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ــادی داره و کارش  ــت زی ــز اهمی ــرای گلبول هــای قرم ــوز فســفات ب پاسخ  مســیر پنت

ــیر  ــن مس ــت. ای ــده اس ــید ش ــون اکس ــای گلوتاتی ــرای احی ــد NADPH  الزم ب تولی

نوســتالژی و پرخاطــره )یــاد جــاده چالــوس افتــادم!( تــوی بعضــی بافت هــا مثــل چربــی، 

کبــد، پســتان و فــوق  کلیــه هــم فعالیــت زیــادی داره و NADPH  الزم بــرای بیوســنتز 

اســید های چــرب، کلســترول و هورمون هــای اســتروییدی رو بــه گــردن گرفتــه. 

)امیــدوارم بــه جــای دیگــه نگیــره!( پــس جــواب گزینــه د میشــه.

پاسخ  NADPH مولکــول مهمــی اســت و در ســاخت اســید  چــرب در بافــت چربــی 

ــن  ــش داره و همچنی ــتروییدی( نق ــای اس ــال )هورمون  ه ــده ی آدرن ــترویید در غ و اس

آنتی اکســیدان هــم هســت. قشــنگ شــیرفهم شــدی کــه عمــق رابطــه ی NADPH  و 

پنتــوز فســفات چجوریــه یــا بایــد بیش تــر  روی چیــن و شــکنج های مغــزت بّدیــو بّدیــو.

پاسخ  گزینه هــای الــف تــا ج رو بــه عنــوان نکتــه  بــه ذهنــت بســپار عزیــزم؛ واســه 

مغــزت ورزش خوبیــه. در ضمــن بــدان کــه در شــرایط نرمــال، غلظــت پالســمایی گلوکز 

در حالــت ســیری حــدود mol / L5,۵  هســت و ایــن غلظــت در حیــن ناشــتایی کاهــش 

ــم در  ــی ک ــی خیل ــور خیل ــدد مح ــواالت ع ــن س ــاش، از ای ــران نب ــه. نگ ــدا می کن پی

آزمون هــا دیــده می شــه. احتمــااًل طــراح ایــن ســوال هــم بــا ایــن دیــد ســوال رو طــرح 

کــرده کــه شــما می دونــی گزینه هــای الــف تــا ج درســتن و تنهــا گزینــه ای کــه باقــی 

ــه ی د هســت. ــه، گزین می مون

پاسخ  دندون پزشــکا بــا مــواد  اکســیدان دندونــا رو مثــل بــرف ســفید می کنــن؛ حــاال 

کســی کــه نقــص آنزیــم G6PD داره بعــد از چندبــار بلچینــگ دچــار همولیــز میشــه. 

بکــش و خوشــگلم کــن همینه هــا �� )جوابــش هــم گزینــه ج میشــه(

بلیچینگ  نوبت  چند  دنبال  به  که  بیماری  در   -10
دندان(  کردن  سفید  برای  اکسیدان  مواد  از  )استفاده 
دچار همولیز شده است، نقص کدام آنزیم زیر محتمل تر 

است؟ )علوم پایه دندان پزشکی- قطبی( 
الف الکتات دهیدروژناز

ب سیترات سنتاز

ج گلوکز ٦- فسفات دهیدروژناز

د گلوکز ٦- فسفاتاز

رسیدیم به زنجیره ی انتقال الکترون��

زنجیـره ی انتقـال الکتـرون از چنـد کمپلکـس پروتئینـی تشـکیل شـده کـه وظیفـه ی آن هـا انتقال الکتـرون اسـت. با توجه بـه آنچه تـا اینجای 

 )FADH2 و NADH( کار آموختیـم؛ طـی فرآیندهـای گلیکولیـز، دکربوکسیالسـیون اکسـیداتیو و کربس، تعـدادی اکی واالن های احیـا کننـده

مالحظاتتعداد سؤاالت در آزمون های دو سال اخیرنام مبحث

خیلی مهم۱۳اکسیداسیون بیولوژیک و زنجیره ی تنفسی

تولیـد می شـود. ایـن اکـی واالن هـای احیاکننـده، اکسـید شـده و الکتـرون خـود را بـه 

کمپلکس هـای پروتئینـی تحویـل می دهنـد. هـر کـدام از ایـن کمپلکس ها الکتـرون را از 

