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از ماده به انرژی

و چگونه تأمین از کجا ی این انرژ. اکنون که در حال مطالعه این درس هستید، یاخته های بدنتان انرژی مصرف می کنند
می شود؟

 از دست کل عرق شچرا ورزش و فعالیت های بدنی شدید، سبب می شوند تا احساس گرما کنیم و مقداری آب به
بدهیم؟

از شیوۀ یکسانی ا به با همه تفاوت هایی که بین ما و زرافه ای که در تصویر می بینید، وجود دارد؛ انرژی مورد نیاز م
اخته ها می یمغذی در در این فصل به فرایندهای آزاد شدن انرژی از مادۀ . غذایی که می خوریم تأمین می شود

.پردازیم

تنفس یاخته ای
به یاد دارید چرا به اکسیژن نیاز داریم؟
 نفس یاخته ای ، آموختید که نیاز ما به اکسیژن به علت انجام فرایندی به نام ت1در کتاب زیست شناسی

.  تولید می شود ATPاست؛ زیرا در این فرایند
 مثالً انرژی ذخیره شده در گلوکز در تنفس یاخته ای، برای تشکیل مولکولATPبه کار می رود .

تنفس یاخته ای

 تنفس یاخته ای هوازیاین واکنشAerobic Cell ) Respiration )را نشان می دهد.

 زیرا تجزیۀ ماده مغذی و تولیدATPبا حضوراکسیژن انجام می شود.

تنفس یاخته ای

 ر  ساختادر منشأ کربنCO2 ست      اقند گلوکز از
ر   ساختاروژن در منشأ هیدH2O ستاقند گلوکز از
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ATPمولکول پرانرژی
 د، رشد بدون انرژی زنده بماننمی تواند هیچ جانداری

.  کندو فعالیت 
 مو و هریک از ویژگی های جانداران مانند رشد و نحفظ

.استوابسته ATPدر اختیار داشتن تولید مثل به 

ATP قابل شکل رایج و،آدنوزین تری فسفاتیا
.استیاخته ها انرژی در استفادۀ 

 که )کربنی ریبوز ج باز آلی آدنین، قند پناین نوکلئوتید از
سفات و سه گروه ف( شوندبا هم آدنوزین نامیده می 

(ستیک ریبونوکلئوتید ه.)تشکیل شده است

دهدافزوده شدن فسفات به آدنوزین در سه مرحله روی می.

در ابتداAMP (آدنوزین مونو فسفات)فاقد انرژی زیستی می باشد
، با گرفتن یک فسفاتADP (آدنوزین دی فسفات )تشکیل می شود.
با دریافت دومین فسفات پر انرژی در نهایتATP (آدنوزین تری فسفات )تشکیل می شود.
ATP گروه فسفات پرانرزی برا مشارکت در فرآیندهای زیستی می باشد2دارای.
فات اولیه برای در هنگام واکنش ها ترجیح به از دست دادن فسفات دوم پرانرژی می باشد  و در نهایت  از فس

آزاد سازی انرژی استفاده می شود

تبدیلADPوATPربه یکدیگ

 تبدیل 2در شکلATP  وADP را به یکدیگر می بینید.

تشکیلATP  ازADP ، با مصرف انرژی و تبدیل آن بهADP همراه با آزاد شدن انرژی است.

واکنش ساخته شدنATPبا مصرف انرژی  و آزاد شدن مولکول های آب همراه است.

واکنش شکسته شدنATPواکنش انرژی زا و با صرف آب خواهد بود.
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روش های ساخته شدنATP

1-ساخته شدنATPدر سطح پیش ماده
2-ساخته شدن اکسایشی

3-ساخته شدن نوری

1-ساخته شدنATP در سطح پیش ماده

برای ساخته شدنATP به فسفات نیاز هست.

ِیکی از روش های ساخته شدنATP  (  پیش ماده)برداشته شدن گروه فسفات از یک ترکیب فسفات دار
.استADPو افزودن آن به

به همین علت، این روش را ساخته شدنATPدر سطح پیش ماده می نامند.

مثال ساخته شدنATPدر سطح پیش ماده

 با نمونه ای از ساخته شدن« 2زیست شناسی »در کتابATPه در سطح پیش ماده آشنا شده اید، آیا آن را ب
یاد دارید؟

در آنجا دانستید که ماهیچه ها برای انقباض بهATP  ،نیاز دارند و یکی از راه های تأمین آن در ماهیچه ها
.استADPبرداشتِ فسفات از مولکولِ کرآتین فسفات و انتقال آن به

در این مثال کرآتین فسفات، پیش ماده ای است که فسفات آن برای ساخته شدنATPبه کار می رود.

 کراتین فسفات در سیتوزول تارعضله توسط آنزیم کراتین کیناز (CK  ) )گروه فسفات خود را بهADP می دهد
.و مجدد در سیتوزول یا میتوکندری بازسازی میشود. تولید می شودATPو 
وژن دار دفع می شودروزانه مقدار اندکی از کراتین در کلیه به کراتینین تبدیل و به عنوان ماده زائد نیتر.

2-ساخته شدن اکسایشیATP

،در ساخته شدن اکسایشیATPدری ساخته از یون فسفات و انرژی حاصل از انتقال الکترون ها در میتوکن
می شود
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3- نوریساخته شدنATP

 (.6فصل )ودشمی در کلروپالست انجامساخته شدن نوری

زیستن با اکسیژن
اخته ای اغلب، واژه تنفس یاخته ای را برای تنفس ی

.هوازی به کار می برند

 نفس یاخته ای را به جای تتنفس یاخته ای در اینجا ما نیز
.هوازی به کار می بریم

 ( :گلیکولیز)قندکافت

ی تجزیه گلوکز است اولین مرحله تنفس یاخته ای، گلیکولیز و به معن
.که در مادۀ زمینه سیتوپالسم انجام می شود

لکه به صورت مرحله تجزیه گلوکز در گلیکولیز، نه به صورت یک باره، ب
.ای انجام می شود

 مشترک بین )سیتوپالسم  ای مینه ده زما: م نجان امکاویژگی
(سلول پروکاریوتی  و یوکاریوتی

بی ازی و بین تنفس هوک مشترن،کسیژابه ز نیام یژگیعدو
ازیهو
 در طی گلیکولیزO2  مصرف یاCO2تولید نمی شود.
ی متفاوت سرنوشت پیرووات در سلول پروکاروتی و یوکاریوت

خواهد بود
تفاوت سرنوشت پیرووات در سلول هوازی و بی هوازی نیز م

.هست

 (گلیکولیز)قندکافت

رژی فعال برای انجام واکنش های مربوط به تجزیه گلوکز ان
.سازی نیاز هست

این انرژی ازATPتأمین می شود.

