شود.

قندی فسفات داری میشود که در ساختار نوکلئیکاسیدهای حلقوی قرار نمیگیرند.
ب) موجب افزایش در تعداد مولکولهای
ِ
ج) همانند آنزیم مورداستفاده در واکنشهای تشکیل پیوند پپتیدی میتواند باعث تولید مولکول آب در سیتوپالسم شود.

د) جایگاه فعال این آنزیم همانند آنزیم ویژۀ اتصالدهندۀ آمینواسید به رنای ناقل ،با بخشی از ساختار پیش مادههای خود
مکمل است.

			
4)1

			
3)2

			
2)3

1)4

4-4چند در مورد عبارت زیر را بهدرستی کامل میکنند؟

«روش ساختهشدن  ATPبا مصرف کراتین فسفات و روش اکسایشی از نظر  .............با هم شباهت و از نظر  .............با هم
تفاوت دارند».

الف) نیاز به انجام انواع از فرایندهای انتقال مواد از عرض غشا  -داشتن انواع از فرایندهای آنزیمی
ب) مصرف مولکولهای کربنی فسفاتدار  -وابسته بودن به حفظ شیب غلظت نوعی یون

ج) نیاز به انواعی از مولکولهای حاوی پیوند پپتیدی  -مصرف مولکولهای حامل الکترون

د) تولید مولکول آب در حین انجام فرایند آنزیمی  -تغییر در میزان گروههای فسفات درون یاخته
5-5در فرایند تولید اکسایش  ATPدر راکیزههای یاختههای مکعبی شکل لولۀ پیچخورده نزدیک ،هر مولکولی که
الکترون را مستقیم ًا  .............بهطور حتم .............
 )۱به بخش غیر پروتئینی منتقل میکند  -میتواند باعث کاهش  PHبستر میتوکندری شود.
 )۲از بخش غیر پروتئینی دریافت میکند  -در تماس با مایع درون فضای بستره قرار نمیگیرد.
 )۳به بخش پروتئینی منتقل میکند  -در حال اکسایش یافتن ،بخشی از انرژی خود را از دست میدهد.
 )۴از بخش پروتئینی دریافت میکند  -فاقد توانایی جابهجایی مواد از عرض غشای درونی میتوکندری است.
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6-6کدام گزینه فقط درباره یکی از اجزای زنجیره انتقال الکترون راکیزه یاخته موجود در قرنیه بهدرستی بیان شده است؟
 )۱درون یکی از الیههای فسفولیپیدی غشای چینخورده قرار میگیرد.
 )۲با استفاده از انرژی الکترون شیب غلظت یون هیدروژن را تنظیم میکند.
 )۳الکترونهای خود را مستقیم از مولکول فاقد پیوند پپتیدی دریافت میکند.
 )۴تعداد مولکولهای آب فضای درونی راکیزه را در جایگاه فعال خود بیشتر میکند.
7-7کدام گزینه در مورد مرحلهای از فرایند گلیکولیز که در آن بهنوعی مولکول شش کربنی ،گروههای فسفات اضافه

میشود بهدرستی بیان شده است؟

 )۱آنزیم مورداستفاده در این مرحله مولکولهایی را به درون فضای سیتوپالسم آزاد میکند که تعداد گروههای فسفات برابری باهم دارند.
 )۲به دنبال مصرف رایجترین شکل انرژی زیستی پیوند اشتراکی بین گروههای فسفات بر روی نوعی مولکول قندی تشکیل میشود.
 )۳تعداد محصوالت نهایی این مرحله با تعداد مولکولهای حامل انرژی زیستی تولیدشده در انتهای گلیکولیز برابر است.
 )۴یکی از محصوالت نهایی این مرحله در مرحله بعدی گلیکولیز به اسیدهای  ۳کربنی تبدیل میشود.
8-8چند مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب هستند؟

«به طور معمول در هر مرحلهای از فرایند گلیکولیز یاخته کبدی انسان سالم که در آن مولکول کربنی دو فسفاته وارد واکنش

میشود  .............قابلانتظار».............

الف) تولید نوعی مولکول فاقد گروه فسفات  -است.

ب) تولید رایجترین شکل انرژی زیستی در سطح پیش ماده  -است.

ج) کاهش در تعداد گروههای فسفات آزاد درون سیتوپالسم  -نیست.
د) شرکت نوعی ترکیب کربندار در واکنش از نوع تجزیه  -نیست.
			
1)1

			
2)2

			
3)3

4)4

9-9در هر مرحله از فرایند گلیکولیز که در آن مولکول  ADPبهعنوان  .............واکنش قرار میگیرد ،میتوان گفت .............
 )۱پیش ماده  -به دنبال واکنش آنزیمی بر تعداد گروههای فسفات سیتوپالسم افزوده میشود
 )۲محصول  -برخی از کربنهای نوعی مولکول قندی پیوندهای اشتراکی جدیدی تشکیل میدهند.
 )۳پیش ماده  -نوعی ترکیب آلی با ازدستدادن گروههای فسفات خود موجب مصرف مولکولهای آب میشود.
 )۴محصول  -از انرژی آزاد شده توسط رایجترین شکل انرژی زیستی برای تجزیۀ قند شش کربنی استفاده میشود.
1010در فرایند گلیکولیز انجام شده توسط باکتری استرپتوکوکوس نومونیا میتوان گفت  .............بالفاصله پس از .............

رخ میدهد.

 )۱افزایش نوکلئوتیدهای دارای باز آلی آدنین و قند ریبوز  -آزاد شدن گروههای فسفات از قند سه کربنی
 )۲استفاده از انرژی آزاد شده از رایجترین شکل انرژی زیستی  -تجزیۀ نوعی مونومر قندی دو فسفاته
 )۳مصرف اسید سه کربنی دو فسفات ساده  -قرارگرفتن  NADHدر جایگاه فعال آنزیم بهعنوان پیش ماده
 )۴مصرف مولکولهای پذیرندۀ الکترون مورداستفاده در چرخ کربس  -اکسایش یافتن قندهای سه کربنی تک فسفاته
1111محصول نهایی فرایند قندکافت در یاختههای یوکاریوتی میتواند وارد نوعی اندام دو غشایی شود که ..............
 )۱میزان چینخوردگی غشاهای آن با تعداد  ATPهای تولید شده به روش اکسایشی رابطۀ مستقیم دارد.
 )۲تکثیر آن در همۀ یاختههای بدن باتوجهبه شرایط میتواند در جهت تنظیم انواعی از پیکهای درونریز قرار گیرد.
 )۳دارای آنزیمهای الزم جهت انجام واکنشهای مربوط به تولید کربندیاکسید در انواعی از روشهای ساخت  ATPاست.
 )۴توسط مولکولهای سمی موجود در هوا ممکن است شیب غلظت نوعی یون در دو طرف غشای داخلی آن از بین برود.
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1212یکی از مولکولهای تولید شده در تنفس یاختهای میتواند موجب اسیدی شدن خون انسان شود .کدام گزینه در

مورد اندامکی که میتواند مراحل مربوط به تولید این مولکول را انجام دهد بهدرستی بیان شده است؟
 )۱مراحل مربوط به ترجمه را در فضایی از ساختار خود انجام میدهد که دارای  pHکمتر میباشد.

 )۲در بیشتر نوکلئیکاسیدهای موجود در بخش داخلی آن تعداد مولکولهای قند پیوندهای فسفودیاستر برابر است.
 )۳دارای انواعی از پروتئینها است که به کمک آنها میتواند با گروهی از مولکولها مبارزه کند و مانع تقسیم بیرویۀ یاختهها شود.
 )۴شیب غلظت مواد درون این اندامک همواره مستقیماً به دنبال مصرف یکی از انواع زیر واحدهای ریبونوکلئیکاسیدها حفظ میشود.
1313به طور معمول در عضلۀ سه سر بازو اگر مولکولهای سه کربنی بدون فسفاتی که محصول نهایی مرحلۀ اول تنفس
یاختهای هستند اکسایش .............

 )۱یابند ،نوعی از گیرندههایی که بخشی از یاخته هستند و در دیوارۀ سرخرگها یافت میشوند اثر محرک را به پیام عصبی تبدیل میکنند.
 )۲نیابند ،غلظت نوعی مادۀ معدنی که در کبد با آمونیاک ترکیب میشود در اندامک حاوی غشای چینخورده افزایش پیدا میکند.
 )۳یابند ،بالفاصله پس از احیای مولکول پذیرندۀ الکترون ،یکی از تعداد کربنهای خود را از دست میدهد.
 )۴نیابند ،مصرف مولکولهای قندی شش کربنی فاقد گروههای فسفات ممکن است افزایش پیدا کند.
1414دررابطهبا فرایند اکسایش و مادۀ حاصل از مولکولی که در فرایند گلیکولیز با جداشدن فسفاتهای اسیدی سه

کربنی به وجود میآید میتوان گفت .............

