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 انرژی به ماده از

 یانرژ بدنتان یهایاخته هستید، درس این مطالعه حال در که اکنون

 شود؟می تأمین چگونه و کجا از انرژی این .کنندمی مصرف

 گرما احساس تا شوندمی سبب شدید، بدنی یهافعالیت و ورزش چرا

 بدهیم؟ دست از عرق شکل به آب مقداری و کنیم

 وجود بینید،می تصویر در که ایهزراف و ما بین که ییهاتفاوت همه با

 خوریممی که غذایی از یکسانی شیوۀ به ما نیاز مورد انرژی دارد؛

 مادۀ از انرژی شدن آزاد فرایندهای به فصل این در .شودمی تأمین

 .پردازیممی هایاخته در مغذی

 انرژی تأمین: 1گفتار 
 ایهیاخت تنفس

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

 نفست نام به فرایندی انجام علت به اکسیژن به ما نیاز که آموختید

 انرژی مثلا  .شودیتولید م ATPفرایند  این در زیرا است؛ اییاخته

 مولکول تشکیل برای ای،یاخته تنفس در گلوکز در شده ذخیره

ATP (.1رود )واکنش می کار به 

ATPOHCO  22 PADPOOHCفسفات()66  26126 6 

 ماده تجزیۀ زیرا دهد؛می نشان را هوازی ایهیاخت تنفس واکنش این

 ماده تجزیۀ. شودمی انجام با حضور اکسیژن ATPتولید و مغذی

 در که شودمی انجام نیز اکسیژن به نیاز بدون ATPتولید  و مغذی

 .پردازیممی آن به 3 گفتار

 ATP پرانرژی مولکول

 .ندک فعالیت و رشد بماند، زنده انرژی بدون اندتونمی جانداری هیچ

 هب تولیدمثل و نمو و رشد مانند جانداران یهاویژگی از یک هر حفظ

 .است وابسته ATPداشتن  اختیار در

ATPرژیان استفادۀ قابل و رایج شکل فسفات، تری آدنوزین یا 

 پنج قند آدنین، آلی باز از شده تشکیل نوکلئوتیدی و هایاخته در

 فسفات گروه سه و (شوندمی نامیده آدنوزین هم با که) ریبوز کربنی

 در .دهدمی روی مرحله سه در آدنوزین به فسفات شدن افزوده .است

ADP فسفات(، سپس  مونو آدنوزین)AMP ابتدا  در نتیجه

فسفات(  تری آدنوزین)ATP نهایت  در دی فسفات( و آدنوزین)

 (.1 شکل) شودمی تشکیل

 

 

 

 

 

 

 نکته:  

 
 

 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جملت زیر را : 1 تمرین 

 مشخص کنید.

الف( یاخته پوششی هیدر از لحاظ شیوۀ کسب انرژی از غذا 

 کند.متفاوت با نورون پروانه مونارک عمل می

آنها ب( دومین ویژگی همۀ جانداران همانند سومین ویژگی 

 نیازمند مصرف انرژی است.

ای هوازی پذیری گازی که در اثر تنفس یاختهپ( میزان انحلل

دۀ پذیری پذیرنشود در پلسما، بیش از دو برابر انحللتولید می

 نهایی الکترون در راکیزه است.

دون فعالیت هموگلوبین ت( تجزیۀ مادۀ مغذی در بدن انسان ب

 غیرممکن است.

 پاسخ:
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 ATPشدن  ساخته -1 شکل

 مولکول دو این و شودمی تشکیل ADPاز  ATP معمول طوربه

، ADPاز  ATP مولکول تشکیل هنگام .شوندمی تبدیلهم  به

 این دنش شکسته با و ایجاد فسفات یهاگروه بین پرانرژیپیوندهای 

 (.2 شکل) شودمی آزاد هاآن در شده ذخیره انرژی ،هاپیوند

 
 دیگریک به ADP و  ATPتبدیل -2 شکل

 ATPشدن ساخته برای که دیدیم :ATPشدن ساخته یهاروش

 برداشته ATP شدنِ ساخته یهاروش از یکی .هست نیاز فسفات به

 آن ( افزودنمادهپیش)دار فسفات ترکیب یک از فسفات گروه شدن

 ATPشدن  ساخته را روش این علت، همین به. است ADPبه 

 .نامندمی ماده پیش سطحدر 

 ATPشدن  ساخته از اینمونه با«  2 شناسی زیست» کتاب  در

 آنجا در دارید؟ یاد به را آن آیا د،ایهشد آشنا ماده پیش سطح در

 از یکی و دارند نیاز ATPبه  انقباض برایها ماهیچه که دانستید

 کرآتین مولکولِ  از فسفات برداشتِ ،هاماهیچه در آن تأمین یهاراه

 کرآتین مثال این در(. 3 شکل) است ADPبه  آن انتقال و فسفات

ATPشدن ساخته برای آن فسفات که است ایماده پیش فسفات،

 .رودمی کاربه

 

 های زیر پاسخ دهید:به پرسشATPدر مورد : 2 تمرین 

 یا رنایی؟ الف( نوکلئوتید دنایی است

 ب( چرا آدنوزین نوکلئوتید نیست؟

 دهد؟پ( آدنین با کدام حلقۀ خود با قند پیوند اشتراکی می

 چند پیوند پرانرژی دارد؟ ATPت( 

  پاسخ:

 

 

 

 نکته:  

 