 می بینید که از گلوکز و 4در شکلATP ، قند فروکتوز با دو
.فسفات ایجاد می شود

ه وجود می آیداز تجزیه این قند، دو قند سه کربنیِ فسفاته ب.
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 (گلیکولیز)قندکافت

ه اسیدی هر یک از این قندها با گرفتن یک گروه فسفات ب
.سه کربنی تبدیل می شود

ه هر یک از این مولکول های سه کربنی در نهایت ب
.ودتبدیل می ش( بنیان پیروویک اسید)پیرووات 

 در این واکنش ها مولکول هایATP  وNADH  به وجود
.می آیند

ست        اسید اپیک وپیرن بنیاووات پیر
 تولیدATP هددمی داده رخ سطح پیش از روش.

NADH(وتیدنیکوتین آمید آدنین دی نوکلئ)

NADHازحامل الکترون است، دو نوکلئوتید دارد و
NAD+می شودبه اضافه الکترون و پروتون تشکیل.

NAD+  وNADH رون با گرفتن و از دست دادن الکت
و پروتون، به همدیگر تبدیل می شوند

آنزیم

مولکول غنی از انرژی محصول

اکسیداسیون

کاهش

برای  + NADآنزیم هایی که از

زیم اکسیداسیون و احیا به عنوان یک کوآن
و پیش ماده  + NADاستفاده می کنند به

متصل می شوند

 + NADدو الکترون و یک پروتون به 
حاصل می NADHمنتقل می شود و 

در محلول جابجا دیگرشود و پروتون 

می شود

NADH می تواند الکترون ها را

به سایر مولکول ها اهدا کند
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NADH(نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید)

NAD+ و کاهش با گرفتن الکترونNADH می یابداکسایشدادن الکترون دستبا از.

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

میتوکندری مقصد پیرووات

یژن نیاز دارد مرحلۀ دیگر تنفس یاخته ای به اکس
ی شودو در یوکاریوت ها در میتوکندری انجام م

رف ورود پیرووات به میتوکندری همراه با ص
.انرزی و به صورت انتقال فعال هست

میتوکندری مقصد پیرووات

میتوکندری دو غشا دارد

غشای بیرونی صاف می باشد

رده غشای درونی آن به داخل چین خو
.است

دری به درنتیجه، فضای درون میتوکن
ضای ف)بخش داخلی و بخش بیرونی 

.تقسیم می شود( بین دو غشا

پیرووات

پروتئین ناقل

سیتوپالسم
میتوکندری

CO2 Aکوآنزیم 

NAD + HNADH CoAاستیل 

1

2

3
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میتوکندری مقصد پیرووات

 میتوکندریDNA داردمستقل از هسته
 ه به سلول را دارد و بیشتر شبیبه خود ریبوزوم  های مخصوص

های پروکاریوتی هست

ی شودبنابراین پروتئین سازی در میتوکندری انجام م  .

 درDNA ، شدنِ ژن های مورد نیاز برای ساختهمیتوکندری
.ی وجود دارندیاخته ادرتنفس انواعی از پروتئین های مورد نیاز 

میتوکندری مقصد پیرووات

تقسیم می  میتوکندری همراه با یاخته و نیز مستقل از آن
.  شود

ری از تقسیم یاخته به نظر شما مستقل بودن تقسیم میتوکند
چه اهمیتی دارد؟

ط به یاد دارید؟تبدیل تار تند به کند را در سلول ماهیچه مخط

در یاخته گیاهیمیتوکندری

نفس یاخته به هر حال میتوکندری برای انجام نقش خود در ت
آنها در ای به پروتئین هایی وابسته است که ژن های
وپالسمی هسته قرار دارند و به وسیله ریبوزوم های سیت

.ساخته می شوند

اکسایش پیرووات:

دگفتیم که در انتهای گلیکولیز، پیرووات به وجود می آی.
ود و در آنجا این مولکول از طریق انتقال فعال وارد میتوکندری می ش

.  اکسایش می یابد
هد و به بنیان پیرووات در میتوکندری یک کربن دی اکسید از دست می د

.استیل تبدیل می شود
استیل با اتصال به مولکولی به نام کوآنزیمA ،استیل کوآنزیمA را

.  تشکیل می دهد

در این واکنشNADHنیز به وجود می آید.

 در این مرحله تولید مستقیمATP مشاهده نمی شود.

 در این مرحله مصرفO2مشاهده نمی شود.
در باکتری ها این مرحله در سیتوپالسم سلول رخ می دهد

Co2یط منتشر تولید شده در این مرحله در جانوران و باکتری ها به مح
نتز خواهد شدمی شود  و در گیاهان در کلروپالست صرف فرآیند فتوس
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اکسایش استیل کوآنزیمA

 کوآنزیماکسایش استیلA  در بخش داخلی،چرخۀکِرِبسدر چرخه ای از واکنش های آنزیمی، به نام
گیردمی میتوکندری انجام 

وکزتجزیه گل

1مرحله 
(گلیکولیز)

2مرحله 

گلوکز  
پیرووات  

وجود اکسیژنعدم وجود اکسیژن

اکسایش تخمیر

درون  میتوکندریغشاء باکتری  
در سیتوپالسم

تنفس سلولی

ا حد تشکیل مولکول گلوکز در تنفس هوازی باید ت
.  تجزیه شود2COمولکول های 

و اکسایش بخشی از تجزیه گلوکز در گلیکولیز
انجام پیرووات و بخش دیگر آن در چرخۀ کربس

.می شود
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چرخه کربس

م در این چرخه، ضمن ترکیب استیل کوآنزیA با
جدا و مولکولی شش  Aمولکولی چهارکربنی، کوآنزیم

.کربنی، ایجاد می شود

ر چرخه پس از آن در طی واکنش های متفاوتی که د
کربس رخ می دهد، دو اتم کربن به صورت 

2COن استیل آزاد و مولکول چهار کربنی برای گرفت
.کوآنزیم دیگر، بازسازی می شود

اکسایش مولکول شش کربنی

چرخه از اکسایش هر مولکول شش کربنی در واکنش های
در ATPوNADH  ،FADH2کربس، مولکول های

.محل های متفاوتی از چرخه تشکیل می شوند

 اولینCO2 کربنه 6کربنی از ترکیب 5در تولید یک ترکیب
آزاد می شود

 دومینCO2 کربنی از ترکیب4در مرحله تولید یک ترکیب
.کربنه آزاد می شود5

FADH2

FADH2(Flavin Adenine Dinucleotide  )ترکیبی نوکلئوتیددار و همانندNADH  حامل
.ساخته می شودFADاز FADH2الکترون است

نتیجه حاصل از تجزیه کامل گلوکز

2ز تا تشکیل مولکول های به این ترتیب با انجام گلیکولیز، اکسایش پیرووات و چرخه کربس، مولکول گلوک
COشود تجزیه می.

