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 ازکجا انرژی این . کنندمی  مرصف انرژی بدنتان هاییاخته هستید، درس  این مطالعه  حال  در که اکنون

 شود؟ می  تأمین چگونه و

 عرق  شکل به آب مقداری و کنیم گرما احساس تا شوند می  سبب شدید، بدنی  هایفعالیت و ورزش چرا

 بدهیم؟ دست از
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 به ما نیاز مورد  انرژی دارد؛ وجود  بینید، می  تصویر در که  ایزرافه و ما بین که هایی تفاوت همه با

 از  انرژی شدن آزاد فرایندهای به  فصل این در  . شود می  تأمین خوریممی  که  غذایی  از شیوۀیکسانی 

  .پردازیممی  هایاخته در مغذی مادۀ

  

 ای یاخته  تنفس

  به  اکسیژن  به ما  نیاز که آموختید ، ١ شناسی  زیست کتاب در داریم؟ نیاز اکسیژن به  چرا دارید یاد به

 انرژی مثالً . شود می  تولید ATP فرایند این در زیرا است؛ اییاخته تنفس  نام  به فرایندی انجام علت

  ١). واکنش (رود می  کار به ATP مولکول  تشکیل برای ای،یاخته تنفس در گلوکز در شده ذخیره

  

  

  حضور  با  ATP تولید  و مغذی ماده تجزیۀ  زیرا دهد؛می  نشان را  هوازی اییاخته تنفس  واکنش  این

  در  که  شودمی  انجام  نیز اکسیژن به نیاز  بدون ATP تولید و  مغذی ماده  تجزیۀ .شود می  انجام  اکسیژن

 .پردازیم می آن  به ٣ گفتار

ATP  پرانرژی  مولکول 

 هایویژگی  از هریک حفظ   .کند فعالیت و رشد �اند، زنده انرژی بدون تواند�ی  جانداری هیچ

 آدنوزین یا  ATP   .است وابسته ATP داش�  اختیار  در به مثل تولید و �و و رشد مانند جانداران

 قند  آدنین، آلی  باز  از  نوکلئوتید این .است هایاخته در   انرژی استفادۀ قابل و رایج شکل ،فسفاتتری

 افزوده . است  شده تشکیل فسفات گروه سه و  )شوندمی  نامیده آدنوزین هم با که(  ریبوز  کربنی  پنج

   ،)فسفاتنو مو آدنوزین(AMP   ابتدا در  نتیجه   در .دهدمی  روی مرحله سه در آدنوزین به  فسفات شدن

  



  . . . . .دوازدهمزیست  
 . . . . . .   انرژي از ماده به : پنجمفصل 

    mono_class Www.mono-class.com        mono_class 

 
 
  
 

 

  

 .  شود می  تشکیل) فسفات تری آدنوزین(ATP   نهایت در و )فسفاتدی آدنوزین(ADP سپس

 و انرژی مرصف با ، ADP از    ATPتشکیل .بینیدمی  یکدیگر به  را ADP و  ATP تبدیل  ٢ شکل  در

 .است انرژی شدن آزاد با همراه ADP به آن تبدیل 

 از  یکی   .هست نیاز فسفات به  ATP  شدن  ساخته برای که  دیدیم    ATP:شدن ساخته  های  روش

  و  )ماده پیش (دارفسفات ترکیب  یک از فسفات گروه شدن  برداشته   ATP شدنِ  ساخته  هایروش

شدن   را  روش این علت، همین به .است ADP به آن افزودن پیش  ATPساخته  سطح  ماده  در 

  نامند. می 

  

  

  

  

  

  

  

 را آن  آیا اید،شده آشنا مادهپیش سطح در ATP شدن ساخته از ای�ونه با »٢شناسی  زیست« کتاب در

  تأمین  هایراه از یکی و دارند  نیاز ATP به انقباض برای ها ماهیچه که  دانستید  آنجا  در دارید؟ یاد به

  در   ٣). (شکل  است ADP به آن انتقال و  فسفات کرآتین  مولکولِ  از  فسفات برداشِت  ها،ماهیچه در آن

  .رود  می  کار به ATP شدن  ساخته برای آن فسفات که است ای ماده پیش فسفات، کرآتین مثال این
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   ATP ،اکسایشی شدن ساخته  در .دیگرند روش  دو ،  ATP نوری شدن  ساخته و  اکسایشی شدن ساخته 

 ادامۀ در که شود می  ساخته) راکیزهمیتوکندری ( در هاالکرتون انتقال از حاصل انرژی و فسفات یون از

 در که است نوری شدن ساخته ، ATP شدن ساخته  دیگر روش  .شویدمی  آشنا آن با  فصل این

  ). ٦(فصل  شود می  انجام ) سبزدیسهکلروپالست (

 اکسیژن با  زیس�

 تنفس  نیز ما  اینجا  در . برندمی   کار  به  هوازی ای یاخته تنفس  برای را اییاخته تنفس واژه اغلب،

