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2 

 بیوانرژتیک 

 بیوانرژتیک 

  هاي سیستم و انتقال و مصرف انرژي در  بیوشیمیایی  هاي واکنشاي از علم بیوشیمی است که در مورد تغییرات انرژي طی شاخه
بودن یا نبودن   پذیر انجام پردازد که یک به بیان اصولی می بیوانرژت ،با استفاده از قوانین ترمودینامیک .کندمی بیولوژیک صحبت 

 . کندمی آنزیمی را مشخص   هايواکنش را تعیین و جهت انجام   هاواکنش

 : آیدمی با ترکیب قوانین اول و دوم ترمودینامیک در شرایط دما و فشار ثابت رابطه زیر به دست 

∆𝐺𝐺 =  ∆𝐻𝐻 − 𝑇𝑇∆𝑆𝑆 

∆𝐺𝐺 تغییرات انرژي آزاد گیبس : 
∆𝐻𝐻آنتالپی  : تغییرات 

T) دما برحسب کلوین :C °+273( 
∆𝑆𝑆نظمی (آنتروپی) : تغییرات بی 

 

یا از یک  شودمی انرژي از بین نرفته و تنها از شکلی به شکل دیگر تبدیل ؛ است انرژي بقاء قانون قانون اول ترمودینامیک:* 
 رود. ناحیه به ناحیه دیگر می 

 . به تعادل برسند درنهایت نظمی پیشرفت کنند تا  تمامی تغییرات تمایل دارند در جهت افزایش بی  قانون دوم ترمودینامیک:* 

 ) Gانرژي آزاد گیبس (

  منفی   GΔ  مقدار هرگاه یک واکنش با رهایی انرژي آزاد همراه باشد،.  که در دما و فشار ثابت قادر به انجام کار است  ايمقدار انرژي
اگر یک واکنش براي پیشرفت نیازمند انرژي باشد در آن    گویند.می   Exergonic  یا   زاانرژي   موردنظر  واکنش  و به  )G < 0Δ(  بوده

 .است Endergonic یا  خواهانرژي  موردنظر و واکنش ) G > 0Δ(مثبت بوده  GΔصورت 

 :نکته 

 خالصه خواهیم داشت:  صورتبهپس .  برابر با صفر است GΔدر یک واکنش تعادلی 

ΔG < 0 => زاواکنش انرژي  ΔG > 0 => خواهواکنش انرژي  ΔG = 0 =>  واکنش تعادلی 
 ) H( آنتالپی

تغییر محتواي   .موجود در واکنشگرها و محصوالت دارد پیوندهاي یت اشاره به تعداد و نوع این کمّ .محتواي گرمایی واکنش است
 .  است) Cal/mol(که واحد آن کالري بر مول ) ΔH(  نامندمی واکنش  آنتالپی واکنش شیمیایی را طی گرمایی سیستم 

 اساس: بر این 

ΔH < 0زا (گرماده)  : واکنش گرما        Exothermic    

ΔH > 0  (گرماگیر) واکنش گرماخواه : Endothermic  
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 :برابر با گرماي دریافت شده در جهت عکس   دقیقاًطبق قانون اول ترمودینامیک گرماي آزاد شده در یک جهت واکنش  نکته
 ). براي مثال: عکس هم هستند   هاعالمت( باشدمی آن 

A → B  ΔH = +7 kCal/mol 

B → A  ΔH = –7 kCal/mol 

 ) S( آنتروپی

  کاهش یابد:  نظمیبی اگر طی یک واکنش میزان  روازاین  .کندمی ی بیان مّ ک طوربهدر یک سیستم را  نظمیبی شدت و وسعت 
ΔS < 0  طی یک واکنش افزایش یابد:  نظمیبی و اگر میزان ΔS > 0. 

