


انرژی

ز دست میدهند  جانداران انرژی گرفته و از آن برای انجام فعالیتهای زیستی خود استفاده میکنند و بخشی از آن را به صورت گرما ا. یکی از ویژگی های حیات فرآیند جذب و استفاده از انرژی است
برای همین مقداری آب به  . برای انقباض بخشی از انرژی به صورت گرما از دست رفته و باعث احساس گرما میشود ATPمثال در هنگام ورزش و فعالیتهای بدنی شدید و استفاده ماهیچه ها از انرژی 

.صورت عرق از دست رفته تا دمای بدن در محدوده ثابتی باقی بماند

یدهد تا آب از  زیرا بدن در نتیجه عرق کردن آب از دست میدهد و بنابرین مقدار ادرار را کاهش م. هنگام ورزش در یک روز گرم تابستانی میزان تعریق افزایش می یابد و از مقدار ادرار کاسته میشود
. دست رفته را جبران کند

.و نمو یاخته های بدن را فراهم کندرشدغذایی که میخوریم پس از عبور از دستگاه گوارش به شکلی در می آیند که میتواند مواد و انرژی الزم برای سالم ماندن، درست عمل کردن و 

.تبدیل شودATPبنابراین انرژی مواد مغذی مثل گلوکز باید ابتدا به انرژی نهفته در . تامین میشود نه از مواد مغذی ATPانرژی فرآیندهای یاخته ای مستقیما از 

.ذخیره میشود( یا سایر ناقلهای انرژی)ATPتنفس یاخته ای شامل فرآیندهایی است که در آنها انرژی مواد غذایی آزاد و در مولکول 

.به همین دلیل به آن ها هتروتروف یا مصرف کننده گفته می شود. در انسان و سایر جانوران، انرژی مورد نیاز به شکل یکسانی از غذایی که فرد میخورد تامین میشود

.جانداران انرژی می گیرند؛ از آن برای انجام فعالیت های زیستی خود استفاده می کنند و بخشی از آن را به صورت گرما از دست می دهند

ربن دی اکسید جو،  سوخت های فسیلی موجب افزایش ک. بیشتر نیازهای انرژیایی کنونی جهان، از منابع فسیلی مانند نفت، گاز و بنزین تامین می شود. نیاز مردم جهان به انرژی در حال افزایش است
.از سوی دیگر، محیط زیست از استخراج سوخت های فسیلی و نیز از آلودگی سوخت آنها آسیب می بیند. آلودگی هوا  و در نهایت باعث گرمایش زمین می شوند

.مو یاخته های بدن را فراهم کندو نغذایی که می خوریم، پس از گذر از دستگاه گوارش به شکلی در می آید که می تواند مواد و انرژی برای سالم ماندن، درست عمل کردن و رشد 

.یاخته انرژی زیستی مصرف نمی کند. بنابراین، در انتشار. در انتشار، مواد به دلیل داشتن انرژی جنبشی و براساس شیب غلظت می توانند در دو سوی غشا منتشر شوند

.روندگیاهان برخالف جانوران نمی توانند برای تامین ماده و انرژی مورد نیاز خود از جایی به جای دیگر ب. گیاهان گرچه در جای خود ثابت هستند، اما مانند جانوران به ماده و انرژی نیاز دارند

.یده شودبرای این کار، باید پل های اتصال میوزین و اکتین دائما تشکیل و سپس با حرکتی مانند پارو زدن به یک سمت کش. لغزیدن میوزین و اکتین در مجاورت هم به انرژی نیاز دارد

.بیشتر انرژی الزم برای انقباض ماهیچه ها از سوختن گلوکز به دست می آید

.در دیابت شیرین، یاخته ها مجبورند انرژی مورد نیاز خود را از چربی ها یا حتی پروتئین ها به دست آورند که به کاهش وزن می انجامد

می دهد و با این  آنزیم انرژی فعالسازی واکنش را کاهش. این انرژی را انرژی فعالسازی می گویند. واکنش های شیمیایی در صورت انجام می شود که انرژی اولیه کافی برای انجام آن وجود داشته باشد
.کار، سرعت واکنشهایی که در بدن موجود زنده انجام شدنی هستند را زیاد می کند





تنفس یاخته ای

.تبدیل می شود ATPطی واکنش های تنفس یاخته ای، انرژی مواد مغذی به انرژی نهفته در 

هوازی

. در حضور مولکول های اکسیژن انجام می شود ATPدر تنفس هوازی تجزیه ماده مغذی و تولید 

.مورد نیاز خودشان را تولید می کنندATPاغلب سلول های بدن از روش هوازی مولکول های 

اریوت اتفاق  روکمرحله اول تنفس هوازی در سیتوپالسم و بدون نیاز به اکسیژن و مراحل بعدی آن در میتوکندری سلول های یوکاریوت و سیتوپالسم سلول های پ
.می افتد

.  بیشتر انرژی خود را به روش هوازی به دست می آورند( قرمز)تارهای ماهیچه ای کند

.ماهیچه ها برای تجزیه کامل گلوکز به اکسیژن نیاز دارند

بی هوازی

. بدون نیاز به حضور اکسیژن اتفاق می افتدATPدر تنفس بی هوازی تجزیه ماده مغذی و تولید 

.تمامی مراحل تنفس بی هوازی در سیتوپالسم اتفاق می افتند

.ودکه با تخمیر الکتیکی انجام میش. در فعالیت شدید که اکسیژن کافی به ماهیچه ها نمیرسد، تجزیه گلوکز به صورت بی هوازی انجام میشود

.انرژی خود را بیشتر از راه تنفس بی هوازی به دست می آورند( سفید)تارهای ماهیچه ای تند

