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فصل پنجم: از ماده به انرژي

با توجه به شکل زیر، اجزاي شماره گذاري شده را نام گذاري کنید.   1
 

پاسخ: = پیرووات 
  = 

 = استیل 

 = استیل کوآنزیم 

آیا کربس و قند کافت هر دو می توانند در سیتوپالسم یاخته انجام شوند؟ با یک مثال توضیح دهید.   2
بله، در باکتري ها (پیش هسته اي ها) به دلیل نداشتن راکیزه، قند کافت و چرخۀ کربس در سیتوپالسم انجام می شوند. پاسخ:

محل انجام هر یک از موارد زیر را بنویسید؟   3

الف) تولید استیل کوآنزیم   

ب) اکسایش استیل کوآنزیم  
ج) قندکافت 

الف) راکیزه  پاسخ:
ب) بخش داخلی راکیزه 

ج) سیتوپالسم 

محل انجام هر یک از موارد زیر را مشخص کنید.   4
الف) مجموعۀ آنزیمی که اکسایش پیرووات را انجام می دهد. 

ب) اکسایش پیرووات 
الف) غشاي درونی راکیزه  پاسخ:

ب) راکیزه 

محصول نهایی قند کافت چه نام دارد و با چه روشی وارد راکیزه می شود؟  5
پیرووات، محصول نهایی قند کافت است و از طریق انتقال فعال وارد راکیزه می شود. پاسخ:

پیرووات در راکیزه با از دست دادن یک  .................. به .................. تبدیل می شود.  6

گفتار 1: تامین انرژي
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پاسخ: - بنیان استیل 

ساخته شدن  در سطح پیش ماده را توضیح دهید؟   7
، برداشته شدن گروه فسفات از یک ترکیب فسفات دار (پیش ماده) و افزودن آن به  است که به این روش، ساخته شدن ATP در سطح یکی از روش هاي ساخته شدن  پاسخ:

پیش ماده می گویند.

.................. می باشد. تولید ATP با استفاده از برداشت فسفات از مولکول کرآتین فسفات، نمونه اي از ساخته شدن   8
در سطح پیش ماده  پاسخ:

سوء تغذیه و فقر غذایی چگونه سبب الغر شدن فرد می شود؟  9
یاخته هاي بدن ما به طور معمول از گلوکز و ذخیرة قندي کبد براي تأمین انرژي استفاده می کنند - در صورتیکه این منابع کافی نباشند، آن ها براي تولید  به سراغ تجزیۀ پاسخ:

چربی ها و پروتئین ها می روند که سبب الغر شدن فرد می شود.

دو مورد از عوارض سوء تغذیه و فقر غذایی شدید را بنویسید؟   10
تحلیل و ضعیف شدن ماهیچه هاي اسکلتی و سیستم ایمنی  پاسخ:

از شایع ترین عوارض نوشیدن مشروبات الکلی چیست؟   11
اختالل در کار کبد و از کار افتادن آن و نکروز کبد، از شایع ترین عوارض نوشیدن مشروبات الکلی است.  پاسخ:

محصول هر یک از واکنش هاي زیر را که در یاخته انجام می شوند، از نظر تعداد کربن بنویسید؟   12
الف) تخمیر الکلی 

ب) اکسایش پیرووات 
پ) تخمیر الکتیکی 

الف) دو کربن  پاسخ:
ب) دو کربن 
ج) سه کربن 

شکل رایج و قابل استفادة انرژي در یاخته، چه نام دارد و از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟   13
پاسخ: یا آدنوزین تري فسفات نام دارد که نوکلئوتیدي تشکیل شده از باز آلی آدنین و قند پنج کربنۀ ریبوز و سه گروه فسفات است. 

الکل چگونه سبب مرگ یاخته هاي کبدي و نکروز کبد می شود؟  14
الکل سرعت تشکیل رادیکال هاي آزاد از اکسیژن را افزایش می دهد و مانع از عملکرد راکیزه در جهت کاهش آن ها می شود. رادیکال هاي آزاد نیز با حمله به دناي راکیزه، سبب پاسخ:

تخریب راکیزه و نکروز کبد می شوند.

جملۀ زیر را از نظر درست یا غلط بودن مشخص کنید.   15
«در مسیر انجام قند کافت بر خالف کربس، نیازي به گاز اکسیژن وجود ندارد.» 