 :اگر  نکتهΔG < 0 خودي و اگر باشد واکنش خودبهΔG > 0 بر این اساس و طبق   .خودي خواهد بود باشد واکنش غیرخودبه
 قانون انرژي آزاد گیبس داریم: 

ΔG = ΔH – TΔS 

If:  ΔH < 0 , TΔS > 0  =>  ΔG < 0  خودي خودبه  

If:  ΔH > 0 , TΔS < 0  =>  ΔG > 0  خودي خودبهغیر  

  :مثال 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 + 6 O2  
کاتابولیسم
�⎯⎯⎯�  6 CO2 + 6 H2O + 𝐺𝐺𝑒𝑒𝐺𝐺𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 

ΔH < 0 , ΔS > 0  =>  ΔG < 0 

 

𝑛𝑛[اسیدآمینه ] + 𝐺𝐺𝑒𝑒𝐺𝐺𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
آنابولیسم 
�⎯⎯�   پروتئین  

ΔH > 0 , ΔS < 0  =>  ΔG > 0  
 : (بیوشیمیایی)تغییرات انرژي آزاد استاندارد در شرایط بیولوژیکی * 

از شرایط استاندارد استفاده   عموماً هاشیمیدان  . باید شرایط این بررسی نیز مشخص باشد گیردمی هرگاه یک تابع مورد بررسی قرار 
 : گیردپارامترهاي زیر مد نظر قرار می  که در آن  کنندمی

  :دما °C 25  یا°K 298 
 :1یک اتمسفر (  فشار atm ( 
 :1یک موالر ( غلظت M ( 

 

  در   شرایط   این   اما   ؛است  تغییرات انرژي آزاد استانداردکه بیانگر    شود می نشان داده    GΔ°این شرایط تغییرات انرژي آزاد با نماد  طی  
 : چون  نیست، استفادهقابل  بیولوژیک  هايسیستم
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خواهد بود که در این شرایط هیچ سیستم بیولوژیکی پایدار    = pH  0  وقتی غلظت یون هیدروژن برابر با یک موالر باشد، آنگاه  )1
 است).  pH = 7موالر و  10-7هاي بیولوژیک (غلظت یون هیدروژن در سیستم ندماباقی نمی 

 . شوندمی موالر آب انجام  5/55 غلظت با آبی   محیط در   هاواکنش  تمامی تقریباً بیولوژیکی محیط  در )2
 ) برابر با یک میلی موالر است. gM+2(نظیر    کنندمی   شرکت  بیولوژیکی   هايسیستم   هايواکنش   در  که  هایون   از  برخی   غلظت )3

 

ه آن  که ب شود می استفاده  تغییریافته استاندارد  هايثابت بیولوژیک از  هاي سیستمدر  ، با در نظر گرفتن موارد فوقو به همین دلیل 
 . دهندمی نشان  ʹ°ΔG با عالمتگویند و می  )بیوشیمیایی( شرایط استاندارد بیولوژیک 

 رابطه بین تغییرات انرژي آزاد با ثابت تعادل در شرایط استاندارد بیولوژیکی: * 

 
 

ΔG°ʹ = – RT ln Keq 

R ) ثابت گازها :Cal/mol.K  98/1 (  T) دما برحسب کلوین :°K 298( 

 آزاد با ثابت تعادل واکنش در شرایط واقعی:رابطه تغییرات انرژي * 

ΔG : تغییر انرژي آزاد در شرایط واقعی   ΔG°ʹ  : تغییر انرژي آزاد در شرایط استاندارد بیوشیمیایی 

GΔ  حال آنکه دهدمیبودن یا نبودن آن واکنش را نشان  پذیرانجامیک واکنش ،°ʹGΔ  چون   مقدار ثابتی استبراي هر واکنش
که وقتی غلظت ابتدایی    دهدمی نشان    GΔʹ°.  واکنش بستگی دارد   ثابت تعادلشده است و به    گیرياندازه استاندارد    ثابتدر شرایط  

یک  ) شرایط استاندارد بیولوژیکی( و فشار یک اتمسفر باشد  گراد سانتی درجه  25 ، دما7برابر با  pH ،هر جز برابر با یک موالر
 . کندمی ه چه میزانی پیشرفت واکنش در چه جهت و ب

ΔG  وΔG°ʹ  :هر واکنشی طبق معادله زیر با یکدیگر ارتباط دارند 

ΔG = ΔG°ʹ + RT ln Q 

ها در شرایط واقعی)(غلظت  Q = [C]c [D]d

[A]a [B]b
 

Q: mass action ratio 

 است؛ بنابراین:  ΔG = 0* در لحظه تعادل 

ΔG = 0  =>  ΔG°ʹ = – RT ln Keq 

=> ΔG = RT ln Q – RT ln Keq 

=> ΔG = Q – Keq 

If:   

1) Q < Keq  =>  ΔG < 0  (exergonic) 