7- مسیر پنتوز فسفات در کدام بافت ها اهمیت کم تری 
دارد؟ )پزشکی شهریور ۹۸- مشترک کشوری( 

ب کبد الف اریتروسیت 

د ماهیچه ی اسکلتی ج کورتکس آدرنال 

NADPH -8 محصول متابولیسم کدام یک از مسیر های 
زیر است؟ )پزشکی شهریور ۹۷- مشترک کشوری(

ب گلیکولیز الف چرخه ی کربس 

د پنتوز فسفات ج بتا- اکسیداسیون 

9- در مــورد ترکیــب D- glucose  تمــام عبــارات 
زیــر صحیــح اســت، بجز: )پزشــکی اردیبهشــت ۹۷- 

میــان دوره ی کشــوری( 
و  تره هالــوز  الکتــوز،  دی ســاکارید های  در  الف 

ســلوبیوز وجــود دارد. 
ب بــه صــورت گلوکــز ٦- فســفات )G٦P( وارد 

ــود. ــفات می ش ــوز فس ــیر پنت مس
ج در کبــد و عضــات بــه صــورت گلیکــوژن 

می شــود. ذخیــره 
د در شــرایط نرمــال ســطح ســرمی ناشــتا 8 

اســت. لیتــر  در  میلی مــول 
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کمپلکـس قبـل از خـود گرفتـه و بـه کمپلکس بعـدی تحویل می دهـد )انتقـال الکتـرون(. کمپلکس ها، از انـرژی ناشـی از انتقال الکتـرون برای 

پمـپ کـردن یون هـای هیـدروژن )پروتـون( اسـتفاده می کنند. پمپ شـدن این یون هـای هیدروژن یک شـیب پروتونی )شـیب الکتروشـیمیایی( 

بـه سـمت داخـل میتوکنـدری ایجـاد می کنـد که نیـروی الزم بـرای تولیـد ATP )توسـط ATP سـنتاز( را فراهـم می کند.

 و اما انواع کمپلکس ها و عمل آن ها��

۱- کمپلکــس I یــا NADH - Q اکســیدو ردوکتــاز الکتــرون را از NADH بــه کوآنزیــم Q )یوبی کینــون( منتقــل می کنــد. ایــن کمپلکــس 

حــاوی FMN و FAD اســت، بــه بیــان دیگــر فالووپروتئین اســت.

NAD/ برخــی از سوبســتراهایی کــه پتانســیل ردوکــس )پتانســیل احیــا( آن هــا مثبت تــر از  ردوکتــاز Q یــا سوکســینات II ۲- کمپلکــس

NADH اســت )ماننــد سوکســینات( الکتــرون را از طریــق ایــن کمپلکــس بــه کوآنزیــم Q انتقــال می دهنــد. ایــن کمپلکــس توانایــی پمــپ 

کــردن پروتــون بــه فضــای بیــن دو غشــای میتوکنــدری را نــدارد. ایــن کمپلکــس یکــی از آنزیم هــای ســیکل کربــس هــم هســت. ضمنــاً در 

مســیر انتقــال الکتــرون از FADH2 بــه زنجیــره تنفســی، ایــن کمپلکــس پروتئینــی اولیــن گیرنــده الکتــرون اســت.

3- کمپلکس III یا Q - Cyt C اکسیدوردوکتاز )کمپلکس  )bc1 الکترون را از کوآنزیم Q به سیتوکروم C منتقل می کند.

ــد و  ــل می کن ــرون را کام ــال الکت ــره ی انتق ــیتوکروم C اکســیداز )کمپلکــس aa3 ا(  زنجی ــا س ــا Cyt C اکســیداز ی 4- کمپلکــس IV ی

الکتــرون را از ســیتوکروم C بــه O2 )گیرنــده ی نهایــی الکتــرون( منتقــل کــرده و ســبب احیــای آن بــه H2O می شــود. ایــن کمپلکــس یــون 

مــس دارد. بــا دقــت شــکل رو ببیــن:

پاسخ  دو مسئله؛اول اینکه میل ترکیبی با اکسیژن به ترتیب با جلو رفتن داخل زنجیره 

افزایش میابه پس کمترین میل ترکیبی برای کمپلکس ۱ و بیشترین برای کمپلکس 4 

محسوب میشه فقط یک نکته کمپلکس ۱ الکترون رو از NADH میگره پس میل بیشتری 

پتانسیل  براساس  اینها  گرفتن  قرار  ترتیب  بدونید  باید  که  همانطور  داره.  اون  به  نسبت 

اکسیداسیون- احیای اون ها، از پتانسیل کم به پتانسیل زیاد هست. سیتوکروم aa3  که 

در انتهای زنجیره قرار گرفته و مسئول انتقال الکترون به O2  هست، دارای پتانسیل احیا 

بیش تر  و در نتیجه میل ترکیبی بیش تر ی به الکترون هست. پس جواب گزینه ج میشه.

