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 های زیستی:مولکول

 مولکول های زیستی در شاخه ای از زیست شناسی بنام زیست شناسی مولکولی بحث می شود .

 انواع مولکول های زیستی:

 دی اکسید کربن-اکسیژن -مانند آب  :مواد معدنی )بعضی( -1

 :مواد آلی)اغلب( -2

اسید -نولکئوتید( –آمینواسید  –الف(مولکول های کوچک )مانند انواع مونومرها )مانند لگوکز 

 ویتامین ها( –لگیسرول  –های چرب 

 (DNA -پروتئین ها  –ب(مولکول های درشت )مانند انواع پلیمرها مانند پلی سااکرید ها 

 ناکت :

شوند کربن دارندتقریبا همه مولکول  ".مثال نقض کتاب درسی که گفته  1 ساخته می سلول  میتوان به موارد زیر " هایی که در 

 پرکسید هیدروژن  -اکسیژن  -اسید لکریدریک  -آمونیاک - اشاره کرد :آب 

.بیشترین ماده غیر آلی سازنده بدن جانداران ، آب و بیشترین عنصر سازنده بدن جانداران ، کربن و بیشترین 2

 جانداران ،پروتئین است.مولکول آلی سازنده بدن 

 عنکبوت:

 جایاگه عنکبوت در دسته بندی جانوران :

                                                                                                رده )عنکبوتیان(                                                                               فرمانرو )جانوران(               زیر فرمانرو)بی مهراگن(               شاخه )بندپایان(       

 توجه :در حیات ،عنکبوت به قدری اهمیّت دارد که  یک سوره قرآن به نام اوست !!! 
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 :عنکبوتناکت 

ند 1 باشدددد . ب یان می  پا ند  .از ب

مش حشددرات  یان شدددا پا

ها  ن   خرچ تیدان و  بو ک ن ع ،

 است.

چه و ملخ دارای 2 .بر خالف مور

 جفت پای حرکتی است. 4

هسددتند که در هناگم  منافذ با قلب دارای و ندارند، مویرگ .گردش خون باز  و همولنف)بجای خون( دارد. یعنی3

 استراحت ، خون از طریق این منافذ وارد قلب می شود.

 ات نیست(.و عنکبوت از حشر  .چشم مرکب ندارد)حشرات چشم مرکب دارند4

.چون گوشتخوار است ، غذا یابی بهینه ندارد)پس طول لوله ی گوارش آن نسبت به جثه اش کوچک است.البته 5

 این در حشرات اصش لکی نیست مثالً در ملخ با وجود گیاه خوار بودن طول روده بلند نیست(.

 .نوع آبزی ، آمونیاک و نوع خشکی زی ، اوریک اسید دفع می کند.6

 تجزیه کننده لگیکوژن را دارد)پس گوارش درون سلولی و برون سلولی لگیکوژن را دارد(. . آنزیم7

 .دفاع غیر اختصاصی دارد ولی دفاع اختصاصی ندارد .8

 .مانند مورچه و ملخ لقاح داخلی داشته  و تخم گذار است.9

  .اند شاکرچی صرفا عنکبوتیان .10

 در تار عنکبوت پیوند پپتیدی وجود دارد ولی پیوند فسفودی استر وجود ندارد. -11

 غذا یابی بهینه عنکبوت )گوشت خوار( از کرم خاکی )همه چیز خوار( کمتر است. -12

 عنکبوت ؛چهار جفت پا ولی ملخ سه جفت پا دارد. .13
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 .عنکبوت بر خالف ملخ، گوشت خوار است14

 توسط عنکبوت نشاندهنده نقش آنزیم ها در این عملکرد است. . سرعت باالی تنیدن تار15

 .تنیدن تار  توسط عنکبوت نوعی رفتار غریزی است. 16

 :ناکت تار عنکبوت

 .جنس شیمیایی: پروتئین ساختاری) و البته ترشحی ( از نوع رشته ای)فیبروئین( + مواد دیگر 1

  توجه:

  ریبوزوم های متصش به شبکه آندوپالسمی  زبر ساخته می شوند.این پروتئین ها چون ترشحی اند پس توسط 

  شامش مقادیر زیادی نمک ،مواد ضد قارچ و ضد باکتری است ."مواد دیگر "در اینجا  

 نزدیک به طناب عصبی ی سازنده: زیر سطح شکمی عنکبوت. غده2

سد)یکاز پدر و مادر به فرزندان به ارث می DNA. قدرت تنیدن: از طریق 3 صش  ر ست(و حا ویژگی ذاتی و غریزی ا

 یادگیری نیست.

