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:  3زيست شناسي 5فصل درسنامه تفسیری    از ماده به انرژی 

 

 
  انرژی غذاها در بدن ما بهATP      از طریا  ررییدادی باه    تبدیل می شود . سلول هاای بادن ماا بیشارر موواوداز زناد      

را  ، لای  انارژی موواود در ترکیاا هاای ی     ، نام تدفس سلولی که مجموعه ای از  اکدش های ینزیمای اسا     مخصوصاا نداد  

لبراه باد ن وراور اکسایژن     ا، را ارازایش مای دهاد    ATP. اکسیژن هوای تدفسای کاارییی تولیاد    تبدیل می کددد ATPبه 

 . ساخره می شود ATPنیز مقداری 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ج و قابل استفاده انرژي در یاخته هاشکل رای -

کرب کد ریوکو: و سکه هکروه      5نوکلئوتیدي متشککل ا:  بکا: ی کد یدنکیند ق کد       -

 فسفات

افزوده شدن فسفات به یدنکو:یند یکد سکه مر لکه روي مکد دهکد  ابتکداد         -

AMP د سکک، دADP  و در نهایکک دATP  شکککل مککد هیککردل تیککدیلADP بککهATP د

 فسفات اس لنیا:م د تشکیل پیوندهاي پرانرژي 

 چ د نکته    -

دنکین و  یبکا: دو  لهکه اي    9شکااره   Nبا برقراري پیوند ککووا ننسکد بکین     -1

C  دنو:ین تشکیل مد شودل  یریوو: د نوکلئو:یدي به نام   1شااره 

پیونککد بککین هککروه فسککفات و نوکلئو:یککد ا: نککوا کککووا ننسککد اسکک  و     -2

 لق د پ تو: برقرار مد شود 5کربن  معاون روي

ل هکروه ککو و پرانکرژي تهسکیو مکد ک  کد      به یور کلد فسفات ها را بکه دو   -3

داراي دو هککروه  ATPل نشککان مککد ده ککد   Pفسککفات پرانککرژي را بککا   مکک  

ل انککرژي اسکک  داراي یککگ هککروه فسککفات پر   ADPفسککفات پرانککرژي و  

ي اسک    یکگ پیونکد معاکو د     نیز ا: نکوا ککو انکرژ    AMPفسفات موجود در 

 ل ( مد باشد

-  4- ATP  د مصککرو و بککه بککا ا: دسکک  دادن هککروه فسککفاتADP  توککدیل مککد

ل مکد هککردد  ATPنیکز بکا پکک یرف فسکفات پرانکرژي د موککد  بکه       ADPل شکود 

د :یکرا خخیکره    دن صکورت مکد هیکر   با سکر تد بسکیار بکا    ATPمصرو و تو ید 

ند ککه مکد توانکد نیکا: یکگ      بسیار اندك اس  و مکدت :مکا   ADP  /ATPکلد 

 ل فهط چ د ثانیه اس  دمین ک دأباف  فعا  را ت

دو هکروه فسکفات ا:    ،در بعضد ا: واکک   هکا بکه جکاي یکگ هکروه فسکفات       

ATP ل :یکرا پیونکد بکین دو    ود ل این واکک   برهشک  ناپک یر اسک     جدا مد ش

سکریعا شکسکته مکد شکود و دو      ،جکدا شکده انکد     ATPهروه فسکفات ککه ا:   

 هروه فسفات جدا مد شوندل 

دنکو:ین تکري فسکفات د نوکلئو:یکد تکري فسکفات       ی ک وه بکر    ،در سلو  -5

انتهککا   فسککفات پرانککرژي شککرک  هککاي دیيککري هککو  ضککور دارنککد کککه در 

 ل (کرب  اس تو یدي چرخه  GTPل    معروو ترین ین ها  دارن
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 ررییداادهای هااوازی   ، ای مرابولیساامی نیازمدااد اکساایژنررییداادهaerobic  ررییداادهای مرابولیساامی باای نیاااز از   )

 . ( نام دارند anerobicررییددهای بی هوازی   ، اکسیژن

  تولید مولکول هایATP:  
ATP را  در سلول ها تشکیل می شود سهه ب: 

