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گفتار 1: تأمین انرژی

ورزش و فعالیت های بدنی شدید، سبب می شوند تا احساس گرما کنیم و مقداری آب به شکل عرق از دست بدهیم.99
انرژی مورد نیاز انسان و سایر جانوران به شیوه یکسانی از غذایی که می خوریم تأمین می شود. در واقع در جانوران مختلف منبع 99

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 می گیرند ولی جانوران از غذایی که می خورند.

از دست  را به صورت گرما  از آن  استفاده می کنند و بخشی  انجام فعالیت های زیستی خود  برای  از آن  انرژی می گیرند؛   جانداران 
می دهند )فصل 1 دهم(.

نیاز ما به اکسیژن به علت انجام فرایندی به نام تنفس یاخته ای است؛ زیرا در این فرایند ATP تولید می شود؛ مثاًل انرژی ذخیره 99
شده در گلوکز در تنفس یاخته ای، برای تشکیل مولکول ATP به کار می رود.

 در واکنش تنفس یاخته ای برای تولید ATP لزومًا از گلوکز استفاده نمی شود و در شرایطی به جای گلوکز از چربی یا پروتئین استفاده می شود. 

مثاًل در افراد مبتال به دیابت شیرین، یاخته ها چون نمی توانند از گلوکز استفاده کنند، مجبورند انرژی مورد نیاز خود را از چربی ها و یا حتی پروتئین ها 

به دست آورند.

ATP مولکول پرانرژی

هیچ جانداری نمی تواند بدون انرژی زنده بماند، رشد و فعالیت کند.99
حفظ هر یک از ویژگی های جانداران مانند رشد و نمو و تولیدمثل به در اختیار داشتن ATP وابسته است.99
ATP یا آدنوزین تری فسفات، شکل رایج و قابل استفادۀ انرژی در یاخته ها است.99

 در یک یاخته، دو نوع مولکول ATP وجود دارد؛ یکی با قند ریبوز که همان شکل رایج و قابل استفادۀ انرژی در یاخته ها است و دیگری با 

قند دئوکسی ریبوز که در ساختار ِدنا قرار می گیرد.

- این نوکلئوتید از باز آلی آدنین، قند پنج کربنی ریبوز )که با هم آدنوزین نامیده می شوند( و سه گروه فسفات تشکیل شده است 
- آدنین  نوعی باز آلی نیتروژن دار دو حلقه ای )یکی 5ضلعی و دیگری 6 ضلعی(

- ریبوز  نوعی مونوساکارید 5 کربنی است.
  ATP ساختار

)AMP( اضافه شدن فسفات به آدنوزین  تشکیل آدنوزین مونوفسفات -
)ADP( تشکیل آدنوزین دی فسفات  AMP اضافه شدن فسفات به -
)ATP( تشکیل آدنوزین تری فسفات  ADP اضافه شدن فسفات به -

مراحل افزوده شدن فسفات به آدنوزین  

 حواست باشه که مولکول آدنوزین دارای 3 حلقۀ آلی است  2 حلقۀ 5 ضلعی )یکی برای قند و دیگری برای باز آلی( + یک حلقۀ 6 ضلعی

ATP به ADP تبدیل مولکولADP به ATP تبدیل مولکول

نوعی واکنش انرژی زا است.نوعی واکنش انرژی خواه است.

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

یاخته از انرژی ایجاد شده برای انجام فعالیت هایش استفاده می کند.
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همراه با مصرف آب است.همراه با تولید آب است.

 

ATP روش های ساخته شدن

 برای ساخته شدن ATP به فسفات و انرژی نیاز است.

تولید نوریتولید اکسایشیتولید در سطح پیش ماده

 از یک مولکول فسفات دار، فسفات جدا و به 
مولکول ADP متصل می شود.

از انرژی شیب غلظت یون هیدروژن برای تولید ATP استفاده می شود.

یا  و  سیتوپالسم  زمینه ای  مادۀ  در  می تواند 
درون راکیزه انجام بگیرد.

 در یاخته های یوکاریوتی درون راکیزه انجام می گیرد.
کلروپالست  درون  یوکاریوتی  یاخته های  در 

انجام می گیرد

می تواند خارج از واکنش های تنفس یاخته ای 
باشد )مثل استفاده از کرآتین فسفات(

فقط در واکنش های تنفس یاخته ای انجام می شود.
انجام  یاخته ای  تنفس  واکنش های  از  خارج 

می گیرد.

می تواند همراه با تولید CO2 باشد )مثاًل در 
چرخۀ کربس(

تولید ATP همراه با تولید کربن دی اکسید نیست!

تولید ATP به این روش می تواند وابسته به 
حضور O2 باشد مثاًل تولید ATP به این روش 

رو چرخۀ کربس!

تولید ATP به این روش فقط در حضور O2 کافی 
است.

 O2 به این روش نیازی به حضور ATP تولید
ندارد.

فقط در یاخته ها و جانداران هوازی انجام می گیرد.در همۀ جانداران انجام می شود.
در جانداران فتوسنتزکننده انجام می شود.

)بیشتر گیاهان + گروهی از آغازیان و باکتری ها(

پیوند اشتراکی فسفات – فسفات تشکیل می شود.

 در تولید ATP به روش در سطح پیش ماده، همواره:

1 از یک مولکول آلی دوفسفاتی )ADP( استفاده می شود.  

2 قطعًا از یک مولکول فسفات دار برای تأمین فسفات استفاده می شود.  

 تولید ATP در واکنش های تنفس یاخته ای می تواند به روش های تولید در سطح پیش ماده )در واکنش های قندکافت و چرخۀ کربس( و 

اکسایشی )در زنجیرۀ انتقال الکترون( انجام بگیرد.

تولید ATP به کمک کرآتین فسفات در ماهیچه های اسکلتی

انرژی مورد نیاز ماهیچه های اسکلتی به روش های مختلفی تأمین می شود. یکی از این روش ها، استفاده از کرآتین فسفات است.99
کرآتین فسفات به عنوان مولکول پیش ماده، فسفات الزم برای تولید ATP را فراهم می کند.99
تولید ATP به کمک کراتین فسفات یک واکنش آنزیمی است. آنزیم مورداستفاده در واکنش:99
99.ADP دارای دو جایگاه اتصال است؛ یکی برای کرآتین فسفات و دیگری برای
پیوند بین فسفات و کراتین را می شکند.99
پیوند اشتراکی بین فسفاتی بین فسفات و ADP را تشکیل می دهد.99

H2O
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مراحل فعالیت آنزیم: اتصال پیش ماده ها به جایگاه های 99
خود در آنزیم  جدا شدن گروه فسفات از کرآتین فسفات 
به  فسفات  گروه  اتصال  اشتراکی!(   پیوند  )شکستن 
ADP )تشکیل پیوند اشتراکی!(  تولید ATP و خارج 
شدن مولکول های ATP و کراتین )محصوالت واکنش( از 

جایگاه های خود.

2 سطوح 1 تا 3 پروتئین ها را دارد  1 در ساختارش خود پیوندهای اشتراکی و غیراشتراکی دارد.   آنزیمی پروتئینی است؛ بنابراین: 
)فصل 1 دوازدهم(.

 فصل 2 دوازدهم:
1 نوعی آنزیم درون یاخته ای است؛ در نتیجه توسط رناتن های آزاد در سیتوپالسم تولید می شود.

2 ژن سازندۀ آن در دنای خطی همۀ یاخته های هسته دار بدن قرار دارد ولی فقط در یاخته های ماهیچه ای توسط رنابسپاراز 2 رونویسی 
و مورد الگوبرداری می شود.

زیستن با اکسیژن

تنفس  یاخته ای در دو مرحلۀ کلی انجام می گیرد:99
1 مرحلۀ اول  همان قندکافت است که درون مادۀ زمینه ای سیتوپالسم انجام می گیرد.

2 مرحلۀ دوم  شامل اکسایش پیرووات، چرخۀ کربس و زنجیرۀ انتقال الکترون است و در یوکاریوت ها درون میتوکندری انجام می شود.

قندکافت )گلیکولیز(

مرحلۀ اول تنفس یاخته ای + مرحلۀ بی هوازی تنفس یاخته ای + تولید ATP در غیاب اکسیژناسامی دیگر!

مادۀ زمینه ای سیتوپالسممحل انجام

مراحل فرایند

1

ATP مواد مصرفی  یک مولکول گلوکز و دو مولکول
ADP مواد تولیدی  یک مولکول فروکتوزفسفاته و دو مولکول

 این مرحلۀ قندکافت، انرژی خواه است.
فسفات های جداشده از دو ATP به کربن های ابتدایی و انتهایی گلوکز متصل می شوند.

ADP و یک  از دو نوع تولید می شود. دو مولکول  این مرحله، 3 مولکول دوفسفاته  در 
فروکتوزفسفاته!

در این مرحله، مولکول قندی مصرف و تولید می شود.

2

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 کربن ها شکسته می شود!

در این مرحله، مولکول قندی مصرف و تولید می شود.

3

مواد مصرفی  دو مولکول قندفسفاته + دو مولکول +NAD + دو یون فسفات
مواد تولیدی  دو مولکول اسید دوفسفاته + دو مولکول NADH + دو یون هیدروژن

 در این مرحله از فسفات های آزاد در سیتوپالسم استفاده می شود.
ترتیب اتفاقات: اضافه شدن یک فسفات به هر قندفسفاته  از دست دادن دو الکترون 
NAD+ از قندفسفاته  دریافت دو الکترون و یک پروتون توسط هر )H +( و دو پروتون

در این مرحله، مولکول قندی مصرف ولی مولکولی با خاصیت اسیدی تولید می شود.
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4

ADP مواد مصرفی  دو مولکول اسید دوفسفاته + چهار مولکول -
ATP مواد تولیدی  دو مولکول پیرووات + 4 مولکول -

  در این مرحله از اسید دوفسفاته به ترتیب دو مولکول ATP ایجاد می شود.
  پیرووات ترکیبی اسیدی اما فاقد فسفات است.

 ATP  ها به روش تولید در سطح پیش ماده، تولید می شوند.

 - در این مرحله، 6 مولکول دو فسفاته از دو نوع مصرف می شود.
- در این مرحله، مولکول اسیدی مصرف و تولید می شود.

 برای انجام واکنش های مربوط به تجزیه گلوکز انرژی فعال سازی نیاز هست. این انرژی از ATP تأمین می شود.

 فصل 2 دوازدهم:
1 قندکافت، مجموعه واکنش آنزیمی است. آنزیم های مؤثر در این واکنش از نوع درون یاخته ای هستند؛ در نتیجه توسط ریبوزوم های 

آزاد در سیتوپالسم تولید می شود.
2 ژن های مؤثر در ساخت آنزیم های قندکافت، در یوکاریوت ها در دنای خطی قرار دارند و توسط رنابسپاراز 2 رونویسی می شوند.

 در این واکنش های قندکافت دو نوع مولکول  پرانرژی ATP و NADH به وجود می آیند.

99 NADH و NAD+ .به اضافه الکترون و پروتون تشکیل می شود NAD+ حامل الکترون است، دو نوکلئوتید دارد و از NADH
با گرفتن و از دست دادن الکترون و پروتون، به همدیگر تبدیل می شوند.

 +NAD با گرفتن الکترون کاهش و NADH با از دست دادن الکترون اکسایش می یابد.

  ترتیب گرفتن الکترون توسط +NAD: گرفتن یک الکترون توسط +NAD  تشکیل NAD  گرفتن یک الکترون دیگر  
. NADH- تشکیل  NAD- گرفتن یک پروتون توسط  NAD- تشکیل

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

 مولکول NADH فقط اکسایش و مولکول +NAD فقط کاهش می یابد.

 در واکنش های قندکافت، فسفات های مورد نیاز از کجا تأمین می شود:

1 از مولکول ATP: در مرحلۀ تولید فروکتوزفسفاته از گلوکز
2 از مادۀ زمینه ای سیتوپالسم: در مرحلۀ تولید اسید دوفسفاته از قندفسفاته

3 از اسید دوفسفاته: در مرحلۀ تولید پیرووات از اسید دوفسفاته

دوباره قندکافت اما با یک نگاهی دیگر! چشم ها را باید ُشست!

مرحلۀ چهارممرحلۀ سوممرحلۀ دوممرحلۀ اولمرحله ای از قندکافت که ...

99مولکول با خاصیت اسیدی تولید می شود
9همۀ مواد مصرفی و تولیدی خاصیت قندی دارند

999ترکیبی 3 کربنه تولید می شود
9انرژی رایج و قابل استفاده در یاخته را تولید می کند

99یون فسفات به مولکولی قندی اضافه می شود
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9999مولکول فسفات دار تولید می شود
999مولکول های نیتروژن دار تولید می شود

9واکنش اکسایش – کاهش انجام می گیرد
69 مولکول دوفسفاتی مصرف می شود
999مولکو ل های 3 کربنی مصرف می شوند

99مولکول های 3 کربنی فسفات دار تولید می شود

خب اگه یادت باشه گفتیم که مرحلۀ دوم تنفس یاخته ای اکسیژن میخواد و توی یوکاریوت ها درون میتوکندری انجام میشه. حاال وقتشه که بریم سراغ مرحلۀ دوم ...

راکیزه مقصد پیرووات

 اندامکی در یوکاریوت ها است که دو غشا دارد و کار آن تأمین انرژی برای یاخته است )فصل 1 دهم(.

گفتیم که راکیزه دو غشا دارد:

غشای بیرونی  دو الیۀ فسفولیپیدی دارد و صاف است.99
99 ATP غشای درونی  دو الیۀ فسفولیپید دارد و به داخل چین خورده است + محل قرارگیری زنجیرۀ انتقال الکترون و آنزیم

ساز است.
میتوکندری دو فضا دارد:

فضای داخلی  محل قرارگیری دنای حلقوی + رناتن + محل انجام فرایندهای همانندسازی، رونویسی، ترجمه، اکسایش پیرووات 99
و چرخۀ کربس + نسبت به فضای خارجی بزرگ تر است + توسط غشای درونی احاطه 

شده است.

فضای بیرونی  فضای بین غشای داخلی و خارجی است + تجمع پروتون ها در این فضا 99
برای ساخت ATP ضروری است.

 دقت کنید که مساحت غشای داخلی از غشای خارجی، بیشتر است.

 با توجه به شکل مقابل، درون راکیزه چین خوردگی ها به صورت موازی دیده می شود.