 )۱اضافهشدن کوآنزیم  Aبه بنیان استیل همزمان با کاهش یافتن پذیرنده الکترون همراه است.
 )۲نوعی مولکول نوکلئوتیدی حامل الکترون بالفاصله پس از آزاد شدن کربندیاکسید احیا میشود.
 )۳ابتدا پروتئینهای سطحی غشای میتوکندری الزم است تا این مولکول را از عرض غشا عبور دهند.
 )۴در چرخه کربس بهازای مصرف هر استیل کوآنزیم CO۲ ،Aهایی برابر با تعداد حلقههای باز آلی آدنین تولید میشوند
1515چند مورد از موارد زیر دررابطهبا پذیرندههای الکترون در انسان به نادرستی بیان شدهاند؟
الف) موجب بازسازی مولکولهای میشوند که در ساختار خود حاوی قند و باز آلی میباشند.
ب) به دنبال شرکت در واکنشها باعث افزایش سطح انرژی مولکولهایی میشوند

ج) پیش ماده آنزیمهایی هستند که میزان تولید آنها تحت کنترل تنظیم بیان ژن میباشد.
د) با ازدستدادن گروه فسفات در نوعی واکنش ،از سطح انرژی آنها کاسته میشود.

			
1)1

			
2)2

			
3)3

4)4

1616در فرایند هوازی تنفس یاختههای یوکاریوتی ،هر .............
 )۱مولکول کربندیاکسید در فضای احاطهشده توسط غشایی چینخورده تولید میشود.
 )۲مولکول حامل انرژی با ازدستدادن دو عدد از الکترونهای خود باعث تولید  ATPمیشود.
 )۳مولکول حامل انرژی تولید شده در چرخۀ کربس در محل ساختهشدن و خود مصرف میشود
 )۴مولکول آزاد شده در چرخۀ کربس بهمنظور خارجشدن از بدن ابتدا وارد جریان خون میشود.
1717میتوان گفت در روش  .............تولید  ATPدر فرایند تنفس هوازی یاخته ............. ،مشاهده میشود.
 )۱سطح پیش ماده  -تولید مولکولهای کربندیاکسید در فضای حاوی ریبوزومهای متصل بهنوعی اندامک
 )۲اکسایشی  -فعالیت آنزیمی که در عرض غشای داخلی میتوکندری قرار گرفته است
 )۳اکسایشی  -شکستن پیوندهای اشتراکی بین کربنهای مجاور در مواد آلی
 )۴سطح پیش ماده  -تغییر در ساختار انواعی از قندهای حاوی گروه فسفات
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1818در چرخۀ کربس  .............بخشی از فرایند تنفس یاختهای که در آن تولید  ATPبه روش  .............مشاهده میشود .............
 )۱برخالف  -اکسایشی  -انواعی از مولکولهای نوکلئوتیدی حامل الکترون بازسازی میشوند.
 )۲برخالف  -سطح پیش ماده  -پیوند اشتراکی بین کربنهای مجاور هم شکسته میشود
 )۳همانند  -سطح پیش ماده  -هیچگاه از فسفاتهای آزاد درونیاخته استفاده نمیشود
 )۴همانند  -اکسایشی  -استفاده از نوعی آنزیم غشایی الزامی میباشد
1919مصرف مولکول  FADH۲تا زمانی که  ATPبه روش اکسایشی تولید میشود ،باعث رخدادن کدامیک از موارد زیر میشود؟

 )۱کاهش در تعداد گروههای فسفات فضای بین دو غشای میتوکندری.

 )۲عبور یون هیدروژن در جهت شیب غلظت از انواع پروتئینهای غشایی.
 )۳تولید مولکولهای آب در فضای با غلظت یون هیدروژن کمتر در میتوکندری.
 )۴عبور یون هیدروژن از همۀ پروتئینهای پمپ کننده در زنجیرۀ انتقال الکترون.
2020هر مولکول حامل الکترون که تولید آن به آزاد شدن کربندیاکسید وابسته است .............
 )۱در فضای درونی میتوکندری به مصرف میرسد.
 )۲بهازای تولید آن دو عدد فسفات در سیتوپالسم آزاد میشوند.
 )۳در سطح غشا ،الکترونهای خود را بهنوعی مولکول غشایی منتقل میکند.
 )۴نقش برابری در ایجاد شیب غلظت یون هیدروژن در دو طرف غشای درونی میتوکندری دارند.
2121دررابطهبا بخشی از فرایند تنفس هوازی که اولین مرحله آن با افزایش نوعی کوآنزیم در فضای میتوکندری همراه

است میتوان گفت .............

 )۱انواعی از مولکولهای حامل انرژی باهم بازسازی میشوند.
 )۲فقط در یکی از مراحل آن پیوند اشتراکی بین دو کربن مجاور هم برقرار میشود.
 )۳بهمنظور آغاز آن ،یکی از پیش مادهها الزم است تا از دو دیوارۀ غشای عبور کند.
 )۴در همۀ مراحل آن شکستن پیوند اشتراکی و آزاد شدن کربندیاکسید مشاهده میشود.
2222اولین و دومین مولکولهای غشایی زنجیرۀ انتقال الکترون در غشای میتوکندری از نظر  .............با یکدیگر شباهت

و از نظر  .............با یکدیگر تفاوت دارند.

 )۱تشکیل شدن از بخش آبدوست  -عبور دادن الکترون در طول غشا
 )۲داشتن نقش در کاهش مولکول اکسیژن  -گرفتن الکترون از نوعی حامل در سطح غشا
 )۳توانایی گرفتن الکترون از مولکول پروتئینی  -تماس داشتن با مایعات فضای درون میتوکندری
 )۴دریافت الکترون از انواعی از حاملهای الکترون  -نقش داشتن در تأمین انرژی موردنیاز نوعی آنزیم غشایی
2323چند مورد دررابط ه با مجموعۀ پروتئینی که باعث کاهش  PHفضای درون میتوکندری میشود بهدرستی بیان شده است؟
الف) مولکولهای نوکلئوتیدی دارای سه گروه فسفات را در فضای احاطه شده توسط دو غشای فسفولیپیدی تولید میکند.

ب) انرژی الزم جهت فعالیت بخشهای آن از شیب غلظت ایجاد شده توسط پمپهای زنجیره انتقال الکترون فراهم میشود.

ج) پس از عبور دادن یونهای هیدروژن در جهت شیب غلظت ،آنها را در مجاورت سطح داخلی غشا وارد فضای درونی

میتوکندری میکند.

د) بخشی از آن که در تماس با بیشترین مولکولهای سازنده غشا قرار نمیگیرد فاقد جایگاه اختصاصی برای اتصال با نوعی

مولکول آلی است.

			
1)1

			
2)2

			
3)3

4)4
233

نیما ابوالحسنی

زیست شناسی دوازدهم

2424به طور معمول در واکنشهای مربوط به  .............میتوان گفت  .............و  .............فقط در یکی از مراحل صورت میگیرد.
 )۱گلیکولیز  -استفاده از مولکول سازنده گلیکوژن  -تولید مولکول حاوی دو گروه فسفات
 )۲چرخۀ کربس  -ایجاد مولکولی با شش عدد کربن  -افزایش مقدار کوآنزیم  Aدر فضای درونی میتوکندری
 )۳چرخۀ کربس  -تولید مولکول حاوی  ۳عدد پیوند اشتراکی بین اتمهای کربن  -استفاده از آنزیم تولیدکنندۀ کربندیاکسید
 )۴گلیکولیز  -کاهش غلظت گروههای فسفات آزاد  -تولید مولکولهای نوکلئوتیدی دارای جایگاه در آنزیم مصرفکننده کراتین فسفات
2525به طور معمول  ،.............میتواند یکی از شرایط توقف زنجیره انتقال الکترون در میتوکندری یاختۀ یوکاریوتی باشد.
 )۱اختالل در ورود پیش ماده اولین مرحلۀ چرخۀ کربس به درون راکیزه
 )۲مهار آنزیمهای مؤثر در قندکافت و چرخۀ کربس زمان تجمع بیش از حد  ATPدر یاخته
 )۳قرارگرفتن نوعی مولکول سمی در جایگاه فعال آنزیم مؤثر در انتقال الکترون به اکسیژن
 )۴ایجاد جهش در ژن رمز کننده گروهی از پروتئینهای عرضی غشای چینخورده میتوکندری
2626میتوان گفت در انسان  .............تولید رایجترین شکل انرژی زیستی به دنبال  .............امکانپذیر است.
 )۱افزایش  -مصرف مواد غذایی که حاوی نوعی پروتئین گیاهی حساسیتزا برای فرد میباشد
 )۲کاهش  -اختالل در ترشح درونریز اندام سازنده صفرا برخالف کاهش میزان ید در جریان خون
 )۳کاهش  -ایجاد جهش کوچک در ژن رمز کننده مولکولهایی که قادر به دریافت الکترون از مولکولهای حامل هستند
 )۴افزایش  -تغییر در میزان چینخوردگی یکی از غشاهای اندامکی که برعکس کلروپالست دارای مولکولهای حامل الکترون میباشد
2727چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسباند؟

