ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ
ﮔ
ﻮ
ﻧﺎ
ﮔ
ﻮ
ﻧ
ﻲ
ﻣ
ﺴ
ﻴ
ﺮ
ﻫﺎ
ﺯ
ﻧ
ﺪ
ﮔﻲ
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۸

ﺷﺎرش اﻧﺮژی در ﺟﺎﻧﺪاران

ﻋﻤﺪه اﻳﻦ ﮔﻮزن ﺑﺮگ
ﭼﻨﺪ ﺑﺮگ درﺧﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪان ﺧﻮﺷﻤﺰه ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻏﺬای ٔ
اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﺮای ٔ
اﺳﺖٔ .

ﭘﻴﺶﻧﻴﺎزﻫﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ:
ﭘﻴﺶ از
ٔ
ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ،
ﺗﺮازﻫﺎی اﻧﺮژی را در ﻳﮏ اﺗﻢ ﻳﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ،
وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻮاد آﻟﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ،
ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪری و ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ را ﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ،
اﻧﻮاع اﻧﺘﻘﺎل )ﺗﺮاﺑﺮی( را از ﻏﺸﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
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 ۱ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ

ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﻧﺮژی ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺣﺪود ﻳﮏ درﺻﺪ از اﻧﺮژی ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ را ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ
ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﻪ دام ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و آن را در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻠﯽ،
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺻﻠﯽ دارد )ﺷﮑﻞ ۱ــ  ۸ــب(:
ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺳﻪ
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﮥ  :۱اﻧﺮژی ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ دام ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
٭٭
ﻣﺮﺣﻠﮥ  :۲اﻧﺮژی ﻧﻮری ﺑﻪ اﻧﺮژی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ در ATP٭ و NADPH
ذﺧﻴﺮه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺮﺣﻠﮥ  :۳اﻧﺮژی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در  ATPو  NADPHﺗﺸﮑﻴﻞ ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی آﻟﯽ را از
CO۲ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﯽ و ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ در ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ )ﺷﮑﻞ ۱ــ  ۸ــ اﻟﻒ( و در
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه ،ﻏﺸﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻮازﻧﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ:
ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ٔ
ٔ
ﻧﻮر
C۶H۱۲O۶ + ۶O۲ + ۶H۲O
۶CO۲ + ۱۲H۲O
ﮔﺎز اﮐﺴﻴﮋن ﻗﻨﺪ  ۶ﮐﺮﺑﻨﯽ

آب دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ

اﻳﻦ ﻣﻮازﻧﻪ ﭼﻴﺰی از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﺮآﻳﻨﺪ و رﺧﺪاد ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻮادی ﻣﺼﺮف و ﭼﻪ ﻣﻮادی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮔﻴﺎﻫﺎن از ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ
ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺣﻴﺎﺗﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﺑﻌﻀﯽ از اﻳﻦ ﻗﻨﺪﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی
ٔ
ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در ﺳﺎﻗﻪ ،ﻳﺎ
و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮔﻴﺎه در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز،
ٔ
ﻫﻤﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ،
رﻳﺸﻪ را ﺗﺠﺰﻳﻪ و از آن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ  ATPﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪٔ .
اﺳﻴﺪﻫﺎی ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺳﻠﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﻤﻊ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﯽ از ﻗﻨﺪﻫﺎی
٭ آدﻧﻮزﻳﻦ ﺗﺮیﻓﺴﻔﺎت
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٭٭ ﻧﻴﮑﻮﺗﻴﻦ آﻣﻴﺪ آدﻧﻴﻦ دیﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﻓﺴﻔﺎت

ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﮔﻴﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﻣﻮازﻧﻪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ .اﮐﺴﻴﮋﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد از ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل
ﺑﻪ
ٔ
آب ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻳﺎ CO۲؟ ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﺴﻴﮋﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ آزاد
ﺗﺠﺰﻳﻪ دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ در ﺟﻠﺒﮏ
ﻣﯽﺷﻮد ،از
ٔ
ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻠﺮﻻ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ ﻧﺸﺎﻧﺪار ﺷﺪه ﺑﺎ اﻳﺰوﺗﻮپ رادﻳﻮاﮐﺘﻴﻮ اﮐﺴﻴﮋن ،ﻣﺸﺨﺺ
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی آب ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ.
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﺴﻴﮋن ﺗﻮﻟﻴﺪی در ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ از
ٔ
دﻫﻨﺪه ﮔﺎز اﮐﺴﻴﮋن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ،ﻧﺸﺎﻧﺪار ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
زﻳﺮا اﺗﻢﻫﺎی ﺗﺸﮑﻴﻞ ٔ

ﺳﻠﻮل ﻣﻴﺎﻧﺒﺮگ

ﺑﺮش ﻋﺮﺿﯽ ﺑﺮگ

ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ

ﺑﺮگ
ﻣﻴﺎﻧﺒﺮگ
۶۰۰/۲
LM

روزﻧﻪ
O۲

ﻓﻀﺎی ﺑﻴﻦ دو ﻏﺸﺎ

CO۲

ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ

ﻏﺸﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
۹/۷۵۰

ﻏﺸﺎی داﺧﻠﯽ
ﻓﻀﺎی داﺧﻞ ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ

اﺳﺘﺮوﻣﺎ

TEM

ﮔﺮاﻧﻮم

اﺳﺘﺮوﻣﺎ

ﮔﺮاﻧﻮم

ﺷﮑﻞ ۱ــ  ۸ــ اﻟﻒ ــ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖﻫﺎ
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ADP

CO۲

ATP

ﻣﺮﺣﻠﮥ ۳

ﻣﺮﺣﻠﮥ ۲

O۲

H۲O

ﻣﺮﺣﻠﮥ ۱

ﻧﻮر

NADPH+

ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی آﻟﯽ

NADPH

ﺷﮑﻞ ۱ــ  ۸ــ ب ــ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ــ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ در  ۳ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

اﻧﺮژی ﻧﻮری در ﻣﺮﺣﻠﮥ  ۱ﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮد.
واﮐﻨﺶﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ  ۱و  ۲رخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻧﻮری ﻳﺎ واﮐﻨﺶﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر
ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ واﮐﻨﺶﻫﺎ ﺑﺪون ﻧﻮر اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ از ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻗﺎدر ﺑﻪ دﻳﺪن ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎی ﻣﺮﺋﯽ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ )ﺷﮑﻞ ۲ــ .(۸
ﺧﻮرﺷﻴﺪ
ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ
ﻣﻨﺸﻮر

ﻃﻴﻒ ﻣﺮﺋﯽ

۷۰۰nm

اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻣﻮج

۴۰۰nm

ﻫﻤﻪ
ﺷﮑﻞ  ۲ــ  ۸ــ ﻃﻴﻒ ﻧﻮر ﻣﺮﺋﯽ .ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ٔ
ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎی ﻣﺮﺋﯽ را دارد .اﮔﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ را از
ﻣﻨﺸﻮر ﻋﺒﻮر دﻫﻴﻢ ،ﺑﻪ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
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رﻧﮕﻴﺰهﻫﺎ ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮر را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن و ﻳﺎ ﻳﮏ ﺑﺮگ،
ﻧﻮر را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﻣﻮادی دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮر را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد رﻧﮕﻴﺰه ۱ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .رﻧﮕﻴﺰهﻫﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻃﻮلﻣﻮجﻫﺎ را ﺟﺬب و ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ ﮐﻪ اوﻟﻴﻦ
رﻧﮕﻴﺰه ﻣﺆﺛﺮ در ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ اﺳﺖ ،ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻧﻮر آﺑﯽ و ﻗﺮﻣﺰ را ﺟﺬب و ﻧﻮر ﺳﺒﺰ و زرد را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ٔ
اﻧﻌﮑﺎس ﻧﻮر ﺳﺒﺰ و زرد ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺮگﻫﺎی آﻧﻬﺎ ،ﺳﺒﺰ دﻳﺪه ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﻴﺎﻫﺎن و
ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﺳﺒﺰ دو ﻧﻮع ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ دارﻧﺪ :ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ  aو ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ  .bﻫﺮ دو ﻧﻮع ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ در ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮔﻴﺎه
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارﻧﺪ .ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﮔﺮوﻫﯽ دﻳﮕﺮ از رﻧﮕﻴﺰهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﺪاﻳﺶ رﻧﮓﻫﺎی زرد و
ﻧﺎرﻧﺠﯽ در ﺑﺮگﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﺰی ،ﻣﻴﻮهﻫﺎ و ﮔﻞﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ
ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞﻫﺎ ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ دو ﮔﺮوه رﻧﮕﻴﺰه
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب اﻧﺮژی ﻧﻮری ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ،ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد .در ﺷﮑﻞ  ۳ــ ۸
ﻃﻴﻒ ﺟﺬﺑﯽ ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ  aو  bو ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ را در ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ.

