
فهرست مطالب

9......................... ................................................................................................................................................................نیپروتئساختارمبحث
pH..................................................................................................................................................................................................13وبافرمبحث
23....................................................................................................................................................................................نیپروتئوسنتزیبمبحث
35............................................................................................................................................................................................................میآنزمبحث
57..................................................................................................................................................................................................هاهورمونمبحث
82........................................................................................................................................................................................یتنفسرهیزنجمبحث
93.............................................................................................................................................................................................دراتیکربوهمبحث
102...............................................................................................................................................................هادراتیکربوهسمیمتابولمبحث
136...................................................................................................................................................................................................هایچربمبحث
146..................................................................................................................................................................................یچربسمیمتابولمبحث
167..............................................................................................................................................................................................نهیدآمیاسمبحث
179........................................................................................................................................................................نهیدآمیاسسمیمتابولمبحث
203....................................................................................................................................................................................دیاسکینوکلوئمبحث
215...... ................................................................................................................................................................دهاینوکلئوتسمیمتابولمبحث
227..................................................................................................................................................................یمعدنموادوهانیتامیومبحث
241.....................................................................................................................................................................................................گوارشمبحث
246...........................................................................................................................................................................................................قلبمبحث
255....... ................................................................................................................................................................................................تنفسمبحث
260.........................................................................................................................................................................................................خونثمبح

فهرست کلی
) 10قطب (تهران 
) 9قطب (مشهد 
) 8قطب (کرمان 

) 7قطب (اصفهان 
) 6قطب (زنجان 
) 5قطب (شیراز 
) 4قطب (اهواز 

) 3قطب (همدان 
) 2قطب (تبریز 
) 1قطب (شمال 
)Reform(ریفرم 

آزاد



83 پروگنوز بیوشیمی

مبحث زنجیره تنفسی±

)7قطب -95پزشکی شهریور (ها در مهار کدام مسیر زیر دخالت دارند؟باربیتورات-1

اوره هچرخ)دتنفسیهزنجیر)جکربس هچرخ)بگلیکولیز)الف
.کنندمیرا مهارزنجیره تنفسی Iکمپلکس ها، و باربیتورات) سم ماهی(روتنون ، Aیسیدین بیوتیک پیرآنتی

�.گزینه ج صحیح است

و + 0/23و+ 0/07و +,0/29+0/55تیب به ترc3و cو bو a3و aهايسیتوکرومE0تاندارد سادر صورتی که پتانسیل احیا-2

به از دست دادن الکترون از زیاد به کم کدام است؟ولت باشد ترتیب تمایل آنها +0/32
)4قطب -95پزشکی شهریور (

a) الف → a3 → b → c → c1ب(a3 → a → b → c1 → c
b → c1 → c → a3 → a)دb → c → a3 → c1 → a)ج

یمی دبیرستان به اگه از ش. (باشدمیبه از دست دادن الکترون بیشترآنها تمایل، کمتر باشدها استاندارد سیتوکرومهرچی پتانسیل احیا 
تمایلش به اکسایش یا ازدست دادن الکترون بیشتر ، تر بودهرچی توي اون جدوله عدد پتانسیل کاهشی کمتر و منفی، یاد داشته باشید

: به از دست دادن الکترون به صورت زیر است ها ومپس ترتیب تمایل این سیتوکر) بود
b > c > a3 > c1 > a

�.گزینه ج صحیح است

)2قطب -95پزشکی شهریور (؟شودمیي تنفسی باعث کدام اختالل زیر هاي زنجیرهنقص ارثی کمپلکس-3

اسیدوز الکتیک )دگلوکز اوري)جهمولیتیک آنمی )بکتواسیدوز) الف

و در نتیجـه میـزان   آورنـد میهوازي رويبیها به تنفسسلول، اکسیداسیون از طریق زنجیره تنفسی انجام نشودمشخصه که وقتی 
.کندمیالکتیک اسید خون افزایش پیدا

�.گزینه د صحیح است

............ .زیرا شودمینATPزنجیره انتقال الکترون منجر به تولید IIها از کمپلکس انتقال الکترون-4
)قطب آزاد-95پزشکی شهریور (