 مادهدر سطح پیش -1
 یاختهمیان

 کراتین فسفات

 گلیکولیز

 چرخۀ کربس بستره راکیزه

 سطح اکسایشدر  -2
 غشای باکتری

 غشای درونی راکیزه

 در سطح نوری -3
 غشای سیانوباکتری

 غشای تیلکوئید سبزدیسه
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 مادهدر سطح پیش ATPشدن  ساخته -3 شکل

 روش ، دوATP نوری شدن ساخته و اکسایشیشدن  ساخته

 انرژی و فسفات یون از ATPاکسایشی،  شدن ساخته در. دیگرند

 این ادامۀ در که شودمی ساخته راکیزه در هاالکترون انتقال از حاصل

، ساخته ATPشدن  ساخته دیگر روش. شویدمی آشنا آن با فصل

 (.6 لفص) شودمی انجام سبزدیسه در کهشدن نوری است 

 اکسیژن با زیستن

می کاربه هوازی ایهیاخت تنفس برای را ایهیاخت تنفس واژه ،اغلب

 یاهیاخت تنفس جای به را ایهیاخت تنفس نیز ما جااین در .برند

 .بریممی کاربه هوازی

 به و افتقندک ،ایهیاخت تنفسۀ مرحل اولین (:گلیکولیز) قندکافت

 .شودیم انجام سیتوپلسم زمینه مادۀ در که است گلوکزۀ تجزی معنی

همرحل صورتبه بلکه باره، یک صورتبه نه قندکافت، در گلوکز تجزیه

 (.4 شکل) شودمی انجام یا

 
 قندکافت مراحل -4 شکل

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل پرانتز : 3 تمرین 

 پر کنید:

تواند ماهیچه چهار سر ران می ……تارچه(  -الف( آنزیم درون )تار

 بسازد.ATPمرحله  ……سه(  -از روی کراتین فسفات در )یک

 

در سطح اکسایش را  ATPای که توانایی تولید ب( هر یاخته

ای( مادهپیش ATPساخت  -ATPدارد توانایی )ساخت نوری 

 را نیز دارد. ……

 

 -از طریق کراتین فسفات )برخلف ATPساخته شدن پ( 

در قندکافت وابسته به اکسیژن  ATPتولید  ……همانند( 

 . ……نیست(  -)است

 

قادر به  ……انرژی(  -ایت( هیچ جانداری بدون )تنفس یاخته

 ادامه حیات نیست.

  پاسخ:

 

 ؟دکنکدام مورد جمله زیر را به درستی تکمیل می :1 تست 

 «……ای در اولین مرحلۀ تنفس یاخته»

 شود.در اولین واکنش یک مادۀ آلی دو فسفاته تولید می( 1

 خواه( هر واکنشی که با مادۀ آلی بدون فسفات شروع شود، انرژی2

 است.

بدون فسفات شود، ( هر واکنشی که منجر به تولید مادۀ آلی 3

 کنندۀ قند است.مصرف

دار شروع شود، گیرندۀ ( هر واکنشی که با مصرف قند فسفات4

 است. NADHالکترون از 

 »«گزینة پاسخ: 
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  سازیفعال انرژی گلوکز تجزیه به مربوط یهاواکنش انجام برای 

 .شودمی تأمینATPاز  انرژی این. هست نیاز

 یهافسفات گرفتن با گلوکز بینید،می 4 شکل در که طورهمان

ATP ، قند تجزیه از .شودمی فسفاته اصطلحاا یادار فسفاتبه قند 

 یک هر سپس .شودمی ایجاد فسفاته کربنیِ سه قند دو شده، فسفاته

 دو دارای ترتیب این به و گیرندمی فسفات گروه یک قندها این از

 به مراحلی، طی از بعد قندها از یک هر .شوندمی فسفات گروه

 تبدیل (اسید پیروویک بنیان) پیرووات نام به کربنی سه مولکولی

 NADHو  ATP یهامولکول قندکافت، در (.4 شکلشوند )می

 .شوندمی تشکیل نیز

NADH از و دارد نوکلئوتید دو است، الکترون حامل NAD  به

. شودمی تشکیل پروتون و اضافه الکترون
NAD  وNADH  با

 شوندیم تبدیل همدیگر به پروتون، و الکترون دادن دست از و گرفتن

 از با NADHو  کاهش الکترون گرفتن با NAD (.2)واکنش 

 .یابدمی اکسایش الکترون دادن دست

  HNADHeHNAD 22 

خنثی کردنبرای  یک الکترون -2واکنش 
NAD رود. کار میبه

 شود.نوشته می HNADHصورتبنابراین محصول به

 کنید وگو گفت: 1فعالیت 

 براساس. شودمی ساخته ATPقندکافت  در ،دیدید که طور همان

 در ATP شدن ساخته گفتیم، ATPتولید دربارۀ که ییهاروش

 شود؟می انجام روش کدام با قندکافت

 پیرووات مقصد راکیزه

 هاایههوهست در و دارد نیاز اکسیژن به ایهیاخت تنفس دیگر مرحلۀ

  .شودمی انجام راکیزه در

 داخل به آن درونی غشای و ،صاف بیرونی غشای: دارد غشا دو راکیزه

 و داخلی بخش به راکیزه درون فضای نتیجه، در .است خوردهچین

 (.5 شکل) شودمی تقسیم( غشا دو بین فضای) بیرونی بخش

 خود به مخصوص رِناتَن و هسته از مستقل دنای دارای هاراکیزه

 راکیزه، دنای در .شودمی انجام هاآن در سازیپروتئین و هستند

 ازنی مورد یهاپروتئین از انواعی شدنِ  ساخته برای نیاز مورد یهاژن

 .دارند وجود ایهیاخت تنفس در

 شما نظر به .شودمی تقسیم آن از مستقل نیز و یاخته با همراه راکیزه

 دارد؟ اهمیتی چه یاخته تقسیم از راکیزه تقسیم بودن مستقل

 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جملت زیر را : 4 تمرین 

 مشخص کنید:

الف( در واکنش پایانی قندکافت، هر ترکیب دو فسفاته به پیروویک 

 شود.اسید تبدیل می

 دار است.ب( در قندکافت، هر قند سه کربنه فسفات

 شود.هم تولید و هم مصرف میADPپ( در قندکافت، 

کربنه دو فسفاته برخلف هر ت( در قندکافت، هر ترکیب آلی شش

 ترکیب آلی دو فسفاته نوعی قند است.

  پاسخ:

 

 

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل پرانتز : 5 تمرین 

 پر کنید:

ند( همان -هاست )برخلفالف( مولکولی که شکل رایج انرژی یاخته

…… NADHندارد(  -، فسفات )دارد…… 

ب( 
NAD شود.الکترون خنثی می ……دو(  -با )یک 

 ……دو(  -شود )یکپ( حامل الکترونی که در قندکافت تولید می

 قند دارد.

 NAD ……یافته( کاهش -یافتهشکل )اکسایش NADHت( 

 است.

  پاسخ:
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 به ایهیاخت تنفس در خود نقش انجام برای راکیزه حال هر به

 به و دارند قرار هسته در هاآن یهاژن که است وابسته ییهاپروتئین

 .شوندمی ساخته میسیتوپلس یهارِناتَنۀ وسیل

 
 آن از ترسیمی و راکیزه. الف( راکیزه -5 شکل

 وجودهب پیرووات قندکافت، انتهای در که گفتیم :پیرووات اکسایش

آن در و شودمی راکیزه وارد فعال انتقال طریق از مولکول این .آیدمی

 ستد از اکسید دی کربن یک راکیزه در پیرووات .یابدمی اکسایش جا

 یمولکول به اتصال با استیل .شودمی تبدیل استیل بنیان به و دهدمی

 این در .دهدمی تشکیل را Aکوآنزیم  استیل، Aکوآنزیم  نام به

 آنزیمی مجموعۀ(. 6 شکل) آیدمی وجود به نیز NADHواکنش 

 قرار راکیزه درونی غشای در دهدمی انجام را پیرووات اکسایش که

 .دارد

 به آنزیمی، یهاواکنش از ایهچرخ در Aکوآنزیم  استیل اکسایش

 گفتار در که گیردمی انجام راکیزه داخلی بخش رد ،چرخۀکِرِبس نام

 .پردازیممی آن به بعدی

 
 Aکوآنزیم  تشکیل استیل و پیرووات اکسایش -6 شکل

 نکته:  

 

 
 

درستی یا نادرستی هر یک از جملت زیر را : 6 تمرین 

 مشخص کنید.

الف( روش ورود پیرووات به درون راکیزه مشابه روش خروج سدیم 

 از نورون است.

ب( برای ورود هر پروتئین به راکیزه شبکه آندوپلسمی و دستگاه 

 گلژی دخالت دارد.

 ود.شقطعاا راکیزه تقسیم می ،ای با قدرت تقسیمپ( در هر یاخته

 

 همانندسازی کند. Sتواند در خارج از مرحلۀ ت( دنای راکیزه می

  پاسخ:
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 تربیش اکسایش: 2گفتار  
 یهامولکول تشکیل حد تا باید هوازی تنفس در گلوکز مولکول

2COگردی بخش و قندکافت در تجزیه این از بخشی .شود تجزیه 

 .شودمی انجام کربس چرخۀ در آن

 کربس چرخه

 .دهدمی نشان را کربسۀ چرخ کلی وقایع از ایهساد ترسیم 7 شکل

 مولکولی با Aکوآنزیم  استیل ترکیب ضمن چرخه، این در

 .شودمی ایجاد ،کربنی شش مولکولی و جدا Aکوآنزیم  ،چهارکربنی

 رخ چرخۀ کربس در که متفاوتی یهاواکنش طی در آن از پس

 کربنی چهار مولکول و آزاد 2COصورت  کربن به اتم دو دهد،می

 .شودمی بازسازی دیگر، کوآنزیم استیل گرفتن برای

  کربس، چرخه یهاواکنش در کربنی شش مولکول هر اکسایش از

NADH ،2Fی هامولکول A D H  وA T P یهامحل در 

 .شوندمی تشکیل چرخه از متفاوتی

2FADH همانند  و نوکلئوتیددار ترکیبیNADHالکترون حامل 

 (. 3 واکنش) شودمی ساخته FADاز  2FADH .است

222 FADHeHFAD
  

 تا زگلوک مولکول چرخۀ کربس، و قندکافت انجام با ترتیب این به

شدنِ  ساخته صرف آن انرژی تجزیه و 2COی هامولکول تشکیل

ATP حامل یهامولکول و ( الکترونNADH  2وFADH )

 شود.می

 
 کربس چرخۀ از ایساده طرح -7 شکل

  تربیش  ATPتشکیل 

 است جالب. آیدمی وجود به ATPای یاخته تنفس در که دیدیم

 نیز برای تولید 2FADHو  NADHی هامولکول که بدانیم

 