ــه  ــد ک ــد و بدونی ــاد بگیری ــا خــوب ی ــا رو حتم ــه دوم اینکــه اســم دوم کمپلکس ه نکت

مثــال ســیتوکروم aa3 منظــور کمپلکــس چهــار هســت.

�� 1- میل ترکیبی کدام ماده از زنجیره ی تنفسی برای 

الکترون از همه بیش تر  است؟ )علوم پایه پزشکی - قطبی( 

الف NADH دهیدروژناز

ب یوبی کینون

aa3 ج سیتوکروم

د فاووپروتئین
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چندتا نکته ي خیلي مهم مي خوام بگم، خوب گوش کن!��

 هــر مولکــول NADH ســبب خــروج ۱۰ پروتــون بــه فضــاي بیــن دو غشــا مي شــود 

و از آن جایــي کــه هــر 4 پروتــون خروجــي بعــداً توســط ATP ســنتاز یــک ATP تولیــد 

مي کنــد، هــر مولکــول NADH  ۲/۵ مولکــول ATP تولیــد مي کنــد. 

ــن دو غشــا  ــه فضــاي بی ــون ب  هــر مولکــول FADH2 ســبب خــروج شــش پروت

مي شــود و از آن جایــي کــه هــر 4 پروتــون خــارج شــده بعــداً توســط ATP ســنتاز یــک 

ــد.  ــد مي کن ــول ATP تولی ــول FADH2  ۱/۵ مولک ــر مولک ــد، ه ــد مي کنن ATP تولی

 �� در زنجیــره انتقــال الکتــرون کــدام یک از ترکیبــات زیر ATP بیشــتري تولید مي کند؟ 

⁺NADPH+H .۲     FADH2 .۱

FMNH2 .4    NADH+H⁺  .3

هــر NADH در زنجیــره ي انتقــال الکتــرون ۵ATP/۲ و هــر FADH2،ا۵ATP/۱ تولیــد 

ــش داره و وارد  ــیدچرب نق ــترول و اس ــتروئید، کلس ــاخت اس ــه. NADPH در س مي کن

زنجیــره انتقــال الکتــرون نمیشــه. پــس بیشــترین ATP رو همــون  NADH مي ســازه.

پاسخ  سیتوکروم C و Q از اجزای متحرک زنجیره ی تنفسی است. 

 C محلــول در چربــی اســت و بیــن غشــا قــرار داره ولــی ســیتوکروم Q کــو آنزیــم 

آب دوســت هســت و در خــارج از غشــا قــرار میگیــره. 

 همه ی کمپلکس های زنجیره تنفسی حاوی یون +Fe2 هستند. 

ــال  ــره انتق ــم، کمپلکــس II زنجی ــح دادی ــس هــم توضی ــه در چرخــه کرب همانطــور ک

الکتــرون عملکــرد مشــابه بــا آنزیــم سوکســینات دهیدروژنــاز در چرخــه کربــس داشــته و 

ــه ب می شــود. ــس جــواب گزین ــار می شــوند پ ــات مه هــر دو هــم توســط مالون

پاسخ  آنزیــم ATP ســنتاز  از دو بخــش F0 )کانــال پروتــون( و F1 )بخــش کاتالیتیــک 

آنزیــم( تشــکیل شــده اســت. بخــش F0 بــه مــاده اولیگومایســین حســاس اســت. ایــن 

آنزیــم کــه در غشــای داخلــی میتوکنــدری موجــود اســت انــرژی آزاد شــده بــه واســطه ی 

ــه  ــد و جــواب گزین ــد ATP می کن ــون را صــرف تولی ــون پروت شــیب الکتروشــیمیایی ی

ب میشــه.

