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از ماده به انرژی

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

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

ورد با همه تفاوت هایی که بین ما و زرافه ای که در تصویر می بینید، وجود دارد؛ انرژی م
رایندهای در این فصل به ف. از غذایی که می خوریم تأمین می شودشیوۀ یکسانی نیاز ما به 

.یاخته ها می پردازیممغذی در آزاد شدن انرژی از مادۀ 



 ایتنفس یاخته
 آموختید 1به یاد دارید چرا به اکسیژن نیاز داریم؟ در کتاب زیست شناسی ،

است؛ انجام فرایندی به نام تنفس یاخته ایبه علت که نیاز ما به اکسیژن 
در گلوکز درذخیره شده مثالً انرژی . تولید می شودATPاین فرایندزیرا در 

.رودکار می به ATPمولکول تنفس یاخته ای، برای تشکیل 

 اییاخته تنفس



 هوازیتنفس یاخته ای این واکنشAerobic Cell Respiration ) را
اکسیژن انجام می حضوربا ATPتولید نشان می دهد؛ زیرا تجزیۀ ماده مغذی و 

شود

تنفس یاخته ای



ATPمولکول پرانرژی

 بدون  نمی تواند هیچ جانداری
ت انرژی زنده بماند، رشد و فعالی

هریک از ویژگی حفظ . کند
های جانداران مانند رشد و نمو  

در اختیار و تولید مثل به 
.استوابسته ATPداشتن 

ATP آدنوزین تری یا
شکل رایج و قابل  ،فسفات
یاخته ها انرژی در استفادۀ 

لی باز آاین نوکلئوتید از . است
وز کربنی ریبآدنین، قند پنج 

با هم آدنوزین نامیده می که )
و سه گروه فسفات ( شوند

.تشکیل شده است



:دهدافزوده شدن فسفات به آدنوزین در سه مرحله روی می 

 ابتدادرAMP( فسفاتمونو آدنوزین)،

سپسADP( دی فسفاتآدنوزین)

 نهایتدر وATP ( آدنوزین تری
.شودتشکیل می ( فسفات



به یکدیگرATPوADPتبدیل

تبدیل2شکلدرATPوADPیلتشک.بینیدمییکدیگربهرا

ATPازADP،بهآنتبدیلوانرژیمصرفباADPآزادباهمراه
.استانرژیشدن



ATPروش های ساخته شدن

1-ساخته شدنATPدر سطح پیش ماده

2-ساخته شدن اکسایشی

3-ساخته شدن نوری



ATP:شدنروش های ساخته 

در سطح پیش مادهATPساخته شدن-1

 شدندیدیم که برای ساختهATP یکی از روش.به فسفات نیاز هست
برداشته شدن گروه فسفات از یک ترکیب ATPشدنِهای ساخته 
به همین علت، . استADPبهافزودن آن و( پیش ماده)فسفات دار 

.می نامندمادهدر سطح پیش ATPشدنساخته این روش را 



مثال
در سطح پیش مادهATPساخته شدن-1

 بهها برای انقباض ماهیچهATP  تأمیننیاز دارند و یکی از راه های
تقال آن در ماهیچه ها، برداشتِ فسفات از مولکولِ کرآتین فسفات و ان

فسفات، پیش ماده ای استکرآتین این مثال در.استADPبهآن 
.به کار می رودATPشدنکه فسفات آن برای ساخته 



ATP:روش های ساخته شدن
اکسایشیساخته شدن -2

در ساخته شدن اکسایشی،ATP از یون فسفات و انرژی حاصل
ادامۀ که درشودساخته می میتوکندری از انتقال الکترون ها در 

.با آن آشنا می شویدفصلاین 



ATPروش های ساخته شدن
ساخته شدن نوری-3

 شودمی در کلروپالست انجامساخته شدن نوری



زیستن با اکسیژن

ی اغلب، واژه تنفس یاخته ای را برای تنفس یاخته ا
ته تنفس یاخدر اینجا ما نیز . برندکار می هوازی به 

.مبه کار می برییاخته ای هوازی را به جای تنفس ای 



( :گلیکولیز)قندکافت 

 ه تنفس یاختمرحله ی اولین
و به معنی گلیکولیزای، 

ر گلوکز است که دتجزیه ی 
ام انجمادۀ زمینه سیتوپالسم 

در تجزیه گلوکز . شودمی 
ک  نه به صورت یگلیکولیز، 

ای  مرحلهصورت به بلکه باره، 
.شودانجام می 



(گلیکولیز:قندکافت 

برای انجام واکنش های مربوط
به تجزیه گلوکز انرژی فعال

این انرژی از. سازی نیاز هست
ATPتأمین می شود.

