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  از ماده به انرژی  5فصل :

 انرژی مصرف می کنند .  در هر لحظهیاخته های بدن ما  -

 از غذایی که می خوریم تامین می شود .  به شیوه یکسانیانرژی مورد نیاز بدن ما و زرافه  -

 : تامین انرژی تنفس یاخته ای یا تنفس سلولی  1گفتار 

 به علت انجام فرایندی به نام تنفس یاخته ای است )تنفس یاخته ای هوازی(: نیاز ما به اکسیژن  علت نیاز ما به اکسیژن

 است .   ATPتولید و  تجزیه ماده مغذیتنفس یاخته ای : به معنی 

 با حضور اکسیژن است  ATP: تجزیه ماده مغذی و تولید تنفس یاخته ای هوازی -1انواع تنفس یاخته ای     

 بدون حضور اکسیژن است. ATP: تجزیه ماده مغذی و تولید بی هوازیاخته ای تنفس ی -2                     

تجزیه می شود و از ل مگلوکز به طور کادر واقع در تنفس سلولی )یاخته ای ( هوازی ، در حضور اکسیژن  -

 تولید می شود .  ATPو  O2Hو  2COتجزیه آن 

 O+ATP   2H6+2CO6P+P        +AD2O6+6O12H6واکنش تنفس سلولی )هوازی(              

ATP  مولکول پر انرژی 

 ، رشد و فعالیت کند.زنده بماند هیچ جانداری نمی تواند بدون انرژی چون      ATPنیاز جانداران به انرژی یا علت  -

 نیازدارد                                          ATP انرژی یا  مانند رشد ، نمو و تولید مثل به  حفظ هر یک از ویژگی های جانداران                        

 است . ATPدر سلول ها  شکل رایج و قابل استفاده انرژی 

  RNAدر ساختار  شرکت میکند با از دست دادن دو فسفات  RNA که در ساختنوکلئوتید آدنین دار     ATPساختار  -

 قرار می گیرد                     

 آدنین +ریبوز     آدنوزین شامل       باز آدنین                      این نوکلئوتید                       

 قند پنج کربنه ریبوز                                                           

 وجود دارد.بین گروه های فسفات ی پر انرژی سه گروه فسفات       پیوندها                                              

 دو پیوند پر انرژی                                                                       
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 سه حلقه آلی دارد         دو حلقه مربوط به آدنین                        

 و یک حلقه مربوط به ریبوز                                                   

 انجام می شود .  در سه مرحلهافزوده شدن فسفات به آدنوزین  با ATPساخته شدن                      

 آدنوزین مونوفسفات   AMPآدنوزین + فسفات       -1

2- AMP        فسفات +ADP  آدنوزین دی فسفات 

3- ADP        فسفات +ATP ات ن تری فسفزیآدنو 

  به  ATPوتبدیل  با مصرف انرژی ADPاز ATPتشکیل را به یگدیگرمی بینید .  ADPوATPتبدیل  2در شکل  -

 ADP  است با آزاد شدن انرژیهمراه. 

 : 2توضیح شکل 

 میشودیک مولکول آب و ATPتولید سبب ، مواد مغذی تجزیه+انرژی حاصل از ADP      ADP  +PازATPهنگام تولید 

 یعنی یک پیوند پر انرژی بین فسفات دوم وسوم تشکیل وانرژی ذخیره می شود                                    

 تبدیل می شود و انرژی آزاد  Pو   ADPیک مولکول آب به  مصرفبا  ADP          ATP به ATP هنگام تبدیل

 از سلول را تامین می کند .شده ، انرژی مورد نی                                            

 یعنی پیوند پر انرژی بین فسفات دوم و سوم شکسته می شود و انرژی آزاد می شود .                                  

 از نوع هیدرولیز، این واکنش با مصرف یک مولکول آب همراه است  ADPبه  ATPبا توجه به اینکه تبدیل :  نکته

 یا آب کافت است .

به قند ریبوز متصل  نج کربنهبا حلقه پباز آدنین دارای دو حلقه شش و پنج کربنه است و  1با توجه به شکل:  نکته

 است 

ذخیره می شود  ATPبلکه ابتدا در مولکول  نیستقابل استفاده برای سلول  به طور مستقیم: انرژی مواد مغذی  نکته

 وسپس در اختیار سلول قرار  می گیرد .
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  ATPته شدن سه روش ساخ

) پیش ماده( برداشته  گروه فسفات از یک ترکیب فسفات دار: در این روش  در سطح پیش ماده ATPساخته شدن  -1

 ساخته می شود . ATP افزوده می شود و ADPشده و به 

ا پس )ماهیچه ه ATPو تولید  ADPتقال آن به و ان در ماهیچه هاکراتین فسفات  مثال : جدا شدن فسفات از مولکول