پاسخ  ســیتوکروم P450 یــک خانــواده ی گســترده از آنزیم هــای هموپروتئینــی اســت 

ــی اســت. تــوی کبــد  ــد اکسیداســیون ترکیبــات آل کــه وظیفشــون کاتالیــز کــردن رون

ــرب و  ــید های چ ــترویید ها، اس ــل اس ــوادی مث ــردن م ــید  ک ــش اکس ــدری نق و میتوکن

ــا،  ــد دارو ه ــات )مانن ــیاری از ترکیب ــس بس ــده دارن و در کلیران ــارو بر عه زنوبیوتیک ه

ــی  ــه بخون ــوژی ک ــن. فارماکول ــاء می کن ــی رو ایف ــش مهم ــموم( نق ــا و س هورمون ه

�� 2- کـدام جـزء زنجیـره ی تنفسـی در میتوکندری 

به عنـوان یکـی از آنزیم هـای چرخه ی کربـس نیز عمل 

می کند؟ )علوم پایـه دندان پزشـکی - قطبـی( 

 Q الف کوآنزیم   

 II ب کمپلکس

I ج کمپلکس

C د سیتوکروم

�� 3- الیگومایســین کدام یــک از مــوارد زیــر را 

قطبــی( دندان پزشــکی-  می کند؟ )علوم پایــه  مهــار 

الف سیتوکروم اکسیداز

ب ATP سنتتاز

III ج کمپلکس

I د کمپلکس

�� 4- کدام یک از سیتوکروم های زیر در متابولیسم 

دارو ها نقش دارند؟ )علوم پایه پزشکی - قطبی(

aa3 ب سیتوکروم  C الف سیتوکروم

P450 د سیتوکروم  b ج سیتوکروم

بانه
طبی

نشر 
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ــزرگ،  ــم ب ــرام حاک ــه احت ــری. ب ــی می ب ــیتوکروم پ ــن س ــت ای ــه عظم ــنگ ب قش

ــه. ــه د میش ــواب گزین ــس ج ــزن! پ ــو ب ــیتی کومان، زان س

پاسخ  مهارکننــده ی کمپلکــس I: هالوتــان و باربیتورات هــا مثــل آموبربیتــال )آمیتــال(، 

 .Q بــه FeS مســدود کــردن انتقــال از

ــار  ــی کمپلکــس II را مه ــه صــورت رقابت ــه ب ــات ک ــده ی کمپلکــس II: مالون مهارکنن

می کنــد. 

مهارکننده ی کمپلکسIII: آنتی مایسین A، دی مرکاپرول. 

مهارکننــده ی کمپلکــس IV: مثــل CO، ســیانید مانند پتاســیم ســیانید )KCN( و ســموم 

کالســیک مثــل H2S و یــون آزیــد پــس جــواب گزینــه د میشــه.

این بخش رو خوب یاد بگیر که هر امتحان یه سوال داره.

پاسخ  اجــزای زنجیــره ی تنفــس هــر یــک می تواننــد مولکــول بعــد از خــود را احیــا 

ــوندگی  ــید ش ــدرت اکس ــی ق ــه معن ــود ب ــه خ ــی ک ــا کنندگ ــدرت احی ــس ق ــد؛ پ کنن

)پتانســیل اکسیداســیون یــا همــان پتانســیل از دســت دادن الکتــرون( اســت، بــه ترتیــب 

ــر مولکــول در  ــه اینکــه ه ــه ب ــا توج ــن ب ــد. همچنی ــره کاهــش می یاب در طــول زنجی

زنجیــره ی تنفــس از مولکــول قبلــی خــود الکتــرون پذیرفتــه اســت؛ پــس تمایــل بــه 

دریافــت الکتــرون )پتانســیل احیــا یــا پتانســیل ردوکــس( بــه ترتیــب در طــی زنجیــره 

زیــاد می گــردد. االن NADH اول زنجیــره ی انتقــال الکترونــه، پــس خاصیــت 

ــه. ــه د میش ــواب گزین ــره و ج ــه بیش ت ــی اش از هم احیاکنندگ

اخطار داده بودم که ممکنه اشتباه کنی.