ای هوازی در یاختهچند مورد در ارتباط با تنفس  :2 تست 

 ای درست است؟یاخته دارینه

 است. NADHهمراه با تولید  2CO* اولین آزاد شدن 

* اولین مصرف 
NAD  2 همراه با تولیدCO.است 

 شود.درون بستره راکیزه تولید می* اولین ترکیب دوکربنه 

 شود.از ترکیب پنج کربنه آزاد می 2CO* آخرین 

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 »«گزینة پاسخ: 

 

 

 

چند مورد بین چرخۀ کربس و قندکافت مشترک  :3 تست 

 است؟

 NADH* تولید   ADP* مصرف 

 ده آلی سه کربنه* تولید ما ماده آلی شش کربنهصرف * م

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 »«گزینة پاسخ: 

 

 

 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جملت زیر را : 7 تمرین 

 مشخص کنید.

تواند در یک می NADHو  ATPالف( در چرخۀ کربس تولید 

 محل رخ دهد.

ب( شروع چرخۀ کربس با آزاد شدن مولکولی همراه است که در 

 شود.اکسایش پیرووات استفاده میواکنش های های  

پ( در چرخۀ کربس مولکول شش کربنی دارای ساختار خطی و 

 بدون انشعاب است.

 شوند.دار خارج میت( از چرخۀ کربس سه نوع ترکیب فسفات

  پاسخ:
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ATP الکترون حامل یهامولکول انرژی چگونه .شوندمی مصرف 

  رود؟می کار بهATP تولید برای

 این در که دانیممی ایهیاخت تنفس کلی رابطۀ براساس همچنین

می تولید فرایند این در چگونه آب .شودمی تشکیل نیز آب فرایند

 رونید غشای در الکترون انتقال زنجیرۀ در هاپرسش این پاسخ ؟ شود

 .است نهفته راکیزه

 الکترون انتقال زنجیره

 درونی غشای در که است شده تشکیل ییهامولکول از زنجیره این

 .دهند دست از یا بگیرند الکترون توانندمی و دارند قرار راکیزه

 ولیمولک اکسیژن به نهایت در هاالکترون که بینیدمی زنجیره این در

 با سیژناک اتم) اکسید یون به الکترون گرفتن با اکسیژن .سندرمی

 .شودمی تبدیل ( منفی بار دو

 

 
 در راکیزه الکترون انتقال زنجیره -8 شکل

 رند،دا قرار بستره در که ییهاپروتون با ترکیب در اکسید یهایون

 (.4)واکنش  دهندمی تشکیل را آب یهامولکول

 آب تشکیل -4 واکنش

  OeO 2
2
1

2 

OHHO 22   

ی ها)یونها پروتون که بینیدمی کنید، توجه 8 شکل به اگر
H )

 ینب فضای به داخلی بخش از الکترون انتقال زنجیرۀ از محل سه در

 از هاپروتون انتقال برای الزم انرژی .شوندمی پمپ غشا دو

  .شودمی فراهم 2FADHو  NADH پرانرژی یهاالکترون

 یاهنتیج چه غشا دو بین فضای به هاپروتون ورود ادامه دارید انتظار

 باشد؟ داشته پی در

 سمت به که دارند تمایل غلظت، شیب براساس هاپروتون ورود با

 تنبرگش برایها پروتون رویپیشِ تنها راه اما برگردند، داخلی بخش

 است.  ساز ATPآنزیم  نام به پروتئینی ایمجموعه بخش، این به

 انرژی و گذرندمی دارد، قرار مجموعه این در که کانالی ازها پروتون

 فراهم فسفات گروه و ADPاز  ATPتشکیل  برای موردنیاز

 .شودمی

درستی یا نادرستی هر یک از جملت زیر را : 8 تمرین 

 مشخص کنید.

نوکلئوتید همانند فلوین آدنین الف( نیکوتین آمید آدنین دی

 نوکلئوتید دارای بار الکتریکی است.دی

 قرار یهای مسئول اکسایش پیرووات در محلب( در راکیزه آنزیم

 دهد.دارند که چرخۀ کربس رخ می

  FAD ، ایتنفس یاخته در 2COاولین  بعد از آزاد شدن پ(

 .یابدکاهش)احیا( می

ت( به دنبال اکسایش پیرووات در راکیزه، فعالیت آنزیم انیدراز 

 شود.کربنیک زیاد می

  پاسخ:

 

در ارتباط با زنجیره انتقال الکترون راکیزه به : 9 تمرین 

 های زیر پاسخ دهید.پرسش

 الف( محل آن در کجای راکیزه است؟

 ب( چند عضو دارد؟

پ( چند عضو آن توانایی انتقال فعال 
H را دارند؟ 

 کجاست؟ NADHت( محل اکسید شدن 

 کجاست؟ 2FADHث( محل اکسید شدن 

تر موجب انتقال فعال بیش NADHج( الکترون 
H شود می

 ؟2FADHیا الکترون 

چ( آخرین واکنش در زنجیره انتقال الکترون منجر به تولید چه 

 شود؟چیزی می

  پاسخ:
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 زنجیرۀ در ATPشدن ساخته چرا دهید توضیحالف( : 2فعالت  

 است؟ ATPاکسایشی شدن ساخته نوع از الکترون، انتقال

چین ی،اهیاخت تنفس در راکیزه درونی غشای نقش به توجه با (ب

 دارد؟ یاخته برای ارزشی چه آن بودن خورده

 ایهیاخت تنفس بر مروری

 همان .نیدکمی مشاهده 9 شکل در را ایهیاخت تنفس از یاهخلص

. شودمی ایجاد پیرووات گلوکز از قندکافت فرایند دربینید می که طور

 اکسایش Aکوآنزیم استیل به آنجا در و رودمی راکیزه به پیرووات

 تنفس در .شودمی کربسۀ چرخ وارد Aکوآنزیم  استیل .یابدمی

A، اکسیددی کربن یهامولکول ایهیاخت T P ،NADH  و

2FADH شوندمی تولید. 