 .بریممی  کار  به هوازی اییاخته تنفس جای به را اییاخته

 در که است گلوکز تجزیهٔ  معنی  به و  قندکافت ای، یاخته تنفس مرحلهٔ  اولین  ):گلیکولیز  (قندکافت

 صورت به  بلکه باره،یک صورت به نه قندکافت، در گلوکز تجزیه .شودمی  انجام سیتوپالسم زمینه مادۀ

 ). ٤(شکل  شود می  انجام  ایمرحله

 تأمین   ATPاز انرژی  این . هست نیاز  سازیفعال انرژی گلوکز  تجزیه  به مربوط هایواکنش انجام برای

 تجزیه از .شود می  ایجاد  فسفات دو با فروکتوز قند ،  ATPو گلوکز از که بینیدمی  ٤ شکل در  .شودمی

 فسفات گروه یک گرف� با  قندها این از یک هر .آید می   وجود به فسفاته  کربنیِ  سه  قند  دو  قند، این

 بنیان(پیرووات به نهایت در  کربنی سه هایمولکول این  از یک هر .شود می  تبدیل  کربنیسه  اسیدی به

  .آیند می  وجود به NADH و ATP هایمولکول هاواکنش این در .شود می  تبدیل )اسید پیروویک
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NADH  از و دارد  نوکلئوتید  دو است، الکرتون حامل+NAD   تشکیل پروتون و الکرتون اضافه به 

  شوند می  تبدیل همدیگر به پروتون،  و  الکرتون دادن دست از  و  گرف�  با  NADHو  NAD+شودمی 

  .یابدمی  اکسایش الکرتون دادن  دست از با  NADHو کاهش  الکرتون گرف� با  NAD+). ٢(واکنش 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    mono_class Www.mono-class.com        mono_class 

 
 

 

 

  

  

  

 پیرووات مقصد )راکیزه میتوکندری (

( در هایوکاریوت در و  دارد  نیاز اکسیژن به اییاخته تنفس دیگر مرحلۀ  انجام )  راکیزهمیتوکندری 

 .شودمی 

)  خورده چین داخل به آن  درونی  غشای و صاف، بیرونی  غشای   :دارد  غشا دو)  راکیزهمیتوکندری 

 )غشا دو  بین  فضای( بیرونی  بخش  و  داخلی بخش به  )  راکیزهمیتوکندری (  درون فضای   درنتیجه، .است

 )رِناتَنریبوزوم ( و  هسته از مستقل )دنایی (DNA)  راکیزه). میتوکندری (٥د (شکل  شو  می تقسیم

( در سازیپروتئین بنابراین دارد، را خود به مخصوص  ی DNAدر . شود می   انجام)  راکیزهمیتوکندری 

 )   تنفس  در نیاز  مورد  هایپروتئین از  انواعی شدنِ  ساخته برای نیاز  مورد  هایژن ،)راکیزهمیتوکندری 

 نظر به  .شود می  تقسیم آن  از مستقل نیز و یاخته با همراه  )راکیزهمیتوکندری (  .دارند وجود  اییاخته

 دارد؟ اهمیتی چه یاخته تقسیم از  )راکیزهمیتوکندری ( تقسیم بودن مستقل  ش�

 است وابسته هاییپروتئین به  اییاخته تنفس  در خود  نقش  انجام برای )راکیزهمیتوکندری (  حال هر به

(ِریبوزوم وسیلهٔ  به و  دارند  قرار  هسته در آنها   های ژن که  ساخته  سیتوپالسمی)  هایناتَنر های 

  .شوند می 
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  . آیدی ـم وجود  به روواتـپی قندکافت، ایـ انته در  هـک گفتیم  :پیرووات  اکسایش

  .یابدمی  اکسایش آنجا در و شود می  راکیزه وارد  فعال انتقال طریق از  مولکول  این 

   تبدیل استیل بنیان  به و دهدمی  دست از اکسیددیکربن  یک راکیزه در پیرووات 

  تشکیل  را A کوآنزیم استیل ،A کوآنزیم نام به  مولکولی  به  اتصال با  استیل .شودمی 

 ). ٦د(شکل آیمی  وجود به نیز NADH واکنش  این در .دهدمی  

 ،چرخۀِکِربس نام به  آنزیمی، هایواکنش از ایچرخه در A کوآنزیم استیل اکسایش 

  .پردازیممی  آن  به بعدی گفتار  در  که  گیرد می  انجام راکیزه داخلی  بخش در
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  تجزیه  از  بخشی  .شود  تجزیه  CO٢ هایمولکول تشکیل  حد تا باید هوازی تنفس در گلوکز مولکول

 .شودمی   انجام کربس  چرخۀ  در آن دیگر بخش و پیرووات اکسایش و قندکافت در گلوکز

 کربس چرخه

  استیل  ترکیب  ضمن چرخه،  این در  .دهدمی  نشان  را  کربس  چرخهٔ  کلی  وقایع از  ایساده ترسیم  ٧ شکل 