راکیزه دنای مستقل از هسته و ِرناتَن مخصوص به خود را دارد، بنابراین در آن پروتئین سازی انجام می شود.99
در دنای راکیزه، ژن های مورد نیاز برای ساخته شدِن انواعی از پروتئین های مورد نیاز در تنفس یاخته ای وجود دارند.99
راکیزه برای انجام نقش خود در تنفس یاخته ای به پروتئین هایی وابسته است که ژن های آن ها در هسته قرار دارند و به وسیلۀ 99

ِرناتَن های سیتوپالسمی ساخته می شوند.

 پروتئین های مورد نیاز برای تنفس یاخته ای گروهی درون راکیزه و گروهی دیگر خارج از آن و توسط رناتن های آزاد در سیتوپالسم تولید می شود.

 دقت کنید که راکیزه نمی تواند به صورت مستقل از هسته، نقش خود در تنفس یاخته ای را انجام بدهد!

راکیزه همراه با یاخته مثاًل در مرحلۀ G2 چرخۀ یاخته ای و نیز مستقل از آن تقسیم می شود.99

بریم چند نکتۀ ترکیبی از میتوکندری ببینیم ...

 تارهای ماهیچه ای نوع تند میتوکندری کمتری نسبت به تار کند دارند. این تارها با ورزش به تار کند تبدیل می شوند )فصل 3 یازدهم(.
 در قطعۀ میانی اسپرم، میتوکندری های مارپیچی شکل قرار دارد. این میتوکندری ها انرژی الزم برای حرکت اسپرم را فراهم می کنند. 

)فصل 7 یازدهم(

غشای بیرونیغشای درونی

فضای بین دوغشا
رناتن

DNA



211

فصل 5: از ماده به انرژی نیما ابوالحسنی

منشأ  و  نمی کند  لقاح شرکت  در  اسپرم ها  نتیجه دنای حلقوی  در  ثانویه می شود؛  اووسیت های  وارد  اسپرم  فقط سر  لقاح،  زمان   در 
میتوکندری های یاختۀ تخم، همان میتوکندری های اووسیت ثانویه است )فصل 7 یازدهم(.

 دناهای درون میتوکندری از نوع دناهای حلقوی هستند؛ در نتیجه در این دناها هر رشتۀ پلی نوکلئوتیدی دارای دو انتهای متفاوت 
نیست. دنای حلقوی اغلب یک جایگاه آغاز همانندسازی دارد )فصل 1 دوازدهم(.

 صفات مربوط به دنای راکیزه فقط از والد ماده به فرزندان منتقل می شود. )فصل 3 و 4 دوازدهم(
 ژنوم سیتوپالسمی در انسان، یک نسخه از دنای حلقوی میتوکندری است )فصل 4 دوازدهم(.

 در واکنش هایی از تنفس نوری که درون راکیزه انجام می شود، مولکول کربن دی اکسید از ترکیبی دو کربنی آزاد می شود. )فصل 6 دوازدهم(

اکسایش پیرووات

پیرووات از طریق انتقال فعال وارد راکیزه می شود و در آنجا اکسایش می یابد.99
ترتیب وقایع بعد از ورود پیرووات به میتوکندری: پیرووات در راکیزه یک کربن دی اکسید از دست 99

می دهد  پیرووات )البته بهتره بگیم مولکولی دوکربنه!( دو الکترون دو پروتون از دست می دهد 
 ،A استیل با اتصال به مولکولی به نام کوآنزیم  NADH تشکیل بنیان استیل و مولکول 

استیل کوآنزیم A را تشکیل می دهد.

بخش 99 در  چرخۀِکِربس،  نام  به  آنزیمی،  واکنش های  از  چرخه ای  در   A کوآنزیم  استیل  اکسایش 
داخلی راکیزه انجام می گیرد

 اولین کربن دی اکسید آزاد شده در واکنش های تنفس یاخته ای در فرایند اکسایش پیرووات است.

  دقت کنید که پیرووات 3 کربنی، استیل 2 کربنی ولی استیل کوآنزیم A بیشتر از دو کربن دارد.

 بعضی آنزیم ها برای فعالیت به یون های فلزی مانند آهن، مس و یا مواد آلی مثل ویتامین ها نیاز دارند. به مواد آلِی کمک کننده به 
آنزیم، کوآنزیم می گویند )فصل 1 دوازدهم(.

 فرایندی که در آن، یاخته مواد را برخالف شیب غلظت منتقل می کند، انتقال فّعال نام دارد. در این فرایند، مولکول های پروتئین با 
 »ATP« به دست آید. مولکول »ATP« صرف انرژی، ماده ای را برخالف شیب غلظت منتقل می کنند. این انرژی می تواند از مولکول

شکل رایج انرژی در یاخته است )فصل 1 دهم(.

و اما یک مقایسۀ جذاب ��!

اکسایش پیروواتقندکافتنوعی فرایند که ...

9در همۀ یاخته های زنده انجام می گیرد
9در یک یاخته فقط در حضور وجود اکسیژن کافی می تواند انجام شود

9همراه با تولید و مصرف ATP است
9در یاخته های یوکاریوتی درون راکیزه انجام می گیرد

9منجر به تولید کربن دی اکسید می شود
99در آن مولکول NADH تولید می شود

9در آن انواعی از مولکول های پرانرژی تولید می شود
9در آن مولکول های قندی نه تولید و نه مصرف می شود

99در آن واکنش های اکسایش – کاهش انجام می گیرد
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9در آن مولکول های دو کربنی قابل مشاهده هستند
99در آن مولکول اکسایش یافته، 3 کربن دارد.

گفتار 2: اکسایش بیشتر

مولکول گلوکز در تنفس هوازی باید تا حد تشکیل مولکول های CO2 تجزیه شود.99
بخشی از تجزیه گلوکز در قندکافت و اکسایش پیرووات و بخش دیگر آن در چرخۀ کربس انجام می شود.99

 دقت کنید که در یاخته های یوکاریوتی، تجزیۀ گلوکز در مادۀ زمینه ای سیتوپالسم شروع و درون میتوکندری تمام می شود.

چرخه کربس

- در یاخته های یوکاریوتی در فضای داخلی راکیزه انجام می شود.  
- اکسایش استیل کوآنزیم A طی چرخه ای از واکنش های آنزیمی به نام چرخۀ کربس انجام می شود.

- از اکسایش هر مولکول شش کربنی در واکنش های کربس، مولکول های، ATP ،NADH و FADH2 در محل های متفاوتی از 
چرخه تشکیل می شوند.

- ترکیب استیل کوآنزیم A با ترکیب 4 کربنه  جدا شدن کوآنزیم A و 
ایجاد ترکیب شش کربنی

- آزاد شدن CO2 از ترکیب 6 کربنی و ایجاد ترکیب 5 کربنی
- آزاد شدن CO2 از ترکیب 5 کربنی و ایجاد ترکیب 4 کربنی

- بازسازی مولکول 4 کربنی اولیه

- مراحل  

چرخۀ کربس  

:FADH2

ترکیبی نوکلئوتیددار و همانند NADH حامل الکترون است. 99
تولید FADH2 فقط در چرخۀ کربس انجام می گیرد. 99

مولکول FAD با دریافت دو الکترون و دو پروتون به مولکول FADH2 تبدیل می شود.99
تجزیۀ FADH2 در زنجیرۀ انتقال الکترون و توسط دومین بخش زنجیره انجام می گیرد.99

حاال دیگه وقتشه که یک مقایسه از NADH و FADH2 رو بریم ...

NADHFADH2

9نوعی مولکول حامل الکترون است9

9از دو نوکلئوتید تشکیل شده است که با پیوند فسفودی استر به هم متصل هستند!9
2چند الکترون حمل می کند؟2

2چند پروتون حمل می کند؟1

9باز آلی آدنین دارد9

ûدر مراحل مختلفی از تنفس یاخته ای تولید می شود9

û9فقط در چرخۀ کربس تولید می شود

ûدر یک یاختۀ یوکاریوتی می تواند در خارج و درون میتوکندری تولید شود9
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ûمصرف می شود ATP 9الکترون های حمل شده توسط آن همواره برای تولید اکسایشی

ûالکترون های حمل شده توسط آن می تواند به مولکولی 2 کربنی و یا 3 کربنی منتقل شود9

زنجیرۀ انتقال الکترون

این زنجیره از مولکول هایی تشکیل شده است که در غشای درونی راکیزه قرار دارند و می توانند الکترون بگیرند یا از دست دهند.99
الکترون های NADH و FADH2 وارد زنجیره شده و با طی کردن زنجیرۀ انتقال در نهایت به اکسیژن مولکولی می رسند.99

اکسیژن با گرفتن الکترون به یون اکسید )اتم اکسیژن با دو بار منفی( تبدیل می شود.  99

99O H H O2
22− ++ → یون های اکسید در ترکیب با پروتون هایی که در بخش داخلی قرار دارند، مولکول های آب را تشکیل می دهند. 

توصیۀ میکنم کمربندها رو محکم ببندید که مسیر بس خطرناک است!

گ
زر

ی ب
جزا

ا

ویژگی های مشترک  مولکول های پروتئینی غشایی هستند + در تماس با هر دو الیۀ فسفولیپیدی غشای داخلی راکیزه هستند + 
دارای بخش های بیرون زده به سمت فضای داخلی و فضای بین دو غشای میتوکندری هستند + یون های هیدروژن را برخالف شیب 
غلظت با استفاده از انرژی الکترون به فضای بین دو غشا پمپ می کنند + پروتون ها را در عرض غشا و الکترون ها را در طول غشا به 

حرکت درمی آورند.

پمپ اول
اولین عضو زنجیرۀ انتقال الکترون است.

با دریافت الکترون های NADH، باعث اکسایش آن و کاهش خودش می شود.
تنها عضوی از زنجیره است که به طور مستقیم از NADH الکترون می گیرد.

پمپ دوم

سومین عضو زنجیرۀ انتقال الکترون است.
بین دو عضو کوچک تر زنجیرۀ انتقال الکترون قرار دارد.

الکترون های NADH و FADH2 را دریافت می کند.
الکترون را مستقیماً از اولین بخش کوچک زنجیره دریافت و به دومین بخش کوچک، منتقل می کند.

پمپ سوم

پنجمین عضو زنجیرۀ انتقال الکترون است.
الکترون های دریافتی را به اکسیژن مولکولی منتقل می کند.

فعالیت آن تحت تأثیر سیانید و کربن مونواکسید دچار اختالل می شود.
واکنش تولید یون اکسید و رادیکال آزاد از اکسیژن را انجام می دهد.

ک
وچ

ی ک
جزا

ا
ویژگی های مشترک  اندازۀ کوچک تری نسبت به پمپ ها دارند + توانایی پمپ کردن پروتون ها را ندارند + شکل و اندازۀ مشابهی دارند.

بین پمپ 1 و 2
دومین عضو زنجیرۀ انتقال الکترون است.

با دریافت الکترون های FADH2، باعث اکسایش آن و کاهش خودش می شود.
بین دو الیۀ فسفولیپیدی غشای داخلی میتوکندری قرار دارد.

بین پمپ 2 و 3
چهارمین عضو زنجیرۀ انتقال الکترون است

روی الیۀ فسفولیپیدی خارجی غشای داخلی میتوکندری قرار دارد.

اینم شکل زنجیرۀ انتقال الکترون ...          

 الکترون های NADH نسبت به الکترون های FADH2 از تعداد پمپ بیشتری عبور می کنند؛ بنابراین این الکترون ها باعث پمپ شدن تعداد 

بیشتری پروتون به فضای بین دو غشا توسط پمپ های زنجیره می شوند.

O e O2
2
1 2
2

−+ →
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 دقت کنید که پمپ اول، تنها بخشی از زنجیرۀ انتقال الکترون است که فقط الکترون های یک حامل الکترونی را دریافت می کنند.

آنزیم ATP ساز

- در یاخته های یوکاریوتی در فضای غشای داخلی میتوکندری قرار دارد.
 جزء زنجیرۀ انتقال الکترون نیست!

- اجزا:
1( بخش کانالی  در ضخامت غشای داخلی میتوکندری قرار دارد + با انتشار تسهیل شده، پروتون ها را از فضای بین دو غشا 

به فضای داخلی جابه جا می کند.
2( بخش آنزیمی  در فضای داخلی میتوکندی قرار دارد + بزرگ تر از بخش کانالی است + با استفاده از انرژی شیب غلظت 

پروتون ها، ATP تولید می کند.
- نحوۀ فعالیت آنزیم:

1( افزایش غلظت +H در فضای بین دو غشا در اثر فعالیت پمپ های درون زنجیرۀ انتقال الکترون
که  جایی  برن  بیشتره  غلظت شون  که  جایی  از  دارند  دوست  پروتون ها  به فضای داخلی   برای برگشت  پروتون ها  تمایل   )2

غلظتشون کمتره!
3( جابه جا شدن پروتون ها به روش انتشار تسهیل شده توسط بخش کانالی آنزیم ATP ساز

را  آنزیمی  بخش  توسط   ATP تولید  برای  الزم  انرژی  پروتون ها،  غلطت  شیب   )4
فراهم می کند.

5( تولید ATP در فضای داخلی میتوکندری توسط بخش بزرگ تر آنزیم ATPساز

آنزیم ATPساز  

 در انتشار تسهیل شده انرژی جنبشی مولکول ها مصرف می شود و یاخته برای جابه جایی مولکول 
از ATP مصرف نمی کند. )فصل 1 دهم(

 ATP تنها راه پیِش روی پروتون های تجمع یافته در فضای بین دو غشا، برای برگشت به فضای داخلی، مجموعه ای پروتئینی به نام آنزیم 

ساز است.

 تولید ATP در اثر عملکرد زنجیرۀ انتقال الکترون، تولید اکسایشی ATP است؛ چون انرژی الزم برای تولید ATP از واکنش های اکسایش-

کاهش اجزای زنجیرۀ انتقال الکترون که منجر به تجمع پروتون در فضای بین دوغشا می شود، تأمین می گردد.

 وضعیت حرکت پروتون ها از عرض غشا:

1 حرکت برخالف شیب غلظت  توسط پمپ های زنجیرۀ انتقال الکترون و با مصرف انرژی الکترون های جدا شده از حامل های الکترونی صورت می گیرد 
+ پروتون ها از فضای داخلی به فضای بین دو غشا منتقل می شوند + منجر به کاهش  p H فضای بین دو غشا و افزایش  p H فضای داخلی می شود.

2 حرکت در جهت شیب غلظت  توسط آنزیم ATP ساز انجام می گیرد + منجر به تولید ATP می شود + پروتون ها از فضای بین دو غشا به فضای 
داخلی منتقل می شوند + منجر به کاهش  p H فضای داخلی و افزایش  p H فضای بین دو غشا می شود.