  از مصرف گلوکز از اسیدهای چرب و کراتین فسفات برای تامین انرژی انقباض استفاده می کنند (

  است . ADPیکی برای اتصال کراتین فسفات ودیگری برای ، واکنش دارای دو جایگاه فعالآنزیم این 2در شکل 

 سلولی انجام می شود .  در میتوکندری )راکیزه( هنگام تنفس        ATP یساخته شدن اکسایش -2 

  می شود ATPسبب تولید  انتقال الکترون ها در میتوکندری انرِژ ی حاصل از+ADPدر این روش یون فسفات +      

 انجام می شود .  پالست )سبزدیسه( هنگام فتوسنتزدر کلرو      ATPساخته شدن نوری  -3

 نور سبب ایجاد الکترون های پر انرژی می شود      در این روش                                       

 (6در سبزدیسه می شود .)فصل  ATPسبب تولید        ADPانرژی الکترون + یون فسفات +                      

 زیستن با اکسیژن 

 اغلب واژه تنفس یاخته ای را برای تنفس سلولی هوازی به کار می برند .  -

 از تنفس یاخته ای نیز ، تنفس یاخته ای هوازی است .  در این جا منظور ما -

 گلیکولیز یا قند کافت       

 است و به معنی تجزیه گلوکز است .اولین مرحله تنفس سلولی )هوازی و بی هوازی(  -1

 بدون نیاز به اکسیژن انجام می شود .  -2

 ت .: ماده زمینه ای سیتوپالسم )سیتوسل=سیتوزول( اسمحل انجام آن  -3

 مولکول پیرووات  2محصوالت آن       - 4

                         ATP        گلیکولیزبه روش پیش ماده       در مرحله چهارم 

                          NADH         در مرحله سوم 
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 به  ATPمصرف می شود )یعنی  ATPمولکول  2،  برای فعال  سازی گلوکز: مرحله اول       مراحل گلیکولیز  

                           ADP فسفاته تولید می شود .  تبدیل می شود ( و فروکتوز 

 به دو مولکول قند سه کربنه یک فسفاته می شکند . دو فسفاته فروکتوزمرحله دوم :                          

 کربنه یک فسفاته     یک فسفات می گیرد و دو فسفاته می شود . مرحله سوم : هر قند سه                        

 تولید می شود NADHمی دهدو NAD+اکسایش می یابد چون الکترون به                                                        

 یک فسفاته بوجود می آیدهر قند از  سفاتهسه کربنه دوف یک اسیدو نهایتا                                                    

 سه کربنه دو فسفاته )اسید(مرحله چهارم : از هر ترکیب                  

 )دردومرحله(ATPشود که بنیان اسید پیروویک است ودو مولکول  یک پیرووات سه کربنه ایجاد می                 

 در  ATPمتصل می شود. تولید  ADPیب فسفات دار جدا و به از ترک ATPتولید می شود ، چون               

 (1سطح پیش ماده است . )پاسخ فعالیت                  

 .  تولید می شودATP 4وپیرووات  2 در مرحله چهارم ترکیب سه کربنه دوفسفاته داریم پس 2چون                

NADH       حامل الکترون است 

 به اضافه الکترون وپروتون تشکیل می شود +NADواز و نوکلئوتید داردد                  

               NAD+وNADH با گرفتن واز دست دادن الکترون وپروتون ،به همدیگر تبدیل می شوند 

                NAD+  یک الکترون برای خنثی کردن   می یابد کاهش، الکترونبا گرفتن(𝑵𝑨𝑫+  به کار می رود( 

                NADH می یابد اکسایش با از دست دادن الکترون 

                   𝑁𝐴𝐷++2 H+ +  2 e         NADH+ H+    

 میتوکندری یا راکیزه -1      سه اندامک سلولی که دارای دو غشاء هستند

 سته ه -2                                                        

 کلروپالست یا سبزدیسه  -3                                                       

   وجود داردDNAدرهرسه اندامک شباهت دیگر :
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    مقصد پیرووات

   ی شود م قال فعال وارد میتوکندریبا روش انتاگر تنفس هوازی باشد )یعنی اکسیژن حضور داشته باشد ( پیرووات -1

تخمیر  و در ماده زمینه ای سیتوپالسم باقی می ماندیعنی اگر تنفس بی هوازی باشد ، پیرووات  نبود اکسیژندر اما -2

                      انجام می شود که بعدا توضیح داده خواهد شد . 

