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نويسنده :ذكرا... افشار

زنجیرة انتقال الکترون
FADH2 که در چرخه کربس حاصل شده اند  مولکول های NADH که در مراحل قندکافت »گلیکولیز« ، اکسایش پیرووات و چرخه ی کربِس تنفس سلولی  و هم چنین
دارای مقدار زیادی انرژی هستند که در واکنش های سلولی قابل استفاده نیستند و می  توانند با گذر از زنجیره ی انتقال الکترون انرژی خود را به شکل سوخت زیستی 

سلول یعنی ATP آزاد کنند.
در مراحل قبلی تنفس سلولی تولید ATP بدون استفاده از زنجیره ی انتقال الکترون اندک است و قسمت اعظم ATP مورد نیاز سلول از طریق زنجیره ی انتقال الکترون 

تأمین می  شود.
زنجیره ی انتقال الکترون پروکاریوت ها در غشا پالسمایی جاندار و در یوکاریوت ها این زنجیره در غشا داخلی میتوکندری قرار دارد. 

مولکول هایی در زنجیره قرار دارند که قادرند الکترون را گرفته و به مولکول دیگر منتقل کنند. 
FADH2 بعد از عبور از زنجیره نهایتا به اکسیژن مولکولی می رسند. اکسیژن با گرفتن الکترون به یون اکسید تبدیل می شود. الکترون های پر انرژی حاصل از تجزیه ی NADH و

این یون ها با پروتون هاي موجود در بستره ترکیب و آب تولید مي کنند.
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با توجه به شکل زیر، یک زنجیره ی انتقال الکترون در میتوکندری از 5 پروتئین 
شکل گرفته که سه پروتئین سرتاسری و دو پروتئین کوچک غشایی مشاهده 

می  شوند که هر کدام وظیفه ای را بر عهده دارند. 
وظایف از چپ به راست:

پرو تئین شماره ی 1( از نوع سرتاسری بوده و در سمت داخلی آن که بستره 
+H و الکترون می  کند.  ، NAD+ )فضای داخلی( قرار دارد  تجزیه شده و تولید
نکته: این پروتئین مانند یک پمپ با استفاده از انرژی الکترون های جذب شده 

یون های H را از بخش داخلی میتوکندری خارج و وارد فضای بین دو غشا می  کند.  

 این انتقال فعال محسوب می  شود ولی انرژی مولکول زیستی یعنی ATP مصرف نمی  کند بلکه الکترون ها مقداری از انرژی خود را در حین حرکت در زنجیره از 
+H از بخش داخلی میتوکندری به فضای بین دو غشا استفاده می  شود. دست داده و از آن برای جابه جایی

+H و  ، FAD+ FADH2 تجزیه و تولید پرو تئین شماره ی 2( پروتئینی کوچک در غشا می  باشد که عالوه بر انتقال الکترون از پروتئین شماره یک به سه در سطح آن
الکترون خواهد کرد که الکترون را وارد زنجیره ی انتقال الکترون می  کند. 

پرو تئین شماره  3( پروتئین سوم نیز از پروتئین های بزرگ سرتاسری بوده که با استفاده از مقداری از انرژِی الکترون های در حال حرکت یون های هیدروژن را به روش 
فعال از بخش داخلی میتوکندری به فضای بین دو غشا پمپ می  کند.

پرو تئین شماره 4( یک پروتئین کوچک است که در سطح خارجی قرار دارد و ناقل الکترون ها از پروتئین سوم به پنجم است.
پرو تئین شماره  5( سومین پروتئین بزرگ و سرتاسری زنجیره که مانند دو پروتئین بزرگ دیگر یون های هیدروژن را به فضای بین دو غشا پمپ می  کند. در ضمن با 
رسیدن الکترون ها به این پروتئین در مجاور آن اکسیژن با گرفتن الکترون ها به یون اکسید تبدیل می  شود .یون اکسید با پروتون های موجود در بخش داخلی میتوکندری 

ترکیب و مولکول های آب را بوجود می  آورد. 
چند نانو نکته:

الف( اکسیژن در انتهای زنجیره ی انتقال الکترون نقش آخرین پذیرنده ی الکترون را دارد.
ب( پروتئین هایی که در زنجیره ی انتقال الکترون وجود دارند دارای خاصیت اکسایش و کاهش می  باشند. با گرفتن الکترون دچار کاهش شده و با از دست دادن الکترون 

اکسایش می  یابند.
ج( انتقال یون های هیدروژن از بخش داخلی میتوکندری به فضای بین دو غشا در خالف شیب غلظت صورت می  گیرد و انتقال فعال محسوب می  شود.