ِانرژی حاصل از تجزیۀ گلوکز صرف ساخته شدنATP  و مولکول های حامل الکترون(NADHو
FADH 2 )می شود.
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تشکیلATPبیشتر

دیدیم که در تنفس یاخته ایATPبه وجود می آید.

 جالب است بدانیم که مولکول هایNADHوFADH2نیز برای تولیدATP مصرف می شوند  .

چگونه انرژی مولکول های حامل الکترون برای تولیدATP به کار می رود؟
کیل می شودهمچنین براساس رابطۀ کلی تنفس یاخته ای می دانیم که در این فرایند آب نیز تش  .

آب چگونه در این فرایند تولید می شود ؟

 تدر غشای درونی میتوکندری نهفته اسزنجیرۀ انتقال الکترون پاسخ این پرسش ها در.

زنجیره انتقال الکترون

ای درونی این زنجیره از مولکول هایی تشکیل شده است که در غش
.ا از دست دهندمیتوکندری قرار دارند و می توانند الکترون بگیرند ی

پروتونی هستند در این زنجیره پروتئین هایی هستند  که مانند  پمپ.

سیژن مولکولی در این زنجیره می بینید که الکترون ها در نهایت به اک
.  می رسند

زنجیره انتقال الکترون
 می شودتبدیل(اتم اکسیژن با دو بار منفی )اکسیژن با گرفتن الکترون به یون اکسید.

را تشکیل می  یون های اکسید در ترکیب با پروتون هایی که در بخش داخلی قرار دارند، مولکول های آب
.دهند

 یون های)توجه کنید، می بینید که پروتون ها 8اگر به شکل(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 پرانرژیNADH 2وFADHفراهم می شود.
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ته باشد؟انتظار دارید ادامه ورود پروتون ها به فضای بین دو غشا چه نتیجه ای در پی داش
ا، نسبت به بخش با ورود پروتون ها از بخش داخلی به فضای بین دو غشا، تراکم آنها در این فض

.داخلی افزایش می یابد

ردندپروتون ها براساس شیب غلظت، تمایل دارند که به سمت بخش داخلی برگ
آنزیماما تنها راه پیشِ روی پروتون ها برای برگشتن به این بخش، مجموعه ای پروتئینی به نامATP  استساز.

نز یم      آATPدنمی شوب محسوون لکترل انتقاه انجیرو زجزز سا
از برای تشکیلپروتون ها براساس شیب غلظت از کانالی که در این مجموعه قرار دارد، می گذرند و انرژی موردنی

ATPازADPو گروه فسفات فراهم می شود( ساخته شدنATPاز زنجیره انتقال الکترون)
 و خشک  تقریباً  ی نه هاات در داحشررو که الد ند باعث شوامی توازی حین تنفس هوری در میتوکندی در تولیدآ ب

شد کندرلوبیا د و مثل نخواردی موون آب بد

براساس آنچه در زنجیره انتقال الکترون ساخته شدن. الفATP با اکسایش مولکول ها و در نهایت اکسیژن
.دوبار منفی همراه است

ن خوردگی امکان حضور غشا محل اجزای زنجیره انتقال الکترون است بنابراین گسترش غشا به شکل چی. ب
.عوامل زنجیره انتقال الکترون را بیشتر می کند

مروری بر تنفس یاخته ای
خالصه ای از تنفس یاخته ای:

ی شوددر فرایند گلیکولیز از گلوکز پیرووات ایجاد م.

تیل پیرووات به میتوکندری می رود و در آنجا به اس
.اکسایش می یابد Aکوآنزیم

  استیل کوآنزیمAوارد چرخه کربس می شود.

ید، در تنفس یاخته ای مولکول های کربن دی اکسATP ،
NADH،2FADHو آب تولید می شوند.
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تنفس سلولی

یتوپالسمگلیکولیز محل انجام س
 , ATPتولید پیرووات،تولید 

NADHاکسایش پیرووات

دریمحل انجام در سلول یوکاریوت درون میتوکن

NADHو وملکول ناقل-Aتولید استیکل کوآنزیم 

چرخه کربس

ATP,NADH,FADH2تولید 

زنجیره انتقال الکترون

(غشای داخلی میتوکندری)

ATPتولید آب و 

زنجیره انتقال الکترون  . ۴چرخه کربس    . 3اکسایش پیروات    .2گلیکولیز     . 1شامل مراحل  : سلولی_تنفس#

#میتوکندری:
1 .اندامک هوازی است که نیاز به اکسیژن دارد

2 .با تقسیم دوتایی زیاد میشود

3 .دارای دنای حلقوی ریبوزوم های کوچک و مولکول رنا می باشد

4 .تقسیم آن همراه با تقسیم سلول و یا مستقل است آن انجام می شود

5 . دو غشا دارد که غشای خارجی صاف و غشای درونی چین خورده است

6. چین خوردگی های غشای درونی میزان تولیدATP  را افزایش می دهد
۷ .ه آن ماتریکس می گویندمیتوکندری دو فضا دارد فضای بین دو غشا و فضای محصور شده توسط غشای درونی که ب.

8 .واکنش های اکسایش پیروات و چرخه کربس در ماتریکس میتوکندری اتفاق می افتد.

9 . هورمونهای تیروئیدیT4  وT3 ولی را افزایش می  با اثر بر میتوکندری و افزایش فعالیت آنها میزان تنفس سل
دهد

10 . مولکول 2در گام اول نیاز به .2در ماده زمینه ای سیتوپالسم انجام می شود . 1گلیکولیزATP  برای فعال شدن
محصوالت . 4.تولید می شود 4ATPو در نهایت  NADHدر گام های بعدی ابتدا دو مولکول .3. گلوکز وجود دارد

مولکول 2مولکول پیروات و 2به صورت ناخالص و دو مولکول به صورت خالص؛  ATPمولکول  4گلیکولیز 
NADH  انجام گلیکولیز ربطی به وجود یا نبودن اکسیژن ندارد. 5. می باشد.

14 تهیه کننده:زهرا ضیاء درسنامه فصل 5- از ماده به انرژى



 پیرووات_اکسایشمرحله

1 .درصورت وجود اکسیژن پیروات با انتقال فعال وارد میتوکندری می شود.