.شوندمیمنتقل Qکوآنزیم ها از این کمپلکس به الکترون)الف
.شودمینآنها ها از این کمپلکس منجر به کاهش پتانسیل ردوکسانتقال الکترون)ب
.باشداین کمپلکس پمپ پروتون نمی)ج
.سننتاز نیستATOآنزیماین کمپلکس یک)د

.باشدنمیپمپ پروتونIVو IIIو Iهاي برخالف کمپلکس، الکترونزنجیره انتقالIIکمپلکس 

�.گزینه ج صحیح است

؟کندمیانتقال الکترون عمل فسفریالسیون از اکسیداسیون در زنجیرهعنوان جداکنندهکدام ترکیبات به-5
)10قطب -95پزشکی اسفند (

مالونات)دسیانید)جدي نیتروفنل-4و 2)بAمایسین آنتی)الف
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این ترکیبات در محیط بدن سمی هستند و . شوندمیترکیبات جداکننده باعث تفکیک اکسیداسیون از فسفریالسیون در زنجیره تنفسی
.دي نیترو فنول است–4و2شود، میکه زیاد استفادههایی یکی از جداکننده. که تنفس از کنترل خارج شودشوند میمنجر

�.گزینه ب صحیح است

؟شودمیهاي زنجیره تنفسی توسط یون سیانید یا کربن منوکسید مهار موجود در ساختار کمپلکسسیتوکرومکدام -6

)9قطب -95پزشکی اسفند (

bسیتوکروم ) دC1سیتوکروم ) جaa3سیتوکروم ) بC سیتوکروم) الف

:مهارکننده زنجیره تنفسی هاي ماده
باربیتورات ها–Aپیریسیدین بیوتیکآنتی: Iکمپلکس 
TIFA–کاربوکسین : IIکمپلکس

A–BALمایسین آنتی–دي مرکاپرول : IIIکمپلکس 
سیانید-aa3 :H2S–COیا IVکمپلکس 

�.گزینه ب صحیح است

)3ـ قطب 95پزشکی اسفند (؟شودمیدرکدام حالت زیر انجام تنفس سلولی و زنجیره انتقال الکترون تسریع -7

NADHبه NADافزایش )بATPبه ADPافزایش نسبت )الف
کاهش میزان اکسیژن موجود در سلول)دج غشاءارداخل میتوکندري نسبت به خpHکاهش )ج

.کندمیبا سرعت بیشتري فعالیت، ATPزنجیره تنفسی براي افزایش تولید ، ADPو افزایش ATPمشخصه که با کاهش 

�.گزینه الف صحیح است

)2قطب -95پزشکی اسفند (؟شودمیتنفسی محسوب زنجیرهIIجزء کمپلکس شماره آنزیم کدام-8

ماالت دهیدروژناز)دسوکسینات دهیدروژناز)جسیتوکروم اکسیداز)بدهیدروژناز NADH)الف

موجود در چرخه سوکسینات دهیدوژناز آنزیم .و گوگرد استآهن و مراکزFADردوکتاز داراي گروه Q–یا سوکسینات IIکمپلکس 
ه برا ها الکترونIاین کمپلکس همانند کمپلکس. توان گفت که جزئی از کمپلکس استمیکربس با این کمپلکس در ارتباط است و

کندمیرا احیاآن ودهد میQکوآنزیم 

�.گزینه ج صحیح است

هاي زنجیره انتقال الکترون عامـل  سیک از کمپلکمهار کدام، بیماري دچار مسمومیت با گاز منوکسید کربن شده است-9

)10و 8، 7، 6، 5، 3، 2، 1هاي مشترك قطب-96پزشکی شهریور (باشد؟مسمومیت این فرد می

IV)دII)جI)بIII)الف

.کنندمیرا مهار) IVکمپلکس (سیتوکروم اکسیداز آنزیم )ˉCN(و سیانید ) CO(منواکسید کربن ، )H2S(سولفید هیدروژن 