د( با انتقال یون هیدروژن به فضای بین دو غشا در این فضا PH کاهش و در بخش داخلی میتوکندری افزایش می  یابد.
ذ( مولکول های اکسیژن که نقش پذیرنده ی نهایی الکترون را دارند با انتشار ساده به بخش داخلی میتوکندری وارد شده  اند. این گاز برای ورود به سلول از سه غشا عبور 

کرده است.»غشای سلول- غشای خارجی میتوکندری- غشای داخلی میتوکندری. 
ر( در نبود اکسیژن سلول تنفس بی هوازی »تخمیر« خواهد داشت و زنجیره ی انتقال الکترون از کار خواهد افتاد. 

FADH2 که بعد از NADH قرار دارد و پروتون کمتری را جابه جا می  کند می  توان استنباط کرد که این مولکول انرژی کمتری را نسبت به  ز( با توجه به مکان تجزیه ی
NADH برای تولید ATP فراهم می  کند.
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:ATP تولید
با ورود یون هیدروژن از بخش داخلی میتوکندری به فضای بین دو غشا تراکم این یون در این فضا افزایش می  یابد و یک شیب غلظت بین دو سوی غشای داخلی شکل 

می  گیرد و به این دلیل یونهای هیدروژن تمایل به ترک فضای بین غشایی و ورود به فضای داخلی دارند. 
در خارج از زنجیره ی انتقال الکترون در غشای داخلی میتوکندری مجموعه ای پروتئینی وجود دارد که هم نقش کانالی و هم نقش آنزیمی   دارد و به آنزیم ATP ساز 
معروف است. پروتون ها از مسیر کانالی این پروتئین به درون بخش داخلی میتوکندری وارد می  شوندکه نوعی انتشار تسهیل شده می  باشد. جریان پروتون باعث می  شود 

تا انرژی الزم برای تشکیل ATP از ADP و یک گروه فسفات فراهم شود. 

الف( آنزیم ATP ساز در سطح داخلی خود به سمت بخش داخلی میتوکندری با نقش آنزیمی   واکنش ترکیب ADP با گروه فسفات را فعال می  کند.
ب( ATP نوعی نوکلئوتید می  باشد که قند ربیوز دارد ، پس در ساختار RNA در رونویسی به کار رفته و با از دست دادن دو گروه فسفات در رشته ی پلی نوکلئوتیدی قرار می  گیرد.

ج( در ارتباط با زنجیره ی انتقال الکترون میتوکندریایی چهار نوع انتقال مواد را مشاهده می  کنیم:
1. انتشار ساده: که شامل انتقال اکسیژن از بیرون سلول به بخش داخلی میتوکندری می  باشد. 

2. انتشار تسهیل شده: انتقال یون های هیدروژن از بخش داخلی میتوکندری توسط آنزیمATP ساز.
3. انتقال فعال: جابه جایی پروتون ها از بخش داخلی میتوکندری به فضای بین غشایی توسط سه پروتئین بزرگ سرتاسری.

4. اسمز: انتقال آب تولید شده در انتهای زنجیره ی انتقال الکترون از بخش داخلی میتوکندری به بیرون از میتوکندری.
د( ساخته شدن ATP با اکسایش مولکول ها و در نهایت تولید اکسیژن دو بار منفی همراه است در نتیجه ساخته شدن ATP از نوع ساخته شدن اکسایشی است.

ذ( غشای دوم میتوکندری چین خوردگی هائی دارد که باعث افزایش سطح تولید ATP می  شود. با توجه به اینکه غشا محل اجزای زنجیره ی انتقال الکترون است ، چین 
خوردگی غشا امکان حضور عوامل زنجیره ی  انتقال الکترون را بیش تر می  کند که نتیجه ی آن افزایش تولیدATP می  باشد.

 94 در زنجیره ی انتقال الکترون یون های هیدروژن از طریق کانال پروتئینی .................... شده و  در  بخش .................... میتوکندری، ATP رها می   شود.
)ذکراهللافشار-تبریز( 4. منتشر – داخلی  3. منتشر – خارجی )بین دو غشا(   2. تلمبه – خارجی )بین دو غشا(   1. تلمبه – داخلی 

 95 انرژی الزم برا ی تولید ATP  از پیوستن یک گروه فسفات به ADP در درون راکیزه » میتوکندری« به طور مستقیم از انرژی ناشی از ....................  
)ذکراهللافشار-تبریز( تأمین می   شود.