درست است.  پاسخ:

واکنش زیر نشان دهندة بخشی از فرآیندي است که می تواند منجربه تولید  شود، جاهاي خالی را به درستی کامل کنید.   16

پاسخ:

CO2

ATP

ATPADP

ATP

گفتار 2: اکسایش بیشتر

ATP

گفتار 3: زیستن مستقل از اکسیژن
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گفتار 1: تامین انرژي
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+ ⋯ + ADP + P → ⋯ + 6 O + ATPC6H12O6 H2

6C − 6O2 O2
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با توجه به تصویر زیر، جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.   17

یون هاي  در سه محل از زنجیرة انتقال الکترون از بخش داخلی به .................. راکیزه پمپ می شوند و انرژي الزم براي این انتقال، از الکترون 
هاي پر انرژي .................. و .................. فراهم می شود. 

 

فضایی بین دو غشایی -  پاسخ:

اکسایش استیل کوآنزیم  در چرخه اي از واکنش هاي آنزیمی به نام .................. در بخش داخلی .................. انجام می گیرد.  18
چرخۀ کربس - راکیزه  پاسخ:

پیرووات در راکیزه با از دست دادن یک کربن دي اکسید به .................. تبدیل می شود.   19
بنیان استیل  پاسخ:

مجموعۀ آنزیمی که اکسایش پیرووات را انجام می دهد در .................. راکیزه قرار دارد.   20
غشاي درونی  پاسخ:

پاد اکسنده را با یک مثال توضیح دهید.   21
کاروتنوئید ها گروهی از پاد اکسنده ها هستند - پاد اکسنده ها در واکنش با رادیکال هاي آزاد، مانع از اثر تخریبی آن ها بر مولکول هاي زیستی و در نتیجه تخریب بافت هاي بدن می  پاسخ:

شوند.

راکیزه ها براي مقابله با اثر سمی رادیکال هاي آزاد به چه ترکیباتی وابسته اند؟ توضیح دهید.   22
راکیزه ها براي مقابله با اثر سمی رادیکال هاي آزاد به ترکیباتی مانند کاروتنوئید ها که پاد اکسنده هستند، وابسته اند - پاد اکسنده ها در واکنش با رادیکال هاي آزاد، مانع از اثر پاسخ:

تخریبی آن ها بر مولکول هاي زیستی و در نتیجه تخریب بافت هاي بدن می شوند.

براي تکمیل کردن جملۀ زیر از کلمات مناسب داخل پرانتز استفاده کنید.   23
« در مرحلۀ آخر قند کافت، 2 مولکول .................. و .................. عدد مولکول .................. تولید می شود. ( قند دو فسفاته - ترکیب سه کربنی دو

 ( فسفاته - پیروات - 
پیرووات -  پاسخ:

مولکول  با گرفتن الکترون .................. و  با ازدست دادن الکترون .................. می یابد.   24
کاهش - اکسایش  پاسخ:

اولین مرحلۀ تنفس یاخته اي .................. می باشد که به معنی .................. است.   25
قند کافت (گلیکولیز) - تجزیۀ گلوکز  پاسخ:

گفتار 2: اکسایش بیشتر

H
+

FAD − NADHH2

ترکیبی درون فصلی
A

گفتار 1: تامین انرژي
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ADP

ATP+؟

+ P

تامین انرژي
مورد نیاز یاخته

انرژي حاصل از
مواد مغذي

اولین مرحلۀ تنفس یاخته اي در .................. انجام می شود.  26
مادة زمینه اي سیتوپالسم  پاسخ:

، .................. می باشد.  قند موجود در   27
ریبوز پاسخ:

باز آلی نیتروژن دار مورد استفاده در آدنوزین تري فسفات، داراي .................. حلقه است و این باز از سمت حلقۀ .................. ضلعی)، به  28

قند موجود در   متصل می شود.
دو - پنج  پاسخ:

روشی که  در سبزدیسه تولید می شود، ساخته شدن .................. می گویند.  29
نوري  پاسخ:

به ساخته شدن  با استفاده از یون فسفات و انرژي حاصل از انتقال الکترون ها در .................. ، ساخته شدن .................. می گویند.   30
راکیزه - اکسایشی  پاسخ:

جاي خالی را پر کنید.   31
 

پاسخ:

در مورد جملۀ زیر توضیح دهید.   32

«رایج ترین شکل انرژي در یاخته، در ساختار خود  حلقه آلی پنج ضلعی دارد.»
پاسخ: رایج ترین شکل انرژي در یاخته ها است که این مولکول در ساختار خود قند ریبوز دارد که ساختاري پنج ضلعی دارد. این نوکلئوتید در ساختار خود داراي باز آلی آدنین بوده

که نوعی باز پورین (دو حلقه اي) است که یکی از حلقه هاي آن پنج ضلعی و دیگري شش ضلعی است. 

