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اگرهیچکدامنباشد،گروهخونیOاستواگرهردونوعزنجیرهوجودداشتهباشد)آخریکیگاالکتوزوآخردیگریNاستیلگاالکتوزآمین
باشد(گروهخونیABاست.پس5تا0	هزارعددازاینشاخههایقندیرویگلبولقرمزوجوددارد.ممکناستهمهیآنهایکدست
باشند)گروهخونیفقطAیافقطB(ویایکدستنباشند)گروهخونیABکهیکدستهزنجیرهدارندکهانتهایآنهاگاالکتوزاستو
انتهایدستهیدیگرNاستیلگاالکتوزآمین(.اگرهیچکدامازایندوقندانتهاییوجودنداشتهباشد،گروهخونیOاست.اگرکاًلشاخهی

قندیرویپروتئینهاولیپیدهانداشتهباشیمگروهخونیOبمبئیاست.

ویتامینC)آسکوربیکاسید(:ویتامینCازگلوکزساختهمیشود؛اّمابدنماقادربهتولیدآننیست؛زیرابرایتولیداینویتامینازگلوکز،
بهآنزیمیبهنامگلونواکسیدازنیازاستکهاینآنزیمدربدنانسانساختهنمیشودوبههمینجهتمامجبوریمویتامینCموردنیازخود

راکهیکمشتقساکاریدی)قندی(محسوبمیشودراازراهتغذیهازموادیهمچونمیوههاوسبزیجاتدریافتکنیم.

یکیدیگرازموادیکهقندهامیتوانندبهآنهامتصلشوند،لیپیدهاهستندکهایجاددوگروهموادمیکنند:

	-گلیکولیپیدها	-لیپوپلیساکاریدها.

ازاینبینالزماستماباگروهاولآشناباشیم.گروههایخونیOBAآنتیژنهایOBAمثالهاییازگلیکولیپیدهامحسوبمیشوند
کهدرتشکیلآنهایکزنجیرهیالیگوساکاریدیبرروییکقسمتلیپیدیمتصلشدهاست.

بهطورکلیبایددرنظرداشتکهزنجیرههایالیگوساکاریدیقابلیتاتصالبهبهپروتئینهاوفسفولیپیدهاراداراهستند.

متابولیسم قند ها:

برایبررسیمتابولیسمقندها،ازخوردنیکوعدهغذاییشروعمیکنیم؛بهطورمثالشماچلوکبابخوردهایدکهبرنجموجوددرآنحاوی
مقادیرزیادینشاسته)آمیلوز(است.اولیناتفاقیکهبراینشاستهدربدنرویمیدهد،اثرآمیالزبزاقی)پتیالین(بررویآناستکهنقش
اینآنزیمبهصورت,4	αگلوکوزیدازاست؛یعنیفقطپیوندهاییکهبینگلوکزهاییکهبهصورت4,	بهممتصلاندرامیشکند.نشاسته
دردهانبهدلیلزمانمحدودحضورغذاتنهادرحدود5درصدشکستهمیشود؛ولیپتیالینترشحشدههمراهباغذابهمعدهرفتهودرآن

جاباعثشکستهشدننشاستهتاحدود0	درصدمیگردد؛بنابرایننقشپتیالیندرشکستننشاستهدرحدود5	درصدمیباشد.
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پسازمعدهنشاستهبهابتدایدئودنومواردمیشود،جاییکهتحتاثرآمیالزدیگریبهنامآمیالزپانکراسیقرارمیگیرد.بقیهیشکسته
شدننشاستهتوسطاینآنزیمصورتمیگیرد)65درصد(؛ولیحاصلعملاینآمیالزهابهصورتتکقندی)گلوکز(نیستبلکهبصورت

واحدهایدوتاییوبعضًاسهتاییدرمیآیند)موادیمانندمالتوز،ایزومالتوز،ماتوتریوزو...حاصلمیشوند(.

��ازبررسیسطحآمیالزپانکراسیدرخونجهتتشخیصمشکالتواختالالتپانکراسبهرهگرفتهمیشودبهاینصورتکهاگرسطح
آمیالزخونافزایشیافتهباشد،نشاندهندهیانسداددرمجرایخروجیپانکراساستکهمانعازخروجشیرهیپانکراسودرنتیجهتجمع
آندرپانکراسشدهاستکهمیتواندباعثشودبرخیازآنزیمهایپانکراسیازجملهآمیالزبهخونواردشوند.بایدتوجهداشتکهآمیالز
خونتا6ماهگیقابلاندازهگیرینمیباشد؛زیرابچهتا6ماهگیتقریبًاآمیالزینمیسازد؛بنابرایننبایدتاقبلاز6ماهگیبهنوزادان

غذاهایکمکِیحاوینشاستهداد؛زیراقادربههضمواستفادهازآننیستند.

مرحلهیبعدِیهضمنشاسته،توسطسلولهایپوششیرودهودرسطحمژکهایریزموجوددرسطحآنها)Bush border(انجام
میشود.درسطحغشایسلولهایپوششیروده،بررویمژکهایآنهاآنزیمهاییوجودداردکهمالتاز،ایزومالتاز،الکتازوساکارازاز
جملهیآنهاهستند.ویژگِیمشترکاینآنزیمهاتجزیهکردندیساکاریدها)خاصیتدیساکاریدازی(است.درنتیجهیفعالیتاینآنزیمها
دیساکاریدهایحاصلازفعالیتآمیالزهایبزاقیوپانکراسیشکستهشدهوصورتمونومر)گلوکز(درمیآیندوحاالمیتوانندجذبووارد
سلولهایپوششیرودهشوند.عاملیکهسببعبورگلوکزازغشامیشودگلوکز،ترانسپورترنامداردکهبهاختصارGlutنیزنامیدهمیشود.

Glutهاانواعمختلفیدارندکهازبینآنها5نوعرابایدبدانیم:

Glut1:درسطحتمامیسلولهایبدنوجوددارد.

Glut2:یکگلوتبسیارقدرتمندمحسوبمیشودودردرسطحسلولهایکبدوپانکراسقراردارد.

Glut3:درسطحهمهیسلولهایبدنبهویژهسلولهایگلیایموجوددرمغزوجوددارد.

Glut4:وابستهبهانسولیناست؛یعنیوقتیانسولینمیخواهدبررویسلولعضالنیفعالیتکند،باعثمیشودتاگلوت4درسطحغشای

سلولقرارگیردوسببورودگلوکزبهسلولشود.

Glut5:عالوهبرگلوکز،فروکتوزراهمعبورمیدهدورویسلولهایپوششیرودهنیزوجوددارد.
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ازآنجاییکهگلوت1 و3قدرتانتقالباالییندارند،انتقالتمامگلوکزهادررودهنمیتواندازطریقگلوتهاامکانپذیرشودونیازمند
انتقالدهندهیدیگریهستیمکهSodium Glucose transporter(SGLT(نامداردوانتقالگلوکزراازطریقمکانیسمانتقال
فعالثانویهباکمکسدیمانجاممیدهند.دونوعازاینانتقالدهندههاداریم:SGLT1کهبهازایهرمولکولگلوکز	یونسدیمرانیزبه

همراهآنبهسلولواردمیکندوSGLT2کهبهازایهرمولکلولگلوکز	یونسدیمرانیزبهسلولواردمیکند.