شته4 ستحاکم )مربوط به ر صیت: چسبناک و ا شسان )مربوط به اجسام مهره های بین مهره. خا ای( و چسبناک و ک

 مانند(

. اندازه مهره ها باهم برابر نیسددتند بطوریکه  تار عنکبوت در بخش هایی به 5

 ورند .اسم مهره و میان مهره پیچ و تاب می خ

. وارد شدددن فشددار خارجی باعث باز شدددن پیچ و تاب مهره ها شددده و از 6

  تعداد  مهره ها می اکهد.

 .موادی که خاصیت چسبندگی دارند :7

 –کپسددول باکتری ها  –پلی سددااکرید های غشددای پایه  –تار عنکبوت 

DNA خارج شده از  سلول های پوست پیاز 

 طناب عصبی شکمی عنکبوت نزدیک است .به تنیدن تار به  .غده های مربوط8
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 .سلول تار عنکبوت باعث حرکت آن می شود)در اینجا منظور از سلول تار همان سلول عضالنی می باشد(.9

 .منظور از ارثی بودن توانایی تنیدن تار در عنکبوت اینست که بعضی از عنکبوت ها تار نمی سازند.10

 ژن ها طی تولید مثش جنسی به نسش بعد منتقش می شود..اطالعات مربوط به تنیدن تار از طریق 11

 .منظور از مواد دیگری که با پروتئین تار عنکبوت مخلوط می شود ؛ مواد قندی است. 12

.پروتئین های تار عنکبوت مانند الکژن ؛ محکم ، مانند موسین ؛ چسبنده و مانند آکتین و میوزین عضله کشسان 13

 هستند.

صیت کشسانی فقط به مهره ها مربوط است ؛ در حالیکه خاصیت استحاکم و چسبندگی هم به مهره ها و .در تار عنکبوت خا14

 هم به بین مهره ها مربوط می شود .

 .در تار عنکبوت ؛ مهره ها همانند بافت پیوندی سست ،چربی و غضروف انعطاف پذیر است.15

ون لگومرول و روده باریک انسان است )شباهت .پیچ و تاب تار مهره ای در عنکبوت همانند پیچ و تاب در16

 ساختاری(.

 .عملکرد تار عنکبوت هناگم کوتاه شدن هیچ شباهتی به عملکرد انقباض ایزوتونیک ،ایزومتریک و تونوس عضالنی ندارد.17

 .در پیچ و تاب خوردگی تار عنکبوت همانند انقباض ایزوتونیک عضالت کوتاه شدگی دیده میشود.18

 ر عنکبوت را با خود تار عنکبوت قاطی نکنیم . سلول تار عنکبوت یعنی میون و یا سلول عضله . .سلول تا19

. علت اینکه قطرات باران و شبنم نمی توانند پروتئین های تار عنکبوت را در خود حش کنند مربوط به ساختاری 20

 بودن آنست. پروتئین های ساختاری در آب حش نمی شوند .

 ، زمینه  گوناگونی جانداران )انواع فنوتیپ ها(را فراهم کرده است .   DNAتئین ها  و  .گوناگونی  پرو21

  : ناکت مواد آلی

ستی   C-C. تعریف ماده آلی : هر ماده ای که پیوند 1 شود ،ماده آلی زی ساخته  سلول  سط  شد .اگر ماده آلی  تو شته با دا

 نامیده می شود)مانند پروتئین ها(. 
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.اغلب موادی که در بدن ساخته می شوند کربن دارند ، در حالیکه بعضی از مواد ساخته شده در بدن کربن ندارند )مانند 2

 آب اکسیژنه(.–آمونیاک  -آب –اسید لکریدریک 

مام کربنات ها(،یعنی اغلب مواد کربن دار ، آلی اند ؛ در حالیکه ت و 2Co.همه ی مواد کربن دار  ،آلی نیسدددتند)مانند 3

 مواد آلی کربن دار هستند.

.مواد آلی  معموال  توسط سلول های زنده ساخته می شوند و عنصر کربن عنصر اصلی آنست .واژه آلی ترجمه  واژه 4

organ   است)به معنی اندام موجود زنده(، زیرا زمانی تصور میشد که فقط سلول های زنده قادر به ساخت آنها

 هستند.

دار  که توسط سلول ها ساخته می شوند مواد آلی نیستند )مانند کربن دی اکسید و یون بی .بعضی از مواد کربن 5

 کربنات (.