  مثاال:   ADPل یا  رار   رسافاز از مولکاولی رسافاز دار باه       از طریا  انرقاا   در ساح  یایش مااد      ATPتولید  -1

 در سلول های ماهیچه ای (ADPانرقال رسفاز از کراتین رسفاز به 

فاز در ایان را  باا اسارفاد  از رساا     ATP  ساااخره شادن اکسایشای (    -2 لکرار ن در میروکدادری هاا   انرقاال ا زنجیار   

  لکرار ن باا ساح   الکرار ن باا ساح  انارژی باا هتار باه ریرناد          الکرر ن ها   از دهداد   معدنی   انرژی واصل از انرقال ا

 . انرژی یایین تر ( ساخره می شود

 ساخره شدن نوری   در کلر یالس  ( -3

 نگاهي کلي به تنفس سلولي:  

خالصاه ای از    ،. رابحاه زیار  هدگاام تادفس سالولی یزاد مای شاود     ، باه  یاژ  رلاوکز   ، لای بخشی از انرژی ترکیاا هاای ی  

 : کز را در تدفس سلولی نشان می دهدمجموع  اکدش های شکسرن رلو

 ینزیم ها                                                                                              

ATP                                          +0 2 H 6  +2 6 CO                                   2 O 6  +6 O 12 H 6 C 

ناادر باه راراهم     ،بلکه همچدین باه عداوان یا  یایش سااز نداد مدااور  عاالی         ،رلوکز نه تدها سوخری روق العاد  اس 

یا    ،سازی انواع بسیاری از ترکیباز ود  اسط بارای  اکادش هاای بیوسادرزی اسا . باه روناه ای کاه باه عداوان مثاال           

نوکلئوتیادها   اسایدهای نارز هزم بارای      ،ناادر اسا  اساکل  کربدای تماام یمیدواسایدها       ،باکرری ماندد اشریشیاکالی

 مسیرهای اصلی مصرف رلوکز را نشان می دهد: ،رشد خود را از رلوکز به دس  ی رد. طرح زیر
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 نهایرا از طری  نرخه کربس   اسید  ،اسیدهای نرز   اکثر اسیدهای یمیده ،رلوکز   سایر نددها ،در موووداز هوازی

 تبدیل می شوند.  CO   0 2 H  2   به  سیرری  (   رنجیر  تدفسی اکسید شد  

 زاد شدن بیشررین مقدار انرژی در بار  ها یاکسیداسیون کامل   نهایی رلوکز که مدجر به  ،در مرابولیسم هیدراز های کربن

ماد  اصلی . می نامدد  یدد را به طور کلی مرابولیسم هوازی سلولی. این رررور اکسیژن مولکولی صورز می ریردبا و  ،می شود

 : ن تدفس سلولی شامل مراول زیر اس . اکسیداسیون رلوکز در وریارلوکز اس  ،انرژی زا در تدفس سلولی

A-  رلیکولیز  تجزیه رلوکز   ایجاد اسید ییر ی 

B-  دکربوکسیالسیون اکسیداتیو نزیم یاکسیداسیون اسید ییر ی    تشکیل اسریل کوA  

C-  نرخه کربس 

D- لکرر ن ها   سدرز انرقا ل اATP       

A-  گلیکولیز 

 مأخوذ از کلمه یونانی  ،رلیکولیزglykys  شکر " یا   "شیرین " به معدی"   lysis  . به معدی شکسرن اس 

 رلوکز طی ی  سری  اکدش های ینزیمی تجزیه شد    مقداری از انرژی یزاد رها شد   ،در طی  اکدش های مروالی رلیکولیز

 ار بیشرری از انرژی رلوکز در محصول ییر از بانی می ماند. ذخیر  می رردد اما مقد NADHیا  ATPبه صورز  ،از رلوکز

  ، صورز  ،هایی که تخمیر   تدفس بی هوازی نیهایی که تدفس هوازی دارند   نه  نینه  رلیکولیز در همه سلول های زند

   انجام به صورز مروله ای (می ریرد. 