پاسخ  دی نیتروفنــول و والینومایســین جداکننــده ی )Uncoupler(  آمفی پاتیــک 

هســتند. ایــن مــواد مهارکننــده ی زنجیــره انتقــال الکترون هســتند کــه فسفریالســیون را 

از اکسیداســیون جــدا می کننــد و نفوذپذیــری غشــای داخلــی میتوکنــدری را نســبت بــه 

پروتــون افزایــش می دهــد؛ بــه ایــن ترتیــب، پتانســیل الکتروشــیمیایی را کاهــش داده 

ــا  ــد. جداکننده ه ــش می یاب ــنتز ATP کاه ــه س ــر زده و در نتیج ــنتاز را میانب و ATP س

بــا کاهــش گرادیــان پروتــون باعــث افزایــش شــدید مصــرف O2 توســط میتوکنــدری 

ــن  ــن ترموژنی ــد میشــه . پروتئی ــادی تولی ــای زی ــن فعالیت هــا گرم می شــوند و طــی ای

ــا  ــش  را ایف ــن نق ــدن همی ــی در ب ــورت طبیع ــه ص ــم ب ــدی ه ــای تیروئی و هورمون ه

ــه ج میشــد.  ــدی جــواب گزین ــس دی ــد. پ می  کنن

این انکاپرها جدیدا محبوب شدن.

�� 5- سیانید کدام کمپلکس زنجیر تنفسی را مهار 

و  کشوری   -۹۹ شهریور  پزشکی  پایه  می کند؟ )علوم 

دندان پزشکی شهریور ۱۴۰۰- کشوری( 
 I الف

II ب

 III ج

IV د

ــره ی  ــر در زنجی ــات زی ــک از ترکیب �� ٦- کدام ی

ــاء کنندگــی بیش تــری  انتقــال الکتــرون پتانســیل احی

دارد؟ )علوم پایــه دندان پزشــکی - قطبــی(

Cyt aa3 الف

Cyt C ب

Cyt b ج

NADH د

�� 7- کدام یــک از ترکیبــات زیــر بــا وجــود 

ــد  ــرون، از تولی ــال الکت ــره انتق ــت زنجی افزایــش فعالی

ATP در میتوکنــدري جلوگیــري مي کند؟ )علوم پایــه 

پزشــکی دی ۹۹- میــان دوره ی کشــوری(
الف روتنون

ب سیانید

ج دي نیتروفنل

د مونواکسید کربن

بانه
طبی

نشر 
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ــای  ــن و هورمون ه ــای ترموژنی ــه پروتئین ه ــوط ب ــنتز ATP مرب ــش س پاسخ  کاه

تیروئیــدی بــود کــه مثــل نوعــی UNCOUPLER عمــل میکــردن پــس جــواب گزینه 

ب میشــه.

پاسخ  آتراکتیلوزایــد یــک گلیکوزیــد طبیعــی و در عین حــال ســمی هســت کــه روی 

ــه.  ــار می کن ــذاره و اون رو مه ــر می گ ــو ATP- ADP  اث ــده ی ناهمس ــال دهن انتق

ــنگین و  ــمش س ــل اس ــم مث ــارش ه ــدوارم رفت ــه. امی ــوال ج میش ــواب س ــس ج پ

ــا کالس باشــه! ب

یکم دوره میچسپه:

پاسخ  خــوب بــا یــه ســوال نــرم شــروع کنیــم: هــم داخــل شــکل درســنامه مشــخصه 

و هــم تــوی توضیحــات بــود کــه تنهــا کمپلکــس ۲ هســت کــه پمــپ پروتــون نیســت. 

ویژگی هــای دیگــه ایــن کمپلکــس چــی بــود؟ توســط FADH2 احیــا میشــد و بخشــی 

از چرخــه کربــس )بــه عنــوان سوکســینات دهیدورژنــاز( هــم حضــور داشــت و توســط 

مالونــات مهــار میشــد.جواب هــم میشــد گزینــه ب.

پاسخ  حواســت باشــه اکسیداســیون احیــا رو بــا هــم قاطــی نکنــی؛ اینجــا نیومــده ولــی 

احتمالش هســت ازش اســتفاده بشــه.

 Q ــم ــاي کوآنزی ــن اکسیداســیون FADH2 و احی ــود؟ آفری نقــش کمپلکــس ۲ چــی ب

یعنــی دقیقــا گزینــه الــف.

پاسخ  خــوب ایــن ســوال هــم پیچیدگــی خاصــی نــداره؛ همونطــور کــه توی درســنامه 

گفتــم کمپلکــس چهــار آخریــن کمپلکــس بــود کــه الکترون های خــودش رو ســیتوکروم 

C میگرفــت و بــه اکســیژن منتقــل میکــرد پــس جــواب گزینه ب میشــه.

پاسخ  اینــم بــاز جوابــش آســونه؛ نقــش کمپلکــس چهــار انتقــال الکتــرون به اکســیژن 

و تشــکیل آب بــود پــس جــواب گزینــه د می شــد.

