نکات کنکوری و مهم تامین انرژی زیست دوازدهم
ما برای انجام فرایند تنفس سلللیوکه کی آه

 ATPتوکید مهشلللوده بی اکسلللیز نیاز داریم

انرژی ذخیرهشده در گیوکز در تنفس یاختیایه برای تشکیل موککول  ATPبیکار مهرود
این واکنش تنفس یاختیای هوازی را نشا مهدهد:
C6H12O6 + 6O2 + ADP + P  6CO2 + 6H2O + ATP

:ATP
 حفظ هریک از ویزگههای جاندارا مانند رشللد و نمو و توکید مثل بی در اختیار داشللتن
 ATPوابستی است
 ATP شکل رایج انرژیِ در سیولها مهباشد

ساختار :ATP
 oیک قند پنج کربنة ریبوز
 oسی گروه فسفات که
 oیک باز که دنین (پورینه)

مراحل ساختن ATP
 .1ابتدا قند ریبوز و باز دنین بی یکدیگر پیوسلللتی و ایجاد
موککول دنوزین مهکنند
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 .2یک گروه فسفات  +دنوزین AMP 
 .3یک گروه فسفات ADP  AMP +
 .4یک گروه فسفات ATP  ADP +

روشهای ساختیشد :ATP
 .1ساختی شد  ATPدر سطح پیشماده:
در این روشه گروه فسلللفات از یک ترکیب فسلللفاتدار (پیش ماده) مثل کراتین
فسفات برداشتیشده و بی  ADPافزوده مهشود
این واکنش در ماهیچیها اتفاق مهافتد

 .2ساختی شد اکسایشه :ATP
در این روش ATPاز یو فسلللفات و انرژی حاصلللل از انتقال اککترو ها در
راکیزه ساختی مهشود
 .3ساختی شد نوری:
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در این روش  ATPدر سبزدی سی (کیروپال ست) و در غ شای تیالکوئیدها ساختی
مهشود

قندکافت (گییکوکیز):
اوکین مرحیی تنفس یاختیایه قندکافت (تجزیی گیوکز) اسلللت کی در مادۀ زمینی سلللیتوپالسلللم
انجام مهشود تجزیی گیوکز در قندکافته در چند مرحیی انجام مهگیرد
 محل گییکوکیز :سیتوپالسم
 ماده اوکیی گییکوکیز :گیوکز و ATP
 محصول گییکوکیز :پیروواته  ATPو NADH
 مراحل گییکوکیز:
 )1موککول گیوکز با مصرف دو  ATPتبدیل بی فروکتوز فسفاتی مهشود
 )2موککول فروکتوز فسفاتی تبدیل بی دو موککول سی کربنی تک فسفاتی مهشود
 )3هر یک از این قندها با گرفتن یک گروه فسلللفات بی اسلللیدی سلللی کربنه تبدیل
مهشود
 )4هر یللک از این موککول هللای سلللللی کربنه در نهللایللت بللی پیرووات ( بنیللا
پیروویکاسید) تبدیل مهشود
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نکات مهم مراحل گییکوکیز
 در پایا مراحل  3و 4ه  ATPو  NADHتشکیل مهشود
 ساختی شد  ATPدر گییکوکیز در سطح پیشماده انجام مهشود
 NADH حامل اککترو ا ست و دو نوکیئوتید دارد و از ا ضافی شد اککترو و پروتو
بی  NAD+تشکیل مهشود
 NAD+ با گرفتن اککترو کاهش و  NADHبا از دست داد اککترو اکسایش مهیابد
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ساختار راکیزه:

راکیزه دارای دو غشا مهباشد:
 غشای بیرونه صافه و غشای درونه

بی داخل چین خورده است

 این دو غشللا فیللای داخل راکیزه را بی دو بخش داخیه و خارجه (فیللای بین دو غشللا)
تقسیم مهکنند
 راکیزه دارای دنای مجزا از هسلللتی مهباشلللد کی ژ های مورد نیاز برای سلللاختیشلللد ِ
انواعه از پروتئینهای الزم در تنفس یاختیای بر روی
 راکیزه همراه با یاختی و نیز مستقل از

قرار دارد

تقسیم مهشود
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 همچنینه راکیزه برای انجام نقش خود در تنفس یاختیای بی پروتئینهایه وابستی است
کی ژ های

ها در هسلللتی قرار دارند و بی وسلللییی رِناتَنهای سلللیتوپالسلللمه سلللاختی

مهشوند
راکیزهه مقصد پیرووات:
اکسایش پیرووات:
 پیرووات توکید شللللده در گییکوکیز از آریق انتقال فعال وارد راکیزه شللللده و در نجا
اکسایش مهیابد
 پیرووات در راکیزه یک کربندیاک سید از د ست مهدهد و بی
بنیا استیل تبدیل مهشود
 اسلللتیل با اتصللللال بی موککوکه بی نام کو نزیم Aه اسلللتیل
کو نزیم  Aرا تشکیل مهدهد
 در این واکنشه  NADHبیوجود مه ید

برای دریافت مطاکب کنکوری بیشتره عیو کانال تیگرام زیست کنکور و پیج اینستاگرام زیست
ما بشوید و برای تماشای کییپ های موزشه بی کانال پارات ما نیز مراجعی کنید.
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