�.صحیح استگزینه د 
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عنـوان یـک   انتقـال الکتـرون بـا جـدا کـردن فسفریالسـیون از اکسیداسـیون بـه        هـاي زنجیـره  یک از مهارکنندهکدام-10

uncoupler9قطب -96پزشکی شهریور (کند؟عمل می(

آتراکتیالت)داسکوربات)جمونوکسید کربن)بدي نیتروفنول4و 2)الف

رژي حاصل صرف تولیـد حـرارت  پذیرد و انمیداسیون بدون فسفریالسیون انجامیروند اکس، لودر حضور ماده جداکننده دي نیتروفن
.ATPشود نه می

�.گزینه الف صحیح است

)4قطب -96پزشکی شهریور (کند؟بیشتري تولید میATPیک از ترکیبات زیر انتقال الکترون کدامدر زنجیره-11

FMNH2)د+NADH+H)ج+NADPH+H)بFADH2)الف

.کندمیتولیدFADH2 ،1.5ATPو هر مولکول NADH + H+ ،2.5ATPهرمولکول 

�.گزینه ج صحیح است

نقش ندارد؟ATPهاي زنجیره انتقال الکترون در ایجاد گرادیان هیدروژنی و در نتیجه تولید یک از کمپلکسکدام-12

)قطب آزاد-96پزشکی شهریور (

IVکمپلکس )دIIIکمپلکس )جIIکمپلکس )بIکمپلکس )الف

از طریـق ایـن   +Hو گـوگرد اسـت هـیچ یـون     آهن و مراکزFADیک تتسردوکتاز داراي گروه پروQ-کسیناتویا سIIکمپلکس 
.شودمیتوسط این کمپلکس اکسیدFADH2. شودنمیغشاي میتوکندري جابجا2کمپلکس به فضاي بین 

�.گزینه ب صحیح است

AsO2)آرسنیت -13
)کشوري-96پزشکی شهریور (کند؟کدام واکنش سیکل کربس را مهار می، (--

ایزوسیترات-اگزالوسوکسینات)باگزالواستات -سیترات )الف
سوکسینات–فومارات )دکتوگلوتاراتآلفا -سوکسینیل کوآ)ج

رات دهیـدروژناز در چرخـه کـربس،    آلفـا کتوگلوتـا  . آرسنیت مهارکننده پیـرووات دهیـدروژناز و آلفاکتوگلوتـارات دهیـدروژناز اسـت     
. کندآلفاکتوگلوتارات را به سوکسینیل کوآ تبدیل می

�.گزینه ج صحیح است

قدرت احیاء کنندگی کدام مورد زیر بیشتر از بقیه است؟، انتقال الکتروندر زنجیره-14

)4قطب - 96پزشکی اسفند (

فالووپروتئین)دیوبی کینون)جbسیتوکروم )بaa3سیتوکروم )الف

شود بنابراینمیشود و مولکول بعدي احیامیخود اکسیدکند یعنیمیخود را احیا، هر جزء جزء بعديدر طول زنجیره انتقال الکترون
در aa3سـیتوکروم  . یابـد مـی ل اکسیدشوندگی کاهشل الکترون قدرت احیاکنندگی و پتانسیتوان گفت که در طول زنجیره انتقامی

.اش کمتر استاست بنابراین در زنجیره از همه جلوتر و قدرت احیاکنندگیIVکمپلکس



بیوشیمیپروگنوز  86

�.گزینه الف صحیح است

نیتروفنل چیست؟دي4و 2توسط میتوکندري در مواجهه با O2دلیل افزایش شدید مصرف -15

)قطب آزاد- 96پزشکی اسفند (

انتقال الکترونزنجیرهIIIمهار کمپلکس )الف
شیب غلظت پروتون میان ماتریکس و فضاي بین دو غشاءاز بین رفتن)ب
F0F1مهار کمپلکس )ج
یوبی کوینوناز هامهار انتقال الکترون)د

