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از ماده به انرژی

 اکنون که در حال مطالعه این درس هستید ،یاخته های بدنتان انرژی مصرف می کنند .این انرژی از کجا و چگونه تأمین
می شود؟
 چرا ورزش و فعالیت های بدنی شدید ،سبب می شوند تا احساس گرما کنیم و مقداری آب به شکل عرق از دست
بدهیم؟
 با همه تفاوت هایی که بین ما و زرافه ای که در تصویر می بینید ،وجود دارد؛ انرژی مورد نیاز ما به شیوۀ یکسانی از
غذایی که می خوریم تأمین می شود .در این فصل به فرایندهای آزاد شدن انرژی از مادۀ مغذی در یاخته ها می
پردازیم.








تنفس یاخته ای
به یاد دارید چرا به اکسیژن نیاز داریم؟
در کتاب زیست شناسی  ،1آموختید که نیاز ما به اکسیژن به علت انجام فرایندی به نام تنفس یاخته ای
است؛ زیرا در این فرایند  ATPتولید می شود.
مثالً انرژی ذخیره شده در گلوکز در تنفس یاخته ای ،برای تشکیل مولکول  ATPبه کار می رود.
تنفس یاخته ای

تنفس یاخته ای

 این واکنش تنفس یاخته ای هوازی ) Aerobic Cell ) Respirationرا نشان می دهد.
 زیرا تجزیۀ ماده مغذی و تولید  ATPبا حضوراکسیژن انجام می شود.

 منشأ کربن در ساختار  CO2از ﻗند گلوکز است
 منشأ هیدروژن در ساختار H2Oاز ﻗند گلوکز است
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 ATP مولکول پرانرژی
هیچ جانداری نمی تواند بدون انرژی زنده بماند ،رشد
و فعالیت کند.
حفظ هریک از ویژگی های جانداران مانند رشد و نمو و
تولید مثل به در اختیار داشتن  ATPوابسته است.
 ATPیا آدنوزین تری فسفات ،شکل رایج و ﻗابل
استفادۀ انرژی در یاخته ها است.
این نوکلئوتید از باز آلی آدنین ،ﻗند پنج کربنی ریبوز (که
با هم آدنوزین نامیده می شوند) و سه گروه فسفات
تشکیل شده است(.یک ریبونوکلئوتید هست)
افزوده شدن فسفات به آدنوزین در سه مرحله روی می دهد.
در ابتدا (AMPآدنوزین مونو فسفات) فاﻗد انرژی زیستی می باشد
با گرفتن یک فسفات ( ADP ،آدنوزین دی فسفات) تشکیل می شود.
با دریافت دومین فسفات پر انرژی در نهایت ( ATPآدنوزین تری فسفات) تشکیل می شود.
 ATPدارای  2گروه فسفات پرانرزی برا مشارکت در فرآیندهای زیستی می باشد.
در هنگام واکنش ها ترجیح به از دست دادن فسفات دوم پرانرژی می باشد و در نهایت از فسفات اولیه برای
آزاد سازی انرژی استفاده می شود
تبدیل ADPو ATPبه یکدیگر
در شکل  2تبدیل ATPو  ADPرا به یکدیگر می بینید.
تشکیل ATPاز  ،ADPبا مصرف انرژی و تبدیل آن به ADPهمراه با آزاد شدن انرژی است.
واکنش ساخته شدن ATPبا مصرف انرژی و آزاد شدن مولکول های آب همراه است.
واکنش شکسته شدن ATPواکنش انرژی زا و با صرف آب خواهد بود.
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روش های ساخته شدنATP

 -1 ساخته شدن ATPدر سطح پیش ماده
 -2 ساخته شدن اکسایشی
 -3 ساخته شدن نوری
 -1 ساخته شدن ATPدر سطح پیش ماده



برای ساخته شدن  ATPبه فسفات نیاز هست.
یکی از روش های ساخته شدنِ  ATPبرداشته شدن گروه فسفات از یک ترکیب فسفات دار (پیش ماده)
و افزودن آن به ADPاست.
به همین علت ،این روش را ساخته شدن  ATPدر سطح پیش ماده می نامند.
مثال ساخته شدن ATPدر سطح پیش ماده









در کتاب «زیست شناسی  »2با نمونه ای از ساخته شدن ATPدر سطح پیش ماده آشنا شده اید ،آیا آن را به
یاد دارید؟
در آنجا دانستید که ماهیچه ها برای انقباض به  ATPنیاز دارند و یکی از راه های تأمین آن در ماهیچه ها،
برداشتِ فسفات از مولکولِ کرآتین فسفات و انتقال آن به ADPاست.
در این مثال کرآتین فسفات ،پیش ماده ای است که فسفات آن برای ساخته شدن ATPبه کار می رود.
کراتین فسفات در سیتوزول تارعضله توسط آنزیم کراتین کیناز ( ) )CKگروه فسفات خود را بهADPمی دهد
و ATPتولید می شود .و مجدد در سیتوزول یا میتوکندری بازسازی میشود.
روزانه مقدار اندکی از کراتین در کلیه به کراتینین تبدیل و به عنوان ماده زائد نیتروژن دار دفع می شود.



 -2ساخته شدن اکسایشیATP

 در ساخته شدن اکسایشی ATP،از یون فسفات و انرژی حاصل از انتقال الکترون ها در میتوکندری ساخته
می شود
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 -3ساخته شدن نوریATP

 ساخته شدن نوری در کلروپالست انجام می شود(فصل .)6
 زیستن با اکسیژن
 اغلب ،واژه تنفس یاخته ای را برای تنفس یاخته ای
هوازی به کار می برند.
 در اینجا ما نیز تنفس یاخته ای را به جای تنفس یاخته ای
هوازی به کار می بریم.


قندکافت (گلیکولیز) :

 اولین مرحله تنفس یاخته ای ،گلیکولیز و به معنی تجزیه گلوکز است
که در مادۀ زمینه سیتوپالسم انجام می شود.
 تجزیه گلوکز در گلیکولیز ،نه به صورت یک باره ،بلکه به صورت مرحله
ای انجام می شود.
 ویژگی مکان انجام  :ماده زمینه ای سیتوپالسم (مشترک بین
سلول پروکاریوتی و یوکاریوتی)
 ویژگیعدم نیاز به اکسیژن،مشترک بین تنفس هوازی و بی
هوازی
 در طی گلیکولیز O2مصرف یا CO2تولید نمی شود.
 سرنوشت پیرووات در سلول پروکاروتی و یوکاریوتی متفاوت
خواهد بود
 سرنوشت پیرووات در سلول هوازی و بی هوازی نیز متفاوت
هست.