 ساختار میتوکندری یا راکیزه    

 استغشا بیرونی    صاف    دارای دو غشا -1   

  ندارد و اکسایس پیرووات و مولکولهای زنجیره انتقال الکترون را سازATPآنزیم های                                    

 و.. است مولکول های زنجیره انتقال الکترونسازواکسایش پیرووات و ATPدارای آنزیم های    غشا درونی           

 سازATPهرچه چین خوردگی بیشتر    سطح بیشتر   تعداد آنزیم  چین خورده است،                                     

 (2بیشتر)پاسخ فعالیتATPتوانایی تولید وزنجیره انتقال الکترون بیشتر     

 فضای درون میتوکندری به دو       بخش بیرونی)فضای بین دوغشا(-2   

                     بخش داخلی                                          

 حلقوی  DNAیک یا چند مولکول                         

 ریبوزوم های شبیه ریبوزوم باکتری و از ریبوزوم های سیتوسل کوچکتر و ساده تر است . دربخش داخلی       

                       RNA  وPr  و آنزیم های مختلف(DNA پلی مرازوRNA  ).....وجود دارد .پلی مرازو 

 در آن بوزوم )رناتن( مخصوص به خود دارد.بنابراینمستقل از هسته و ری DNAمیتوکندری                          

 )علت پروتئین سازی در میتوکندری(انجام می شودپروتئین سازی                        

 پروتئین های میتوکندری 

قرار دارد ، از روی آن رونویسی )توسط  حلقوی میتوکندری DNAژن شان در از پروتئین های میتوکندری  یانواع -1

RNA  (نجام شودا.)رونویسی و ترجمه می تواند همزمان ترجمه می شوند ا توسط ریبوزوم های میتوکندریپلی مراز ( و سپس  

قرار دارد ، این ژن ها در هسته رونویسی می شوند  ژن شان در هستهدیگر از پروتئین های میتوکندری  انواعی-2

ترجمه  ریبوزوم های آزاد سیتوپالسمبه سیتوپالسم آمده و توسط  mRNA( و سپس 2پلی مراز  RNA)توسط آنزم 

 و وارد میتوکندری می شوند . 
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 سیم شود میتوکندری می تواند تق ، حال تقسیم نیست یعنی حتی وقتی که سلول درمیتوکندری می تواند همراه با سلول یا مستقل از سلول تقسیم شود  -

 مستقل بودن تقسیم میتوکندری از تقسیم یافته چه اهمیتی دارد؟

ا به رتا نیاز خود می تواند تعداد میتوکندری خود را افزایش دهدداشته باشد ،  به انرژی بیشتری نیازهر گاه سلول  -

 تامین کند . انرژی 

السم ، پجام می شود تا درهنگام تقسیم سیتوتقسیم میتوکندری ان اینترفازسته در مرحله قبل از تقسیم همچنین ه -

 میتوکندریها به طور متناسب بین دو سلول دختر تقسیم می شود .

 : از نظر اندازه وجود دارد دو نوع ریبوزوم در سلول یوکاریوتی: نکته 

 وکندری و کلروپالست هستند.که در میت با ساختار ساده تر کوچکترریبوزوم های  -1   

 ادبه صورت آز و شبکه آندروپالسمی،  روی غشا خارجی هستهکه در  با ساختار پیچیده تر بزرگترریبوزوم های  -2   

 وجود دارد . در ماده زمینه ای سیتوپالسم

  هم زمان انجام شود . می تواندمه جتوجه داشته باشید در سلول یوکاریوتی به علت وجود میتوکندری و کلرو پالست ، رونویسی و تر -

 . وارد میتوکندری می شودوآنجا اکسایش می یابد انتقال فعالیرووات از طریق پ       اکسایش پیرووات

 انجام می شود .  در دو مرحله Aتبدیل پیرووات به استیل کو آنزیم                           

 از دست می دهد . 2COکربن به شکل  وات     یکابتدا پیر -1                       

 پیروات اکسایش می یابد .     +𝑁𝐴𝐷با دادن الکترون به                                             

                                                                                𝑁𝐴𝐷+. کاهش می یابد 

 (6نهایتا پیرووات به استیل تبدیل می شود )شکل                                            

 تولید می شود .  Aترکیب شده و استیل کوآنزیم Aسپس استیل با کوآنزیم  -2                       

  2COلکولیک مو      پیرووات  از هرمحصوالت اکسایش پیرووات                            

 Aیک مولکول استیل کوآنزیم                                                                                    

 تولید می شود . NADHیک مولکول                                                                                  
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 تولید می شود  لیزپیرووات در گلیکو 2از هر مولکول گلوکز                           

  CO2 2           سچرخه کربتا قبل از  میتوکندری دراز هر گلوکز بنابراین                       

 Aاستیل کو آنزیم  2                                                                                                     

                                                                                                    2 NADH شود . تولید می 

 انجام می گیرد .  داخلی میتوکندری در بخش  به نام چرخه کربس چرخه ای از واکنش های آنزیمیدر  Aاکسایش استیل کو آنزیم 