ﻃﻴﻒ ﺟﺬﺑﯽ رﻧﮕﻴﺰهﻫﺎی ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰی

700

درﺻﺪ ﺟﺬب ﻧﻮر

ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ a

ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ b

ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ

500

600

400

ﻃﻮل ﻣﻮج )(nm
ﺷﮑﻞ۳ــ ۸ــ ﻧﻮر ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞﻫﺎ ﻧﻮر ﻗﺮﻣﺰ و آﺑﯽ و ﺑﻨﻔﺶ را
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻧﻮر آﺑﯽ و ﺳﺒﺰ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

رﻧﮕﻴﺰهﻫﺎی ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰی درون ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ :درون ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
ﮐﻴﺴﻪای ﺷﮑﻞ و ﭘﻬﻨﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ ۲وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪﻫﺎ درواﻗﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﻳﯽ از ﺟﻨﺲ ﻏﺸﺎی
ﺳﻠﻮﻟﯽاﻧﺪ .دﺳﺘﻪﻫﺎی رﻧﮕﻴﺰه درون ﻏﺸﺎی ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ۴ــ  .(۸اﻳﻦ رﻧﮕﻴﺰهﻫﺎ ﺑﻪ
Pigmentــ١
Thylakoidــ ٢
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ﻫﻤﺮاه ﺗﻌﺪادی ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻪﻧﺎم ﻓﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  Iو  IIرا درون ﻏﺸﺎی ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﻫﺮ ﻓﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ  aوﺟﻮد دارد .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﺬب ﻧﻮری ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ  aدر
ﻓﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  ۷۰۰ ،Iو در ﻓﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  ۶۸۰ ،IIﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞﻫﺎ  P۷۰۰و
 P۶۸۰ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﺣﺎﻣﻞ اﻟﮑﺘﺮون دو ﻓﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪِ .
اﻧﺮژی
ﻧﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻢزﻣﺎن ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞﻫﺎ و رﻧﮕﻴﺰهﻫﺎی دﻳﮕﺮ ،ﺟﺬب،
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﺑﻪ ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞﻫﺎی  P۷۰۰و  P۶۸۰ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ اﻧﺮژی ،اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮاز ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽﺑﺮد.
ﭼﻨﻴﻦ اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ دارای اﻧﺮژی اﺿﺎﻓﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎی ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎی
ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ  P۷۰۰و  P۶۸۰ﻓﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻓﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﮐﻤﺒﻮد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ
ٔ
ﺧﻮد را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻓﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  Iاز دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎی ﺧﺎرج
ﺗﺠﺰﻳﻪ
ﺷﺪه از ﻓﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  IIو اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ از ﻓﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  IIﺧﺎرج ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از
ٔ
ﺗﺠﺰﻳﻪ آب ،اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ
آب ،ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .درواﻗﻊ اﺗﻢﻫﺎی ﻫﻴﺪروژن ﺣﺎﺻﻞ از ٔ
ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻳﻮنﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻴﺪروژن اﺳﺖ .اﮐﺴﻴﮋنﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ٔ
و ﮔﺎز اﮐﺴﻴﮋن ) (O۲را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی رﻧﮕﻴﺰه درون ﻏﺸﺎﻫﺎی

ﺳﻠﻮل ﮔﻴﺎﻫﯽ

ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺟﺎی دارﻧﺪ.
ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ

ﻏﺸﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﺮگ
ﻏﺸﺎی داﺧﻠﯽ
ﻏﺸﺎی ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ

ﻓﻀﺎی ﺧﺎرج
ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ

آﻧﺰﻳﻢ

ﮐﻨﻨﺪه آب
ﺗﺠﺰﻳﻪ ٔ
ﻏﺸﺎی ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ
ﻓﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻢII
۴H+
ﻓﻀﺎی ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ

ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ

O۲

ﻓﻀﺎی ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ
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ﺷﮑﻞ ۴ــ  ۸ــ ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ درون ﺳﻠﻮل

-

۴e

۲H۲O

در ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم ،اﻧﺮژی ﻧﻮری ﺑﻪ اﻧﺮژی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎی ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ را ﺗﺮک ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺻﺮف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎﻳﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺮژی را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ذﺧﻴﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ  .(ATPاﻟﮑﺘﺮون ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ در ﻏﺸﺎی ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ
از ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻣﺠﺎور ﻣﯽرود ،درواﻗﻊ اﻟﮑﺘﺮون ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ واﻗﻊ در
ﻏﺸﺎی ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ را ﻳﮑﯽ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮی ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .ﺑﺮای درک اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ درﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن در ﻳﮏ ردﻳﻒ اﻳﺴﺘﺎدهاﻳﺪ و ﺗﻮﭘﯽ را دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ رد ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ .در اﻳﻦ ﻣﺜﺎل
ﺗﻮپ ﻧﻘﺶ اﻟﮑﺘﺮون ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ و ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺷﻤﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎﻳﯽ را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻏﺸﺎی ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ
ﻗﺮار دارﻧﺪ و اﻟﮑﺘﺮون ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ در ﻏﺸﺎی ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ ،زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎی
زﻧﺠﻴﺮه اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون
اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮر اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎی ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ را در
ٔ
در ﺷﮑﻞ  ۵ــ  ۸ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون
NADPH

H+

ﻧﻮر

NADP+

H+

H+

ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ

ﭘﻤﭗ ﻏﺸﺎﻳﯽ

ﻧﻮر

H+
H+

ﻓﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻢ I

ﻓﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻢ II

H+

H+
H+

ﻳﻮنﻫﺎی ﻫﻴﺪروژن

H+ H+
H+ H+
H+
H+

+
H+ H
H+
H+

H+

ATP

آﻧﺰﻳﻢ ﺗﺠﺰﻳﻪﮐﻨﻨﺪۀ آب

ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ دارای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ATPﺳﺎزی
ADP + P

ﺷﮑﻞ  ۵ــ ۸ــ زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون در ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ .زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون اﻧﺮژی ﻧﻮری را ﺑﻪ اﻧﺮژی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻋﻤﻠﮑﺮد زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون :ﭼﮕﻮﻧﻪ از زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون ﺑﺮای اﻳﺠﺎد
ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺮژی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد؟ ﻳﮑﯽ از اﺟﺰای زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون در ﻏﺸﺎی
ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ذﺧﻴﺮه ٔ
ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪی دارای ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ ﭘﻤﭗ ﻏﺸﺎﻳﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۵ــ  .(۸اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎی
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ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ از ﻓﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  IIﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از اﻳﻦ ﭘﻤﭗ ﻣﻘﺪاری از اﻧﺮژی ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻳﻦ
ﭘﻤﭗ از اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻠﻤﺒﻪ ﮐﺮدن ﻳﻮنﻫﺎی ﻫﻴﺪروژن  H+از اﺳﺘﺮوﻣﺎ ﺑﻪ درون ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻳﺎد دارﻳﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل آب ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪاری H+درون ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ
اداﻣﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﺮاﮐﻢ ﻳﻮنﻫﺎی ﻫﻴﺪروژن درون ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ .درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﮏ
ٔ
ﺷﻴﺐ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪروژن ﺑﻴﻦ دوﺳﻮی ﻏﺸﺎی ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﻮنﻫﺎی ﻫﻴﺪروژن ،ﺑﺮاﺳﺎس
ﺷﻴﺐ ﻏﻠﻈﺖ ﺧﻮد ،ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون از ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﺑﻨﺪ .ﻫﻴﺪروژنﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ
در ﻏﺸﺎی ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،از ﺗﻴﻼﮐﻮﺋﻴﺪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﻫﻢ ﮐﺎﻧﺎل ﻳﻮﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻢ ﻋﻤﻞ آﻧﺰﻳﻤﯽ دارﻧﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ درﺣﺎل ﻋﺒﻮر دادن ﻳﻮنﻫﺎی ﻫﻴﺪروژن از ﺑﺨﺶ
ﮐﺎﻧﺎل ﺧﻮد ،ﺑﻪ  ADPﮔﺮوه ﻓﺴﻔﺎت ﻣﯽاﻓﺰاﻳﻨﺪ و  ATPﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ATPدر ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ
اوﻟﻴﻪ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ATPدر ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖﻫﺎﺳﺖ.
ﺷﺪن ﻧﻮری  ATPﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ ،زﻳﺮا اﻧﺮژی ﻧﻮر ﻋﺎﻣﻞ ٔ
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻳﮏ
زﻧﺠﻴﺮه
زﻧﺠﻴﺮه اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون اﻧﺮژی ﻻزم ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ  ATPرا ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ٔ
ٔ
اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون دﻳﮕﺮی اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ  NADPHرا ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ NADPH .ﻳﮏ
ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻧﺎﻗﻞ اﻟﮑﺘﺮون اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎی ﭘﺮاﻧﺮژی را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎی ﮐﺮﺑﻦ ــ ﻫﻴﺪروژن در
زﻧﺠﻴﺮه
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ  NADPHاﻟﮑﺘﺮونﻫﺎی ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ در اﻳﻦ
ٔ
ٔ
+
اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون ،ﺑﻪ ﻳﻮنﻫﺎی ﻫﻴﺪروژن ﻣﯽﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﮏ
ﮔﻴﺮﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ﺑﻪﻧﺎم  NADPﺑﻪ
ٔ
ﻣﻮﻟﮑﻮل  NADPHﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﺷﮑﻞ  ۵ــ.(۸