 ج از میروکددری ها انجام ررایدد رلیکولیز در خار سلول ها مووود اس    لذا  یالسم نزیم های مورد نیاز این مروله در سیروی

 . می ریرد

 تدها از نار وزئیاز مربوط به تدایم ین   سرنوش   ،ییر از اس    رلیکولیز در رونه های مخرلف ،محصول رلیکولیز

 مرفا ز اس .  ،مرابولیکی ییر از تولیدی در مراول بعدی

 ا می توان در د  بخش در نار ررر  اکدش های مروله رلیکولیز ر : 

 

دی  6   1  در طی نددین  اکدش ( مولکول رر کروز  ATPمولکول  2در این بخش از ی  مولکول رلوکز با مصرف  بخش ا ل :

 ید ، به صورز زیر : ی(  به  وود می  DP 6   1 – Fرسفاز   

                                                                   2                                                                         )  1  ) 

 رلوکز   رسفاز  – 6رلوکز  رسفاز  – 6رر کروز     رسفاز     بیس ( دی 6   1رر کروز                        

 رسفوریله شد  اس .  6یعدی رلوکزی که در محل رر   هیدر کسیل کربن شمار   ،رسفاز-6تووه: رلوکز

 رسفاته می شود.  ،ATPبا ررررن رسفاز های  ،این مروله را این رونه شرح می دهد: رلوکز ،کراز  تووه :

 – 6انجام می ریرد   رسفاز واصل در اخریار رلوکز   رر کروز  ADPبه  ATPتبدیل  ،( 2(      1در طی  اکدش های   تووه: 

 .رسفاز نرار می ریرد
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 یبه ازا  ،. در این  اکدش هاکربدی تشکیل می شود 3   ییر از ( ، اسید ییر ی ن طی نددین  اکدشیبخشی که در  بخش د م :

 . ردیدر می  H   NADH +ن را به صورز یمی شود    NAD +اتم هیدر ژن واصل می شود که وذز  4 ،ی  مولکول رلوکز

 2. با تووه به این که در بخش ا ل ، یدیبه  وود می   ،به ازای ی  مولکول رلوکز   ، ATPمولکول  4 ،رلیکولیزدر این بخش از 

 ATPمولکول  2ی توان رف  که در رلیکولیز ، ساخره می شود ، م ATPمولکول  4مصرف می شود   در بخش د م  ATPمولکول 

 مد  اس  :    یخالصه  اکدش های بخش د م در زیر  به ازای ی  مولکول رلوکز واصل می شود .

                                          PGAL  )2  کربده ی  رسفاته   3ترکیا  کربده د  رسفاته 6ترکیا 

 (  PGALکربده ی  رسفاته    3ترکیا   2کربده د   رسفاته  3ترکیا  2رسفورلیسری  اسید (    ید 3   1                    

 ترکیا سه کربده د  رسفاته    . . .  . . . 2ترکیا سه کربده  2  ییر از (                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کربده د   3ه به د  ترکیا کربده ی  رسفات 3تبدیل د  ترکیا  :1تذکر 

 همرا  اس . P 2  ارز د  شدن  H   NADH  )2 +با تولید     ،رسفاته

واصل اکسیداسیون   رسفوریالسیون هر ی  از ترکیا  ،این مروله

( ATPهای سه کربده ی  رسفاته توسط رسفاز غیر یلی     نه توسط 

 اس .

کربده د  رسفاته به  3در مسیر تبدیل هر ی  از ترکیا های  :2تذکر 

  رسفوریالسیون در سح  ییش ماد   تولید می رردد ATP 2 ،ییر از

 اس . ATP 4د م رلیکولیز تولید محصول بخش  ،. بدابراین(

به مدزله ذخیر   ،NADHتولید د  مولکول وامل الکرر ن : 3ذکر ت

د   ،وامل الکرر ن اس  ،NADH شدن مقداری از انرژی اس .

به اضاره الکرر ن   یر تون تشکیل می  NAD+ نوکلئوتید دارد   از 

 ،یر تونس  دادن الکرر ن   دبا ررررن   از  ،NAD   NADH+ شود. 

با  ،NADHکاهش    ،با ررررن الکرر ن ،NAD+ به هم تبدیل می شوند. 