قندکافت (گلیکولیز)
برای انجام واکنش های مربوط به تجزیه گلوکز انرژی فعال
سازی نیاز هست.
این انرژی از ATPتأمین می شود.
در شکل  4می بینید که از گلوکز و  ،ATPﻗند فروکتوز با دو
فسفات ایجاد می شود.
از تجزیه این ﻗند ،دو ﻗند سه کربنیِ فسفاته به وجود می آید.
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 قندکافت (گلیکولیز)
 هر یک از این ﻗندها با گرفتن یک گروه فسفات به اسیدی
سه کربنی تبدیل می شود.
 هر یک از این مولکول های سه کربنی در نهایت به
پیرووات (بنیان پیروویک اسید) تبدیل می شود.
 در این واکنش ها مولکول های ATPو NADHبه وجود
می آیند.
 پیرووات بنیان پیروپیک اسید است
 تولید ATPاز روش سطح پیش داده رخ می دهد.


( NADHنیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید)

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

اکسیداسیون
محصول

کاهش

مولکول غنی از انرژی

آنزیم

 NADHمی تواند الکترون ها را
به سایر مولکول ها اهدا کند

دو الکترون و یک پروتون به NAD +
منتقل می شود و  NADHحاصل می
شود و پروتون دیگر در محلول جابجا
می شود
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( NADHنیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید)

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

 ساخته شدنATPدر سطح پیش ماده
 چون با افزوده شدن فسفات از یک اسید ساخته می شود

 میتوکندری مقصد پیرووات
 مرحلۀ دیگر تنفس یاخته ای به اکسیژن نیاز دارد
و در یوکاریوت ها در میتوکندری انجام می شود
 ورود پیرووات به میتوکندری همراه با صرف
انرزی و به صورت انتقال فعال هست.






میتوکندری مقصد پیرووات
میتوکندری دو غشا دارد
غشای بیرونی صاف می باشد
غشای درونی آن به داخل چین خورده
است.
درنتیجه ،فضای درون میتوکندری به
بخش داخلی و بخش بیرونی (فضای
بین دو غشا) تقسیم می شود.
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میتوکندری مقصد پیرووات

میتوکندری  DNAمستقل از هسته دارد
ریبوزوم های مخصوص به خود را دارد و بیشتر شبیه به سلول
های پروکاریوتی هست
بنابراین پروتئین سازی در میتوکندری انجام می شود.
در  DNAمیتوکندری  ،ژن های مورد نیاز برای ساخته شدنِ
انواعی از پروتئین های مورد نیاز درتنفس یاخته ای وجود دارند.
میتوکندری مقصد پیرووات

 میتوکندری همراه با یاخته و نیز مستقل از آن تقسیم می
شود.
 به نظر شما مستقل بودن تقسیم میتوکندری از تقسیم یاخته
چه اهمیتی دارد؟
 تبدیل تار تند به کند را در سلول ماهیچه مخطط به یاد دارید؟

 میتوکندری در یاخته گیاهی

 به هر حال میتوکندری برای انجام نقش خود در تنفس یاخته
ای به پروتئین هایی وابسته است که ژن های آنها در
هسته ﻗرار دارند و به وسیله ریبوزوم های سیتوپالسمی
ساخته می شوند.
 اکسایش پیرووات:
 گفتیم که در انتهای گلیکولیز ،پیرووات به وجود می آید.
 این مولکول از طریق انتقال فعال وارد میتوکندری می شود و در آنجا
اکسایش می یابد.
 پیرووات در میتوکندری یک کربن دی اکسید از دست می دهد و به بنیان
استیل تبدیل می شود.
 استیل با اتصال به مولکولی به نام کوآنزیم  ،Aاستیل کوآنزیم Aرا
تشکیل می دهد.
 در این واکنش NADHنیز به وجود می آید.
 در این مرحله تولید مستقیم  ATPمشاهده نمی شود.
 در این مرحله مصرف  O2مشاهده نمی شود.
 در باکتری ها این مرحله در سیتوپالسم سلول رخ می دهد
Co2 تولید شده در این مرحله در جانوران و باکتری ها به محیط منتشر
می شود و در گیاهان در کلروپالست صرف فرآیند فتوسنتز خواهد شد
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 اکسایش استیل کوآنزیمA
 اکسایش استیل کوآنزیم  Aدر چرخه ای از واکنش های آنزیمی ،به نام چرخۀکِرِبس ،در بخش داخلی
میتوکندری انجام می گیرد

 تنفس سلولی

تجزیه گلوکز

مرحله 1

مرحله 2

(گلیکولیز)

گلوکز
پیرووات

عدم وجود اکسیژن

وجود اکسیژن

تخمیر

اکسایش
غشاء باکتری

در سیتوپالسم

درون میتوکندری

 مولکول گلوکز در تنفس هوازی باید تا حد تشکیل
مولکول های  CO2تجزیه شود.
 بخشی از تجزیه گلوکز در گلیکولیز و اکسایش
پیرووات و بخش دیگر آن در چرخۀ کربس انجام
می شود.
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چرخه کربس

 در این چرخه ،ضمن ترکیب استیل کوآنزیم  Aبا
مولکولی چهارکربنی ،کوآنزیم  Aجدا و مولکولی شش
کربنی ،ایجاد می شود.
 پس از آن در طی واکنش های متفاوتی که در چرخه
کربس رخ می دهد ،دو اتم کربن به صورت
CO2آزاد و مولکول چهار کربنی برای گرفتن استیل
کوآنزیم دیگر ،بازسازی می شود.
 اکسایش مولکول شش کربنی
 از اکسایش هر مولکول شش کربنی در واکنش های چرخه
کربس ،مولکول های  FADH2 ، NADHو ATPدر
محل های متفاوتی از چرخه تشکیل می شوند.
 اولین  CO2در تولید یک ترکیب  5کربنی از ترکیب  6کربنه
آزاد می شود
 دومین  CO2در مرحله تولید یک ترکیب  4کربنی از ترکیب
 5کربنه آزاد می شود.


FADH2

 )Flavin Adenine Dinucleotide( FADH2 ترکیبی نوکلئوتیددار و همانند  NADHحامل
الکترون است  FADH2از FADساخته می شود.