در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺳﻮم اﻧﺮژی در ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی آﻟﯽ ذﺧﻴﺮه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول و دوم ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی  ATPو  NADPHاﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ
ﺣﺎﺻﻞ
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ از اﺗﻢﻫﺎی ِ
ﮐﺮﺑﻦ ﮔﺎز
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻳﺎ
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ اﻧﺮژی ذﺧﻴﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در
ٔ
ٔ
ﺟﻮ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی آﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎ اﻧﺮژی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ در ﺧﻮد
دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ ّ
ذﺧﻴﺮه دارﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی آﻟﯽ ،ﺗﺜﺒﻴﺖ دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .واﮐﻨﺶﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺗﺎرﻳﮑﯽ ﻳﺎ واﮐﻨﺶﻫﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻧﻮر ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﭼﻨﺪ روش دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ را ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎﻟﻮﻳﻦ راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ روش ﺗﺜﺒﻴﺖ  CO۲در ﺟﺎﻧﺪاران ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞدار اﺳﺖ .ﻃﯽ اﻳﻦ
ﭼﺮﺧﮥ ﮐﺎﻟﻮﻳﻦ:
ٔ
ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از واﮐﻨﺶﻫﺎی آﻧﺰﻳﻤﯽ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻨﺪ ﺳﻪﮐﺮﺑﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﺷﮑﻞ  ۶ــ .(۸
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ﮔﺎم  :۱ﻫﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻳﮏ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﭘﻨﺞﮐﺮﺑﻨﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد و
ﻳﮏ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﺶﮐﺮﺑﻨﯽ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮔﺎم  :۲ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﺶﮐﺮﺑﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ دو ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺳﻪﮐﺮﺑﻨﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .از اﻓﺰودن
اﻧﺮژی ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﺴﻔﺎت  ATPو اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎی  NADPHﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎ ﻗﻨﺪﻫﺎی ﺳﻪﮐﺮﺑﻨﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﺎم  :۳ﺗﻌﺪادی از ﻗﻨﺪﻫﺎی ﺳﻪﮐﺮﺑﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی آﻟﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ و
ﺳﺎﮐﺎرز ،ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
ﮔﺎم  :۴از ﺗﻌﺪادی دﻳﮕﺮ از ﻗﻨﺪﻫﺎی ﺳﻪﮐﺮﺑﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺠﺪد ﺗﺮﮐﻴﺐ ﭘﻨﺞﮐﺮﺑﻨﯽ اوﻟﻴﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده
درﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﭼﺮﺧﻪ ﻳﮏ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﯽﺷﻮد.
ٔ
اﻳﻦ واﮐﻨﺶﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﭼﺮﺧﻪای اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ ،زﻳﺮا ﺗﺮﮐﻴﺐ ﭘﻨﺞﮐﺮﺑﻨﯽ را ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع
ﺑﺮای ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻫﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻗﻨﺪ ﺳﻪﮐﺮﺑﻨﯽ ،ﺳﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ وارد ﭼﺮﺧﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﻪ
ِ
ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎﻟﻮﻳﻦ ﻳﮏ ﻗﻨﺪ ﺳﻪﮐﺮﺑﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و از ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ATP .و NADPH
ﻣﺘﻮاﻟﯽ
ﺑﺎر ﮔﺮدش
ٔ
ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎﻟﻮﻳﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﺎﺻﻞ از واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻧﻮری ،اﻧﺮژی و ﻫﻴﺪروژن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ٔ
 ۳ﻣﻮﻟﮑﻮل
دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ
 ۲ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﺶ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار
اﺳﺖ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ دو ﺗﺮﮐﻴﺐ
ﺳﻪ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

 CO۲ ۱ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﭘﻨﺞ ﮐﺮﺑﻨﯽ
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

C 3CO 2

 ۴ﭘﻨﺞ ﻗﻨﺪ ﺳﻪ ﮐﺮﺑﻨﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﺮای

 ۳ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺗﺮﮐﻴﺐ
ﭘﻨﺞ ﮐﺮﺑﻨﯽ
C C C C C P

۶ﻣﻮﻟﮑﻮل
ﺳﻪ ﮐﺮﺑﻨﯽ

ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﭘﻨﺞ ﮐﺮﺑﻨﯽ آﻏﺎزﮔﺮ
P

ﭼﺮﺧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
3ADP

6C C C P

3ATP

6ATP

ﻳﮏ ﻗﻨﺪ
ﺳﻪ ﮐﺮﺑﻨﯽ

6ADP
NADPH

6NADP +

6

ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی
آﻟﯽ

1C C C P

 ۶ﻗﻨﺪ ﺳﻪ
ﮐﺮﺑﻨﯽ

 ۳ﻳﮑﯽ از ﻗﻨﺪﻫﺎی ﺳﻪ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮای

6C C C P

ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮔﻴﺎه
ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد.

ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎﻟﻮﻳﻦ راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ روش ﺗﺜﺒﻴﺖ دی اﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ اﺳﺖ.
ﺷﮑﻞ ۶ــ  ۸ــ ﭼﺮﺧﮥ ﮐﺎﻟﻮﻳﻦ.
ٔ
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ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﺮﺧﮥ ﮐﺎﻟﻮﻳﻦ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ؟
در ﺳﺎل  ۱۹۵۴ﮔﺮوﻫﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ »ﻣﻠﻮﻳﻦ ﮐﺎﻟﻮﻳﻦ« ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﺰوﺗﻮپ
رادﻳﻮاﮐﺘﻴﻮﮐﺮﺑﻦ در واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰی ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖﻫﺎ ،دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ
ِ
آﻧﺰﻳﻤﯽ ﭼﺮﺧﻪای ﺑﻪ ﻗﻨﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﺎن ﺟﻠﺒﮏ ﮐﻠﺮﻻ را
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از واﮐﻨﺶﻫﺎی
در ﻣﻌﺮض دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ ﻧﺸﺎﻧﺪار ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﺎ ﺟﺪاﺳﺎزی و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ ،درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﺛﺎﻧﻴﻪ ،ﻳﮏ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺳﻪ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪار در ﺟﻠﺒﮏ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎﻟﻮﻳﻦ را ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ.
از اﻳﻦ روش ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ٔ