��دربیمارانمبتالبهاسهالبهدلیلحرکاتسریعلولهیگوارشفرصتکافیبرایجذبگلوکزوجودندارد؛بههمیندلیلبرایاین
بیمارانبهویژهکودکانمصرفمحلولORSکهحاوینمکوشکراست،توصیهمیشودتاپسازورودبهرودهوتجزیهیشکر،گلوکز

حاصلازآنبههمراهسدیمباشدتاباافزایشدادنفعالیتSGLTهادرسطحسلولهایروده،جذبگلوکزدربیمارافزایشیابد.

حاالتغذیهیکنوزادتازهمتولدشدهرادرنظربگیرید.غذایاصلینوزادشیرمادراستکهحاویمقادیریالکتوزمیباشد.برایالکتوزدر
دهان،معدهورودهاتفاقیرخنمیدهدتااینکهدرسطحمژکهایسلولهایپوششیرودهتحتتاثیرآنزیمالکتازتجزیهشدهوجذبمیشود.

درموردساکارز)شکر(همقضیهشبیهبهالکتوزاستومحلیکهتحتتاثیرآنزیمساکارازقرارمیگیرد،درسطحمژکهایسلولهایپوششی
رودهمیباشد.

نماییازتجزیهوجذبالکتوزوفروکتوزدرسطحغشاسلولهایپوششیروده:

اکنونپسازطیمراحلگفتهشدهگلوکزواردبدنوخونشدهومیتواندسرنوشتهایگوناگونیپیداکند:

	-تبدیلگلوکزبهگلیکوژندرکبد:ساخنهشدنگلیکوژن،درکبدوعضالترخمیدهد.خونیکهازرودهخارجمیشودوحاویمقادیر
زیادیگلوکزاست،ابتدابهکبدواردمیشود.کبدنقشبسیارمهمیدرتنظیمقندخونداردبهطوریکه50درصدانسولینتولیدشدهدر
بدن،درکبدعملمیکند.همانطورکهگفتهشددرکبدGlut4کهعملوابستهبهانسولینداردوجودندارد؛بنابراینانسولیننقشیدرورود

بانهگلوکزبههپاتوسیتهانداردبلکهنقشاصلیانسولیندرکبدافزایشسنتزگلیکوژناست.
طبی
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نحوهیتولیدگلیکوژندرکبد:خونحاویگلوکزازرودهجمعآوریشدهوبهکبدواردمیشودوبخشیازگلوکزآنتوسطGlut2وارد
هپاتوسیتهامیگرددسپسگلوکزبههمراهیکمولکولATPتحتاثرآنزیمیبهنامگلوکوکیناز)هگزوکیناز4(بهگلوکز6فسفاتتبدیل
میشودتانتواندازسلولخارجشود.درمرحلهبعدیگلوکز6فسفاتتحتاثریکآنزیمموتازبهگلوکز	فسفاتتبدیلمیشود.گلوکزدراین
حالتتواناییشرکتدرواکنشرانداردوبرایشرکتدرواکنشبایدفعالشود.بهمنظورفعالشدنگلوکزیکمولکولگلوکز	فسفاتدر
کناریکمولکولUDPقرارگرفتهوتحتاثرآنزیمیبهنامUDPگلوکوپیروفسفریالزبهUDPگلوکزتبدیلمیگرددکهفرمفعالگلوکز
بودهومیتوانددرسنتزگلیکوژنشرکتکند.درمرحلهیبعدیگلوکزهایفعالشده،تحتاثرآنزیمیبهنامگلیکوژنسنتاز،UDPخود
راازدستدادهوبهیکدیگرمتصلمیشوند.هرچندتامولکولگلوکزیکهبهیکدیگرمتصلمیشوند،آنزیمدیگریکهآنزیمشاخهسازنام
دارد،واردعملشدهکهباعثایجادشاخههاییدرمولکولمیشودوبازهرشاخهدراثرفعالیتگلیکوژنسنتازشروعبهطویلشدنمیکند.

گلیکوژنترکیبخوبیاست!چنددرصدکبدگلیکوژناست؟%6

درعضالتچنددرصدگلیکوژناست؟	%

سنتزگلیکوژنکهدرعضالتمشابهسنتزآندرکبداستکهتوضیحدادیم.

کارگلیکوژنچهچیزیاست؟یکیازکارهایشایناستکهگلوکزراذخیرهکندکهدروقتالزمدوبارهآنراآزادکند.چرا؟چونمثاًل
سوختمغزماچهچیزیاست؟گلوکز

سوختبعضیازقسمتهایچشمماچهچیزیاست؟فقطگلوکز.بعضیازقسمتهافقطباگلوکزکارمیکنند.برایمثال5	%گلوکزی
کهمصرفمیکنیمبرایمغزاست.

یکمطلبدیگرراجعبهگلوکز!تازمانیکهماآرمیدهکاملهستیم،یعنیدرازکشیدیموهیچکاریهمنمیکنیم،سوختبدنگلوکزاست.
ولیبهمحضفعالیت،سوختپایهگلوکزاست؛اّماسوختبرتراسیدهایچربمیشود؛یعنیهموارهبکگراندبایدگلوکزباشد؛نمیتوانیم

گلوکزراحذفکنیم؛ولیبافتهاییداریممثلقلبکه99%سوختشانراازاسیدهایچربمیگیرند.

راجعبهسنتزگلیکوژنحرفزدیم.تخریبشدنآنبهچهشکلاست؟

بهیادبیاوریمکهانسولینچگونهبرکبداثرمیگذاشت؛انسولینمیآیدآنزیمگلیکوژنسنتتازراقویمیکندوسنتزگلیکوژنراافزایش
میدهدپسبهاینصورتقندخونراکاهشمیدهدکهاینکاهشیکیازاعمالانسولینمیباشد.
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برایمثالمادرحالدرسخواندنهستیمومغزماندائمًاگلوکزمصرفمیکند.گرسنههستیموگلیکوژنداریم.گلیکوژنبایدبسوزد.آنزیمی
کهاینکاررامیکند،گلیکوژنفسفاتازاست.اینآنزیمچگونهعملمیکند؟بامصرفATPگلوکزراجدامیکندوبهآنفسفاتمتصل

میکند.ابتداگلوکزمیشودگلوکز	فسفاتسپسگلوکز6فسفات،درنهایتگلوکزشدهوخارجخواهدشد.

��موتازهامیتوانندواکنشرفتوبرگشتراانجامدهند.

��آنزیمگلوکز6فسفاتازدراینچرخهبسیارمهماست.