میتوان گفت  .............ممکن است باعث کاهش نسبت  ATPبه  ADPدر یاختههای بدن شود.
الف) کاهش در ترشحات قلیایی ساختارهای مرتبط با لولۀ گوارش

ب) اختالل در ترشح یکی از پیکهای دوربرد غدۀ قرار گرفته در زیر معده

ج) افزایش ترشح همۀ هورمونهای مربوط به غده قرار گرفته در زیر تاالموس

د) اختالل ترشح نوعی ماده در ساختاری که به ششها ظاهری اسفنج گونه میدهد

			
1)1

			
2)2

			
3)3

4)4

2828چند مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب هستند؟

«در حین انجام واکنشهای مربوط به تنفس یاختهای میتوان گفت  .............همواره در خارج از نوعی اندامک حاوی غشای

چینخورده صورت میگیرد».

الف) تولید و مصرف مولکولهایی که در ساختار خود حاوی گروههای فسفات هستند

ب) استفاده از مولکولهای حاوی باز آلی در ساختار خود ،در انواعی از واکنشها

ج) تبدیل نوعی مولکول قندی به مولکول قندی دیگر همانند احیای انواعی از مولکولهای حامل انرژی

د) مصرف مولکول که میتواند بهعنوان پیش ماده در تولید نوکلئیکاسیدهای حاصل رونویسی استفاده شود
			
1)1

			
2)2

			
3)3

4)4

2929در کدام گزینه وجه اشتراک زنجیرۀ انتقال الکترون و چرخۀ کربس بهدرستی بیان شده است؟
 )۱نقش داشتن در ساخت گروهی از مواد آلی که در ساختار خود حاوی مولکول قندی هستند
 )۲شکسته شدن پیوند اشتراکی بین دو کربن مجاور در بخشی از میتوکندری که نوکلئیکاسیدها یافت میشوند
 )۳استفاده از مولکولهایی که همۀ پیوندهای اشتراکی آنها در یکی از جایگاههای ریبوزومها تشکیل شده است
 )۴بهکارگیری نوعی از مولکولهای غشایی که قادر به کاهش انرژی فعالسازی واکنشهای سوخت و سازی هستند
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3030فقط در یکی از مراحل گلیکولیز  .............فرایند مربوط به  .............میتوان شاهد  .............بود.
 )۱همانند  -چرخۀ کربس  -انجام واکنش آنزیمی همراه با شکسته شدن پیوند میان دو اتم کربن
 )۲همانند  -چرخۀ کربس  -تغییر در میزان کوآنزیمهای  Aآزاد درون فضای سیتوپالسم یاخته
 )۳برخالف  -اکسایش پیرووات  -اضافهشدن گروه فسفات به مولکولی حاوی اتمهای کربن
 )۴برخالف  -اکسایش پیرووات  -تولید نوعی مولکول حاوی قند و گروههای فسفات
3131کدام گزینه در ارتباط با هر اندامکی که مجموعهای پروتئینی که میتواند با مصرف فسفاتهای آزاد  ATPتولید
کند بهدرستی بیان شده است؟

 )۱در بازسازی مولکول حامل الکترون که در سیتوپالسم نیز یافت میشود ،نقش دارد
 )۲یونهای هیدروژن را به کمک پمپهای غشایی به فضای داخلی خود وارد میکند.
 )۳قادر به تولید نوعی ترکیب آلی شش کربنی است که بالفاصله به مولکولهای دیگری تبدیل میشود.
 )۴غشای چینخورده آن مولکولی با تعداد برابری از گروههای فسفات و پیوندهای فسفودیاستر را احاطه میکند
3232در طی فرایند چرخۀ کالوین یاختۀ برگ گیاه هویج  .............مصرف .............
 )۱برخالف چرخه کربس ،ضمن تولید مولکول بدون فسفات ،مولکول  - ATPمیشود.
 )۲همانند چرخ کربس ،با تولید مولکول پنج کربنی دو فسفاته ،انرژی زیستی  -میشود.
 )۳همانند گلیکولیز ،ضمن مصرف قند سه کربنی ،مولکولهای حامل انرژی  -میشوند.
 )۴برخالف اولین مرحلۀ گلیکولیز ،همزمان با مصرف مولکول شش کربنی ،مولکول  - ATPنمیشود.
3333کدام گزینه درباره همۀ پروتئینهای موجود در عرض غشای داخلی میتوکندری که به عبور یونهای هیدروژن
میپردازند ،بهدرستی بیان شده است؟
 )۱انرژی موردنیاز آنها مستقیماً از طریق اکسایش مولکولهای حامل انرژی تأمین میشود.

 )۲موجب افزایش شیب غلظت یونهای هیدروژن در تو طرف غشای داخلی میتوکندری میشوند.
 )۳توانایی تولید مولکولی پرانرژی که محصول آنزیم مصرفکننده کراتین فسفات است را ندارند.
 )۴با فعالیت خود در زنجیرۀ انتقال الکترون موجب ساختهشدن  ATPبه روش اکسایشی میشوند.
3434بهطورمعمول در  .............یاختههای برگ گیاه کندم ............. ،فقط به دنبال  .............امکانپذیر است.
 )۱زنجیرۀ انتقال الکترون میتوکندری  -فعالیت دومین پمپ پروتئینی زنجیره  -مصرف مولکول FADH۲

 )۲تخمیر الکتیکی  -تولید مولکول اسیدی  -تولید نوعی مولکول نوکلئوتیدی پذیرندۀ الکترون
 )۳تخمیر الکلی  -مصرف مولکول حامل انرژی  -مصرف گلوکز در اولین مرحلۀ قندکافت

 )۴گلیکولیز  -تولید مولکولهای کربندار دو فسفاته  -مصرف  ATPیا NAD+

3535کدام گزینه دررابطهبا مولکولهای حامل انرژی یک یاخته میانبرگ ،عبارت را بهدرستی بیان میکند؟
«بهطورمعمول  .............نوعی مولکول  .............است که ».............

 - NADPH )۱حامل الکترون پرانرژی  -توسط نوعی پروتئین قرارگرفته در عرض غشا تولید میشود.
 -FADH۲ )۲حاوی قند و باز آلی  -تولید و مصرف آن همواره در داخل میتوکندری رخ میدهد.