 
 هوازی تنفس از ایخالصه -9 شکل

 طرحی گروهی طوربه ،9 شکل از استفاده با دهید ارائه :3فعالیت 

 داقلح کنید سعی و تولید ایهیاخت تنفس از نوشتاری و تصویری

 این .دهد ارائه کلس در را خود طرح گروه هر .برید کاربه را هاواژه

به و نقاشی ی،اهرایان افزارهای نرم از استفاده با توانیدمی را طرح

 .کنید تولید متفاوت یهاصورت

 ایهیاخت تنفس انرژیایی بازده

2Fو  NADHی هامولکول از که دانستیم A D H زنجیرۀ در 

 .شودمی تولید ATPالکترون  انتقال

 ددهنمی نشان آزمایشگاهی بهینه شرایط در واقعی یهاگیریاندازه

 بهترین در گلوکز کاملتجزیۀ  در ازای شده تولید ATPمقدار  که

 توجه باید. است ATP30حداکثر  ،یوکاریوت یاخته در شرایط

 بدن نیاز با متناسب و متفاوت هاییاخته در ATP تولیدداشت که 

سادگی به این پرسش پاسخ داد  به تواننمی بنابراین،. کندمی فرق

ها در یاخته ATPکه در ازای تجزیۀ هر مقدار گلوکز چه مقدار 

  .شودمیتولید 

ساز راکیزه به ATPدر ارتباط با پروتئین : 10 تمرین 

 های زیر پاسخ دهید؟پرسش

 محل آن در کدام بخش راکیزه است؟الف( 

ب( بخش کانالی آن، 
H کند؟را در چه جهتی منتشر می 

 

 ؟یآن در سطح پیش ماده است یا اکسایش ATPپ( تولید 

ساختار نهایی آن از نوع تاخورده و به هم متصل است یا از نوع  ت(

 آرایش زیرواحدها؟

  پاسخ:

 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جملت زیر را : 11 تمرین 

 مشخص کنید.

ای هر ترکیبی که از قندکافت وارد راکیزه الف( در تنفس یاخته

 شود بدون فسفات است.می

ای تولید مادهپیش ATPب( در قندکافت همانند چرخۀ کربس، 

 شود.می

های ای حاصل فعالیت آنزیمدر تنفس یاخته 2COپ( اولین 

 خورده راکیزه است.غشای چین

ت( غشای صاف راکیزه به 
H .نفوذناپذیر است 

  پاسخ:

 

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل پرانتز : 12 تمرین 

 پر کنید.

الف( از تجزیه کامل گلوکز در بهترین شرایط در یاخته دارای 

 است. ATP30حداکثر  ……اپراتور(  -)توالی افزاینده

ای ای چشم با یاخته ماهیچهدر گیرندۀ استوانه ATPب( تولید 

 است. ……متفاوت(  -)یکسان

  پاسخ:
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 اقتصادی تولیدی: ایهیاخت تنفس تنظیم

 یهاواکنش باشد، زیاد یاخته در ATPمقدار  اگر شما نظر به

 در که شوندمی انجام میزانی همان به کربس،ۀ چرخ و قندکافت

 تحت ATPتولید  که شده مشخص است؟ ATPکمبود  شرایط

Aو  ATPمیزان  کنترل D P  است. اگرATP باشد، زیاد 

ید تول تا شوندمی مهار کربسۀ چرخ و قندکافت در درگیر یهاآنزیم

ATP مقدار  که صورتی در .شود کمATP و  کمADP زیاد 

 تنظیم این. یابدمی افزایش ATPو تولید  فعالها آنزیم این باشد،

 .شودمی منابع رفتن هدر از مانع

 برای کبد قندی ذخیرۀ و گلوکز از معمول طور به ما بدن یهایاخته

 باشند،ن کافی منابع این که درصورتی .کنندمی استفاده انرژی تأمین

 هاپروتئین و هاچربی تجزیۀ سراغ به ATPتولید  برایها آن

 اسکلتی یهاماهیچه شدن ضعیف و تحلیل علت همین به .روندمی

 نیطوال و شدید غذاییفقر  و تغذیه سوء عوارض از ایمنی سیستم و

 الیلد به اینکه یا دارند نامناسب غذایی رژیم که است افرادی در مدت

 .ندارند دراختیار کافی متفاوت غذای

 

 کنید وگو گفت: 4فعالیت 

 و نخود مانند آب بدون و خشک یهادانه در که باشید دیده شاید

 این کهاین به توجه با .کندمی ونمو رشد هاآن الرو و حشرات لوبیا،

 ونهچگ جانوران این نیاز مورد آب ندارند، آبی تقریباا  و اندخشک هادانه

 شود؟می تأمین

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جملت زیر را : 13 تمرین 

 مشخص کنید.