 در آن از پس  .شودمی  ایجاد   کربنی، شش مولکولی  و جدا A چهارکربنی،کوآنزیم مولکولی  با A کوآنزیم

 مولکول  و  آزاد CO٢ صورت به  کربن  اتم  دو  دهد،می  رخ  کربس چرخهٔ  در که متفاوتی  های واکنش  طی 

 یـ کربن شش  مولکول  رـه  اکسایش  از   .شود می  بازسازی  دیگر،   م ـکوآنزی استیل  گرف� برای کربنی ارـچه

 چرخه  از متفاوتی  های محل در  ATPو٢FADH ،NADH هایمولکول کربس، هـچرخ هایواکنش در

 .شوندمی  تشکیل

 ٢FADH  ه�نند و ددارـنوکلئوتی ی ـ ترکیبNADH  ٢ .است  الکرتون حاملFADH ازFAD  ساخته 

  . شودمی 

  

  

  

  

  

  

  



  . . . . .دوازدهمزیست  
 . . . . . .   انرژي از ماده به : پنجمفصل 

    mono_class Www.mono-class.com        mono_class 

 
 
  
 

 

  

  تشکیل تا  گلوکز مولکول کربس،  چرخهٔ  و پیرووات اکسایش قندکافت، انجام  با  ترتیب این به

 و  ATP شدنِ  ساخته  رصف گلوکز  تجزیۀ  از حاصل  انرژی . شود می  تجزیه  CO٢ هایمولکول

 .شود می  FADH)٢  و   (NADHالکرتون حامل هایمولکول

 بیشرت   ATPتشکیل

 و NADH هایمولکول که  بدانیم است جالب  . آیدمی  وجود به ATP اییاخته تنفس  در  که  دیدیم

 ٢FADHتولید برای نیزATP  تولید  برای الکرتون حامل هایمولکول انرژی چگونه . شوندمی  مرصف  

ATP   نیز آب فرایند این در که  دانیممی  اییاخته تنفس کلی   رابطۀ براساس همچنین  رود؟می  کار به 

 انتقال  زنجیرۀ  در هاپرسش این پاسخ ؟ شودمی  تولید  فرایند  این در  چگونه  آب . شود می  تشکیل 

  .است نهفته ) راکیزهمیتوکندری (  درونی  غشای در  الکرتون

 الکرتون  انتقال زنجیره

 و دارند قرار)  راکیزهمیتوکندری ( درونی  غشای در که است شده تشکیل هایی مولکول از زنجیره این

 اکسیژن به نهایت در هاالکرتون که بینیدمی  زنجیره این در .دهند دست از یا  بگیرند الکرتون توانندمی 

 تبدیل  )منفی  بار دو با اکسیژن  اتم(  اکسید یون به الکرتون  گرف� با اکسیژن .رسند می  مولکولی 

  .شودمی 
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  تشکیل  را آب هایمولکول دارند، قرار داخلی  بخش در که هایی پروتون با ترکیب در اکسید های یون

  ). ٤(واکنش  دهند می 

  

 الکرتون  انتقال زنجیرۀ از محل سه در )H+ هاییون(   هاپروتون که بینید می  کنید، توجه  ٨ شکل به اگر

 هایالکرتون  از  هاپروتون انتقال  برای الزم انرژی . شوند می  پمپ غشا  دو بین فضای به  داخلی  بخش  از

 غشا  دو  بین فضای  به هاپروتون ورود ادامه دارید  انتظار  .شود می  فراهم FADH٢ و  NADH پرانرژی

 آنها  تراکم  غشا، دو بین فضای به  داخلی  بخش از هاپروتون ورود  با   باشد؟ داشته  پی  در  ای نتیجه چه

 به که  دارند  �ایل  غلظت، شیب براساس  ها پروتون . یابدمی  افزایش   داخلی بخش به  نسبت فضا، این در

 ایمجموعه بخش، این به برگش� برای هاپروتون روی پیِش  راه  تنها اما برگردند، داخلی  بخش سمت

 و گذرندمی  دارد، قرار مجموعه  این در که کانالی  از هاپروتون  .است ساز ATP آنزیم نام به پروتئینی 

  .شودمی  فراهم فسفات گروه و ADP از ATP تشکیل برای موردنیاز انرژی

  

  

  

 ای یاخته  تنفس بر  مروری

 قندکافت  فرایند  در بینیدمی  که طور ه�ن . کنیدمی  مشاهده ٩ شکل در  را اییاخته تنفس از  ای خالصه

 کوآنزیم  استیل به آنجا  در  و رود می )  راکیزهمیتوکندری ( به  پیرووات . شود می  ایجاد پیرووات گلوکز  از

A  کوآنزیم استیل .یابدمی  اکسایش A هایمولکول اییاخته تنفس  در  . شود می  کربس چرخهٔ  وارد 

  .شوند می تولید آب و  ٢FADH  ،NADH،  ATP اکسید،دیکربن
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 اقتصادی تولیدی  :اییاخته  تنفس تنظیم