 - ATP)۳حاوی قند و گروههای فسفات  -در حین تبدیل به  ،ADPیک مولکول آب تولید میکند.
 - NADH )۴حامل انرژی زیستی  -همواره در اندامک دو غشایی مصرف میشود.
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3636میتوان گفت به دنبال  .............هر مولکول  .............در چرخۀ کربس یاختۀ مخروطی شبکیۀ چشم انسان ............. ،میشود.
 )۱مصرف  -چهار کربنی  -یک ترکیب شش کربنی بدون فسفات تولید
 )۲تولید  -شش کربنی  -از تعداد نوعی کوآنزیم درون میتوکندری کاسته
 )۳تولید  -فسفاتدار  -از تعداد گروههای فسفات میتوکندری کاسته
 )۴تولید  -پنج کربنی  -پیوند اشتراکی میان دو کربن مجاور هم شکسته
(3737در) زنجیرۀ انتقال الکترون بین فتوسیستمها  .............زنجیرۀ انتقال الکترون در غشای میتوکندری .............
 )۱همانند  -مولکولهایی دارای خاصیت آبگریزی یافت نمیشوند.
 )۲همانند  -نوعی از پروتئینها ،غلظت پروتونهای بسترۀ اندامکی دو غشایی را کاهش میدهد.
 )۳در مقایسه با – بهازای انتقال هر الکترون پرانرژی ،پروتونهای بیشتری از غشا عبور میکنند.
 )۴برخالف  -انتقال الکترون در نهایت موجب تبدیل مولکولی نوکلئوتیدی به مولکول نوکلئوتیدی دیگر میشود.
3838دررابطهبا  .............هر نوع تخمیری که در فصل  ۵دوازدهم بیان شده است میتوان به  .............اشاره کرد.
الف) تمایز  -سطح انرژی مولکول کربندار بدون فسفات حاصل از مرحلۀ نهایی فرایند

ب) تشابه  -تولید و مصرف انواعی از مولکولهای حامل الکترون در فضای سیتوپالسم یاختهها

ج) تمایز  -ایجاد شرایطی برای کاهش  pHدرون تارهای ماهیچهای استوانهایشکل عضالت بدن

د) تشابه  -افزایش سطح انرژی مولکول حاصل مرحلۀ آخر قندکافت به دنبال گرفتن الکترونهای NADH

			
1)1

			
2)2

			
3)3

4)4

3939در فرایند مربوط به هر نوع تخمیری که  .............میتوان گفت  .............بالفاصله پس از مرحلهای رخ میدهد که در آن .............
 )۱موجب فساد مواد غذایی میشود  -تولید هر نوع مولکول فسفاتدار  -میتوان شاهد مصرف مولکول نوکلئوتیدی بود.
 )۲برای تولید محصوالت غذایی استفاده میشود  -کاهش دادن  PHسیتوپالسم  -نوعی مولکول بدون فسفات ایجاد میشود.
 )۳محصول نهایی قندکافت کاهش نمییابد  -مصرف مولکول حامل الکترون  -انواعی از مواد آلی بدون فسفات تولید میشود
 )۴تولید مادهای برای تحریک گیرندههای درد را ممکن میسازد  -بازسازی مولکول پذیرندۀ الکترون  -از فسفاتهای آزاد استفاده نمیشود.
(4040در) نوعی از تنفس که در آن بهازای سوختن هر مولکول گلوکز به میزان  .............مولکولهای کربندیاکسید آزاد

میشوند............. ،

 )۱بیشتری  -انواعی از مولکولهای حامل الکترون که در سیتوپالسم تولید شدهاند ممکن است در میتوکندری به مصرف برسند.
 )۲کمتری  -در آن دسته از عضالت اسکلتی که حاوی رنگدانههای ذخیرهکنندۀ  O۲بیشتری در سیتوپالسم خود هستند ،کمتر
رخ میدهد.
 )۳کمتری  -مادهای را تولید میکند که در صورت تجمع یافتن در تارهای عضالت اسکلتی بدن ،میتواند باعث تحریک نوعی گیرندۀ
پیکری شود.
 )۴بیشتری  -بهمنظور تداوم تولید رایجترین شکل انرژی زیستی در یاخته ،بخشی الکترونها در سطح غشا به زنجیرۀ انتقال الکترون
منتقل میشوند.
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پاسخنامه آزمون دوم
 2 1منظور چرخه کربس است .در این چرخه واکنشهای تجزیهای باعث تبدیل مولکول شش کربنی به پنج کربنی و پنج کربنی
به چهار کربنی میشود.
بررسی سایر گزینهها:

 1در واکنش تبدیل قند تک فسفاته به اسید دو فسفاته در گلیکولیز از یونهای آزاد استفاده میشود .مولکولهای حامل الکترون

 FADH2و  NADHهستند .ولی در گلیکولیز فقط  NAD+احیا میشود که پذیرنده الکترون است نه حامل.

 3منظور تولید  ATPبه روش اکسایشی است .برعکس ،زنجیره انتقال الکترون باعث کاهش  pHفضای بیرونی میتوکندری میشود.
 4منظور تولید به کمک کراتین فسفات است ولی در گلیکولیز تولید موکول آب مشاهده نمیشود.
در قندکافت ،تولید قند فسفاته و اسید دوفسفاته با مصرف یا تولید  ATPیا  ADPهمراه نیست.

 4 2منظور تولید  ATPبه کمک کراتین فسفات است.
پیش مادههای این واکنش مولکول کراتین فسفات و  ADPهستند و محصوالت این واکنش کراتینین و  ATPهستند که با هم برابر هستند.
شهای قندکافت و کربس ،جزو روشهای در سطح پیشماده است.
تولید  ATPبه روش کرآتین فسفات همانند رو 

بررسی سایر گزینهها:

 1میتوان گفت ATP .یک نوکلئوتید دارای قند ریبوز است پس میتواند بهعنوان مونومر در حین رونویسی مورداستفاده قرار گیرد.
ولی نوکلئیکاسیدهای بررسیشده توسط چارگاف  DNAبودند نه RNA

مشاهده و تحقیقات چارگاف روی دناهای جانداران نشان داد که مقدار آدنین در دنا با مقدار تیمین برابر است و مقدار گوانین در آن
با سیتوزین برابر است( .دوازدهم ـ فصل )۱
 3در ابتدای واکنش  ADPوجود دارد که دارای گروه فسفات و قند ریبوز است و در انتهای واکنش هم  ATPوجود دارد که آن نیز
دارای گروه فسفات و قند ریبوز است .پس تعداد نوکلئوتیدها ثابت میماند.
 2آنزیم القاکننده مرگ برنامهریزی که در سیتوپالسم فعالیت میکند توسط ریبوزومهای متصل به شبکۀ آندوپالسمی زبر ترجمه
میشود زیرا از یاختهای که تولید شده است خارج میشود.
مرگ برنامهریزی با رسیدن عالئمی به یاخته شروع میشود که در چند ثانیه پروتئینهای تخریبکننده در یاخته شروع به تجزیۀ
اجزای یاخته و مرگ آن میکنند( .یازدهم ـ فصل )۶

 3 3موارد «الف» و «ج» صحیح هستند
بررسی همۀ موارد:

الف تغییر در ساختار این آنزیم میتواند باعث ازکار افتادن آن افزایش احتمال روآوردن یاخته به تنفس بیهوازی و تولید الکتیک
اسید و تحریک گیرندههای درد عضله شود.
ب منظور افزایش در تعداد  ATPاست که این مولکولها میتوانند در ساختار رنا قرار گیرند .منظور از نوکلئیکاسید حلقوی همان
دنای باکتریایی یا کلروپالست و میتوکندری است.
ج آنزیم درون ریبوزوم با تشکیل پیوند پپتیدی مولکول آب تولید میکند و همچنین این آنزیم نیز با تولید  ATPآب تولید میکند.
د جایگاه فعال آنزیم اتصالدهنده آمینواسید به رنای ناقل با کل ساختار پیش مادههای خود مکمل است.
رنای ناقل پس از تاخوردگی اولیه تاخوردگیهای مجددی پیدا میکند که ساختار سهبعدی را به وجود میآورد( .دوازدهم ـ فصل )۲
آنزیم با تشخیص پادرمزه در رنای ناقل ،آمینواسید مناسب را یافته و به آن وصل میکند( .دوازدهم ـ فصل )۲
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 3 4موارد «ب» و «ج» و «د» صحیح هستند
بررسی همۀ موارد:

الف در روش مصرف کراتین فسفات نیاز به جابهجایی مواد از عرض غشا نیست.
ب در هر دو روش  ADPمصرف میشود که کربنی فسفاتدار است همچنین در روش مصرف کراتین فسفات شیب غلظت یون
هیدروژن الزم نیست.
ج در هر دو روش حضور پروتئینها الزامی است آنزیم مصرفکنندۀ کراتین فسفات پروتئین است و زنجیرۀ انتقال الکترون و آنزیم
 ATPساز پروتئینی هستند .در روش اکسایشی برخالف مصرف کراتین فسفات مولکولهای حامل الکترون دارای نقش هستند.
د مولکول آب در حین ایجاد  ATPبه هر روشی تولید میشود .در روش اکسایشی از فسفاتهای آزاد درون میتوکندری استفاده
میشود ولی در روش مصرف کراتین فسفات ،فسفاتهای آزاد درون یاخته تغییر نمیکنند.
 4 5در زنجیرۀ انتقال الکترون ،پمپها برخالف مولکولهای کوچکتر پروتئینی هستند.
منظور گزینه مولکول گاز اکسیژن و مولکولهای کوچکتر زنجیره هستند و هیچکدام از این مولکولها پمپ یا کانال نبوده و نمیتوانند
از عرض غشا مادهای جابهجا کنند.
مولکولهای کوچکتر زنجیرۀ انتقال الکترونی ،درون فضای فسفولیپیدی قرار دارند ولی پمپها سراسری هستند.