2) Q > Keq  =>  ΔG > 0  (endergonic) 

3) Q = Keq  =>  ΔG = 0  (equilibrium) 

aA + bB ⇌ cC + dD 𝐾𝐾eq =  
[C]c [D]d

[A]a [B]b
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 نکات : 

1. Q  دهدمی  نشان  را  واقعی شرایط  در مواد  غلظت . 
 .ʹ°ΔGاست نه  ΔG میزان واکنش یک  انجام بودن  خودي  به خود  مالك .2
آن ارزش منفی   ΔGچون  ، خودي انجام گیردخودبه صورت به مثبت باشد ولی در سلول زنده   ʹ°ΔGممکن است واکنشی داراي. 3

 ). ΔG < 0( دارد 
 

 ها باهم: * جفت شدن واکنش

براي انجام شدن   ها واکنش در داخل بدن بسیاري از . شوندمی جفت  باهم  خواه انرژيو  زاانرژي هايواکنش زنده  هاي سلول در 
  هاي واکنش انرژي حاصل از    کهاین. براي  کنندمی نیز انرژي تولید    هاواکنش نیازمند انرژي هستند و از طرفی تعداد بسیار زیادي از  

 . شوندمی خواه انرژي  هايواکنش صرف انجام   هاانرژي این  ، هدر نرود زاانرژي

 شکل کلی: * 

A → B + energy 
C + energy → D 

-------------------------------- 
A + C → B + D 

 
 

  :مثال 
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 + 𝑃𝑃𝑖𝑖

                   
�⎯⎯⎯⎯�  𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 − 6𝑝𝑝 + 𝐻𝐻2𝑂𝑂  

Δ𝐺𝐺°ʹ = +3.3 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝐺𝐺 𝑚𝑚𝐺𝐺𝐺𝐺�  

𝐴𝐴𝑇𝑇𝑃𝑃 + 𝐻𝐻2𝑂𝑂
                   
�⎯⎯⎯⎯�  𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝑖𝑖   

Δ𝐺𝐺°ʹ = −7.3 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝐺𝐺 𝑚𝑚𝐺𝐺𝐺𝐺�  

--------------------------------------------------------------------------------- 
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 + 𝐴𝐴𝑇𝑇𝑃𝑃

                   
�⎯⎯⎯⎯�  𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 − 6𝑝𝑝 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃  

Δ𝐺𝐺°ʹ = −4 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝐺𝐺 𝑚𝑚𝐺𝐺𝐺𝐺�  
 

 است.  ATPنیازمند شکستن  هاسلول پس فسفریالسیون گلوکز در داخل 

این در حالی است  ،است –kJ/mol2/32 برابر با  Aکوو  استاتبه  Aهیدرولیز استیل کوبراي واکنش   ʹ°ΔGمیزان تمرین:* 
وابسته به  Aکو ل یاستبراي سنتز   ʹ°ΔGمیزان باشد. می –PPi  kJ/mol5/30و  AMPبه  ATPبراي هیدرولیز  این کمّیت  که

ATP د. را محاسبه کنی 
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 بیوانرژتیک 

خودي انجام خودبه طوربهي زنده این واکنش هاسلول در  ،مقداري مثبت استواکنش فوق   ʹ°ΔGمیزان اینکه وجود باچرا * 
 . کندمی کاتالیز  Pi2را به   PPiفسفاتاز هستند که هیدرولیز  داراي آنزیمی به نام پیرو هاسلول اغلب  :پاسخ  ؟ شودمی

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖  
پیروفســفاتاز 
�⎯⎯⎯⎯� 2𝑃𝑃𝑖𝑖  

Δ𝐺𝐺°ʹ = −27.6 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝐺𝐺 𝑚𝑚𝐺𝐺𝐺𝐺�  

 پس خواهیم داشت: 

 

 

 :شکستن  طورکلیبه  نکتهATP  فرم بهAMP   وPPi  را معادل هیدرولیز دو مولکولATP  گیرند می در نظر . 