 : اکسایش بیشتر  2گفتار 

 تجزیه شود .  2COباید تا حد تشکیل مولکول  در تنفس هوازی گلوکز مولکول -

 قند کافت     در سه مرحله  2COتجزیه کامل گلوکز به  -

 اکسایش پیرووات                                                         

 چرخه کربس انجام می شود                                                       

 . وجود دارد در بخش داخلینیزآنزیم های آن انجام می شود و  میتوکندری در بخش داخلی      چرخه کربس

  باید تولید شود ( CO2 2 چرخه چون استیل دو کربن دارد درهر) زم استال Aمولکول استیل کو آنزیم یک هر چرخه کربسبرای                   

 ده()به روش پیش ما2CO    3- ATPدو مولکول  -A    2کو آنزیم  -1: محصوالت چرخه کربس                    

                  4- NADH            5- 2FADH (3در محلهای متفاوتی از چرخه کربس تشکیل  5و4و)میشوند 

                   2 FADH        . یک ترکیب نوکلئوتید دار )دی نوکلئوتید( است 

 حامل الکترون و پروتون است . NADHنقش آن : همانند                                   

 کاهش می یابد  FAD پسالکترون می گیرد FADچون 2FADH تولیدهنگام                              

 اکسایش می یابد 2FADHاز دست می دهد ، الکترون  2FADH چون FAD تولیدگام هن                           

                                                                                        2FADH   
کاهش

اکسایش
    + H2+e2FAD+  

 ی شود تجزیه م 2CO مولکول گلوکزتا تشکیل وچرخه کربس اکسایش پیروواتبناربراین با انجام   

 (می شود. 2FADHوNADH) ومولکولهای حامل الکترون ATPانرژی حاصل از تجزیه گلوکز صرف ساختن 

1 2 
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 :  مراحل چرخه کربس    

  Aمولکول شش کربنه + کو آنزیم      A: یک مولکول چهار کربنه + استیل کو آنزیم مرحله اول 

 هد و اکسایش می یابد : مولکول شش کربنه     الکترون از دست می د مرحله دوم

 از دست می دهد .  CO 2یک کربن به صورت                                            

 نهایتا یک مولکول پنج کربنه بوجود می آید .                                         

 از دست می دهد . CO 2: مولکول پنج کربنه     یک کربن به شکل مرحله سوم 

 الکترون ازدست می دهد و اکسایش می یابد و نهایتا مولکول چهار کربنه تولید می شود.                                  

 : از مولکول چهار کربنه ، مولکول چهار کربنه اولیه بازسازی می شود . طی مراحلی 

 تولید می شود . FADH 2و NADHو  شده FADو  NAD +سبب کاهشالکترون ها در مراحل چرخه کربس  -

 تولید می شود .  به روش پیش مادههم  ATPهمچنین  -

            تولید  Aاستیل کو آنزیم  2. چون از هر مولکول گلوکز  فعالیت می کند چرخه کربس 2یک مولکول گلوکز برای 

  ، دو چرخه کربس باید فعالیت کند  Aمی شود و برای اکسایش دو مولکول استیل کو آنزیم 

 تولید می شود . 2CO2     2CO4× 2چرخه کربس       2بنابراین برای یک مولکول گلوکز      

 پیرووات  2از اکسایش  CO2 2تولید می شود       2CO6از تجزیه کامل یک گلوکز در تنفس هوازی      

                                                                                      2CO4  چرخه کربس  2از فعالیت 

2CO  2میتوکندری تولید می شود این  در بخش داخلیCO  برای خروج از سلول باید از: 

 غشا درونی میتو کندری -1       عبور کند غشا 3            

 عبور می کند الیه  6د دارداز وچون هرغشا دو الیه فسفولیپی        غشا سلول-3وغشا بیرونی -2                      
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 بیشتر  ATPیل کتش      

 ولیزساخته می شود       در مرحله گلیکبه دو روش  ATP ای در تنفس یاخته

 د ر سطح پیش ماده         چرخه کربس  ATPساخته شدن                

مصرف می شوند  ATPبرای تولید  FADH 2و NADH، مولکولهای  ATP یساخته شدن اکسایش              

 2CO6      چگونگی این روش در زنجیره انتقال الکترون توضیح داده خواهد شد . 

فقط تا کنون تولید می شود   ATPوO2H 6ای هوازی از هر مولکول گلوکز   ، در تنفس یاخته  1با توجه به واکنش 

 شد.توضیح داده به روش پیش ماده   ATPتعدادی و  CO6 2تولید 

 . قال الکترون میتوکندری توضیح داده شودرا در زنجیره انتبه روش اکسایش  ATPتولید و  تولید آباکنون باید 

 

 زنجیره انتقال الکترون 

 مولکول های زنجیره انتقال الکترون در غشاء درونی میتوکندری قرار دارند .  -

و  NAD +، چون خودشان به کترون می دهندال،  به زنجیره انتقال الکترون FADH 2و NADHدو مولکول  -