به روشی که گروه فسفات از یک ترکیب فسفات دار برداشته و به  افزوده می شود، ساخته شدن  در .................. می گویند.  33
سطح پیش ماده  پاسخ:

انرژي ذخیره شده در گلوکز طی تنفس یاخته اي، براي تشکیل مولکول .................. به کار می رود.  34
 ( آدنوزین تري فسفات ( پاسخ:

علت درستی جملۀ زیر را توضیح دهید.   35

«اندامکی که در تنفس هوازي دخالت دارد، در ساختار خود  الیۀ فسفولیپیدي دارد.»
تنفس یاخته اي در راکیزه انجام می شود که داراي  غشا است و هر غشا داراي  الیۀ فسفو لیپیدي است.  پاسخ:

اندامکی که در تنفس هوازي دخالت دارد، در ساختار خود .................. الیۀ فسفولیپیدي دارد.   36
پاسخ:

مولکول حاملی که سبب انتقال استیل به بخش داخلی راکیزه (محل انجام چرخۀ کربس) می شود، چه نام دارد؟   37
کوآنزیم  پاسخ:

علت نادرستی جمۀ زیر را توضیح دهید.   38

«کوآنزیم  پس از انتقال یک استیل به بخش داخلی راکیزه، مصرف می شود.»
نادرست است زیرا کوآنزیم  یک آنزیم می باشد و نقش یک حامل را دارد که پس از انتقال یک استیل به بخش داخلی راکیزه، مصرف نمی شود و می تواند استیل دیگري را حمل پاسخ:

کند. 

سیانید چیست و چگونه سبب توقف زنجیرة انتقال الکترون می شود؟  39
مواد سمی فراوانی وجود دارند که با مهار یک یا تعدادي از واکنش هاي تنفس هوازي، سبب توقف تنفس یاخته و مرگ می شوند - سیانید یکی از این ترکیب ها است که در واکنش پاسخ:

ATP

ATP

ATP

ATP

ATP

OH2

2
ATP

ADPATP

ATP

ترکیبی برون فصلی

4
22

4

گفتار 1: تامین انرژي

A

گفتار 2: اکسایش بیشتر

A

A

گفتار 3: زیستن مستقل از اکسیژن

4
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نهایی مربوط به انتقال الکترون ها،  را مهار و در نتیجه باعث توقف زنجیرة انتقال الکترون می شود.

گیاهانی که به طور طبیعی در شرایط غرقابی رشد می کنند، چه ساز و کار هایی براي تأمین اکسیژن نیاز دارند؟   40
تشکیل بافت نرم آکنه اي هوادار در گیاهان آبزي و شش ریشه در درخت ّحرا و در نهایت اگر اکسیژن به هر علتی در محیط نباشد یا کم باشد تخمیر انجام می شود. پاسخ:

اندامک دو غشایی (راکیزه - کافنده تن - ریبوزوم) داراي مادة وراثتی است.   41
راکیزه پاسخ:

شباهت گاز کربن مونواکسید و سیانید را در واکنش هاي مربوط به تنفس یاخته اي را بنویسید؟   42
سیانید ها، واکنش نهایی مربوط به انتقال الکترون ها به  را مهار و در نتیجه باعث توقف زنجیرة انتقال الکترون می شود. گاز کربن مونواکسید نیز با اتصال به هموگلوبین، مانع از پاسخ:
اتصال  به آن می شود و چون به آسانی از هموگلوبین جدا نمی شود، ظرفیت حمل اکسیژن در خون را کاهش می دهد و سبب اختالل در تنفس یاخته اي می شود و این گاز نیز مانند سیانید،

سبب توقف واکنش مربوط به انتقال الکترون به اکسیژن می شود.