زنجیرۀ انتقال الکترون
آنزیم ATP ساز

بخش های کوچکبخش های بزرگ

ûûûاز مولکول ATP برای ایفای نقش خود استفاده می کنند.
999فعالیت آن منجر به تولید ATP می شود.

ûû9محل تولید ATP است.
9û )اولین بخش(ûفقط خاصیت آب گریزی دارد.

9ûûقادر به جابه جایی الکترون و پروتون است.
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û9ûفقط الکترون را جابه جا می کند.
ûû9فقط پروتون را جابه جا می کند.
9ûû )پمپ اول(اکسایش دهندۀ NADH است.
9û )اولین بخش(ûاکسایش دهندۀ FADH2 است.

--9از انرژی الکترون استفاده می کند.

9ûû )پمپ سوم(الکترون را به گیرندۀ نهایی آن )اکسیژن( منتقل می کند.
9ûû )پمپ سوم(سیانید ابتدا فعالیت آن را مختل می کند.

99ûالکترون می گیرد و از دست می دهد.
99û )پمپ دوم و سوم(الکترون های انواعی از حامل های الکترونی را می گیرد.

ûû9پروتون را در جهت شیب غلظت جابه جا می کند.
9ûûپروتون را برخالف شیب غلظت جابه جا می کند.

مروری بر تنفس یاخته ای

خب! این جا می خوایم خیلی سریع تنفس یاخته ای رو مرور کنیم! به ترتیب می ریم جلو ...

1 قندکافت  تبدیل گلوکز به پیرووات و تولید ATP و NADH در خارج از میتوکندری
A و تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم NADH و CO2 2 اکسایش پیرووات  تولید

CO2 و ATP  ،FADH2 ، NADH و تولید A 3 چرخۀ کربس  اکسایش استیل کوآنزیم
4 زنجیرۀ انتقال الکترون  بازسازی +NAD و FAD و ایجاد شیب غلظت پروتون ها از فضای بین دو غشا به فضای داخلی به 

علت فعالیت پمپ های غشایی درون زنجیره و تولید یون اکسید و در نهایت مولکول آب در فضای داخلی
5 تشکیل ATP  به دنبال فعالیت آنزیم ATP ساز در اثر جابه جا کردن یون های هیدروژن از فضای بین دو غشا به فضای داخلی میتوکندری!
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 سرنوشت کربن دی اکسید های تولید شده در تنفس یاخته ای در یاخته های مختلف:

1 در یک یاخته انسان: عبور از 3 غشا )6 الیۀ فسفولیپدی(  وارد شدن به مایع بین یاخته ای  عبور از 2 غشای یاختۀ دیوارۀ مویرگ  ورود 
به خوناب  عبور از غشای گویچۀ قرمز

2 در یک یاختۀ گیاهی فتوسنتزکننده: عبور از 2 غشای )4 الیۀ فسفولیپدی( میتوکندری  وارد شدن به سیتوپالسم یاخته  عبور از 2 غشا و وارد 
شدن به کلروپالست و یا با عبور از یک غشا به خارج از یاخته انتقال پیدا می کند.

3 در باکتری: عبور از یک غشا و خارج شدن از باکتری و یا درون باکتری باقی می ماند و در چرخه کالوین )در باکتری فتوسنتزکنندۀ هوازی( مصرف 
می شود.

تنظیم تنفس یاخته ای: تولیدی اقتصادی

اندازه گیری های واقعی در شرایط بهینه آزمایشگاهی نشان می دهند که مقدار ATP تولیدشده در ازای تجزیۀ کامل گلوکز در 99
بهترین شرایط در یاخته یوکاریوت، حداکثر ATP 30 است.

تولید ATP در یاخته های متفاوت و متناسب با نیاز بدن فرق می کند.99
تولید ATP تحت کنترل میزان ATP و ADP است. اگر:99

- ATP زیاد باشد  آنزیم های درگیر در قندکافت و چرخۀ کربس مهار می شوند تا تولید ATP کم شود.
- مقدار ATP کم و ADP زیاد باشد  این آنزیم ها فعال و تولید ATP افزایش می یابد.

- یاخته های بدن ما به طورمعمول از گلوکز و ذخیرۀ قندی کبد )گلیکوژن( برای تأمین انرژی استفاده می کنند. درصورتی که این 
منابع کافی نباشند، آن ها برای تولید ATP به سراغ تجزیۀ چربی ها و پروتئین ها می روند. به همین علت تحلیل و ضعیف 
شدن ماهیچه های اسکلتی و سیستم ایمنی از عوارض سوءتغذیه و فقر غذایی شدید و طوالنی مدت در افرادی است که رژیم 

غذایی نامناسب دارند یا اینکه به دالیل متفاوت غذای کافی در اختیار ندارند.

 در دانه های خشک و بدون آب مانند نخود و لوبیا، حشرات و الرو آن ها رشد ونمو می کند. آب مور نیاز الرو حشرات از طریق تنفس 

یاخته ای هوازی تولید می شود.

 مواد اعتیادآور مثل کوکائین سبب کاهش مصرف گلوکز در یاخته های مغز می شوند؛ بنابراین این مواد سبب کاهش فعالیت آنزیم های 
درگیر در قندکافت و چرخۀ کربس می شوند. )فصل 1 یازدهم(

 در یاختۀ ماهیچه ای تند به علت این که بیشتر انرژی مورد نیاز از راه تنفس بی هوازی به دست می آید؛ فعالیت آنزیم های درگیر در 
چرخۀ کربس و اکسایش پیرووات مهار شده است. )فصل 3 یازدهم(

 اسپرم ها از فروکتوز موجود در ترشحات غدد وزیکول سمینال به عنوان منبع تأمین انرژی استفاده می کنند )فصل 7 یازدهم(.
هورمون کورتیزول باعث تجزیۀ پروتئین ها می شود )فصل 4 یازدهم(

گفتار 3: زیستن مستقل از اکسیژن

تخمیر و انواع آن

- تخمیر از روش های تأمین انرژی در شرایط کمبود یا نبود اکسیژن است که در انواعی از جانداران رخ می دهد.  
- در فرایند تخمیر، راکیزه و در نتیجه زنجیره انتقال الکترون نقشی ندارند.  

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

- مراحل آن  

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

- ضرورت انجام  

تخمیر  

 تجزیۀ گلوکز و تأمین انرژی، همیشه وابسته به حضور اکسیژن نیست!
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 در محیط هایی که اکسیژن ندارند یا اکسیژن اندکی دارند، حیات وجود دارد!

 تخمیر الکلی و تخمیر الکتیکی انواعی از تخمیرند که در صنایع متفاوت از آن ها بهره می بریم. این دو نوع تخمیر مانند تنفس هوازی با 

قندکافت آغاز می شوند و پیرووات ایجاد می کنند.

 روش های مختلف بازسازی +NAD در یاخته:

در تنفس هوازی  استفاده از زنجیرۀ انتقال الکترون قرارگرفته در غشای داخلی راکیزه در یاخته های یوکاریوتی.99

در تخمیر  بازسازی درون مادۀ زمینه ای سیتوپالسم انجام می گیرد.99

 در یاخته های هوازی یوکاریوت، در صورت عدم بازسازی +NAD واکنش های قندکافت، اکسایش پیرووات و چرخه کربس متوقف می شود!

 تولید محصوالت تخمیری مانند سرکه، نان و فراورده های لبنی با استفاده از فرایندهای زیستی مربوط به دورۀ زیست فناوری سنتی 
مانند  موادی  تولید  )میکروارگانیسم ها(  ریزجانداران  کشت  و  تخمیر  روش های  از  استفاده  با  کالسیک  زیست فناوری  دورۀ  در  است. 

پادزیست ها، آنزیم ها و مواد غذایی ممکن شد )فصل 7 دوازدهم(.

 و اما بررسی تخمیرهای الکلی و الکتیکی با یک جدول خفن ناک!

تخمیر الکتیکیتخمیر الکلی

نقشورآمدن خمیر نان
تأمین انرژی الزم مثاًل برای انقباض ماهیچه ها در 

O2 شرایط کمبود

ATP و NADH+ 1( قندکافت  تولید پیرووات
2( از دست دادن CO2 توسط پیرووات و تشکیل اتانال
الکترون های  انتقال  طریق  از   NAD+ بازسازی   )3

NADH به اتانال و تولید اتانول

مراحل انجام

ATP و NADH+ 1( قندکافت  تولید پیرووات
الکترون های  انتقال  طریق  از   NAD+ بازسازی   )2

NADH به پیرووات و تولید الکتات

 پیرووات با دریافت الکترون، کاهش می یابد.

9CO2 تولیدû
پیرووات )نوعی مادۀ آلی(پذیرندۀ نهایی الکتروناتانال )نوعی مادۀ آلی(

ترکیبی 3 کربنی با خاصیت اسیدی است.محصول نهاییترکیبی دوکربنی با خاصیت الکلی است.

در مرحلۀ اول تخمیر در زمان تولید قندفسفاته
شکستن پیوند کربن – کربندر مرحلۀ دوم تخمیر  در زمان تولید اتانال

در مرحلۀ اول تخمیر  در زمان تولید 
قندفسفاته

9
)تولید نان(

محصوالت  تولید  در  کاربرد 
غذایی

9
)تولید فراورده های شیری + خیارشور(

غذایی - مواد  فاسدشدن  سبب 
9می شود

مادۀ زمینه ای سیتوپالسممحل انجاممادۀ زمینه ای سیتوپالسم

در تأثیر بر دستگاه عصبی مرکزی + کبد فرایند  نهایی  محصول  اثر 
بدن انسان

درد ماهیچه ای

انجام قندکافتشباهت با تنفس یاخته ای )هوازی(انجام قندکافت + از دست دادن CO2 توسط پیرووات

ûماهیچه ای + گویچۀ قرمز بالغدر کدام یاخته های بدن انسان

9در باکتری ها انجام می شود9

9در گیاهان انجام می شود9
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شکل

 راه های تأمین انرژی انقباض در ماهیچه های اسکلتی: )فصل 3 یازدهم(
1 تجزیۀ کامل گلوکز )تنفس هوازی(  تأمین بیشترین انرژی الزم برای انقباض ماهیچه ها + تجزیۀ گلیکوژن ذخیره شده در کبد + 

تأمین ATP مورد نیاز برای انقباض ماهیچه تا چند دقیقه )البته در صورت وجود اکسیژن(
2 استفاده از اسیدهای چرب برای انقباضات طوالنی تر

3 استفاده از کراتین فسفات )ATP + کرآتین → ADP + کراتین فسفات(
4 تخمیر الکتیکی  در زمان فعالیت شدید ماهیچه ها و کافی نبودن اکسیژن + تولید الکتیک اسید و تجمع آن در ماهیچه که سبب 

درد ماهیچه ای می شود.
 در انسان و بسیاری از پستانداران، گویچه های قرمز، هسته و بیشتر اندامک های خود را از دست می دهند )فصل 4 دهم(.

 در پوست و برخی بخش های دیگِر بدن مانند دیوارة سرخرگ ها قرار دارند. گیرنده های درد به آسیب بافتی پاسخ می دهند. آسیب 
بافتی در اثر عوامل مکانیکی مثل بریدگی، سرما یا گرمای شدید و برخی مواد شیمیایی مثل الکتیک اسید ایجاد می شود. گیرنده های درد 

سازش پیدا نمی کنند )فصل 2 یازدهم(.

تخمیر در گیاهان

- اگر اکسیژن به هر علتی در محیط نباشد یا کم باشد، گیاه برای تأمین انرژی الزم برای بقا، تخمیر انجام می دهد.
- گیاهان می توانند هر دو نوع تخمیر الکلی و الکتیکی را انجام بدهند.

- لزوم دور شدن اتانول و الکتیک اسید از یاختۀ گیاهی  تجمع این دو مولکول در یاختۀ گیاهی باعث مرگ آن می شود
- گیاهانی که به طور طبیعی در شرایط غرقابی رشد می کنند، در شرایط کمبود اکسیژن قرار دارند.

- تشکیل بافت پارانشیمی هوادار در گیاهان آبزی مثل آزوال
- ایجاد ُشش ریشه در درختان حرا  ریشه هایی از سطح آب بیرون می آیند و با 

جذب O2 از مرگ ریشه جلوگیری می کنند.

- سازش های گیاهان در شرایط غرقابی  

تخمیر در گیاهان  

 سامانۀ بافت زمینه ای، فضای بین آوندها و بافت روپوستی را پر می کند و متشکل از سه بافت پارانشیمی، اسکلرانشیمی و کالنشیمی 
است. بیشترین بافت تشکیل دهندۀ سامانۀ بافت زمینه ای، بافت پارانشیمی است که یاخته های آن زنده و دارای دیوارۀ نخستین نازک و 
چوبی نشده هستند و دیوارۀ پسین هم ندارند. این یاخته ها نسبت به آب نفوذ پذیرند و در مواقع آسیب، توانایی تقسیم شدن و ترمیم را 

دارند )فصل 6 دهم(.
آب  با  از سال  زمان هایی  که  می کنند  زندگی  جاهایی  در  یا  و  آب ها  در  گیاهان  بعضی   
برای  علت  همین  به  مواجه اند،  اکسیژن  کمبود  مشکل  با  گیاهان  این  می شوند.  پوشیده 
زیستن در چنین محیط هایی سازش هایی دارند. پارانشیم هوادار در ریشه، ساقه و برگ، یکی 
از سازش های گیاهان آبزی است. فاصلة فراوانی بین یاخته های پارانشیم هوادار وجود دارد. 

این فاصله ها با هوا پر شده  است )فصل 6 دهم(.
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 آزوال گیاهی کوچک و آبزی است که در تاالب های شمال کشور و مزارع برنج کشور وجود دارد. این گیاه برای تأمین نیتروژن مورد نیاز 
خود با سیانوباکتری ها رابطۀ همزیستی برقرار می کند و از نیتروژن تثبیت شدۀ آن ها استفاده می کند )فصل 7 دهم(.