نتیجه حاصل از تجزیه کامل گلوکز

 به این ترتیب با انجام گلیکولیز ،اکسایش پیرووات و چرخه کربس ،مولکول گلوکز تا تشکیل مولکول های 2
 COتجزیه می شود .
 انرژی حاصل از تجزیۀ گلوکز صرف ساخته شدنِ  ATPو مولکول های حامل الکترون ( NADHو
 )FADH 2می شود.
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تشکیلATPبیشتر

دیدیم که در تنفس یاخته ای ATPبه وجود می آید.
جالب است بدانیم که مولکول های  NADHو FADH2نیز برای تولید  ATPمصرف می شوند.
چگونه انرژی مولکول های حامل الکترون برای تولید  ATPبه کار می رود؟
همچنین براساس رابطۀ کلی تنفس یاخته ای می دانیم که در این فرایند آب نیز تشکیل می شود.
آب چگونه در این فرایند تولید می شود ؟
پاسخ این پرسش ها در زنجیرۀ انتقال الکترون در غشای درونی میتوکندری نهفته است.

زنجیره انتقال الکترون

 این زنجیره از مولکول هایی تشکیل شده است که در غشای درونی
میتوکندری ﻗرار دارند و می توانند الکترون بگیرند یا از دست دهند.
 در این زنجیره پروتئین هایی هستند که مانند پمپ پروتونی هستند .
 در این زنجیره می بینید که الکترون ها در نهایت به اکسیژن مولکولی
می رسند.






زنجیره انتقال الکترون
اکسیژن با گرفتن الکترون به یون اکسید (اتم اکسیژن با دو بار منفی )تبدیل می شود.
یون های اکسید در ترکیب با پروتون هایی که در بخش داخلی ﻗرار دارند ،مولکول های آب را تشکیل می
دهند.
اگر به شکل  8توجه کنید ،می بینید که پروتون ها (یون های (H+در سه محل از زنجیرۀ انتقال الکترون از
بخش داخلی به فضای بین دو غشا پمپ می شوند.
انرژی الزم برای انتقال پروتون ها از الکترون های پرانرژی NADHو  FADH2فراهم می شود.
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 انتظار دارید ادامه ورود پروتون ها به فضای بین دو غشا چه نتیجه ای در پی داشته باشد؟
 با ورود پروتون ها از بخش داخلی به فضای بین دو غشا ،تراکم آنها در این فضا ،نسبت به بخش
داخلی افزایش می یابد.
 پروتون ها براساس شیب غلظت ،تمایل دارند که به سمت بخش داخلی برگردند






اما تنها راه پیشِ روی پروتون ها برای برگشتن به این بخش ،مجموعه ای پروتئینی به نام آنزیم  ATPساز است.
آنز یم ATPساز جزو زنجیره انتقال الکترون محسوب نمی شود
پروتون ها براساس شیب غلظت از کانالی که در این مجموعه ﻗرار دارد ،می گذرند و انرژی موردنیاز برای تشکیل
 ATPاز ADPو گروه فسفات فراهم می شود(ساخته شدن  ATPاز زنجیره انتقال الکترون)
آ ب تولیدی در میتوکندری در حین تنفس هوازی می تواند باعﺚ شود که الرو حشرات در دانه های خشک تقریباً و
بدون آب مواردی مثل نخود و لوبیا رشد کند

 الف .براساس آنچه در زنجیره انتقال الکترون ساخته شدن ATPبا اکسایش مولکول ها و در نهایت اکسیژن
دوبار منفی همراه است.
 ب .غشا محل اجزای زنجیره انتقال الکترون است بنابراین گسترش غشا به شکل چین خوردگی امکان حضور
عوامل زنجیره انتقال الکترون را بیشتر می کند.
 مروری بر تنفس یاخته ای
 خالصه ای از تنفس یاخته ای:
 در فرایند گلیکولیز از گلوکز پیرووات ایجاد می شود.
 پیرووات به میتوکندری می رود و در آنجا به استیل
کوآنزیم  Aاکسایش می یابد.
 استیل کوآنزیم  Aوارد چرخه کربس می شود.
 در تنفس یاخته ای مولکول های کربن دی اکسید،ATP ،
 FADH2، NADHو آب تولید می شوند.
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تنفس سلولی
گلیکولیز محل انجام سیتوپالسم
تولید پیرووات،تولید ATP ,
NADH
اکسایش پیرووات
محل انجام در سلول یوکاریوت درون میتوکندری
تولید استیکل کوآنزیم -Aو وملکول ناﻗلNADH
چرخه کربس
تولید ATP,NADH,FADH2
زنجیره انتقال الکترون
(غشای داخلی میتوکندری)
تولید آب و ATP
#تنفس_سلولی :شامل مراحل  .1گلیکولیز













.2اکسایش پیروات  . 3چرخه کربس  .۴زنجیره انتقال الکترون

#میتوکندری:
 .1اندامک هوازی است که نیاز به اکسیژن دارد
 .2با تقسیم دوتایی زیاد میشود
 .3دارای دنای حلقوی ریبوزوم های کوچک و مولکول رنا می باشد
 .4تقسیم آن همراه با تقسیم سلول و یا مستقل است آن انجام می شود
 .5دو غشا دارد که غشای خارجی صاف و غشای درونی چین خورده است
.6چین خوردگی های غشای درونی میزان تولید ATPرا افزایش می دهد
 .۷میتوکندری دو فضا دارد فضای بین دو غشا و فضای محصور شده توسط غشای درونی که به آن ماتریکس می گویند.
 .8واکنش های اکسایش پیروات و چرخه کربس در ماتریکس میتوکندری اتفاق می افتد.
 .9هورمونهای تیروئیدی T4و T3با اثر بر میتوکندری و افزایش فعالیت آنها میزان تنفس سلولی را افزایش می
دهد
 .10گلیکولیز  .1در ماده زمینه ای سیتوپالسم انجام می شود .2در گام اول نیاز به  2مولکول ATPبرای فعال شدن
گلوکز وجود دارد.3 .در گام های بعدی ابتدا دو مولکول NADHو در نهایت ATP 4تولید می شود .4.محصوالت
گلیکولیز  4مولکول ATPبه صورت ناخالص و دو مولکول به صورت خالص؛  2مولکول پیروات و  2مولکول
NADHمی باشد .5 .انجام گلیکولیز ربطی به وجود یا نبودن اکسیژن ندارد.
14
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مرحله اکسایش_پیرووات