��سنتزگلیکوژندرکبدوعضلهیکساناست.

UTP=یوریدیلتریفسفات

همهیایناتفاقاترویمولکولپروتئینیگلیکوژنینکهصحبتشراکردیم،رخمیدهد.

قندهااصواًلوقتیمیخواهندبرایاتصالاقدامکنند،بایدفعالشوند.گلوکزبهوسیلهUDPفعالمیشود؛یعنیUTPمیآیدتاآنرافعال
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کندونهایتًاUDPگلوکزفرمفعالاست.

برایمثالگاالکتوزمیخواهددرواکنشیشرکتکردهوبهقنددیگریبچسبد.حتمًابایدبهUDPوصلبشودپساگرپرسیدندقندهاچگونه
)!UTPونهUDPحواستونباشهکه(UDPفعالمیشوند؛جوابمیشودبهوسیله

پسقندهابهواسطهاتصالبهUDPفعالمیشوند؛اّمایکاستثناداریم؛اسیدسیالیکیکقنداستوزمانیکهمتصلبهCMP)سیتوزین
مونوفسفات(است،فعالمیباشد.

گفتیمسنتزگلیکوژندرکبدوعضلهیکساناست؛ولیتخریبشانیکساننیست.تاساختگلوکز6فسفات،چرخهبرایهردویکیاست.
اختالفدرمرحلهتبدیلگلوکز6فسفاتبهگلوکزاست.کهخیلیخیلیمهماست!عضالتگلوکز6فسفاتازندارند.یعنیچه؟

گلوکزوقتیواردعضالتشد،هرگزازآنهاخارجنمیشود.

��یهنکتهیخیلیمهمدیگه:افرادیهستندشبمیخوابندودرطولشبهمغذاییمصرفنکردهاند،صبحقندناشتایآنها50	است.
قندازکجادرستشدهاست؟یابایدگلیکوژنآزادشدهباشدیاگلیکونئوژنز)یعنیساختگلوکزازترکیباتدیگر(صورتگرفتهاست.

قبولداریمکهگلوکزیکهواردعضلهشدهاست،نمیتواندخارجشودپسگلوکِزعضالتدراینواقعهنقشیندارند.پسکدامبافتنقش
دارد؟کبد.

دوبافتداریمکهگلوکونئوژنزدرآنهاانجاممیشود؛یعنیمیتوانندازترکیباتدیگرگلوکزبسازند)البتهنههرترکیبی(.ایندوبافتکبدو
کلیههستند.کبد90%وکلیه0	%.

خب!پسکسیکهصبحباقندناشتا50	بیدارمیشود،بافتکبدشدچارمشکلبودهاست.دراتیولوژیدیابتنوع	،کبدخیلیدخیل
است.پسحواسمانبهنقشهایمهمکبدباشد؛چوناولگلیکوژِنکبدرهامیشود،همچنین90%گلیکونئوژنزراکبدبرعهدهدارد.دلیل
سومایناستکهکبدتنهابافتیاستکهrenewمیشود.یعنیاگر0	%ازآنباقیبماندمیتوانددوبارهخودشراسنتزکند.کبدکهتا

0	سالگیمشکلنداشتهدرپیrenewسازیخودشدچارمشکلمیشودوبهانسولینپاسخنمیدهد.

�� نکات بالینی

خبچندتاازبیماریهایذخیرهایگلیکوژنرومیگیموبحثگلیکوژنرومیبندیم.

	.یکیازبیماریهایذخیرهایگلیکوژنفونژیرکهاست.زمانیایجادمیشودکهگلوکز6فسفاتازمشکلداشتهباشد.←پساختالل
کبدیاست.

اگرشخصیفونژیرکهداشتهباشد،گلوکزازکبدنمیتواندخارجشودپسگلوکزمجبوراستبشکند.آخروعاقبتشمیشوداسیدالکتیک.
فونژیرکهجزواختالالتیاستکهاسیدوزالکتیکمیدهد.)سؤالبوده(

	.بیماریدیگریداریمبهنامپومپه.درآنآنزیمیمشکلداردبهنامآلفاگلوکوزیداز.درهیچکدامازمسیرهاراجعبهاینآنزیمحرفنزدیم.
ولیحواستونباشه!بهیادداریدکهآمیالزچگونهعملمیکرد؟زمانیهمکهگلیکوژنمیخواهدشکستهشود،اینآنزیممانندآمیالزآنرا

میشکند؛یعنیابتداقطعهقطعهاشمیکندوآنرابرایعملآنزیمهایدیگرآمادهمیکند.

	.بیماریدیگرمکآردلاستکهخیلیمهماست.فسفریالزعضالنیدرآنمشکلپیدامیکند.

7-8تاازاینبیماریهاراداریم؛مثلهرسیاکوریفراب)آنزیمشاخهشکندرآنمشکلدارد(؛ولیفقط	تاییکهبیانکردیماهمیتدارند.

بانه
طبی

نشر 
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گلوکز4سرنوشتخواهدداشت.یکیازآنهاگلیکوژنبودکهدرموردآنصحبتکردیم.

یکیدیگرازسرنوشتهایگلوکزگلیکولیزاست.

گلیکولیز:

گلیکولیزبهچهمعناست؟یعنیگلوکزبشکندوبه	تاپیروواتتبدیلشود.)البتهبهاینسادگیاهمنیس(.

گلیکولیزدرتمامسلولهایبدنانجاممیشود.ازسادهترینآنها)RBC(تاپیچیدهترین)سلولهایعصبی(.

گلیکولیزبسیارمهماست؛برایمثالسلولیکهقراراستسرطانیشود،اولینشرطشآناستکهگلیکولیزدرآن4برابرشود.اختاللدر
مسیرگلیکولیزبابقامنافاتدارد.

گلیکولیزبهزبانسادهیعنیاین:پیرووات	→گلوکز

امابهزبانسختیعنیچه؟

برایگلیکولیزاولینکاریکهبایدانجامدهیمایناستکهنگذاریمگلوکزازسلولخارجشود.

یادآوریکنیمگلوکزازچهطریقیواردسلولشد؟گلوت	و	

پسبرایاینکهگلوکزازسلولخارجنشود،بایدآنرابهگلوکز6فسفاتتبدیلکنیم.آنزیمیکهاینکارراانجاممیدهد،اسمشهگزوکیناز
است)آنزیمیکهدرسنتزگلیکوژناینکارراانجاممیداد،نامشگلوکوکینازبود؛ولیاینآنزیمهگزوکینازاست(.

دراینمرحلهATPمصرفمیشود،تبدیلبهADPمیشودویکPهممیدهدبهگلوکزوگلوکزتبدیلبهگلوکز6فسفاتمیشود.

میخواهیمگلیکولیزراشروعکنیم.بعدازاینکهنگذاشتیمگلوکزخارجشود،بایدآنراآمادهکنیم.