 پوستۀ دانۀ گیاهان، رویان را در برابر شرایط نامساعد محیطی و صدمات فیزیکی و شیمیایی محافظت می کند و با جلوگیری از ورود 
آب و اکسیژن مانع از رشد سریع رویان می شود. پس تا وقتی که پوستۀ دانه شکاف برنداشته، اکسیژن زیادی در دسترس رویان نیست و 

رویان مجبور است از فرایندهای تخمیر برای تأمین انرژی اش استفاده کند. )فصل 8 یازدهم(

سالمت بدن

پاداکسنده هارادیکال های آزاد

به علت داشتن الکترون های جفت نشده در ساختار خود، واکنش پذیری 
باالیی دارند

سمی  اثرات  با  مقابله  برای  راکیزه  به  کمک کننده  مولکول های 
رادیکال های آزاد

بافت های بدن به آن ها  با واکنش دادن به مولکول های تشکیل دهندۀ 
آسیب می رسانند

با رادیکال های آزاد واکنش داده و مانع از اثر تخریبی آن ها بر بافت های 
بدن می شود

مؤثر در پیشگیری از سرطان و بهبود کارکرد مغز و اندام های دیگر بدناز عوامل ایجاد سرطان است

در تنفس هوازی، اکسیژن هایی که الکترون را دریافت می کنند ولی در 
واکنش تشکیل آب شرکت نمی کنند  رادیکال آزاد هستند.

در میوه ها و سبزیجات وجود دارند.
)ترکیبات رنگی درون واکوئول و رنگ دیسۀ گیاهان(

کمبود الکترونی خود را با حمله به مولکول های سازندۀ یاخته و اجزای 
آن و تخریب آن ها جبران می کنند؛ مثل تخریب راکیزه درنتیجۀ حمله 

به دنای آن!
در واکنش با رادیکال آزاد، کمبود الکترونی آن را برطرف می کند.

 ترکیبات رنگی در واکوئول )مثل آنتوسیانین( و رنگ دیسه )همون کاروتنوئید(، پادُاکسنده )آنتی اکسیدان( اند )فصل 6 دهم(.

تجمع رادیکال های آزاد

اگر سرعت تشکیل رادیکال های آزاد از سرعت مبارزه به آن ها، بیشتر باشد  تجمع رادیکال های آزاد  تخریب دنای حلقوی 99
راکیزه و درنهایت خود راکیزه!

عوامل مشکل ساز برای راکیزه در جهت خنثی کردن رادیکال های آزاد  الکل و انواعی از نقص های ژنی99
اثر الکل:99

1 سرعت تشکیل رادیکال های آزاد از اکسیژن را افزایش می دهد
2 مانع از عملکرد راکیزه در جهت کاهش آن ها می شود.

3 در مرگ یاخته های کبدی و بافت مردگی )نکروز( کبد نقش دارد  تخریب راکیزۀ یاخته های کبدی در نتیجۀ حملۀ رادیکال های آزاد.

  اختالل در کار کبد و ازکار افتادن آن از شایع ترین عوارض نوشیدن مشروبات الکلی است.

 به مرگ تصادفی یاخته ها در اثر آسیب هایی مانند بریدگی، نکروز یا بافت مردگی می گویند )فصل 6 یازدهم(.
 می توان سوخت های زیستی مانند الکل را جانشین سوخت های فسیلی مانند مواد نفتی کرد )فصل 1 دهم(.
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 الکل یکی از علت های برگشت اسید معده )ریفالکس( است )فصل 2 دهم(.
 فصل 1 یازدهم:

1 مقدار الکل )اتانول( در نوشیدنی های الکلی متفاوت است؛ حتی مصرف کمترین مقدار الکل، بدن را تحت تأثیر قرار می دهد.
2 الکل در دستگاه گوارش به سرعت جذب می شود.

3 الکل از غشای یاخته های عصبی بخش های مختلف مغز عبور و فعالیت آن ها را مختل می کند. الکل عالوه بر دوپامین، بر فعالیت 
ناهماهنگی در  ایجاد  بدنی،  فعالیت های  و عامل کاهش دهندۀ  تأثیر می گذارد؛  بازدارنده  و  ناقل های عصبی تحریک کننده  از  انواعی 

حرکات بدن و اختالل در گفتار است.
4 الکل فعالیت مغز را کند می کند و درنتیجه زمان واکنش فرد به محرک های محیطی افزایش پیدا می کند.

5 مشکالت کبدی، سکتۀ قلبی و انواع سرطان از پیامدهای مصرف بلندمدت الکل است.
 نوشیدنی های الکلی با جلوگیری از رسوب کلسیم در استخوان ها، باعث بروز پوکی استخوان در مردان و زنان می شود )فصل 3 یازدهم(.

 الکل در روند جدا شدن فام تن ها در هر دو جنس، اختالل ایجاد می کند )فصل 6 یازدهم(.
 الکل می تواند از جفت عبور کند و روی رشد و نمو جنین تأثیر بگذارد )فصل 7 یازدهم(.

نقص ژنی

گاه نقص در ژن های مربوط به پروتئین های زنجیرۀ انتقال الکترون، به ساخته شدن پروتئین های معیوب می انجامد. راکیزه ای که این 
پروتئین های معیوب را داشته باشد در مبارزه با رادیکال های آزاد، عملکرد مناسبی ندارد.

 درصورتی که ژن سازندۀ پروتئین های درون زنجیرۀ انتقال الکترون در دنای حلقوی راکیزه باشند، فقط از مادر به فرزندان منتقل می شود ولی 

اگر این ژن ها در دنای خطی باشند، می توانند از هر دو والد به فرزندان به ارث برسند!

توقف انتقال الکترون در اثر مواد سمی

توقف تنفس یاخته ای و مرگ یاخته به دلیل مهار شدن یک یا تعدادی از واکنش های تنفس یاخته ای در اثر مواد سمی!99

سیانید

واکنش نهایی مربوط به انتقال الکترون ها به O2 را مهار و در نتیجه باعث توقف زنجیرۀ انتقال الکترون می شود.
 سیانید ابتدا در فعالیت پمپ سوم زنجیرۀ انتقال الکترون اختالل ایجاد می کند!

 در صورت اثر سیانید بر زنجیرۀ انتقال الکترون غشای داخلی راکیزه، ابتدا تولید یون اکسید و درنتیجه 

مولکول آب متوقف می شود ولی تا زمانی که اختالف غلظت یون  هیدروژن بین دو سمت غشای داخلی به صفر نرسد، 

تولید ATP توسط آنزیم ATP ساز ادامه خواهد یافت.

)CO( گاز کربن مونواکسید

از  آسانی  به  چون  و  می شود   آن  به  اکسیژن  اتصال  از  مانع  هموگلوبین،  به  اتصال  با  مونواکسید  کربن  گاز 
هموگلوبین جدا نمی شود، ظرفیت حمل اکسیژن در خون را کاهش می دهد  اختالل در تنفس یاخته ای

باعث توقف واکنش مربوط به انتقال الکترون ها به اکسیژن می شود
دود خارج شده از خودروها و سیگار، تولید مونواکسیدکربن اند.

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

چرخۀ کربساکسایش پیروواتقندکافت
زنجیرۀ انتقال 

الکترون
تخمیر الکلی

تخمیر 
الکتیکی

ATP 9تولیدû9999
ADP 9تولیدûûû99

NADH 999تولیدû99
NAD+تولیدûûû999
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FADH2 تولیدûû9ûûû
FAD تولیدûûû9ûû
CO2 تولیدû99û9û

9ûûû99تولید پیرووات
û9ûû99مصرف پیرووات

û9ûûûûتولید استیل
ûû9ûûûمصرف استیل
ûûûûû9تولید الکتات
ûûûû9ûتولید اتانول

تولید ترکیب آلی دو 
û9ûû9ûکربنی

افزایش فعالیت 
û99û-9انیدرازکربنیک
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آزمون دوم

کدام گزینه درمورد روش های تولید ATP موجود در ماهیچه های اسکلتی انسان عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟- 1
»)در( نوعی از روش های تولید ATP در ماهیچۀ سرینی که ............. به طور حتم .............«

1( یون های آزاد موجود در سیتوپالسم مصرف می شوند - اکسایش انواعی از مولکول های حامل الکترون رخ می دهد.
2( موجب آزاد شدن کربن دی اکسید در فضای درونی یاخته می شود - با انجام واکنش  های آنزیمی از نوع تجزیه همراه می باشد.

3( در تار  های ماهیچه ای مخصوص دو سرعت به میزان کمتری انجام می شود - باعث کاهش PH فضای درونی میتوکندری می شود.

4( با برداشتن گروه فسفات از یک مولکول فسفات دار همراه است - تولید مولکول آب در مجاورت تارچه های ماهیچه ای مشاهده می شود.

به طورمعمول در انسان، باتوجه به ساخته شدن ATP به روش سطح پیش ماده که فقط در تارهای ماهیچه ای مشاهده - 2
می شود، کدام گزینه به درستی بیان شده است؟

1( یکی از مولکول های ایجادشده در این روش می تواند به عنوان پیش ماده در واکنش ساخته شدن نوکلئیک اسیدهای بررسی شده 
توسط چارگاف استفاده شود.

2( آنزیم مورداستفاده در این فرایند همانند هر آنزیم پروتئینی فعال درون سیتوپالسم، توسط ریبوزوم های آزاد سیتوپالسم ترجمه می شود.
3( در این روش افزایش در تعداد مولکول های حاوی گروه فسفات و قند ریبوز برخالف روش اکسایشی مشاهده می شود.

4( تعداد مولکول های پیش ماده و محصول مربوط به واکنش آنزیمی این روش با همدیگر برابر می باشند.

چند مورد دررابطه با آنزیم به کار گرفته شده در واکنش مربوط به تولید ATP در یک تار ماهیچه ای عضله دلتوئید - 3
انسان که با مادۀ دفعی نیتروژن دار کراتینین همراه است، به درستی بیان شده است؟

الف( تغییر در توالی آمینواسیدی رشتۀ پلی پپتیدی آن می تواند باعث افزایش احتمال تحریک گیرنده های درد در عضله شود.

ب( موجب افزایش در تعداد مولکول های قندِی فسفات داری می شود که در ساختار نوکلئیک اسیدهای حلقوی قرار نمی گیرند.
ج( همانند آنزیم مورداستفاده در واکنش های تشکیل پیوند پپتیدی می تواند باعث تولید مولکول آب در سیتوپالسم شود.

د( جایگاه فعال این آنزیم همانند آنزیم ویژۀ اتصال دهندۀ آمینواسید به رنای ناقل، با بخشی از ساختار پیش ماده های خود 
مکمل است.

1)4    2)3    3)2    4)1

چند در مورد عبارت زیر را به درستی کامل می کنند؟- 4
»روش ساخته شدن ATP با 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 مولکول های کربنی فسفات دار - وابسته بودن به حفظ شیب غلظت نوعی یون
ج( نیاز به انواعی از مولکول های حاوی پیوند پپتیدی - مصرف مولکول های حامل الکترون

د( تولید مولکول آب در حین انجام فرایند آنزیمی - تغییر در میزان گروه های فسفات درون یاخته

که - 5 مولکولی  هر  نزدیک،  پیچ خورده  لولۀ  شکل  مکعبی  یاخته های  راکیزه های  در   ATP اکسایش  تولید  فرایند  در 
الکترون را مستقیمًا ............. به طور حتم .............

1( به بخش غیر پروتئینی منتقل می کند - می تواند باعث کاهش PH بستر میتوکندری شود.
2( از بخش غیر پروتئینی دریافت می کند - در تماس با مایع درون فضای بستره قرار نمی گیرد.

3( به بخش پروتئینی منتقل می کند - در حال اکسایش یافتن، بخشی از انرژی خود را از دست می دهد.
4( از بخش پروتئینی دریافت می کند - فاقد توانایی جابه جایی مواد از عرض غشای درونی میتوکندری است.
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کدام گزینه فقط درباره یکی از اجزای زنجیره انتقال الکترون راکیزه یاخته موجود در قرنیه به درستی بیان شده است؟- 6
1( درون یکی از الیه های فسفولیپیدی غشای چین خورده قرار می گیرد.

2( با استفاده از انرژی الکترون شیب غلظت یون هیدروژن را تنظیم می کند.
3( الکترون های خود را مستقیم از مولکول فاقد پیوند پپتیدی دریافت می کند.

4( تعداد مولکول های آب فضای درونی راکیزه را در جایگاه فعال خود بیشتر می کند.

کدام گزینه در مورد مرحله ای از فرایند گلیکولیز که در آن به نوعی مولکول شش کربنی، گروه های فسفات اضافه - 7
می شود به درستی بیان شده است؟

1( آنزیم مورداستفاده در این مرحله مولکول هایی را به درون فضای سیتوپالسم آزاد می کند که تعداد گروه های فسفات برابری باهم دارند.

2( به دنبال مصرف رایج ترین شکل انرژی زیستی پیوند اشتراکی بین گروه های فسفات بر روی نوعی مولکول قندی تشکیل می شود.
3( تعداد محصوالت نهایی این مرحله با تعداد مولکول های حامل انرژی زیستی تولیدشده در انتهای گلیکولیز برابر است.

4( یکی از محصوالت نهایی این مرحله در مرحله بعدی گلیکولیز به اسیدهای 3 کربنی تبدیل می شود.

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب هستند؟- 8
»به طور معمول در هر مرحله ای از فرایند گلیکولیز یاخته کبدی انسان سالم که در آن مولکول کربنی دو فسفاته وارد واکنش 

می شود ............. قابل انتظار.............«
الف( تولید نوعی مولکول فاقد گروه فسفات - است.

ب( تولید رایج ترین شکل انرژی زیستی در سطح پیش ماده - است.
ج( کاهش در تعداد گروه های فسفات آزاد درون سیتوپالسم - نیست.

د( شرکت نوعی ترکیب کربن دار در واکنش از نوع تجزیه - نیست .
4)4    3)3    2)2    1)1

در هر مرحله از فرایند گلیکولیز که در آن مولکول ADP به عنوان ............. واکنش قرار می گیرد، می توان گفت .............- 9
1( پیش ماده - به دنبال واکنش آنزیمی بر تعداد گروه های فسفات سیتوپالسم افزوده می شود

2( محصول - برخی از کربن های نوعی مولکول قندی پیوندهای اشتراکی جدیدی تشکیل می دهند.
3( پیش ماده - نوعی ترکیب آلی با ازدست دادن گروه های فسفات خود موجب مصرف مولکول های آب می شود.

4( محصول - از انرژی آزاد شده توسط رایج ترین شکل انرژی زیستی برای تجزیۀ قند شش کربنی استفاده می شود.

در فرایند گلیکولیز انجام شده توسط باکتری استرپتوکوکوس نومونیا می توان گفت ............. بالفاصله پس از ............. - 10
رخ می دهد.