 .1درصورت وجود اکسیژن پیروات با انتقال فعال وارد میتوکندری می شود.
 .2اکسایش پیرووات و چرخه کربس در ماتریکس میتوکندری انجام می شود.
 .3پیرووات در ماتریکس یک CO2از دست داده و همزمان اکسید نیز می شود و یک بنیان استیل ایجاد می کند.
 .4در این مرحله به ازای هر پیرووات یک CO2و یک NADHو یک بنیان استیل تولید می شود.
 .5بنیان استیل با کوآنزیم Aترکیب شده و استیل کوآنزیم Aایجاد می شود که وارد چرخه کربس می شود.
چرخه کربس
 .1در ماتریکس میتوکندری انجام می شود.
.2در گام اول استیل کوآنزیم Aبا یک اسیدآلی  ۴کربنه ترکیب می شود و یک اسید  ۶کربنه ایجاد می
شود.
 .3در گام های مختلف چرخه کربس ATPو NADHو FADH2تولید می شود.
.۴تولید ATPدر سطح پیش ماده در گلیکولیز و چرخه کربس انجام می شود.
.۵به ازای هر مولکول گلوکز دو مولکول پیروات ایجاد می شود و  2بار اکسایش پیروات و  2بار کربس
انجام می شود.
.13زنجیره انتقال الکترون در غشای درونی میتوکندری قرار دارد.
 .1۴الکترونهای NADHاز  ۵ناقل الکترون عبور می کند که انرژی الکترون ها در سه ناقل باعث
انتقال H +از ماتریکس به فضای بین دو غشا در خالف شیب غلظت می شود.
.1۵الکترونهای FADH2از  ۴ناقل عبور می کند و دو ناقل باعث انتقال H +از ماتریکس به فضای
بین دو غشا می شود.
 .1۶غلظت پروتون در فضای بین دو غشا بیشتر از ماتریکس است.
.1۷کمپلکس آنزیمی در غشای درونی میتوکندری به نام آنزیم ATPساز وجود دارد این آنزیم پروتون را
در جهت شیب غلظت از فضای بین دو غشا به ماتریکس منتقل کرده (انتشار تسهیل شده ) و ADPو
Piرا باهم ترکیب کرده و ATPو یک مولکول آب تولید می کند.
.1۸آنزیم ATPساز دو خاصیت دارد یکی کانال و دیگری خاصیت آنزیمی
 .1۹آخرین پذیره الکترون در غشای درونی میتوکندری اکسیژن است که با گرفتن الکترون یون اکسید ایجاد
می کند.
 .2۰یون اکسید با دو عدد H +ترکیب شده و آب ایجاد می کند.
 .21تولید یون اکسید و سپس آب در سمت ماتریکس اتفاق می افتد.
 .22تجزیه NADHو FADH2در سمت ماتریکس اتفاق می افتد و H +حاصل از آن به غلظت
پروتن در ماتریکس می افزاید.
.23سر برجسته آنزیم ATPساز به سمت ماتریکس است و تولید ATPنیز در سمت ماتریکس صورت
می گیرد.
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تنظیم تنفس یاخته ای :تولیدی اقتصادی

 اندازه گیری های واﻗعی در شرایط بهینه آزمایشگاهی نشان می دهند که
مقدار ATPتولید شده در ازای تجزیه کامل گلوکز در بهترین شرایط در
یاخته یوکاریوت ،حداکثر  30 ATPاست.
 باید توجه داشت که تولید  ATPدر یاخته های متفاوت و متناسب با نیاز
بدن فرق می کند.









تنظیم تنفس یاخته ای :تولیدی اقتصادی
به نظر شما اگر مقدار ATPدر یاخته زیاد باشد ،واکنش های گلیکولیز و
چرخه کربس ،به همان میزانی انجام می شوند که در شرایط کمبود
ATPاست؟
مشخص شده که تولید  ATPتحت کنترل میزان  ATPوADP
است.
اگر ATPزیاد باشد ،آنزیم های درگیر در گلیکولیز و چرخه کربس مهار
می شوند تا تولید  ATPکم شود.
در صورتی که مقدار ATPکم و ADPزیاد باشد ،این آنزیم ها
فعال و تولید  ATPافزایش می یابد.
این تنظیم مانع از هدر رفتن منابع می شود.
تنظیم تنفس یاخته ای :تولیدی اقتصادی

 یاخته های بدن ما به طور معمول از گلوکز و ذخیرۀ ﻗندی کبد
برای تأمین انرژی استفاده می کنند.
 درصورتی که این منابع کافی نباشند ،آنها برای تولید  ATPبه
سراغ تجزیۀ چربی ها و پروتئین ها می روند.
 به همین علت تحلیل و ضعیف شدن ماهیچه های اسکلتی و
سیستم ایمنی از عوارض سوء تغذیه و فقرغذایی شدید و
طوالنی مدت در افرادی است که رژیم غذایی نامناسب دارند
یا اینکه به دالیل متفاوت غذای کافی دراختیار ندارند.

 از تنفس یاخته اى
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دیدیم که در تنفس یاخته ای ،اکسیژن گیرنده نهایی الکترون است.
آیا تجزیۀ گلوکز و تأمین انرژی ،همیشه وابسته به حضور اکسیژن است؟
آیا در محیط هایی که اکسیژن ندارند یا اکسیژن اندکی دارند ،حیات وجود ندارد؟
در این صورت ATPمورد نیاز چگونه تأمین می شود؟



تخمیر

 تخمیر از روش های تأمین انرژی در شرایط کمبود یا نبود اکسیژن است که در انواعی از جانداران رخ می
دهد.
 در فرایند تخمیر ،میتوکندری و در نتیجه زنجیره انتقال الکترون نقشی ندارند.
 تخمیر الکلی و تخمیر الکتیکی انواعی از تخمیرند که در صنایع متفاوت از آنها بهره می بریم.


ضرورت انجام تخمیر الکلی و الکتیکی

 تخمیر الکلی و الکتیکی مانند تنفس هوازی با گلیکولیز
آغاز می شوند و پیرووات ایجاد می کنند.
 در گلیکولیز دیدیم که تشکیل پیرووات از ﻗند
فسفاته همراه با ایجاد  NADHازNAD+
است؛ بنابراین برای تداوم گلیکولیزNAD+،
ضروری است و اگر نباشد گلیکولیز متوﻗف می شود
و در نتیجه تخمیر انجام نمی شود.
 در تخمیر ،مولکول هایی ایجاد می شوند که در فرایند
تشکیل آنها  NAD+به وجود می آید.
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 -1 تخمیر الکلی:
 ورآمدن خمیر نان به علت انجام تخمیر الکلی است.
 دراین فرایند ،پیرووات حاصل از گلیکولیز با از دست
دادن  ، CO2به اتانال تبدیل می شود.
 اتانال با گرفتن الکترون های  NADHاتانول ایجاد
می کند.