2 . و چرخه کربس در ماتریکس میتوکندری انجام می شودپیرووات اکسایش  .

3 . در ماتریکس یک پیروواتCO2 یجاد می کنداز دست داده و همزمان اکسید نیز می شود و یک بنیان استیل ا  .

4 . یک پیرووات در این مرحله به ازای هرCO2  و یکNADH و یک بنیان استیل تولید می شود.

5 . بنیان استیل با کوآنزیمA  ترکیب شده و استیل کوآنزیمA ایجاد می شود که وارد چرخه کربس می شود.

چرخه کربس

1 .در ماتریکس میتوکندری انجام می شود.

2. در گام اول استیل کوآنزیمA  کربنه ایجاد می  ۶کربنه ترکیب می شود و یک اسید ۴با یک اسیدآلی
.شود

3 . در گام های مختلف چرخه کربسATP  وNADH  وFADH2 تولید می شود.

۴. تولیدATP در سطح پیش ماده در گلیکولیز و چرخه کربس انجام می شود.

۵. بار کربس  2بار اکسایش پیروات و 2به ازای هر مولکول گلوکز دو مولکول پیروات ایجاد می شود و
.انجام می شود

13.زنجیره انتقال الکترون در غشای درونی میتوکندری قرار دارد.

1۴ . الکترونهایNADH  اعث ناقل الکترون عبور می کند که انرژی الکترون ها در سه ناقل ب۵از
.از ماتریکس به فضای بین دو غشا در خالف شیب غلظت می شود  H+انتقال 

1۵. الکترونهایFADH2  ناقل عبور می کند و دو ناقل باعث انتقال ۴از+H  از ماتریکس به فضای
.بین دو غشا می شود

1۶ .غلظت پروتون در فضای بین دو غشا بیشتر از ماتریکس است.

1۷. کمپلکس آنزیمی در غشای درونی میتوکندری به نام آنزیمATP  ساز وجود دارد این آنزیم پروتون را
و  ADPو ( هیل شده انتشار تس)در جهت شیب غلظت از فضای بین دو غشا به ماتریکس منتقل کرده 

Pi  را باهم ترکیب کرده وATP و یک مولکول آب تولید می کند .

1۸. آنزیمATP ساز دو خاصیت دارد یکی کانال و دیگری خاصیت آنزیمی

1۹ .کترون یون اکسید ایجاد آخرین پذیره الکترون در غشای درونی میتوکندری اکسیژن است که با گرفتن ال
.می کند

2۰ . یون اکسید با دو عدد+H ترکیب شده و آب ایجاد می کند.

21 .تولید یون اکسید و سپس آب در سمت ماتریکس اتفاق می افتد.

22 . تجزیهNADH  وFADH2   در سمت ماتریکس اتفاق می افتد و +H  حاصل از آن به غلظت
.پروتن در ماتریکس می افزاید

23. سر برجسته آنزیمATP  ساز به سمت ماتریکس است و تولیدATP   نیز در سمت ماتریکس صورت
.می گیرد
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تولیدی اقتصادی: تنظیم تنفس یاخته ای

می دهند که اندازه گیری های واقعی در شرایط بهینه آزمایشگاهی نشان
شرایط در تولید شده در ازای تجزیه کامل گلوکز در بهترینATPمقدار

.  استATP30یاخته یوکاریوت، حداکثر 
باید توجه داشت که تولیدATP ا نیاز در یاخته های متفاوت و متناسب ب

.  بدن فرق می کند

اقتصادیتولیدی: تنظیم تنفس یاخته ای

به نظر شما اگر مقدارATPکولیز و در یاخته زیاد باشد، واکنش های گلی
کمبود چرخه کربس، به همان میزانی انجام می شوند که در شرایط

ATP است؟

مشخص شده که تولیدATP تحت کنترل میزانATP وADP
. است

اگرATPربس مهار زیاد باشد، آنزیم های درگیر در گلیکولیز و چرخه ک
.کم شود ATPمی شوند تا تولید

در صورتی که مقدارATPکم وADP زیاد باشد، این آنزیم ها
.افزایش می یابد ATPفعال و تولید

این تنظیم مانع از هدر رفتن منابع می شود.

تولیدی اقتصادی: تنظیم تنفس یاخته ای

ندی کبد یاخته های بدن ما به طور معمول از گلوکز و ذخیرۀ ق
.  برای تأمین انرژی استفاده می کنند

تولیددرصورتی که این منابع کافی نباشند، آنها برایATP  به
.سراغ تجزیۀ چربی ها و پروتئین ها می روند

سکلتی و به همین علت تحلیل و ضعیف شدن ماهیچه های ا
دید و سیستم ایمنی از عوارض سوء تغذیه و فقرغذایی ش

ب دارند طوالنی مدت در افرادی است که رژیم غذایی نامناس
.دارندیا اینکه به دالیل متفاوت غذای کافی دراختیار ن

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 صورتATPمورد نیاز چگونه تأمین می شود؟

تخمیر

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

کیضرورت انجام تخمیر الکلی و الکتی

گلیکولیزباهوازیستنفمانندالکتیکیوالکلیتخمیر
.کنندمیایجادپیروواتوشوندمیآغاز

قندازواتپیروتشکیلکهدیدیمگلیکولیزدر
+NADازNADHایجادباهمراهفسفاته
+NAD،گلیکولیزتداومبرایبنابرایناست؛

شودمیوقفمتگلیکولیزنباشداگرواستضروری
.شودنمیانجامتخمیرنتیجهدرو

فراینددرهکشوندمیایجادهاییمولکولتخمیر،در
.آیدمیوجودبه+NADآنهاتشکیل
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1-تخمیر الکلی:
ی استورآمدن خمیر نان به علت انجام تخمیر الکل.

ز با از دست دراین فرایند، پیرووات حاصل از گلیکولی
.، به اتانال تبدیل می شود CO2دادن

اتانال با گرفتن الکترون هایNADH  اتانول ایجاد
.می کند

جزیه کامل در سال گذشته خواندید، ماهیچه های اسکلتی برای ت
باشد، الکتات در گلوکز به اکسیژن نیاز دارند و اگر اکسیژن کافی ن

.ماهیچه ها تجمع می یابد

اما الکتات با چه سازوکاری ایجاد می شود؟

دفعالیت شدید ماهیچه ها به اکسیژن فراوان نیاز دار.

کولیز وارد اگر اکسیژن کافی نباشد، پیرووات حاصل از گلی
به NADHهای میتوکندری ها نمی شود،بلکه با گرفتن الکترون

.الکتات تبدیل می شود

اهد شدالکتات  موجب تحریک گیرنده های شیمیایی درد خو.