8- افزایش فعالیت کدامیک از پروتئین های زیر، سبب 
می شود؟ )علوم پایه  میتوکندری  در   ATP سنتز  کاهش 

پزشکی آبان ۱۴۰۰- میان دوره کشوری(
UCP1 ب  ATPase F0F1 الف

د سیتوکروم c اکسیداز  b ج سیتوکروم

9- ســم آتراکتیلوزایــد )Atractyloside( کــدام بخــش 
ــی( ــکی- قطب ــه پزش ــار می کند؟ )علوم پای را مه

الف فسفریاسیون در زنجیره ی تنفسی

ب اکسیداسیون در زنجیره ی تنفسی

ج ناقل تعویض کننده ی ATP- ADP در غشاء داخل 

میتوکندری

د ستز پروتئین توسط ریبوزوم

زنجیره ی  در  موجود  کمپلکس های  از  کدام یک   -10
تنفسی به عنوان پمپ پروتون عمل نمی کند؟ )پزشکی آذر 

۹۸- میان دوره ی کشوری( 
IV د  I I I ج  I I ب  I الف

11- نقش کمپلکس شماره II در زنجیره انتقال الکترون 
کدام است؟ )علوم پایه دندان پزشکی اسفند ۹۹- کشوری(

Q و احیاي کوآنزیم FADH2 الف اکسیداسیون

 NADH ب اکسیداسیون

c ج اکسیداسیون سیتوکروم

د انتقال الکترون به اکسیژن

12- در بیماری که دارای جهش در یکی از زیر واحدهای 
به  الکترون  انتقال  است،  تنفسی  زنجیره   4 کمپلکس 
می گردد؟ )دندان پزشکی  مختل  زیر  موارد  از  کدام یک 

شهریور ۹۹- کشوری(
ب اکسیژن الف یوبی کینون 

د سیتوکروم        +NAD ج

13- نقش کمپلکس IV در زنجیره انتقال الکترون کدام 
است؟ )علوم پایه پزشکی اسفند ۹۹- کشوری(

 Q و احیای کوآنزیم FASH2 الف اکسیداسیون

NADH اکسیداســیون  ب 

c ج اکسیداسیون سیتوکروم

د انتقال الکترون به اکسیژن

بانه
طبی

نشر 
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ــد مهــار  ــن هــم کــه دیگــه کامــال مشــخصه کمپلکــس چهــار توســط ازی پاسخ  ای

ــه. ــه د میش ــواب گزین ــس ج ــد پ می ش

ــس  ــزدن پ ــنتاز رو دور می ــردن؟ اول ATP س ــکارا میک ــر چی ــات آنکاپل پاسخ  ترکیب

کاهــش فعالیــت داشــت بعــد تولیــد ATP رو کــم میکنــن پــس ADP افزایــش میابــه 

بعــد مقــدار انتقــال الکتــرون و مصــرف اکســیژن رو زیــاد میکــرد پــس گزینه ب درســته.

پاسخ  ایجــاد گرمــا بــه جــای ATP کجــا بــود؟ آفریــن آنکاپلرهــا و کار آنکاپلرهــا چــی 

بــود؟ آفریــن افزایــش نفــوذ پذیــری غشــای داخلــی میتوکنــدری پــس گزینــه ج درســته.

پاسخ  خــوب یــه ســوال جــون دار داریــم؛ سوکســینات دهیدروژناز یکــی از آنزیم هــای 

چرخــه کربــس بــود کــه گفتــه بودیــم داخــل کمپلکــس دوم هــم حضــور داره و وظیفش 

ــود پــس جــواب ســوال  ــم Q ب ــا همــون کوآنزی ــون ی ــی کین ــه یوب ــرون ب ــال الکت انتق

گزینــه الــف میشــه.

ــیون رو از  ــه اکسیداس ــود ک ــر ب ــای آنکاپل ــزو ترکیب ه ــب ج ــن ترکی ــوب ای پاسخ  خ

فسفریالســیون جــدا میکــرد پــس جــواب گزینــه د میشــه.

 )V میتوکندریایــی )کمپلکــس ATPase کدام یــک از مــواد زیــر مهارکننــده فعالیــت  🍎

ــوری( ــفند ۱4۰۰-کش ــکی اس ــد؟ )علوم پایه دندان پزش می باش

ب آمیتال الف روتنون   

د سیانور    ج اولیگومایسین

 F1 رو از F0 پاسخ  اولیگومایســین مــاده مهــار کننــده کمپلکــس ۵ بــود کــه بخــش

جــدا میکــرد پــس جــواب ســوال گزینــه ج میشــه.

