
تنفس سلولی

6:فرمول کتاب درسی + + ( + ) ⎯⎯ 6 + 6 +
6:فرمول اصلی + + 6 + ( + ) ⎯⎯ 6 + 12 +

.استگلوکزCآزاد شده در واکنش تنفس سلولی همان :نکته

.استهوازيتنفس از نوع ,در واکنش تنفس سلولی به علت وجود :نکته

ولی دربهترین شرایط آزمایشگاهی درون است .ATP38,انرژي تولید شده درواکنش تنفس سلولی از نظر محاسباتی:نکته
.تولید میشودATP30و در سلول پروکاریوتی حداکثر ATP30حداکثر,یوکاریوتیسلول

.بقیه مولکول هاي ناقل را هم داردقطعا,باشد+NADPHمولکولدارايیوکاریوتجاندارياگر :نکته

باید وارد ATPبه مولکول براي تبدیل آنهااست اما رایج نیستند وبیشترATPاز,انرژي مولکول هاي ناقل الکترون :نکته
.شوندانتقال الکترونزنجیره

ATP≈ +5/2FADATP≈5/1

P~Pپیوند پر انرژي دوداراي تري فسفات)آدنوزینATP(←انرژي )ل(حامرایج ترین شکل مولکول داراي -

.نیاز استآببه یک مولکول ADPوATPدرP~Pپیوندشکستن: براي نکته

+ATPانرژي  O ADP+و

+AMP+P+ADPانرژي O

.با تولید آب همراه استATPتشکیل: نکته

NADPH



ATPروش هاي ساخت 

در سطح پیش ماده:)1

مثال: کراتین  .زیادي باشدانرژيو فسفاتحتما باید دارايپیش ماده -
کراتین فسفات⎯آنزیم

ADP+P → ATP

فسفات دارپیش مادهمثال :.           باشدآنزیمهمراه با این روش حتما باید -
ADP+P←ATP←ازدست دادن⎯آنزیم

:یروش اکسایش)2

ماده داراي انرژي زیاد 
ناقلین الکترون ←الکترون پر انرژي⎯اکسید

الکترون انتقال ATPتولید ←از انرژي الکترون ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯زنجیره

:فتوسنتز کنندگان)(فقط در ) فتوسنتز3

) موجود در زنجیرهناقلین الکترون(←داراي الکترون برنگیخته←)هاي فتوسنتزيمولکول هاي خاص(رنگیزه ←خورشیدنور ←ATP

در واقع در این روش نور و)البته در ابتداد(ندارییانرژي باالاولیهمادهروش اکسایش و درسطح پیش ماده، برخالف: نکته
.را دارد)رنگیزه هاي فتوسنتزيکردن ماده اي مانند (نقش پر انرژي 

:فعالیت

ازهرسه روشاستفاده می کنند ؟ ATPازکدام یک روش براي ساخت فتوسنتزکنندهگیاهانالف)

ودرسطح روش هاي اکسایش از ؟کنندروش استفاده میاز کدامATPبراي ساخت ,نمی کنندجانورانی که فتوسنتز ب)
مادهپیش 

در سطح پیش مادهفقط؟ ازکدام روش استفاده میکنندATPبراي ساخت و غیر فتوسنتزکنندهبی هوازيپ) موجودات 

نگاهی به شیمی:



)گلیکولیز(قندکافت 

.انجام می شودوچرخه کربس(هوازي)ACoتولید استیل -2و )گلیکولیز(قند کافت -1:مرحلهدو تنفس سلولی در:نکته

.وجود داردقندکافت بی هوازي هر دو تنفس هوازي ودر :نکته

:قندکافتنکات 

.جانداران رخ میدهدهمهدر -
.)(چرخه نیستمسیر است-

(ماده زمینه اي درون سلول بدون اندامک ها)سیتوسلدر -
.انجام میشود

.نداردنیازي به اندامک -
,درمجموعرد مسیر می شود اما واPاکسیژن به شکل -

.استبی هوازياین فرایند 
.استمادهپیشدر سطح ATPتولید -
انرژي خواه پس در گام اولداردنیاز به انرژي فعال سازي -

است.
در گام یک از قندکافتفسفات وارد شده به واکنش -

ATPشودمیمصرف شده تهیه.
.نیست,ATPقندکافتمنبع فسفات وارد شده در گام سوم -
فروکتوز ( .نیستوکز پر انرژي ترین ماده تنفس سلولی گل-

است.)دو فسفاته
در آن در ATPبوده و تولید انرژي زاقندکافتچهارمگام -

.استپیش مادهسطح 

1P-: اکسید شونده (احیا کننده)-

2P-اکسید شده : -

+NADاکسنده(احیا شونده) :-

+NADHاحیا شده : -

32 ATP

34 ATP

17 ATP17 ATP

14.5 ATP14.5 ATP

12.5 ATP12.5 ATP



:فعالیت

خیرشود ؟ گلوکز دو فسفاته ایجاد می,در گام یک)1
یکترکیب دو فسفاته ایجاد می شود،3؟شودچند ترکیب دو فسفاته ایجاد می,به ازاي یک گلوکزقندکافتدر گام یک)2

ایجاد می شود.ADPو دو دي فسفات)6و1(فروکتوز دو فسفاته ترکیب شش کربنه
دوفسفاتهدو ترکیب سه کربنهو+NADHدو مولکولبه ازاي یک گلوکز ؟چیستقندکافت محصوالت گام سوم )3
و دو فسفاتتک فسفاتترکیب سه کربنهNAD+،2دو مولکول ؟ به چه ماده هاي نیاز استقندکافت براي انجام گام سوم )4