 ) ʹ°E(پتانسیل ردوکس 

تمایل ماده براي گرفتن الکترون    ،باشد   ترمثبتهرچه پتانسیل ردوکس    .استلت  و واحد آن وُ  بودهمعیاري از تمایل مواد به الکترون  
 است و برعکس.  تريقوي  اکسیدکنندهیعنی ماده  ؛ بیشتر خواهد بود

 چرا؟  زیر قابل انجام است؟ هاي واکنش از  یککدام ، مقابل با توجه به جدول * 

D C B A  ترکیبات 
–2 –1 +1 +2 E°ʹ (Volt) 

 

1) C + BH2 
                              
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� CH2 + B 

 

2) B + DH2 
                              
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� BH2 + D 

 * تغییرات انرژي آزاد استاندارد بیوشیمیایی برحسب اختالف پتانسیل ردوکس: 
 

𝐹𝐹𝐺𝐺2+ +  𝑘𝑘𝐺𝐺2+
                       
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯�  𝐹𝐹𝐺𝐺3+ +  𝑘𝑘𝐺𝐺+ 

 

∆𝐸𝐸°ʹ =  𝐸𝐸1
°ʹ −  𝐸𝐸2

°ʹ 

 : 𝐸𝐸1
 ترکیب کاهنده (دهنده الکترون یا اکسید شده)  ʹ𝐸𝐸2°: اُکسنده (پذیرنده یا گیرنده الکترون یا احیا شده) ترکیب ʹ°

 

ΔG°ʹ = – n F ΔE°ʹ  
 

ΔG°ʹ تغییرات انرژي آزاد استاندارد بیوشیمیایی : ΔE°ʹ اختالف پتانسیل ردوکس : 
nیافته: تعداد الکترون انتقال    F) عدد فارادي :kJ/mol.V  5 /96 ( 
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 : شود می تعریف  نیم واکنش صورتبه) براي هر جفت ردوکس ʹ°Eپتانسیل ردوکس استاندارد ( تمرین: * 

عامل  اکسنده +  𝑒𝑒 الکترون 
                      
�⎯⎯⎯⎯�  عامل  کاهنده  

 وُلت است.  –0/ 19و   –32/0 به ترتیب Pyruvate/Lactateو   NADH/+NADهاي ردوکس مزدوج براي زوج  Eʹ° ریمقاد 

 ؟ ي براي از دست دادن الکترون داردکدام زوج ردوکس تمایل بیشترالف) 

 ؟چرا ؟است تريقوي اکسنده  عامل  زوج  کدام ب)

واکنش    ، 7برابر با    pHو    گراد سانتی درجه    25  دماي  در   باشد  موالر  یک  محصول   و   دهندهواکنش   مواد  غلظت   ، زیر  واکنش   در  اگر   ج)
 چرا؟  ؟در کدام جهت پیشرفت خواهد کرد

Pyruvate + NADH + H+  ⇌ Lactate +  NAD+ 

 

 در تبدیل پیروات به الکتات را محاسبه کنید. ) ʹ°ΔG(دارد  استان  آزاد  انرژي تغییرات  د)

)kJ/mol.V 5/96 = F( 

 

 اکسیداسیون اتم کربن 

 . کندمی از یک الگوي ثابت پیروي  هابیومولکول اکسیداسیون اتم کربن موجود در تمامی 

 نکات : 

  کربوکسیل  عاملی گروه ،فوق ترکیبات همه  راست سمت در اگر .1
)COOH  (گروه   هاچپ آن   سمت  در  و  R   (زنجیر هیدروکربنی)  داشته   وجود  

 . اکسیداسیون خواهد بود  -  β مربوط به  شده انجام هاي واکنش  ،باشد

  چرخه  الگوي ،باشد داشته قرار  کربوکسیل گروه سمت دو  هر در  اگر  .2
 . است کربس

فرایند   مشابه ی الگوی ایزولوسین  و والین  ، لیزین اسیدهاي آمینو  تجزیه  .3
 . دارد   کربس چرخه  و  بتا اکسیداسیون

بیوشیمیایی مشابه اکسیداسیون    هاي واکنشاگر الگوي اکسیداسیون در    .4
است و اگر    FADمورد استفاده    کوآنزیم  ،تصویر فوق باشد   یک  در واکنش 

 NAD+مورد استفاده    کوآنزیم   ،تصویر فوق باشد   سه مشابه الگوي واکنش  
 خواهد بود. 
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 ؟ مورد استفاده در واکنش مقابل کدام است کوآنزیم  :سؤال* 

 

 در سلول   پرانرژيترکیبات 

 . هستند A کوآنزیم سترهاي اِ و ی تو  پرانرژي  هاي فسفات شامل 

 انرژي  پر هايفسفات  الف)