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ :ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﻣﺤﺴﻮسﺗﺮﻳﻦ
ﻫﻤﻪ رﻧﮕﻴﺰهﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮر اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت ﻧﻮر ،ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ٔ
ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺒﺎع ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ ،زﻳﺮا رﻧﮕﻴﺰهﻫﺎ در اﻳﻦ
ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ،زﻳﺎد ﻣﯽﺷﻮد .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﻪ ٔ
ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ .اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﺎز دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﯽ ،ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎری از واﮐﻨﺶﻫﺎی آﻧﺰﻳﻤﯽ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ.
داﻣﻨﻪ دﻣﺎﻳﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ در داﻣﻨﻪای
ﺑﻪ ﻳﺎد دارﻳﺪ ﮐﻪ ٔ
ﺧﺎص از دﻣﺎﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﯽ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .دﻣﺎﻫﺎی ﺧﺎرج از اﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻫﺮ ﮔﻴﺎه ﺧﺎص ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﻮر ،ﺗﺮاﮐﻢ دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ
ﺷﺪن ﺑﻌﻀﯽ از اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﻄﺢ ٔ
و دﻣﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
ﺗﻨﻔﺲ ﻧﻮری ﻣﺎﻧﻊ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ اﺳﺖ :ﺗﻨﻔﺲ ﻧﻮری ﻓﺮآﻳﻨﺪی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن اﮐﺴﻴﮋن
ﺟﺬب و دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ آزاد ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ در ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻨﻔﺲ
ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎﻟﻮﻳﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﺮآﻳﻨﺪی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ
ﻧﻮری ﻣﺎﻧﻊ از وارد ﺷﺪن دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪ
ٔ
ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻫﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ ﮐﻪ وارد
ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎﻟﻮﻳﻦ ﻣﯽﺷﻮد اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ۵ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﺰﻳﻤﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ واﮐﻨﺶ را ﮐﺎﺗﺎﻟﻴﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ٔ
۱
اداﻣﻪ اﻳﻦ واﮐﻨﺶ ﻧﻴﺰ دو اﺳﻴﺪ ﺳﻪﮐﺮﺑﻨﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﺰﻳﻢ روﺑﻴﺴﮑﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
روﺑﻴﺴﮑﻮ ﻧﺎم دارد .در ٔ
 Rubiscoــ ١
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ﺑﺎ اﮐﺴﻴﮋن ﻧﻴﺰ واﮐﻨﺶ دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﻴﻠﻪ ﺷﺪن ﺗﺮﮐﻴﺐ  ۵ﮐﺮﺑﻨﯽ )ﺗﺮﮐﻴﺐ آن
ﺑﺎ  (CO۲ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ واﮐﻨﺶ اﮐﺴﻴﮋﻧﺎﺳﻴﻮن )ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺑﺎ  (O۲آن را ﻧﻴﺰ ﮐﺎﺗﺎﻟﻴﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ
آﻧﺰﻳﻢ ﺑﻪ روﺑﻴﺴﮑﻮ )رﻳﺒﻮﻟﻮزﺑﻴﺲ ﻓﺴﻔﺎت ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﻴﻼزــ اﮐﺴﻴﮋﻧﺎز( ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً
ﺑﺎﻻی  CO۲ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻی اﮐﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻨﻔﺲ ﻧﻮری اﺳﺖ.
در ﺗﻨﻔﺲ ﻧﻮری ،ﻣﻮﻟﮑﻮل  ۵ﮐﺮﺑﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﮐﺴﻴﮋن ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺠﺰﻳﻪ و از آن ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ۳
ﮐﺮﺑﻨﯽ و ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل  ۲ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻮﻟﮑﻮل  ۲ﮐﺮﺑﻨﯽ از ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ ﺧﺎرج و ﺑﺎ واﮐﻨﺶﻫﺎﻳﯽ
ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﻬﺎ در ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪری اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،از آن ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل  CO۲آزاد ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻨﻔﺲ ﻧﻮری ،ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮل  ATPﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد )ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻨﻔﺲ
اداﻣﻪ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻴﺪ(.
ﺳﻠﻮﻟﯽ را در ٔ
ﺳﺎزﮔﺎریﻫﺎی وﻳﮋهای ﺗﻨﻔﺲ ﻧﻮری را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ :ﻫﻮای ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ،ﺗﻌﺮق ﮔﻴﺎه
را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺮق ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﮔﻴﺎه آب را از راه روزﻧﻪﻫﺎ از دﺳﺖ
ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ روزﻧﻪﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری از ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﻫﻮای ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻮدن روزﻧﻪﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ ﺑﺮگ را ﺑﻪ ﺣﺪی ﭘﺎﻳﻴﻦ آورد ﮐﻪ وﺿﻊ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
ﺗﻨﻔﺲ ﻧﻮری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزد ،زﻳﺮا  CO۲ﻧﻪ ﻓﻘﻂ وارد ﺑﺮگ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﺼﺮف
ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ وﺿﻊ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ  CO۲ﺑﻪ  O۲در ﺑﺮگ و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ
ﻻزم ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﮐﺴﻴﮋﻧﺎزی آﻧﺰﻳﻢ روﺑﻴﺴﮑﻮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺿﻊ ﭼﻪ ﺳﺎزﮔﺎریﻫﺎﻳﯽ
در ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﮔﻴﺎﻫﺎن C۴
ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎﻟﻮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن،
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺮای ﺗﺜﺒﻴﺖ دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ ﻓﻘﻂ از
ٔ
ﮔﻴﺎﻫﺎن  C۳ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ زﻳﺮا اوﻟﻴﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﭘﺎﻳﺪاری ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻳﮏ اﺳﻴﺪ ۳ﮐﺮﺑﻨﯽ اﺳﺖ.
ﭼﺮﺧﻪ
در ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺸﮑﺮ ،ذرت و ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ ﻣﻘﺎوماﻧﺪ ،ﻗﺒﻞ از
ٔ
ﮐﺎﻟﻮﻳﻦ واﮐﻨﺶﻫﺎی دﻳﮕﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺜﺒﻴﺖ دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ در اﻳﻦ واﮐﻨﺶﻫﺎ ﻳﮏ اﺳﻴﺪ
۴ﮐﺮﺑﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن را ﮔﻴﺎﻫﺎن  C۴ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻴﺎﻧﺒﺮگ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ دو
ﺷﮑﻞ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
۱ــ ﻻﻳﻪای از ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻓﺸﺮده و ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖدار ﺑﻪﻧﺎم ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻏﻼف آوﻧﺪی ﮐﻪ دور ﺗﺎ دور
ﻫﺮ رﮔﺒﺮگ را اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۷ــ .(۸
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ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻴﺎﻧﺒﺮگ

رﮔﺒﺮگ
ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻏﻼف آوﻧﺪی
روزﻧﻪ

اﭘﻴﺪرم زﻳﺮﻳﻦ
ﺷﮑﻞ ۷ــ  ۸ــ آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﺑﺮگ ﻳﮏ ﮔﻴﺎه C۴

۲ــ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻴﺎﻧﺒﺮگ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻫﻮادار ﺑﺮگ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﻃﺮاف ﺳﻠﻮلﻫﺎی
ﻏﻼف آوﻧﺪی ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﮔﻴﺎﻫﺎن  C۴ﺑﺮای ﺗﺜﺒﻴﺖ  CO۲از ﻣﺴﻴﺮی دو ﻣﺮﺣﻠﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ دو ﺳﻴﺴﺘﻢ
آﻧﺰﻳﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺠﺰا درﮔﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اوﻟﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻴﺎﻧﺒﺮگ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ
آﻧﺰﻳﻤﯽ در واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻴﺐ دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ ﺑﺎ ﻳﮏ اﺳﻴﺪ ۳ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺳﻴﺪ ۴
ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻏﻼف آوﻧﺪی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .دوﻣﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻧﺰﻳﻤﯽ در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻏﻼف
ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎﻟﻮﻳﻦ ﻣﯽﺷﻮد
آوﻧﺪی ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ از اﺳﻴﺪ  ۴ﮐﺮﺑﻨﯽ آزاد و وارد
ٔ
و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎﻟﻮﻳﻦ در ﮔﻴﺎﻫﺎن  C۳ﻗﻨﺪ ﺳﻪﮐﺮﺑﻨﯽ را ﻣﯽﺳﺎزد.
ٔ
ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻧﺰﻳﻤﯽ ﮐﻪ در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻴﺎﻧﺒﺮگ وﺟﻮد دارد ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ
ﺑﻪ درون ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻏﻼف آوﻧﺪی ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺮاﮐﻢ  CO۲درون ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻏﻼف آوﻧﺪی در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺟﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ وﺿﻊ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺠﺎم ﺗﻨﻔﺲ ﻧﻮری
ﺑﺎ ّ
ﻣﯽﺷﻮد .وﺟﻮد ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻی دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ در اﻃﺮاف آﻧﺰﻳﻢ روﺑﻴﺴﮑﻮ در ﮔﻴﺎﻫﺎن  C۴ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد دﻣﺎﻫﺎی ﺑﺎﻻ و ﺷﺪتﻫﺎی زﻳﺎد ﻧﻮر )ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻨﻔﺲ ﻧﻮری( ،اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺮ ﺗﻨﻔﺲ
ﻧﻮری ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن  C۴ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ روزﻧﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ در دﻣﺎﻫﺎی ﺑﺎﻻ
و ﺷﺪتﻫﺎی زﻳﺎد ﻧﻮر ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮐﺎرآﻳﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻣﺎﻧﻊ از اﻓﺰاﻳﺶ دﻓﻊ آب ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
دﻟﻴﻞ ﮔﻴﺎﻫﺎن  C۴در آب و ﻫﻮای ﮔﺮم ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ از ﮔﻴﺎﻫﺎن  C۳رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎرآﻳﯽ ﮔﻴﺎﻫﺎن  C۴در دﻣﺎی
ﺑﺎﻻ ،ﺷﺪت زﻳﺎد ﻧﻮر ،ﻳﺎ ﮐﻤﺒﻮد آب ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن  C۳اﺳﺖ.
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ﮔﻴﺎﻫﺎن CAM

ﻧﻮﻋﯽ دﻳﮕﺮ از اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺷﺪن ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ در ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﮐﺘﻮس وﺟﻮد دارد .اﻳﻦ ﻧﻮع
ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ را ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﺳﻴﺪ ﮐﺮاﺳﻮﻻﺳﻪ ای ﻳﺎ  ۱CAMﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ،ﺳﺎزﺷﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺎﮐﻦ اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﺸﮏ ،ﻳﺎ در وﺿﻌﻴﺖﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﺧﺸﮏ اﺳﺖ .روزﻧﻪﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﺎن CAM
ﺑﺮﺧﻼف ﮔﻴﺎﻫﺎن  C۳و  C۴در ﺷﺐ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ در واﮐﻮﺋﻞﻫﺎی اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن
ﺑﻪﺻﻮرت اﺳﻴﺪﻫﺎی آﻟﯽ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﯽ روز ﮐﻪ دﻣﺎ ﺑﺎﻻ و رﻃﻮﺑﺖ ﮐﻢ اﺳﺖ ،روزﻧﻪﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﺎ از
اﻧﺠﺎم ﺗﻌﺮق ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﮔﻴﺎه ﻣﺮگآور ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﻴﺪﻫﺎی آﻟﯽ ﮐﻪ در ﺷﺐ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ،
ﭼﺮﺧﻪ
در روز دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ آزاد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪ درون ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖﻫﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ و وارد
ٔ
ﮐﺎﻟﻮﻳﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﭘﺮاﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را از واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻧﻮری ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺎراﻳﯽ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻧﻮع  CAMﭼﻨﺪان ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺴﺖ .ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎی ﺧﻮد در ﮔﺮﻣﺎی ﺷﺪﻳﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ ﮐﻨﺪی رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
CO2