آمادهکردنچگونهاست؟گلوکزبرایشکستهشدنمناسبنیست؛زیرامتقارننیست.

چگونهمتقارنمیشود؟اولینکاریکهبایدبکنیمایناستکهگلوکزبهشکل)	(رابااستفادهازآنزیمهگزوایزومرازتبدیلبهفروکتوز6
فسفاتشکل)	(بکنیم.

شکل)	( شکل)	( 

حاالمتقارنترشدولیبازهممتقارننیست.چهکنیم؟بهنظرمیرسدبااتصالیکفسفاتدیگرترکیبمتقارنترشود.

شکل)	(

آنزیمیکهاینکارراانجاممیدهد،فسفوفروکتوکینازاستکهآنزیمخیلیخیلیمهمیاستودرنهایتفروکتوز	و6بیسفسفاتمیسازد:

بانه
طبی

نشر 
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شکل)	(.درطیاینمرحلهیکمولکولATPدیگرنیزمصرفشد.

اکنونترکیبمامتقارناستپسمیتوانیمآنرابشکنیم.چهآنزیمیاینکارراانجاممیدهد؟آلدوالز

آلدوالزازوسط،مولکولمارامیشکند.یکیازطرفهایOرامیبرد.نتیجهدوترکیب	کربنهخواهدشد.یکیازآنهاگلیسرآلدهید	
فسفاتاست)سادهترینآلدهید(ودیگریدیهیدروکسیاستونفسفات)سادهترینکتون(.

تااینجاچندتاATPمصرفشد؟	تا.یکیهگزوکینازمصرفکردویکیهمفسفوفروکتوکیناز.

یکسریازآنزیمهاواکنشدوطرفهانجاممیدهند)یکطرفههاراباقرمزودوطرفههاراباآبینمایشمیدهیم(.

ادامهیمسیررافقطگلیسرآلدهید	فسفاتمیتواندانجامدهدپسدیهیدروکسیاستونبایدبهگلیسرآلدهید	فسفاتتبدیلشود.آنزیمی
کهاینکارراانجاممیدهدتریوزفسفاتایزومرازاست.

این5واکنشاولکهدرآنATPمصرفمیشودرافازآمادهسازیمیگوییم.

��گلوکزیازگلیکوژنکبدجداشدهاست.چندتاATPمصرفشده؟یکی؛چونگلوکزمیشود	فسفاتوبعدگلوکز6فسفاتپسفقط
	ATPمصرفمیشودتابهگلیسرآلدهیدبرسد)ترکیبیکهازشکستهشدنگلیکوژنبدستمیآیدخودش	فسفاتدارد(.

O

PO4 PO4

گلیسرآلدهید
دی

هیدروکسید
استون

بانه
طبی

نشر 
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گلیسرآلدهید	فسفاتمسیرراادامهمیدهد.آنزیمیکهباعثادامهیمسیرمیشود،گلیسرآلدهید	فسفاتدهیدروژنازاست.ایندهیدروژناز
.NADHفسفاتمیگیردومیشود	تاهیدروژنازگلیسرآلدهید	کنارخودشمیآورد.+NADیک

چهاتفاقیمیافتد؟

اینگلیسرآلدهیداست.عاملآلدهیدیآنرااکسیدمیکنیم.

چهچیزیمیشود؟گلیسرات

پسدرچرخههمهمیناتفاقمیافتدوگلیسرات	و	بیسفسفاتتولیدمیشود.

خبپسچیشد؟مگهفقطیهدونهفسفاتنداشتیم؟اونمروکربنشماره	؟االنیهفسفاتدیگههمظاهرشد.ازبسآنزیمگلیسرآلدهید
	فسفاتدهیدروژناززرنگه!

آنزیمگلیسرآلدهید	فسفاتدهیدروژنازازفسفاتهایمعدنیایکهدرداخلسلولهستند)ازATPنیستند(یکیمیگیردودرزمانیکه
مولکولرازخمیکرده،اینفسفاترابهآنمیچسباندپسگلیسرات	و	بیسفسفاتحاصلشد.

حاصل ترکیب و میسازد ATP عدد یک و میکند جدا را مولکول به متصل معدنِی فسفات همان کیناز گلیسرات بعد مرحلهی در
	-فسفوگلیسراتمیشود.ازاینجابهبعد،مسیر،دیگربرایمولکولراحتمیشود.درمرحلهیبعدتبدیلمیشودبه	-فسفوگلیسرات.
آنزیمیبهنامآنوالزبررویآنتاثیرمیگذاردوترکیبیبهنامفسفوانولپیروواتمیسازدکهترکیببسیارقدرتمندیاست.درنهایتآنزیم

مهمپیروواتکیناز)PK(،پیروواتتولیدخواهدکرد؛یعنیدرحقیقتPKیکفسفاتراجدامیکندوATPمیسازد.
بانه

طبی
نشر 
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خب!بهیادبیاوریمچندواکنشیکطرفهداشتیم؟	تا.آنزیمهایآنهارایادتانباشد.اینهاآنزیمهایکلیدیگلیکولیزهستند)حفظکنید(:
هگزوکیناز،فسفوفروکتوکینازوپیروواتکیناز

مهمترینآنزیِمگلیکولیز،فسفوفروکتوکینازاست.بهآنآنزیمآلوستریکهممیگویندکهاگرروشنباشد،گلیکولیزروشنواگرخاموشباشد،
گلیکولیزخاموشاست.

آلوستریکیعنیچندشکلی،یعنیگاهیفعالوگاهیغیرفعال.

گلیکولیزکاًل0	تاواکنشدارد؛5تاآمادهسازیو5تابهرهوری؛یعنیازمسیراستفادهمیکنیم.درآمادهسازی	ATPمصرفکردیم.
دربهرهوریچندتاATPتولیدکردیم؟	تایا4تا؟4تا؛چون	تاگلیسرآلدهیدداریمپسخالص	تاATPتولیدمیشود.همچنین	تا

NADHنیزتولیدمیکند.NADHنیزمولکولیپرانرژیاست.

یهباردیگهگلیکولیزروبخاطراهمیتمطلبمرورمیکنیمتانکاتشدستتونبیاد.

گلیکولیزیکمسیرشیمیاییدرستیوزولهمهیسلولهایبدناستوازدومرحلهاصلیتشکیلشده؛مرحلهیآمادهسازیومرحلهی
بهرهوری.حاصلمرحلهیآمادهسازیتشکیلدوترکیبسهکربنهیمهماست��گلسرآلدهید	-فسفاتودیهیدروکسیاستنفسفات

گلیکولیزسهتاآنزیمکلیدی)هگزوکیناز،فسفوفروکتوکینازو	–پیروواتکیناز(داردکهدوخصوصیتمهمدارند:

	(اینآنزیمهامنحصراً درگلیکولیزوجوددارند. 	(واکنشراتنهادریک جهت پیشمیبرند.