 -2تخمیر الکتیکی:

در سال گذشته خواندید ،ماهیچه های اسکلتی برای تجزیه کامل
گلوکز به اکسیژن نیاز دارند و اگر اکسیژن کافی نباشد ،الکتات در
ماهیچه ها تجمع می یابد.
اما الکتات با چه سازوکاری ایجاد می شود؟
فعالیت شدید ماهیچه ها به اکسیژن فراوان نیاز دارد.
اگر اکسیژن کافی نباشد ،پیرووات حاصل از گلیکولیز وارد
میتوکندری ها نمی شود،بلکه با گرفتن الکترون های  NADHبه
الکتات تبدیل می شود.
الکتات موجب تحریک گیرنده های شیمیایی درد خواهد شد.
باجریان خون شسته شده و به کبد آورده می شود،در انجا مسیر
کامل سوختن را طی می نماید







فایده و ضرر تخمیر
انواعی از باکتری ها تخمیرالکتیکی را انجام می دهند.
بعضی از این باکتری ها ،مانند آنچه در ترش شدن شیر رخ می
دهد ،سبب فساد غذا می شوند.
اما انواعی از آنها در تولید فراورده های غذایی به کار می
روند.
تخمیر الکتیکی در تولید فراورده های شیری و خوراکی هایی مانند
خیارشور نقش دارد.
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 تخمیر در گیاهان

گیاهانی که به طور طبیعی در شرایط غرﻗابی رشد می کنند ،سازوکارهایی برای تأمین اکسیژن مورد نیاز دارند.
تشکیل بافت پارانشیم هوادار در گیاهان آبزی و شُش ریشه در درخت حَرّا از سازوکارهای ،سازگار کننده
است
به هر حال ،اگر اکسیژن به هر علتی در محیط نباشد یا کم باشد ،تخمیر انجام می شود.
هر دو نوع تخمیر الکلی و الکتیکی در گیاهان وجود دارد.
توجه داشته باشید که تجمع الکل یا الکتیک اسید در یاخته گیاهی به مرگ آن می انجامد ،بنابراین باید از یاخته
ها دور شوند.

سالمت بدن :پاداکسنده ها(آنتی اکسیدان ها)
رادیکال های آزاد

 در درس شیمی آموختید رادیکال های آزاد به علت داشتن الکترون های جفت نشده در ساختار خود ،واکنش پذیری
باالیی دارند و می توانند در واکنش با مولکول های تشکیل دهندۀ بافت های بدن ،به آنها آسیب برسانند.
 امکان تشکیل رادیکال آزاد از اکسیژن در فرایند تنفس هوازی ،وجود دارد .اما چگونه؟
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 سالمت بدن :آنتی اکسیدان ها
تشکیل رادیکال آزاد از اکسیژن
 دیدیم اکسیژن با پذیرش الکترون در پایان زنجیرۀ انتقال الکترون ،به یون اکسید) )O--تبدیل می شود.
 یون های اکسید با یون های هیدروژن )  )H+ترکیب می شوند و در نتیجه مولکول آب به وجود می آید.
 اما گاه پیش می آید که درصدی از اکسیژن ها وارد واکنش تشکیل آب نمی شوند ،بلکه به صورت رادیکال
آزاد در می آیند.
 رادیکال های آزاد از عوامل ایجاد سرطان اند.
 مقابله با اثر سمی رادیکال های آزاد





میتوکندری ها برای مقابله با اثر سمی رادیکال
های آزاد ،به ترکیبات آنتی اکسیدان وابسته اند.
بارها شنیده اید که خوردن میوه ها و سبزیجات در
حفظ سالمت بدن نقش دارند.
این موادغذایی دارای آنتی اکسیدان هایی مانند
کاروتنوئیدها هستند.
آنتی اکسیدان ها در واکنش با رادیکال های آزاد
مانع از اثر تخریبی آنها بر مولکول های زیستی و
درنتیجه تخریب بافت های بدن می شوند.

 تجمع رادیکال های آزاد
 آیا مبارزه با رادیکال های آزاد در میتوکندری ها
همیشه با موفقیت انجام می شود؟
 اگر به هر علت سرعت تشکیل رادیکال های آزاد
از سرعت مبارزه با آنها بیشتر باشد ،چه اتفاﻗی را
پیش بینی می کنید؟
 مشخص است که در چنین شرایطی ،رادیکال های
آزاد در میتوکندری تجمع می یابند و آن را تخریب
می کنند.
 در نتیجه ،یاخته هم تخریب می شود.
 رادیکال های آزاد برای جبران کمبود الکترونی خود به
مولکول های سازندۀ یاخته و اجزای آن ،حمله می
کنند و باعﺚ تخریب آنها می شوند.
 عوامل فراوانی می توانند ،میتوکندری را در مبارزه با رادیکال های آزاد با مشکل رو به رو کنند.
 الکل و انواعی از نقص های ژنی در عملکرد میتوکندری در خنثی سازی رادیکال های آزاد مشکل ایجاد می کنند.
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اثر الکل
مطالعات نشان می دهد که الکل سرعت تشکیل رادیکال
های آزاد از اکسیژن را افزایش می دهد
مانع از عملکرد میتوکندری در جهت کاهش آنها می شود.
رادیکال های آزاد با حمله به  DNAمیتوکندری ،سبب
تخریب میتوکندری و در نتیجه مرگ یاخته های کبدی و بافت
مردگی (نکروز) کبد می شوند.
به همین علت اختالل در کار کبد و ازکار افتادن آن از
شایع ترین عوارض نوشیدن مشروبات الکلی است.

 نقص ژنی

 گاه نقص در ژن های مربوط به پروتئین های
زنجیرۀ انتقال الکترون ،به ساخته شدن پروتئین
های معیوب می انجامد.
 میتوکندری هایی که این پروتئین های معیوب را
داشته باشد در مبارزه با رادیکال های آزاد ،عملکرد
مناسبی ندارد.
Leigh syndrome سندروم لی ،یک بیماری تخریب کننده عصبی است که معموال در دوران نوزادی یا
اوایل کودکی ظاهر می شود.
 در این بیماری یک عملکرد کلیدی از میتوکندری ها درتولید انرژی از طریق مسیر فسفریالسیون اکسیداتیو مختل می
شود.
 تعدادی از مواد اغلب با نام مواد پاک کننده به دلیل آنکه از غذای معمول استخراج می شوند برای درمان این
سندرم یا سایر اختالالت میتوکندری پیشنهاد شده است.


توقف انتقال الکترون:

 مواد سمی فراوانی وجود دارند که
با مهار یک یا تعدادی از واکنش
های تنفس هوازی ،سبب توﻗف
تنفس یاخته و مرگ می شوند.
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 توقف انتقال الکترون-مثال  : 1سیانید
 سیانید یکی از این ترکیب هاست که واکنش نهایی مربوط به انتقال الکترون ها به  O2را مهار و در نتیجه
باعﺚ توﻗف زنجیره انتقال الکترون می شود.