مهار  یاخته ATPهای قندکافت با افزایش الف( فعالیت آنزیم

 شود.می

یاخته زیاد  ADPهای چرخۀ کربس با افزایش ب( فعالیت آنزیم

 شود.می

پ( در غیاب گلوکز، دفع 
Hشود.ها زیاد میتوسط کلیه 

در کبد افزایش 2COت( در غیاب گلوکز، واکنش آمونیاک با 

 یابد.می

  پاسخ:

 

 

 

 

 

که در یک یاخته سالم مشیمیۀ با فرض این :3 تست 

انسان، نوعی مادۀ شیمیایی بتواند مانع ورود 
H  به بستره راکیزه

 متوقف خواهد شد. ……شود، در این صورت، ابتدا 

 ( تشکیل مولکول آب1

 FAD( بازسازی 2

( بازسازی 3
NAD 

 ATP( تشکیل مولکول 4

 «4»گزینة پاسخ: 

 

انرژی الزم برای پیوستن یک گروه فسفات به  :4 تست 

ز اطور مستقیم از انرژی ناشی در میتوکندری، بهADPمولکول 

 (84)سراسری خارج کشور  شود.تأمین می  ……حرکت 

 در غشاهای موجود ها در پمپ( الکترون1

 ها در جهت شیب غلظت خود( پروتون2

 به سوی اکسیژن NADHها از ( الکترون3

 ها در خلف جهت شیب غلظت خود( پروتون4

 »«گزینة پاسخ: 
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 اکسیژن از مستقل زیستن: 3گفتار 
 تخمیر

 .است الکترون نهاییۀ گیرند اکسیژن ،ایهیاخت تنفس در که دیدیم

 یژناکس حضور به وابسته همیشه انرژی، تأمین و گلوکز تجزیۀ آیا

 ارند،د اندکی اکسیژن یا ندارند اکسیژن که ییهامحیط در آیا است؟

می تأمین چگونه نیاز مورد ATPصورت این در ندارد؟ وجود حیات

 شود؟

 اکسیژن نبود یا کمبود شرایط در انرژی تأمین یهاروش از تخمیر

 راکیزه تخمیر، فرایند در. دهدرخ می جانداران از انواعی در که است

تخمیر  و یالکل تخمیر .ندارند نقشی الکترون انتقال زنجیره نتیجه در و

 بهرهها آن از متفاوت صنایع در که تخمیرند از انواعی الکتیکی

 .بریممی

 شوندمی ازآغ قندکافت با هوازی تنفس مانند الکتیکی و الکلی تخمیر

 از روواتپی تشکیل که دیدیم در قندکافت کنند؛می ایجاد پیرووات و

از  NADHایجاد  با همراه فسفاته قند
NAD بنابراین است؛ 

قندکافت،  تداوم برای
NAD قندکافت نباشد اگر و است ضروری 

 تخمیر، در .شودنمی انجام تخمیر نتیجه در و شودمی متوقف

هب NAD هاآن تشکیل فرایند در که شوندمی ایجاد ییهامولکول

 .شویممی آشنا تربیش تخمیر نوع دو این با ادامه در .آیدمی وجود

 .ستا الکلی تخمیر انجام علت به نان خمیر ورآمدن :الکلی تخمیر

 در .دهدمی نشان را تخمیر نوع این مراحل از ایهساد طرح 10 شکل

 ، به2CO دادن دست از با قندکافت از حاصل پیرووات فرایند، این

اتانول  NADHی هاالکترون گرفتن با اتانال. شودمی تبدیل لاتانا

 کند.ایجادمی

 
 الکلی تخمیر -10 شکل

 نکته:  

 
 

 

ای عضله چهار ماهیچه ……و  ……ترکیب مقابل  :5 تست 

 سر ران پدید آمده است.

 هایتارچه -( در آخرین واکنش گلیکولیز1

به دنبال تولید ( 2
NAD- هایچه تار 

 هایتارچه -( در آخرین واکنش گلیکولیز3

( به دنبال تولید 4
NAD-  تارهای 

 »«گزینة پاسخ: 

 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جملت زیر را : 14 تمرین 

 مشخص کنید.

جانداری که برای تولید خیارشور فعالیت دارد، فاقد تنوع رناتن الف( 

 است.

فقط در سطح پیش ماده تولید می  ATPب( برای تولید خیار شور، 

 شود.

پ( در تولید خیار شور درون میان یاخته، پیرووات موجب اکسایش 

NADH .می شود 

در هر دو سطح  ATPهمه یاخته های بدن انسان توانایی تولید ت( 

 اکسایشی و پیش ماده ای را دارند.

  پاسخ:
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 یاسکلت یهاماهیچه خواندید، گذشته سال در :الکتیکی تخمیر

 افیک اکسیژن اگر و دارند نیاز اکسیژن به گلوکز کامل تجزیه برای

 چه با الکتات اما .یابدمی تجمع هاماهیچه در الکتات نباشد،

 شود؟می ایجاد سازوکاری

 اکسیژن اگر .دارد نیاز فراوان اکسیژن به هاماهیچه شدید فعالیت

بلکه ،شودنمی هاراکیزه وارد قندکافت از حاصل پیرووات نباشد، کافی

 شکل) شودمی بدیلت الکتات به NADHهای گرفتن الکترون با

11.) 