بانه
طبی
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طیگلیکولیز	تاATPمصرفوATP4تولیدمیشود؛بنابراینسودخالصگلیکولیز	تاATP،	تاNADHو	تاپیروواتمیباشد.

چندتانکتههمدرقالبسؤالباهممرورمیکنیم��

��کدامآنزیمدرمسیرگلیکولیز،فسفاتمعدنیرابهیکترکیبآلیاضافهمیکند؟گلسیرآلدهید	فسفاتدهیدروژناز.دقتکنیددراثر
فعالیتهمینآنزیمدرمسیرگلیکولیز،NADHهمتولیدمیشود.

��دراثرفعالیتکدامآنزیمهادرمسیرگلیکولیز،ATPتولیدمیشود؟گلیسراتکینازوپیروواتکیناز.دقتکنیممنظورازفسفریالسیون
درسطحسوبسترا،تولیدمستقیمATPازADPمیباشدپسهمیندوآنزیِمباالدرفسفریالسیوندرسطحسوبسترانقشدارند.

هرمادهایکهسبباختاللدرآنزیمهایگلیکولیزبشود،اینمسیررامختلمیکند)بهجزیهاستثنایکوچککهبعدبررسیشمیکنیم(.

	-دئوکسیگلوکز←اینمادههگزوکینازرامهارمیکند.

فلوراید←اینمادهانوالزرامهارمیکند.

 

موادمختلکنندهیگلیکولیز

 یدواستامید←اینمادهجایگزینفسفاتمعدنیشدهوگلسیرآلدهید	-فسفاتدهیدروژنازرامهارمیکند.

اّمابریمسراغاستثناییکهوجودداره.آرسنیکمثلیدواستامیدعملمیکنهپسبهجاِیفسفاتمعدنیواردمسیرگلیکولیزمیشهواین
آنزیمرومهارمیکنه؛اّمایهتفاوتیبایدواستامیدداره؛اونچیه؟مسیرگلیکولیزمختلنمیشه؛یعنیآرسنیکصرفًاسببکاهشتولیدیک

ATPبهازایهرمولکولسوبسترامیشهومسیرگلیکولیزهمچنانادامهپیدامیکنه.

خبمهارکنندههایگلیکولیزراگفتیم.حاالدرموردفعالکنندههایآنهمصحبتمیکنیم)منظورازمادهیفعالکنندههرمادهایستکه
سببافزایشگلیکولیزبشود(.

فروکتوز	و6بیسفسفات)6BPو	F(←اینمادهدراثرفعالیتآنزیمفسفوفورکتوکیناز	

حاصلمیشودکهفعالیتآنزیمفسفوفروکتوکیناز	)مهمترینآنزیمگلیکولیز(راافزایشمیدهد.

انسولین←سببافزایشگلوکزداخلسلولیمیشودپسسلولازآناستفادهکرده،بیشتر

 

مهمترینفعالکنندههایگلیکولیز

 واردمسیرگلیکولیزمیشودوطبیعیاستکهگلوگاگونسببکاهشگلیکولیزمیشود. 

   افزایشمیزانAMPسلولی/کاهشمیزانATPوNADHسلولی←نکنهمیخوایداینم

توضیحبدم!!   

��نکات بالینی

کمبودهایآنزیمیفراوانیدرگلبولهایقرمزمیتواندآنمیهمولیتیکایجادکندکهدوتاازآنهابیشترشایعهستند.

	(پیروواتکیناز)آنزیمکلیدیمسیرگلیکولیز(	(گلوکز6فسفاتدهیدروژناز)بعداًبیشتردرموردشتوضیحمیدیم(

پیروواتیکهتولیدمیشودبستهبهحضوریاعدمحضورمیتوکندریدرسلولموردنظر،دومسیررامیتواندطیکند:

بانه
طبی

نشر 



سیباسرخاابیوشیمی34

	(درسلولهایبدونمیتوکندری،اسیدالکتیکدرستمیکند؛مانندگلبولهایقرمزوسلولهایعضالنیخسته.

	(چرخهیکربس)درسلولهایمیتوکندریدار(.

��گلبولهایقرمزفاقدمیتوکندریاند.دراینسلولها،پیروواتبهواسطهیفعالیتآنزیمالکتاتدهیدروژنازبهاسیدالکتیکتبدیلمیشود
کهطیاینواکنش+NADازNADHبهدستمیآید.+NADکهدراینواکنشآزادشدهاست،میتوانددوبارهدرگلیکولیزمصرف
شدهوسببدواممسیرگلیکولیزبشود)تنهامسیریکهگلبولهایقرمزمیتوانندATPبهدستبیاورند،مسیرگلیکولیزاست؛برایهمین

تولید+NADجهتدوامگلیکولیز،امریضروریمحسوبمیشود(.

درستاستکههمهیسلولهایعضالنیمیتوکندریدارند؛اّمادرسلولهایعضالنِیخستهآنقدرمیتوکندریهادرگیربودندکهعماًل
دیگرفعالیتیندارند؛بنابرایندرسلولهایعضالنِیخسته؛مانندگلبولهایقرمز،واکنشباالصورتگرفتهواسیدالکتیکحاصلهسبب

دردعضالنیمیشود.

گلوکز همین برای داشت؛ وجود فسفاتاز 6 گلوکز آنزیم در نقص که بود گلیکوژن ذخیرهای بیماری یک ژیرکه فون که یادمونهست
نمیتونستازسلولخارجبشه؛بنابراینگلوکزمیشکستواسیدالکتیکتولیدمیکرد.

خبهمهینکاتگلیکولیزراباهممرورکردیم،فهمیدیمپیروواتحاصلهدرسلولهاییکهمیتوکندریندارندچهسرنوشتیپیدامیکند.
توضیحادامهیمسیرگلیکولیزدرسلولهایمیتوکندریداربمونهبرایبعدکهمفصله.

بریمسریهشنتفرعیکهتومسیرگلیکولیزهست:

شنت راپوپورت لوبرینگ

درمسیرگلیکولیز	و	بیسفسفوگلسیراتمستقیمًابه	–فسفوگلسیراتتبدیلمیشود؛اّما	و	بیسفسفوگلسیراتمیتواندبهکمک
شنتراپوپورتلوبرینگ،اولتبدیلبه	و	بیسفسفوگلسیرات)BPG	,	(بشودوبعدهم	فسفوگلسیراترابسازد.حاالاهمیتاین

شنتچیست؟4عاملدررهاییاکسیژنازهموگلوبیندرنزدیکیبافتهایمانقشدارد:

	(افزایشدما

CO	افزایش)	

)PHکاهش(H+افزایش)	

4(افزایشBPG	,	←پساینمادهدراکسیژنگیریبافتهاازهموگلوبیننقشدارد.
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��BPG	,	فقطبهزنجیرهیBهموگلوبینمتصلمیشود.فرقهموگلوبینجنینی)HBF(وبالغین)HBA(درچهچیزیاست؟!
هموگلوبینجنینیازدوزنجیرهیآلفاو	زنجیرهیگاماتشکیلشدهدرحالیکههموگلوبینبالغینازدوزنجیرهیآلفاودوزنجیرهیبتا
تشکیلشدهپستوانبافتهایجنینیدراستفادهازاکسیژننسبتبهبافتهایبالغینبیشتراست؛چراکهاکسیژنبیشتریازهموگلوبینها

کناربافتهارهامیشود.