1( افزایش نوکلئوتیدهای دارای باز آلی آدنین و قند ریبوز - آزاد شدن گروه های فسفات از قند سه کربنی
2( استفاده از انرژی آزاد شده از رایج ترین شکل انرژی زیستی - تجزیۀ نوعی مونومر قندی دو فسفاته

3( مصرف اسید سه کربنی دو فسفات ساده - قرارگرفتن NADH در جایگاه فعال آنزیم به عنوان پیش ماده
4( مصرف مولکول های پذیرندۀ الکترون مورداستفاده در چرخ کربس - اکسایش یافتن قندهای سه کربنی تک فسفاته

محصول نهایی فرایند قندکافت در یاخته های یوکاریوتی می تواند وارد نوعی اندام دو غشایی شود که ..............- 11
1( میزان چین خوردگی غشاهای آن با تعداد ATP های تولید شده به روش اکسایشی رابطۀ مستقیم دارد.

2( تکثیر آن در همۀ یاخته های بدن باتوجه به شرایط می تواند در جهت تنظیم انواعی از پیک های درون ریز قرار گیرد.
3( دارای آنزیم های الزم جهت انجام واکنش های مربوط به تولید کربن دی اکسید در انواعی از روش های ساخت ATP است.
4( توسط مولکول های سمی موجود در هوا ممکن است شیب غلظت نوعی یون در دو طرف غشای داخلی آن از بین برود.
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یکی از مولکول های تولید شده در تنفس یاخته ای می تواند موجب اسیدی شدن خون انسان شود. کدام گزینه در - 12
مورد اندامکی که می تواند مراحل مربوط به تولید این مولکول را انجام دهد به درستی بیان شده است؟

1( مراحل مربوط به ترجمه را در فضایی از ساختار خود انجام می دهد که دارای pH کمتر می باشد.
2( در بیشتر نوکلئیک اسیدهای موجود در بخش داخلی آن تعداد مولکول های قند پیوند های فسفودی استر برابر است.

3( دارای انواعی از پروتئین ها است که به کمک آن ها می تواند با گروهی از مولکول ها مبارزه کند و مانع تقسیم بی رویۀ یاخته ها شود.

4( شیب غلظت مواد درون این اندامک همواره مستقیماً به دنبال مصرف یکی از انواع زیر واحدهای ریبونوکلئیک اسیدها حفظ می شود.

به طور معمول در عضلۀ سه سر بازو اگر مولکول های سه کربنی بدون فسفاتی که محصول نهایی مرحلۀ اول تنفس - 13
یاخته ای هستند اکسایش .............

1( یابند، نوعی از گیرنده هایی که بخشی از یاخته هستند و در دیوارۀ سرخرگ ها یافت می شوند اثر محرک را به پیام عصبی تبدیل می کنند.
2( نیابند، غلظت نوعی مادۀ معدنی که در کبد با آمونیاک ترکیب می شود در اندامک حاوی غشای چین خورده افزایش پیدا می کند.

3( یابند، بالفاصله پس از احیای مولکول پذیرندۀ الکترون، یکی از تعداد کربن های خود را از دست می دهد.
4( نیابند، مصرف مولکول های قندی شش کربنی فاقد گروه های فسفات ممکن است افزایش پیدا کند.

با جداشدن فسفات های اسیدی سه - 14 از مولکولی که در فرایند گلیکولیز  دررابطه با فرایند اکسایش و مادۀ حاصل 
کربنی به وجود می آید می توان گفت .............

1( اضافه شدن کوآنزیم A به بنیان استیل هم زمان با کاهش یافتن پذیرنده الکترون همراه است.
2( نوعی مولکول نوکلئوتیدی حامل الکترون بالفاصله پس از آزاد شدن کربن دی اکسید احیا می شود.

3( ابتدا پروتئین های سطحی غشای میتوکندری الزم است تا این مولکول را از عرض غشا عبور دهند.
4( در چرخه کربس به ازای مصرف هر استیل کوآنزیم CO2  ،Aهایی برابر با تعداد حلقه های باز آلی آدنین تولید می شوند

چند مورد از موارد زیر دررابطه با پذیرنده های الکترون در انسان به نادرستی بیان شده اند؟- 15
الف( موجب بازسازی مولکول های می شوند که در ساختار خود حاوی قند و باز آلی می باشند.

ب( به دنبال شرکت در واکنش ها باعث افزایش سطح انرژی مولکول هایی می شوند
ج( پیش ماده آنزیم هایی هستند که میزان تولید آن ها تحت کنترل تنظیم بیان ژن می باشد.

د( با ازدست دادن گروه فسفات در نوعی واکنش، از سطح انرژی آن ها کاسته می شود.
4)4    3)3    2)2    1)1

در فرایند هوازی تنفس یاخته های یوکاریوتی، هر .............- 16
1( مولکول کربن دی اکسید در فضای احاطه شده توسط غشا یی چین خورده تولید می شود.

2( مولکول حامل انرژی با ازدست دادن دو عدد از الکترون های خود باعث تولید ATP می شود.
3( مولکول حامل انرژی تولید شده در چرخۀ کربس در محل ساخته شدن و خود مصرف می شود
4( مولکول آزاد شده در چرخۀ کربس به منظور خارج شدن از بدن ابتدا وارد جریان خون می شود.

می توان گفت در روش ............. تولید ATP در فرایند تنفس هوازی یاخته، ............. مشاهده می شود.- 17
1( سطح پیش ماده - تولید مولکول های کربن دی اکسید در فضای حاوی ریبوزوم های متصل به نوعی اندامک

2( اکسایشی - فعالیت آنزیمی که در عرض غشای داخلی میتوکندری قرار گرفته است
3( اکسایشی - شکستن پیوندهای اشتراکی بین کربن های مجاور در مواد آلی
4( سطح پیش ماده - تغییر در ساختار انواعی از قندهای حاوی گروه فسفات
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در چرخۀ کربس ............. بخشی از فرایند تنفس یاخته ای که در آن تولید ATP به روش ............. مشاهده می شود .............- 18
1( برخالف - اکسایشی - انواعی از مولکول های نوکلئوتیدی حامل الکترون بازسازی می شوند.

2( برخالف - سطح پیش ماده - پیوند اشتراکی بین کربن های مجاور هم شکسته می شود
3( همانند - سطح پیش ماده - هیچ گاه از فسفات های آزاد درون یاخته استفاده نمی شود

4( همانند - اکسایشی - استفاده از نوعی آنزیم غشایی الزامی می باشد

مصرف مولکول FADH2  تا زمانی که ATP به روش اکسایشی تولید می شود، باعث رخ دادن کدام یک از موارد زیر می شود؟- 19
1( کاهش در تعداد گروه های فسفات فضای بین دو غشای میتوکندری.

2( عبور یون هیدروژن در جهت شیب غلظت از انواع پروتئین های غشایی.
3( تولید مولکول های آب در فضای با غلظت یون هیدروژن کمتر در میتوکندری.

4( عبور یون هیدروژن از همۀ پروتئین های پمپ کننده در زنجیرۀ انتقال الکترون.

هر مولکول حامل الکترون که تولید آن به آزاد شدن کربن دی اکسید وابسته است .............- 20
1( در فضای درونی میتوکندری به مصرف می رسد.

2( به ازای تولید آن دو عدد فسفات در سیتوپالسم آزاد می شوند.
3( در سطح غشا، الکترون های خود را به نوعی مولکول غشایی منتقل می کند.

4( نقش برابری در ایجاد شیب غلظت یون هیدروژن در دو طرف غشای درونی میتوکندری دارند.

دررابطه  با بخشی از فرایند تنفس هوازی که اولین مرحله آن با افزایش نوعی کوآنزیم در فضای میتوکندری همراه - 21
است می توان گفت ............. 

1( انواعی از مولکول های حامل انرژی باهم بازسازی می شوند.
2( فقط در یکی از مراحل آن پیوند اشتراکی بین دو کربن مجاور هم برقرار می شود.
3( به منظور آغاز آن، یکی از پیش ماده ها الزم است تا از دو دیوارۀ غشای عبور کند.

4( در همۀ مراحل آن شکستن پیوند اشتراکی و آزاد شدن کربن دی اکسید مشاهده می شود.

اولین و دومین مولکول های غشایی زنجیرۀ انتقال الکترون در غشای میتوکندری از نظر ............. با یکدیگر شباهت - 22
و از نظر ............. با یکدیگر تفاوت دارند.

1( تشکیل شدن از بخش آب دوست - عبور دادن الکترون در طول غشا
2( داشتن نقش در کاهش مولکول اکسیژن - گرفتن الکترون از نوعی حامل در سطح غشا

3( توانایی گرفتن الکترون از مولکول پروتئینی - تماس داشتن با مایعات فضای درون میتوکندری
4( دریافت الکترون از انواعی از حامل های الکترون - نقش داشتن در تأمین انرژی موردنیاز نوعی آنزیم غشایی

چند مورد دررابطه  با مجموعۀ پروتئینی که باعث کاهش PH فضای درون میتوکندری می شود به درستی بیان شده است؟- 23
الف( مولکول های نوکلئوتیدی دارای سه گروه فسفات را در فضای احاطه شده توسط دو غشای فسفولیپیدی تولید می کند.
ب( انرژی الزم جهت فعالیت بخش های آن از شیب غلظت ایجاد شده توسط پمپ های زنجیره انتقال الکترون فراهم می شود.
ج( پس از عبور دادن یون های هیدروژن در جهت شیب غلظت، آن ها را در مجاورت سطح داخلی غشا وارد فضای درونی 

میتوکندری می کند.
د( بخشی از آن که در تماس با بیشترین مولکول های سازنده غشا قرار نمی گیرد فاقد جایگاه اختصاصی برای اتصال با نوعی 

مولکول آلی است.
4)4    3)3    2)2    1)1
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به طور معمول در واکنش های مربوط به ............. می توان گفت ............. و ............. فقط در یکی از مراحل صورت می گیرد.- 24
1( گلیکولیز - استفاده از مولکول سازنده گلیکوژن - تولید مولکول حاوی دو گروه فسفات

2( چرخۀ کربس - ایجاد مولکولی با شش عدد کربن - افزایش مقدار کوآنزیم A در فضای درونی میتوکندری
3( چرخۀ کربس - تولید مولکول حاوی 3 عدد پیوند اشتراکی بین اتم های کربن - استفاده از آنزیم تولیدکنندۀ کربن دی اکسید

4( گلیکولیز - کاهش غلظت گروه های فسفات آزاد - تولید مولکول های نوکلئوتیدی دارای جایگاه در آنزیم مصرف کننده کراتین فسفات

به طور معمول .............، می تواند یکی از شرایط توقف زنجیره انتقال الکترون در میتوکندری یاختۀ یوکاریوتی باشد.- 25
1( اختالل در ورود پیش ماده اولین مرحلۀ چرخۀ کربس به درون راکیزه

2( مهار آنزیم های مؤثر در قندکافت و چرخۀ کربس زمان تجمع بیش از حد ATP در یاخته
3( قرارگرفتن نوعی مولکول سمی در جایگاه فعال آنزیم مؤثر در انتقال الکترون به اکسیژن

4( ایجاد جهش در ژن رمز کننده گروهی از پروتئین های عرضی غشای چین خورده میتوکندری

می توان گفت در انسان ............. تولید رایج ترین شکل انرژی زیستی به دنبال ............. امکان پذیر است.- 26
1( افزایش - مصرف مواد غذایی که حاوی نوعی پروتئین گیاهی حساسیت زا برای فرد می باشد

2( کاهش - اختالل در ترشح درون ریز اندام سازنده صفرا برخالف کاهش میزان ید در جریان خون
3( کاهش - ایجاد جهش کوچک در ژن رمز کننده مولکول هایی که قادر به دریافت الکترون از مولکول های حامل هستند

4( افزایش - تغییر در میزان چین خوردگی یکی از غشا های اندامکی که برعکس کلروپالست دارای مولکول های حامل الکترون می باشد

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب اند؟- 27
می توان گفت ............. ممکن است باعث کاهش نسبت ATP به ADP در یاخته های بدن شود.

الف( کاهش در ترشحات قلیایی ساختارهای مرتبط با لولۀ گوارش
ب( اختالل در ترشح یکی از پیک های دوربرد غدۀ قرار گرفته در زیر معده

ج( افزایش ترشح همۀ هورمون های مربوط به غده قرار گرفته در زیر تاالموس
د( اختالل ترشح نوعی ماده در ساختاری که به شش ها ظاهری اسفنج گونه می دهد

4)4    3)3    2)2    1)1

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب هستند؟- 28
»در حین انجام واکنش های مربوط به تنفس یاخته ای می توان گفت ............. همواره در خارج از نوعی اندامک حاوی غشای 

چین خورده صورت می گیرد.«
الف( تولید و مصرف مولکول هایی که در ساختار خود حاوی گروه های فسفات هستند

ب( استفاده از مولکول های حاوی باز آلی در ساختار خود، در انواعی از واکنش ها
ج( تبدیل نوعی مولکول قندی به مولکول قندی دیگر همانند احیای انواعی از مولکول های حامل انرژی

د( مصرف مولکول که می تواند به عنوان پیش ماده در تولید نوکلئیک اسیدهای حاصل رونویسی استفاده شود
4)4    3)3    2)2    1)1

در کدام گزینه وجه اشتراک زنجیرۀ انتقال الکترون و چرخۀ کربس به درستی بیان شده است؟- 29
1( نقش داشتن در ساخت گروهی از مواد آلی که در ساختار خود حاوی مولکول قندی هستند

2( شکسته شدن پیوند اشتراکی بین دو کربن مجاور در بخشی از میتوکندری که نوکلئیک اسیدها یافت می شوند
3( استفاده از مولکول هایی که همۀ پیوندهای اشتراکی آن ها در یکی از جایگاه های ریبوزوم ها تشکیل شده است

4( به کارگیری نوعی از مولکول های غشایی که قادر به کاهش انرژی فعال سازی واکنش های سوخت و سازی هستند
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فقط در یکی از مراحل گلیکولیز ............. فرایند مربوط به ............. می توان شاهد ............. بود.- 30
1( همانند - چرخۀ کربس - انجام واکنش آنزیمی همراه با شکسته شدن پیوند میان دو اتم کربن

2( همانند - چرخۀ کربس - تغییر در میزان کوآنزیم های A آزاد درون فضای سیتوپالسم یاخته
3( برخالف - اکسایش پیرووات - اضافه شدن گروه فسفات به مولکولی حاوی اتم های کربن

4( برخالف - اکسایش پیرووات - تولید نوعی مولکول حاوی قند و گروه های فسفات

کدام گزینه در ارتباط با هر اندامکی که مجموعه ای پروتئینی که می تواند با مصرف فسفات های آزاد ATP تولید - 31
کند به درستی بیان شده است؟

1( در بازسازی مولکول حامل الکترون که در سیتوپالسم نیز یافت می شود، نقش دارد
2( یون های هیدروژن را به کمک پمپ های غشایی به فضای داخلی خود وارد می کند.