نجا مسیر باجریان خون شسته شده و به کبد آورده می شود،در ا
کامل سوختن را طی می نماید

2-تخمیر الکتیکی:

فایده و ضرر تخمیر

هندانواعی از باکتری ها تخمیرالکتیکی را انجام می د.

شیر رخ می  بعضی از این باکتری ها، مانند آنچه در ترش شدن
.دهد، سبب فساد غذا می شوند

ی  اما انواعی از آنها در تولید فراورده های غذایی به کار م
.روند

راکی هایی مانند تخمیر الکتیکی در تولید فراورده های شیری و خو
.خیارشور نقش دارد
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هانتخمیر در گیا
ن اکسیژن مورد نیاز دارندگیاهانی که به طور طبیعی در شرایط غرقابی رشد می کنند، سازوکارهایی برای تأمی.
 سازگار کنندهسازوکارهایتشکیل بافت پارانشیم هوادار در گیاهان آبزی و شُش ریشه در درخت حَرّا از،

است  
 ودشهر حال، اگر اکسیژن به هر علتی در محیط نباشد یا کم باشد، تخمیر انجام می به.
هر دو نوع تخمیر الکلی و الکتیکی در گیاهان وجود دارد.
ی انجامد، بنابراین باید از یاخته توجه داشته باشید که تجمع الکل یا الکتیک اسید در یاخته گیاهی به مرگ آن م

.ها دور شوند

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

ود، واکنش پذیری در درس شیمی آموختید رادیکال های آزاد به علت داشتن الکترون های جفت نشده در ساختار خ
.ا آسیب برسانندباالیی دارند و می توانند در واکنش با مولکول های تشکیل دهندۀ بافت های بدن، به آنه

اما چگونه؟. امکان تشکیل رادیکال آزاد از اکسیژن در فرایند تنفس هوازی، وجود دارد
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اآنتی اکسیدان ه: سالمت بدن
ژن  تشکیل رادیکال آزاد از اکسی

ددیدیم اکسیژن با پذیرش الکترون در پایان زنجیرۀ انتقال الکترون، به یون اکسیO--) )تبدیل می شود.
یون های اکسید با یون های هیدروژنH+ )  )آیدترکیب می شوند و در نتیجه مولکول آب به وجود می.
ه به صورت رادیکال اما گاه پیش می آید که درصدی از اکسیژن ها وارد واکنش تشکیل آب نمی شوند، بلک

.آزاد در می آیند
رادیکال های آزاد از عوامل ایجاد سرطان اند.
ادمقابله با اثر سمی رادیکال های آز

ی رادیکال میتوکندری ها برای مقابله با اثر سم
.ابسته اندهای آزاد، به ترکیبات آنتی اکسیدان  و

یجات در بارها شنیده اید که خوردن میوه ها و سبز
.حفظ سالمت بدن نقش دارند

مانند این موادغذایی دارای آنتی اکسیدان هایی
.  کاروتنوئیدها هستند

ای آزاد آنتی اکسیدان ها در واکنش با رادیکال ه
زیستی و مانع از اثر تخریبی آنها بر مولکول های
.ونددرنتیجه تخریب بافت های بدن می ش

تجمع رادیکال های آزاد
ی ها آیا مبارزه با رادیکال های آزاد در میتوکندر

همیشه با موفقیت انجام می شود؟ 

ی آزاد اگر به هر علت سرعت تشکیل رادیکال ها
اتفاقی را از سرعت مبارزه با آنها بیشتر باشد، چه

پیش بینی می کنید؟

های  مشخص است که در چنین شرایطی، رادیکال
خریب آزاد در میتوکندری تجمع می یابند و آن را ت

.می کنند

در نتیجه، یاخته هم تخریب می شود  .

ونی خود به رادیکال های آزاد برای جبران کمبود الکتر
می مولکول های سازندۀ یاخته و اجزای آن، حمله

.کنند و باعث تخریب آنها می شوند
نندعوامل فراوانی می توانند، میتوکندری را در مبارزه با رادیکال های آزاد با مشکل رو به رو ک.

کل ایجاد می کنندالکل و انواعی از نقص های ژنی در عملکرد میتوکندری در خنثی سازی رادیکال های آزاد مش.
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اثر الکل

رادیکال مطالعات نشان می دهد که الکل سرعت تشکیل
می دهدهای آزاد از اکسیژن را افزایش

شودمانع از عملکرد میتوکندری در جهت کاهش آنها می.

 رادیکال های آزاد با حمله بهDNA میتوکندری، سبب
بدی و بافت تخریب میتوکندری و در نتیجه مرگ یاخته های ک

.کبد می شوند( نکروز)مردگی 

آن از به همین علت اختالل در کار کبد و ازکار افتادن
.ستشایع ترین عوارض نوشیدن مشروبات الکلی ا

نقص ژنی
های گاه نقص در ژن های مربوط به پروتئین

دن پروتئین  زنجیرۀ انتقال الکترون، به ساخته ش
.های معیوب می انجامد

ی معیوب را میتوکندری هایی که این پروتئین ها
د، عملکرد  داشته باشد در مبارزه با رادیکال های آزا

.مناسبی ندارد

Leigh syndrome ،ادی یا یک بیماری تخریب کننده عصبی است که معموال در دوران نوزسندروم  لی
.اوایل کودکی ظاهر می شود

سیون اکسیداتیو مختل می  در این بیماری یک عملکرد کلیدی از میتوکندری ها درتولید انرژی از طریق مسیر فسفریال
.  شود
رای درمان این تعدادی از مواد اغلب با نام مواد پاک کننده به دلیل آنکه از غذای معمول استخراج می شوند ب

.سندرم یا سایر اختالالت میتوکندری پیشنهاد شده است

توقف انتقال الکترون:

ه مواد سمی فراوانی وجود دارند ک
ش با مهار یک یا تعدادی از واکن
وقف های تنفس هوازی، سبب ت

.  وندتنفس یاخته و مرگ می ش
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سیانید: 1مثال -توقف انتقال الکترون

 2ا به یکی از این ترکیب هاست که واکنش نهایی مربوط به انتقال الکترون هسیانیدO را مهار و در نتیجه
.باعث توقف زنجیره انتقال الکترون می شود

 مونواکسید کربن2مثال -توقف انتقال الکترون

1-ین، مانع از اتصال اکسیژن به از زیست شناسی سال دهم نیز به یاد دارید که گاز کربن مونواکسید با اتصال به هموگلوب
.ی دهدآن می شود و چون به آسانی از هموگلوبین جدا نمی شود، ظرفیت حمل اکسیژن در خون را کاهش م

این عملکرد مونواکسیدکربن، در واقع در انجام تنفس یاخته ای اختالل ایجاد می کند  .