مزایایاینشنتراگفتیم.اینشنتفقطیکایراددارد��درمسیراصلیگلیکولیزدراثرفعالیتگلیسراتکیناز،ATPتولیدمیشود؛اّما
دراینشنت،دراثرفعالیت	و	فسفوگلیسراتفسفاتازATPتولیدنمی شود؛یعنیاگرگلیکولیزبهواسطهیاینشنتادامهپیداکند،

بانهیکATPبهازایهرسوبستراکممیشود)بهشکلتوجهکنید(.
طبی

نشر 
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چرخه ی پنتوز فسفات

فسفات 6 )گلوکز G6PD آنزیم وسیله به GL6P میبینید، شکل در که همانطور است؛ چرخه این آغازین مولکول فسفات 6 گلوکز
دهیدروژناز(بهریبولوز5فسفاتتبدیلمیشود.درادامهیمسیرقندهایمختلفدیگریتولیدمیشوندتابهدومولکولانتهاییفروکتوز6-
فسفاتو	-فسفوگلیسرآلدهیدبرسند.	فسفوگلیسرآلدهیدمیتواندواردگلیکولیزیاگلوکونئوژنزشودهمینطورفروکتوز6فسفاتمیتواند
باایزومرهشدنبهگلوکز6فسفاتتبدیلشودمجدداًچرخهیپنتوزفسفاتراتکرارکند.اینچرخهدوهدفرادنبالمیکند:	-تولید

NADPHکهتوسطآنزیمG6PD،	–تولیدقندهایپنجکربنه.

��مسیرپنتوزفسفاتفقطدراریتروسیتها،آدرنال،سلولهایچربیوغددجنسیانجاممیشود.

بریمیهچرخهیدیگهکهخیلیشبیهبهگلیکولیزهستشروبررسیکنیم؛اسمشچیه؟گلوکونئوژنز

گلوکونئوژنز

لفظژن)Gene(یعنیساختنپسگلوکونئوژنز؛یعنیساختنگلوکز.ازچهچیزیگلوکزبسازیم؟

پیرووات.پسگلوکونئوژنزواکنشیدقیقًاعکسگلیکولیزاست؛یعنیهمانمسیریکهطیمیشودتاپیروواتتشکیلبشود،عکسشاتفاق
میافتدتاایندفعهگلوکزتولیدبشود.آنزیمهاییهمبودندکهدوطرفهبودند؛یعنیواکنشراهمدرجهترفت)گلیکولیز(وهمدرجهت

برگشت)گلوکونئوژنز(انجاممیدادندپستفاوتاصلیایندومسیردرآنزیمهایکلیدیآنهامیباشد.

آنزیمهایکلیدیگلیکولیزسهتابودن:هگزوزکیناز،فسفوفروکتوکیناز	وپیروواتکیناز.درگلوکونئوژنزبهجایاولیگلوکز6فسفاتازوبه
جایدومیفروکتوز	و6بیسفسفاتازوجودداره؛اّماقضیهبرایپیروواتکینازیکممتفاوته.اینآنزیمخیلیزرنگهوبههمینراحتینمیشه
دورشزد؛بــرایهمینبرایدورزدنشهمبهانرژِیبیشترینیازداریموهــمتعدادآنزیمبیشتـری.پیروواتمستقیمًانمیتونهبهفسفوانول
پیروواتتبدیلشه؛برایهمینابتدا	COمیگیرهوتوسطپیروواتکربوکسیالز،بهاگزالولستاتتبدیلمیشهبعدش	COروازدست

میدهوبهواسطهیفسفوانولپیروواتکربوکسیکینازتبدیلمیشهبهفسفوانولپیرووات.

بانه
طبی

نشر 
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همانطورکهدرشکلنشاندادهشدهاست،آنزیمپیروواتکربوکسیالز:

	(ATPمصرفمیکنه

	(	COروواردمسیرمیکنه

	(کوآنزیمبیوتیننیازداره

آنزیمفسفوانولپیروواتکربوکسیکیناز:

	(GTPمصرفمیکنه

	(	COهاروازمسیرخارجمیکنه

پسآنزیمهایکلیدیواختصاصیگلوکونئوژنز4تاهستند:

بانه
طبی
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	(گلوکزفسفاتاز

	(فروکتوز	و6بیسفسفاتاز

	(پیروواتکربوکسیالز

4(فسفوانولپیروواتکربوکسیکیناز

اینمیهخالصهجمعوجورازگلوکونئوژنز��

بانه
طبی
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��درتبدیل	و	بیسفسفوگلیسراتبه	و	بیسفسفوگلیسراتکدامدستهازآنزیمهایزیرنقشدارند؟

ایزومرازها  اکسیدوردوکتاز هیدروالز لیگاز

واکنشمطرحشدهدرصورتسؤالبهشنتراپاپورتلوبرینگاشارهداردکهدرانجامآنیکآنزیمموتازنقشایفامیکندوبایددانستکه
موتازهانوعیایزومرازمحسوبمیگردند.دررابطهبااینآنزیمهادرمباحثبعدیبهطورمفصلبحثخواهدشد.

حاالکهدراثرگلیکولیزازگلوکز،پیروواتحاصلشد؛بستهبهوجودیاعدموجودمیتوکندری،پیروواتحاصلمیتوانددردومسیرمختلف
واردشود:

 اگرمیتوکندریوجودنداشتهباشد،دراثرتخمیر،پیروواتبهالکتیکاسیدتبدیلخواهدشد.درسلولهاییمثلگلبولقرمزکهبهطور	 
کلیفاقدمیتوکندریهستند،اینمسیربهعنوانراهاصلیبرایبازیابیNAD+محسوبمیگرددتامسیرگلیکولیزبتواندادامهپیدا
کند.تبدیلپیروواتبهالکتیکاسیددرسایرسلولهامثلسلولعضلهیاسکلتینیزبهعنوانیکمسیرفرعیدرهنگامفعالیتشدید
وطوالنیدرهنگامخستگیعضالتیاعدموجوداکسیژنکافیمطرحاست.علتتبدیلپیررواتبهالکتیکاسیدایناستکهدراثر
فعالیتآنزیمالکتاتدهیدروژنازکهباعثتبدیلپیروواتبهالکتیکاسیدمیشود،NADHمصرفشدهوNAD+حاصلمیگردد
کهمیدانیموجودNAD+برایانجامگیلکولیزضروریاست.هرچندباتولیدالکتیکاسیدتمامظرفیتگلوکزبرایتولیدانرژیبه
فعلیتنمیرسد؛اّماحداقلتولیدATPازطریقگلیکولیزادامهمیابد.خواهیمدیدکهدرشرایطمناسبهرمولکولگلوکزمیتواندباعث
تولیدحدود		عددATPشود.	عددATPحاصلازگلیکولیزهرچندبسیاراندکاست؛اّمابرایفعالیِتسلولیمانندگلبولقرمز
کهبهانرژیزیادینیازندارد،کفایتمیکندودرصورتازکارافتادنمسیرتبدیلپیروواتبهالکتیکاسیدودرنتیجهتوقفمسیر
گلیکولیز،گلبولقرمزمتورممیگردد؛زیراباازکارافتادنپمپسدیم–پتاسیم،سدیمدرسلولانباشتهشدهوآبواردسلولمیشود.در
اثراینتورم،گلبولقرمزتواناییعبورازمویرگهاراازدستمیدهدودرصورتیکهاینتورمادامهیابد،گلبولقرمزترکیدهوهمولیز