  در  شده تولید ATP مقدار که دهندمی  نشان آزمایشگاهی  بهینه رشایط  در واقعی  هایگیریاندازه

 توجه باید  .است ٣٠  ATPحداک� یوکاریوت، یاخته  در رشایط بهرتین در گلوکز کامل تجزیهٔ  ازای

 اگر ش� نظر به .کند می فرق بدن نیاز با متناسب و  متفاوت هاییاخته در  ATP تولید که  داشت

 انجام  میزانی ه�ن به کربس، چرخهٔ  و قندکافت هایواکنش باشد، زیاد  یاخته  در  ATP مقدار

      و ATP میزان کنرتل تحت  ATP تولید که شده مشخص است؟ ATP کمبود   رشایط در که شوندمی 

ADP  است .  
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 کم ATP تولید  تا  شوندمی  مهار  کربس  چرخهٔ  و قندکافت در درگیر هایآنزیم باشد،  زیاد  ATP اگر 

 افزایش  ATP تولید  و فعال  هاآنزیم این باشد،  زیاد ADP و کم ATP مقدار که  صورتی در .شود 

 .شود می  منابع رف� هدر از  مانع تنظیم این .یابدمی 

  .کنندمی استفاده انرژی تأمین برای  کبد قندی ذخیرۀ و گلوکز از  معمول طور  به  ما  بدن هاییاخته

 هاپروتئین و هاچربی تجزیۀ رساغ  به  ATPتولید برای آنها نباشند، کافی منابع این که درصورتی

 سوء عوارض از ایمنی سیستم و اسکلتی هایماهیچه شدن ضعیف و تحلیل علت همین به  .روندمی

 اینکه یا دارند نامناسب غذایی رژیم که است افرادی در مدت طوالنی و شدید  غذایی  فقر و تغذیه

  .ندارند دراختیار کافی غذای متفاوت دالیل به

شود، توانایی تولید های بنیادی مغز استخوان ایجاد میهر سلول موجود در خون که از تقسیم سلول

  )  ٩٤ –(رسارسی       و مرصف کدام دو ماده را دارد؟

  ٢FADH و NADH)  ٢                                   NADH پیرووات و) ١

  و گلوکز  ٢FADH) ٤                 و الکتات A استیل کوانزیم ) ٣

: در هر یاختۀ سپردیس(تیروئید) انسان، به منظور تغییر محصول نهایی قندکافت ٩٨کنکور 

  ابتدا ........... (گلیکولیز) و ورود آن به چرخۀ کربس الزم الزم است تا این محصول 

  تولید کند.  ٢CO) در راکیزه (میتوکندری) ، ١

  متصل شود.   A) در درون راکیزه ( میتوکندری) به کوآنزیم ٢

  بسازد.  NADHیاخته (سیتوپالسم)، ) در مادۀ زمینۀ میان٣

  تولید �اید.   ATP) در غشای خارجی راکیزه ( میتوکندری)، ٤
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عبارت،   کدام  معمول  طور  سلولبه  دستگاه  دربارۀ  در  موجود  خم  و  پیچ  پر  لولۀ  هر  دیوارۀ  های 

  )٩٧ –(رسارسی    تولیدمثلی یک مرد جوان، صحیح است؟

  سازند که مسئول تولیدمثل هستند. های هاپلوئیدی را می با تقسیم خود، سلول )١

  برعهده دارند. هایی قرار دارند که ترشح هورمون جنسی مردانه را در مجاورت سلول) ٢

  . �ایندهای مرحله اول تنفس سلولی، از دو نوع گیرندۀ الکرتونی استفاده می در یکی از گام) ٣

  کنند. در مرحلۀ دوم تنفس سلولی، با افزودن فسفات به نوعی مولکول، انرژی را ذخیره می ) ٤

 های موجود در مواد  چند مورد، ویژگی مشرتک سلول هایی را نشان می دهد که در تجزیۀ کربوهیدرات

  )  ٩٦ –(رسارسی خارج از کشور            غذایی انسان رشکت می کنند؟

  را در سطح پیش ماده تولید می کنند.  ATP الف)

  ب) در مکان اصلی گوارش شیمیایی و جذب غذا قرار دارند. 

  ج) در هنگام تقسیم، هر چهار مرحلۀ میتوز را به انجام می رسانند. 