یعنی   ؛منفی است هاآن واکنش هیدرولیز گروه فسفات  ʹ°ΔGمتعددي وجود دارد که  دارفسفر بیولوژیکی ترکیبات  هايسیستم در 
آن  هیدرولیز  ʹ°ΔGکه میزان  است ATPاین ترکیبات  ترینرایج  ).ΔG°ʹ < 0( شودمی انرژي آزاد  ،در اثر هیدرولیز گروه فسفات

 : باشدمی به مقدار زیر 

ATP 
                  
�⎯⎯⎯⎯� ADP + Pi 

Δ𝐺𝐺°ʹ = −7.3 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝐺𝐺 𝑚𝑚𝐺𝐺𝐺𝐺�  

به همین   ،داشته باشند ATPکمتر یا بیشتر از مقدار   ʹ°ΔGبیولوژیک ممکن است هايسیستمموجود در  دارفسفر دیگر ترکیبات 
 . و کم انرژي تقسیم شدند انرژي پر  هايفسفات به دو گروه  دار فسفرانتخاب و دیگر ترکیبات  مرجعمولکول  عنوان به ATPدلیل 

 

 

 

 

 
 

 

 ATPانواع اتصاالت در مولکول 

 

 

𝐴𝐴𝑇𝑇𝑃𝑃 
                   
�⎯⎯⎯⎯�  𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝑖𝑖                                   ∆𝐺𝐺°ʹ =  −7.3 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝐺𝐺 𝑚𝑚𝐺𝐺𝐺𝐺�                                             

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃 
                   
�⎯⎯⎯⎯�  𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝑖𝑖                                  ∆𝐺𝐺°ʹ =  −6.6 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝐺𝐺 𝑚𝑚𝐺𝐺𝐺𝐺�                                             

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃 
                   
�⎯⎯⎯⎯�  𝐴𝐴𝐴𝐴𝐺𝐺𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺𝐴𝐴𝑒𝑒𝐺𝐺 + 𝑃𝑃𝑖𝑖                     ∆𝐺𝐺°ʹ =  −3.4 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝐺𝐺 𝑚𝑚𝐺𝐺𝐺𝐺�                                             

 

 

 

 نکته: 

انرژي حاصل از هیدرولیز فسفات    ،بیولوژیک   هايسیستم در  
در سطح   فسفریالسیون ترکیبات گروه اول با مکانیسم 

که خود براي تولید   گرددمی   ATPسوبسترا صرف تولید 
 گیرد. ترکیبات گروه دوم مورد استفاده قرار می 
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 ATPي زاانرژياساس شیمیایی هیدرولیز * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 A کوآنزیم تیو استرهاي ب)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیدرولیز باعث کاهش دافعه ناشی از بارهاي همنام  . 1
 . گردد می

 . شودمی فسفات رها شده در اثر رزونانس پایدار . 2

3 .–2ADP  3–در اثر یونیزاسیون و رهایی پروتون بهADP  

 گردد. تبدیل می

 

 نکته: 

کم بودن غلظت   3ADP–به  2ADP–علت یونیزه شدن 
گروه فسفات    Kp) در سلول و کمتر بودن میزان  H]+[پروتون (

   محیط است.  pHاز 

پایدارتر بودن   ATPپس دلیل خودبخودي بودن هیدرولیز 
 دهنده است. محصوالت آن نسبت به مواد واکنش

 نکته: 

  هیدرولیز، پس از  ATPهمانند نیز  پرانرژي هايفسفات بقیه 
 . کنندمی در اثر رزونانس محصول پایدارتر تولید 

 

 

   : نظیرشوند، جزء ترکیبات پر انرژي در سلول محسوب می

،  A، مالونیل کوAکو ، پروپیونیلA، آسیل کوAاستیل کو
   .  و... Aکو سوکسینیل

  ها آن هستند که تفاوت    A  کوآنزیمسترهاي  اِهمه ترکیبات فوق تیو
 . باشدمی  Rدر گروه  
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 ؟شودمی چگونه موجب پیشرفت واکنش  ATP زیدرولیه

در   آنکه ل حا ، شود می نوشته  ايمرحلهساده و یک  صورت به  کندمی شرکت در آن  ATPکه  یی ها واکنش بسیاري از غالباً معادله 
 . به مثال زیر توجه کنید: دهدمی حقیقت بیش از یک مرحله ساده براي انجام آن واکنش رخ 