اتفاقمیافتدکهدراثرآنهموگلبوبینبهخونراهمیابد.

 اگرمیتوکندریوجودداشتهباشد،پیروواتدرادامهیمسیرخودبهمیتوکندریواردشدهوهنگامورودبهمیتوکندری،تحتاثرآنزیمی	 
بهنامپیروواتدهیدروژنازکهدرغشایداخلیمیتوکندریقرارداردبهاستیلکوآتبدیلمیگردد.اینآنزیمبهصورتیککمپلکس
آنزیمیعملمیکندکهدرساختارخوددارایویتامینهای	،B	،B	BوB5میباشد.درواکنِشکاتالیزشدهتوسطاینآنزیمکه
بهصورتیکطرفهوغیرقابلبرگشتاست،یککربنازپیروواتجداشدهوبهصورت	COخارجمیشود.همچنینبافعالیتاین
آنزیمیکمولکولNADHتولیدمیشود.دررابطهبایکطرفهبودناینواکنشبایدتوجهداشتکهاستیلکوآبرخالفالکتات
هیچگاهنمیتواندبهپیروواتتبدیلشودوگلیکونئوژنزنمیتواندازاستیلکوآصورتبگیرد.بهسببهمینویژگیهایذکرشدهبرای

آنزیم،طراحانآزمونعلومپایهعالقهزیادیبهآندارند!
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پسازوروداستیلکوآبهمیتوکندری،بستهبهاینکهسلولبهچهچیزینیازدارد،استیلکوآمیتوانددرمسیرهایمختلفیواردشودکهعبارتند
از:	-سیکلکربس	-سنتزاسیدهایچرب	-سنتزکلسترول4-تولیداجسامکتونیکهمادراینجابهتفصیلبهبررسیسیکلکربس

پرداختهوسایرمسیرهادرمباحثبعدیموردبررسیقرارخواهندگرفت.

سیکل کربس )چرخه ی اسید سیتریک یا چرخه ی کربوکسیلیک اسید( 

اولینگامیکهدرچرخهیکربسبرایاستیلکوآرخمیدهد،ترکیبشدنآنبامادهایبهاگزالواستاتتوسطآنزیمیبهنامسیتراتسنتاز
استکهحاصلاینواکنشسیتراتنامدارد.گامبعدیتبدیلسیتراتبهایزوسیتراتاستکهدراثرفعالیتآنزیمیبهناماکونیتازروی
میدهد.درگامبعدیدراثرفعالیتآنزیمیبهنامایزوسیتراتدهیدروژنازیکNADHویکCO2حاصلمیشودوباجداشدنیک
کربنازایزوسیترات،مادهایبهنامآلفاکتوگلوتاراتکه5کربنهاستتولیدمیشود.درگامبعدآنزیمآلفاکتوگلوتاراتدهیدروژنازبافعالیتخود
یکNADHویکCO2ایجادکردهوبااضافهکردنیککوآ،ترکیبیبهنامسوکسینیلکوآکه4کربنهاستراایجادمیکند.تااینجا
دومولکولدیاکسیدکربندرچرخهیکربسآزادشد؛بنابرایندوکربنورودیبهچرخه)کهدراستیلکوآبودند(خارجشدهاند)پستمامی
کربنهایگلوکزبهمصرفرسیدهاند(.ازاینمرحلهبهبعد،ادامهیچرخهبرایایجادمادهیاولیهیآنیعنیاگزالواستاتوهمچنینایجاد
کردنحداکثِرانرژِیممکناست.بهاینمنظوردرگامبعدِیچرخه،آنزیمیبهسوکسیناتسنتازباجداکردنکوآنزیمآکهدرمرحلهیقبلی
اضافهشدهبود،ایجادمولکولیبهسوکسیناتمیکندکهدرطیاینواکنشیکمولکولGDPبهیکمولکولGTPتبدیلمیگردد
)فسفوریالسیوندرسطحسوبسترا(.درگامبعدسوکسیناتدراثرآنزیمیبهنامسوکسیناتدهیدروژنازبهفوماراتتبدیلمیشودکهدراثر
اینواکنشیکمولکول	FADHنیزحاصلمیگردد.گامبعدیتبدیلفوماراتبهماالتاستکهآنزیمکاتالیزکنندهیاینواکنشفوماراز
نامیدهمیشود.آخرینگامچرخهبااثرآنزیمماالتدهیدروژنازبررویماالتهمراهاستکهدراثرفعالیتاینآنزیمیکNADHتولید

شدهواگزالواستاتایجادمیگردد.

نکاتچرخهیکربس:

��آنزیممهمواصلیدراینچرخهسیتراتسنتازاست.

��درساختارآنزیماکونیتازآهنوجوددارد؛بنابرایناینآنزیمعالوهبرنقشیکهدرچرخهیکربسدارد،درهموستازآهننیزنقشدارد.
همچنیناکونیتازمهارکنندهایبهنامفلوراستاتداردکهمانعازفعالیتآنمیشود.

B5وB	،B	،B	آنزیمآلفاکتوگلوتاراتدهیدروژنازشباهتزیادیبهپیروواتدهیدروژنازدارد.درساختارهردویآنهاویتامینهای📌
وجوددارد؛هردویآنها+NADرابهNADHتبدیلمیکنند؛همچنینهردویآنهاباعثجداشدنیککربنوتولیددیاکسیدکربن

واتصالیککوآنزیمآمیشوند.

��بایدتوجهداشتکهسوکسیناتسنتاز،فسفوریالسیوندرسطحسوبستراانجامدادهوGDPرابهGTPتبدیلمیکند.درمورداین
آنزیمدربرخیمنابعذکرشدهکهATPتولیدمیکند؛ولیاگردرسؤالیپرسیدهشدکهاینآنزیمچهمادهایتولیدمیکندودرگزینههاهم

ATPوهمGTPوجودداشت،پاسخصحیحGTPمیباشد؛اّمااگرفقطATPدرگزینههابود،پاسخATPمیشود.