توقف انتقال الکترون -مثال  2مونواکسید کربن
 -1از زیست شناسی سال دهم نیز به یاد دارید که گاز کربن مونواکسید با اتصال به هموگلوبین ،مانع از اتصال اکسیژن به
آن می شود و چون به آسانی از هموگلوبین جدا نمی شود ،ظرفیت حمل اکسیژن در خون را کاهش می دهد.
این عملکرد مونواکسیدکربن ،در واﻗع در انجام تنفس یاخته ای اختالل ایجاد می کند.
-2مونواکسید کربن به شکل دیگری نیز بر تنفس یاخته ای اثر می گذارد؛ این گاز سبب توﻗف واکنش مربوط به انتقال
الکترون ها به اکسیژن می شود
.دود خارج شده از خودروها و سیگار ،از منابع دیگر تولید مونواکسیدکربن اند.
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 بیشتر بدانید
کربوهیدرات ها
کربوهیدرات ها دارای کربن ،هیدروژن و اکسیژن اند.
نقش انرژی زایی کربوهیدرات ها به خوبی شناخته شده است.
این ترکیبات به علت داشتن پیوندهای هیدروژن کربن ،انرژی فراوانی در خود ذخیره و هنگام
اکسایش آزاد می کنند.
در یک نوع تقسیم بندی ،کربوهیدرات ها را در سه گروه مونوساکاریدها( مانندگلوکز و فروکتوز) ،دی
ساکاریدها (مانند ساکارز) و پلی ساکاریدها (مانند سلولز ،نشاسته و گلیکوژن) ﻗرار می دهند.
ﻗند و شکر از ساکارز تشکیل شده اند.
این دی ساکارید از مونوساکاریدهای گلوکز و فروکتوز تشکیل شده است.
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فصل  5گفتار 1
سواالت با این عالمت می تواند معکوس بیاید
یعنی پاسخ سوال شود و سوال جواب
مثال  - ۱۳ به تجزیه گلوکزدر اولین مرحله تنفس یاخته ای چه می گویند؟ گلیکولیز
گیگولیز را تعریف کنید؟ به تجزیه گلوکزدر اولین مرحله تنفس یاخته ای گلیکولیز می گویند
 -۱تجزیه ماده مغذی و تولید  ATPبا حضور اکسیژن چه نامیده می شود؟ تنفس هوازی
تنفس هوازی را تعریف کنید؟ به تجزیه ماده مغذی و تولید  ATPبا حضور اکسیژن تنفس هوازی می گویند.
توجه برخی سواالت می تواند پاسخ و سوال جابه جا می شود مانند سوال  ۱و  2عالمت  در جلوی سوال یعنی این سوال می تواند
معکوس مطرح شود
 -2تولید  ATPبدون حضور اکسیژن چه نامیده می شود؟ تنفس بی هوازی
تنفس بی هوازی را تعریف نمایید؟ تولید  ATPبدون حضور اکسیژن را گویند
 -۳عامل مؤثر در حفظ هر یک از ویژگی های جانداران چیست؟ تأمین و در اختیار داشتن ATP
 -4شکل قابل استفاده انرژی در یاخته ها چه نام دارد؟ ATP
 -5مولکول تأمین کننده انرژی موردنیاز برای جانداران را نام ببرید؟ ATP
 -۶نوکلئوتید سه فسفاته دارای باز آلى آدنین و قند ریبوز چه نامیده می شود؟ ATP
آدنوزین
 -۷به مولکول حاصل ترکیب آدنین و ریبوز .................................می گویند.
 -۸محل ذخیره انرژی در مولکول  ATPکجاست؟ پیوندهای پرانرژی بین گروه های فسفات
 -9روش آزادسازی انرژی ذخیره شده در  ATPچگونه است؟ شکستن پیوندهای پرانرژی بین گروههای فسفات
 -۱۰ساخته شدن  ATPدر سطح پیش ماده چگونه رخ می دهد؟با برداشته شدن گروه فسفات از یک ترکیب فسفات دار و افزودن آن به
ADP
عالمت -۱۱ به ساخته شدن  ATPاز یون فسفات و انرژی حاصل از شیب غلظت پروتون در میتوکندری چه می گویند؟ ساخته شدن
اکسایشی ATP
 -۱2اولین مرحله تنفس یاخته ای چه نام دارد؟ گلیکولیز
 - ۱۳ به تجزیه گلوکزدر اولین مرحله تنفس یاخته ای چه می گویند؟ گلیکولیز
 -۱4مرحله ای از تنفس هوازی که در سیتوپالسم انجام می شود؟ گلیکولیز
 -۱5تجزیه مرحله ای (نه یکباره ) گلوکز در سیتوپالسم چه نام دارد؟ گلیکولیز
 -۱۶الزمه شروع واکنش های مربوط به تجزیه گلوکز در فرایند گلیکولیز چیست؟کسب انرژی که توسط مولکول های  ATPتأمین می شود
 -۱۷مصرف  ATPدر گلیکولیز در کدام مرحله است؟ مرحله اول؛ فسفاته شدن گلوکز
 -۱۸تولید  ATPدر گلیکولیز در کدام مرحله است؟ مرحلۀ آخر( چهارم) تبدیل قند سه کربنی دو فسفاته به پیرووات
 -۱9مصرف فسفات های موجود در سیتوپالسم هنگام گلیکولیزدر کدام مرحله صورت می گیرد؟ سوم؛ دو فسفاته شدن قندهای سه کربنی
تک فسفاته
 -2۰تولید قندهای دوفسفاته در گلیکولیز در کدام مراحل انجام می شود؟ مرحله اول؛ فسفاته شدن گلوکز(که شش کربنه است) و مرحله سوم؛
دوفسفاته شدن قندهای سه کربنی تک فسفاته
 -2۱ترکیبات دوفسفاته در گلیکولیز را نام ببرید؟ گلوکز دوفسفاته ،قند سه کربنی دوفسفاته و ADP
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 -22قندهای تک فسفاته در گلیکولیز را نام ببرید؟ قند سه کربنی تک فسفاته
-2۳کدام غشای میتوکندری صاف است؟ غشای بیرونی
 -24کدام غشای میتوکندری چین خورده است؟ غشای داخلی
 -25فضای داخلی میتوکندری چه نام دارد؟ ماده زمینه ای ( بستره)
 -2۶فضای بین دو غشای میتوکندری محصور در بین...................................و...................................است .غشای داخلی و بیرونی میتوکندری
 -2۷فضای احاطه شده توسط غشای داخلی میتوکندری چه نام دارد؟ ماده زمینه ای ( بستره)