  خود کیسه های پهنی دارند که به یکدیگر متصل هستند. د) در سیتوپالسم  

٤) ٤                     ٣) ٣                 ٢) ٢                ١)١     

  کدام عبارت، در خصوِص زنجیره انتقال الکرتون موجود در یاختۀ عضلۀ توأم انسان صحیح است؟ 
 )١٤٠٠ -رسارسی(
  شود. الکرتون موجود در راکیزه (میتوکندری) استفاده می های حامِل فقط از مولکول) ١
الکرتون)  ٢ زندگی  مسیر  از  پذیرندهبخشی  به  الکرتون  مختلف  حاملین  از  مشرتک ها  آن،  نهایی  های 

  است.
پروتونیون)  ٣ با  ترکیب  در  اکسید  تشکیل  های  را  آب  (میتوکندری)،  راکیزه  غشا  دو  بین  فضای  های 

  دهند. می 
های حامل الکرتون تأمین  ها به بخش داخلی راکیزه، از مولکولبرای پمپ کردن الکرتونانرژی الزم  )  ٤

  شود. می 
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 کند؟طور مناسب کامل میچند مورد، عبارت زیر را به

تواند همه یا بخشی از مواد غذایی خود را از گیاهان به دست آورد، در زمان  هر جانداری که می«

  ) ١٤٠٠ -رسارسی(        .......................» حیات خود

 .آ) فاقد توانایی تولید ترکیبات آلی از مواد معدنی است

 . �ایدهای مکنده به درون گیاه نفوذ می ب) از طریق بخش

 . کندج) نیرتوژن جو را به نیرتوژن قابل استفاده گیاه تبدیل می 

  . سازدنوکلئوتیدی می دار، مولکولی دو د) با کمک ترکیبی فسفات

٤) ٤                     ٣) ٣                 ٢) ٢                ١)١    

    کدام گزینه، برای تکمیل فرایند زیر مناسب است؟ 

روش«یاخته از  حاصل  نهایی  محصوالت  تجمع  سبب  به  است  ممکن  گیاهی  تأمین های  برای    هایی 

در   بدهند،  دست  از  را  خود  حیات  روشانرژی،  این  همهمۀ  وجودها،  به  با    زمان 

 )١٤٠٠ -رسارسی(         شود.»می .................. آمدن

  ١ (+NAD ترکیب نهایی،) ٢                  اکسید تولید کربن دی NADH مرصف  

  مرصف  ADP نوعی قند سه کربنی،) ٤                 تولیدNAD+ ترکیب سه کربنی، ) ٣

به  ب توجه  میا  لوبیا  برگ  در  الکرتون  انتقال  زنجیره  اجزای  عبور سازوکار  با  که  داشت  بیان  توان 

  ) ١٤٠٠ -رسارسی(  شود.می .................. غشای تیالکوئید است،  ..................   ها ازالکرتون

درون تیالکوئید  از بسرته به فضای   H+ تعدادی  -دو جزء (ساختار) از زنجیره که متعلق به هر دو  )  ١

  منترش 

  منتقل  ٢ ها به فتوسیستمالکرتون  -دو جزء (ساختار) از زنجیره که متصل به سطح داخلی ) ٢

  تجزیۀ نوری آب انجام  -دو جزء (ساختار) از زنجیره که مجاور با هر دو الیۀ فسفولیپیدی ) ٣

  لید تو  NADPH - دو جزء (ساختار) متوالی از زنجیره که متصل به سطح خارجی ) ٤
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 چند مورد، دربارۀ هر نوکلئوتید موجود در بدن یک فرد سا� صحیح است؟ (رسارسی- ١٤٠٠) 

 آ) باز آلِی تکحلقهای یا دوحلقهاِی متصل به ریبوز دارد . 

 ب) گروه یا گروههای فسفات آن، با پیوند کوواالنسی به قند اتصال دارد . 

 ج) از طریق نوعی پیوند اشرتاکی به نوکلئوتید دیگری متصل شده است. 

 د) طِی فرایند اکسایش در غشای درونی راکیزه (میتوکندری) تولید گردیده است.

٤) ٤                     ٣) ٣                 ٢) ٢                ١)١    

 
  

 تخمیر 

  انرژی، تأمین و گلوکز تجزیۀ  آیا  . است الکرتون نهایی  گیرندهٔ  اکسیژن ای،یاخته تنفس  در که دیدیم

  دارند، اندکی  اکسیژن  یا ندارند  اکسیژن که  هایی محیط در آیا است؟ اکسیژن حضور به وابسته همیشه

 تأمین هایروش از تخمیر  شود؟می  تأمین چگونه نیاز مورد  ATP صورت این در ندارد؟ وجود  حیات

 تخمیر، فرایند در .دهدمی   رخ جانداران از انواعی  در که است اکسیژن نبود  یا کمبود  رشایط در انرژی

 الکتیکی  تخمیر و الکلی تخمیر .ندارند نقشی الکرتون انتقال زنجیره نتیجه در  و )  راکیزهمیتوکندری (

 تنفس  مانند الکتیکی و الکلی تخمیر  .بریممی  بهره آنها از  متفاوت صنایع در  که  تخمیرند از انواعی 

 از  پیرووات تشکیل  که دیدیم قندکافت  در  کنند؛ می  ایجاد پیرووات و شوندمی آغاز قندکافت با هوازی

 رضوری NAD+ ،قندکافت تداوم  برای بنابراین است؛ NAD+ از  NADHایجاد  با همراه فسفاته قند