2. حرکت پروتون ها در جهت شیب غلظت خود 1. حرکت الکترون ها در پمپ های موجود در غشا  
4. حرکت پروتون ها در خالف جهت شیب غلظت خود  3. حرکت الکترون ها از NADH به سوی اکسیژن 

)ذکراهللافشار-تبریز(  96 چند مورد جمله زیر را به طور صحیحی تکمیل می   کند؟
» .................... موجود در غشا داخلی میتوکندری .................... «

الف. مجموعه پروتئین کانالی – با صرف انرژی یک گروه فسفات را با ADP ترکیب کرده و آن را به ATP تبدیل می   کند.
به بخش درونی میتوکندری می   شود. H+ ب. مجموعه پروتئین کانالی – بدون صرف انرژی، در جهت شیب غلظت باعث انتشار یون

+H به فضای بین دو غشا پمپ شوند. ج. پروتئین های زنجیره ی انتقال الکترون – با صرف انرژی باعث می   شوند یون های
د. پروتئین های زنجیره ی انتقال الکترون – الکترون ها را در انتهای زنجیره به اکسیژن منتقل کرده و آب تولید می   کنند.

 4 .4   3 .3  2 .2  1 .1
+H به بستره )فضای داخلی( میتوکندری »راکیزه« یک سلول گیرنده ی چشایی شود در این صورت ابتدا   97 اگر نوعی ماده ی شیمیائی بتواند مانع ورود
)ذکراهللافشار-تبریز( .................... متوقف خواهد شد.

2. تشکیلATP از ADP و گروه فسفات 1. ترکیب یون اکسید با پروتون  
 ATP 4. تجزیه ی مولکول   NAD+ 3. گرفتن الکترون توسط

با توجه به شکل زیر به سؤال های 98 و 99 پاسخ دهید.
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)ذکراهللافشار-تبریز(  98 چند مورد از عبارت های زیر به شکل ناصحیحی بیان نشده است؟
ب. در واکنش M نهایتاً انرژی الزم برای تولید ATP فراهم می شود. الف. با فعالیت پروتئین »F« PH محیط »L« افزایش می   یابد. 

د. حرکت پروتون ها در مسیر C انتقال فعال محسوب می   شود. ج. در واکنشE اکسیژن با گرفتن الکترون دچار کاهش می   شود.  
هـ. در واکنش »B« انرژی الزم برای تولیدATP را شیب غلظت پروتون ها فراهم می   کند.

 3 .4  5 .3  4 .2  2 .1 

)ذکراهللافشار-تبریز(  99 کدام گزینه به شکل نادرستی بیان شده است؟ 
FADH2 دارد. 1. انرژی الکترون ها ی حاصل از تجزیه ی NADH نقش بیش تری در تولیدATP نسبت به 

2. فعالیت آنزیم ATP ساز باعث می   شود در بخش »A« غلظت ADP و PH محیط افزایش یابد.   
3. تولید ATP در خارج از زنجیره ی انتقال الکترون و با انتشار پروتونها به بخش داخلی راکیزه »میتوکندری« صورت می   گیرد.

4. در سمت داخلِی پروتئیِن »NADH »K اکسایش یافته و الکترون های تولید شده توسط پروتئین جذب می   شود.
)فرزانهافصحی-زنجان( ......................... NADH ........................ FADH2  100 

1. همانند – الکترون های پرانرژی خود را به مولکول ناقل الکترون اول می دهد. 
2. برخالف – فقط در مرحله گلیکولیز تولید می شود. 

3. همانند – از الکترون های پرانرژی آن برای تلمبه کردن پروتون ها به فضای بین دو غشاء میتوکندری استفاده می شود. 
4. برخالف – به علت تأمین انرژی بیش تر برای تلمبه کردن پروتون ها به فضای بین دو غشا می تواند سبب تولید ATP بیش تری شود. 

)آرزواسدالهی-کرمان(  101 در ارتباط با زنجیره انتقال الکترون در غشا داخلی میتوکندری کدام مورد درست می باشد؟
1. ورود یون های هیدروژن به داخل میتوکندری منجر به تولید ماده ای می شود که می تواند در مرحله اول تنفس سلولی نیز تولید شود. 