ﺳﻠﻮل
ﻣﻴﺎﻧﺒﺮگ

CO2

ﺗﺮﮐﻴﺐ  ۴ﮐﺮﺑﻨﯽ

ﺷﺐ

ﺗﺮﮐﻴﺐ  ۴ﮐﺮﺑﻨﯽ

روز
CO2

CO2

ﺳﻠﻮل

ﭼﺮﺧﮥ

ﭼﺮﺧﮥ

ﻏﻼف

ﮐﺎﻟﻮﻳﻦ

ﮐﺎﻟﻮﻳﻦ

آوﻧﺪی

ﻗﻨﺪ  ۳ﮐﺮﺑﻨﯽ
اﻟﻒ

ﻗﻨﺪ  ۳ﮐﺮﺑﻨﯽ
ب

ﺷﮑﻞ  ۸ــ  ۸ــ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮐﺮﺑﻦ در ﮔﻴﺎﻫﺎن )C۴اﻟﻒ( و ) CAMب(
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
۱ــ ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﻠﺪاﻧﯽ در ﻧﻮر ﮐﻢ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺷﺪﻳﺪ ﻧﻴﺎز
دارﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﻠﺪاﻧﯽ را ﮐﻪ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻳﺎ ﮔﻞﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﻠﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﮕﻪداری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﮐﺪام دﺳﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ؟
۲ــ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ۸ــ  ۸ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ،ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻏﻼف آوﻧﺪی ﻓﻀﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ
ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﻳﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻓﺸﺮدهاﻧﺪ .آﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ دﻟﻴﻠﯽ ﺑﺮای اﻳﻦ ﺑﻪﻫﻢ ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎی
ﻏﻼف آوﻧﺪی اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ؟

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

۱ــ ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐﻨﻴﺪ.
زﻳﺎد

ﻣﻴﺰان اﮐﺴﻴﮋن ﺟﻮّ
ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ
ﮐﻢ

ﺗﺮاﮐﻢ اﮐﺴﻴﮋن

190

درﺑﺎره ﻧﻮع ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮔﻴﺎﻫﺎن  ۱و  ۲ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻴﺪ.
۲ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ
ٔ
ﮔﻴﺎه ۱

ﻣﻴﺰان ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ

ﮔﻴﺎه ۲

ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﯽ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ اﺛﺮ دﻣﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆالﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ
دﻫﻴﺪ.
۱ــ اﺛﺮ دﻣﺎﻫﺎی ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ را ﺑﺮ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
داﻣﻨﻪ دﻣﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
۲ــ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ٔ
ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ
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40
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0

دﻣﺎ ) ( C
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ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ ﺗﻨﻔﺲ ﻧﻮری را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن را ﺑﺮ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
۲ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮔﻴﺎﻫﺎن  CAMﭼﻴﺴﺖ؟
۳ــ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺮژی ﻧﻮر را ﺑﻪ دام
ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ؟
۴ــ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی آب و ﻳﻮنﻫﺎی ﻫﻴﺪروژن را در زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﮐﻨﻴﺪ.
ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎﻟﻮﻳﻦ را در ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
۵ــ ﻧﻘﺶ
ٔ
۶ــ ﻧﻘﺶ ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻣﻮارد زﻳﺮ را در ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﻮر ،آب ،رﻧﮕﻴﺰهﻫﺎ NADPH، ATP ،و دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ
۷ــ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
۸ــ  NADPHو  ATPدر ﭼﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
۹ــ اﮐﺴﻴﮋن ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ از ﭼﻪ واﮐﻨﺸﯽ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﯽﮔﻴﺮد؟

192

 ۲ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ
ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ  ATPﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻏﺬاﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮرﻳﻢ دارای اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻧﺮژی ﻏﺬاﻫﺎ در ﺑﺪن ﻣﺎ ﺑﻪ  ATPﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﺪن ﻣﺎ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮآﻳﻨﺪی ﺑﻪﻧﺎم ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از
واﮐﻨﺶﻫﺎی آﻧﺰﻳﻤﯽ اﺳﺖ ،اﻧﺮژی ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی آﻟﯽ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻗﻨﺪ را ﺑﻪ  ATPﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﮐﺴﻴﮋن ﻫﻮای ﺗﻨﻔﺴﯽ ﮐﺎرآﻳﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ATPرا اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر اﮐﺴﻴﮋن ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪاری
 ATPﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﯽ را ﮐﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﮐﺴﻴﮋن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﻫﻮازی ۱ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﮐﺴﻴﮋن ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺑﯽﻫﻮازی ۲ﻧﺎم دارﻧﺪ.
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی  ATP: ATPﺑﻪ دو راه در ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻳﮏ راه ﺗﻮﻟﻴﺪ ATP
در ﺳﻄﺢ ﭘﻴﺶ ﻣﺎده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ از اﻧﺘﻘﺎل ﻳﮏ ﮔﺮوه ﻓﺴﻔﺎت از ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻓﺴﻔﺎتدار ﺑﻪ ،ADP
ﻣﻮﻟﮑﻮل  ATPﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد )ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ ﻣﻘﺪاری از  ATPﺣﺎﺻﻞ از ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ
زﻧﺠﻴﺮه اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون در ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪریﻫﺎﺳﺖATP .
ﺷﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد( .راه دﻳﮕﺮ ﺗﺸﮑﻴﻞ ،ATP
ٔ
دﻫﻨﺪه اﻟﮑﺘﺮون ﺑﺎ ﺳﻄﺢ
در اﻳﻦ راه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ و اﻧﺮژی ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎ )از
ٔ
ﮔﻴﺮﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮون ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژی ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻧﺮژی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ
ٔ
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ :ﺑﺨﺸﯽ از اﻧﺮژی ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی آﻟﯽ ،ﺑﻪوﻳﮋه ﮔﻠﻮﮐﺰ ،ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻨﻔﺲ
راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪای از ﻣﺠﻤﻮع واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺷﮑﺴﺘﻦ ﮔﻠﻮﮐﺰ را در ﺗﻨﻔﺲ
ﺳﻠﻮﻟﯽ آزاد ﻣﯽﺷﻮد.
ٔ
ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ:

آﻧﺰﻳﻢﻫﺎ
۶CO۲ + ۶H۲O + ATP
اﻧﺮژی

آب

دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ

C۶H۱۲O۶ + ۶O۲
اﮐﺴﻴﮋن

ﮔﻠﻮﮐﺰ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻠﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ )ﺷﮑﻞ ۹ــ :(۸
ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ در دو
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﮥ  :۱ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺑﻪ ﭘﻴﺮووات ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ  ATPو NADH٭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
 Anaerobicــ ٢

 Aerobicــ ١

٭ ﻧﻴﮑﻮﺗﻴﻦ آﻣﻴﺪ آدﻧﻴﻦ دیﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ
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ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﯽﻫﻮازی ﺗﻨﻔﺲ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد و
ٔ
٭
ﻣﺮﺣﻠﮥ  :۲در ﺣﻀﻮر اﮐﺴﻴﮋن ،از ﭘﻴﺮووات و ﮔﻴﺮﻧﺪهﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ  NADHو FADH۲
)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻮازی ﺗﻨﻔﺲ( .ﻣﺤﻞ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﻨﻔﺲ
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ  ATPاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد
ٔ
در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ ،ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪریﻫﺎ و در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ ،ﻏﺸﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ .ﭘﻴﺮووات در
ﻧﺒﻮد اﮐﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﻻﮐﺘﺎت ﻳﺎ اﺗﺎﻧﻮل و دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺮﺣﻠﻪ  ۱ﮔﻠﻮﮐﺰ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در
ٔ
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻗﻨﺪﻫﺎی ﭘﻴﭽﻴﺪهای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ،ﺣﺎﺻﻞ
ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺳﻮﺧﺖ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮای ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ و از ٔ
ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻣﻴﺰان ﮐﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺪری ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮی ﻧﻴﺎز ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،آنﮔﺎه
ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی دﻳﮕﺮی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ  ATPﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽرﺳﻨﺪ .ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ
ﻗﻨﺪ