 -2۸ژن های مربوط به اطالعات مورد نیاز برای ساخته شدن تعدادی از پروتئین های مهم در تنفس یاخته ای کدام قسمت سلول
یوکاریوتی واقع اند ؟ در دنای میتوکندری
 -29ژنهای مربوط به آنزیم های الزم برای تنفس یاخته ای کدام قسمت سلول یوکاریوتی واقع اند ؟ در دنای هسته
 -۳۰محل قرار گیری مجموعه آنزیمی که اکسایش پیرووات را انجام میدهد کدام بخش میتوکندری است؟ غشای داخلی میتوکندری
-۳۱مراحل اکسایش پیرووات را به ترتیب نام ببرید؟پیرووات  استیلاستیل کوآنزیم A؛ همراه با تولید  COو NADH
 -۳2چرخه ای از واکنش های آنزیمی متفاوت که در بستر میتوکندری رخ می دهد؟ چرخه کربس
 -۳۳اکسایش استیل کو آنزیم در کجا صورت می گیرد؟  Aچرخه کربس
فصل  5گفتار 2
 -۱تجزیه گلوکز در فرایندهای متفاوت تنفس هوازی شامل چه بخش های است؟ بخشی در گلیکولیز که در سیتوپالسم صورت می گیرد و
بخشی دیگر چرخه کربس که محل انجام آن ماده زمینه ای میتو کندری است
 -2تجزیه مولکول گلوکز تا حد تشکیل مولکول های  CO2در کدام فرایند های تنفس صورت می گیرد؟ فرایندهای متفاوت تنفس هوازی
 -۳تجزیه کامل استیل و آزاد شدن اتم های کربن به صورت  CO2چه زمانی صورت می گیرد؟ طی واکنش های متفاوت چرخه کریس
پس از تولید ترکیب شش کربنی
 -4بازسازی ترکیب چهارکربنی اولیه چرخه کربس برای گرفتن استیل دیگر چه زمانی صورت می گیرد؟پس از تجزیه کامل استیل و آزادشدن
اتم های کربن به صورت CO 2
 -5تعدادی مجموعه مولکولی در غشای داخلی میتوکندری چه نام دارد؟ زنجیره انتقال الکترون
 -۶شکل فعال اکسیژن O2-چگونه ایجاد می گردد؟ در اثر انتقال الکترون به اکسیژن مولکولی ایجاد می شود
 -۷شکل شدیداً اکسیدکننده اکسیژن به چه صورتی است؟ شکل فعال اکسیژن O2-
 -۸فراهم کردن انرژی الزم برای انتقال پروتون ها از بستره به فضای بین دو غشا چگونه صورت می گیرد؟در اثر عبور الکترون ها در
زنجیره انتقال الکترون
 -9منشأ پروتون هایی که از بستره به فضای بین دو غشای میتوکندری منتقل می شوند کجاست؟ واکنش های متفاوت چرخه کربس
 -۱۰تنها راه پیش روی پروتونها برای برگشتن از فضای بین دو غشای میتوکندری به بستره از کجاست؟ آنزیم  ATPساز
 -۱۱موتور مولکولی موجود در غشای درونی میتوکندری چیست؟ آنزیم  ATPساز
 -۱2منشأ انرژی موردنیاز برای تشکیل  ATPاز  ADPو گروه فسفات در میتوکندری چیست؟ عبور پروتونها از آنزیم  ATPساز در
جهت شیب غلظت (یعنی ازفضای بین دوغشاء میتوکندری ه بستره میتوکندری)
 -۱۳دلیل ارزشمندی چین خوردگی غشای داخلی میتوکندری چیست؟ افزایش مساحت برای انجام نقش غشای داخلی در تنفس یاخته ای
 -۱4اکسایش اولیه پیروواتدر کجا و به چه ماده ای است؟ در میتوکندری ،به استیل کوآنزیم  Aاکسایش می یابد
25
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 -۱5اکسایش باقی مانده پیرووات به طور کامل چه زمانی صورت می گیرد؟ در پی ورود استیل کوآنزیم  Aبه چرخه کربس
 -۱۶باقی مانده پیرووات چه نام دارد؟ استیل
 -۱۷عوامل مؤثر بر میزان تولید  ATPبه ازای گلوکز در یاخته های یوکاریوتی را نام ببرید؟  -۱نوع یاخته -2 ،شرایط فیزیولوژیک متفاوت
-۱۸درچه یاخته هایی،گلیکولیز و چرخه کریس در یک محل انجام می شود؟ در باکتریهای هوازی ،هر دو فرایند در سیتوپالسم انجام می شود
 -۱9روش جلوگیری از هدر رفتن منابع یاخته در سلول های هوازی چگونه صورت می گیرد؟با تنظیم تنفس هوازی (مهار شدن یا فعال
شدن آنزیم های گلیکولیز و کریس با توجه به مقدار  ATPو  ADPموجود در یاخته)
 -2۰منابع اصلی یاخته های بدن برای تأمین انرژی را نام ببرید؟ گلوکز و ذخیره قندی کبد
 -2۱منابع جایگزین برای تولید انرژی در صورت کمبود گلوکز و ذخیره قندی کبد را نام ببرید؟ پروتئین ها و لیپیدها
 -22علت تحلیل و ضعیف شدن ماهیچه ها در فقر غذایی شدید و طوالنی مدت چیست؟ تجزیه پروتئین ها
فصل 5گفتار3
 -۱گیرنده نهایی الکترون در تنفس هوازی را نام ببرید؟ اکسیژن
 -2گیرنده نهایی الکترون در تنفس بی هوازی را نام ببرید؟ ترکیبی به جز اکسیژن
 -۳یکی از روشه ای تأمین انرژی در شرایط -۱کمبود  -2نبود اکسیژن چیست؟ تخمیر که در انواعی از جانداران رخ میدهد
 -4فرایند آغازگر تخمیر الکلى و الکتیکی گلیکولیز چیست؟ (تجزیه گلوکز تا حد تشکیل پیرووات)
 -5علت ور آمدن خمیر نان کدام نوع تخمیر است؟ تخمیر الکلی
 -۶تولید کربن دی اکسید( )CO2درکدام تنفس بی هوازی صورت می گیرد؟ درتخمیر الکلى (پیرووات CO2 ،از دست میدهد)
 -۷مولکول حاصل از از دست دادن  CO2در تنفس بی هوازی (تخمیر الکلی) چه نام دارد؟ اتانال (نوعی آلدئید)
 -۸مولکولی که در تخمیر الکلی احیا می شود(الکترون و هیدروژن  NADHرا می گیرد) چه نام دارد؟ اتانال
 -9محصول نهایی تخمیر الکلی چیست؟ اتانول (نوعى الکل)
 -۱۰تجزیه کامل گلوکز در ماهیچه ها چگونه صورت می گیرد؟ از طریق تنفس هوازی در حضور اکسیژن