3( قادر به تولید نوعی ترکیب آلی شش کربنی است که بالفاصله به مولکول های دیگری تبدیل می شود.
4( غشای چین خورده آن مولکولی با تعداد برابری از گروه های فسفات و پیوند های فسفودی استر را احاطه می کند

در طی فرایند چرخۀ کالوین یاختۀ برگ گیاه هویج ............. مصرف .............- 32
1( برخالف چرخه کربس، ضمن تولید مولکول بدون فسفات، مولکول ATP - می شود.

2( همانند چرخ کربس، با تولید مولکول پنج کربنی دو فسفاته، انرژی زیستی - می شود.
3( همانند گلیکولیز، ضمن مصرف قند سه کربنی، مولکول های حامل انرژی - می شوند.

4( برخالف اولین مرحلۀ گلیکولیز، هم زمان با مصرف مولکول شش کربنی، مولکول ATP - نمی شود.

کدام گزینه درباره همۀ پروتئین های موجود در عرض غشای داخلی میتوکندری که به عبور یون های هیدروژن - 33
می پردازند، به درستی بیان شده است؟

1( انرژی موردنیاز آن ها مستقیماً از طریق اکسایش مولکول های حامل انرژی تأمین می شود.
2( موجب افزایش شیب غلظت یون های هیدروژن در تو طرف غشای داخلی میتوکندری می شوند.

3( توانایی تولید مولکولی پرانرژی که محصول آنزیم مصرف کننده کراتین فسفات است را ندارند.
4( با فعالیت خود در زنجیرۀ انتقال الکترون موجب ساخته شدن ATP به روش اکسایشی می شوند.

به طورمعمول در ............. یاخته های برگ گیاه کندم، ............. فقط به دنبال ............. امکان پذیر است.- 34
FADH2 1( زنجیرۀ انتقال الکترون میتوکندری - فعالیت دومین پمپ پروتئینی زنجیره - مصرف مولکول

2( تخمیر الکتیکی - تولید مولکول اسیدی - تولید نوعی مولکول نوکلئوتیدی پذیرندۀ الکترون
3( تخمیر الکلی - مصرف مولکول حامل انرژی - مصرف گلوکز در اولین مرحلۀ قندکافت

NAD+ یا ATP 4( گلیکولیز - تولید مولکول های کربن دار دو فسفاته - مصرف

کدام گزینه دررابطه  با مولکول های حامل انرژی یک یاخته میان برگ، عبارت را به درستی بیان می کند؟- 35
»به طورمعمول ............. نوعی مولکول ............. است که .............«

NADPH )1 - حامل الکترون پرانرژی - توسط نوعی پروتئین قرارگرفته در عرض غشا تولید می شود.
FADH2 )2- حاوی قند و باز آلی - تولید و مصرف آن همواره در داخل میتوکندری رخ می دهد.

ATP)3 - حاوی قند و گروه های فسفات - در حین تبدیل به ADP، یک مولکول آب تولید می کند.
NADH )4 - حامل انرژی زیستی - همواره در اندامک دو غشایی مصرف می شود.
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می توان گفت به دنبال ............. هر مولکول ............. در چرخۀ کربس یاختۀ مخروطی شبکیۀ چشم انسان، ............. می شود.- 36
1( مصرف - چهار کربنی - یک ترکیب شش کربنی بدون فسفات تولید

2( تولید - شش کربنی - از تعداد نوعی کوآنزیم درون میتوکندری کاسته
3( تولید - فسفات دار - از تعداد گروه های فسفات میتوکندری کاسته

4( تولید - پنج کربنی - پیوند اشتراکی میان دو کربن مجاور هم شکسته

)در( زنجیرۀ انتقال الکترون بین فتوسیستم ها ............. زنجیرۀ انتقال الکترون در غشای میتوکندری .............- 37
1( همانند - مولکول هایی دارای خاصیت آب گریزی یافت نمی شوند.

2( همانند - نوعی از پروتئین ها، غلظت پروتون های بسترۀ اندامکی دو غشایی را کاهش می دهد.
3( در مقایسه با – به  ازای انتقال هر الکترون پرانرژی، پروتون های بیشتری از غشا عبور می کنند.

4( برخالف - انتقال الکترون در نهایت موجب تبدیل مولکولی نوکلئوتیدی به مولکول نوکلئوتیدی دیگر می شود.

دررابطه با ............. هر نوع تخمیری که در فصل ۵ دوازدهم بیان شده است می توان به ............. اشاره کرد.- 38
الف( تمایز - سطح انرژی مولکول کربن دار بدون فسفات حاصل از مرحلۀ نهایی فرایند

ب( تشابه - تولید و مصرف انواعی از مولکول های حامل الکترون در فضای سیتوپالسم یاخته ها
ج( تمایز - ایجاد شرایطی برای کاهش pH درون تارهای ماهیچه ای استوانه ای شکل عضالت بدن

NADH د( تشابه - افزایش سطح انرژی مولکول حاصل مرحلۀ آخر قندکافت به دنبال گرفتن الکترون های
4)4    3)3    2)2    1)1

در فرایند مربوط به هر نوع تخمیری که ............. می توان گفت ............. بالفاصله پس از مرحله ای رخ می دهد که در آن .............- 39
1( موجب فساد مواد غذایی می شود - تولید هر نوع مولکول فسفات دار - می توان شاهد مصرف مولکول نوکلئوتیدی بود.

2( برای تولید محصوالت غذایی استفاده می شود - کاهش دادن PH سیتوپالسم - نوعی مولکول بدون فسفات ایجاد می شود.
3( محصول نهایی قندکافت کاهش نمی یابد - مصرف مولکول حامل الکترون - انواعی از مواد آلی بدون فسفات تولید می شود

4( تولید ماده ای برای تحریک گیرنده های درد را ممکن می سازد - بازسازی مولکول پذیرندۀ الکترون - از فسفات های آزاد استفاده نمی شود.

)در( نوعی از تنفس که در آن به ازای سوختن هر مولکول گلوکز به میزان ............. مولکول های کربن دی اکسید آزاد - 40
می شوند، .............

1( بیشتری - انواعی از مولکول های حامل الکترون که در سیتوپالسم تولید شده اند ممکن است در میتوکندری به مصرف برسند.
2( کمتری - در آن دسته از عضالت اسکلتی که حاوی رنگ دانه های ذخیره کنندۀ O2 بیشتری در سیتوپالسم خود هستند، کمتر 

رخ می دهد.
3( کمتری - ماده ای را تولید می کند که در صورت تجمع یافتن در تار های عضالت اسکلتی بدن، می تواند باعث تحریک نوعی گیرندۀ 

پیکری شود.
4( بیشتری - به منظور تداوم تولید رایج ترین شکل انرژی زیستی در یاخته، بخشی الکترون ها در سطح غشا به زنجیرۀ انتقال الکترون 

منتقل می شوند.
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پاسخنامه آزمون دوم

2 1 منظور چرخه کربس است. در این چرخه واکنش های تجزیه ای باعث تبدیل مولکول شش کربنی به پنج کربنی و پنج کربنی 

به چهار کربنی می شود.
بررسی سایر گزینه ها:

1 در واکنش تبدیل قند تک فسفاته به اسید دو فسفاته در گلیکولیز از یون های آزاد استفاده می شود. مولکول های حامل الکترون 
FADH2 و NADH هستند. ولی در گلیکولیز فقط  +NAD احیا می شود که پذیرنده الکترون است نه حامل.

3 منظور تولید ATP به روش اکسایشی است. برعکس، زنجیره انتقال الکترون باعث کاهش pH فضای بیرونی میتوکندری می شود.
4 منظور تولید به کمک کراتین فسفات است ولی در گلیکولیز تولید موکول آب مشاهده نمی شود.

 در قندکافت، تولید قند فسفاته و اسید دوفسفاته با مصرف یا تولید ATP یا  ADP همراه نیست.

4 2 منظور تولید ATP به کمک کراتین فسفات است.

پیش ماده های این واکنش مولکول کراتین فسفات و ADP هستند و محصوالت این واکنش کراتینین و ATP هستند که با هم برابر هستند.

 تولید ATP به روش کرآتین فسفات همانند روش  های قندکافت و کربس، جزو روش های در سطح پیش ماده است.

بررسی سایر گزینه ها:

1 می توان گفت. ATP یک نوکلئوتید دارای قند ریبوز است پس می تواند به عنوان مونومر در حین رونویسی مورداستفاده قرار گیرد. 
RNA بودند نه DNA ولی نوکلئیک اسید های بررسی شده توسط چارگاف

 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 1(

3 در ابتدای واکنش ADP وجود دارد که دارای گروه فسفات و قند ریبوز است و در انتهای واکنش هم ATP وجود دارد که آن نیز 
دارای گروه فسفات و قند ریبوز است . پس تعداد نوکلئوتید ها ثابت می ماند.

2 آنزیم القاکننده مرگ برنامه ریزی که در سیتوپالسم فعالیت می کند توسط ریبوزوم های متصل به شبکۀ آندوپالسمی زبر ترجمه 
می شود زیرا از یاخته ای که تولید شده است خارج می شود.

 مرگ برنامه ریزی با رسیدن عالئمی به یاخته شروع می شود که در چند ثانیه پروتئین های تخریب کننده در یاخته شروع به تجزیۀ 
اجزای یاخته و مرگ آن می کنند. )یازدهم ـ فصل 6(

3 3 موارد »الف« و »ج« صحیح هستند

بررسی همۀ موارد:

الف تغییر در ساختار این آنزیم می تواند باعث ازکار افتادن آن افزایش احتمال روآوردن یاخته به تنفس بی هوازی و تولید الکتیک 
اسید و تحریک گیرنده های درد عضله شود .

ب منظور افزایش در تعداد ATP است که این مولکول ها می توانند در ساختار رنا قرار گیرند. منظور از نوکلئیک اسید حلقوی همان 
دنای باکتریایی یا کلروپالست و میتوکندری است.

ج آنزیم درون ریبوزوم با تشکیل پیوند پپتیدی مولکول آب تولید می کند و همچنین این آنزیم نیز با تولید ATP آب تولید می کند.
د جایگاه فعال آنزیم اتصال دهنده آمینواسید به رنای ناقل با کل ساختار پیش ماده های خود مکمل است.

 رنای ناقل پس از تاخوردگی اولیه تاخوردگی های مجددی پیدا می کند که ساختار سه بعدی را به وجود می آورد. )دوازدهم ـ  فصل 2(
 آنزیم با تشخیص پادرمزه در رنای ناقل، آمینواسید مناسب را یافته و به آن وصل می کند. )دوازدهم ـ  فصل 2(
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3 4 موارد »ب« و »ج« و »د« صحیح هستند

بررسی همۀ موارد:

الف در روش مصرف کراتین فسفات نیاز به جابه جایی مواد از عرض غشا نیست.
ب در هر دو روش ADP مصرف می شود که کربنی فسفات دار است همچنین در روش مصرف کراتین فسفات شیب غلظت یون 

هیدروژن الزم نیست.
ج در هر دو روش حضور پروتئین ها الزامی است آنزیم مصرف کنندۀ کراتین فسفات پروتئین است و زنجیرۀ انتقال الکترون و آنزیم 

ATP ساز پروتئینی هستند. در روش اکسایشی برخالف مصرف کراتین فسفات مولکول های حامل الکترون دارای نقش هستند.

د مولکول آب در حین ایجاد ATP به هر روشی تولید می شود. در روش اکسایشی از فسفات های آزاد درون میتوکندری استفاده 
می شود ولی در روش مصرف کراتین فسفات، فسفات های آزاد درون یاخته تغییر نمی کنند.

4 5 در زنجیرۀ انتقال الکترون، پمپ ها برخالف مولکول های کوچک تر پروتئینی هستند.

منظور گزینه مولکول گاز اکسیژن و مولکول های کوچک تر زنجیره هستند و هیچ کدام از این مولکول ها پمپ یا کانال نبوده و نمی توانند 
از عرض غشا ماده ای جابه جا کنند.

 مولکول های کوچک تر زنجیرۀ انتقال الکترونی، درون فضای فسفولیپیدی قرار دارند ولی پمپ ها سراسری هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

1 منظور مولکول FADH2 و دو پمپ اول زنجیره هستند که الکترون را به مولکول های کوچک تر منتقل می کنند. در واقع پمپ ها 
PH بسترۀ میتوکندری را افزایش می دهند نه کاهش.

و  و دومین  دریافت می کند   FADH2 از را  الکترون  مولکول  دریافت می کند همچنین دومین   NADH از  الکترون  اولین پمپ   2
سومین پمپ زنجیرۀ الکترون را از مولکول های کوچک تر دریافت می کنند. ولی پمپ  ها در تماس با مایع هر دو طرف غشای داخلی 

قرار می گیرند.
3 مولکول NADH و دو مولکول کوچک تر زنجیرۀ الکترون را به پمپ های پروتئینی منتقل می کنند. ولی مولکول های کوچک تر 

زنجیره اکسایش پیدا نمی کنند.

4 6 توجه 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 می شود
بررسی سایر گزینه ها:

1 هر دو مولکول کوچک تر زنجیره در یکی از الیه های فسفولیپیدی قرار گرفته اند.
2 این گزینه درمورد هر سه پمپ صحیح است ولی صورت سؤال فقط درمورد یک عدد از اجزای زنجیره گزینۀ صحیح می خواهد.

3 اولین و دومین ناقل زنجیره، می توانند الکترون را از حامل های الکترونی که فاقد پیوند پپتیدی هستند دریافت کنند.
 تولید FAD و +NAD در فضای درون میتوکندری رخ می دهد. )نه در غشای میتوکندری(

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

بررسی سایر گزینه  ها:

2 پیوند اشتراکی بین کربن و فسفات تشکیل می شود نه در بین دو گروه فسفات.
3 در انتهای گلیکولیز چهار عدد ATP تولید می شوند ولی در مرحلۀ اول سه عدد مولکول ساخته می شوند.

4 فروکتوز فسفاته به قند فسفاته تبدیل می شود )نه به اسید(

 در زمان تبدیل اسید دوفسفاته به پیرووات، دو نوع ترکیب دو فسفاته تولید می شود.
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3 8 موارد »الف« و »ب« و »د« نادرست هستند.