در مراحل مختلفقندکافت4هاي تولید شده در گام ATPهاي مصرف شده در گام اول قندکافت و ATP(دقت فراوان شود 
استفاده می شوندو یک مرتبه استفاده یا تولید نمی شوند)

+NADH,داز چرخه خارج شوC:در چرخه کربس هرجایی که نکته

)نیست.(برعکس این نکته صادق شودتولید می

محصوالت کربس:

2co2

3 (NADH)7.5 ATP

1 (FADH2)1.5 ATP

1 ATP

12.5 ATP

10 ATP



:زنجیره انتقال الکترون



:نکات زنجیره انتقال الکترون

.استاکسیژندر زنجیره انتقال الکترون گیرنده نهایی الکترون -

.نیستزنجیره انتقال الکترون قسمتی از ساز ATPآنزیم -

این محیط PHد در نتیجه نمی دهافزایشفضاي بین دو غشار را دتراکم ,مپ هاي زنجیره اي انتقال الکترون فعالیت پ-
.می رودکاهشرو به

شیب غلظت جابه جا خالفرا در و)ATP(بدون کننداستفاده میانرژي الکترونپمپ ها از ,انتقال الکتروندر زنجیره-
.کنندمی

و شده اکسیژن متصل بهیون و الکترون يباقی مانده,به فضاي بین دو غشااز فضاي ماتریکسپس از انتقال -
.دنشومیتولید آبباعث 

-ATPشودتولید مییبه روش اکسایشانتقال الکتروندر زنجیره,تولید شده.

ATPADP+P



→ 2.5ATP→ 2→ الکترون 2NADH+→ 2 → 1.5ATP→ الکترون 2FAD

ATP , FAD , NA,:صوالت زنجیره انتقال الکترون شاملمح-

:به ازاي سوختن کامل یک مولکول گلوکز

ATPمولکول7شود و در کل ساخته میدر سطح پیش مادهATPمولکول 2مولکول پیرووات و2:قندکافتمرحلهدر-

.شودتولید می

الکترون انتقال زنجیره از ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯عبور 5ATPNADH+ ) (2

تولید ATPمولکول5کلشود و در تولید میCمولکول 2و ACoمولکول استیل ACo:2ل در مرحله تولید استی-
.شودمی

NADH+ )
الکترون انتقال زنجیره از ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯عبور 5ATP (2

.شودساخته میATPمولکول20در کل شود وتولید میATPمولکول 2و Cمولکول 4: در چرخه کربس-

2(FAD ) → 3 ATP6(NADH+ ) → 15 ATP

گلوکز12وآبمولکول 12شود که منبع آن می) FADو (+NADH)هیدروژن وارد(24,: درطول تنفس سلولی نکته
.است

:فعالیت

.شودآزاد میCمولکول2,در تولید بنیان استیل ؟شودآزاد میCچند ,از سوختن گلوکز براي تولید بنیان استیل)1

NADHووCدر گام دوم ؟ شودمیتولیدچند نوع محصول ,در گام دوم چرخه کربس )2 .شودتولید می+

دووCیک ,تا الکترون O2,تا2از نظر شیمیایی ؟) بنیان استیل از نظر شیمیایی چه عناصري را از پیرووات کم می کند3
.را از پیرووات کم می کنند

مرحله2خیر  حداقل اولین ماده چهارکربنه کربس مستقیماً به ماده چهارکربنه اولیه تبدیل می شود؟) 4

NADHو چند Cچند ,در چرخه کربس به ازاي هر گلوکز) 5 در گام دو و سه ؟درچه گام هایی)؟(شودتولید می+
.شود تولید می+ NADPHعدد 6,چرخه کربس در گام هاي دو و سه و پنج . شودتولید می2C,چرخه کربس 

شود و در ولید میتATP,از چرخه کربس در گام سوم ؟ شودتولید میFADو ATP,در کدام گام از چرخه کربس )6
FADچهارمگام براي نطام قدیم)شود (تولید می,



و ATPمولکول 6حداقل ؟ شودتولید میATPحداقل و حداکثر چند ,الکترون از زنجیره انتقال الکترون عبور کند6) اگر 7
براي نطام قدیم)(شود تولید میATPمولکول 9حداکثر 

:تخمیر

زنجیره در شرایط فعال نبودنشود کهاتفاق می افتد و در آن تالش میOکمبود یا نبودتخمیر فرایندي است که در شرایط -
تولید ATP,قندکافتگام چهارمقرار گیرد تا بتواند در قندکافتسهگامو در اختیار تولیدNAماده ,انتقال الکترون 

.شود

ماند و باقی میسیتوسلدر ,براي فرایند اکسایش وارد میتوکندري شودتواندنمیچون پیروواتOکمبود یا نبوددر شرایط -
NADHرا ازهیدروژنشود . یعنی الکترون ومیاحیا تولید شود .ATPتولید شود و NAگیرد تا می+

تخمیر الکلی:

-ATP شودتولید میگام چهارمدر ,قندکافتآزاد شده در مرحله.

.استATPمولکول 15به اندازه ,میزان انرژي اتانول تولید شده در تخمیر الکلی -

.شودشود وبه اتانول تبدیل میمیاحیادر تخمیر الکلی اتانال -



:تخمیر الکتیکی

.شوداحیا میمستقیماماده پیرووات در سیتوسل ,در تخمیر الکتیکی -

.استATPمولکول 15به اندازه ,میزان انرژي الکتات تولید شده در تخمیر الکتیکی -