 اکسایش می یابد. ،از دس  دادن الکرر ن

 
بساایار کمراار از مقاادار   ،در یاا  ساالول NAD+ : مقاادار 4تااذکر 

رلوکزی اس  که در عرض ندد دنیقاه مراابولیز  مای شاود. از ایان      

از طریا  یا     ،تولیدی در ایان مرولاه از رلیکاولیز    NADHارر  ،ر 

رلیکاولیز   ،تح  اکسیداسیون مجادد   مادا م نارار نگیارد     ،نرخه

 به ز دی مرونف خواهد شد.

. ییر از ی  مروله رلیکولیز یایان می یابد ،با تشکیل ییر از :4تذکر 

زیرا نه  ،لا تووه در مسیر مرابولیسم هیدراز های کربن اس ماد  وا

بلکه از تجزیه  ،یدیتدها از تجزیه هیدراز های کربن به  وود می 

 . دمیده نیز ایجاد می شویرلیسر ل   بسیاری از اسیدهای 
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 :خالصه این که 

 سه نوع تغییر شیمیایی در خور تووه اس : ،در  اکدش های مروالی رلیکولیز

 تجزیه اسکل  کربدی رلوکز برای تولید ییر از -1

توسط ترکیباتی که دارای یرانسیل باهی انرقال رر   رسفوریل هسردد   طی رلیکولیز  ATPبه  ADPرسفوریالسیون  -2

 ی شوند.متشکیل 

 NADH  ایجاد  NAD+ انرقال یه یون هیدرید به  -3

 راند انرقال دهدد  های مورد نیاز برای انرقال ندد های رسفوریله اس    به همین دلیل  ،تووه داشره باشید که غشای سلول

ین ها نادر به خر ج از سلول نیسردد   نیاز نیس   ،اس  که علی رغم تفا ز بسیار در غلا  داخل   وارج سلولی این ترکیباز

 نرژی صرف نماید. که سلول برای وفظ ین ها در داخل ا

   تولید خالص معادله کلی رلیکولیز که نشان دهددATP: اس 

Glucose + 2 NAD + + 2 ATP +2Pi 2 pyruvat + 2 ADP + 2 NADH + 2H + +4 ATP + 2H2O 
 

B- نزيم آاکسیداسیون اسید پیرويك و تشکیل استیل کوA  دکربوکسیالسیون اکسیداتیو ( يا استات فعال ( 

 به رر   های اسریل مولکول اسریل کوی تجزیه می شود  ،ییش از  ر د به نرخه کربس ،اسکل  کربدی نددها   اسیدهای نرز

  به این شکل دریار  می کدد.بخش اعام سوخ   ر دی خود را    در  انع نرخه کربس

  در میروکددری   به در صورز  وود اکسیژن  ارد میروکددری می شود  ،رلیکولیزرلوکز   سایر نددها  درییر از واصل از .

 2از ییر از ی  مولکول   ،ضمن اکسید شدن ،دکربوکسیالسیون اکسیداتیو ضمن یدید ، ماتریکس نزیم های مووود دریکم  

Co    2رر   کربوکسیل به شکل ی  مولکول ودا می شود  CO    ییر از سه کربده به بدیان اسریل  از ییر از برداشره می شود

اکسیداسیون  ، طب   اکدش تشکیل می رردد H   NADH + ،د  کربده تبدیل می شود (   ضمن دهیدر ژناسیون ییر از 

  :  همرا  با دهیدر ژناسیون   ذکربوکسیالسیون توأم ییر از (زیر بررش  نایذیر

 

مرابولیسم ییر از بر وسا نوع سلول   شرایط ریزیولوژی   :5تذکر 

 :ر ادامه می یابداز مسیرهای مخرلفی به شرح زی  ،نی

  اویای ییر از به هکراز= تخمیر اسید  تشکیل اسید هکری -1

 هکریکی (

 لکل اتیلی تشکیل ا -2

 تشکیل ارزا لواسری  -3

 تشکیل رلوکز -4

 Aنزیم یتشکیل اسریل کو -5

 در کراز ییگیری شد  اس  .  5   2،  1از بین موارد ذکر شد  ، موارد 
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                      e 2  +NADH  +2 Co نزیم ی+ اسریل کوA   + NAD نزیم ی+ کوA ییر از + 

 