بررسی همۀ موارد:

الف در مرحلۀ دوم و چهارم مولکول دو فسفاته وارد واکنش می شود. در مرحلۀ دوم فقط قند های سه کربنی تولید می شوند که دارای 
فسفات هستند.

ب فقط در مرحلۀ آخر )چهارم( است که ATP تولید می شود. 
ج کاهش فسفات های آزاد سیتوپالسم فقط در مرحلۀ سوم مشاهده می شود.
د در مرحلۀ دوم فروکتوز فسفاته به دو عدد قند تک فسفاته تجزیه می شود.

2 9 در مرحلۀ اول گلیکولیز، ADP محصول و در مرحلۀ آخر پیش مادۀ واکنش می شود.

در مرحلۀ اول، دو کربن از گلوکز، پیوند اشتراکی جدید با گروه فسفات تشکیل می دهند.
بررسی سایر گزینه ها:

1 در مرحلۀ آخر گلیکولیز، تغییر در میزان فسفات های آزاد سیتوپالسم مشاهده نمی شود.
3 در مرحلۀ آخر با تولید ATP، آب نیز تولید می شود.

4 تجزیۀ قند شش کربنی در مرحلۀ دوم گلیکولیز مشاهده می شود نه در مرحلۀ اول.

4 10 با اکسایش یافتن قند های سه کربنی تک فسفاته، +NAD احیا می شود و  NADH تولید می شود +NAD در چرخۀ کربس 

نیز مصرف می شود.
بررسی سایر گزینه ها:

1 نوکلئوتید های دارای باز آلی و قند ریبوز شامل ADP و ATP می شود این مولکول ها در فرایند گلیکولیز به هم تبدیل می شوند 
پس تعداد این مولکول ها افزایش پیدا نمی کند.

2 در مرحلۀ اول از انرژی ATP استفاده می شود ولی توجه شود که ابتدا ATP مصرف می شود سپس فروکتوز دو فسفاته تولید می شود 
و در مرحلۀ بعدی، این قند تجزیه می شود.

.NADH پیش ماده آنزیم محسوب می شود نه NAD+ ،3  اسید دو فسفاته در مرحلۀ چهارم مصرف می شود ولی در مرحلۀ سوم
به نکات زیر در ارتباط با گلیکولیز دقت کنید:

 طی گلیکولیز، 3 نوع ترکیب دو فسفاته در سیتوپالسم تولید می شود.

 طی گلیکولیز، ATP و NADH به عنوان محصوالت جانبی تولید می شود.

 طی گلیکولیز، زمان ها افزایش تعداد فسفات های ترکیب ها: ADP  ATP -۱ 2- قند فسفاته  اسید دوفسفاته 3- گلوکز  فروکتوز 

دوفسفاته

4 11 منظور صورت سؤال میتوکندری است.

اگر مولکولی مانند کربن منوکسید زنجیره انتقال الکترون را قطع کند، دیگر هیچ کدام از پمپ ها هیدروژن پمپ نمی کنند و تا زمانی 
که شیب وجود داشته باشد، آنزیم ATP ساز یون های هیدروژن را از خود عبور می دهد تا زمانی که غلظت هیدروژن در دو طرف غشا 

برابر شود.
بررسی سایر گزینه ها:

1 فقط یکی از غشا های میتوکندری چین خورده است و آن هم غشای داخلی است.
2 میتوکندری در یاخته هایی مانند گلبول های قرمز بالغ یافت نمی شود.

 در انسان و بسیاری از پستانداران گلبول های قرمز بالغ هسته و بیشتر اندامک های خود را از دست داده اند. )دهم ـ فصل 4(

3 کربن دی اکسید در حین اکسایش پیرووات و چرخۀ کربس تولید می شود و فقط در چرخۀ کربس است که کربن دی اکسید تولید می شود.
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3 12 منظور صورت سؤال کربن دی اکسید است که در میتوکندری می تواند تولید شود.

مطابق با خط کتاب درسی، اگر جهشی در پروتئین های زنجیرۀ انتقال الکترون ایجاد شود، می تواند باعث ایجاد سرطان شود.

 اگر جهش باعث تغییر در جایگاه فعال آنزیم شود، آنگاه احتمال  تغییر عملکرد انزیم بسیار زیاد است. )دوازدهم ـ فصل 4(

بررسی سایر گزینه ها:

1 ترجمه و رونویسی و همانندسازی آن در فضای داخلی است که دارای PH بیشتری می باشد.
2 میتوکندری دارای رنا و دنا است. همواره تعداد رنا ها از دناها بیشتر است. پس بیشتر نوکلئیک اسید های میتوکندری رنا ها هستند 
دنای  همان  گزینه  این  در  که  است  حلقوی  نوکلئیک اسید های  به  مربوط  فسفودی استر  پیوند های  با  قند ها  تعداد  بودن  برابر  ولی 

میتوکندری است.
4 به عنوان مثال، شیب غلظت یون هیدروژن با مصرف مولکول های حامل الکترون حفظ می شود.

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

اکسایش نیابد، یعنی در سیتوپالسم باقی مانده و وارد تخمیر الکتیکی شده است.
در تخمیر، ATP های کمتری نسبت به تنفس هوازی تولید می شوند پس برای جبران این کمبود، باید گلوکز بیشتری مصرف شود تا 

بتوان انرژی موردنیاز یاختۀ ماهیچه ای را تأمین کرد.
بررسی سایر گزینه ها:

1 منظور گیرنده های درد است. این گیرنده ها در ماهیچه زمانی تحریک می شوند که یاخته تخمیر الکتیکی انجام دهد نه تنفس هوازی.
2 منظور کربن دی اکسید است. ولی در فرایند تخمیر الکتیکی کربن دی اکسید تولید نمی شود.

 در تخمیر الکتیکی برخالف تخمیر الکلی کربن دی اکسید تولید نمی شود.

3 پیرووات ابتدا کربن از دست می دهد به شکل CO2 و سپس +NAD احیا می شود.

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

هر استیل کوآنزیم A که حاصل اکسایش پیرووات است وارد چرخۀ کربس می شود که در هر چرخۀ کربس دو عدد CO2 آزاد می شود 
و این تعداد برابر با تعداد حلقه های باز آدنین است.

 استیل مولکول حاصل اکسایش پیرووات است که با اتصال به مولکولی به نام کوآنزیم A، استیل کوآنزیم A را تشکیل می دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

1 در فرایند اکسایش پیرووات ابتدا کربن دی اکسید آزاد می شود و سپس +NAD نیز احیا می شود. این دو عمل با هم انجام نمی شوند.
2 توجه شود که +NAD پذیرندۀ الکترون است نه حامل الکترون.

3 پروتئین های سطحی در عرض غشا قرار نگرفته اند و نمی توانند عملکرد پمپی یا کانالی داشته باشند و ماده ای را در عرض غشا 
عبور نمی دهند.

 آنزیم ATP ساز همانند پمپ های زنجیرۀ انتقال الکترون از نوع سراسری بوده و با هردو الیۀ فسفولیپیدی در تماس است.

2 15 موارد »ب« و »د« نادرست هستند

منظور مولکول های +NAD و FAD است.
بررسی همۀ موارد:

الف موجب بازسازی NADH و FADH2 می شوند که نوکلئوتیدی هستند.
ب در واقع این مولکول ها اگر در واکنشی شرکت کنند، از دیگر پیش مادۀ واکنش الکترون می گیرند و باعث کاهش انرژی آن 

مولکول می شوند )نه افزایش انرژی(.
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ج آنزیم ها در حالت طبیعی همگی تحت تنظیم بیان ژن قرار می گیرند.
د این مولکول ها فسفات از دست نمی دهند یا فسفات نمی گیرند. بلکه در واکنش ها الکترون می گیرند.

1 16 در تنفس هوازی همۀ کربن دی اکسید ها درون میتوکندری ساخته می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

2 مولکول ATP نیز حامل انرژی محسوب می شود ولی ATP برای آزادسازی انرژی خود گروه فسفات از دست می دهد.
3 درواقع میتوکندری وظیفۀ تأمین ATP های موردنیاز یاخته را برعهده دارد. پس گروهی از ATP  های تولید شده در آن قطعاً از 

میتوکندری خارج می شوند و در بخش های دیگری از یاخته مصرف می شوند.
4 کوآنزیم A نیز در ابتدای چرخۀ کربس آزاد می شود ولی از بدن خارج نمی شود.

4 17 در فرایند گلیکولیز، فروکتوز فسفاته و قند سه کربنی فسفاته وجود دارند که در ساختار آن ها تغییراتی ایجاد می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

1 در تنفس هوازی اگر کربن دی اکسید تولید شود قطعاً در میتوکندری تولید شده است ولی در میتوکندری، ریبوزوم  ها در فضای 
درونی آزاد هستند.

2 توجه شود که آنزیم ATP ساز مجموعه ای از پروتئین ها است و یک پروتئین واحد نیست. آن بخشی که خاصیت آنزیمی دارد، در 
تماس با غشای یاخته قرار نگرفته است.

3 در زنجیرۀ انتقال الکترون برخالف گلیکولیز و چرخۀ کربس، پیوند اشتراکی بین دو کربن مجاور شکسته نمی شود.

1 18 در چرخۀ کربس NADH و FADH2 احیا می شوند ولی در زنجیره انتقال الکترون که روش اکسایشی است، این مولکول ها 

مصرف می شوند.
بررسی سایر گزینه ها:

2 در گلیکولیز که به روش سطح پیش ماده ATP تولید می شود در طی این فرایند فروکتوز فسفاته تجزیه می شود و در آن پیوند 
میان دو کربن مجاور شکسته می شود.

 طی گلیکولیز، 3 نوع ترکیب سه کربنی با فسفات های متفاوت تولید می شود.

3 در مرحلۀ سوم گلیکولیز از فسفات های آزاد یاخته استفاده می شود.
4  در چرخۀ کربس از هیچ گونه آنزیم غشایی استفاده نمی شود.

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

هیدروژن است تولید می شود.
بررسی سایر گزینه ها:

1 در حین تولید ATP توسط آنزیم ATP ساز، از فسفات های آزاد فضای درونی میتوکندری استفاده می شود نه فضای بین دو غشا.
2 یون هیدروژن فقط از آنزیم ATP ساز در جهت شیب غلظت عبور می کند.

4 این مولکول انرژی اولین پمپ زنجیره را تأمین نمی کند.

 NADH نوعی نوکلئوتید است که با اکسایش خود و دادن الکترون  به اولین پمپ باعث راه اندازی زنجیرۀ انتقال الکترون می شود.

1 20 منظور NADH تولید ش��ده در چرخۀ کربس و اکس��ایش پیرووات و FADH2 چرخۀ کربس است. این مولکول ها همگی در 

میتوکندری صرف تولید ATP به روش اکسایشی می شوند. ولی خود ATP تولید شده می تواند خارج از میتوکندری به مصرف برسد .
بررسی سایر گزینه ها:

2  برای تولید این مولکول ها فسفات آزاد و یا مصرف نمی شود در داخل میتوکندری.
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3 مولکول FADH2 الکترون های خود را وارد غشا می کند. ولی NADH الکترون ها را در سطح غشا به اولین پمپ زنجیره واگذار می کند.
4 مولکول FADH2 انرژی دو پمپ را تأمین می کند ولی NADH انرژی هر سه پمپ زنجیره انتقال الکترون را فراهم می کند پس 

نقش NADH در ایجاد شیب غلظت یون هیدروژن بیشتر است.

2 21 منظور چرخۀ کربس است که اولین مرحلۀ آن با تولید مولکولی شش کربنه همراه است و سپس کوآنزیم A از ترکیب آزاد می شود.

فقط در اولین مرحلۀ آن که استیل کوآنزیم A به مولکول چهارکربنه متصل می شود، پیوند اشتراکی بین اتم  های کربن برقرار می شود.
بررسی سایر گزینه ها:

1 مولکول های حامل انرژی در واکنش های مختلفی از چرخه و جدا از هم تولید می شوند.
3 استیل کوآنزیم A و ترکیب چهار کربنی هر دو درون فضای داخلی میتوکندری تولید می شوند و نیازی نیست که از غشای میتوکندری 

عبور کنند.
4 در مرحلۀ اول چرخه و مراحلی که در شکل کتاب )نقطه چین گذاشته شده است( کربن دی اکسید تولید نمی شود.

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

غشا از NADH دریافت می کند.
بررسی سایر گزینه ها:

1 دومین مولکول کاماًل آب گریز است و بخش آب دوست ندارد. هر دو مولکول الکترون را در طول غشا عبور می دهند.
3 مولکول اول زنجیره، الکترون را فقط از NADH می گیرد که پروتئینی نیست. مولکول اول برخالف دوم با مایع درون میتوکندری 

در تماس نیست.
4 هرکدام از این دو مولکول فقط از یک نوع حامل الکترون، الکترون دریافت می کنند. مولکول اول از NADH و مولکول دوم از 

FADH2 الکترون دریافت می کند. کل زنجیره در تأمین انرژی آنزیم ATP ساز نقش دارد .

1 23 فقط مورد »ب« به درستی بیان شده است

منظور آنزیم ATP ساز است و مطابق با جملۀ کتاب مجموعه ای از پروتئین ها است و فقط یک عدد پروتئین نیست.
بررسی همۀ موارد:

الف این آنزیم، مولکول ATP را در فضای داخلی میتوکندری تولید می کند.
ب انرژی الزم برای فعالیت آنزیم ATP ساز به کمک زنجیرۀ انتقال الکترون فراهم می شود.

ج یون های هیدروژن در مجاورت غشا وارد این مجموعۀ می شوند و در فضای داخلی میتوکندری با داشتن فاصله از سطح غشا، از 
آن خارج می شوند )شکل کتاب(.

د بخش آنزیمی این مجموعه در تماس با غشا قرار نمی گیرد ولی دارای جایگاه فعال برای اتصال مولکول ADP است.

4 24 فقط در مرحلۀ س��وم از فس��فات های آزاد سیتوپالسم استفاده می شود و مولکول های ADP نیز فقط در مرحلۀ اول گلیکولیز 

تولید می شوند.
بررسی سایر گزینه ها:

1 فقط در مرحلۀ اول از گلوکز استفاده می شود. ولی تولید مولکول های حاوی دو فسفات در چندین مرحلۀ انجام می شود مثاًل مولکول 
.ADP اسید دو فسفاته و فروکتوز فسفاته و

2 در چرخۀ کربس ابتدا مولکولی 6 کربنی دارای کوآنزیم A تولید می شود و سپس این کوآنزیم از آن جدا می شود پس در این چرخه 
دو نوع مولکول شش کربنی مشاهده می شود.