2. دو نوع حامل الکترون پرانرژی تعداد الکترون متفاوتی برای برای انتقال یون های هیدروژن در اختیار زنجیره انتقال الکترون قرار می دهند. 
FADH استفاده می کنند.  NADH»2 3. پمپ ها برای انتقال یون هیدروژن به داخل میتوکندری از انرژی الکترون های پرانرژی 

4. حامل های الکترون پرانرژی انرژی خود را مستقیماً برای انتقال یون هیدروژن در اختیار پمپ ها قرار می دهند. 
)آرزواسدالهی-کرمان(  102 کدام گزینه ها عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

ورود یون های هیدروژن ........................... خروج این یون ها .......................... . 
الف. به کمک حامل های الکترون به فضای بین دو غشا برخالف – نیاز به الکترون های پرانرژی دارد. 

ب. به فضای بین دو غشا همانند – از فضای بین دو غشا به انرژی ATP نیاز ندارد. 
ج. به داخل میتوکندری برخالف – به فضای بین دو غشا، از مکان های بیش تری انجام می گیرد. 

د. به داخل میتوکندری همانند – به فضای بین دو غشا، وابسته به عمل ترجمه می باشد. 
2 .4  1 .3  3 .2  4 .1

)منصوربدری-سنندج(  103 در واکنش های زنجیره انتقال الکترون در غشای درونی میتوکندری ........................
1. پروتون ها از طریق چند نوع مولکول با انتشار تسهیل شده به بخش درونی میتوکندری وارد می شوند.

+H با مصرف ATP از بخش داخلی به بخش خارجی میتوکندری منتقل می شوند. 2. یون های 
FADH2 دیرتر وارد زنجیره انتقال الکترون می شود. NADH  .3 برخالف 

4. می توان گفت برای تولید 6 مولکول آب، 6 مولکول NADH مصرف می شود.
)منصوربدری-سنندج(  104 کدام یک جمله زیر را به درستی کامل می کند؟

»در گیرنده های بویایی انسان ....................«
+NAD پروتون مصرف می شود. 1. برای بازسازی FAD همانند بازسازی 

2. پروتئین های غشایی موثر در مقدار ATP، ممکن است توانایی انتقال فعال مواد را داشته باشند.
3. هر مولکول موثر در انتقال الکترون در غشای درونی میتوکندری، از عرض غشا عبور کرده است.

4. سیانید با جلوگیری از انتقال پروتون، باعث توقف زنجیره انتقال الکترون غشای درونی میتوکندری می شود.
)پرویزبصیری-همدان(  105 چند مورد از عبارت های زیر در مورد زنجیره ی انتقال الکترون نادرست است؟

O2 می باشد.  الف. در غشای بیرونی میتوکندری وجود دارند و گیرنده ی نهایی الکترون ها در این زنجیره ی 
ب. انتقال پروتون ها از فضای درونی میتوکندری به فضای بین دو غشای میتوکندری از نوع انتقال فعال است. 

ج. برگشت پروتون ها از فضای بین دو غشای میتوکندری به بخش درونی میتوکندری نوعی انتقال فعال است که ATP می سازد. 
FADH2 فراهم می شود.  H) به فضای بین دو غشا از NADH و  )+ د. انرژی الزم برای انتقال فعال یون های هیدروژن 

1 .4  2 .3  3 .2  4 .1
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)پرویزبصیری-همدان(  106 چند مورد از عبارت های زیر درباره ی زنجیره ی انتقال الکترون میتوکندری نادرست است؟
+H وجود دارد.  الف. به ازای یک پروتئین ATP ساز، سه مولکول پمپ کننده ی 

ب. اولین پمپ برخالف سومین پمپ، باعث تجزیه ی NADH می شود. 
H نمی شود.  O2 ج. اولین پمپ برخالف سومین پمپ، باعث تولید 

+H از درون محیط داخلی میتوکندری می شود.  د. اولین پمپ همانند سومین پمپ، باعث خروج 
هـ . اولین انتقال دهنده ی الکترون در ضخامت غشا و چهارمین انتقال دهنده در سمت داخلی غشای درونی قرار گرفته است. 