ساخته شدن  در قند کافت به کدام یک از روش هاي ساخته شدن  انجام می شود؟  43
تولید  در سطح پیش ماده  پاسخ:

پیرووات حاصل از قند کافت، از طریق .................. وارد راکیزه می شود و در آنجا .................. می یابد.  44
انتقال فعال - اکسایش  پاسخ:

مراحل اول و آخر قند کافت را از نظر تولید و مصرف انرژي توضیح دهید؟   45
مرحلۀ اول انرژي خواه است، زیرا  عدد  مصرف می شود ولی بر خالف آن، مرحلۀ آخر قند کافت  عدد مولکول  به  تبدیل می شود و انرژي زا می باشد. پاسخ:

مواد مصرفی مرحلۀ اول قند کافت را بنویسید؟   46
. دو عدد  . گلوکز   در مرحلۀ اول قند کافت، گلوکز با گرفتن  عدد فسفات به گلوکز دو فسفاته تبدیل می شود - در این مرحله مواد مصرفی عبارتند از :  پاسخ:

گلوکز و ترکیب گلوکز دو فسفاته را از نظر انرژي، در قندکافت با یکدیگر مقایسه کنید؟   47
ترکیب گلوکز دو فسفاته داراي انرژي بیشتري از گلوکز می باشد، زیرا براي ساختن آن از گلوکز  مولکول  مصرف شده است.  پاسخ:

مواد مصرفی و تولیدي مرحلۀ سوم قند کافت را بنویسید؟   48
مواد مصرفی=  ترکیب سه کربنۀ یک فسفاته و  عدد  و دو عدد فسفات معدنی در سیتوپالسم  پاسخ:

مواد تولیدي=  ترکیب سه کربنۀ دو فسفاته و  عدد 

سرنوشت نهایی الکترون هاي حاصل از تجزیۀ گلوکز در تنفس یاخته اي چیست؟   49
الکترون ها در زنجیزة انتقال الکترون به اکسیژن (گیرندة نهایی) رسیده و در تشکیل مولکول آب شرکت می کنند. پاسخ:

ساخته شدن  در قند کافت در کدام مرحله و با کدام روش است؟   50
پاسخ: در مرحلۀ آخر قند کافت، و به روش ساخته شدن  در سطح پیش ماده تولید می شود.

یک پذیرنده ویک حامل الکترون در قند کافت را بنویسید؟   51
پذیرندة الکترون  و حامل الکترون،  می باشد. پاسخ:

گلوکز فسفاته و قند دو فسفاته در قند کافت به ترتیب از .................. و .................. تشکیل می شوند.   52
گلوکز - قند فسفاته  پاسخ:

نحوة اکسایش پیرووات و تشکیل استیل کوآنزیم  را توضیح دهید؟   53
، پیرووات حاصل از قند کافت، از طریق انتقال فعال وارد راکیزه می شود و با از دست دادن یک کربن دي اکسید به بنیان استیل تبدیل و با اتصال استیل به مولکولی به نام کوآنزیم  پاسخ:

، تشکیل می شود. استیل کوآنزیم 

مولکول گلوکز در تنفس هوازي تا حد تشکیل مولکول هاي  تجزیه و انرژي آن صرف ساخته شدن .................. و مولکول هاي حامل  54
الکترون مانند .................. و .................. می شود.

پاسخ:

O2

ترکیبی برون فصلی

O2

O2
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مجموعۀ آنزیمی که اکسایش پیرووات را انجام می دهند در .................. قرار دارند.   55
غشاي درونی راکیزه  پاسخ:

در اولین گام قبل از چرخۀ کربس، .................. صورت می گیرد. ( مصرف  - تولید  - تولید  - مصرف   56

 (
تولید  پاسخ:

استیل کوآنزیم  در باکتري ها، در چه محلی اکسایش می یابد؟  57
سیتوپالسم پاسخ:

تنها ماده اي که در چرخۀ کربس هم مصرف و هم تولید می شود، داراي چند کربن می باشد؟  58
مولکول چهار کربنی که استیل به آن اضافه می شود، در انتها مجدد تولید می شود. پس تنها ماده اي که در چرخۀ کربس هم مصرف و هم تولید می شود داراي چهار کربن است.  پاسخ:

در تنفس یاخته اي به ازاي هر گلوکز در راکیزه، چند  تولید می شود؟  59
پاسخ: مولکول  تولید می شود.  عدد در مسیر اکسایش پیرووات و تولید استیل کوآنزیم  و چهار عدد در چرخۀ کربس 

واکنش زیر نشان دهندة تجزیه و ساخته شدن فالوین آدنین دي نوکلئوتید در چرخۀ کربس می باشد. جا هاي خالی واکنش را به درستی پر  60
کنید

پاسخ:

علت نادرستی جملۀ زیر را بنویسید.   61
«کاروتنوئید ها با دریافت الکترون هاي اضافی به رادیکال هاي فعال تبدیل می شوند.»