FAD . اکسایش می یابند 

  وجود دارد در غشاء درونی بخش  پنج       میتوکندریهر زنجیره انتقال الکترون در کتاب 8در شکل 

 )ششمین بخش( زنجیره یا آخرین پذیرنده است آخرین مولکول اکسیژن و                                                       

        ه انتقال الکترونبخش از زنجیر 3

 هستند یعنی از یک سمت غشا تا سمت دیگر غشا ادامه دارند .پروتئین های سرتاسری          

 عالوه بر انتقال الکترون          

 به فضای بین دو غشا  را از بخش داخلی H+رف انرژی یعنی با ص  را ایفا می کنند    )پروتون (  H+نقش پمپ         

 فعال می دهند .  انتقال                                                           

 انرژی الزم برای انتقال فعال را از الکترونها می گیرند .                                                           

 ستند ویک از آنها فقط در الیه داخلی غشا درونی وجود دارد ینری سرتاس،بخش زنجیره 2
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  با صرف انرژیغلظت  خالف شیبیعنی انتقال مواد در       انتقال فعال -

 ATPبا صرف  یا باشد ATPاست با صرف ممکن انجام می شود اما  همیشه با صرف انرژیعال انتقال ف                

 الکترون ها باشد . یمثال از انرژِ  نباشد

 تفاوت اکسیژن با سایر مولکولهای زنجیره انتقال الکترون  2-

 نی میتوکندری قرار دارند .وجود دارد بقیه مولکولهای زنجیره در غشاء درواکسیژن در بخش داخلی                 

 گرفتن الکترون فقط کاهش می یابد ولی بقیه ابتدا کاهش و سپس اکسایش می یابد .  اکسیژن با               

 یعنی مولکول اکسیژن و انتقال الکترون به آخرین پذیرنده -1      دو نقش زنجیره انتقال الکترون میتوکندری

 تشکیل می دهند آب  داخلی قراردارند که در بخش (H2(+پروتون هایی که با، (𝑂−2اکسید )تولید یون 

                                O2H          +)H2)   +  𝑶−𝟐                          𝑶−𝟐         e2   +2O 
𝟏

𝟐
 

استفاده می شود و  ATPبرای ساخت  H+ی و در نتیجه از انرژمی شوند  H+ایجاد شیب پمپ پروتونی سبب  سه-2 

 می سازد. ATPساز ،  ATPآنزیم 

 .اء درونی میتوکندری قرار دارد در غشمجموعه پروتئینی ساز        این آنزیم  ATPآنزیم 

 ساختار پروتئینی دارد .                           

 شامل دو بخش                       

 )قسمت پایه که دوبخشی است (است . در غشا درونی است  پروتئینی سرتاسری     بخش کانالی -1

 غشاء به فضای درونی میتوکندری است . دو از فضای بین H+تنها راه بازگشت                       

 می شود .  H+سبب انتشار تسهیل شده                       

 و به کمک کانال پروتئینی انتقال می یابد .در جهت شیب غلظت بدون صرف انرژی  H+یعنی                       

 ( به وسیله بخش چرخنده به پایه متصل استساز ATPقسمت سر آنزیم )به بخش کانالی متصل است .خش آنزیمی     ب-2

 قرار دارد . میتوکندری  دربخش داخلی                      

 تولید می کند  P     ATPو  ADP)پروتون ( استفاده می کند و از  H+مستقیما از انرژی                       
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 )پروتون( استفاده می شود. H+مستقیما از انرژی      ساز ATPتوسط آنزیم  ATPبرای ساخته شدن                  

 چون از انرژی الکترون های حاصل از اکسایش                                                                                

  NADH  2وFADH  برای انتقال فعال و ایجاد شیب+H  برای  الکترون یپس غیر مستقیم از انرژِ استفاده شده است

 الف(  2می گویند )فعالیت  ATP یاستفاده شده که به این روش ساخته شدن اکسایش ATPساخته شدن 

 بیشتری می شود ؟  ATPسبب تولید  2FADHنسبت به یک مولکول  NADHچرا یک مولکول 

 از NADHهای نالکتروین پمپ داده می شود و لوبه ا NADHایش : الکترونهای حاصل از اکس8با توجه به شکل 

بیشتر باشد تولید  H+بیشتری می شود بنابراین هر چه شیب  H+عبور کرده ، سبب انتقال فعال  هر سه پمپ پروتون

ATP  2الکترونهای بیشتر است اماFADH  و انتقال فعال  عبور می کند و از دو پمپنمی شود به پمپ اول داده+H 

 کمتری تولید می شود . ATP       کمتر 

 مشاهده می کنید . 9در شکل  خالصه ای از تنفس یاخته ای رامروری بر تنفس یاخته ای 

                                         ATP 

 NADHگلوکز                                 

 پیرووات                                         

                                          2CO 

 Aکو آنزیم                                          NADHپیرووات                                 

 TPAو A                              NADH  ،2FADHاستیل کو آنزیم                                           

                                                                                            2CO2 

  NADH                                                O2H 

2FADH                                                +NAD      

2O                                                        FAD 

                                                             ATP 

 