 می بینید که از 4در شکل
ا قند فروکتوز ب، ATPگلوکز و 

از  . دو فسفات ایجاد می شود
تجزیه این قند، دو قند سه 
.آیدکربنیِ فسفاته به وجود می



(گلیکولیز:قندکافت 

ن هر یک از این قندها با گرفت
ی یک گروه فسفات به اسید
. دسه کربنی تبدیل می شو

هر یک از این مولکول های 
سه کربنی در نهایت به 

بنیان پیروویک)پیرووات 
.تبدیل می شود( اسید

  در این واکنش ها
و  ATPمولکول های 

NADH   به وجود می
.آیند



خالصه مراحل گلیکولیز

2+  گلوکز ( 1مرحلهATP 2+ فروکتوز دو فسفاتهADP

 سفاتهقند سه کربنه تک فدو تبدیل فروکتوز دو فسفاته ( 2مرحله

 قند سه کربنه تک فسفاته2(  3مرحله+P 2+2NAD+  

2NADH+اسید دو فسفاته مولکول 

 4+ ترکیب سه کربنه دو فسفاته 2(4مرحلهADP

4ATP+ پیرووات                                  2



نکات گلیکولیز
:  شودتولید می  4ATPآخر  مصرف شده ولی در مرحله  2ATPابتدای مرحله در 

.است2ATPپس بازده خالص گلیکولیز 

و یک فروکتوز  2ADP: آیدمولکول آلی فسفات دار بوجود می 3: در مرحله اول
(دو فسفاته

:در مجموع در گلیکولیز

    2ATP +  2NADH+پیرووات 2: محصوالت 

2ADP + 2NAD+یک مولکول گلوکز : مصرف 



NADH(نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید)

NADH ،و ازدارددو نوکلئوتید حامل الکترون استNAD+  الکترون و اضافه به
با گرفتن و از دست دادن الکترون و  NADHو  +NAD.شودمی پروتون تشکیل 

پروتون، به همدیگر تبدیل می شوند

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



مقصد پیروواتمیتوکندری 

ه مرحلۀ دیگر تنفس یاخت
ای به اکسیژن نیاز دارد و

یوکاریوت ها در در 
.دمی شوانجام میتوکندری 



مقصد پیروواتمیتوکندری 

 غشای بیرونی: دو غشا داردمیتوکندری
به داخل چین ، و غشای درونی آن صاف

فضای درون ، درنتیجه. استخورده 
به بخش داخلی و بخش  میتوکندری 

می تقسیم( غشابین دو فضای )بیرونی 
.شود



میتوکندری مقصد پیرووات

 میتوکندریDNA مستقل
ریبوزوم  از هسته و 

را دارد،  مخصوص به خود 
در  بنابراین پروتئین سازی

.میتوکندری انجام می شود

 درDNA ، ژن  میتوکندری
های مورد نیاز برای ساخته 

ای شدنِ انواعی از پروتئین ه
ی یاخته ادرتنفس مورد نیاز 

.وجود دارند



میتوکندری مقصد پیرووات

 ا بمیتوکندری همراه
ل یاخته و نیز مستق
از آن تقسیم می 

به نظر شما  . شود
یم مستقل بودن تقس

میتوکندری از  
یاخته چه تقسیم 

اهمیتی دارد؟

میتوکندری در یاخته گیاهی



میتوکندری مقصد پیرووات

 به  انجام نقش خود در تنفس یاخته ایمیتوکندری برای به هر حال
و به  در هسته قرار دارندهای آنها پروتئین هایی وابسته است که ژن 