2-وقف واکنش مربوط به انتقال مونواکسید کربن به شکل دیگری نیز بر تنفس یاخته ای اثر می گذارد؛ این گاز سبب ت
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

یره و هنگام این ترکیبات به علت داشتن پیوندهای هیدروژن  کربن، انرژی فراوانی در خود ذخ
.اکسایش آزاد می کنند

، دی (ز و فروکتوزمانندگلوک) در یک نوع تقسیم بندی، کربوهیدرات ها را در سه گروه مونوساکاریدها
.قرار می دهند( مانند سلولز، نشاسته و گلیکوژن)و پلی ساکاریدها ( مانند ساکارز)ساکاریدها 

.  قند و شکر از ساکارز تشکیل شده اند
.این دی ساکارید از مونوساکاریدهای گلوکز و فروکتوز تشکیل شده است
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 1گفتار  5فصل  
سواالت با این عالمت می تواند معکوس بیاید 

 یعنی پاسخ  سوال شود و سوال جواب

     گلیکولیز ای چه می گویند؟ یاخته تنفس مرحله گلوکزدر اولین به تجزیه -  ۱۳ مثال
 گلیکولیز می گویند ای یاخته تنفس مرحله گلوکزدر اولین به تجزیهگیگولیز را تعریف کنید؟ 

 هوازی تنفس اکسیژن چه نامیده می شود؟  حضور با ATP تولید و مغذی ماده تجزیه -۱

 هوازی می گویند. اکسیژن تنفس حضور با ATP تولید و مغذی ماده هوازی را تعریف کنید؟ به تجزیه تنفس
در جلوی سوال یعنی این سوال می تواند  عالمت  2و  ۱توجه برخی سواالت می تواند پاسخ و سوال جابه جا می شود مانند سوال 

 معکوس مطرح شود

 بی هوازی تنفس اکسیژن چه نامیده می شود؟ حضور بدون ATP تولید -2 

 اکسیژن  را گویند حضور بدون ATP بی هوازی را تعریف نمایید؟ تولید تنفس

  ATP داشتن اختیار در و تأمین جانداران چیست؟  های ویژگی از یک هر حفظ در مؤثر عامل -۳ 

    ATPچه نام دارد؟  ها یاخته در انرژی استفاده قابل شکل -4

  ATP جانداران را نام ببرید؟  برای موردنیاز انرژی کننده تأمین مولکول -5

  ATP ریبوز چه نامیده می شود؟ قند و آدنین آلى باز دارای فسفاته سه نوکلئوتید -۶
  آدنوزین ریبوز................................. می گویند.         و آدنین ترکیب حاصل به مولکول -۷

 فسفات گروه های بین پرانرژی کجاست؟ پیوندهای  ATP مولکول در انرژی ذخیره محل -۸

  فسفات گروههای بین پرانرژی پیوندهای چگونه است؟ شکستن ATP در شده ذخیره انرژی آزادسازی روش -9 

 به آن افزودن و دار فسفات ترکیب یک از فسفات گروه شدن برداشته ماده چگونه رخ می دهد؟با پیش سطح در ATP شدن ساخته -۱۰

ADP  
 شدن ساخته میتوکندری چه می گویند؟ در پروتون غلظت شیب از حاصل انرژی و فسفات یون از ATP شدن ساخته به-  ۱۱عالمت 

 ATP اکسایشی

 گلیکولیز دارد؟ ای چه نام یاخته تنفس مرحله اولین -۱2
  ۱۳ - گلیکولیز ای چه می گویند؟ یاخته تنفس مرحله گلوکزدر اولین به تجزیه     
 گلیکولیز  شود؟  می انجام سیتوپالسم در که هوازی تنفس از ای مرحله -۱4 
 گلیکولیز سیتوپالسم چه نام دارد؟  در گلوکز(  یکباره نه) ای مرحله تجزیه -۱5 

 شود می تأمین ATP های مولکول توسط که انرژی گلوکز در فرایند گلیکولیز چیست؟کسب تجزیه به مربوط های واکنش شروع الزمه -۱۶ 

 گلوکز شدن فسفاته اول؛ مرحله گلیکولیز در کدام مرحله است؟ در ATP مصرف -۱۷ 

 پیرووات به فسفاته دو کربنی سه قند تبدیل چهارم( در کدام مرحله است؟ مرحلۀ آخر) گلیکولیز در ATP تولید -۱۸ 
 کربنی سه قندهای شدن فسفاته دو سوم؛ مرحله صورت می گیرد؟ گلیکولیزدر کدام  هنگام سیتوپالسم در موجود های فسفات مصرف -۱9 

 فسفاته تک
 سوم؛ مرحله و است(گلوکز)که شش کربنه  شدن فسفاته اول؛ مرحله گلیکولیز در کدام مراحل انجام می شود؟ در دوفسفاته قندهای تولید -2۰

 فسفاته تک کربنی سه قندهای شدن دوفسفاته

  ADP و دوفسفاته کربنی سه قند دوفسفاته، گلوکز گلیکولیز را نام ببرید؟  در دوفسفاته ترکیبات -2۱ 
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 فسفاته تک کربنی سه قند گلیکولیز را نام ببرید؟  در فسفاته تک قندهای -22
 بیرونی غشای صاف است؟  غشای میتوکندری کدام-2۳ 
 داخلی غشای است؟  خورده چین غشای میتوکندری کدام -24 
 بستره( میتوکندری چه نام دارد؟ ماده زمینه ای ) داخلی فضای -25 
 میتوکندری بیرونی و داخلی غشای بین...................................و...................................است. در محصور میتوکندری غشای دو بین فضای -2۶ 
 بستره(  ماده زمینه ای ) میتوکندری چه نام دارد؟  داخلی غشای توسط شده احاطه فضای -2۷ 
ای کدام قسمت سلول  یاخته تنفس در مهم های پروتئین از تعدادی شدن ساخته برای نیاز مورد اطالعات به مربوط های ژن -2۸ 

 میتوکندری دنای در ؟ یوکاریوتی واقع اند
 هسته  دنای در ؟ ای کدام قسمت سلول یوکاریوتی واقع اند یاخته تنفس برای الزم های آنزیم به مربوط ژنهای -29 
 میتوکندری داخلی غشای میدهد کدام بخش میتوکندری است؟ انجام را پیرووات اکسایش که آنزیمی مجموعه گیری قرار محل -۳۰ 