 .ویژگی مشترک همه مواد آلی داشتن اسلکت کربنی است .6

 با  اتم دیگر پیوند کوواالنسی تشکیش دهد. 4و حداکثر  2.اتم کربن میتواند حداقش با 7

  توجه :

 اکسیژن و هیدروژن : هیدروکربن 

 کربن و هیدروژن،اکسیژن : کربوهیدرات 

 کربن و هیدروژن،اکسیژن : لگیسرید تری 

 فسفر و هیدروژن،اکسیژن،کربن : فسفولیپید 

 نیتروژن و هیدروژن،اکسیژن،کربن : پروتئین 

 نیتروژن و هیدروژن،اکسیژن،کربن،فسفر : اسید نولکئیک 

 

  مونومر و پلیمر:

نوع هستند( و  20شود، مثالً آمینواسیدها )که یکسان بنام منومر، پلیمر تولید میاز بهم پیوستن واحدهای کم و بیش 

اسیدها  ها و نولکئیکنوع هستند( منومرهایی هستند که کم و بیش بهم شبیه هستند و پلیمر پروتئین 8نولکئوتیدها )که 

 آورند.را بوجود می
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 :مونومر  و  پلیمر ناکت

 ار بهم متصش می شوند و پلی مر قطار را بوجود می آورند..مونومرها همانند واگن های قط1

 اسیدها از طریق پیوند پپتیدی بهم متصلند.  دی استر  و آمینو . نولکئوتیدها از طریق پیوند فسفو2

ید ها )مثش ها، کربوهیدرات. پلیمرهای مهم زیسدددتی شدددامش پروتئین3 ها ، اسدددیدهای نولکئیک و بعضددی از لیپ

 کوتین(است.

 بیشتر درشت مولکول ها ، پلی مرند.. 4

 . گوناگونی و تفاوت در جانداران به  تفاوت در پلی مر های آنها مربوط می شود.5

 . هر  پلیمری ، درشت مولکول است.6

 توان داشت:چند نوع دی پپتید و تری پپتید به ترتیب از راست به چپ در طبیعت می - 1سوال 

 8000 – 400(  د               1160 – 400ج(                  8000 – 210ب(                 1160 – 210الف( 

 

 -1جواب سؤال 

یکی محسوب می شوند و  BAو  ABگزینه الف درست است . در دی پیتید و تری پیتیدها ، ترکیبات تکراری اهمیتی ندارند ، مثالً 

یکی محسوب می شوند ، بنابراین از رابطة فاکتوریش جهت تعیین انواع دی پیتید و تری پیتید طبیعت  CBAو  ABCیا اینکه 

 استفاده می کنیم : 

(𝒏
𝟐
) =

𝒏!

𝟐!(𝒏−𝟐)!
=
𝒏(𝒏−𝟏)(𝒏−𝟐)!

𝟐!(𝒏−𝟐)!
=
𝒏(𝒏−𝟏)

𝟐
 

 : پس n=20عدد می رسد یعنی  20تکرار آمینواسیدها هم مورد قبول است که در پروتئین سازی این تعداد به 

𝒏(𝒏−𝟏)

𝟐
+n=

𝒏(𝒏+𝟏)

𝟐
=
𝟐𝟎×𝟐𝟏

𝟐
=210 

 برای تری پیتید هم داریم : 
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(𝒏
𝟑
)=

𝒏!

𝟑!(𝒏−𝟑)!
=
𝒏(𝒏−𝟏)(𝒏−𝟐)(𝒏−𝟑)!

𝟑!(𝒏−𝟑)!
=
𝟐𝟎×𝟏𝟗×𝟏𝟖

𝟔
=1140 

1140+20=1160 

 :دهی و هیدرولیزسنتز آب

از یکی و  (H)شوند و یک عامش میدهی )تولید قطار از واگن ها(: واکنشی است که در آن دو منومر با هم ترکیب سنتز آب

شود.در این واکنش، انرژی مصرف از دیگری به صورت یک مولکول آب از بین آن دو آزاد می (OH)یک عامش 

 شود.و آب تولید می

( یک OHو  Hهای آب )عوامش هیدرولیز)تبدیش قطار به  واگن ها(: واکنشی است که طی آن به کمک مولکول

 شود.شود. در این واکنش، انرژی آزاد و آب مصرف میاش تبدیش میازندهپلیمر به مونومرهای س
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 :دهی  و هیدرولیزسنتز آبناکت 