روند اکسیداسیون بدون فسفریالسیون انجام پذیرد و انرژي شوند میباعث) uncoupler(در نقش جداکننده ) DNP(دي نیترول فنول
در غشاي داخلی میتوکنـدري  +Hدهندههمچون یک انتقالDNP، زندههاي لبه عبارتی در سلو. ولید حرارت گرددحاصل صرف ت

.بردمیالزم براي تولید انرژي را ازبین+Hگرادیان ، +Hال قکند و با انتمیعمل

�.گزینه ب صحیح است

ازیـک کـدام بـه الکتـرون انتقـال اسـت، الکتـرون انتقـال يزنجیـره دراختاللدچارکهبیماريبهکینونیوبیتجویز-16

)8و 10هاي مشترك قطب-97پزشکی شهریور (بخشد؟میبهبودرااین زنجیرهيهاکمپلکس

) I دIV)جIII)بII)الف

الکتـرون بـه دسـت   ،با اکسید کردن یوبی کینـون IIIکمپلکس . دهندیا یوبی کینون میQرا به کوآنزیم ها الکترونIIوIکمپلکس 
ایـن کمـپلکس در پایـان،    . کنـد مـی پروتون را به فضاي بین دو غشاي میتوکندري پمپ4اورد و با استفاده از انرژي انتقال آن، می

.کندمیرا احیاCسیتوکروم 

�.گزینه ب صحیح است

)9قطب -97پزشکی شهریور (شود؟چگونه باعث مرگ سریع می) سیانور(استنشاق گاز سیانیدهیدروژن -17

زنجیر انتقال الکترون IVمهار کمپلکس )بزنجیر انتقال الکترون II مهار کمپلکس) الف
G6PDآنزیم مهار جایگاه فعال)دFOF1 ATPaseمهار کمپلکس)ج

: IVمهم کمپلکس هاي مهارکننده
CO–H2S-سیانید

�.گزینه ب صحیح است

)7قطب -97پزشکی شهریور (کند؟ میمهاررارونالکتانتقاليزنجیرهکمپلکسکدامهالوتانبیهوشی داروي-18

IV)دIII)جII)بI) الف

.گرددمیدهیدروژنازNADHیا Iهالوتان موجب مهار کمپلکس 

�.گزینه الف صحیح است
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دهد؟هاي خود را مستقیماً به اکسیژن انتقال میي تنفسی الکترونیک از ترکیبات زیر در زنجیرهکدام-19

)5قطب -97پزشکی شهریور (

سیتوکروم اکسیداز)دNADH)جFADH2)بQکوانزیم ) الف
سپس از، گیردمیالکترونکند و از آن میاکسیدراCسیتوکروم ، یا سیتوکروم اکسیدازIVکمپلکس ، در مراحل پایانی زنجیره تنفسی

یان زنجیـره  این کمپلکس در پا. کندمیفضاي بین دو غشاي میتوکندري پمپرا به+Hکند و دو انرژي انتقال الکترون استفاده می
.شودمیتولیدآب دهد ومیانتقال الکترون قرار دارد و الکترون را به اکسیژن تحویل

�.گزینه د صحیح است

؟کندي انتقال الکترون را مهار میهاي میتوکندریایی زنجیرهیک از کمپلکسکدامCNیون سیانید -20
)2قطب -97پزشکی شهریور (

سوکسینات یوبی کینون اکسیدو رودکتاز)بردوکتازCسینوکروم -یوبی کیئول) الف
سیتوکروم اکسیداز)داکسیدو رودکتازNADH)ج

:یا سیتوکروم اکسیدازIVمواد مهارکننده کمپلکس 
CO–H2S–سیانید 

�.گزینه د صحیح است

)قطب آزاد-97پزشکی شهریور (است؟موردکدامتنفسزنجیردرIIIکمپلکسنقش-21

CسیتوکرومبهQH2کوآنزیمازالکترونانتقال)بCسیتوکرومبهQکوآنزیمازالکترونانتقال) الف
C1سیتوکرومبهQH2کوآنزیمازالکترونانتقال)دC1سیتوکرومبهQکوآنزیمازالکترونانتقال)ج