1 .4  2 .3  3 .2  4 .1
)علیمحمدباطبی-آمل(  107 چند عبارت جمله زیر را به نادرستی کامل می کند؟

»با جابه جایی الکترون در طول زنجیره ی انتقال الکترون در غشا درونی راکیزه )میتوکندری( .................... .«
FADH2 باشد یون های هیدروژن در سه محل پمپ می شوند. الف. اگر انرژی الکترون از مولکول

ب. سبب افزایش شیب غلظت پروتون در جهت فضای بیرونی )فضای بین دو غشا( می شود.
ج. نتیجه اش از دست دادن الکتروِن مولکولی اکسیژن می باشد که سبب تولید اتم اکسیژن با دو بار منفی می شود

د. مولکول هایی وجود دارند که با مصرف انرژی الکترون سبب پیوستن فسفات به ADP و تولیدATP می شوند.
4 .4  3 .3  2 .2   1 .1

)محمدرسولفالح-یزد(  108 چند مورد به درستی بیان شده است؟
و NADH در سه محل از زنجیره الکترون به فضای بین دو غشا میتوکندری پمپ می شود. FADH2 الف. پروتون های رها شده از مولکول های ناقل

ب. عبور پروتون از پروتئینی در غشا داخلی میتوکندری انرژی موردنیاز برای تولید ATP از ADP را فراهم می کند.
ج. با مهار آنزیم ATPساز در غشا داخلی میتوکندری ابتدا تولید آب در زنجیره مهار خواهد شد.

+H است. د. سر مولکول آنزیم ATPساز غشا داخلی میتوکندری در فضایی قرار می گیرد که محل پمپاژ
4 .4  3 .3  2 .2  . .1

)بهرامفرهادیمقدم-تربتجام(  109 اگر میتوکندری در محیطی با PH پایین قرار گیرد تا ATP تولید کند. کدام عبارت صحیح می باشد؟
2. موجب کاهش یون هیدروژن در فضای بین دو غشا می شود. 1.  تولید ATP رو به کاهش می گذارد. 

4. انتشار یون هیدروژن را از فضای بین دو غشا به ماتریکس افزایش می دهد. 3. غلظت اسید را در ماتریکس میتوکندری کاهش می دهد. 
)نجمهحداد-شیراز(  110 کدام گزینه از نظر درستی با بقیه تفاوت دارد؟

، باعث انتقال پروتون ها از دو پمپ غشایی می شود. FADH2 1. انرژی حاصل از الکترون های پرانرژی
2. با فعالیت پروتئین ATPساز در غشای داخلی میتوکندری، PH در فضای بین دو غشا اسیدی تر می شود.

CO2 و ATP است. ، H O2 3. نتیجه ی فعالیت پمپ ها و کانال غشایی در میتوکندری، تولید
4. به ازای احیا شدن یک مولکول NADH درون میتوکندری، یک یون اکسید تولید می شود.

دارد. قرار  میتوکندری   ........................ در  می رساند   H O2 کننده  تولید  پروتئین  به  را  الکترون  الکترون،  انتقال  زنجیره  در  که  ناقلی   111 
)نظامجلیلیان-خرمشهر( 4. در سطح داخلی غشای بیرونی  3. در فضای درونی )بستره(  2. در سطح خارجی غشای درونی   1. در سطح داخلی غشای درونی 
)سیدحسینخاتمیان-آستانهاشرفیه(  112 در زنجیره انتقال الکترون در غشای داخلی میتوکندری ، ................... .

1. پروتون ها در خالف شیب غلظت و با مصرف ATP از فضای درون میتوکندری به فضای بین دو غشا پمپ می شوند.
2. آخرین گیرنده الکترون ها ، اتم های اکسیژن می باشند. 

FADH2 نقش بیش تری در تولید ATP دارند.  3. الکترون های NADH نسبت به الکترون های
4. آنزیم ATP  ساز ، عملکردی شبیه پمپ سدیم – پتاسیم در غشای نورون دارد.

)داریوشخاکسار-بروجن(  113 هنگام تنفس هوازی در سلول های پوششی روده باریک، همه ی .................... .
NADPH .1های تولید شده در اثر سوختن گلوکز، طی چرخه کربس تولید می شود.

های حاصل از سوختن گلوکز، طی چرخه کربس تولید می شود. CO2 .2
NADH .3های حاصل از سوختن گلوکز، در میتوکندری تولید می شود.

های تولید شده در اثر سوختن گلوکز، طی چرخه کربس تولید می شود. FADH2 .4
)مریمسازمند-شیراز(  114 پروتئین کانالی غشای داخلی راکیزه) میتوکندری( .................... .