بررسی سایر گزینهها:

 1منظور مولکول  FADH۲و دو پمپ اول زنجیره هستند که الکترون را به مولکولهای کوچکتر منتقل میکنند .در واقع پمپها

 PHبسترۀ میتوکندری را افزایش میدهند نه کاهش.

 2اولین پمپ الکترون از  NADHدریافت میکند همچنین دومین مولکول الکترون را از  FADH۲دریافت میکند و دومین و

سومین پمپ زنجیرۀ الکترون را از مولکولهای کوچکتر دریافت میکنند .ولی پمپها در تماس با مایع هر دو طرف غشای داخلی
قرار میگیرند.
 3مولکول  NADHو دو مولکول کوچکتر زنجیرۀ الکترون را به پمپهای پروتئینی منتقل میکنند .ولی مولکولهای کوچکتر
زنجیره اکسایش پیدا نمیکنند.
 4 6توجه شود که صورت سؤال درمورد فقط یک عدد بیان شده است نه یک نوع.
آخرین ناقل زنجیره با دادن الکترون به مولکول گاز اکسیژن موجب تولید آب در فضای درونی راکیزه میشود
بررسی سایر گزینهها:

 1هر دو مولکول کوچکتر زنجیره در یکی از الیههای فسفولیپیدی قرار گرفتهاند.
 2این گزینه درمورد هر سه پمپ صحیح است ولی صورت سؤال فقط درمورد یک عدد از اجزای زنجیره گزینۀ صحیح میخواهد.
 3اولین و دومین ناقل زنجیره ،میتوانند الکترون را از حاملهای الکترونی که فاقد پیوند پپتیدی هستند دریافت کنند.
تولید  FADو  NAD+در فضای درون میتوکندری رخ میدهد( .نه در غشای میتوکندری)

 1 7منظور مرحلۀ اول است که همۀ محصوالت این مرحلۀ دارای دو عدد گروه فسفات هستند.
بررسی سایر گزینهها:

 2پیوند اشتراکی بین کربن و فسفات تشکیل میشود نه در بین دو گروه فسفات.
 3در انتهای گلیکولیز چهار عدد  ATPتولید میشوند ولی در مرحلۀ اول سه عدد مولکول ساخته میشوند.
 4فروکتوز فسفاته به قند فسفاته تبدیل میشود (نه به اسید)
در زمان تبدیل اسید دوفسفاته به پیرووات ،دو نوع ترکیب دو فسفاته تولید میشود.
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 3 8موارد «الف» و «ب» و «د» نادرست هستند.
بررسی همۀ موارد:

الف در مرحلۀ دوم و چهارم مولکول دو فسفاته وارد واکنش میشود .در مرحلۀ دوم فقط قندهای سه کربنی تولید میشوند که دارای
فسفات هستند.
ب فقط در مرحلۀ آخر (چهارم) است که  ATPتولید میشود.
ج کاهش فسفاتهای آزاد سیتوپالسم فقط در مرحلۀ سوم مشاهده میشود.
د در مرحلۀ دوم فروکتوز فسفاته به دو عدد قند تک فسفاته تجزیه میشود.
 2 9در مرحلۀ اول گلیکولیز ADP ،محصول و در مرحلۀ آخر پیش مادۀ واکنش میشود.
در مرحلۀ اول ،دو کربن از گلوکز ،پیوند اشتراکی جدید با گروه فسفات تشکیل میدهند.
بررسی سایر گزینهها:

 1در مرحلۀ آخر گلیکولیز ،تغییر در میزان فسفاتهای آزاد سیتوپالسم مشاهده نمیشود.
 3در مرحلۀ آخر با تولید  ،ATPآب نیز تولید میشود.
 4تجزیۀ قند شش کربنی در مرحلۀ دوم گلیکولیز مشاهده میشود نه در مرحلۀ اول.

 4 10با اکسایش یافتن قندهای سه کربنی تک فسفاته NAD+ ،احیا میشود و  NADHتولید میشود  NAD+در چرخۀ کربس

نیز مصرف میشود.
بررسی سایر گزینهها:

 1نوکلئوتیدهای دارای باز آلی و قند ریبوز شامل  ADPو  ATPمیشود این مولکولها در فرایند گلیکولیز به هم تبدیل میشوند
پس تعداد این مولکولها افزایش پیدا نمیکند.
 2در مرحلۀ اول از انرژی  ATPاستفاده میشود ولی توجه شود که ابتدا  ATPمصرف میشود سپس فروکتوز دو فسفاته تولید میشود
و در مرحلۀ بعدی ،این قند تجزیه میشود.

 3اسید دو فسفاته در مرحلۀ چهارم مصرف میشود ولی در مرحلۀ سوم NAD+ ،پیش ماده آنزیم محسوب میشود نه .NADH

به نکات زیر در ارتباط با گلیکولیز دقت کنید:

طی گلیکولیز ۳ ،نوع ترکیب دو فسفاته در سیتوپالسم تولید میشود.
طی گلیکولیز ATP ،و  NADHبه عنوان محصوالت جانبی تولید میشود.
طی گلیکولیز ،زمانها افزایش تعداد فسفاتهای ترکیبهاATP -۱ :

 -۲ ADPقند فسفاته

اسید دوفسفاته  -۳گلوکز

فروکتوز

دوفسفاته

 4 11منظور صورت سؤال میتوکندری است.
اگر مولکولی مانند کربن منوکسید زنجیره انتقال الکترون را قطع کند ،دیگر هیچکدام از پمپها هیدروژن پمپ نمیکنند و تا زمانی
که شیب وجود داشته باشد ،آنزیم  ATPساز یونهای هیدروژن را از خود عبور میدهد تا زمانی که غلظت هیدروژن در دو طرف غشا
برابر شود.
بررسی سایر گزینهها:

 1فقط یکی از غشاهای میتوکندری چینخورده است و آن هم غشای داخلی است.
 2میتوکندری در یاختههایی مانند گلبولهای قرمز بالغ یافت نمیشود.
در انسان و بسیاری از پستانداران گلبولهای قرمز بالغ هسته و بیشتر اندامکهای خود را از دست دادهاند( .دهم ـ فصل )۴
 3کربندیاکسید در حین اکسایش پیرووات و چرخۀ کربس تولید میشود و فقط در چرخۀ کربس است که کربندیاکسید تولید میشود.
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 3 12منظور صورت سؤال کربندیاکسید است که در میتوکندری میتواند تولید شود.

مطابق با خط کتاب درسی ،اگر جهشی در پروتئینهای زنجیرۀ انتقال الکترون ایجاد شود ،میتواند باعث ایجاد سرطان شود.
اگر جهش باعث تغییر در جایگاه فعال آنزیم شود ،آنگاه احتمال تغییر عملکرد انزیم بسیار زیاد است( .دوازدهم ـ فصل )۴
بررسی سایر گزینهها:

 1ترجمه و رونویسی و همانندسازی آن در فضای داخلی است که دارای  PHبیشتری میباشد.
 2میتوکندری دارای رنا و دنا است .همواره تعداد رناها از دناها بیشتر است .پس بیشتر نوکلئیکاسیدهای میتوکندری رناها هستند
ولی برابر بودن تعداد قندها با پیوندهای فسفودیاستر مربوط به نوکلئیکاسیدهای حلقوی است که در این گزینه همان دنای
میتوکندری است.
 4بهعنوانمثال ،شیب غلظت یون هیدروژن با مصرف مولکولهای حامل الکترون حفظ میشود.

 4 13اگر پیرووات اکس��ایش پیدا کند ،یعنی وارد میتوکندری ش��ده اس��ت و تنفس بهصورت هوازی ادامه پیدا میکند ولی اگر

اکسایش نیابد ،یعنی در سیتوپالسم باقیمانده و وارد تخمیر الکتیکی شده است.
در تخمیر ATP ،های کمتری نسبت به تنفس هوازی تولید میشوند پس برای جبران این کمبود ،باید گلوکز بیشتری مصرف شود تا
بتوان انرژی موردنیاز یاختۀ ماهیچهای را تأمین کرد.
بررسی سایر گزینهها:

 1منظور گیرندههای درد است .این گیرندهها در ماهیچه زمانی تحریک میشوند که یاخته تخمیر الکتیکی انجام دهد نه تنفس هوازی.
 2منظور کربندیاکسید است .ولی در فرایند تخمیر الکتیکی کربندیاکسید تولید نمیشود.
در تخمیر الکتیکی برخالف تخمیر الکلی کربن دی اکسید تولید نمیشود.