الکترون ، Q H2با اکسیدن کردن IIIسپس کمپلکس ) Q H2(کنند میرا احیاآن دهند ومیترونالکQبه کوانزیم IIوIکمپلکس 
در نهایت سیتوکروم IIIکمپلکس . کندمیپروتون را به فضاي بین دو غشا پمپ4، و با استفاده از انرژي انتقال آنآوردمیبه دست

Cکندمیرا احیا.
.گیردمیالکترونآن کند و ازمیرا اکسیدCکروم سیتو، IVکمپلکس 

�.گزینه ب صحیح است

:بجز، ها خاصیت پمپ الکترون دارندي کمپلکسي انتقال الکترون همهدر زنجیره-22

)7و 8، 10هاي مشترك قطب-97پزشکی اسفند (

IV)دI)جIII)بII) الف

.خاصیت پمپ کردن نداردIIکمپلکس 

�.استگزینه الف صحیح 

شود؟ ي تنفسی مهار میهاي زنجیرهیک از کمپلکسکدامCO)(در مسمومیت با منواکسیدکربن -23

)9قطب -97پزشکی اسفند (

سنتازATP)دسیتوکروم اکسیداز)جسوکسینات دهیدروژناز)بدهیدروژنازNADH) الف
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.دگردمیمهارH2Sسیانید و ، COیا سیتوکروم اکسیداز در اثر IVکمپلکس 

�.گزینه ج صحیح است

.شودمیATPموجب تولید ........ کند کهي شیمی اسمزي در مورد فسفریالسیون اکسیداتیو فرض میفرضیه-24

)4قطب -97پزشکی اسفند (

ADPتغییر در نفوذ پذیري غشاء داخلی میتوکندري نسبت به ) الف
هاي میتوکندريتشکیل پیوندهاي فسفات پرانرژي در پروتئین)ب
پمپاژ فسفات به داخل ماتریکس میتوکندري)ج
ایجاد گرادیان پروتونی در غشاي داخلی)د

�گزینه د صحیح است

)3قطب -97پزشکی اسفند (پروتئین به لیپید در کدام غشاء داراي بیشترین مقدار است؟ نسبت-25

غشاء داخلی میتوکندري)بغشاء خارجی میتوکندري) الف
غشاء میلین )دي آندوپالسمیشبکه)ج

�.گزینه ب صحیح است

دهند؟هاي خود را مستقیماً به اکسیژن انتقال میالکترون، یک از ترکیبات زیر در زنجیره تنفسیکدام-26

)دورهمیان- 97پزشکی آذر (

سیتوکروم اکسیداز)دFADH2)جNADH)بvکمپلکس )الف

.دهدمیانتقال الکترون قرار دارد و الکترون را به اکسیژن تحویلي هیا سیتوکروم اکسیداز در پایان زنجیرIVکمپلکس 

�.گزینه د صحیح است

ي انتقال الکترون مستقیماً هاي زنجیرهیک از فعالیتدر فردي که دچار خفگی با گاز مونواکسیدکربن شده است، کدام-27

)10قطب -98پزشکی نوین شهریور (گردد؟مختل می

Cانتقال الکترون به سیتوکروم )بFADH2دهیدروژناسیون ) الف
NADHدهیدروژناسیون)دانتقال الکترون به اکسیژن)ج

از انرژي . گیردکند و از آن الکترون میرا اکسید میCسیتوکروم IVکمپلکس . استIVمهارکننده کمپلکس ) CO(کربن مونواکسید 
این کمـپلکس در انتهـاي زنجیـره    . کندکند و دو پروتون را به فضاي بین دو غشاي میتوکندري پمپ میانتقال الکترون استفاده می

. شوددهد و آب تولید میالتکرون را به اکسیژن تحویل می. انتقال الکترون قرار دارد

�.یح استگزینه ج صح
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)9قطب -98پزشکی کالسیک شهریور (کند؟کدام بخش را مهار می(Atractyloside)سم آترکتیلوزاید -28