 -۱۱نتیجه عدم حضور اکسیژن کافی در ماهیچه ها چیست؟ تجمع الکتات در ماهیچه ها براثر تخمیر الکتیکی
 -۱2درچه شرایطی ،ماهیچه ها به اکسیژن فراوان نیاز دارند؟ فعالیت شدید ماهیچه ها
 -۱۳سرنوشت پیرووات در عدم حضور اکسیژن کافی در ماهیچه ها چیست؟ پیرووات وارد میتوکندری نمی شود و در همان سیتوپالسم،
الکترون های  NADHرا دریافت میکند و به الکتات تبدیل می شود که تجمع الکتات آن در ماهیچه سبب درد عضالنی می گردد
 -۱4مولکولی که در تخمیر الکتیکی احیا می شود(الکترون و هیدروژن  NADHرا می گیرد) چیست؟ پیرووات
 -۱5محصول نهایی تخمیر الکتیکی را نام ببرید؟ الکتات
 -۱۶دو نمونه ازیاخته هایی که تخمیر الکتیکی را انجام میدهند را نام ببرید؟ انواعی از باکتریها و یاخته های ماهیچه ای
 -۱۷ضرر تخمیر الکتیکی چیست؟ فساد غذا ،مانند ترش شدن شیر
 -۱۸علت ترش شدن شیر چیست؟ تخمیر الکتیکی و تولید الکتات
 -۱9دو مورد ازکاربرد تخمیر الکتیکی را نام ببرید؟ تولید فراورده های غذایی مانند فراورده های لبنی و خوراکی هایی مانند خیارشور
 -2۰علت واکنش پذیری باالی رادیکال های آزاد چیست؟ داشتن الکترون های جفت نشده در ساختار خود
 -2۱علت آسیب رسانی رادیکال های آزاد چیست؟ واکنش با مولکول های زیستی تشکیل دهنده بافت های بدن
 -22محل تولید رادیکال های آزاد در تنفس یاخته ای را نام ببرید؟ در تنفس هوازی ،درون میتوکندری ،از مولکول های اکسیژن
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 -2۳رادیکال آزاد اکسیژن چه نام دارد؟ یون اکسید ()O2-
 -24علت تولید رادیکال های آزاد در تنفس یاخته ای چیست؟ عدم واکنش یون اکسید( )O2-با یون هیدروژن و باقی ماندن آن به
صورت رادیکال آزاد
 -25تأثیر رادیکال های آزاد بر مولکول های زیستی را بیان کنید؟ گرفتن الکترون از آنها و تخریب ساختار کربنی آنها
 -2۶انواع مولکول های زیستی(آلی) را نام ببرید؟ کربوهیدرات ها ،لیپیدها ،پروتئینها و نوکلئیک اسیدها
 -2۷علت نقش داشتن میوه ها و سبزیجات در حفظ سالمت بدن چیست؟ داشتن مواد پادآکسنده مانند کاروتنوئیدها
 -2۸روش خنثی سازی رادیکال های آزاد توسط پادآکسنده ها را بیان کنید؟ گرفتن الکترون های اضافی از رادیکال های آزاد به جلوگیری
از حمله رادیکال های آزاد به مولکول های زیستی(کربوهیدراتها ،لیپیدها ،پروتئینها و نوکلئیک اسیدها) عدم تخریب بافتهای بدن
 -29نتیجه بیشتر شدن سرعت تشکیل رادیکال های آزاد نسبت به خنثی سازی چیست؟ تجمع رادیکال های آزاد در میتوکندری
 -۳۰نتیجه تجمع رادیکال های آزاد در میتوکندری را نام ببرید؟ تخریب میتوکندری
 -۳۱نتیجه تخریب میتوکندری چیست؟ تخریب یاخته
 -۳2عواملی که میتوکندری را در خنثی سازی رادیکال های آزاد با مشکل روبه رو می کنند را نام ببرید؟عوامل فراوانی ،از جمله -۱تغذیه
ای (مثل مصرف الکل و یا عدم مصرف میوه و سبزیجات  -2ژنی (مثل نقص ژنی در پروتئین های میتوکندری)
-۳۳دو تأثیر الکل بر عملکرد میتوکندری در خنثی سازی رادیکال های آزاد را نام ببرید؟  -۱افزایش سرعت تشکیل رادیکال های آزاد
اکسیژن  -2جلوگیری از عملکرد میتوکندری در کاهش رادیکال های آزاد اکسیژن
 -۳4تأثیر رادیکال های آزاد اکسیژن حاصل از مصرف الکل بر روی میتوکندری و یاخته کبدی از چه طریقی است؟ حمله به DNAی
میتوکندری  مرگ میتوکندری  مرگ یاخته ای  بافت مردگی (نکروز کبد)
 -۳5شایع ترین عوارض نوشیدن مشروبات الکلی چیست؟ اختالل در کار کبد و از کار افتادن آن
 -۳۶نقص ژنی در ژن های مربوط به پروتئین های زنجیره انتقال الکترون چگونه منجر به مرگ یاخته ای می گردد؟ ساخته شدن
پروتئینهای معیوب  ضعیف عمل کردن پروتئینهای معیوب در خنثی سازی رادیکال های آزادتجمع رادیکال های آزاد در
میتوکندریمرگ میتوکندری  مرگ یاخته ای
 -۳۷تأثیر مواد سمی بر تنفس هوازی چگونه است؟ مهار یک یا تعدادی از واکنش های تنفس هوازی ودر نتیجه مرگ
 -۳۸تأثیر سیانید بر تنفس هوازی چیست؟ مهار واکنش نهایی مربوط به انتقال الکترون به اکسیژن به توقف زنجیره انتقال الکترون
 -۳9تأثیر گاز کربن مونوکسید بر انتقال گازهای تنفسی در خون از چه طریقی است؟ اتصال به گروه هم در هموگلوبین و عدم جدا شدن
آسان از هموگلوبین  -جلوگیری از اتصال اکسیژن به هموگلوبین به کاهش ظرفیت حمل اکسیژن در خون
 -4۰دو تأثیر کربن مونوکسید COبر تنفس یاخته ای را بیان کنید؟  -۱اختالل در انجام تنفس هوازی (به دلیل کاهش اکسیژن در یاخته ها)
 -2توقف واکنش مربوط به انتقال الکترون ها به اکسیژن
 -4۱منابع تولید کربن مونوکسید) ) COرا نام ببرید؟  -۱دود خارج شده از خودروها  -2سیگار
 -42دو مورد ازعواملی که سبب مهار واکنش انتقال الکترون به اکسیژن می شوند را نام ببرید؟  -۱سیانید  -2کربن مونوکسید ()CO
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