+H از فضای بین دو غشا می شود.  2. سبب جابه جایی یون های 1. نقش آنزیمی مشابه پمپ سدیم – پتاسیم دارد. 
4. با عملکرد خود می تواند فسفات  های فضای بین دو غشای میتوکندری را کاهش می دهد.  3. با عملکرد خود باعث کاهشpH فضای بین دو غشا می شود. 
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)حسینیوسفوند-الشتر(  115 چند مورد جمله  زیر را به درستی کامل می کنند؟ 
»در زنجیره انتقال الکترون، .................... «

الف. همه ی پروتئین های موجود در غشا داخلی میتوکندری، پروتون را به فضای بین دو غشا پمپ می کنند.
FADH2 و NADH هر دو به یک اندازه باعث پمپ کردن پروتون می شوند. ب.

ج. همه ی پروتئین های موجود در غشا داخل میتوکندری، پروتون ها را در یک جهت منتقل می کنند.
FADH2 باعث تولید ATP بیش تری در زنجیره انتقال الکترون  می شود. د. هر NADH نسبت

4 .4  3 .3  2 .2  1 .1
)حسینیوسفوند-الشتر(  116 چند مورد از عبارات زیر به نادرستی بیان شده اند؟

FADH2 برخالف مولکول دریافت کننده الکترون از NADH با بستره ی میتوکندری تماس ندارد. الف. مولکول دریافت کننده الکترون
ب. در همه ی سلول های انسان، آنزیم های مربوط به چرخه ی کربس در بستره میتوکندری وجود دارند.
ج. آنزیم های مربوط به گلیکولیز در همه ی سلول های زنده، در ماده زمینه سیتوپالسم فعالیت می کنند.

د. بازده کلی تولید ATP به ازاء سوختن یک مولکول گلوکز، در پروکاریوت ها بیش تر از یوکاریوت ها می باشد.
4 .4  3 .3  2 .2  1 .1

)حبیبزاهری-بندرعباس(  117 در هر سلولی که قادر است با تبدیل مولکول 4 کربنی به مولکول 6 کربنی، کوانزیم A تولید کند .............
1. امکان تجزیه گلوکز بدون تولید گاز کربن دی اکسید وجود ندارد.

2. دارای نوکلئیک اسید دورشته ای است که در هر رشته ی آن گروه فسفات در یک انتها و قند 5 کربنی در انتهای دیگر قرار دارد. 
NAD را دارد.  H e NADH+ + −+ + →2 2 3. توانایی انجام واکنش 

4. دارای اندامک دوالیه ای هستند که در خنثی سازی رادیکال های آزاد نقش دارند. 
)ابراهیمزرهپوش-رشت(  118 »در زنجیره ی انتقال الکترون موجود در غشای داخلی میتوکندری ..........................«

FADH2 و NADH از همه ی ناقلین عبور می کنند.  1. همه ی الکترون های 
FADH2 یکسان نیست.. 2. میزان فعالیت ناقلین در پمپ پروتون برای NADH و
3. برخالف چرخه ی کربس، فعالیت آن در کاهش فسفات آزاد بستره نقشی ندارد.

4. مقدار زیادی ATP در انتهای زنجیره تولید می شود.
)محمدرسولفالح-یزد(  119 در هر سلول با تنفس هوازی .................... .

1. که دارای دو نوع اسیدنوکلئیک خطی و حلقوی است اکسایش استیل کوآنزیم A درون اندامک میتوکندری صورت می گیرد.
2. پروتون ها در سه محل از زنجیره انتقال الکترون از بخش داخلی میتوکندری به فضای بین دو غشا پمپ می شوند.

3. اگر دارای چرخه سلولی است آنزیمی که اکسایش پیرووات را انجام می دهد در غشا درونی میتوکندری قرار دارد.
4. که دارای DNA حلقوی متصل به غشا است، تولید هم زمان الکتات و استیل  کوآنزیم در سیتوپالسم ممکن نیست.

)فرزانهافصحی-زنجان(  120 در ارتباط با نقش اکسیژن در تنفس سلولی )یاخته ای( کدام صحیح است؟
2. دهنده ی الکترون و یون هیدروژن 1. گیرنده ی الکترون و پروتون   

4. دهنده ی پروتون و تشکیل دهنده ی آب 3. گیرنده ی پروتون و دهندۀ الکترون 