♻ وقت دورست!

14- کدامیک از ترکیبات زیر، کمپلکس IV زنجیره انتقال 
الکترون )سیتوکروم اکسیداز( را مهار می کند؟ )علوم پایه 

دندان پزشکی آبان ۱۴۰۰- میان دوره کشوری(
A ب آنتی مایسین الف روتنون  

د سدیم آزاید ج مالونات     

15- فـردی دچـار مسـمومیت بـا یک ترکیـب آنکاپلر 
بـه  میتوکنـدری  داخلـی  غشـای  نفوذپذیـری  )کـه 
پروتـون را افزایـش می دهـد( شده اسـت. کـدام یـک 
از مـوارد زیـر در سـلول های ایـن بیمـار اتفـاق افتـاده 
اسـت؟ )علوم پایه پزشـکی خـرداد ۱۴۰۰- میـان دوره کشـوری(

ATPase-FoF1 الف افزایش فعالیت
ب افزایش مصرف اکسیژن

ADP  ج کاهش سطح

د کاهش انتقال الکترون در میتوکندری

1٦- کدام یک از موارد زیر سبب ایجاد گرما به جای 
 -۱۴۰۰ شهریور  پزشکی  می شود؟ )علوم پایه   ATP تولید 

کشوری( 
الف مهار کمپلکس IV  زنجیره انتقال الکترون 

ب کاهش فعالیت پمپ های پروتون در غشای داخلی 

میتوکندری 
میتوکندری  داخلی  غشای  نفوذپذیری  افزایش  ج 

نسبت به پروتون 
NADH + H +د افزایش مقدار

17- بـه یـک ورزشـکار بـراي بهبـود وضعیـت انرژي، 
مصـرف یوبـي کینون توصیه شـده اسـت. مصـرف این 
ترکیـب می توانـد عملکـرد کـدام آنزیـم زیـر را بهبود 

بخشـد؟ )علوم پایه پزشـکی اسـفند ۹۹- کشـوری( 
الف سوکسینات دهیدروژناز

ب گلوتامات دهیدروژناز

ج پیرووات کربوکسیاز

د بتا هیدروکسي بوتیرات دهیدروژناز

18- ترکیب 2و 4 دی نیتروفنل و گاز منوکسیدکربن 
به ترتیب چه تاثیری بر زنجیره انتقال الکترون و روند 
تولید ATP دارد؟ )علوم پایه پزشکی اسفند ۱۴۰۰- کشوری(

IV و I الف مهار کمپلکس

I ب مهارترانس لوکاز و کمپلکس

II و کمپلکس F0-F1 ATPase ج فعال کردن

IV د جدا کردن اکسیداسیون از فسفریاسیون و کمپلکس

بانه
طبی

نشر 
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بخش مرور سریع قندها:

جدول قندها

مثالتوضیحاتانواع ایزومر

تفاوت در گروه های عاملعامل
آلدوز: ۱.گلیسرآلدهید ۲.اریتروز 3.ربیوز 3.گزیلوز 4.گلوکز ۵.هپتوز

کتوز: ۱.دی هیدروکسی استون ۲.اریترولوز 3.ریبولوز 4.فروکتوز ۵.هپتولوز

تفاوت در تعداد ضلعحلقه
فورانوز)۵ضلعی(: ۱.فرکتوفورانوز ۲.گلوکوفورانوز
پیرانوز)۶ضلعی(: ۱.فروکتوپیرانوز ۲.گلوکوپیرانوز

ری
نو

L,D
تفاوت در جهت قرارگرفتن OH نسبت به آخرین کربن نا 

متقارن در ساختار های خطی
L: OH چپ، D: OH راست

زیرمجموعه ای از L,Dهمان آنانتیومر، هر مولکول تنها یک ایزومر آینه ای دارد.آینه ای
اپی مر کربن ۲ گلوکز: مانوز/ اپی مر کربن 4 گلوکز: گاالکتوزتنها تفاوت در قرارگیری یک گروه عاملیاپی مری