NAD+

ADP
ATP

NADH

ﻣﺮﺣﻠﮥ ۱
ﭘﻴﺮووات

ﻫﻮازی )ﺑﺎ (O۲

ﺑﯽﻫﻮازی
)ﺑﺪون( O۲

ﻣﺮﺣﻠﮥ ۲
اﺗﺎﻧﻮل و CO۲

ﻳﺎ ﻻﮐﺘﺎت

ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪری

ATP

ﺷﮑﻞ ۹ــ  ۸ــ ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ .ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺣﻀﻮر
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﻪ ﭘﻴﺮووات ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد۲ .ــ در
۱ــ ﮔﻠﻮﮐﺰ در
ٔ
ٔ
اداﻣﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻳﺎ ﻫﻮازی ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﯽﻫﻮازی.
ﮐﻨﻨﺪه ٔ
اﮐﺴﻴﮋن ﺗﻌﻴﻴﻦ ٔ
٭ ﻓﻼوﻳﻦ آدﻧﻴﻦ دیﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ
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و ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ اﺳﻴﺪﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ  ATPﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ؛ ﮔﺮﭼﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ
زﻣﻴﻨﻪ
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ ۱اوﻟﻴﻦ
ﻣﺎده ٔ
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ درون ٔ
ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺳﻠﻮل رخ ﻣﯽدﻫﺪ .ﮔﻠﻮﮐﺰ در اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻪ دو ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺳﻪﮐﺮﺑﻨﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﭘﻴﺮووات ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﻴﺮووات ،ﺷﮑﻞ ﻳﻮﻧﯽ ﻳﮏ اﺳﻴﺪ ﺳﻪﮐﺮﺑﻨﯽ آﻟﯽ ،ﺑﻪﻧﺎم ﭘﻴﺮووﻳﮏ اﺳﻴﺪ اﺳﺖ )ﻳﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ اﻟﮑﺘﺮون ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﺎ از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ(.
ﮔﻴﺮﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮون ﺑﻪﻧﺎم
در ﺿﻤﻦ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺗﻌﺪادی از اﺗﻢﻫﺎی ﻫﻴﺪروژن آن ﺑﻪ ﻳﮏ
ٔ
 NAD+ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ واﮐﻨﺶ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎﻗﻞ اﻟﮑﺘﺮون ﺑﻪﻧﺎم  NADHاﺳﺖ .ﺑﺮای
ﻧﺘﻴﺠﻪ
اﻳﻦﮐﻪ ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ ،اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎی  NADHﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت آﻟﯽ داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ٔ
آن ﮔﻴﺮﻧﺪهﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮون ﻳﻌﻨﯽ NAD+ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻟﮑﺘﺮون ﻣﺠﺪد ًا ﺑﻪ  NADHﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺧﻼﺻﻪ ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ را در ﺷﮑﻞ ۱۰ــ  ۸ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ .ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ را ﻣﯽﺗﻮان در ﭼﻬﺎر ﮔﺎم
ﻣﯽﺷﻮد.
ٔ
و ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﮐﺮد:
ﮔﺎم  :۱دو ﮔﺮوه ﻓﺴﻔﺎت از دو ﻣﻮﻟﮑﻮل  ATPﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﺎم  :۲ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ دو ﻣﻮﻟﮑﻮل  ۳ﮐﺮﺑﻨﯽ ﻓﺴﻔﺎتدار ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد )ﻫﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺳﻪﮐﺮﺑﻨﯽ
ﻳﮏ ﮔﺮوه ﻓﺴﻔﺎت دارد(.
ﮔﺎم  :۳دو ﻣﻮﻟﮑﻮل  NADHﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل  ۳ﮐﺮﺑﻨﯽ ﻓﺴﻔﺎتدار ،ﻳﮏ ﮔﺮوه ﻓﺴﻔﺎت
دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﺎم  :۴ﻫﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل  ۳ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ در ﮔﺎم  ،۳ﺑﻪ ﭘﻴﺮووات ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ۴ﻣﻮﻟﮑﻮل
 ATPﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
در آﻏﺎز ﻣﺴﻴﺮ ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ دو ﻣﻮﻟﮑﻮل  ATPﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود و در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ  ۴ﻣﻮﻟﮑﻮل  ATPﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎزده ﺧﺎﻟﺺ ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ دو ﻣﻮﻟﮑﻮل  ATPاﺳﺖ؛ ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم واﮐﻨﺶﻫﺎﻳﯽ اﻧﺮژی
ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در ﻣﻮﻟﮑﻮل  NADHآزاد و از آن ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ  ATPﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

در دوﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ ATP ،ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﻴﺮووات ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﮐﺴﻴﮋن وارد ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪریﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد و در آنﺟﺎ ﺑﻪ ﻳﮏ
ﺗﺮﮐﻴﺐ دو ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﺑﻨﻴﺎن اﺳﺘﻴﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ در اﻳﻦ واﮐﻨﺶ ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ و
ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل  NADHﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﻴﺎن اﺳﺘﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﮐﻮآﻧﺰﻳﻢ (COA) Aﻣﯽﭘﻴﻮﻧﺪد
Glycolysisــ ١
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ﮔﻠﻮﮐﺰ
C C C C C C
2ATP

1
2ADP

ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﺶ
ﮐﺮﺑﻨﯽ
P

C C C C C C

P
2

 ۲ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺳﻪ ﮐﺮﺑﻨﯽ
P

C C C

C C C

P

2NAD +
+

+2H

3

2

NADH

2 P

 ۲ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺳﻪ ﮐﺮﺑﻨﯽ
C C C P
4ADP

P

P

C C C

P
4

4ATP

دو ﭘﻴﺮووات
ﺳﻪ ﮐﺮﺑﻨﯽ
C C C

C C C

ﺷﮑﻞ ۱۰ــ  ۸ــ ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ .در ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دو ﻣﻮﻟﮑﻮل  ATPﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

و ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﺑﻪﻧﺎم اﺳﺘﻴﻞ ﮐﻮآﻧﺰﻳﻢ  Aرا ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.اﻳﻦ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺳﭙﺲ وارد ﭼﺮﺧﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﭼﺮﺧﮥ
ﮐﺮﺑﺲ ﻣﯽﺷﻮد.
H+

NADH +

NAD +

COA

ﭘﻴﺮووﻳﮏ اﺳﻴﺪ

اﺳﺘﻴﻞ ﮐﻮآﻧﺰﻳﻢ A
ﮐﻮآﻧﺰﻳﻢ A

CO2

ﺷﮑﻞ ۱۱ــ  ۸ــ ﺗﺸﮑﻴﻞ اﺳﺘﻴﻞ ﮐﻮآﻧﺰﻳﻢ A
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ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺮﺑﺲ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ اﺳﺘﻴﻞ ﮐﻮآﻧﺰﻳﻢ  Aﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل  ۴ﮐﺮﺑﻨﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺎم
ﭼﺮﺧﮥ ﮐﺮﺑﺲ:
ٔ
اﮔﺰاﻟﻮاﺳﺘﺎت ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺤﺼﻮل اﻳﻦ واﮐﻨﺶ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺷﺶ ﮐﺮﺑﻨﯽ ،ﺑﻪﻧﺎم ﺳﻴﺘﺮﻳﮏاﺳﻴﺪ
ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺮﺑﺲ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم
اداﻣﻪ
ٔ
اﺳﺖ .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺳﻴﺘﺮﻳﮏاﺳﻴﺪ ،ﮐﻮآﻧﺰﻳﻢ  Aﻧﻴﺰ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد .در ٔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از واﮐﻨﺶﻫﺎی آﻧﺰﻳﻤﯽ و ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ دو ﻣﻮﻟﮑﻮل  CO۲آزاد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ATP
و ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﭘﺮاﻧﺮژی  NADHو  FADH۲ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺧﺮوج دو ﻣﻮﻟﮑﻮل  CO۲از ﭼﺮﺧﻪ،
ﻣﺠﺪد ًا ﻣﻮﻟﮑﻮل ﭼﻬﺎرﮐﺮﺑﻨﯽ اﮔﺰاﻟﻮاﺳﺘﺎت ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ ۱۲ــ .(۸
 ۱ﺗﺮﮐﻴﺐ اﺳﺘﻴﻞ ﮐﻮآﻧﺰﻳﻢ  Aﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﭼﻬﺎر
 ۲آزاد ﺷﺪن

CO ۲

و

ﮐﺮﺑﻨﯽ و ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺷﺶ ﮐﺮﺑﻨﯽ
COA

ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﭘﻨﺞ ﮐﺮﺑﻨﯽ
ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﺶ ﮐﺮﺑﻨﯽ

C CO2
NAD +

۳

C C C C C C

NADH + H +
آزاد ﺷﺪن ﻳﮏ CO۲

دﻳﮕﺮ و ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺗﺮﮐﻴﺐ
ﭼﻬﺎر ﮐﺮﺑﻨﯽ

C C

ﺗﺮﮐﻴﺐ ﭘﻨﺞ ﮐﺮﺑﻨﯽ

ﺗﺮﮐﻴﺐ ﭼﻬﺎر ﮐﺮﺑﻨﯽ

C C C C C

C C C C

اﺳﺘﻴﻞ ﮐﻮآﻧﺰﻳﻢ A

C CO2
NAD +
NADH + H +
ADP + P

+

NAD +
ﺗﺮﮐﻴﺐ ﭼﻬﺎر ﮐﺮﺑﻨﯽ

ﺗﺮﮐﻴﺐ ﭼﻬﺎر ﮐﺮﺑﻨﯽ

ATP
C C C C

C C C C

 ۴ﺗﺮﮐﻴﺐ ﭼﻬﺎر ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺑﻪ ﻳﮏ
ﺗﺮﮐﻴﺐ ﭼﻬﺎر ﮐﺮﺑﻨﯽ دﻳﮕﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ

NADH + H

 ۵ﺗﺮﮐﻴﺐ ﭼﻬﺎر ﮐﺮﺑﻨﯽ
ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﭼﻬﺎر
ﮐﺮﺑﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﺮﺧﻪ را ﺷﺮوع