��سوکسیناتدهیدروژنازازمهمترینآنزیمهایچرخهیکربساست؛زیراباعثتولیدFADH2شدهوبرایمهارفعالیتآن،مهارکنندهای
بهناممالوناتوجوددارد)توجهداشتهباشیدکهمالوناتراباموالوناتاشتباهنگیرید(.
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��دربرگشِتچرخه،تبدیلاگزالواستاتبهماالتوسپسبهفوماراتوسوکسیناتخوبپیشمیرود؛زیراواکنشهابرگشتپذیرند؛اّما
تبدیلازسوکسیناتبهعقبتربهدلیلوجودکوآوهمچنیناختالفزیادسطحانرژی،بهسختیصورتمیگیرد.

��مطلبدیگریکهبایددررابطهباچرخهیکربسبدانیمایناستکهرابطمیانچرخهیکربسوچرخهیاوره،فوماراتاستوآنزیم
رابطمیانایندوچرخه،فومارازمیباشدکهدراینرابطهدرچرخهیاورهبیشترصحبتمیکنیم.

��ویتامینB5درساختارCoAقراردارد.

بادقتبهشکلچرخهکربستوجهکردهوتمامیمراحلآنرابهخاطربسپارید:

خباکنونکهبامسیرگلیکولیزوچرخهکربسآشناشدیمبهسراغمحاسبهانرژیحاصلازگلوکزخواهیمرفت.همانطورکهقباًلبررسی
کردیم،حاصلگلیکولیز	ATPو	NADHبود؛درحینتبدیلهرپیروواتبهاستیلکوآهم	NADHبدستمیآمد؛درچرخهی
کربسهمبهازایهراستیلکوآ	،NADH	FADH2و	GTPخواهیمداشت.ازآنجاییکهازهرگلوکز	مولکولپیرووات
حاصلمیشودپسبهازایهرمولکولگلوکز	NADHدرهنگامایجاداستیلکوآو،NADH6	FADH2و	GTP در

چرخهیکربسخواهیمداشت.توجهداشتهباشیدکهتبدیلپیروواتبهاستیلکوآجزءچرخهیکربسمحسوبنمیگردد.

بانه
طبی

نشر 



سیباسرخاابیوشیمی42

همانطورکهقباًلخواندهایمهرNADHانرژیایمعادل	ATP،هرFADH2انرژیایمعادل	ATPوهرGTPانرژیایمعادل
:ATP	8دارد؛بنابراینانرژِیمعادلهرگلوکزدرایدهآلترینشرایطبرابراستباATP	

اّماعماًلدربدنبازدهگلوکزبهایناندازهنیستوهمانطورکهپیشترگفتیمبازدهگلوکزدربدندرحدود		ATPاست.

مامیگوییمکهانرژیمعادلهرNADHبرابر	ATPوهر	FADHبرابر	ATPاست؛اّماچگونه؟پاسخدرزنجیرهیانتقالالکترون
نهفتهاست.

زنجیرهیانتقالالکترون:درغشایداخلِیمیتوکندرییکسریکمپلکسهایپروتئینیوجودداردکهمیتوانندالکترونراانتقالدهندکهبا
نامهایIII،II،IوIVشناختهمیشوند.NADHکهدارای	الکترونپرانرژیاست،الکترونهایخودرابهکمپلکسIمیدهدو
به+NADتبدیلمیگردد.الکترونهابینکمپلکسهاجابهجامیشوندتانهایتًابهاکسیژنرسیدهوتولیدآبنمایند.درحینعبورالکترون
ازاینکمپلکسهایپروتئینی،کمپلکسIوIIهرکدام+4HوکمپلکسIIIنیز+H	بهفضایمیاندوغشامیفرستند.درموردزنجیرهی
انتقالالکترونبایدبدانیمکههرچهبهسمتکمپلکسIVبرویم،خاصیتاکسیدکنندگیافزایشمیابدوهرچهبهسمتکمپلکسIبرویم،
خاصیتاحیاکنندگیزیادترمیشود.درتستهابایددانستکهعبارت"پتانسیلاحیا"معادلاکسیدکنندگیاستومثاًلاگربپرسند،کدام

کمپلکسدرزنجیرهیانقالالکترون،پتانسیِلاحیایباالتریدارد؛جوابکمپلکسIVمیباشد.

هیدروژنهایNADH)الکترونهایپرانرژیNADH(فقطازکمپلکسهایIII،IوIVعبورمیکنند؛ولی	FADHهیدروژنهای
خود)الکترونهایپرانرژیخود(رابهکمپلکسIIمیدهد؛بنابراینالکترونهایشفقطازکمپلکسهایIII،IIوIVعبورمیکنند.
6H+،FADH2یبهفضایمیاندوغشانمیفرستد؛بههمیندلیلبهازایهرH+بهدلیلعدمدسترسیبهبیرون،هیچIIکمپلکس
بهفضایمیاندوغشافرستادهمیشود.میدانیماین+Hهاییکهدرمیاندوغشاانباشتهمیشوند،باعثافزایشغلظت+Hدراینفضا
میگردند.کمپلکسدیگریبهنامکمپلکسVدرغشایداخلیمیتوکندریوجودداردکهبهصورتیککانالبرای+Hعملمیکند؛
همچنیناینکمپلکس،فعالیتآنزیمیایبهصورتATPسنتازداردودراثرعبور+Hهااینکمپلکسبافعالیتآنزیمِیخودباعثاضافه
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VوIV،III،II،Iدرسطحسوبسترامیکند.مجموععملکردکمپلکسهایATPشدهوتولیدADPشدنیکفسفاتمعدنیبه
فسفوریالسیوناکسیداتیونامیدهمیشود.

.QبهFeSباربیتوراتها،مثلآموباربیتال،مسدودکردنانتقالاز:Iمهارکنندهیکمپلکس

مهارکنندهیکمپلکسII:مالوناتکهبهصورترقابتیکمپلکسIIرامهارمیکند.

مهارکنندهیکمپلکسIII:آنتیمایسینA،دیمرکاپرول.

مهارکنندهیکمپلکسIV:مثلCO،سیانیدمانندپتاسیمسیانیدKCNوسمومکالسیکمثلS	Hویونآزید.

��دینیتروفنولیکجداکنندهی)Uncoupler(آمفیپاتیکاستونفوذپذیریغشایداخلیمیتوکندریرانسبتبهپروتونافزایش
میدهد؛بهاینترتیب،پتانسیلالکتروشیمیاییراکاهشدادهوATPسنتازرامیانبُرمیزندوفسفریالسیونازاکسیداسیونجدامیشود.

پروتئینترموژنینهمبهصورتطبیعیدربدنهمیننقشراایفامیکند.

مراد بیگ: من ادعایی ندارم.

خاله لیال: ادعایی ندارم هم خودش کم ادعایی نیست!
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