ي تنفسیفسفرپالسیون در زنجیره) الف
ي تنفسیاکسیداسیون در زنجیره)ب
در غشاء داخلی میتوکندريADP-ATPي ناقل تعویض کننده)ج
سنتز پروتئین توسط ریبوزوم)د

.استADP / ATP translocase inhibitorید یک گالیکوزید طبیعی و سمی است و یک ایلوزآتراکت

�.گزینه ج صحیح است

)8قطب -98پزشکی نوین شهریور (نمایند؟ یک از سموم زیر کمپلکس شماره چهار تنفسی را مهار نمیکدام-29

سیانید)دمونواکسید کربن)جآموباربیتال)بآزید) الف

. کنندرا مهار می) IVکمپلکس (آنزیم سیتوکروم اکسیداز ) CN(و سیانید ) CO(، منوکسید کربن )H2S(هیدروژن سولفید 

�.گزینه ب صحیح است

)8قطب -98پزشکی نوین شهریور (هاي زیر در متابولیسم داروها نقش دارند؟یک از سیتوکرومکدام-30

p450سیتوکروم )دbسیتوکروم )جaa3سیتوکروم )بcسیتوکروم ) الف

میکرورنال کبدي و همچنـین میتوکنـدري هسـت کـه نقـش مهمـی در اکسـید کـردن         هاي آنزیمیک از خانوادهP450سیتوکروم 
در بدن نقش ایفـا ) داروها، هورمون ها،سموم(همچنین در کلیرانس خیلی از ترکیبات .اسیدهاي چرب و زنوبیوتیک داردها، استروئید

.کندمی

�.استگزینه د صحیح

)7قطب -98پزشکی کالسیک شهریور (شود؟تنفسی توسط مونوکسید کربن مهار میيکدام کمپلکس زنجیره-31

IV)دIII)جII)بI)فال

. کنندرا مهار میIVکمپلکس ) -CN(و سیانید ) CO(، منواکسید کربن )H2S(سولفید هیدروژن 

�.گزینه د صحیح است

)6قطب -98پزشکی نوین شهریور (؟تنفس سلولی صحیح استکدام گزینه در مورد زنجیر -32

. شودانرژي انتقال الکترونی به شیب پروتونی تبدیل می) الف
. شوندها در ماتریکس میتوکندري انجام میواکنش)ب
. دهدزنجیر تنفس سلولی را تشکیل میIIIسوکسینات دهیدروژناز کمپلکس )ج
. گرددمیNADH, H+از ATPمولکول 3مهار زنجیر تنفسی با رتنون منجر به تولید )د

ها اول بـه شـیب پروتـونی تبـدیل شـده، سـپس ایـن شـیب پروتـونی توسـط           در طی زنجیره تنفس سلولی، انرژي انتقال الکترون
. شودتبدیل میATPبه ATPaseپمپ
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�.گزینه الف صحیح است

)4قطب -98پزشکی نوین شهریور (ي تنفسی براي الکترون از همه بیشتر است؟ ه از زنجیرهمیل ترکیبی کدام ماد-33

فالوپروتئین)دaa3سیتوکروم )جیوبی کینون)بدهیدروژنازNADH) الف

را به NADHو FADH2از ATPاي در غشاي داخلی میتوکندري وجود دارد که وظیفه تولید هاي پروتئینی ویژهها و کمپلکسآنزیم
بنـابراین  . احیاي ان از پتانسیل کم به پتانسیل زیاد اسـت -ترتیب قرار گرفتن این ناقلین بر اساس پتانسیل اکسیداسیون. عهده دارند
است، داراي پتانسیل بیشتر و میل ترکیبی بیشتري O2که در انتهاي زنجیره قرار دارد و مسئول انتقال الکترون روي aa3سیتوکروم 
.ون استبراي الکتر

�.گزینه ج صحیح است

تواند در واکنش فسفریالسیون در سطح سوبسترا شرکت کند؟ یک از ترکیبات زیر میکدام-34

)4قطب - 98پزشکی نوین شهریور (

FMNH2)بAMP) الف
فسفوانول پیرووات)دبیس فسفات6و 1فروکتوز )ج

از طریق فسفریالسیون در سطح سوبسـترا  ATPد هستند قادر به بیوسنتز ترکیباتی که داراي پیوند فسفات پرانرژي در ساختمان خو
. اي از این ترکیبات استفسفوانول پیروات نمونه. هستند