.های سیتوپالسمی ساخته می شوندوسیله ریبوزوم 



:اکسایش پیرووات

 به واتپیروگلیکولیز، گفتیم که در انتهای
از طریق انتقالاین مولکول . وجود می آید

می شود و در آنجا میتوکندریفعال وارد 
ری میتوکنددر پیرووات . می یابدکسایش ا

ه کربن دی اکسید از دست می دهد و بیک 
.می شودبنیان استیل تبدیل



پیروواتاکسایش 

کوآنزیمبا اتصال به مولکولی به نام استیلA ، کوآنزیماستیلA  را
.آیدنیز به وجود می NADHواکنشایندر . تشکیل می دهد



اکسایش  
استیل  
Aکوآنزیم

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



مولکول گلوکز در تنفس
هوازی باید تا حد تشکیل

تجزیه 2COمولکول های 
.  شود

ر  بخشی از تجزیه گلوکز د
گلیکولیز و اکسایش  

ر پیرووات و بخش دیگر آن د
انجام می  چرخۀ کربس 

.شود



چرخه کربس
 در این چرخه، ضمن

Aم ترکیب استیل کوآنزی
، با مولکولی چهارکربنی

جدا و   Aکوآنزیم
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 

آزاد و  2COصورت 
ای مولکول چهار کربنی بر

م گرفتن استیل کوآنزی
.دیگر، بازسازی می شود



اکسایش مولکول شش کربنی

 مولکول شش کربنی در واکنش های چرخه  هراز اکسایش
در  ATPوNADH ،CO2 ،FADH2مولکول هایکربس، 

.محل های متفاوتی از چرخه تشکیل می شوند



FADH2

FADH2(Flavin Adenine Dinucleotide  )ترکیبی نوکلئوتیددار و همانند
NADH حامل الکترون استFADH2 ازFADساخته می شود.



نتیجه حاصل از تجزیه کامل گلوکز

ز، به این ترتیب با انجام گلیکولی
اکسایش پیرووات و چرخه کربس، 

ل های مولکول گلوکز تا تشکیل مولکو
2COتجزیه می  شود.

 انرژی حاصل از تجزیۀ گلوکز صرف
و مولکول های  ATPساخته شدنِ

( FADH 2وNADH)حامل الکترون 
.می شود



بیشترATPتشکیل

دیدیم که در تنفس یاخته ایATPمولکول های . به وجود می آیدNADHوFADH2 نیز برای
به کار می رود؟ ATPچگونه انرژی مولکول های حامل الکترون برای تولید. مصرف می شوند ATPتولید

آب . شودهمچنین براساس رابطۀ کلی تنفس یاخته ای می دانیم که در این فرایند آب نیز تشکیل می
ای درونی در غشزنجیرۀ انتقال الکترون چگونه در این فرایند تولید می شود ؟ پاسخ این پرسش ها در 

.میتوکندری نهفته است



زنجیره انتقال الکترون

ارند و این زنجیره از مولکول هایی تشکیل شده است که در غشای درونی میتوکندری قرار د
.می توانند الکترون بگیرند یا از دست دهند

قسمت پروتئینی تشکیل شده5از:

3تا پروتئین سراسری بزرگ

 الیه فسفولیپیدی2یکی بین

و یکی پروتئین سطحی

 می رسنداکسیژن مولکولی در این زنجیره می بینید که الکترون ها در نهایت به .



زنجیره انتقال الکترون

 تبدیل  (منفی اتم اکسیژن با دو بار)اکسیژن با گرفتن الکترون به یون اکسید
ی قرار  یون های اکسید در ترکیب با پروتون هایی که در بخش داخل. می شود

.دارند، مولکول های آب را تشکیل می دهند



زنجیره انتقال الکترون در
ATPمیتوکندری و تشکیل 

 یون های)پروتون ها توجه کنید، می بینید که 8اگر به شکل
(H+در سه محل از زنجیرۀ انتقال الکترون از بخش داخلی به

.فضای بین دو غشا پمپ می شوند

 الکترون های پرانرژیبرای انتقال پروتون ها از انرژی الزم
NADH 2وFADHفراهم می شود.