 NADH یون هیدرید   ی   ،تشکیل شد  در این  اکدش- H  ) این د   ،را به زنجیر  تدفسی تحویل می دهد. زنجیر  تدفسی

 مدرقل می نماید.  نیرراز یا سولفازماندد  ،به ی  یذیرند  الکرر ن دیگر ،  یا در موووداز بی هوازی اکسیژنالکرر ن را به 

  نزیم ی اکدش تبدیل ییر از به اسریل کو ینزیمیکمپلکسA   یا  ییر از دهیدر ژناز ،که مرشکل از سه ینزیم اسPDH   نام

د   .اس  یا تیامین B 1 یرامین  ،ن هاییکی از نهارتای ین ها از  یرامین مشر  شد    نزیم کار می کدد که یکو 5دارد   به کم  

 در میروکددری سلول های دارای ریبورال ین  ( هسردد.  FAD  دارای نیاسین (    NAD ،این کمپلکس ینزیمیکوینزیم دیگر 

برابر ریبوز م دارد   ین ندر بزرگ اس  که می  5نحری  ،این کمپلکس ینزیمی یوکاریوز   سیرویالسم باکرری ها  وود دارد.

     توان ین را با میکر سکوپ الکرر نی مشاهد  نمود. 

  می شود مداور 2ی  اکدش روق ضریا برا  ،ییر از اس   2تولید  ،نجا که واصل رلیکولیز ی  مولکول رلوکزیاز : 

                  e   4   +NADH 2  +2 Co 2 2نزیم ی+ اسریل کوA   + NAD 2 2نزیم ی+ کوA 2+ ییر از  

در مسیرهای دیگری نیز تولید می شود. اکثر سلول ها اسریل کوی را از اکسیداسیون  ،عال.  بر  اکدش روق ،اسریل کوی

 اسیدهای نرز   نیز برخی از یمیدواسیدها به دس  می ی رند. 

 

 

 
 

 

 

 

 

نزیم یاسریل کوA  . ماد  مهمی در مسیر مرابولیسم هیدراز های کربن   سایر مواد اس

میده یاسرر ئیدها   بعری از اسیدهای   ،پیدهالی ،طرح زیر رابحه مرابولیسم هیدراز های کربن

 نشان می دهد:     Aنزیم یرا با اسریل کو
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:  3زيست شناسي 5فصل درسنامه تفسیری    از ماده به انرژی 

 

 
C -  چرخه کربس   

 نزیمی همرا  اس  . یانجام می شود   با انجام ی  سری  اکدش های  میروکددری ها  ماتریکس ( بسرر  این مروله در 

  : در این نرخه 

 2ل  مواد  اسحه به شکل با دخا ،مد  بودیدر  Aنزیم یبه صورز اسریل کو Aنزیم ید  کربن بدیان اسریل که در ترکیا با کو -1

Co زاد می شود. ی 

مولکول  3ن وذز یاتم  6اتم هیدر ژن ایجاد می شود که  8 ،که  ارد نرخه شد  اس   Aنزیم یبه ازای هر مولکول اسریل کو -2
+ NAD   2  اتم دیگر وذز ریرند  دیگری به نامFAD می شود . 

به ازای هر  تبدیل می رردد .  ATPهم ایجاد می شود که به هم ارز خود ، ی  مولکول  GTPی  مولکول   ،در هر نرخه کربس

می توان رف  به ازای هر  ید .  یدر د  بار نرخه کربس به دس  می  GTPهم با  اسحه  ATPمولکول  2  ،مولکول رلوکز

    مولکول رلوکز نرایج زیر واصل می شود :

    H   NADH 6  ،2 FADH 2 +بار نرخش کربس ،  A  ، 2نزیم یاسریل کو 2ییر از ، مولکول  2                

 مراول نرخه کربس عبارتدد از : 

  رر   اسریل خود  کربده   ارزا لواسری  اسید ( ترکیا شد  4با ترکیبی  Aضمن از دس  دادن کوینزیم  Aاسریل کوینزیم  -1

تشکیل می دهد.   عل     سیرراز ( کربده به نام اسید سیرری  6  ترکیبی  را به ارزالواسری  اسید یا ارزالواسراز می دهد (