 گلیکولیز

اکسایش 

 پیرووات 
 چرخه کربس

 زنجیره انتقال الکترون
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 در هر سه مورد تولید می شود . NADH    مقایسه محصوالت گلیکولیز و اکسایش پیرووات و چرخه کربس 

                                                                             2FADH  . فقط در چرخه کربس تولید می شود 

                                                                              2CO  نمی شود .در گلیکولیز تولید  

                                                                               ATP تولید نمی شود یش پیرووات در اکسا . 

 تنظیم تنفس یاخته ای تولید اقتصادی

تولید شده در ازای تجزیه کامل  ATPنشان می دهد که مقدار  در شرایط بهینه آزمایشگاهیاندازه گیری های واقعی  -

 ولبه نوع سل                     است . ATP33 حداکثر،  در بهترین شرایط در سلول یوکاریوتگلوکز 

                              ونیاز بدن دارد       بدن فرق می کندیعنی بستگی ومتناسب با نیاز ر سلول های متفلوتد ATPتولید   

 است . ADPو   ATPمیزانتحت کنترل           ATPتولید  

 ATP تولید  تا مهار می شونددر قند کافت و چرخه کربس  ، آنزیم های درگیرزیاد باشد  ATPگر ا                     

 چون آنزیم ها سرعت را متوقف نمی کند ATPولید ت، مهار شدن آنزیمشید اتوجه داشته ب)کم شود                   

  (می شودشدن آنزیم سرعت واکنش کم با مهار ایراین نبشدنی را افزایش می دهند  واکنش های انجام                  

 فعال وتولید  چرخه کربس( آنزیم های درگیر در قند کافت وزیاد باشد ، این آنزیم ها ) ADPکم و  ATPاگر مقدار                     

                  ATP . افزایش می یابد 

 . مانع از هدر رفتن منابع می شود ، ATPتنظیم تولید تنظیم تنفس یاخته ای یا                 

 یاخته های بدن ما        به طور معمول از      گلوکز  -

 و ذخیره قندی کبد)گلیکوژن( برای تامین انرژی استفاده می کنند یعنی                                                        

 امین انرژی سلول استفاده می شود لیکوژن ابتدا به گلوکز تجزیه می شود سپس گلوکز برای تگ                            

 به سراغ تجزیه       چربی ها ATPدر صورتی که منابع قندی کافی نباشد آنها برای تولید                        

 و پروتئین ها می روند                                                                                                               
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 فاوتیا به دالیل متکه رژیم غذایی نامناسب دارند ، عوارض سوء تغذیه و فقر غذایی شدید و طوالنی مدت در افرادی

 چیست ؟ غذای کافی در اختیار ندارند

 :به این علت که  استیستم ایمنی و س ماهیچه های اسکلتی ضعیف شدنو  تحلیل

 و تجزیه می شوند چربی ها و پروتئین ها منابع قندی کافی در اختیار سلول نیست  -1

نقش دارند و در ماهیچه های اسکلتی تارهای پروتئینی مختلفی وجود تئین ها در سیستم دفاعی بدن از طرفی پرو-2

 دارد که با تجزیه پروتئینها ضعیف می شوند .

 مولکول آب تولید می شود  6گلوکز آب تولید می شود به ازای هر مولکول ،ه ای دانه هاتنفس یاختاز: 4عالیت پاسخ ف

 : زیستن مستقل از اکسیژن 3گفتار 

 است .  گیرنده نهایی الکترون اکسیژن در تنفس یاخته ای )هوازی( -

 ام می شود . انج تنفس بی هوازی )یا تخمیر(دارند ،  اکسیژن اندکییا  اکسیژن ندارنددر محیط هایی که -

 از روش های تامین انرژی در شرایط کمبود یا نبود اکسیژن است .     تخمیر 

 مثل باکتری های بی هوازیمثال موجودات بی هوازی در انواعی از جانداران رخ می دهد              

 . نقشی در تخمیر ندارندو در نتیجه زنجیره انتقال الکترون  میتوکندری            

 آن     تخمیر الکلی  دو نوع معروفکه  انواعی از تخمیر وجود دارد          

 در صنایع مختلف کاربرد دارند .که تخمیر الکتیکی                                                                          

 تخمیر الکلی و الکتیکی      

 ایجاد می کنند . ATP و ی سیتوپالسم آغاز می شوند      پیروواتبا قند کافت در ماده زمینه ا  

                                                                        +NAD  بهNADH . تبدیل می شود 

 ،  نباشد NAD+.و اگر  ضروری است NADHاز  NAD+، تولید  برای تداوم قند کافتدر تخمیر الکلی و الکتیکی   