کاروتنوئید ها، پاد اکسنده اند و با گرفتن الکترون هاي اضافی رادیکال هاي آزاد، آن ها را خنثی می کنند و مانع از اثر تخریبی آن ها می شوند. پاسخ:

چند مورد زیر، محصول مشترك گلیکولیز و تشکیل استیل کوآنزیم  و چرخۀ کربس می باشند؟   62

( - ترکب سه کربنه) 
فقط  در هر سه مرحلۀ نامبرده تولید می شود. پاسخ:

سرانجام   هاي تولیدي در تنفس یاخته اي در انسان را توضیح دهید؟   63
هاي تولیدي در مرحلۀ دوم تنفس یاخته اي از طریق انتشار از راکیزه خارج و وارد سیتوپالسم یاخته شده، از یاخته خارج و به مایع بین یاخته اي وارد شده و از این طریق به خون پاسخ:

و سپس به شش و در نهایت طی بازدم از دستگاه تنفس می تواند خارج شود. 

اولین  تولیدي در تنفس یاخته اي در چه مرحله اي انجام می شود؟  64
در مرحلۀ اکسایش پیرووات و تولید استیل کوآنزیم  پاسخ:

چرا تنفس یاخته اي را معموًال تنفس هوازي می نامند؟  65
زیرا تجزیۀ مواد مغذي و تولید  با حضور مولکول  انجام می شود. پاسخ:

انرژي در چه بخشی از  ذخیره می گردد؟  66
در پیوند هاي پر انرژي بین فسفات ها پاسخ:

فقر غذایی چگونه سبب کاهش سیستم ایمنی بدن می شود؟  67
اگر ذخیره قندي کبدي براي تأمین انرژي کافی نباشد، چربی و پروتئین هاي بدن تجزیه می شوند و تجزیۀ پروتئین هایی مثل پروتئین مکمل و پادتن و ... سبب کاهش سیستم ایمنی پاسخ:

بدن شود. 
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ē H2

گفتار 3: زیستن مستقل از اکسیژن

ترکیبی درون فصلی
A

− O − C − FAD − NADH − ATPO2 H2 O2 H2

NADH

ترکیبی برون فصلی
CO2

CO2

گفتار 1: تامین انرژي
CO2

A

ATPO2

ATP

گفتار 2: اکسایش بیشتر

6

خوارزمی



6/5/2019 ُمـنتا - آموزش و ارزیابی ھوشمند

https://www.monta.ir/#print;a5=%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA+%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25A7%25D… 13/16

1
2

ترکیب هاي زیر را از نظر سطح انرژي، از کم به زیاد به ترتیب بنویسید؟   68

«گلوکز -  - پیرووات -  »
گلوکز > پیرووات >  >  >   پاسخ:

از هر مولکول گلوکز  عدد پیرووات و به ازاي هر پیرووات  عدد مولکول  و یک عدد  تولید می شود. انرژي  از بقیه کمتر است زیرا  حالت
اکسایش یافته می باشد. 

نقش اکسیژن در واکنش هاي تنفس یاخته اي هوازي را بنویسید؟   69
پاسخ: در حقیقت آخرین پذیرندة الکترون بوده و در ابتدا به یون دوبار منفی تبدیل و در نهایت در بخش داخلی میتوکندري با گرفتن پروتون هایی به آب تبدیل می شود. 