FAD
FADH2

ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﮑﻞ ۱۲ــ  ۸ــ ﭼﺮﺧﮥ ﮐﺮﺑﺲ

ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺮﺑﺲ در ﭘﻨﺞ ﮔﺎم ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد:
ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ۱۲ــ  ۸ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ،
ٔ
ﮔﺎم  :۱اﺳﺘﻴﻞ ﮐﻮآﻧﺰﻳﻢ  Aﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﭼﻬﺎر ﮐﺮﺑﻨﯽ ﻣﯽﭘﻴﻮﻧﺪد و ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺷﺶ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﻮآﻧﺰﻳﻢ  Aﻧﻴﺰ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﺎم  :۲ﺑﺎ ﺟﺪا ﺷﺪن از ﻣﻮﻟﮑﻮل  ۶ﮐﺮﺑﻨﯽ ،ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل  ۵ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎی
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ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ  NAD+ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮﻟﮑﻮل  NADHرا ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
ﮔﺎم  :۳ﺑﺎ ﺧﺮوج  CO۲از ﻣﻮﻟﮑﻮل ﭘﻨﺞ ﮐﺮﺑﻨﯽ ،ﻣﻮﻟﮑﻮل ﭼﻬﺎر ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ
ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل  ATPو ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل  NADHﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﺎم  :۴ﺗﺮﮐﻴﺐ ﭼﻬﺎر ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﭼﻬﺎر ﮐﺮﺑﻨﯽ دﻳﮕﺮی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ
از اﻳﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﮏ
ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ﺑﻪﻧﺎم  FADﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل  FADH۲ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ٔ
 FADH۲ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺣﺎﻣﻞ اﻟﮑﺘﺮون اﺳﺖ.
ﮔﺎم  :۵ﻣﻮﻟﮑﻮل ﭼﻬﺎر ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﺎم  ۴ﺑﻪ اﮔﺰاﻟﻮاﺳﺘﺎت ﺗﺒﺪﻳﻞ و  NADHدﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
در
ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺮﺑﺲ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی  NADHو  FADH۲ﮐﻪ ﭘﺮاﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ٔ
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل آﻏﺎزﮔﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺪد ًا ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺎ ورود ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻴﻞ ﮐﻮآﻧﺰﻳﻢ
 ،Aﻣﺠﺪد ًا آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎداﻧﻪ
آﻧﺰﻳﻤﯽ ﮐﻪ در ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﻴﺮووات ﺑﻪ اﺳﺘﻴﻞ ﮐﻮآﻧﺰﻳﻢ  Aﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ) B۱ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ( ﻧﻴﺎز
دارد .ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﭼﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ در ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺗﻐﺬﻳﻪای
اﻧﺴﺎن ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ؟ ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ در ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﯽﮔﺬارد؟

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﮏ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻴﻢ؟
ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ ،ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻃﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ اُﮐﺴﻴﺪ
ﻗﺒﻼ ً اﺷﺎره ﮐﺮدﻳﻢ ﮐﻪ در ٔ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺴﻴﺎری از اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را داﻧﺸﻤﻨﺪی آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻫﺎﻧﺲﮐﺮﺑﺲ« ﮐﺸﻒ ﮐﺮد و ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺰ
ﺟﺎﻳﺰه ﻧﻮﺑﻞ در ﺳﺎل  ۱۹۵۳ﺷﺪ .او ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻔﻴﺪ و ﺟﺎﻟﺒﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻳﮏ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ
ٔ
داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ دارد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از آﻧﻬﺎ را در اﻳﻦﺟﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﯽآورﻳﻢ:
ــ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﮐﺎر ﻋﻠﻤﯽ ،دارا ﺑﻮدن ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺨﺺ را ﻳﺎری ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد
ّ
ــ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ در راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه را ﺻﺮﻳﺢ
و روﺷﻦ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
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ــ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻳﮏ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ،ﺗﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ او ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﺷﺨﺺ
اداﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
را ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل در ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و او را در ٔ
ــ ﻫﺪف اوﻟﻴﻪ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻳﺪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ارزﺷﻤﻨﺪ و اﺻﻮل ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﻨﻴﺎدی ِ
ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﮐﺮﺑﺲ ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد درﺳﺖ
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎﻳﺪ آن را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭼﻨﻴﻦ ﺿﺮورﺗﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻋﻠﻢ و اﺧﻼق ،ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی
ﺟﺪﻳﺪی از ﻋﻠﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﻼق زﻳﺴﺘﯽ ،اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ و اﺧﻼق ﻧﺎﻧﻮ ﻓﻨﺎوری را ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪ.

زﻧﺠﻴﺮۀ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون :در ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮازی اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎی ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی  NADHو FADH۲
زﻧﺠﻴﺮه اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ در
زﻧﺠﻴﺮه اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ۱۳ــ .(۸
از
ٔ
ٔ
ﻏﺸﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪریﻫﺎ ﻗﺮار دارد .اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ از اﻳﻦ زﻧﺠﻴﺮه ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺗﻠﻤﺒﻪﮐﺮدن
ﻳﻮنﻫﺎی ﻫﻴﺪروژن از ﺑﺨﺶ داﺧﻠﯽ ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪری ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺎرﺟﯽ آن )ﻓﻀﺎی ﺑﻴﻦ دو ﻏﺸﺎی ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪری(،
ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﻮنﻫﺎی ﻫﻴﺪروژن در ﺑﺨﺶ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪری ،ﻳﮏ ﺷﻴﺐ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﻦ دو
ﺳﻮی ﻏﺸﺎی داﺧﻠﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻳﻮنﻫﺎی ﻫﻴﺪروژن ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ ﮐﻪ وارد ﺑﺨﺶ دروﻧﯽ
ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪری ﺷﻮﻧﺪ .ﻳﻮنﻫﺎی ﻫﻴﺪروژن از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ،ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دروﻧﯽ ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪری ﻣﯽروﻧﺪ .اﻳﻦ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر ﻳﻮنﻫﺎی ﻫﻴﺪروژن ﺑﺎ اﻓﺰودن ﮔﺮوه ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ  ،ADPﻣﻮﻟﮑﻮل  ATPﻣﯽﺳﺎزد .در
زﻧﺠﻴﺮه ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل  ،NADHﺳﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل  ATPو ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل
ٔ
 ۳ــ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻳﻮنﻫﺎی ﻫﻴﺪروژن از ﻃﺮﻳﻖ
ﺑﺨﺶ ﺧﺎرﺟﯽ

ﻳﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ داﺧﻠﯽ ﻣﯽروﻧﺪ،
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪ ٔه ATP

 ATPﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻏﺸﺎی داﺧﻠﯽ
ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪری
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ee-

H+
H+

NAD+
H+
H+
H+

ATP

ADP+ P

۲H++ ۱O ۲
۲

H+

+

NADH

ﺑﺨﺶ داﺧﻠﯽ

 ۲ــ در اﻧﺘﻬﺎی زﻧﺠﻴﺮه ﻳﻮنﻫﺎی
ﻫﻴﺪروژن ﺑﺎ اﮐﺴﻴﮋن ﺗﺮﮐﻴﺐ و آب
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

زﻧﺠﻴﺮه اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون
 ۱ــ
ٔ
ﻳﻮنﻫﺎی ﻫﻴﺪروژن را ﺑﻪ ﺑﻴﺮون
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ.

زﻧﺠﻴﺮه اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون در ﻏﺸﺎی دروﻧﯽ ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪری  ATPﻣﯽﺳﺎزد.
ﺷﮑﻞ ۱۳ــ  ۸ــ زﻧﺠﻴﺮۀ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون در ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮازی.
ٔ