 تخمیر، در  . شود  �ی   انجام  تخمیر نتیجه  در و  شود می  متوقف قندکافت نباشد  اگر و  است

 دو این با ادامه  در .آیدمی  وجود  به NAD+  آنها تشکیل فرایند در که شوندمی  ایجاد  هایی مولکول

  .شویممی  آشنا بیشرت تخمیر نوع
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 مراحل  از ایساده طرح ١٠ شکل  .است الکلی  تخمیر انجام علت به نان خمیر ورآمدن   :الکلی تخمیر

 به   CO٢  دادن  دست از با قندکافت از  حاصل  پیرووات فرایند، این در   . دهدمی  نشان را تخمیر نوع این

 .کند می  ایجاد اتانول NADH هایالکرتون گرف� با اتانال .شود می  تبدیل اتانال

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 اکسیژن   به  گلوکز  کامل  تجزیه  برای اسکلتی هایماهیچه خواندید، گذشته  سال  در   :الکتیکی تخمیر

 سازوکاری  چه با الکتات اما .یابد می  تجمع هاماهیچه در الکتات نباشد، کافی  اکسیژن اگر و دارند نیاز

 پیرووات نباشد،  کافی  اکسیژن اگر . دارد  نیاز  فراوان اکسیژن  به ها ماهیچه شدید فعالیت   شود؟می  ایجاد

( وارد  قندکافت  از  حاصل    الکتات به  NADH هایلکرتونا  گرف� با   بلکه   شود،�ی )  راکیزهمیتوکندری 

 . شود می  تبدیل 
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  تکمیل می کند؟ نادرست چند مورد، عبارت زیر را به طور

کدام عبارت، دربارۀ واکنش های مرحلۀ بی هوازی تنفس در یک سلول میان برگ اطلسی، درست  

  )   ٩٦ –(رسارسی خارج از کشور   است؟

  مرصف می گردد.  ATP با تولید هر ترکیب کربن دار دو فسفاته، دو مولکول )١

  ایجاد می شود.  ATP با تولید هر ترکیب کربن دار بدون فسفات، دو مولکول) ٢

  تولید می شود.  NADH با تولید هر ترکیب کربن دار دو فسفاته، یک مولکول) ٣

  مرصف می گردد.    NAD+  مولکولبا تولید هر ترکیب کربن دار یک فسفاته، یک ) ٤
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های پیکر یک فرد سا� درست است که توانایی هیدرولیز  چند مورد، در ارتباط با همۀ سلول  

  )٩٧-(رسارسی  گلیکوژن را دارند؟

  گیرند.های پر اکسیژن می گلوکز را فقط از طریق رگ  الف)

    کنند.می تحت تأثیر گلوکاگون، گلوکز را به داخل خون وارد   ب)

  سازند. را در سطح پیش ماده می  ATP ج) در نخستین مرحله از تنفس سلولی، 

  �ایند. را در نهایت به نوعی پذیرندۀ آلی منتقل می  NADH هاید) در طی تنفس سلولی، الکرتون

٤) ٤                     ٣) ٣                 ٢) ٢                ١)١      

ای دارد؟  شود، چه مشخصهدهندۀ الکرتون که در غشای داخلی میتوکندری یافت میانتقالهر ترکیب  

   )   ٩٧ –(رسارسی خارج از کشور  (با تغییر)

  سازد. می  ADP، ATP با افزودن گروه فسفات به) ١

  های فسفولیپیدهای غشا در �اس است.با �ام بخش) ٢

  نوعی یون (در خالف جهت شیب غلظت آن) مؤثر است. در تأمین انرژی الزم جهت انتقال ) ٣

  کند. های هیدروژن را به فضای بین دو غشای میتوکندری وارد می ، یونATPATP بدون مرصف) ٤

  )٩٧-(رسارسی         .�ی شود ................  در یک سلول استوانه ای موجود در شبکیه ی انسان،

  ، احیاء NADHپیرووات به كمك ) ١

٢( +NAD  در غشای داخلی میتوكندری، بازسازی  

  ATPرصف تولید  NADHانرژی ذخیره شده در  ) ٣

NADH(درون ماده ی زمینه ی سیتوپالسم تولید  ٤  
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شود.  در پی مرصف گلوکز در نوعی سلول، پیرووات به طور مستقیم توسط مولکولی پر انرژی احیا می

  ) ٩٦-(رسارسی     تنفس صحیح است؟ (باتغییر)کدام عبارت دربارۀ این نوع 

  گردد. مرصف می  NAD+ ، یک مولکول  ٢CO به دنبال آزاد شدن) ١

  یابد. به ترکیب دو کربنی انتقال می  NADH های یک مولکولالکرتون) ٢

  گیرد. های پر انرژی سه فسفاته در غیاب اکسیژن صورت می تولید مولکول) ٣

  شود. تولید می  NADH ترکیب چهار کربنی در کربس از ترکیب چهار کربنی،با تولید آخرین ) ٤