  :مثال 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فسفریالسیون انواع 

 سوبسترا   سطح  در فسفریالسیون .1

استفاده قرار   ورد م ATPمستقیم براي تولید  طوربه  انرژي پرانرژي حاصل از هیدرولیز ترکیبات فسفات  ،که گفته شد طورهمان 
 در مسیر گلیکولیز و یا مثال زیر:   هفت و ده  هايواکنش مثل  گیرد. می

 فسفوکراتین  + ATP  ⇌ ADP +کراتین 

 

 اکسیداتیو  فسفریالسیون .2

  هاي کوآنزیم در این روش با اکسیداسیون    ATPاما تولید    گردد میذخیره    ATPدر    انرژي  پر پیوند    صورت به در این روش نیز انرژي  
2FADH  وNADH  این فرایند نیازمند اکسیژن مولکولی بوده و در میتوکندري   گیرد.انتقال الکترون صورت می  زنجیرتوسط

 . گیردمی صورت 

 

 

 

 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝑖𝑖                     
�⎯⎯⎯⎯⎯�  𝐴𝐴𝑇𝑇𝑃𝑃 
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 تنفسی)  زنجیرانتقال الکترون ( زنجیر

که گفته طورهمان  است.  2FADHو  NADH احیاشده  هاي کوآنزیماکسیداسیون  ، متابولیک هاي سوخت حله نهایی کاتابولیسم رم
  فرایند  مکانیسم پایه گیرد.اکسیداتیو صورت می  فسفریالسیوندر میتوکندري و طی فرایند  هاکوآنزیم شد اکسیداسیون این 

  پتانسیل   افزایش  اساس  بر  ترتیب   به  که   است  اکسیدکننده  ماده  یک  به  احیاکننده   ماده   یک  از   الکترون   انتقال  اکسیداتیو  فسفریالسیون 
   گویند. انتقال الکترون می  زنجیر  آن  به لذا   ،اندشده مرتب ردوکس

است که بیشترین میزان پتانسیل ردوکس را )  2O(انتقال الکترون اکسیژن مولکولی    زنجیر در    هاالکترون گیرنده نهایی    که آنجائیاز  
  گویند. تنفسی نیز می زنجیربه همین دلیل به آن  ،انتقال الکترون محل اصلی مصرف اکسیژن تنفسی است زنجیر  رواین  ازدارد و 

 NADH نرژيا پر  ءاحیا  هايکوآنزیم ي هوازي است که در تبدیل ها سلول انتقال الکترون مسیر مشترك نهایی در  زنجیربنابراین  
 .کندمی شرکت  ATPبه  2FADHو 

 :در غشاي پالسمایی قرار دارد.   هاباکتري ها در غشاي درونی میتوکندري و در انتقال الکترون در یوکاریوت زنجیر نکته 

 نکته: 

  فسفریالسیون زنده بخش عمده انرژي از  هايسلول در 
 . شود می اکسیداتیو حاصل 

 بعنوان مثال: 

ATP 32   
سوختن هوازي
 گلوکز  �⎯⎯⎯⎯⎯�

 *32 ATP : 

1 (28 ATP  از فسفریالسیون اکسیداتیو 

2 (4 ATP  از فسفریالسیون در سطح سوبسترا 
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 فرضیه شیمی اسمزي (شیمیوسموتیک) 

. طبق این فرضیه انرژي حاصل از انتقال الکترون به یک شیب دهد می اکسیداتیو را این فرضیه تشکیل  فسفریالسیون اساس 
 . شود می استفاده  ATPبراي تولید  شیبپروتونی در طرفین غشاء درونی میتوکندري تبدیل شده که از این 

 میتوکندري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNA ) میتوکندریاییmtDNA( 

mtDNA  همانندDNA  توسط  ؛ است ايرشته باکتري حلقوي و دوDNA آن  همانندسازي  و شود می  همانندسازي  گاما  از مری پل  
 tDNAm . است اصالح  یا  ترمیمی  سیستم فاقد  میتوکندري  در  همانندسازي  .گیرد می  صورت )2Gو  1G ،S( اینترفاز  سرتاسر  در

