
 

 

 نکات مهم درباره میتوکندری 

   تولید میتوکندری درATP  و بیوسنتز مولکول های کوچک نقش  ون هوازی به وسیله اکسیداسی

 ایفا می کند.

 .میتوکندری ها دارای دو غشای داخلی و خارجی هستند 

  ،قسمتی از غشای داخلی کخ به شکل پهن و بدون برامدگی به موازات غشای خارجی قرار دارد

 غشای مرزی می نامند.

 ریستا می نامند.بر آمدگی های غشای مرزی به سمت مرکز میتوکندری را ک 

 .هر میتوکندری کریستا هایی با طول و ساختار متفاوت دارند 

  کریستا ها باعث افزایش سطح غشای داخلی و افزایش توانایی سنتزATP  .می شود 

 .به اتصال بین غشای مرزی و کریستا ، اتصا ل کریستا می گویند 

  پروتئین غشاییMICOS  

 _ ایجاد انحنا در اتصال کریستا یا همان محل انشعاب کریستا از غشای مرزی 

 اتصال به پروتئین های غشای خارجی و ایجاد همبستگی بین دو غشا _ 

زی و غشای کریستا و ایجاد یک سد _ جلوگیری از مخلوط شدن پروتئین های غشای مر            

 انتشار 

 :فضای میتوکندری به دو بخش تقسیم می شود 
 _ فضای بین دو غشا 

 _ فضای داخلی که با غشای داخلی محصور شده است.این فضا ماتریکس نام دارد.

  د از کل جرم میتوکندری را تشکیل می دهند.درص ۷۶پروتئین ها 
 

 

 

DNA  میتوکندری 

 DNA .میتوکندری در ماتریکس قرار دارد 

   هر میتوکندری می تواند چندین مولکول هر سلول چندین میتوکندری وDNA .داشته باشد 

  اکثراmtDNA .در مرحله اینتر فاز همانند سازی می کند 

  مقدار کلmtDNA  در سلول به تعداد میتوکندری ، اندازه مولکول هایmtDNA  و تعداد

 هر میتوکندری بستگی دارد. mtDNAمولکول های 

  وکندری ها در ارگانیسم های و کد ژنتیکی میتاندازه ، تعداد و ماهیت پروتئین های کد کننده

 متفاوت است. مختلف و حتی گونه های مختلف، 

  اکثراmtDNA .به شکل حلقوی دو رشته ای می باشد 

 ۲ Rrna  ، 22یافت شده در ریبوزوم میتوکندری Trna  مورد استفاده در ترجمه ،وMrna   های

کد می  mtDNAبه وسیله  ATPال الکترون و سنتز پزوتئین درگیر در انتق 13میتوکندریایی و 

 شود.



 

 

 .کوچکترین ژنوم میتوکندریایی در پالسمودیوم وجود دارد 

 .اکثر پروتئین های موجود در میتوکندری توسط ژنوم هسته ای کد می شود 

  تمام پروتئین های کد شده رویmtDNA یی سنتز می شود.ریبوزوم میتوکندریا توسط 

 

 سایر ویژگی ها 

 یتو کندری ها قابلیت ادغام با یکدیگر را داشته و در این فرآیند غشاهای خارجی با هم ، م

 ریکس ها با هم ادغام می شوند.غشاهای داخلی با هم و مات

  ادغام و شکافتن در میتوکندری ها به کمک مجموعه از چهار آنزیمGTPase  از اعضای خانواده

 انجام می شود.  DRP1و   OPA1و   MFN2و   MNF1دینامین به نام 

  بخش هایی از غشایER  با میتوکندری در ارتباط است که MAMs .نقش کلیدی نامیده می شود

 این بخش در کنترل کلسیم داخل سلولی و انرژی متابولیسمی است.
  