  )     ٩٧  –(رسارسی خارج از کشور        کند؟ (با تغییر)طور مناسب کامل میکدام گزینه، عبارت زیر را به

یاخته انسان،  قرشی  «در  بخش  در یاخته ..................  کلیه،های  کلیه،  فوق  غدۀ  قرشی  بخش  های 

  رسانند.» را به مرصف می NAD+  ،  ..................  ای، تنفس یاخته .................. مرحلۀ

  منظور تشکیل بنیان استیل به - دوم  -برخالف ) ١

  اکسیدبا تشکیل یک مولکول کربن دی - اول  -ه�نند ) ٢

  ATP با تشکیل یک مولکول - دوم  -برخالف ) ٣

  کربنی آلی بدون فسفات منظور تولید بنیان یک اسید سهبه - اول  -ه�نند ) ٤

  )  ٩٨ –(رسارسی خارج از کشور          کدام عبارت، درست است؟

  شود. می ای، درون راکیزه (میتوکندری) یافت ژن مربوط به هر پروتئین مورد نیاز تنفس یاخته

  سازی نیاز دارد. ای، به انرژی فعالهر جاندار آغازی برای انجام اولین مرحلۀ تنفس یاخته

  کنندۀ نور، توانایی تولید اکسیژن را دارد. های جذبهر جاندار دارای رنگیزه

    را به سه روش مختلف بسازد.  ATP تواندهر یاختۀ زنده و فعالی می 
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  )  ٩٨ –(رسارسی خارج از کشور        کردن عبارت زیر مناسب است؟کدام گزینه، برای کامل 

کافت (گلیکولیز)  «در یک یاخته پوششی زنده و فعال مری، الزم است تا محصول نهایی قند

  »  .................. ابتدا

  بسازد.  NAD+  در درون راکیزه (میتوکندری)،) ١

  بدهد. از دست  ٢CO در راکیزه (میتوکندری)، ) ٢

  متصل شود.  A  در غشای درونی راکیزه (میتوکندری)، به کوآنزیم) ٣

  یاخته (سیتوپالسم)، اکسایش بیشرتی بیابد.در مادۀ زمینۀ میان) ٤

زندۀ   یاختۀ  یک  راکیزۀ  درونی  غشای  در  موجود  الکرتون  انتقال  زنجیرۀ  با  ارتباط  در  گزینه  کدام 

  )   ٩٨ –(رسارسی خارج از کشور              است؟ نادرست انسان پوششی بدن

  شود. های پر انرژی تأمین می ها از الکرتونکردن پروتونانرژی الزم برای پمپ) ١

  آورند. وجود می های آب را بههای موجود در بسرته، مولکولهای اکسید در ترکیب با پروتونیون) ٢

  میتوکندری)، عبور از نوعی کانال پروتئینی است. ها به بخش داخلی راکیزه (تنها راه ورود پروتون) ٣

را به فضای بین دو غشای راکیزه (میتوکندری)     H+ هایکنندۀ الکرتون، یونهر ترکیب دریافت) ٤

  کند. پمپ می 

 شدن  ترش  در آنچه مانند ها،باکرتی این از بعضی  . دهندمی  انجام  را تخمیرالکتیکی  هاباکرتی از انواعی 

  کار به غذایی  هایفراورده تولید در آنها از انواعی  اما شوند؛می  غذا  فساد  سبب دهد،می  رخ شیر

 .دارد  نقش  خیارشور مانند هایی خوراکی  و شیری هایفراورده تولید در الکتیکی  تخمیر .روند می 

 برای سازوکارهایی کنند،می  رشد غرقابی رشایط در  طبیعی طور به  که گیاهانی    :گیاهان در تخمیر

  ُشش  و آبزی گیاهان در هوادار  )ایِ آکنهنرمپارانشیمی(  بافت تشکیل  .دارند نیاز مورد  اکسیژن تأمین

 هر به اکسیژن اگر حال، هر به  .ایدشده آشنا آن با  قبالً که است سازوکارهایی  از حَرّا  درخت در ریشه

   در الکتیکی  و الکلی  تخمیر  نوع دو هر .شود می  انجام  تخمیر باشد، کم یا نباشد محیط در علتی 
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 آن مرگ به گیاهی  یاخته  در اسید الکتیک یا الکل تجمع که باشید داشته توجه .دارد  وجود  گیاهان

 .شوند  دور هایاخته از باید بنابراین انجامد،می 

 هاپاداکسنده   :بدن سالمت

  خود، ساختار در نشده جفت هایالکرتون داش� علت به آزاد  هایرادیکال آموختید شیمی  درس در

  آنها به بدن، هایبافت  دهندۀ تشکیل هایمولکول با واکنش در توانندمی  و دارند  باالیی  پذیری واکنش

  چگونه؟ اما  .دارد  وجود هوازی،  تنفس  فرایند در  اکسیژن  از  آزاد رادیکال تشکیل امکان  . برسانند آسیب