 3پیرووات ابتدا کربن از دست میدهد به شکل  CO2و سپس  NAD+احیا میشود.

 4 14منظور اکسایش پیرووات و مادۀ حاصل از اکسایش آن است.

هر استیل کوآنزیم  Aکه حاصل اکسایش پیرووات است وارد چرخۀ کربس میشود که در هر چرخۀ کربس دو عدد  CO۲آزاد میشود
و این تعداد برابر با تعداد حلقههای باز آدنین است.

استیل مولکول حاصل اکسایش پیرووات است که با اتصال به مولکولی به نام کوآنزیم  ،Aاستیل کوآنزیم  Aرا تشکیل میدهد.

بررسی سایر گزینهها:

 1در فرایند اکسایش پیرووات ابتدا کربندیاکسید آزاد میشود و سپس  NAD+نیز احیا میشود .این دو عمل با هم انجام نمیشوند.
 2توجه شود که  NAD+پذیرندۀ الکترون است نه حامل الکترون.

 3پروتئینهای سطحی در عرض غشا قرار نگرفتهاند و نمیتوانند عملکرد پمپی یا کانالی داشته باشند و مادهای را در عرض غشا
عبور نمیدهند.
آنزیم  ATPساز همانند پمپهای زنجیرۀ انتقال الکترون از نوع سراسری بوده و با هردو الیۀ فسفولیپیدی در تماس است.


 2 15موارد «ب» و «د» نادرست هستند

منظور مولکولهای  NAD+و  FADاست.
بررسی همۀ موارد:

الف موجب بازسازی  NADHو  FADH۲میشوند که نوکلئوتیدی هستند.
ب در واقع این مولکولها اگر در واکنشی شرکت کنند ،از دیگر پیش مادۀ واکنش الکترون میگیرند و باعث کاهش انرژی آن
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ج آنزیمها در حالت طبیعی همگی تحت تنظیم بیان ژن قرار میگیرند.
د این مولکولها فسفات از دست نمیدهند یا فسفات نمیگیرند .بلکه در واکنشها الکترون میگیرند.

 1 16در تنفس هوازی همۀ کربندیاکسیدها درون میتوکندری ساخته میشوند.
بررسی سایر گزینهها:

 2مولکول  ATPنیز حامل انرژی محسوب میشود ولی  ATPبرای آزادسازی انرژی خود گروه فسفات از دست میدهد.

 3درواقع میتوکندری وظیفۀ تأمین ATPهای موردنیاز یاخته را برعهده دارد .پس گروهی از  ATPهای تولید شده در آن قطعاً از
میتوکندری خارج میشوند و در بخشهای دیگری از یاخته مصرف میشوند.
 4کوآنزیم  Aنیز در ابتدای چرخۀ کربس آزاد میشود ولی از بدن خارج نمیشود.

 4 17در فرایند گلیکولیز ،فروکتوز فسفاته و قند سه کربنی فسفاته وجود دارند که در ساختار آنها تغییراتی ایجاد میشود.
بررسی سایر گزینهها:

 1در تنفس هوازی اگر کربندیاکسید تولید شود قطعاً در میتوکندری تولید شده است ولی در میتوکندری ،ریبوزومها در فضای
درونی آزاد هستند.
 2توجه شود که آنزیم  ATPساز مجموعهای از پروتئینها است و یک پروتئین واحد نیست .آن بخشی که خاصیت آنزیمی دارد ،در
تماس با غشای یاخته قرار نگرفته است.
 3در زنجیرۀ انتقال الکترون برخالف گلیکولیز و چرخۀ کربس ،پیوند اشتراکی بین دو کربن مجاور شکسته نمیشود.

 1 18در چرخۀ کربس  NADHو  FADH۲احیا میشوند ولی در زنجیره انتقال الکترون که روش اکسایشی است ،این مولکولها

مصرف میشوند.

بررسی سایر گزینهها:

 2در گلیکولیز که به روش سطح پیش ماده  ATPتولید میشود در طی این فرایند فروکتوز فسفاته تجزیه میشود و در آن پیوند
میان دو کربن مجاور شکسته میشود.
طی گلیکولیز ۳ ،نوع ترکیب سه کربنی با فسفاتهای متفاوت تولید میشود.

 3در مرحلۀ سوم گلیکولیز از فسفاتهای آزاد یاخته استفاده میشود.
 4در چرخۀ کربس از هیچگونه آنزیم غشایی استفاده نمیشود.

 3 19مولکوله��ای آب با انتقال الکترون به مولکول گاز اکس��یژن در فضای داخلی میتوکن��دری که دارای غلظت کمتری از یون

هیدروژن است تولید میشود.
بررسی سایر گزینهها:

 1در حین تولید  ATPتوسط آنزیم  ATPساز ،از فسفاتهای آزاد فضای درونی میتوکندری استفاده میشود نه فضای بین دو غشا.
 2یون هیدروژن فقط از آنزیم  ATPساز در جهت شیب غلظت عبور میکند.
 4این مولکول انرژی اولین پمپ زنجیره را تأمین نمیکند.
ن به اولین پمپ باعث راهاندازی زنجیرۀ انتقال الکترون میشود.
 NADHنوعی نوکلئوتید است که با اکسایش خود و دادن الکترو 


 1 20منظور  NADHتولید ش��ده در چرخۀ کربس و اکس��ایش پیرووات و  FADH۲چرخۀ کربس است .این مولکولها همگی در

میتوکندری صرف تولید  ATPبه روش اکسایشی میشوند .ولی خود  ATPتولید شده میتواند خارج از میتوکندری به مصرف برسد.
بررسی سایر گزینهها:

 2برای تولید این مولکولها فسفات آزاد و یا مصرف نمیشود در داخل میتوکندری.
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 3مولکول  FADH۲الکترونهای خود را وارد غشا میکند .ولی  NADHالکترونها را در سطح غشا به اولین پمپ زنجیره واگذار میکند.

 4مولکول  FADH۲انرژی دو پمپ را تأمین میکند ولی  NADHانرژی هر سه پمپ زنجیره انتقال الکترون را فراهم میکند پس

نقش  NADHدر ایجاد شیب غلظت یون هیدروژن بیشتر است.


 2 21منظور چرخۀ کربس است که اولین مرحلۀ آن با تولید مولکولی ششکربنه همراه است و سپس کوآنزیم  Aاز ترکیب آزاد میشود.

فقط در اولین مرحلۀ آن که استیل کوآنزیم  Aبه مولکول چهارکربنه متصل میشود ،پیوند اشتراکی بین اتمهای کربن برقرار میشود.
بررسی سایر گزینهها:

 1مولکولهای حامل انرژی در واکنشهای مختلفی از چرخه و جدا از هم تولید میشوند.
 3استیل کوآنزیم  Aو ترکیب چهار کربنی هر دو درون فضای داخلی میتوکندری تولید میشوند و نیازی نیست که از غشای میتوکندری
عبور کنند.
 4در مرحلۀ اول چرخه و مراحلی که در شکل کتاب (نقطهچین گذاشته شده است) کربندیاکسید تولید نمیشود.

 2 22کل زنجیره انتقال الکترون در کاهش مولکول اکسیژن نقش دارند و مولکول اول برخالف مولکول دوم ،الکترون را در سطح

غشا از  NADHدریافت میکند.
بررسی سایر گزینهها:

 1دومین مولکول کام ً
ال آبگریز است و بخش آبدوست ندارد .هر دو مولکول الکترون را در طول غشا عبور میدهند.
 3مولکول اول زنجیره ،الکترون را فقط از  NADHمیگیرد که پروتئینی نیست .مولکول اول برخالف دوم با مایع درون میتوکندری
در تماس نیست.
 4هرکدام از این دو مولکول فقط از یک نوع حامل الکترون ،الکترون دریافت میکنند .مولکول اول از  NADHو مولکول دوم از
 FADH۲الکترون دریافت میکند .کل زنجیره در تأمین انرژی آنزیم  ATPساز نقش دارد.