  NADH و CO تولید با همراه ؛A کوآنزیم استیلاستیل  ببرید؟پیروواترا به ترتیب نام  پیرووات اکسایش مراحل-۳۱ 
 ۳2- کربس چرخه میتوکندری رخ می دهد؟ بستر در متفاوت که آنزیمی های واکنش از ای چرخه 

 کربس  چرخه A آنزیم در کجا صورت می گیرد؟  کو استیل اکسایش -۳۳ 
 2گفتار  5فصل 

 و گلیکولیز که در سیتوپالسم صورت می گیرد در بخشی هوازی شامل چه  بخش های است؟ تنفس متفاوت فرایندهای در گلوکز تجزیه -۱
 کربس که محل انجام آن ماده زمینه ای میتو کندری است چرخه دیگر بخشی

 هوازی  تنفس وتمتفا در کدام فرایند های تنفس صورت می گیرد؟ فرایندهای  CO2 های مولکول تشکیل حد تا گلوکز مولکول تجزیه -2 

 کریس چرخه متفاوت های واکنش چه زمانی صورت می گیرد؟ طی 2CO صورت به کربن های اتم شدن آزاد و استیل کامل تجزیه -۳ 
 کربنی شش ترکیب تولید از پس

 آزادشدن و استیل کامل تجزیه از چه زمانی صورت می گیرد؟پس دیگر استیل گرفتن برای کربس چرخه اولیه چهارکربنی ترکیب بازسازی -4 

  2CO صورت به کربن های اتم
 الکترون انتقال زنجیره میتوکندری چه نام دارد؟  داخلی غشای در مولکولی مجموعه تعدادی -5

 شود می ایجاد مولکولی اکسیژن به الکترون انتقال اثر در چگونه ایجاد می گردد؟ 2O-  اکسیژن فعال شکل -۶ 

  2O-اکسیژن  فعال شکل اکسیژن به چه صورتی است؟  اکسیدکننده شدیداً شکل -۷ 

 در الکترون ها عبور اثر چگونه صورت می گیرد؟در غشا دو بین فضای به بستره از پروتون ها انتقال برای الزم انرژی کردن فراهم -۸ 
 الکترون انتقال زنجیره

 کربس چرخه متفاوت های واکنش شوند کجاست؟ می منتقل میتوکندری غشای دو بین فضای به بستره از که پروتون هایی منشأ -9 

 ساز ATP آنزیم بستره از کجاست؟ به میتوکندری غشای دو بین فضای از برگشتن برای پروتونها روی پیش راه تنها -۱۰ 

 ساز ATP چیست؟ آنزیم  میتوکندری درونی غشای در موجود مولکولی موتور -۱۱

 در ساز ATP آنزیم از پروتونها عبور فسفات در میتوکندری چیست؟ گروه و ADP از ATP تشکیل برای موردنیاز انرژی منشأ -۱2 
 غلظت )یعنی ازفضای بین دوغشاء میتوکندری ه بستره میتوکندری( شیب جهت

 ای افزایش مساحت برای انجام نقش غشای داخلی در تنفس یاخته میتوکندری چیست؟دلیل ارزشمندی چین خوردگی غشای داخلی  -۱۳

 اکسایش می یابد Aدر میتوکندری، به استیل کوآنزیم  در کجا و به چه ماده ای است؟ اکسایش اولیه پیرووات -۱4 
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 رخه کربسبه چ Aدر پی ورود استیل کوآنزیم چه زمانی صورت می گیرد؟ اکسایش باقی مانده پیرووات به طور کامل  -۱5 
 استیل چه نام دارد؟  باقی مانده پیرووات -۱۶ 

شرایط فیزیولوژیک متفاوت  -2نوع یاخته،  -۱ را نام ببرید؟ به ازای گلوکز در یاخته های یوکاریوتی ATPعوامل مؤثر بر میزان تولید  -۱۷ 
 ، هر دو فرایند در سیتوپالسم انجام می شودهوازی در باکتریهای ؟گلیکولیز و چرخه کریس در یک محل انجام می شود،یاخته هایی درچه-۱۸
تنظیم تنفس هوازی )مهار شدن یا فعال  در سلول های هوازی چگونه صورت می گیرد؟با روش جلوگیری از هدر رفتن منابع یاخته -۱9 

 موجود در یاخته( ADPو  ATPشدن آنزیم های گلیکولیز و کریس با توجه به مقدار 
 گلوکز و ذخیره قندی کبد  را نام ببرید؟ ه های بدن برای تأمین انرژیمنابع اصلی یاخت -2۰ 
 ها و لیپیدها  پروتئین را نام ببرید؟  منابع جایگزین برای تولید انرژی در صورت کمبود گلوکز و ذخیره قندی کبد -2۱ 

 ها پروتئینتجزیه چیست؟  علت تحلیل و ضعیف شدن ماهیچه ها در فقر غذایی شدید و طوالنی مدت  -22

 3گفتار5فصل 
 اکسیژن هوازی را نام ببرید؟  تنفس در الکترون نهایی گیرنده -۱
 اکسیژن جز به ترکیبی هوازی را نام ببرید؟  بی تنفس در الکترون نهایی گیرنده -2 
 میدهد رخ جانداران از انواعی در که تخمیر اکسیژن چیست؟ نبود -2 کمبود-۱ شرایط در انرژی تأمین روشه ای از یکی -۳ 
 (پیرووات تشکیل حد تا گلوکز تجزیه)چیست؟  گلیکولیز الکتیکی و الکلى تخمیر آغازگر فرایند -4 
  الکلی تخمیر نان کدام نوع تخمیر است؟  خمیر آمدن ور علت -5 

 ( میدهد دست از CO2 پیرووات،) الکلى درتخمیر تنفس بی هوازی صورت می گیرد؟ درکدام  (CO2اکسید) دی کربن تولید -۶

 (آلدئید نوعی) اتانال هوازی )تخمیر الکلی( چه نام دارد؟  بی تنفس در CO2 دادن دست از از حاصل مولکول -۷

 اتانال را می گیرد( چه نام دارد؟  NADHشود)الکترون و هیدروژن  می احیا الکلی تخمیر در که مولکولی -۸ 

 (الکل نوعى) اتانول الکلی چیست؟  تخمیر نهایی محصول -9 
 اکسیژن حضور در هوازی تنفس ها چگونه صورت می گیرد؟ از طریق ماهیچه در گلوکز کامل تجزیه -۱۰ 
 ها براثر تخمیر الکتیکی ماهیچه در الکتات تجمع ها چیست؟ ماهیچه در کافی اکسیژن حضور عدم نتیجه -۱۱ 
 ها ماهیچه شدید فعالیت دارند؟  نیاز فراوان اکسیژن به ها ماهیچه درچه شرایطی، -۱2 
 سیتوپالسم، همان در و شود نمی میتوکندری پیرووات وارد ها چیست؟ ماهیچه در کافی اکسیژن حضور عدم در پیرووات سرنوشت -۱۳ 