اشته انتظار داریم با  ادامه ورود پروتون ها به فضای بین دو غشا چه نتیجه ای در پی د
باشد؟

ضا، با ورود پروتون ها از بخش داخلی به فضای بین دو غشا، تراکم آنها در این ف
تمایل  پروتون ها براساس شیب غلظت،. نسبت به بخش داخلی افزایش می یابد

برگردند، دارند که به سمت بخش داخلی 

 نام مجموعه ای پروتئینی به)دارد در غشای درونی قرار ها از کانالی که پروتون
و گروه  ADPاز  ATPگذرند و انرژی موردنیاز برای تشکیل می (ساز  ATPآنزیم 

.فسفات فراهم می شود



مروری بر تنفس یاخته ای

  در فرایند گلیکولیز از
گلوکز پیرووات ایجاد می

.شود

پیرووات به میتوکندری
می رود و در آنجا به استیل

اکسایش می  Aکوآنزیم
.یابد

  استیل کوآنزیمA  وارد
.چرخه کربس می شود

  در تنفس یاخته ای
مولکول های کربن دی 

ATP ،NADHاکسید، 

،2FADH و آب تولید می
.شوند



یتولیدی اقتصاد: تنظیم تنفس یاخته ای

اندازه گیری های واقعی در
هی  شرایط بهینه آزمایشگا

نشان می دهند که 
تولید شده در ATPمقدار

ازای تجزیه کامل گلوکز
در بهترین شرایط در 

یاخته یوکاریوت،  
.  استATP30حداکثر 

باید توجه داشت که 
در یاخته های  ATPتولید

از  متفاوت و متناسب با نی
. بدن فرق می کند



دیتولیدی اقتصا: تنظیم تنفس یاخته ای

به نظر شما اگر مقدارATP  ،در یاخته زیاد باشد
زانی واکنش های گلیکولیز و چرخه کربس، به همان می

است؟ ATPانجام می شوند که در شرایط کمبود 

مشخص شده که تولیدATP تحت کنترل میزان
ATP وADPاگر. استATP زیاد باشد، آنزیم های

تا درگیر در گلیکولیز و چرخه کربس مهار می شوند
کم ATPدر صورتی که مقدار. کم شود ATPتولید

 ATPزیاد باشد، این آنزیم ها فعال و تولیدADPو
بع این تنظیم مانع از هدر رفتن منا. افزایش می یابد

.می شود



تولیدی اقتصادی: تنظیم تنفس یاخته ای

 و  گلوکزاز به طور معمول یاخته های بدن ما
ه می برای تأمین انرژی استفادذخیرۀ قندی کبد

.  کنند

برای درصورتی که این منابع کافی نباشند، آنها
ن به سراغ تجزیۀ چربی ها و پروتئی ATPتولید

دن  به همین علت تحلیل و ضعیف ش. ها می روند
ض ماهیچه های اسکلتی و سیستم ایمنی از عوار
در  سوء تغذیه و فقرغذایی شدید و طوالنی مدت
افرادی است که رژیم غذایی نامناسب دارند یا

ار اینکه به دالیل متفاوت غذای کافی دراختی
.ندارند



آیا . استدیدیم که در تنفس یاخته ای، اکسیژن گیرنده نهایی الکترون
ست؟ آیا تجزیۀ گلوکز و تأمین انرژی، همیشه وابسته به حضور اکسیژن ا

جود  در محیط هایی که اکسیژن ندارند یا اکسیژن اندکی دارند، حیات و
مورد نیاز چگونه تأمین می شود؟ATPندارد؟ در این صورت



تخمیر

ا  تخمیر از روش های تأمین انرژی در شرایط کمبود ی
نبود اکسیژن است که در انواعی از جانداران رخ می  

جیره در فرایند تخمیر، میتوکندری و در نتیجه زن. دهد
تخمیر  تخمیر الکلی و. انتقال الکترون نقشی ندارند

اوت از  انواعی از تخمیرند که در صنایع متفالکتیکی 
.آنها بهره می بریم



ضرورت انجام تخمیر الکلی و الکتیکی

فس تخمیر الکلی و الکتیکی مانند تن
آغاز می شوند و  گلیکولیزهوازی با 

ز پیرووات ایجاد می کنند؛ در گلیکولی
سفاته  دیدیم که تشکیل پیرووات از قند ف

است؛ +NADازNADHهمراه با ایجاد 
+NADبرای تداوم گلیکولیز،بنابراین 

ضروری است و اگر نباشد گلیکولیز
ام متوقف می شود و در نتیجه تخمیر انج

اد  در تخمیر، مولکول هایی ایج. نمی شود
می شوند که در فرایند تشکیل آنها

NAD+ به وجود می آید .