آنومری
تفاوت در جهت قرارگرفتن OH نسبت به آخرین کربن نا 

متقارن در ساختار های حلقوی
آلفا: OH پایین، بتا: OH باال

احیاکنندگینوع پیوندشماره کربن های پیوندیانواع پیوند گلیکوزیدی

بتا ۲به۱/ آلفا ۱به۱۲گلوکز ۲فروکتوزگلوکز و فروکتوز )در ساکارز(
غیر احیاکننده

آلفا ۱به۱۱گلوکزگلوکز و گلوکز )در تره هالوز(
آلفا ۱به۱4گلوکز 4گلوکزگلوکز و گلوکز )در مالتوز(

احیاکننده
بتا ۱به۱4گاالکتوز 4گلوکزگلوکز و گاالکتوز )در الکتوز(

بین گلوکز ها )در گلیکوژن،  نشاسته، مالتوز(
۱گلوکز 4گلوکز

۱گلوکز ۶گلوکز

در زنجیره: آلفا ۱به 4

در انشعاب: آلفا ۱به۶
-

-بتا ۱به۱4گلوکز 4گلوکزبین گلوکز ها )در سلولز(

واحد تشکیل دهندهنام پلیمر مرکب

N-استیل گلوکز آمین ـ اسید گلوکورونیکاسید هیالورونیک

N-استیل گاالکتوز آمین -اسید گلوکورونیککندروئتین سولفات

N-استیل گلوکزآمین سولفاته-گاالکتوزکراتان سولفات

N-استیل گاالکتوز آمین سولفاته- اسید ایدورونیک سولفاتهدرماتان سولفات

N-استیل گلوکز آمین ۲ و ۶ دی  سولفات ـ اسید ایدورونیکهپارین )استفاده به عنوان داروی ضد انعقاد(

سیب سبز

بانه
طبی

نشر 



جدول کوفاکتورها و مهارکننده ها

مهارکنندهکوفاکتورآنزیم
استیل کوآ، B1,B2,B3,B5NADH، لیپوئیک اسید، کلسیمپیرووات دهیدروژناز

مالوناتکلسیم، B2 ،FeSسوکسینات دهیدروژناز
-کلسیم، Mg,Mnایزوسیترات دهیدروژناز

آرسنیتکلسیم،آلفاکتوگلوتارات دهیدروژناز
-کلسیم، PLP( B6(گلیکوژن فسفریالز

نقصانواع بیماری ذخیره ای گلیکوژن

کمبود گلیکوژن سنتاز۰
کمبود گلیکوژن ۶ فسفاتازI )فون ژیرکه(

اختالل در آنزیم گلوکوزیداز لیزوزومیII )پمپه(
IIIشاخه شکن کبدی

شاخه سازIV )آمیلوپکتینوز= آندرسون(
فسفریالز عضالنیV )مک آردل(

مهارکنندهعملکردویژگی ساختاریکمپلکس زنجیره انتقال الکترون

حاوی NADH-Q( IFMN,FAD اکسیدوردکتاز(
 /Q به NADH انتقال الکترون از

پمپ هیدروژن

بابیتورات ها )آموباربیتال( با مسدود 

Q به FeS کردن انتقال الکترون از

II )سوکسینات-Q ردوکتاز(

غیر پمپی برخالف سایر 

اجزا و بخشی از چرخه 

کربس

Q به FADH مالونات )مهار رقابتی(انتقال الکترون از

)bc I = اکسیدوردوکتاز Q-Cسیتکروم( III-
 /cyt-C به Q انتقال الکترون از

پمپ هیدروژن
آنتی مایسین A، دی مرکاپرول

)aa3 = اکسیداز c سیتکروم( IV-
 /O2 به cyt-C انتقال الکترون از

پمپ هیدروژن
CO, CN, KCN, H2S ،آزید

بیماری ذخیره ای گلیکوژن تیپ۱ )فون ژیرکه( �� نقص ژنتیکی آنزیم گلوکوز۶- فسفاتاز
 افزایش الکتات خون و ریبوز ۵- فسفات در کبد �� افزایش اسیداوریک خون. هیپوگالیسمی و هایپرلپیدمی

گرسنگی �� گلوکونئوژنز و بیوسنتز اسیدهای چرب همراه با فعال شدن آنزیم پیروات کربوکسیالز 
بیماری مک آردل �� نقص در آنزیم گلوکوزیداز بیماری پمپه �� نقص در آنزیم گلوکز ۶- فسفاتاز

بیوشیمی

بانه
طبی

نشر 