 .شود می   تبدیل O)٢- (اکسید یون به الکرتون، انتقال زنجیرۀ پایان در نالکرتو پذیرش با اکسیژن دیدیم

 آیدمی   وجود  به آب مولکول نتیجه در  و شوندمی  ترکیب H)+( هیدروژن های یون با اکسید هاییون

 رادیکال  صورت به بلکه شوند، �ی  آب تشکیل واکنش وارد  هااکسیژن از درصدی که آیدمی  پیش گاه اما

 با مقابله برای  )هاراکیزهها (وکندریمیت   .اندرسطان ایجاد  عوامل از آزاد  هایرادیکال .آیندمی  در آزاد 

(آنتی   ترکیبات به آزاد، هایرادیکال سمی  اثر  که  ایدشنیده بارها .اندوابسته )پاداکسندهاکسیدان 

 هایی اکسیدانآنتی   دارای موادغذایی  این .دارند نقش بدن  سالمت حفظ  در سبزیجات و هامیوه خوردن 

 از مانع آزاد  هایرادیکال با واکنش در  اهاکسیدانآنتی  .هستند کاروتنوئیدها مانند  )هایی اکسندهپاد (

 .شوندمی  بدن هایبافت تخریب درنتیجه و  زیستی  هایمولکول  بر آنها تخریبی  اثر

 موفقیت با همیشه )هاراکیزه(  هاوکندریمیت   در آزاد  هایرادیکال با مبارزه آیا   :آزاد هایرادیکال تجمع

 باشد، بیشرت آنها  با مبارزه رسعت از  آزاد هایرادیکال تشکیل رسعت علت هر به اگر شود؟می   انجام

میتوکندری   در  آزاد  هایرادیکال رشایطی،  چنین در که است مشخص  کنید؟می  بینیپیش را  اتفاقی  چه

 هایرادیکال .شود می  تخریب  هم یاخته نتیجه، در  کنند؛  می  تخریب را آن و یابند می  تجمع)  راکیزه(

 باعث و  کنند می  حمله آن،  اجزای و  یاخته  سازندۀ های مولکول  به  خود  الکرتونی  کمبود جربان برای آزاد

 با آزاد  هایرادیکال با مبارزه  در  را) راکیزهمیتوکندری ( توانند،می  فراوانی  عوامل .شوندمی  آنها تخریب
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 خنثی در )  راکیزهمیتوکندری ( عملکرد در  ژنی  هاینقص از انواعی و   الکل  مثالً  کنند؛  رو  به رو  مشکل 

 .کنندمی  ایجاد مشکل آزاد  هایرادیکال سازی

  افزایش  را اکسیژن از آزاد هایرادیکال تشکیل رسعت الکل که دهدمی  نشان  مطالعات  :الکل اثر

 حمله با آزاد هایرادیکال . شود می  آنها  کاهش جهت در)  راکیزهمیتوکندری ( عملکرد از  مانع و دهد می 

 و کبدی هاییاخته مرگ نتیجه در و)  راکیزهمیتوکندری (  تخریب سبب ،)  راکیزهمیتوکندری (   DNA به

 ترین  شایع  از آن  افتادن  ازکار  و  کبد کار در  اختالل  علت همین به  .شوند می  کبد  )نکروز( مردگی  بافت

 .است الکلی  مرشوبات نوشیدن عوارض

  شدن  ساخته به الکرتون، انتقال زنجیرۀ هایپروتئین به مربوط هایژن در  نقص گاه  :ژنی نقص

( . انجامدمی  معیوب هایپروتئین  در باشد داشته را معیوب هایپروتئین این که)  راکیزهمیتوکندری 

 .ندارد  مناسبی  عملکرد  آزاد،  هایرادیکال با مبارزه

 تنفس هایواکنش از تعدادی یا یک مهار با که دارند وجود  فراوانی  سمی  مواد    :الکرتون انتقال توقف

 نهایی   واکنش که هاستترکیب این از یکی  سیانید .شوند می  مرگ و یاخته تنفس  توقف سبب هوازی،

   از  .شود می  الکرتون انتقال زنجیره توقف باعث نتیجه در و مهار را ٢O به ها الکرتون انتقال به مربوط

 از مانع هموگلوبین، به اتصال با مونواکسیدکربن گاز که دارید یاد  به نیز دهم سال شناسی  زیست

  در اکسیژن حمل ظرفیت شود،�ی  جدا هموگلوبین از آسانی  به چون و شود می  آن  به اکسیژن اتصال

  ایجاد  اختالل اییاخته تنفس انجام  در  واقع در مونواکسیدکربن، عملکرد  این . دهدمی  کاهش  را خون

 توقف سبب  گاز  این  گذارد؛ می  اثر اییاخته تنفس بر نیز  دیگری شکل  به کربنمونواکسید . کندمی 

 منابع از سیگار، و خودروها از شده خارج دود  .شود می  اکسیژن به هانالکرتو انتقال به مربوط واکنش

 .اندمونواکسیدکربن  تولید دیگر
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