:تخمیر الکلی-1

1:دراین فرایند )
پیرووات حاصل از  

گلیکولیز با از 
دست دادن

CO2  اتانال، به
تبدیل می شود

2)ن اتانال با گرفت
الکترون های

NADH  را اتانول
.ایجاد می کند

ورآمدن خمیر نان به علت 
.انجام تخمیر الکلی است



در سال گذشته خواندیم ماهیچه
های اسکلتی برای تجزیه کامل
اگر  گلوکز به اکسیژن نیاز دارند و
در  اکسیژن کافی نباشد، الکتات

اما . ماهیچه ها تجمع می یابد
ی الکتات با چه سازوکاری ایجاد م

شود؟

 فعالیت شدید ماهیچه ها به
اگر . اکسیژن فراوان نیاز دارد

ت  اکسیژن کافی نباشد، پیرووا
حاصل از گلیکولیز وارد  

با ،بلکهشودمیتوکندری ها نمی 
به NADHگرفتن الکترون های 

الکتات تبدیل می شود

:یتخمیر الکتیک-2



مقایسه تخمیر الکلی و تخمیر الکتیکی

تفاوت هاشباهت ها
اندهر دو نوعی فرایند بی هوازی 

هر دو در ماده زمیه ای سیتوپالسم  
.انجام می شوند

مثبت NADهر دو منجر به بازسازی 
.برای انجام گلیکولیز می شوند

د و در هرد فرایند ابندا پیرووات تولی
سپس مصرف

اه با تخمیر الکلی برخالف تخمیرالکتیکی همر
استCO2تولید

کتات  ولی در الکتیکی ،الاتانول در تخمیرالکلی 
شودتولید می 

ر ادامه داتانال و در تخمیر الکلی، ابتدا پیرووات به 
، پیرووات به اتانول تبدیل میشود ولی در الکتیکی

مستقیماٌ به الکتات تبدیل می شود

اهش  در تخمیر الکلی، اتانول مستقیماٌاز فرایند ک
از فرایند اتانال ولی در الکتیکی، الکتات مستقیماٌ

کاهش پیرووات تولید می شود



فایده و ضرر تخمیر

 انواعی از باکتری ها
ی تخمیرالکتیکی را انجام م

بعضی از این باکتری. دهند
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

د تخمیر الکتیکی در تولی
فراورده های شیری و خوراکی  

هایی مانند خیارشور نقش 
.دارد



تخمیر در گیاهان

ارهاییسازوککنند،میرشدغرقابیشرایطدرطبیعیطوربهکهگیاهانی
.دارندنیازمورداکسیژنتأمینبرای

درختدرریشهشُشوآبزیگیاهاندرهوادارپارانشیمبافتتشکیل
.ایدشدهآشناآنباقبالًکهاستسازوکارهاییازحَرّا

میرتخباشد،کمیانباشدمحیطدرعلتیهربهاکسیژناگرحال،هربه
.ارددوجودگیاهاندرالکتیکیوالکلیتخمیرنوعدوهر.شودمیانجام
بهاهیگییاختهدراسیدالکتیکیاالکلتجمعکهباشیدداشتهتوجه
.شونددورهایاختهازبایدبنابراینانجامد،میآنمرگ



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

در درس شیمی آموختید رادیکال های آزاد به علت داشتن الکترون های جفت
با و می توانند در واکنشواکنش پذیری باالیی دارند نشده در ساختار خود، 

ن  امکا. برسانندآسیبمولکول های تشکیل دهندۀ بافت های بدن، به آنها 
ونه؟اما چگ. تشکیل رادیکال آزاد از اکسیژن در فرایند تنفس هوازی، وجود دارد



آنتی اکسیدان ها: سالمت بدن
تشکیل رادیکال آزاد از اکسیژن  

یونبهن،الکتروانتقالزنجیرۀپایاندرالکترونپذیرشبااکسیژندیدیم
+Hهیدروژنهاییونبااکسیدهاییون.شودمیتبدیل--Oاکسید ))
میپیشگاهاماآیدمیوجودبهآبمولکولنتیجهدروشوندمیترکیب

بههبلکشوند،نمیآبتشکیلواکنشواردهااکسیژنازدرصدیکهآید
.آیندمیدرآزادرادیکالصورت

اندسرطانایجادعواملازآزادهایرادیکال.