 
 یداس الکتیک شیر، شدن ترش علت الکتیکی. تخمیر -11 شکل

 است.

 این از بعضی .دهندمی انجام را تخمیرالکتیکی هاباکتری از انواعی

 فساد سبب دهد،می رخ شیر شدن ترش در چهآن مانند ،هاباکتری

 کار به غذایی یهافراورده تولید در هاآن از انواعی اما ند؛شومی غذا

 ییهاخوراکیو  شیر یهافراورده تولید در الکتیکی تخمیر .روندمی

 .دارد نقش خیارشور مانند

 غرقابی شرایط در طبیعی طوربه که گیاهانی :گیاهان در تخمیر

 .دارند نیاز مورد اکسیژن تأمین برای سازوکارهایی کنند،می رشد

 در ریشهشُش و آبزی گیاهان در هوادار یِ اهآکننرم بافت تشکیل

 .دایهشد آشنا آن با قبلا که است سازوکارهایی از حَرّا درخت

 د،باش کم یا نباشد محیط در علتی هر به اکسیژن اگر حال، هر به

 انگیاه در الکتیکی و الکلی تخمیر نوع دو هر .شودمی انجام تخمیر

 رد اسید الکتیک یا الکل تجمع که باشید داشته توجه .دارد وجود

 دور هایاخته از باید بنابراین انجامد،می آن مرگ به گیاهی یاخته

 .شوند

 

 

های یون ……در زنجیرۀ انتقال الکترون، هنگام  :6 تست 

میتوکندری،  ……هیدروژن از طریق کانال پروتئینی به بخش 

 ATP(84)سراسری خارج کشور  شود. ساخته می 

 داخلی –( انتشار 2 داخلی -( تلمبه کردن1

 خارجی -( تلمبه کردن4  خارجی -( انتشار3

 »«گزینة پاسخ: 

در مسیر آزادسازی انرژی از گلوکز، در صورت  :7 تست 

فقدان آخرین پذیرندۀ الکترون در زنجیرۀ انتقال، کدام فرایند 

 شود؟متوقف نمی

بازسازی ( 1
NAD به طریق هوازی 

 FADHتولید ( 2

 Aتشکیل استیل کوآنزیم ( 3

  تبدیل گلوکز به پیرووات( 4

 »«گزینة پاسخ: 

اکسید کربن تولید ، دی……در فرایندهای  :8 تست 

 شود.نمی

 هوازیفتوسنتز و تنفس بی( 1

 ( فتوسنتز و تخمیر الکتیکی2

 ( تخمیر الکتیکی و تخمیر الکلی3

 هوازی و تنفس نوریتنفس بی( 4

 »«گزینة پاسخ: 

 

 ……در شرایطی که یک سلول با مصرف گلوکز،  :9 تست 

  را ندارد. ……بسازد، توانایی تولید 

 (90)سراسری خارج کشور 

 ATP -الکتات( 1

 NADH -( اتانول2

 اکسید کربندی -( پیرووات3

 الکتات -A( استیل کوآنزیم 4

 »«گزینة پاسخ: 
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 هاپاداکسنده: بدن سالمت 