3 در حد کتاب درسی، در چرخۀ کربس حداقل دو نوع مولکول چهار کربنی در چرخۀ کربس وجود دارند یکی در انتهای چرخۀ تولید 
می شود و چرخۀ جدید را آغاز می کند و دیگری پس از تجزیۀ مولکول پنج کربنی تولید می شود. در مولکول های چهار کربنی چرخۀ 
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کربس، سه عدد پیوند اشتراکی مشاهده می شود. همچنین در دو مرحله از چرخۀ کربس کربن دی اکسید تولید می شود.

4 25 ایجاد تغییر در س��اختار مولکول های زنجیرۀ انتقال الکترون می تواند باعث توقف زنجیره و ازکارافتادن میتوکندری و تنفس 

هوازی شود.
بررسی سایر گزینه ها:

1 پیش ماده های اولین مرحلۀ چرخۀ کربس استیل کوآنزیم A و مولکول چهار کربنی هستند که هر دو در فضای داخلی میتوکندری 
تولید می شوند و از عرض غشا عبور نمی کنند.

2 زمانی که ATP یاخته زیاد شود، این آنزیم ها مهار می شوند و فعالیت آن ها کاهش پیدا می کند ولی تولید انرژی و فعالیت زنجیرۀ 
انتقال الکترون متوقف نمی شود.

3 آخرین اجزای زنجیره، الکترون ها را به مولکول اکسیژن منتقل می کند ولی توجه شود که این مولکول خاصیت آنزیمی و جایگاه فعال ندارد.

3 26 تغییر در ساختار هر یک از اجزای زنجیره انتقال الکترون، می تواند باعث توقف یا کاهش تولید ATP در میتوکندری شود.

بررسی سایر گزینه ها:

1 مصرف پروتئین گلوتن می تواند باعث تخریب پرز و ریز پرز رودۀ باریک و کانش جذب مواد و درنهایت کاهش سوخت وساز بدن 
و کاهش تولید ATP شود.

2 کاهش ید در بدن موجب کم کاری تیروئید و کاهش تولید ATP در بدن می شود.
4  کلروپالست همانند میتوکندری دارای مولکول های NADPH است که حامل الکترون می باشد.

3 27 موارد »الف« و »ب« و »د« صحیح هستند

بررسی همۀ موارد:

الف کاهش در بی کربنات صفرا و پانکراس می تواند باعث کاهش PH روده از حد طبیعی خود و اختالل در فرایند جذب و هضم مواد  ا
غذایی شود که درنهایت کاهش تولید ATP را به همراه می آورد.

ب اختالل در ترشح انسولین باعث می شود که قند درون یاخته ها کاهش پیدا کند درنتیجه تولید ATP نیز کاهش پیدا می کند.
ج منظور غدۀ هیپوتاالموس است. افزایش ترشح هورمون آزادکننده مربوط به غدۀ تیروئید می تواند باعث افزایش ترشح هورمون های 

T3 و T4 شود که در این صورت تولید ATP در بدن افزایش پیدا می کند.
د حبابک  ها به شش ها ساختار اسفنج گونه می دهند. اختالل در ترشح سورفاکتانت می تواند باعث کاهش اکسیژن دسترسی یاخته ها 

شود که نتیجۀ آن می تواند کاهش تولید ATP در بدن باشد.

4 28 همۀ موارد نادرست هستند

منظور اندامک میتوکندری است که غشای داخلی آن چین خورده می باشد.
بررسی همۀ موارد:

ب تولید و مصرف مولکول های حامل الکترون و ATP در میتوکندری مشاهده می شود که همگی دارای گروه فسفات و قند  الف و 
و باز آلی هستند زیرا ساختار نوکلئوتیدی دارند.

ج درون میتوکندری مولکول های NADH و ATP و FADH2 احیا می شوند که حامل انرژی هستند.
د ATP می تواند در ساخت رنا شرکت کند. ولی ATP تولید شده در میتوکندری می تواند در همان جا صرف واکنش ها و فعالیت های 

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

 ADP 1 29 در چرخۀ کربس مولکول های حامل انرژی تولید می شوند و در زنجیرۀ انتقال الکترون مصرف می شوند و مولکول های

و +NAD و FAD تولید می شوند که همگی دارای قند در ساختار خود هستند. 
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بررسی سایر گزینه ها:

2 در فرایند زنجیرۀ انتقال الکترون تجزیۀ مولکول کربنی مشاهده نمی شود.
سوم  ساختار  در  دیگری  اشتراکی  پیوند های  ولی  می شوند  تشکیل  ریبوزوم   A جایگاه  در  پروتئین ها  پپتیدی  پیوند های  همۀ   3

پروتئین ها تشکیل می شوند که ربطی به جایگاه A ریبوزوم ندارند.
4 آنزیم های استفاده شده در چرخۀ کربس غشایی نیستند.

1 30 در چرخۀ کربس مولکول های شش کربنی و پنج کربنی تجزیه می شوند و پیوند اشتراکی بین کربن هایشان شکسته می شود 

همچنین فقط در یکی از مراحل گلیکولیز، پیوند بین دو کربن فروکتوز فسفاته شکسته می شود.
بررسی سایر گزینه ها:

2  کوآنزیم A در میتوکندری وجود دارد نه سیتوپالسم.
3 در همۀ مراحل گلیکولیز به جز مرحلۀ دوم، فسفات به مولکول های آلی اضافه می شود.

4 در مرحلۀ اول ADP و در مرحلۀ چهارم ATP در فرایند گلیکولیز تولید می شوند که بیش از یک گروه فسفات داشته و دارای قند 
نیز هستند.

3 31 منظور میتوکندری و کلروپالست هستند که دارای آنزیم ATP ساز می باشند.

کلروپالست در چرخۀ کالوین مولکول شش کربنی دو فسفاته می سازد و سپس به دو مولکول سه کربنی تک فسفاته تبدیل می شود. 
در چرخۀ کربس میتوکندری نیس مولکول شش کربنی یک مولکول پنج کربنی و کربن دی اکسید تجزیه می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

1 مولکول NADH در سیتوپالسم نیز یافت می شود ولی میتوکندری قادر به بازسازی آن نیست.
2 پمپ موجود در زنجیرۀ انتقال الکترون بین دو فتوسیستم و پمپ های زنجیرۀ انتقال الکترون میتوکندری، همگی یون هیدروژن را 
به وسیلۀ پمپ کردن از بسترۀ اندامک خارج می کنند. پمپ بین دو فتوسیستم آن را وارد تیالکوئید می کند و پمپ  های زنجیرۀ انتقال 

الکترون میتوکندری یون ها را وارد فضای خارجی میتوکندری می کنند.
4 در هر دو اندامک دنای حلقوی یافت می شود ولی غشا های کلروپالست چین خورده نیستند.

4 32 در اولین مرحلۀ گلیکولیز ATP مصرف می ش��ود. در چرخۀ کالوین در حین تبدیل مولکول های ش��ش کربنی دو فس��فاته به 

مولکول های سه کربنی تک فسفاته، ATP مصرف نمی شود.
بررسی سایر گزینه ها:

1 همۀ مولکول  های چرخۀ کالوین به جز کربن دی اکسیدی که وارد می شود، دارای گروه فسفات هستند.
2  در چرخۀ کربس، مولکول پنج کربنی ای که تولید می شود فاقد فسفات است. همچنین در چرخۀ کربس ATP تولید می شود نه مصرف.

 )FADH2 ،NADH، NADPH، ATP( 3 در چرخۀ کالوین و کربس زمانی که قند سه کربنی مصرف می شود، مولکول حامل انرژی
هیچ کدام از این مولکول ها مصرف نمی شوند.

3 33 منظور بخش کانالی آنزیم ATP ساز و پمپ های زنجیرۀ انتقال الکترون هستند.

منظور مولکول ATP است که هیچ کدام توانایی تولید آن را ندارند. توجه شود که آن بمش پروتئینی آنزیم ATP ساز که در عرض غشا 
قرار گرفته است کانال است و خاصیت آنزیمی و تولید ATP را ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:

1 این گزینه برای پمپ زنجیرۀ انتقال الکترون صادق است. ولی انرژی موردنیاز بخش کانالی آنزیم ATP ساز از شیب غلظت یون 
هیدروژن تأمین می شود که به صورت غیرمستقیم مربوط به انرژی حاصل اکسایش مولکول های NADH و FADH2 است.

2 فقط درمورد پمپ های زنجیرۀ انتقال الکترون صادق است.
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4  آنزیم ATP ساز جز زنجیرۀ انتقال الکترون محسوب نمی شود.

 آنزیم ATP ساز جز زنجیرۀ انتقال الکترون محسوب نمی شود. این آنزیم برخالف پمپ های زنجیرۀ الکترونی الکترون را جابه جا نمی کند ولی 

همانند آن ها پروتون را جابجا می کند.

 NAD+ و ATP و اس��ید دو فسفاته تولید می شوند که این مراحل به ترتیب با مصرف ADP 4 34 در مرحلۀ اول و س��وم به ترتیب

همراه هستند.
بررسی سایر گزینه ها:

1  انرژی دومین و سومین پمپ زنجیرۀ انتقال الکترون توسط الکترون های NADH  و FADH2 تأمین می شود.
2 در مرحلۀ سوم گلیکولیز نیز مولکول اسیدی تولید می شود. در این مرحله +NAD که پذیرندۀ الکترون است، مصرف می شود. 

3 در اولین مرحلۀ گلیکولیز ATP مصرف می شود و در حین تبدیل اتانال به اتانول NADH مصرف می شود.

 در گلیکولیز، ایجاد تغییر در تعداد اتم کربن فقط در یک مرحله رخ می دهد )فروکتوز فسفاته  قند فسفاته(

2 35 همۀ مولکول های NADH. FADH. ATP. NADPH نوکلئوتیدی بوده و دارای فس��فات و باز آلی و قند هس��تند. همچنین 

حامل انرژی نیز می باشند.
تولید و مصرف FADH2 فقط درون میتوکندری مشاهده می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

1 پروتئینی که در تولید این مولکول نقش دارد، در سطح خارجی غشا قرار گرفته است نه در عرض غشا.
3 در حین تبدیل ATP به ADP یک مولکول آب مصرف می شود.
4  مولکول NADH می تواند در سیتوپالسم تولید و مصرف شود.

4 36 تولید مولکول پنج کربنی در چرخۀ کربس با شکستن پیوند اشتراکی بین دو کربن مجاور در مولکول شش کربنی امکان پذیر است.

بررسی سایر گزینه ها:

1 این گزینه فقط برای مولکول چهار کربنی آغازگر چرخۀ کربس صادق است و درمورد مولکول چهار کربنی حاصل از تجزیۀ مولکول 
پنج کربنی صحیح نیست.

2  با تولید مولکول شش کربنی، کوآنزیم A آزاد می شود و تعداد آن ها در میتوکندری بیشتر می شود.
3  تولید ATP در چرخۀ کربس از نوع پیش ماده است و از فسفات های آزاد استفاده نمی شود. همچنین برای احیای NADH و 

FADH2 از گروه فسفات استفاده نمی شود

 در چرخۀ کربس، در طی تبدیل مولکول چهار کربنی تشکیل شده از مولکول پنج کربنی به مولکول اولیه، تعداد کربن ها تغییری نمی  کند.

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

میتوکندری و کلروپالست را کاهش می دهند.
بررسی سایر گزینه ها:

1 در هر دو زنجیره مولکول آب گریز یافت می شود. در زنجیرۀ انتقال الکترون میتوکندری دو عدد و در زنجیرۀ انتقال الکترون بین 
فتوسیستم ها یک عدد یافت می شود.

3 در زنجیرۀ انتقال الکترون میتوکندری پمپ های بیشتری فعالیت می کنند پس به ازای هر الکترون، تعداد پروتون های بیشتری از 
عرض غشا پمپ می شوند.

4 زنجیرۀ انتقال الکترون بین فتوسیستم ها باعث تبدیل +NADP به NADPH و زنجیرۀ انتقال الکترون میتوکندری باعث تبدیل 
ADP به ATP می شود.
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 فتوسیستم شامل انتن های گیرندۀ نور و یک مرکز واکنش است. هر آنتن که از رنگیزه های متفاوت و انواعی از پروتئین ساخته شده 
است. )دوازدهم ـ فصل 6(

2 38 موارد »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 NADH در فرایند تخمیر الکلی و الکتیکی وجود دارد.

ج کاهش pH با تولید کربن دی اکسید توسط تخمیر الکلی رخ می دهد و همچنین تخمیر الکتیکی هم باعث تولید الکتیک اسید 
می شود. ولی عضالت بدن تخمیر الکتیکی انجام نمی دهند.

د پیرووات در تخمیر الکلی توسط الکترون های NADH کاهش پیدا می کند ولی در تخمیر الکتیکی یک کربن از دست می دهد.

4 39 منظور 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 نمی شود.

 در هر تخمیری قطعا +NAD بازتولید می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

1 منظور تخمیر الکتیکی است. در گلیکولیز NADH پس از مرحلۀ دوم رخ می دهد. ولی در مرحلۀ دوم از مولکول نوکلئوتیدی 
استفاده نمی شود.

2 از هر دو نوع تخمیر برای تولید محصوالت غذایی استفاده می شود. در تخمیر الکتیکی، الکتات که باعث اسیدی شدن سیتوپالسم 
می شود پس از ایجاد +NAD تولید می شود که حاوی گروه فسفات است.

3 منظور تخمیر الکتیکی است که در آن پیرووات کربن را به صورت CO2 آزاد می کند. مصرف NADH در حین تبدیل پیرووات به 
الکتات انجام می شود. مرحلۀ قبل آن تولید پیرووات است که با تولید ATP همراه بوده و حاوی گروه فسفات است.

4 40 به ازای سوختن هر گلوکز در تنفس هوازی 6 عدد کربن دی اکسید آزاد می شود و در تخمیر الکلی 2 عدد تولید می شود.

در زنجیرۀ انتقال الکترون، FADH2 الکترون ها را وارد غشا می کند سپس به زنجیره منتقل می شوند ولی NADH الکترون ها را در 
سطح غشا به زنجیره واگذار می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

)NADH( 1 تنها یک نوع حامل الکترون در سیتوپالسم تولید می شود
2 عضالت اسکلتی بدن تخمیر الکلی انجام نمی دهند. ولی به صورت کلی عضالتی که میوگلوبین بیشتر دارند، تخمیر الکتیکی  3 و 

کمتری انجام می دهند.

 اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد میوگلوبین بود. )دوازدهم ـ فصل 1(