 نامگذاری نرخه نیز تشکیل همین اسید اس . (

که نریجه ین  مروله یبدهی ی  مروله یز ریری   به دنبا ل ین ی شامل   ،کربده طی د  مروله  اکدش 6یرری  اسید س -2

تبدیل ترکیا  کربده دیگری تبدیل می شود که در ضمن 6به ترکیا  ،اس  وابجایی ی  اتم هیدر ژن   ی  رر   هیدر کسیل

 تولید می شود.  H   NADH +ا لین  ،  ایز سیرراز ( به سوم   یکونیراز ( کربده د م 6

 کربده تبدیل می شود.   5به ترکیا  ،  دهیدر ژناسیون Co 2کربده با از دس  داد  ی  مولکول  6ترکیا -3

 به ترکیا وهار کربده تبدیل می شود.    ،H   NADH +  تولید د مین  Co 2کربده با از دس  دادن  5ترکیا  -4

به سومین  ، FADH 2کربده ضمن تولید  4د مین ترکیا  ،کربده 4به د مین ترکیا  GTPکربده ضمن تولید  4ا لین ترکیا  -5

 به ماد  ا لیه نرخه تبدیل می رردد.        H   NADH +ترکیا نهار کربده   نهارمین ترکیا ضمن تولید سومین 

                                   C 4   C 4   C 4    C 4   C 5  C 6  C 6   C 6  C 2  +C 4          
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 :نرخه کربس در د  سح  تدایم می شود 

 تبدیل ییر از به اسریل کوی -1

   د اسریل کوی به نرخه ر -2

D- لکترون ) زنجیر تنفسي ( زنجیره انتقال ا 

   توسط کددی    ، 1948در  ،در یوکاریوز هاس  رسفوریالسیون اکسیداتیودرک این موضوع که میروکددری وایگا

Kennedy    لدیدجر   )Lehninger  .انجام شد ) 

 به  ،دارای د  غشاء هسردد: غشای بیر نی ،هماندد رر هی از باکرری ها موسوم به باکرری های ررم مدفی ،میروکددری ها

ولکول ها به یسانی   از م(   یون ها نفوذ یذیر بود    این  5000راوری نسب  به مولکول های کون    با  زن مولکولی زیر 

غشای داخلی نسب  به اغلا مولکول های     یمد می کددد. بین د  سم  غشاء رر ،طری  یر تئین های غشایی سرتاسری

 ،( نفوذنایذیر اس    تدها مولکول هایی که دارای انرقال دهدد  اخرصاصی باشدد H +از ومله یر تون ها    ،کون    یون ها

 را در خود وای داد  اس .  ساز ATPاوزای زنجیر  تدفسی   ینزیم  ،نادرند ار ین عبور نمایدد. غشای داخلی

  هرNADH یون هیدرید   ی   ،تشکیل شد  در مراول نبل- H  ) این  ،را به زنجیر  تدفسی تحویل می دهد. زنجیر  تدفسی

 مدرقل می نماید. نیرراز یا سولفازماندد  ،به ی  یذیرند  الکرر ن دیگر ،  یا در موووداز بی هوازی اکسیژند  الکرر ن را به 

 نکات چرخه: 
 . اسید دی کربوکسیلی  اس   ،: نام دیگر بدیان اسریل1نکره 

.   نرخه را ترک می کددد Co 2مولکول  2: د  اتم کربن به صورز ی  بدیان اسریل  ارد نرخه می شوند   به صورز 2نکره 

 (  Co 2مولکول  2اکسایش رر   اسریل به 

   صرف می کدد.   م NADH   2 FADHبرمی دارد    ینها را برای تولید  A: نرخه در  انع الکرر ن ها را از اسریل کوینزیم  3نکره 

 تولید می شود   نه اکسیژن مصرف می رردد. ATP: در نرخه کربس به تدهایی نه مقدار زیادی  4نکره 

 : در نرخه عبارتدد از Co 2: مقاطع زمانی تولید   5نکره 

  C 5به  C 6تبدیل  -1

 همزمان اس  . NADHبا تولید  2که تدها شمار                          C 4به  C 5تبدیل  -2

 :عبارتدد از COA: مقاطع زمانی یزاد شدن  6ره نک

  C 4به  C 4تبدیل  -C 6                                                                    2به  C 4تبدیل  -1