�.گزینه د صحیح است

)2قطب -98پزشکی نوین شهریور (شود؟ي تنفسی میسبب مهار کدام کمپلکس زنجیرهCOگاز مونواکسیدکربن -35

IVکمپلکس)دIIIکمپلکس)جIIکمپلکس)بIکمپلکس ) الف

. کنندرا مهار می) IVکمپلکس (و سیانید آنزیم سیتوکروم اکسیداز ) CO(، منواکسید کربن )H2S(سولفید هیدروژن 

�.گزینه د صحیح است

پیرووات دهیدروژناز است؟آنزیم ي اسید سیتریک از نظر عملکرد و ساختار شبیهچرخهآنزیم کدام-36

)2قطب - 98هریور پزشکی نوین ش(

آلفا کتوگلوتارات دهیدروژناز)بماالت دهیدروژناز) الف
سوکسینات دهیدروژناز)دایزوسیترات دهیدروژناز)ج

چنـین  ها و همعملکرد آنزیم. کمپلکس آنزیمی پیرووات دهیدرژناز از لحاظ ساختار شبیه کمپلکس آلفا کتوگلوتارات دهیدروژناز است
. کنندها را کاتالیز میalpha-keto acidهاي اکسیداتیو دکربوکسیالسیون هر دو واکنش. ترك استها نیز مشکوآنزیم آن

�.گزینه ب صحیح است

)قطب آزاد-98پزشکی نوین شهریور (:شوند، به غیر ازکربس تمامی مواد زیر تولید میيدر چرخه-37

GTP)دFADH2)جNADPH )بNADH) الف
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و ATP)GTP( ،FADH2ي تولیـد  اي در غشاي داخلی میتوکندري وجود دارند کـه وظیفـه  هاي پروتئینی ویژهها و کمپلکسآنزیم
NADHهر چرخه کـربس یـک مولکـول    . نامنداین مجموعه را زنجیره انتقال الکترون یا زنجیره تنفسی می. را برعهده دارندGTP

)ATP( سه مولکول ،NADH و یک مولکولFADH2کندتولید می .

�.گزینه ب صحیح است

)قطب آزاد-98پزشکی کالسیک شهریور (:شوند، به غیر ازکربس تمامی مواد زیر تولید میيدر چرخه-38

GTP)دFADH2)جNADPH)بNADH) الف

و ATP)GTP(،FADH2تولیـد  ي هدر غشاي داخلی میتوکندري وجود دارنـد کـه وظیفـ   اي هپروتئینی ویژهاي و کمپلکسها آنزیم
NADH هر چرخه کـربس یـک مولکـول    . نامندانتقال الکترون یا زنجیره تنفسی میاین مجموعه را زنجیره . برعهده دارندراGTP

)ATP(،3 مولکولNADH و یک مولکولFADH2کندمیتولید.

�.گزینه ب صحیح است

)میان دوره-98پزشکی آذر (گیرد؟سوبسترا انجام میسطح ردATPهاي زیر تولید یک از واکنشدر کدام-39

تبدیل ماالت به اگزوالواستات)بفسفوکلوکونات-6فسفات به -6تبدیل گلوکز )الف
تبدیل فسفوانول پیروات به پیروات)دتبدیل اگزوالواستات به فسفوانول پیروات)ج

از طریق فسفریالسیون در سـطح سوبسـترا   ATPد قادر بر ساخت ترکیباتی که داراي پیوند فسفات پرانرژي در ساختمان خود هستن
. کنددر سطح سوبسترا میATPها، تنها تبدیل فسفوانول پیروات به پیروات، تولید هاي گفته شده در گزینهدر بین واکنش. هستند

�.گزینه د صحیح است

کند؟ون عمل نمیعنوان پمپ پروتهاي موجود در زنجیره تنفسی بهیک از کمپلکسکدام-40

)میان دوره- 98پزشکی آذر (

IV)دIII)جII)بI)الف

که کمپلکس همراه با پمپ کردن پروتون از عرض غشاي داخلی میتوکندري است درحالیI ،III ،IVهاي انتال الکترون از کمپلکس
II فاقد توانایی پمپ کردنH+است.