  برای تداوم قند کافت ضروری است . NAD+قند کافت متوقف و در نتیجه تخمیر متوقف می شود در واقع بازسازی   

 میشود +NAD)مولکول معدنی( در زنجیره انتقال الکترون سبب بازسازی  O2در تنفس هوازی :توجه 
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 می شوند . NAD+بازسازی )تولید( که سبب )اتانال وپیرووات(یجاد می شوند امولکولهایی آلی  در تخمیر ولی   

 (میشود نانتولید شده سبب ایجاد حبابهایی در خمیر 2CO)ورآمدن خمیر نان به علت تخمیر الکلی است  تخمیر الکلی   

 انجام می شود . ماده زمینه ای سیتوپالسمدر                   

 تولید می شود . NADHو  ATPپیرووات و  نجام و: ابتدا قند کافت ا13 با توجه به شکل                    

 به مولکول دو کربنی اتانال  2CO یز با از دست دادن یک کربن به صورتگلیکول زپیرووات حاصل ا                    

 تبدیل می شود .                   

 می شوند . NAD+به  NADHیل سبب تبد       NADHاز  H+و اتانال با گرفتن الکترون                   

 و سپس به اتانول تبدیل می شوند .                                                                        

 )اتانال کاهش ومی شود . NAD+ سبب بازسازی NADHاز کاهش بنابراین اتانال با گرفتن الکترون                   

NADH )اکسایش می یابند 

 NADHتا مولکول 2                                    

 در تخمیر الکلی تولید می شود .اتانول  2و  2CO2و     NAD2+         پیرووات2تااز هر مولکول گلوکز        

 ATPتا مولکول 2             تخمیر الکتیکی  

 از گلوکز در تنفس سلولی هوازی در ابتدا به اکسیژن نیاز دارند و  ،در ماهیچه های اسکلتی برای تجزیه کامل گلوکز-1

   2OC و آب وATP    . تولید می کنند 

الیت )یعنی در فع اگر اکسیژن کافی نباشداما به علت فعالیت شدید ماهیچه های اسکلتی و مصرف زیاد اکسیِژن ،   -2

انجام می شود یعنی پیرووات حاصل از قند کافت وارد میتوکندری )راکیزه(  تخمیر الکتیکیطوالنی مدت ماهیچه اسکلتی( 

 ماده زمینه ای سیتوپالسم باقی می ماند . نمی شود و در 

  NAD+سبب تولید       NADHاز  H+پیرووات با گرفتن الکترون و 

 درماهیچه ها تجمع می یابد  ( و الکتات 11و مولکول سه کربنی الکتات می شود)شکل                                  
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                                  NADH تا2                                                       

 تولید می شود .  NAD2+الکتات و  2پیرووات      مولکول  2     از هر مولکول گلوکز در تخمیر الکتیکی 

 ATP مولکول  2                                                      

 انجام می شود .ماهیچه اسکلتی در سلولهای یوکاریوتی مثل سلول     تخمیر الکتیکی

 در انواعی از باکتریها )پروکاریوتها( انجام می شود                     

 می شوند .ادغذایی ترش شدن شیر و فساد موبا تخمیر الکتیکی سبب  هابعضی از این باکتری                         

 اما انواعی از آنها در تولید فراورده های غذایی     مثل فراورده های شیر مثل ماست و پنیر                         

 کی هایی مثل خیار شور نقش دارند و خورا                                                               

 تولید میشود ولی در تخمیر الکتیکی تولید نمی شود  CO2ر الکلی هم جه در تخمیتو

 2ATPوco2 2اتانول و2محصوالت حاصل ازتجزیه یک مولکول گلوکزدر تخمیر          الکلی :

 2ATPالکتات و2: الکتیکی                                                                        

 رگیاهانتخمیرد

 گیاهانی که به طور طبیعی در شرایط غرقابی رشد می کنند ساز و کارهایی برای تامین اکسیژن مورد نیاز دارند .

 ( هوادار) نرم آکنه ای  تشکیل بافت پارانشیمی -1

 شش ریشه )ریشه هایی از یک گیاه آبزی به جای قرار گرفتن در داخل آب از سطح آب بیرون آمده اند( مثال شش-2

 ادرخت حرریشه در 

 به هر حال اگر به هر علتی اکسیژن در محیط نباشد یا کم باشد ، تخمیر در گیاه انجام می شود .  -

 .کتیکی در گیاهان انجام می شود الهر دو نوع تخمیر الکلی و  -

  د نجاممی اآن به مرگ  درسلول  چون تجمع آنهااز یاخته دور شوندباید یاخته گیاهی ید شده درالکل و الکتیک اسید تول -

به علت اینکه هسته و بیشتر اندامکهای خود را )از جمله میتوکندری( را  گلبولهای قرمز بالغباید توجه داشت  نکته :