انرژي فعال سازي براي انجام واکنش هاي مربوط به قند کافت از انرژي .................. تأمین می شود.  70
پاسخ: (آدنوزین تري فسفات) 

محصول مرحلۀ اول قند کافت یک مولکول .................. است. (پیرووات - قند دو فسفاته)   71
قند دو فسفاته  پاسخ:

اولین مرحلۀ تنفس یاخته اي چه نام دارد و در چه محلی انجام می شود؟  72
اولین مرحلۀ تنفس یاخته اي قند کافت و به معنی تجزیۀ گلوکز است که در مادة زمینۀ سیتوپالسم انجام می شود. پاسخ:

نمونه اي از ساخته شدن  در سبزدیسه، ساخته شدن ..................  است.   73
نوري پاسخ:

به ازاي گلیکولیز یک مالتوز، چند عدد پیرووات وارد راکیزه می شود؟  74
مالتوز از دو عدد گلوکز تشکیل شده است که به ازاي گلیکولیز یک عدد مالتوز،  عدد پیرووات جهت اکسایش به راکیزه وارد می شوند. پاسخ:

کدام یک از آثار زیر داراي نثر مسّجع و فنّی است؟        75
الف) تاریخ جهانگشاي جوینی         ب) کلیله و دمنه

ب یا کلیله و دمنه (0.25) پاسخ:

در تنفس یاخته اي،  در چه مکان هایی تولید می شود؟  76
در مادة زمینه اي بسترة راکیزه و غشاي داخلی راکیزه در تنفس هوازي و در سیتوپالسم به هنگام تخمیر الکلی .  پاسخ:

در چرخۀ کربس، ناقلین الکترون و پذیرنده هاي الکترون را نام ببرید؟   77
پاسخ: و  ناقلین الکترون و  و  پذیرندة الکترون هستند. 

با توجه به شکل زیر پاسخ دهید.  78

پاسخ: 

کدام شماره درون خود داراي پیوند فسفو دي استر است؟ 
هر دو داراي پیوند فسفو دي استر هستند. شمارة  به دنا اشاره دارد و شمارة  به رنا تن اشاره دارد.  پاسخ:

شمارة  داراي غشا است یا فاقد غشا؟ 
فاقد غشا  پاسخ:

ترکیبی درون فصلی
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این انداك داراي چند غشا می باشد؟
دو غشا  پاسخ:

با توجه به چرخۀ کربس به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.  79
پاسخ: 

اولین واکنش چرخه را بنویسید. 
پاسخ:

پس از سوختن کامل گلوکز در این چرخه، کدام ترکیبات نوکلئوتید دار حامل الکترون پدید می آیند؟
پاسخ:

با توجه به زنجیرة انتقال الکترون در تنفس یاخته اي به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.  80
پاسخ: 

این زنجیره در هوهسته اي ها در اندامک چند غشایی قرار دارد؟ نام ببرید. 
پاسخ: غشایی به نام راکیزه 

الکترون هاي الزم براي واکنش ها، از تجزیۀ چه مواردي تأمین می گردد؟
پاسخ:

در مورد تأمین انرژي و اکسایش بیشتر به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.  81
پاسخ: 

نمونه اي از ساخته شدن  در سطح پیش ماده، در ماهیچه ها دیده می شود. در این نمونه پیش ماده چیست؟
کرآتین فسفات پاسخ:

قند کافت (گلیکولیز) به چه معناست و در کجا انجام می شود؟
قند کافت به معنی تجزیۀ گلوکز است که در مادة زمینۀ سیتوپالسم انجام می شود. پاسخ:

در چرخۀ کربس ضمن ترکیب استیل کو آنزیم  با مولکولی چهار کربنی، کدام مولکول جدا و کدام مولکول ایجاد می شود؟
کو آنزیم  جدا و مولکول شش کربنی ایجاد می شود. پاسخ:

در ازاي تجزیۀ کامل گلوکز در بهترین شرایط در یاختۀ یوکاریوت، حداکثر چند  تولید می شود؟
پاسخ: مولکول 

در مورد زیستن مستقل از اکسیژن به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.  82
پاسخ: 

فرایند هاي زیر توسط کدام نوع تخمیر، ایجاد می شوند؟ 

- تولید خیار شور - ور آمدن خمیر نان                                 
- تخمیر الکتیکی - تخمیر الکلی                        پاسخ:

رادیکال هاي آزاد چگونه باعث بافت مردگی (نکروز) کبد می شوند؟
رادیکال هاي آزاد با حمله به  راکیزه، سبب تخریب راکیزه و در نتیجه مرگ یاخته هاي کبدي و بافت مردگی (نکروز) کبد می شوند. پاسخ:

گفتار 2: اکسایش بیشتر

+ A مولکول چھار کربنی⇒ استیل کوآنزیم مولکول شش کربنی

FAD − NADHH2

ترکیبی برون فصلی

2

FAD , NADHH2

گفتار 1: تامین انرژي

ATP

A

A

ATP

30ATP
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