 میکند و به الکتات تبدیل می شود که تجمع الکتات  آن در ماهیچه سبب درد عضالنی می گردد دریافت را NADH الکترون های

 پیرووات را می گیرد(  چیست؟  NADHشود)الکترون و هیدروژن  می احیا الکتیکی تخمیر در که مولکولی -۱4 
 الکتات الکتیکی را نام ببرید؟ تخمیر نهایی محصول -۱5 
 ماهیچه ای های یاخته و باکتریها از انواعی میدهند را نام ببرید؟  انجام را الکتیکی تخمیر که هایی دو نمونه ازیاخته -۱۶ 
 شیر شدن ترش مانند غذا، چیست؟ فساد  الکتیکی تخمیر ضرر -۱۷ 
 الکتیکی و تولید الکتات تخمیر شیر چیست؟ شدن ترش علت -۱۸ 
 خیارشور مانند هایی خوراکی و لبنی های فراورده مانند غذایی های فراورده تولید الکتیکی را نام ببرید؟ تخمیر دو مورد ازکاربرد -۱9 
  خود ساختار در نشده جفت الکترون های چیست؟ داشتن  آزاد های رادیکال باالی پذیری واکنش علت -2۰ 

 بدن    های بافت دهنده تشکیل زیستی های مولکول با واکنش آزاد چیست؟  های رادیکال رسانی آسیب علت -2۱
 اکسیژن های مولکول از میتوکندری، درون هوازی، تنفس در ای را نام ببرید؟ یاخته تنفس در آزاد های رادیکال تولید محل -22
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 (2O-) اکسید چه نام دارد؟   یون  اکسیژن آزاد رادیکال -2۳ 

 به آن ماندن باقی و هیدروژن یون با( 2O-)اکسید یون واکنش عدم یاخته ای چیست؟ تنفس در آزاد های رادیکال تولید علت -24 
 آزاد رادیکال صورت

 آنها کربنی ساختار تخریب و آنها از الکترون گرفتن زیستی را بیان کنید؟  های مولکول بر آزاد های رادیکال تأثیر -25 
 اسیدها نوکلئیک و پروتئینها لیپیدها، کربوهیدرات ها، زیستی)آلی( را نام ببرید؟  های مولکول انواع -2۶ 
 کاروتنوئیدها مانند پادآکسنده مواد داشتن بدن چیست؟  سالمت حفظ در سبزیجات و ها میوه داشتن نقش علت -2۷ 
 جلوگیری به آزاد های رادیکال از اضافی الکترون های را بیان کنید؟ گرفتن پادآکسنده ها توسط آزاد های رادیکال سازی خنثی روش -2۸ 
 بدن بافتهای تخریب عدم اسیدها( نوکلئیک و پروتئینها لیپیدها، زیستی)کربوهیدراتها، مولکول های به آزاد های رادیکال حمله از
 میتوکندری در آزاد های رادیکال تجمع سازی چیست؟ خنثی به نسبت آزاد های رادیکال تشکیل سرعت شدن بیشتر نتیجه -29 
 میتوکندری تخریب میتوکندری را نام ببرید؟  در آزاد های رادیکال تجمع نتیجه -۳۰ 
 یاخته تخریب میتوکندری چیست؟  تخریب نتیجه -۳۱ 
 تغذیه -۱جمله از فراوانی، را نام ببرید؟عوامل کنند می رو روبه مشکل با آزاد های رادیکال سازی خنثی در را میتوکندری که عواملی -۳2 

 (میتوکندری پروتئین های در ژنی نقص مثل) ژنی -2 سبزیجات و میوه مصرف عدم یا و الکل مصرف مثل) ای
 آزاد های رادیکال تشکیل سرعت افزایش -۱ آزاد را نام ببرید؟ های رادیکال سازی خنثی در میتوکندری عملکرد بر الکل تأثیر دو-۳۳ 

 اکسیژن آزاد های رادیکال کاهش در میتوکندری عملکرد از جلوگیری -2 اکسیژن

 یDNA به حمله کبدی از چه طریقی است؟ یاخته و میتوکندری روی بر الکل مصرف از حاصل اکسیژن آزاد های رادیکال تأثیر -۳4 
 کبد( نکروز) مردگی بافت  ای یاخته مرگ  میتوکندری مرگ  میتوکندری

 آن افتادن کار از و کبد کار در اختالل الکلی چیست؟ مشروبات نوشیدن عوارض ترین شایع -۳5 
 شدن ساخته الکترون چگونه منجر به مرگ یاخته ای می گردد؟  انتقال زنجیره های پروتئین به مربوط های ژن در ژنی نقص -۳۶ 

 در آزاد های رادیکال تجمعآزاد های رادیکال سازی خنثی در معیوب پروتئینهای کردن عمل ضعیف  معیوب پروتئینهای
 یاخته ای مرگ  میتوکندری مرگمیتوکندری

 مرگ ودر نتیجه هوازی تنفس های واکنش از تعدادی یا یک مهار هوازی چگونه است؟ تنفس بر سمی مواد تأثیر -۳۷ 
 الکترون انتقال زنجیره توقف به اکسیژن به الکترون انتقال به مربوط نهایی واکنش مهار هوازی چیست؟  تنفس بر سیانید تأثیر -۳۸ 
 شدن جدا عدم و هموگلوبین در هم گروه به اتصال خون از چه طریقی است؟ در تنفسی گازهای انتقال بر مونوکسید کربن گاز تأثیر -۳9 

 خون در اکسیژن حمل ظرفیت کاهش به هموگلوبین به اکسیژن اتصال از جلوگیری - هموگلوبین از آسان

( ها یاخته در اکسیژن کاهش دلیل به) هوازی تنفس انجام در اختالل -۱ یاخته ای را بیان کنید؟ تنفس بر CO مونوکسید کربن دو تأثیر -4۰ 
 اکسیژن به ها الکترون انتقال به مربوط واکنش توقف -2

  سیگار -2 خودروها از شده خارج دود -۱ ( را نام ببرید؟(CO مونوکسید کربن تولید منابع -4۱ 

 (COمونوکسید ) کربن -2 سیانید -۱ شوند را نام ببرید؟  می اکسیژن به الکترون انتقال واکنش مهار سبب که دو مورد ازعواملی -42
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