  تا  13و  rRNAتا  tRNA ،2تا  22: ژن 37از این  .باشدمی  اینترون فاقد  باکتري DNAژن است و همانند  37 حاوي انسان
  کاهش   با   ها ژن   این   در   جهش   انتقال الکترون هستند.  زنجیر که مربوط به    کنندمی پپتید تولید  پلی   13  پس است؛    mRNA  دکنندهکُ

   .)ATP(بعلّت وابستگی شدید به  گیرندمی  قرار  تأثیر تحت عضالت و اعصاب  عمدتاً  و بوده همراه  سلول در ATP تولید 

 

) است که  Porinهاي پورین (غشاء بیرونی میتوکندري حاوي کانال
این در حالی  کنند؛  میهاي کوچک آزادانه از آن عبور  ها و مولکول یون 

 ؛انتخابی است نفوذپذیرياست که غشاء درونی میتوکندري داراي 
 . کنندمی عبور  ءهستند از این غشا  ناقل یعنی تنها موادي که داراي 

 ست،ي مختلفی اهاپروتئین غشاء درونی میتوکندري محل استقرار * 
 : ازجمله

 الکترون  انتقال  زنجیر  هاي پروتئین  .1
2. ADP-ATP ز لوکا  ترانس 
 سنتاز  ATP کمپلکس .3
 ترانسپورترها . دیگر 4

 

ها و مواد مختلفی است، * ماتریکس میتوکندري نیز حاوي آنزیم
 ازجمله: 

 دهیدروژناز  پیروات   آنزیمی کمپلکس  .1
 کربس  چرخه  هاي آنزیم .2
 بتا اکسیداسیون اسیدهاي چرب  هاي آنزیم .  3
 آمینواسیدها اکسیداسیون   هاي آنزیم .  4
5 .DNA،  دیگر   هايآنزیم  از بسیاري  ،هاریبوزوم 
6. ATP ،ADP ،iP ،2+mg ،2+Ca ،+K   ... و 

 

 



 

 
13 
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 : برد  نام را زیر موارد  توانمی مربوط به میتوکندري  ژنتیکی  هايبیماري  از

  زنجیر  Iکمپلکس  پپتیدهايلی پ  از یکی در جهش ،سالیبزرگ  اوایل در طرفه دو نابینایی ):LHON. نوروپاتی بینایی ارثی لِبِر (1
 انتقال الکترون. 

 دکننده کُ  ژن در جهش عضالنی، کنترلغیرقابل  و  شدید هايتکان  ):MERRF( قرمز خشن فیبر و میوکلونیک صرع بیماري .2
tRNA لیزین   اسیدآمینه ریشه  ناقل . 

  :الگوي وراثت اختالالت میتوکندریایی  رسنداز مادر به ارث می  ي فوقهابیماري نکته)maternal (است. 

 

 اقلین الکترون ن

 . باشدمی  فالوینی  هاي کوآنزیم  ) وQ  کوآنزیمکوئینون (یوبی ،مراکز آهن گوگرد  ، هاسیتوکرومشامل 

 ها  . سیتوکروم1

 حاوي گروه پروستتیک هِم هستند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع سیتوکروم وجود دارد:  5انتقال الکترون   زنجیر در  

Cyt a  3وCyt a ) حاويHeme a ،(Cyt b ) حاويHeme b و (Cyt c  1وCyt c ) حاويHeme c.( 
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 نکات : 
 ). Heme:  درمجموع (  باشدمی   IIاتم آهن    +  IXپروتوپورفیرین  ،  Mbو    Hbها همانند  در سیتوکروم  رفته   ر کا  به گروه پروستتیک   )1
 .است Mbو  Hb در رفته  کاربه  هِم مشابه Heme bساختاري  لحاظ  از )2
3( Heme c از طریق   کوواالنسی طوربه) يریشه به بخش پروتئینی متصل شده است Cys .( 
4( Heme a پلی ایزوپرنوئیدي و یک گروه فرمیل است.  دُم حاوي 
 . است اهمیت حائز  Fe+2اتم  هااین در همه  )5
 اند. بندي شده تقسیم  مرئی نور جذب  طیف براساس  )cو  a ،bها ( سه کالس اصلی سیتوکروم )6
 یک اکسیداز است.  که 3Cyt a  از غیربه  ،کنندمی هوازي عمل دهیدروژناز بی   عنوانبه تنفسی  زنجیرهاي  تمامی سیتوکروم )7
8( Cyt c  انتقال الکترون یک حامل الکترونی متحرك است.  زنجیر هاي  سیتوکروم  سایر  برخالف 
 