 1 23فقط مورد «ب» بهدرستی بیان شده است

منظور آنزیم  ATPساز است و مطابق با جملۀ کتاب مجموعهای از پروتئینها است و فقط یک عدد پروتئین نیست.
بررسی همۀ موارد:

الف این آنزیم ،مولکول  ATPرا در فضای داخلی میتوکندری تولید میکند.
ب انرژی الزم برای فعالیت آنزیم  ATPساز به کمک زنجیرۀ انتقال الکترون فراهم میشود.
ج یونهای هیدروژن در مجاورت غشا وارد این مجموعۀ میشوند و در فضای داخلی میتوکندری با داشتن فاصله از سطح غشا ،از
آن خارج میشوند (شکل کتاب).
د بخش آنزیمی این مجموعه در تماس با غشا قرار نمیگیرد ولی دارای جایگاه فعال برای اتصال مولکول  ADPاست.

 4 24فقط در مرحلۀ س��وم از فس��فاتهای آزاد سیتوپالسم استفاده میشود و مولکولهای  ADPنیز فقط در مرحلۀ اول گلیکولیز

تولید میشوند.
بررسی سایر گزینهها:

 1فقط در مرحلۀ اول از گلوکز استفاده میشود .ولی تولید مولکولهای حاوی دو فسفات در چندین مرحلۀ انجام میشود مث ً
ال مولکول
اسید دو فسفاته و فروکتوز فسفاته و .ADP
 2در چرخۀ کربس ابتدا مولکولی  ۶کربنی دارای کوآنزیم  Aتولید میشود و سپس این کوآنزیم از آن جدا میشود پس در این چرخه
دو نوع مولکول شش کربنی مشاهده میشود.
 3در حد کتاب درسی ،در چرخۀ کربس حداقل دو نوع مولکول چهار کربنی در چرخۀ کربس وجود دارند یکی در انتهای چرخۀ تولید
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کربس ،سه عدد پیوند اشتراکی مشاهده میشود .همچنین در دو مرحله از چرخۀ کربس کربندیاکسید تولید میشود.

 4 25ایجاد تغییر در س��اختار مولکولهای زنجیرۀ انتقال الکترون میتواند باعث توقف زنجیره و ازکارافتادن میتوکندری و تنفس

هوازی شود.
بررسی سایر گزینهها:

 1پیش مادههای اولین مرحلۀ چرخۀ کربس استیل کوآنزیم  Aو مولکول چهار کربنی هستند که هر دو در فضای داخلی میتوکندری
تولید میشوند و از عرض غشا عبور نمیکنند.
 2زمانی که  ATPیاخته زیاد شود ،این آنزیمها مهار میشوند و فعالیت آنها کاهش پیدا میکند ولی تولید انرژی و فعالیت زنجیرۀ
انتقال الکترون متوقف نمیشود.
 3آخرین اجزای زنجیره ،الکترونها را به مولکول اکسیژن منتقل میکند ولی توجه شود که این مولکول خاصیت آنزیمی و جایگاه فعال ندارد.

 3 26تغییر در ساختار هر یک از اجزای زنجیره انتقال الکترون ،میتواند باعث توقف یا کاهش تولید  ATPدر میتوکندری شود.
بررسی سایر گزینهها:

 1مصرف پروتئین گلوتن میتواند باعث تخریب پرز و ریز پرز رودۀ باریک و کانش جذب مواد و درنهایت کاهش سوختوساز بدن
و کاهش تولید  ATPشود.
 2کاهش ید در بدن موجب کمکاری تیروئید و کاهش تولید  ATPدر بدن میشود.
 4کلروپالست همانند میتوکندری دارای مولکولهای  NADPHاست که حامل الکترون میباشد.

 3 27موارد «الف» و «ب» و «د» صحیح هستند
بررسی همۀ موارد:

االف کاهش در بیکربنات صفرا و پانکراس میتواند باعث کاهش  PHروده از حد طبیعی خود و اختالل در فرایند جذب و هضم مواد
غذایی شود که درنهایت کاهش تولید  ATPرا به همراه میآورد.
ب اختالل در ترشح انسولین باعث میشود که قند درون یاختهها کاهش پیدا کند درنتیجه تولید  ATPنیز کاهش پیدا میکند.
ج منظور غدۀ هیپوتاالموس است .افزایش ترشح هورمون آزادکننده مربوط به غدۀ تیروئید میتواند باعث افزایش ترشح هورمونهای
 T۳و  T۴شود که در این صورت تولید  ATPدر بدن افزایش پیدا میکند.

د حبابکها به ششها ساختار اسفنجگونه میدهند .اختالل در ترشح سورفاکتانت میتواند باعث کاهش اکسیژن دسترسی یاختهها

شود که نتیجۀ آن میتواند کاهش تولید  ATPدر بدن باشد.

 4 28همۀ موارد نادرست هستند

منظور اندامک میتوکندری است که غشای داخلی آن چینخورده میباشد.
بررسی همۀ موارد:

الف و ب تولید و مصرف مولکولهای حامل الکترون و  ATPدر میتوکندری مشاهده میشود که همگی دارای گروه فسفات و قند

و باز آلی هستند زیرا ساختار نوکلئوتیدی دارند.
ج درون میتوکندری مولکولهای  NADHو  ATPو  FADH۲احیا میشوند که حامل انرژی هستند.

د  ATPمیتواند در ساخت رنا شرکت کند .ولی  ATPتولید شده در میتوکندری میتواند در همان جا صرف واکنشها و فعالیتهای

دیگر خود میتوکندری شود و درون خود میتوکندری به مصرف برسد.
1 29


در چرخۀ کربس مولکولهای حامل انرژی تولید میشوند و در زنجیرۀ انتقال الکترون مصرف میشوند و مولکولهای ADP

و  NAD+و  FADتولید میشوند که همگی دارای قند در ساختار خود هستند.
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بررسی سایر گزینهها:

 2در فرایند زنجیرۀ انتقال الکترون تجزیۀ مولکول کربنی مشاهده نمیشود.
 3همۀ پیوندهای پپتیدی پروتئینها در جایگاه  Aریبوزوم تشکیل میشوند ولی پیوندهای اشتراکی دیگری در ساختار سوم
پروتئینها تشکیل میشوند که ربطی به جایگاه  Aریبوزوم ندارند.
 4آنزیمهای استفاده شده در چرخۀ کربس غشایی نیستند.

 1 30در چرخۀ کربس مولکولهای شش کربنی و پنج کربنی تجزیه میشوند و پیوند اشتراکی بین کربنهایشان شکسته میشود

همچنین فقط در یکی از مراحل گلیکولیز ،پیوند بین دو کربن فروکتوز فسفاته شکسته میشود.
بررسی سایر گزینهها:

 2کوآنزیم  Aدر میتوکندری وجود دارد نه سیتوپالسم.
 3در همۀ مراحل گلیکولیز بهجز مرحلۀ دوم ،فسفات به مولکولهای آلی اضافه میشود.
 4در مرحلۀ اول  ADPو در مرحلۀ چهارم  ATPدر فرایند گلیکولیز تولید میشوند که بیش از یک گروه فسفات داشته و دارای قند
نیز هستند.

 3 31منظور میتوکندری و کلروپالست هستند که دارای آنزیم  ATPساز میباشند.

کلروپالست در چرخۀ کالوین مولکول شش کربنی دو فسفاته میسازد و سپس به دو مولکول سه کربنی تک فسفاته تبدیل میشود.
در چرخۀ کربس میتوکندری نیس مولکول شش کربنی یک مولکول پنج کربنی و کربندیاکسید تجزیه میشود.
بررسی سایر گزینهها:

 1مولکول  NADHدر سیتوپالسم نیز یافت میشود ولی میتوکندری قادر به بازسازی آن نیست.
 2پمپ موجود در زنجیرۀ انتقال الکترون بین دو فتوسیستم و پمپهای زنجیرۀ انتقال الکترون میتوکندری ،همگی یون هیدروژن را
بهوسیلۀ پمپ کردن از بسترۀ اندامک خارج میکنند .پمپ بین دو فتوسیستم آن را وارد تیالکوئید میکند و پمپهای زنجیرۀ انتقال
الکترون میتوکندری یونها را وارد فضای خارجی میتوکندری میکنند.
 4در هر دو اندامک دنای حلقوی یافت میشود ولی غشاهای کلروپالست چینخورده نیستند.