 چون میتوکندری ندارد،  دارد اما تخمیر انجام می دهندد اینکه در داخلشان اکسیژن وجود با وجواز دست می دهند ، 
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 ه ها ندسسالمت بدن : پاداک 

 در ساختار خود  الکترون جفت نشدهرادیکال های آزاد       به علت داشتن 

 دارند . واکنش پذیری باالیی                           

 از آنها( به آنها آسیب می رسانددر واکنش با مولکولهای تشکیل دهنده بافت های بدن)گرفتن الکترون                     

 رادیکالهای آزاد برای جبران کمبود الکترونی خود به مولکولهای سازنده یاخته واجزای آن حمله می کنند                

 وباعث تخریب آنها می شوند

 . عوامل ایجاد سرطان اند  ازرادیکال های آزاد            

 ل می شود ( تبدی𝑂−2)سید کمولکول اکسیژن     با پذیرش الکترون در پایان زنجیره انتقال الکترون به یون ا

 ده و مولکول آب بوجود می آید .  ترکیب ش H+ وسپس بایونهای                      

 آزاد در می آیند بلکه به صورت رادیکال، تشکیل آب نمی شوند اماگاهی پیش می آیدکه درصدی از اکسیژن واردواکنش 

 مقابله با رادیکالهای آزاد 

 )آنتی اکسیدان( به ترکیبات پاداکسندهراکیزه ها ) میتوکندری ها( برای مقابله با اثر سمی رادیکال های آزاد ،    

 وابسته اند .یعنی از آنتی اکسیدان ها کمک می گیرند .   

 . را دارند تنوئیدهاوکاراکسنده هایی مانند حفظ سالمت نقش دارند که دارای پادبه این علت در ها و سبزیجات  میوه   

بر مولکول های زیستی و مانع از اثر تخریبی آنها اکسنده ها( در واکنش با رادیکال های آزاد آنتی اکسیدان ها )پاد  
 در نتیجه تخریب بافتهای بدن می شوند . 

 دیکال های آزاد تجمع را

، تجمع رادیکال های آزاد  سرعت تشکیل رادیکال های آزاد از سرعت مبارزه با آنها بیشتر باشد به هر علتاگر      

 درمیتوکندری اتفاق می افتد و آن را تخریب می کنند و در نتیجه یاخته هم تخریب می شود .

 الکل -1شکل روبرو کنند    ما در مبارزه با رادیکال های آزاد با می توانند میتوکندری )راکیزه( ر عوامل فراوانی    

 انواعی از نقص های ژنی -2                                                                                                     
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 . می دهند سرعت تشکیل رادیکال های آزاد از اکسیژن را افزایشالکل       اثر الکل

 در جهت کاهش رادیکال های آزاد  می شود .  مانع از عملکرد میتوکندریدر نتیجه                 

 سبب تخریب میتوکندری      مرگ سلول های کبدی           میتوکندری DNAبا حمله به رادیکالهای آزاد                

 شوند . بافت مردگی )نکروز( کبد می                

 اختالل در کار کبد و از کار افتادن کبد است.       از شایع ترین عوارض نوشیدن مشروبات الکلیاین بنابر               

 گاه نقص در ژن های مربوط به پروتئین های زنجیره انتقال الکترون به ساخته شدن پروتئین های    نی    نقص ژ 

 می انجامد  معیوب           

                                                                                                            عملکرد مناسبی ندارد که این  پروتئین های معیوب را داشته باشد در مبارزه با رادیکال های آزاد ، میتوکندری        

 توقف انتقال الکترون : 

وجود دارند که با مهار یک یا تعدادی از واکنش های تنفس هوازی ، سبب توقف تنفس سلولی  راوانیمواد سمی ف    

       یکی از این ترکیبات است .  سیانیدومرگ می شوند ، 

 را مهار می کند . 2Oسیانید       واکنش نهایی مربوط به انتقال الکترون ها به   هایی از مواد سمی   مثال 

 در نتیجه باعث توقف زنجیره انتقال الکترون می شود .                                               

 مونواکسید کربن      با اتصال به هموگلوبین ،مانع از اتصال اکسیژن به هموگلوبین می شود.       

 چون مونواکسید به راحتی از هموگلوبین جدا نمی شود     

 مل اکسیژن در خون را کاهش می دهد .در نتیجه ظرفیت ح     

 درواقع در انجام تنفس یاخته ای اختالل ایجاد می کند .      

  CO ندر خوکاهش ظرفیت حمل اکسیژن       گذارد  به دوروش بر تنفس یاخته ای اثر می  

 سبب توقف واکنش مربوط به انتقال الکترون به اکسیژن می شود .                                                          

 از منابع تولید مونواکسید کربن           دود سیگار      

  دود خارج شده از خودروها
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