 )Fe-S( گوگرد-آهن هايپروتئین. 2

  هاي پروتئین   ،)باشدمی  Hemeاز نوع    هاآن ها که داراي آهن هستند (آهن موجود در  عالوه بر سیتوکروم  ،انتقال الکترون  زنجیردر  
از نوع   هاآن ها آهن موجود در وجود دارند ولی برخالف سیتوکروم حاملین الکترون در زنجیر تنفسی عنوانبهدیگري نیز  دارآهن 

  هاي پروتئین  هااین لذا به  ،گوگرد در ارتباط است هاياتمها با پروتئین این در Fe+2 اتم همچنین ) است.heme-Nonم (غیر هِ
 گویند. ی گوگرد م-آهن 

 

 

 

 

 

 
 

 نکات : 
 . باشند  4Fe-4Sو  Fe-S ،2Fe-2S نوع از است ممکن  گوگرد آهن  مراکز )1
نیز اتصال دارد. این پروتئین   His يریشه به   Cys  بر عالوه  آهن  اتم ، آن  در که دارد  وجود  گوگرد  آهن  پروتئین از  خاصی  نوع )2

 زنجیر انتقال الکترون وجود دارد.  III) نام داشته و در کمپلکس Rieskeگوگرد ریسکه ( آهن 
 . باشدمی II آهن   اتم نیز  گوگرد  آهن  مراکز در   فعال جایگاه  )3
  اکسید  گوگرد  آهن  مرکز  آهن  اتم  یک  ها آن  طی  که  نمایند می  شرکت الکترون  تک  انتقال  در  گوگرد  آهن  هاي پروتئین  تمامی  )4

)3+Fe ( احیا  یا )2+Fe ( گردد می . 
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 ) Q  کوآنزیمکوئینون (یوبی. 3

کوئینون  یوبی ).باشدمی  ایزوپرن تکراري  واحدهاي  داراي( است ن رپِ تِ  جنس از  بوده ویک مولکول کوچک و محلول در لیپید 
 . باشدمی یکی از اجزاي لیپیدي غشاي درونی میتوکندري   عنوانبه

   داراي سه شکل متفاوت است:  Q کوآنزیم* 

 . کوئینونیوبی): Q( اکسید کامالً .1

 . کوئینولیوبی):  2QH( احیاء کامالً .2

 کوئینون. ): سِمی•QHلی ( رادیکا حدواسط .3

  

 

 

 

 

 

 

 

 عملکرد:   ازنظرها و مراکز آهن گوگرد با سیتوکروم Q کوآنزیم تفاوت * 

 . دهدمی  انتقال نیز پروتون  کوآنزیم این  ،الکترون  انتقال بر  عالوه .1

 . دارد را  الکترون دو  یا  یک انتقال  توانایی .2

 

 نکته: 

 پتانسیل زیادي براي تولید رادیکال آزاد دارد.   ، بین ناقلین الکترون Q کوآنزیم 
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  FADو  FMNفالوینی  هايکوآنزیم . 4

 . دهندمی هستند؛ یعنی الکترون و پروتون انتقال  Q  کوآنزیم عملکرد مشابه با  ازنظر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتقال الکترون  زنجیرترتیب اجزاء 

  ، شوندمیانتقال الکترون براساس پتانسیل ردوکس مرتب  زنجیراجزاء 
آن با    دهندهتشکیل الزم است اجزاي  زنجیربراي عملکرد صحیح   چراکه

عامل اصلی   ترتیب مناسبی در غشاي داخلی میتوکندري قرار بگیرند.
که میزان تمایل به از دست   باشدمی  ءتعیین این توالی پتانسیل احیا اجزا

که پیش از این گفته  طوريهمان   .دهد می دادن یا گرفتن الکترون را نشان  
آن   تمایل ،هرچه میزان پتانسیل ردوکس یک ترکیب کمتر باشد ،شد

شروع    ،بر این اساس   براي از دست دادن الکترون بیشتر است و برعکس.
  ترین قوي و انتهاي آن نیز با    احیاکننده  ترینقوي انتقال الکترون با    زنجیر

 . باشدمی  اکسیدکننده
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