برای انقباضهای طوالنی تر، ماهیچه ها از اسیدهای  . را فراهم کند ATPدر صورت وجود اکسیژن تجزیه گلوکز میتواند تا چند دقیقه انرژی الزم برای ساخت 
.  با کمک کرآتین فسفات انجام میشود ATPهمچنین، بازتولید سریع . چرب استفاده میکنند

.  تولید میشود ATPهم در تنفس هوازی و هم در تنفس بی هوازی مولکول 

. میشودتجزیه( مثل گلوکز)هم در تنفس هوازی و هم در تنفس بی هوازی ماده مغذی

.تولید شده در تنفس هوازی بیشتر از بی هوازی است ATPمقدار 

.مرحله اول تنفس هوازی و بی هوازی مشترک و گلیکولیز است



سیژن به معنی از دست دادن الکترون تا ترکیب شدن با اکاکسایش 
.می باشد که باعث افزایش عدد اکسایش می شود

اهش  یا احیا شدن به معنی گرفتن الکترون است که سبب ککاهش 
.عدد اکسایش می شود

بدن  طبیعی قندها و چربی ها به مصرف انرژی زایی می رسند ولیبطور 
ی  از نوکلئیک اسیدها و پروتئین ها در کارهای ساختاری و اطالعات

.استفاده می کنند

دارای اتم های هیدروژن، اکسیژن و کربن اند و در آنها  قندها 
.پیوندهای هیدروژن کربن پرانرژی زیادی وجود دارند

حت  مانند مالتوز و الکتوز و ساکارز وجود دارند که تدی ساکاریدهایی 
آنزیم های آزاد شده از دیواره روده باریک به مونوساکارید تبدیل

.می شوند تا از انرژی زایی آنها استفاده شود

یره ای  نشاسته به عنوان قند ذخ)یا نقش ذخیره انرژیپلی ساکاریدها 
(  ورانگیاهان و گلیکوژن به عنوان قند ذخیره ای در کبد و ماهیچه جان

به سلولز به عنوان قند ساختاری گیاهان و کیتین)و یا ساختاری
.دارند( عنوان ساختار اسکلت بیرونی حشرات

ی شده و نفس کشیدن، تنفس یاخته ای است به این صورت که اکسیژن موجود در هوای دمی، از کیسه های حبابکی وارد مویرگهای خونحکمت 
ه و با عبور از این اکسیژن متصل به هموگلوبین، از طریق سیاهرگهای ششی وارد دهلیز چپ شد. به هموگلوبین گویچه های قرمز متصل میشود

وبین جدا  سپس در مجاورت بافتها، اکسیژن از هموگل. بطن چپ وارد آئورت میشود و از این طریق در اختیار سلول های سراسر بدن قرار میگیرد
.شده و وارد سلول ها میشود و انجام تنفس یاخته ای را در سلول ها عملی میسازد

تولید میشود که تجمع آن در بدن  CO2تنفس یاخته ای در 
از خطرناک است، یکی از دالیل آن اسیدی شدن مایعات بدن ناشی

دن اسیدی ش. تولید اسید کربنیک از آب و کربن دی اکسید است
ل در مایعات بدن باعث تغییر ساختار پروتئینها و در نتیجه اختال

.عملکرد آنها می شود

آنجا  تولیدی در بدن انسان وارد جریان خون شده و ازدی اکسیدکربن 
.به ششها رفته و طی بازدم از ششها خارج می شود

ربن  کربن کربن دی اکسید حاصل از واکنش تنفس یاخته ای کمنشا 
موجود در گلوکز است و منشا هیدروژن آب نیز هیدروژن موجود در 

.گلوکز است

وکز،  واکنش تنفس یاخته ای هوازی به ازای مصرف یک مولکول گلدر 
مولکول  ٦مولکول کربن دی اکسید و ٦مولکول اکسیژن مصرف و ٦

.تولید می شود ATPآب و چند مولکول 

نش ها  یاخته ای فقط یک واکنش نیست بلکه مجموعه ای از واکتنفس 
.است

.هیدروژن است١٢اکسیژن و ٦کربنه با ٦قندی گلوکز 





ATP

.حفظ هر کدام از ویژگی های جانداران به تامین و در اختیار داشتن انرژی نیاز دارد

. همه ویژگی های حیاتی یک جاندار مختل میشود ATPانرژی مانند بدون 

.اما همه یاخته های زنده برای انجام فعالیت هایشان نیازمند انرژی زیستی اند. یاخته های زنده توانایی تولید و مصرف انرژی را دارنداغلب 

ATP نوعی مولکول پرانرژی است که یاخته ها از آن به عنوان شکل قابل استفاده انرژی استفاده میکنند  .

.  همراه است ATPانرژی خواه یاخته های زنده مانند پروتئین سازی با مصرف فرآیندهای 

ATP نوکلئوتید است .ATP  و سه گروه فسفات تشکیل شده است( کربنه5)از باز آلی آدنین و قند ریبوز  .

.آدنوزین مجموعه ای از باز آلی آدنین و قند ریبوز است

. پیوند پر انرژی دارد٢گروه فسفات مولکول ٣داشتن بدلیل 

.یک مولکول آب آزاد میشود ATPازای تشکیل هر پیوند پرانرژی در مولکول به 

. ذخیره میشود ATPبین گروه های فسفات پیوند پرانرژی وجود دارد، هنگام تشکیل پیوند بین گروه های فسفات، انرژی در مولکول 

.  تجزیه تجزیه میشود این پیوندهای پرانرژی شکسته میشوند ATPبرعکس زمانی که 

.یک مولکول آب مصرف میشود ADPبه  ATPرخ می دهد، بنابرین برای تبدیل ( آبکافت)طی فرآیند هیدرولیز ATPمولکول تجزیه 