  C 4به  C 4عبارتس  از : تبدیل  GTP: مقحع زمانی تولید  7نکره 

 عبارتدد از :   H   NADH +: مقاط  زمانی تولید   8نکره 

  C 6به  C 6تبدیل  -1

 C 4به  C 5تبدیل  -2

  C 4به  C 4تبدیل  -3

    C 4به  C 4عبارتس  از : تبدیل  FADH 2: مقحع زمانی تولید  9نکره 
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  در این مروله هیدر ژن هایی که طی مراول مخرلف مرابولیسم رلوکز واصل شد    توسط نانلین هیدر ژن    NADH   

FADH2 )  از نانلی به نانل دیگر   ،اند در غشای داخلی میروکددری ها ی رد  شد  ،تدفسیبه محل انجام  اکدش های زنجیر

 H2Oبه  2O  اویای  مولکول یز به  وود می یید ،( O 2 -(   اکسیژن    H 2 +مدرقل می شوند   در یایان از ترکیا یر تون ها   

)  . 

   انرقال الکرر ن ازNADH   FADH  مولکول  1.5    2.5در نهای  به ترتیا    ،اکسیژنبهATP  به ازای هر وف  الکرر نرا 

 تولید می کدد. 
 تراکم یر تون ها در اطاق خاروی   ،میروکددریء (   ررای بین د  غشال یر تون ها از بسرر  به اطاق خاروی به دنبال انرقا

در نهای  یر تون ها را  . اخلی میروکددری نامرعادل می ررددارزایش می یابد   همچدین تراکم یر تون ها در د  طرف غشای د

اکسی  . این عمل توسط ذراتی ویاتی به نامسدرز می شود ATPبازرشری وسرجو می کددد   همزمان با بازرش  ین ها به بسرر  

 . اند میروکددری  انع سم  اسرر مایی غشای داخلیصورز می ریرد که در ساز  ATPیا ینزیم  ز م

 بخش یایه ، سانه   سر تشکیل شد  اس  : 3هر اکسی ز م از 

 ل هیدر ژنیایه : دارای کانا -

 لکرر ن ها ریار  کددد  انرژی واصل از انرقال اسانه : د  -

 یزی  ATPسر : دارای خاصی    -

 ATPلکرر ن ها در طول زنجیر تدفسی را نایید    در اخریار سر اکسیز م نرار می دهد   زادشد  از انرقال اسانه انرژی یبخش 

 . سدرز می شود

 
 لی میروکددری د  نوع یدید  انرقال صورز می ریرددر غشای داخ : 

 ل عرضی یر تون ها از بسرر  به اطاق خارویانرقا -1

 . که مووا یزاد شدن انرژی می رردد لکرر ن ها توسط عوامل زنجیر تدفسیا ل اانرقال طولی یعدی انرق -2
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     ررای بین د  غشاء (بسرر                      غشای داخلی                     اطاق خاروی                                             

                                                                 + H 2                                                                                 + H 2                                                               
                                                                                                                                                 + H 2                                                                                                                                                                 

                  
                                                            + H 2                                                                                     + H 2                                                               

                                                                                            + H 2  

 
                                                             + H 2                                                                                      + H 2                                                               

                                 
                                                                                                                                                   + H 2     

 

  مقادار  کاه  مای دهداد   نشاان  یزمایشاگاهی  بهیده شرایط در  انعی های ریری اندازATP      تولیاد شاد  باه ازای تجزیاه

در سالول هاای مخرلاف       ،اسا    ایان میازان    ATP 30واداکثر   ،در بهرارین شارایط در سالول یوکااریوز     ،کامل رلوکز

 مرداسا با نیاز بدن مرفا ز اس .

  محاسبه میزانATP  : تولیدی 

  ATP 2    رلیکولیز        -

                                        + H   NADH 2  ATP 5 

 

   مقدار وداکثر (  + H   NADH 2  ATP 5                                    ATP 32دکربوکسیالسیون اکسیداتیو  -

  H   NADH 6  ATP 15 +     نرخه کربس        2 -
                                           2 FADH 2  ATP 3 
                                            GTP 2  ATP 2  

 

     

 

  توسط اد ارد بوخدر    ، 1897در  ،تخمیرBuchner مسیر  ،1930در  ،( در عصار  سلول های مخمر شداسایی شد   سپس

 کامل ین در مخمر   نیز در عرله شرح داد  شد.