 داشتن علت به آزاد یهارادیکال آموختید میشی درس در

 دارند باالیی پذیریواکنش خود، ساختار در نشده جفت یهاالکترون

 بدن، یهابافت دهندۀتشکیل یهامولکول با واکنش در توانندمی و

 رد اکسیژن از آزاد رادیکال تشکیل امکان .برسانند آسیب هاآن به

 چگونه؟ اما .دارد وجود هوازی، تنفس فرایند

 به کترون،ال انتقال زنجیرۀ پایان در الکترون پذیرش با اکسیژن دیدیم

)O(اکسید  یون
 یهایون با اکسید یهایون. شودمی تبدیل 

)H(هیدروژن 
 وجود به آب مولکول نتیجه در و شوندمی ترکیب 

 واکنش وارد هااکسیژن از درصدی که آیدمی پیش گاه اما آیدمی

 .آیندمی در آزاد رادیکال صورتبه بلکه شوند،مین آب تشکیل

 .اندسرطان ایجاد عوامل از آزاد یهارادیکال

 ترکیبات به آزاد، یهارادیکال میس اثر با مقابله برای هاراکیزه

 سبزیجات و هامیوه خوردن که دایهشنید بارها .اندوابسته پاداکسنده

 دارای غذایی مواد این .دارند نقش بدن سلمت حفظ در

 نشواک در هاپاداکسنده .هستند کاروتنوئیدها مانند ییهاپاداکسنده

 و زیستی یهامولکول بر هاآن تخریبی اثر از مانع آزاد یهارادیکال با

 .شوندمی بدن یهابافت تخریب نتیجه در

 هاراکیزه در آزاد یهارادیکال با مبارزه آیا: آزاد یهارادیکال تجمع

 تشکیل سرعت علت هر به اگر شود؟می انجام موفقیت با همیشه

 ار اتفاقی چه باشد، تربیش هاآن با مبارزه سرعت از آزاد یهارادیکال

 کنید؟می بینیپیش

 راکیزه در آزاد یهارادیکال شرایطی، چنین در که است مشخص

 تخریب هم یاخته نتیجه، در کنند؛می تخریب را آن و یابندمی تجمع

 .شودمی

 با آزاد یهارادیکال با مبارزه در را راکیزه ،توانندمی فراوانی عوامل

 عملکرد در ژنی یهانقص از انواعی و الکل مثلا  کنند؛ روبهرو مشکل

 .کنندمی ایجاد مشکل آزاد یهارادیکال سازیخنثی در راکیزه

 تشکیل سرعت الکل که دهدمی نشان مطالعات: الکل اثر

 عملکرد از مانع و دهدمی افزایش را اکسیژن از آزاد یهارادیکال

 به حمله با آزاد یهارادیکال .شودمی هاآن کاهش جهت در راکیزه

DNA یهایاخته مرگ نتیجه در و راکیزه تخریب سبب ،راکیزه 

 اختلل علت همین به .شوندمی کبد (نکروز) مردگی بافت و کبدی

 وباتمشر نوشیدن عوارض ترینشایع از آن افتادن کار از و کبد کار در

 .است الکلی

  شود.نمی ……در تخمیر الکتیکی،  :10 تست 

 (90خارج کشور )سراسری 

1 )NADH به
NAD تبدیل 

 کربنه، احیا 3( ترکیب 2

 کربنه، تولید 3اکسید کربن از ترکیب ( دی3

 کربنه، تولید 3کربنه از ترکیب  3( ترکیب 4

 »«گزینة پاسخ: 

 

ای موجود در شبکیۀ انسان، در یک سلول استوانه :11 تست 

 شود.نمی ……

 (93)سراسری 

 ، احیاءNADHپیرووات به کمک ( 1

2 )
NAD در غشای داخلی میتوکندی، بازسازی 

 ATPصرف تولید  NADH( انرژی ذخیره شده در 3

4 )NADH درون مادۀ زمینۀ سیتوپلسم، تولید 

 »«گزینة پاسخ: 

 

چند مورد جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل  :12 تست 

 نماید؟می

 (93)سراسری 

 «……های توانند در سلولهای گلوکز میدر انسان، مولکول»

 مر بسازند.دیگر بپیوندند و پلیالف( دیافراگم، به یک

 دهد.الکتات را افزایش میای، تولید ب( غضروف بین مهره

 اکسید کربن و آب تولید نمایند.پ( پوشش روده، دی

 شوند.دار تبدیل ت( استخوانی، به ترکیبی شش کربنی و فسفات

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 »«گزینة پاسخ: 
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Keramat A. 

 تقالان زنجیرۀ یهاپروتئین به مربوط یهاژن در نقص گاه: ژنی نقص

 ایهراکیز .انجامدمی معیوب یهاپروتئین شدن ساخته به الکترون،

 یهارادیکال با مبارزه در باشد داشته را معیوب یهاپروتئین این که

 .ندارد مناسبی عملکرد آزاد،

 ارمه با که دارند وجود فراوانی سمی مواد :الکترون انتقال توقف

 اختهی تنفس توقف سبب هوازی، تنفس یهاواکنش از تعدادی یا یک

 هایین واکنش که ستهاترکیب این از یکی سیانید .ندشومی مرگ و

 توقف باعث نتیجه در و مهار را 2Oبه ها الکترون انتقال به مربوط

  .شودمی الکترون انتقال زنجیره

 یدمونواکس کربن گاز که دارید یاد به نیز دهم سال شناسیزیست از

 چون و شودمی آن به اکسیژن اتصال از مانع ،هموگلوبین به اتصال با

 خون در اکسیژن حمل ظرفیت شود،مین جدا هموگلوبین از آسانی به

 انجام در واقع در مونواکسیدکربن، عملکرد این .دهدمی کاهش را

 شکل به کربن مونواکسید .کندمی ایجاد اختلل ایهیاخت تنفس

 توقف سبب گاز این گذارد؛می اثر ایهیاخت تنفس بر نیز دیگری

 خارج دود .شودمی اکسیژن به هاالکترون انتقال به مربوط واکنش

 .اندمونواکسیدکربن تولید دیگر منابع از سیگار، و خودروها از شده

 

اکنون پرسش این است که منشأ انرژی ذخیره شده در ترکیباتی 

مانند گلوکز چیست؟ چه فرایندهایی در دنیای حیات وجود دارد 

کند؟ چه ها ذخیره میکه با ساختن ماده آلی، انرژی را در آن

توانند این فرایندها را انجام دهند و این جانداران جاندارانی می

 هایی دارند؟چه ویژگی

 

 

 

 

در پی مصرف گلوکز در نوعی سلول، پیرووات  :13 تست 

ارت شود. کدام عبطور مستقیم توسط مولکولی پرانرژی احیا میبه

 دربارۀ این نوع تنفس صحیح است؟

 (96)سراسری 

، یک مولکول 2CO( به دنبال آزاد شدن 1
NAD  مصرف

 گردد.می

به ترکیب دو کربنی انتقال  NADHهای یک مولکول ( الکترون2

 یابد.می

های پرانرژی سه فسفاته در غیاب اکسیژن صورت ( تولید مولکول3

 گیرد.می

زمان با تولید ترکیب شش کربنی از ترکیب چهار کربنی، ( هم4

NADH شود.تولید می 

 

 «»گزینة پاسخ: 

 

هر سلول موجود در خون که از تقسیم  :13 تست 

شود، توانایی تولید و های بنیادی مغز استخوان ایجاد میسلول

 مصرف کدام دو ماده را دارد؟

 (94)سراسری 

 NADH( پیرووات و 1

2 )NADH  2وFADH 

 و الکتات A( استیل کوآنزیم 3

4 )2FADH و گلوکز 

 »«گزینة پاسخ: 
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