�.گزینه ب صحیح است

)99پزشکی شهریور (کند؟میزنجیره تنفسی را مهارسیانید کدام کمپلکس -41

IV) دIII) جII) بI) الف

.کنندمیرا مهار) IVکمپلکس (آنزیم سیتوکروم اکسیداز ) CN(و سیانید) CO(منوکسید کربن، )H2S(سولفید هیدروژن
محل اثرگذارينام مهارکننده

روتنون
آمیتال 

Aمایسین آنتی
نیتروفنول دي4و2

Iکمپلکس 
Iکمپلکس 
IIIکمپلکس 

+Hحامل غشایی 
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مونواکسید کربن 
سیانید
آزاید

الیگومایسین

IVکمپلکس 
IVکمپلکس 
IVکمپلکس 

ATP سنتاز

�.گزینه د صحیح است

در میتوکنـدري جلـوگیري   ATPکدام یک از ترکیبات زیر با وجود افزایش فعالیت زنجیره انتقال الکترون ، از تولید -42

)99میاندوره دي (کند؟ می

مونواکسید کربن) ددي نیتروفنل) جسیانید) بروتنون ) الف

داخلیغشايدوطرفپروتونغلظتدردر واقع.یابدمیادامهفسفریالسیونبدوناکسیداسیونوشدهجداسازيباعثنیتروفنلدي
.بردمیبینازراغلظتیشیباینوکندمیایجاداختاللمیتوکندري

:ها گزینهسایربررسی
تنفسیزنجیرهبهNADبهمتصلدهیدروژنازیکطریقازمستقیماًکهسوبستراهاییاکسیداسیونازمهارکنندهاین: روتنون: الف

.دهدمیکاهشراانتقالزنجیرهفعالیتپسکندمیجلوگیري، شوندمیمرتبط
فرایندکلشدنمتوقفباعثپسکنند؛میمهاررااکسیدازسیتوکروموبودهکالسیکسمومجزسیانیدومونوکسیدکربن: دوب

.شوندمیتنفسی

�.گزینه ج صحیح است

)99علوم پایه اسفند (در زنجیره انتقال الکترون کدام است؟ IVنقش کمپلکس -43

Qو احیاي کوآنزیم FADH2اکسیداسیون ) الف
NADHاکسیدداسیون ) ب
cاکسیدداسیون سیتوکروم ) ج
انتقال الکترون به اکسیژن ) د

دهد و آب تولید تحویل می) گیرنده نهایی الکترون(ي انتقال الکترون قرار دارد و الکترون را به اکسیژن در پایان زنجیرهIVکمپلکس 
. شودمی

�.استصحیحگزینه د 

توانـد  مصـرف ایـن ترکیـب مـی    . کینون توصیه شده اسـت وضعیت انرژي، مصرف یوبیبه یک ورزشکار براي بهبود-44

)99علوم پایه اسفند (عملکرد کدام آنزیم زیر را بهبود بخشد؟

گلوتامات دهیدروژناز ) بسوکسینات دهیدروژناز ) الف
بتاهیدروکسی بوتیرات دهیدروژناز ) دپیرووات کربوکسیالز ) ج

توان گفت که جزئـی از ایـن کمـپلکس    در ارتباط است و میIIي کربس با کمپلکس دهیدروژناز موجود در چرخهآنزیم سوکسینات
منتقـل  FADپروتن به 2الکترون و 2طی اکسیداسیون سوکسینات به فومارات، : افتدفرایندي که در این کمپلکس اتفاق می. است
. دهدبه اوبی کینون انتقال میIIکمپلکس FeSها را از طریق مراکز الکترونFADH2. گرددمی

�.الف صحیح استگزینه
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