وه  تولید انرژی   ذخیر  ین به شکل  ،ازی رلوکز یا مواد غذایی یلی دیگی  اصحالح کلی اس  که به تجزیه بی هو ،تخمی

ATP  .اورماه تجزیه بی  ،از ین وا که ییدایش ا لیه موووداز زند  در اتمسفر بد ن اکسیژن صورز رررره اس اطالق می شود

 ندیمی ترین مکانیسم زیسری برای دسریابی به انرژی از مولکول های سوخری یلی اس .  ،هوازی رلوکز

 



 

11 
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 ری های صورز یذیرد   نیز در بعری از باکرزمانی که انقباض در شرایط راند اکسیژن  ،این عمل در سلول های ماهیچه ای

 . تخمیر کددد  انجام می شود

 دهد، می رخ شیر شدن ترش در ینچه ماندد ها، باکرری این از بعری  .دهدد می انجام را تخمیرهکریکی ها باکرری از انواعی 

  رد یرر تولید در هکریکی تخمیر  .ر ند کارمی به غذایی های ررا رد  تولید در ها ین از انواعی اما  ؛شوندمی  غذا رساد سبا

 .دارد نقش خیارشور ماندد هایی خوراکی   شیری های

.تخمیر هکری  در ریاهان نیز دید  می شود 

 هدگامی که هزم اس  عرالز اسکلری تح  شرایط دارای اکسیژن یایین   هیپوکسی ( شدیدا رعالی  نمایدد، NADH  نمی

به عدوان ریرند  الکرر ن  NAD+  ،اکسید  شود   این در والی اس  که برای ادامه اکسیداسیون ییر از NAD+ تواند د بار  به 

مورد نیاز  NAD+ سبا تولید مجدد  ،NADHییر از به هکراز اویاء شد    با ررررن الکرر ن از  ،مورد نیاز اس . در این شرایط

 برای ادامه رلیکولیز می رردد.

هیدر ژن های  ،د ییر ی  با ورور ینزیم هکراز دهیدر ژنازدر این مسیر اسی+ H   NADH  را دریار  می کدد   مولکول

NADH یزاد می سازد  تا بدین ترتیا امکان ایجاد  ،مثال در وریان رلیکولیز ،را برای دریار  هیدر  ژن های دیگرATP  بیشرری

 . رراهم شود

 وری در شرایط هوازی هم  ،( که راند میروکددری هسردد بعری از بار  ها   سلول ها   برای مثال: شبکیه   رلبول های نرمز

 رلوکز را به هکراز تبدیل می کددد. 

ز واصل می شود   هیدر ژن هایی که در مروله رلیکولی  ،هم در ررایدد رلیکولیز ین ،ATP 2در تخمیر ی  مولکول رلوکز رقط 

به کار رررره نمی شوند بلکه مووا اویای اسید ییر ی    ایجاد اسید  ATPدر تولید  ،شد  اند NAD+ واصل شد     وذز 

 هکری  می رردند . 
+ NAD 2  2+ اسید هکری + H   NADH  2   2+ اسید ییر ی 
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  بعری از باکرری  ،بعری از بی مهرران،   مخمر نانوایی (این عمل در عد  ای از نارچ های تخمیر کددد    ماندد مخمر یبجو

 . صورز می ریرد هیپوکسی  یا بی هوازیایط در شر بار  های ریاهیهای تخمیر کددد    نیز برخی از 

 2  اتانال یر از دکربوکسیالز تبدیل به اسید ییر ی  با ورور ینزیم ی  ،ردر این نوع تخمی Co توسط اتانال ، سپس می شود+ 

H   NADH  نوع تخمیر هم از ی  مولکول رلوکز. در این به صورز الکل اتیلی  در می یید اویاء شد،  ATP 2 ، م در ه ین

 . مروله رلیکولیز واصل می شود

2 Co 2   2+ ا لکل اتیلی     2اسید ییر ی 
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