 4 32در اولین مرحلۀ گلیکولیز  ATPمصرف میش��ود .در چرخۀ کالوین در حین تبدیل مولکولهای ش��ش کربنی دو فس��فاته به

مولکولهای سه کربنی تک فسفاته ATP ،مصرف نمیشود.
بررسی سایر گزینهها:

 1همۀ مولکولهای چرخۀ کالوین بهجز کربندیاکسیدی که وارد میشود ،دارای گروه فسفات هستند.
 2در چرخۀ کربس ،مولکول پنج کربنیای که تولید میشود فاقد فسفات است .همچنین در چرخۀ کربس  ATPتولید میشود نه مصرف.
 3در چرخۀ کالوین و کربس زمانی که قند سه کربنی مصرف میشود ،مولکول حامل انرژی ()FADH۲ ،NADH، NADPH، ATP

هیچکدام از این مولکولها مصرف نمیشوند.


 3 33منظور بخش کانالی آنزیم  ATPساز و پمپهای زنجیرۀ انتقال الکترون هستند.

منظور مولکول  ATPاست که هیچکدام توانایی تولید آن را ندارند .توجه شود که آن بمش پروتئینی آنزیم  ATPساز که در عرض غشا
قرار گرفته است کانال است و خاصیت آنزیمی و تولید  ATPرا ندارد.
بررسی سایر گزینهها:

 1این گزینه برای پمپ زنجیرۀ انتقال الکترون صادق است .ولی انرژی موردنیاز بخش کانالی آنزیم  ATPساز از شیب غلظت یون
هیدروژن تأمین میشود که بهصورت غیرمستقیم مربوط به انرژی حاصل اکسایش مولکولهای  NADHو  FADH۲است.
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فصل  :5از ماده به انرژی

 4آنزیم  ATPساز جز زنجیرۀ انتقال الکترون محسوب نمیشود.
آنزیم  ATPساز جز زنجیرۀ انتقال الکترون محسوب نمیشود .این آنزیم برخالف پمپهای زنجیرۀ الکترونی الکترون را جابهجا نمیکند ولی
همانند آنها پروتون را جابجا میکند.


 4 34در مرحلۀ اول و س��وم به ترتیب  ADPو اس��ید دو فسفاته تولید میشوند که این مراحل به ترتیب با مصرف  ATPو NAD+

همراه هستند.
بررسی سایر گزینهها:

 1انرژی دومین و سومین پمپ زنجیرۀ انتقال الکترون توسط الکترونهای  NADHو  FADH۲تأمین میشود.

 2در مرحلۀ سوم گلیکولیز نیز مولکول اسیدی تولید میشود .در این مرحله  NAD+که پذیرندۀ الکترون است ،مصرف میشود.
 3در اولین مرحلۀ گلیکولیز  ATPمصرف میشود و در حین تبدیل اتانال به اتانول  NADHمصرف میشود.
در گلیکولیز ،ایجاد تغییر در تعداد اتم کربن فقط در یک مرحله رخ میدهد (فروکتوز فسفاته قند فسفاته)


 2 35همۀ مولکولهای  NADH. FADH. ATP. NADPHنوکلئوتیدی بوده و دارای فس��فات و باز آلی و قند هس��تند .همچنین

حامل انرژی نیز میباشند.
تولید و مصرف  FADH۲فقط درون میتوکندری مشاهده میشود.

بررسی سایر گزینهها:

 1پروتئینی که در تولید این مولکول نقش دارد ،در سطح خارجی غشا قرار گرفته است نه در عرض غشا.
 3در حین تبدیل  ATPبه  ADPیک مولکول آب مصرف میشود.
 4مولکول  NADHمیتواند در سیتوپالسم تولید و مصرف شود.

 4 36تولید مولکول پنج کربنی در چرخۀ کربس با شکستن پیوند اشتراکی بین دو کربن مجاور در مولکول شش کربنی امکانپذیر است.
بررسی سایر گزینهها:

 1این گزینه فقط برای مولکول چهار کربنی آغازگر چرخۀ کربس صادق است و درمورد مولکول چهار کربنی حاصل از تجزیۀ مولکول
پنج کربنی صحیح نیست.
 2با تولید مولکول شش کربنی ،کوآنزیم  Aآزاد میشود و تعداد آنها در میتوکندری بیشتر میشود.
 3تولید  ATPدر چرخۀ کربس از نوع پیش ماده است و از فسفاتهای آزاد استفاده نمیشود .همچنین برای احیای  NADHو
 FADH۲از گروه فسفات استفاده نمیشود
یکند.
در چرخۀ کربس ،در طی تبدیل مولکول چهار کربنی تشکیل شده از مولکول پنج کربنی به مولکول اولیه ،تعداد کربنها تغییری نم 


 2 37هم در زنجیرۀ بین دو فتوسیس��تم و هم در زنجیرۀ انتقال الکترون پروتئین پمپی وجود دارد که یونهای هیدروژن بس��ترۀ

میتوکندری و کلروپالست را کاهش میدهند.
بررسی سایر گزینهها:

 1در هر دو زنجیره مولکول آبگریز یافت میشود .در زنجیرۀ انتقال الکترون میتوکندری دو عدد و در زنجیرۀ انتقال الکترون بین
فتوسیستمها یک عدد یافت میشود.
 3در زنجیرۀ انتقال الکترون میتوکندری پمپهای بیشتری فعالیت میکنند پس بهازای هر الکترون ،تعداد پروتونهای بیشتری از
عرض غشا پمپ میشوند.

 4زنجیرۀ انتقال الکترون بین فتوسیستمها باعث تبدیل  NADP+به  NADPHو زنجیرۀ انتقال الکترون میتوکندری باعث تبدیل

 ADPبه  ATPمیشود.
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فتوسیستم شامل انتنهای گیرندۀ نور و یک مرکز واکنش است .هر آنتن که از رنگیزههای متفاوت و انواعی از پروتئین ساخته شده
است( .دوازدهم ـ فصل )۶

 2 38موارد «الف» و «ج» صحیح هستند
بررسی همۀ موارد

الف سطح انرژی اتانول از الکتات به دلیل داشتن کربن بیشتر ،باالتر است.
ب فقط یک نوع حامل الکترون  NADHدر فرایند تخمیر الکلی و الکتیکی وجود دارد.

ج کاهش  pHبا تولید کربندیاکسید توسط تخمیر الکلی رخ میدهد و همچنین تخمیر الکتیکی هم باعث تولید الکتیک اسید

میشود .ولی عضالت بدن تخمیر الکتیکی انجام نمیدهند.
د پیرووات در تخمیر الکلی توسط الکترونهای  NADHکاهش پیدا میکند ولی در تخمیر الکتیکی یک کربن از دست میدهد.

 4 39منظور تخمیر الکتیکی است .مولکول پذیرندۀ الکترون همان  NAD+است و مرحلۀ قبلی آن تبدیل پیرووات به اتانال است

که در این فرایند از فسفات آزاد استفاده نمیشود.
در هر تخمیری قطعا  NAD+بازتولید میشود.

بررسی سایر گزینهها:

 1منظور تخمیر الکتیکی است .در گلیکولیز  NADHپس از مرحلۀ دوم رخ میدهد .ولی در مرحلۀ دوم از مولکول نوکلئوتیدی
استفاده نمیشود.
 2از هر دو نوع تخمیر برای تولید محصوالت غذایی استفاده میشود .در تخمیر الکتیکی ،الکتات که باعث اسیدی شدن سیتوپالسم

میشود پس از ایجاد  NAD+تولید میشود که حاوی گروه فسفات است.

 3منظور تخمیر الکتیکی است که در آن پیرووات کربن را بهصورت  CO2آزاد میکند .مصرف  NADHدر حین تبدیل پیرووات به

الکتات انجام میشود .مرحلۀ قبل آن تولید پیرووات است که با تولید  ATPهمراه بوده و حاوی گروه فسفات است.

 4 40بهازای سوختن هر گلوکز در تنفس هوازی  ۶عدد کربندیاکسید آزاد میشود و در تخمیر الکلی  ۲عدد تولید میشود.

در زنجیرۀ انتقال الکترون FADH۲ ،الکترونها را وارد غشا میکند سپس به زنجیره منتقل میشوند ولی  NADHالکترونها را در
سطح غشا به زنجیره واگذار میکند.
بررسی سایر گزینهها:

 1تنها یک نوع حامل الکترون در سیتوپالسم تولید میشود ()NADH
 3و  2عضالت اسکلتی بدن تخمیر الکلی انجام نمیدهند .ولی بهصورت کلی عضالتی که میوگلوبین بیشتر دارند ،تخمیر الکتیکی
کمتری انجام میدهند.
اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد میوگلوبین بود( .دوازدهم ـ فصل )۱
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