199

زﻧﺠﻴﺮه اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون ،ﻳﻮنﻫﺎی ﻫﻴﺪروژن و
 ، FADH۲دو ﻣﻮﻟﮑﻮل  ATPﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد .در اﻧﺘﻬﺎی
ٔ
زﻧﺠﻴﺮه اﻧﺘﻘﺎل
اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی اﮐﺴﻴﮋن ﻣﯽﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ و ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی آب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در
ٔ
ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮون را دارد.
اﻟﮑﺘﺮون اﮐﺴﻴﮋن ﻧﻘﺶ آﺧﺮﻳﻦ
ٔ
ﺑﻌﺪ از ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ در ِ
ﻧﺒﻮد اﮐﺴﻴﮋن ،ﺗﺨﻤﻴﺮ رخ ﻣﯽدﻫﺪ :اﮔﺮ اﮐﺴﻴﮋن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﻨﻔﺲ
زﻧﺠﻴﺮه
ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮون ﻳﻌﻨﯽ اﮐﺴﻴﮋن وﺟﻮد ﻧﺪارد،
ﻫﻮازی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ؟ ﭼﻮن آﺧﺮﻳﻦ
ٔ
ٔ
اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎ از  NADHﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و  NAD+ﺑﺎزﺳﺎزی
ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ وﻗﺘﯽ اﮐﺴﻴﮋن ﻧﺒﺎﺷﺪ  NAD+ﺑﻪﻃﺮﻳﻖ دﻳﮕﺮی ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد .در ِ
ﻧﺒﻮد اﮐﺴﻴﮋن
ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه آﻟﯽ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ
اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ  NADHﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﺮووات ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ ﻳﺎ ﻳﮏ
ٔ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و آن را اﺣﻴﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ  NAD+ﻧﻴﺰ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی
ﺗﺠﺰﻳﻪ
ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه آﻟﯽ ﻫﻴﺪروژن ،ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﺨﻤﻴﺮ
 NAD+ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﮏ
ٔ
ٔ
ﮔﻠﻮﮐﺰ در ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اﮐﺴﻴﮋن اﺳﺖ .ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﻴﺶ از  ۱۲ﻧﻮع ﺗﺨﻤﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و از ﭘﺬﻳﺮﻧﺪهﻫﺎی
آﻟﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی  NAD+اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻻﮐﺘﻴﮏاﺳﻴﺪ و ﺗﺨﻤﻴﺮ اﻟﮑﻠﯽ دو ﻧﻮع ﻣﻬﻢ
ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻻﮐﺘﻴﮏاﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ و ﻗﺎرچﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﺳﺖ
و اﻧﻮاﻋﯽ از ﭘﻨﻴﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻻﮐﺘﻴﮏاﺳﻴﺪ :ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻻﮐﺘﻴﮏاﺳﻴﺪ ،ﭘﻴﺮووات ۳
ﮐﺮﺑﻨﯽ را ﺑﻪ ﻻﮐﺘﺎت ﮐﻪ آن ﻧﻴﺰ  ۳ﮐﺮﺑﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۱۴ــ  .(۸ﻻﮐﺘﺎت ﻳﻮن ﻻﮐﺘﻴﮏاﺳﻴﺪ
اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ً ﻫﻨﮕﺎم ورزش ﺷﺪﻳﺪ ،ﭘﻴﺮوواﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎﻫﻴﭽﻪﻫﺎی ﻣﺎ وﺟﻮد دارد ،درﺻﻮرت ﮐﻤﺒﻮد اﮐﺴﻴﮋن
در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺎﻫﻴﭽﻪای ،ﺑﻪ ﻻﮐﺘﺎت ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد درﺻﻮرت ﮐﻤﺒﻮد اﮐﺴﻴﮋن
ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﮔﻠﻮﮐﺰ در ﺳﻠﻮل وﺟﻮد دارد ،ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ اﻧﺠﺎم و  ATPﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد .ﻻﮐﺘﺎت اﺿﺎﻓﯽ
ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن از ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺎﻫﻴﭽﻪای دور ﻣﯽﺷﻮد .درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻻﮐﺘﺎت از ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺎﻫﻴﭽﻪای
ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد ،ﻣﻘﺪار آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ و ﻣﻮﺟﺐ درد ﻣﺎﻫﻴﭽﻪای ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺨﻤﻴﺮ اﻟﮑﻠﯽ :در ﺟﺎﻧﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﻤﻴﺮ اﻟﮑﻠﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭘﻴﺮووات ﺳﻪ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺑﻪ اﺗﺎﻧﻮل
دو ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ  CO۲آزاد ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺨﻤﻴﺮ اﻟﮑﻠﯽ ﻳﮏ ﻓﺮآﻳﻨﺪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪای
اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ ۱۴ــ  :(۸ﻧﺨﺴﺖ ﭘﻴﺮووات ﺑﺎ آزاد ﺷﺪن  CO۲ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ دو ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ
اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎی ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل  NADHﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﮐﻴﺐ دو ﮐﺮﺑﻨﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ و اﺗﺎﻧﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد .در اﻳﻦ
ﻧﻮع ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻟﮑﻮل  NAD+ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ATPاداﻣﻪ
ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
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ﭘﻴﺮووات در ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻻﮐﺘﻴﮏ ﺑﻪ ﻻﮐﺘﺎت ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﻴﺮووات در ﺗﺨﻤﻴﺮ اﻟﮑﻠﯽ ﺑﻪ اﺗﺎﻧﻮل ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺎز  CO۲ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﻴﺮووات

ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ

C C C
C

C C C C C C

H+

CO2

ﮔﻠﻮﮐﺰ

NADH +

ﺗﺮﮐﻴﺐ دو ﮐﺮﺑﻨﯽ

ﭘﻴﺮووات

ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ

C C C

C C C C C C

H+

NAD +

NADH +

NAD +

اﺗﺎﻧﻮل
C C

C C

ﺗﺨﻤﻴﺮ اﻟﮑﻠﯽ

ﮔﻠﻮﮐﺰ

ﻻﮐﺘﺎت
ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻻﮐﺘﻴﮑﯽ

C C C

ﺷﮑﻞ ۱۴ــ  ۸ــ دو ﻧﻮع ﺗﺨﻤﻴﺮ .در ﻧﺒﻮدِ اﮐﺴﻴﮋن ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺨﻤﻴﺮ  NAD+ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ از ﺟﺎﻧﺪاراﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﻤﻴﺮ اﻟﮑﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و در ﻧﺎﻧﻮاﻳﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ .دیاﮐﺴﻴﺪﮐﺮﺑﻦ
ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻞ ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ورآﻣﺪن ﺧﻤﻴﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﮑﻞ ﺑﺮای ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ ﺳﻤﯽ و ﮐﺸﻨﺪه اﺳﺖ .ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ
ﺗﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺪود  ۱۲درﺻﺪ اﻟﮑﻞ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻘﺎﻳﺴﮥ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺗﻨﻔﺲ ﺑﯽﻫﻮازی ﺑﺎ ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮازی :ﻣﻘﺪار ﮐﻠﯽ  ATPﮐﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
از ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻗﻨﺪ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪوﺟﻮد ﻳﺎ ِ
ﻧﺒﻮد اﮐﺴﻴﮋن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺳﻠﻮلﻫﺎ در
ﺣﻀﻮر اﮐﺴﻴﮋن از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻧﺮژی ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ۱۵ــ  .(۸ﮔﻠﻮﮐﺰ در اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از
ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ )ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ( ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﭘﻴﺮووات ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ ﻓﺮآﻳﻨﺪی ﺑﯽﻫﻮازی اﺳﺖ .در اﻳﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ ،ﭘﻴﺮووات ﻳﺎ از ﻣﺴﻴﺮ ﻫﻮازی،
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزده ﺧﺎﻟﺺ  ATPدو ﻣﻮﻟﮑﻮل اﺳﺖ .در
ٔ
ﻳﺎ از ﻣﺴﻴﺮ ﺑﯽﻫﻮازی )ﺗﺨﻤﻴﺮ( ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ اﮐﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮازی رخ ﻣﯽدﻫﺪ و
اﮔﺮ اﮐﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮدNAD+ .ﮐﻪ در ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺪاوم
 ATPرا ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ  ATPﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار
 ATPﺳﻠﻮﻟﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮازی اﺳﺖ .ﺑﻪازای ﻫﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﮔﻠﻮﮐﺰی ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد  ۲ﻣﻮﻟﮑﻮل
زﻧﺠﻴﺮه اﻧﺘﻘﺎل
ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺮﺑﺲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺪود  ۳۴ﻣﻮﻟﮑﻮل  ATPﺑﻌﺪ ًا در
 ATPﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در
ٔ
ٔ
اﻟﮑﺘﺮون ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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ﮔﻠﻮﮐﺰ
2ATP

ﭼﺮﺧ ٔﻪ ﮐﺮﺑﺲ

2ATP

34ATP

ﺗﺎ

ﺧﺎﻟﺺ
ﺑﺎ O۲

ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ

ﭘﻴﺮووات

ﺑﺪون

زﻧﺠﻴﺮ ٔه اﻧﺘﻘﺎل
اﻟﮑﺘﺮون
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﻮازی

O۲

ﺗﺨﻤﻴﺮ

اﺗﺎﻧﻮلوCO۲

ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﯽﻫﻮازی
ﺷﮑﻞ ۱۵ــ  ۸ــ اﺛﺮ اﮐﺴﻴﮋن ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ATP

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
۱ــ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻴﻦ ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮازی و ﺑﯽﻫﻮازی را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
۲ــ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺗﻢﻫﺎی ﮐﺮﺑﻦ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻨﻔﺲ ﭼﻴﺴﺖ؟
۳ــ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﭼﺮا ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ اداﻣﻪ دارد؟
۴ــ در ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻳﯽ در ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮری ﺑﻪﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺗﻨﻔﺲ ﺑﯽﻫﻮازی رخ
ﻣﯽدﻫﺪ؟

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻴﮑﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎﻳﯽ
۱ــ
درﺑﺎره ﻣﻮاردی ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ از ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺑﺮای ٔ
ٔ
ﮐﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻨﻴﺪ.
۲ــ
درﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﺗﺨﻤﻴﺮ اﻟﮑﻠﯽ در ٔ
ٔ
۳ــ ﮔﺰارﺷﯽ از ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و در ﮐﻼس اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.
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ﻻﮐﺘﺎت

ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎداﻧﻪ
ﮔﻠﻮﮐﺰ اﺿﺎﻓﯽ ﺧﻮن در ﮐﺒﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﻠﻴﮑﻮژن ذﺧﻴﺮه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﭼﻪﻣﻮﻗﻊ
ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻠﻮﮐﺰ را ﺑﻪ ﮔﻠﻴﮑﻮژن و ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﮔﻠﻴﮑﻮژن را ﺑﻪ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﺪ؟

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﻴﮑﻮﻟﻴﺰ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ .ﻧﻘﺶ ﻫﺮﻳﮏ از آﻧﻬﺎ در ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺮﺑﺲ و زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون را در ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮازی ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻴﺎن
۲ــ ﻧﻘﺶ
ٔ
ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
۳ــ ﻧﻘﺶ ﺗﺨﻤﻴﺮ را در دوﻣﻴﻦ
ٔ
۴ــ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻻﮐﺘﻴﮏاﺳﻴﺪ و ﺗﺨﻤﻴﺮ اﻟﮑﻠﯽ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
۵ــ ﭼﺮا ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﮐﺴﻴﮋن ﮐﺎرآﻳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارد؟
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