مقابله با اثر سمی رادیکال های آزاد

باتترکیبهآزاد،هایرادیکالسمیاثربامقابلهبرایهامیتوکندری
وهامیوهخوردنکهایدشنیدهبارها.اندوابستهاکسیدانآنتی

یآنتدارایموادغذاییاین.دارندنقشبدنسالمتحفظدرسبزیجات
.هستندکاروتنوئیدهامانندهاییاکسیدان

آنهاتخریبیاثرازمانعآزادهایرادیکالباواکنشدرهااکسیدانآنتی
.دشونمیبدنهایبافتتخریبدرنتیجهوزیستیهایمولکولبر



تجمع رادیکال های آزاد

باهمیشههامیتوکندریدرآزادهایرادیکالبامبارزهآیا
کالرادیتشکیلسرعتعلتهربهاگرشود؟میانجامموفقیت

یشپرااتفاقیچهباشد،بیشترآنهابامبارزهسرعتازآزادهای
کنید؟میبینی

درآزادهایرادیکالشرایطی،چنیندرکهاستمشخص
یجه،نتدرکنند؛میتخریبراآنویابندمیتجمعمیتوکندری

دکمبوجبرانبرایآزادهایرادیکال.شودمیتخریبهمیاخته
حملهآن،اجزایویاختهسازندۀهایمولکولبهخودالکترونی

.شوندمیآنهاتخریبباعثوکنندمی



تجمع رادیکال های آزاد

باآزادهایرادیکالبامبارزهدررامیتوکندریتوانند،میفراوانیعوامل
کردعملدرژنیهاینقصازانواعیوالکلمثالًکنند؛روبهرومشکل

.کنندمیایجادمشکلآزادهایرادیکالسازیخنثیدرمیتوکندری



اثر الکل
مطالعات نشان می دهد که الکل

اد سرعت تشکیل رادیکال های آز
می دهدد و  از اکسیژن را افزایش

مانع از عملکدرد میتوکنددری در  
. جهددت کدداهش آنهددا مددی شددود 

حمله بهه  رادیکال های آزاد با 
DNA  میتوکنهههدری، سهههب

تخریهه  میتوکنههدری و در  
ی نتیجه مرگ یاخته های کبد

د کبه ( نکروز)و بافت مردگی 
. می شوند

کاردراختاللعلتهمینبه
عشایازآنافتادنازکاروکبد
مشروباتنوشیدنعوارضترین
.استالکلی



نقص ژنی

به،الکترونانتقالزنجیرۀهایپروتئینبهمربوطهایژندرنقصگاه
یناکههاییمیتوکندری.انجامدمیمعیوبهایپروتئینشدنساخته

لکردعمآزاد،هایرادیکالبامبارزهدرباشدداشتهرامعیوبهایپروتئین
.نداردمناسبی

توقف انتقال الکترون:

س مواد سمی فراوانی وجود دارند که با مهار یک یا تعدادی از واکنش های تنف
.  هوازی، سبب توقف تنفس یاخته و مرگ می شوند



توقف انتقال الکترون
سیانید: 1مثال 

بهطمربونهاییواکنشکههاستترکیباینازیکیسیانید
زنجیرهتوقفباعثنتیجهدرومهاررا2Oبههاالکترونانتقال
.شودمیالکترونانتقال



توقف انتقال الکترون
مونواکسید کربن2مثال 

1-ین، مانع از از زیست شناسی سال دهم نیز به یاد دارید که گاز کربن مونواکسید با اتصال به هموگلوب
ژن در اتصال اکسیژن به آن می شود و چون به آسانی از هموگلوبین جدا نمی شود، ظرفیت حمل اکسی

اد این عملکرد مونواکسیدکربن، در واقع در انجام تنفس یاخته ای اختالل ایج. خون را کاهش می دهد
.  می کند

2-وقف واکنش مونواکسید کربن به شکل دیگری نیز بر تنفس یاخته ای اثر می گذارد؛ این گاز سبب ت
ر تولید دود خارج شده از خودروها و سیگار، از منابع دیگ.مربوط به انتقال الکترون ها به اکسیژن می شود

.مونواکسیدکربن اند
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