 .در هر دو  واکنش سنتز آبدهی  و هیدرولیز، بین انرژی و آب رابطه عکس وجود دارد.1

 .طی  واکنش سنتز آبدهی ؛دو پیوند شکسته شده و یک پیوند تشکیش میشود.2

 نتز آبدهی ؛پیوند کوواالنسی بوجود می آید ..طی  واکنش س3

 مولکول آب بوجود می آید.  nپیوند کوواالنسی بوجود آید  n. اگر طی واکنش سنتز آبدهی ؛ 4

 . طی واکنش  هیدرولیز ؛یک پیوند شکسته شده و  دو  پیوند تشکیش میشود.5

 ولکول آب مصرف می شود.م  nپیوند کوواالنسی  شکسته شود ،  n. اگر طی واکنش هیدرولیز ؛ 6

 .انسولین با سنتز آبدهی باعث اکهش قند خون ولی لگواکگون با هیدرولیز باعث افزایش قند خون می شود.7

 مثال برای سنتز آبدهی :

 

 

 مثال برای هیدرولیز :

 

 مهمترین  پیوند های شیمیایی مطرح در زیست شناسی :

 پیوند فسفو دی استر((پیوند های کوواالنسی )پیوند پپتیدی + 1

 (پیوند های آبگریز )در موم ها و دم هیدروکربنی فسفو لیپید ها و کواسروات ها(2
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 ( RNAو   DNA(پیوند هیدروژنی)در 3

-و یون  H+ (پیوند های آبدوست )در سر فسفاتی فسفو لیپید ها و یون 4
3Hco) 

 کربوهیدرات ها :

  گویند.بعضاً به کربوهیدرات ، هیدرات کربن هم می 

  = هیدرات( تفاوت هیدرات کربن با هیدرو کربن اینکه هیدرات کربن ، هیدروژن ، اکسدیژن و کربن داردo2H در، )

 حالیکه هیدرو کربن ، فقط هیدروژن و کربن دارد و فاقد اکسیژن است.

 .شامش منوسااکریدها، دی سااکریدها و پلی سااکریدها است 

 ناکت منوسااکریدها:

 مربوط به قندها است مثش:لگوکز، فروکتوز ، ریبوز و ریبولوز. پسوند اوز 1

ی مهم آنها هگزوزها )لگوکز، فروکتوز و اگالکتوز(،پنتوزها )ریبوز و دئوکسی ریبوز  و  . سه  دسته2

(،هستند که اولی شش کربنه  ، دومی  3Cبیس فسفات(و تریوز ها )قند های  5و  1ریبولوز 

  است. پنج کربنه  و سومی  سه کربنه

 . منوسااکریدها در آب ساختار حلقوی دارند.3

 شوند.. منوسااکریدها در روده باریک به روش انتقال فعال همراه با سدیم جذب می4

 گیرد.. بازجذب منوسااکریدها، به روش انتقال فعال در لوله پیچ خورده نزدیک نفرون صورت می5

 شود.انتقال فعال و با مصرف انرژی انجام می. انتقال منوسااکریدها در گیاهان، از طریق 6

 . منوسااکریدها کم و بیش شیرین هستند.7

 .لگوکز در اتوتروف ها ساخته می شود ، قند اصلی خون بوده و سوخت اصلی همه سلول ها است.8

 

 سااکریدها:ناکت دی
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 معروفترین دی سااکرید :  .1

 )مالتوز )در جوانه جو 

   سا وجود دارد -سدااکرز ) سدازنده قند و شدکر سپورا کرا قند انتقالی در شدیره پرورده آوند  -در محیط کشدت حداقش قارچ نورو

 های آبکشی( 

 . )الکتوز )در شیر که فقط پستانداران تولید می کنند 

 

 آید..... بوجود می . از هیدرولیز 2

 مالتوز، دو لگوکز 

  سااکرز دو منوسااکرید لگوکز و فروکتوز 

 ید لگوکز و اگالکتوز   الکتوز دو منوسااکر 

 

ست 3 سااکریدی ا .آلوالکتوز  دی 

 که از الکتوز منشأ می گیرد و در اپران لک ،عامش مهار کننده محسوب می شود.

 .در جوانه جو ؛ مالتوز و در دانه جو ؛ نشاسته یافت می شود.4

 سااکرز نیاز به ۀآنزیم سااکراز است..از حش شدن سااکرز  در آب هیدرولیز اتفاق نمی افتد ، زیرا برای هیدرولیز 5

 .در طی تشکیش یک دی سااکرید یک پش اکسیژنی بوجود می آید.6

 .از هیدرولیز قند جوانه جو بر خالف سااکرز فقط یکنوع مونوسااکرید بوجود می آید.7

 :ناکت پلی سااکریدها

 کیتین اشاره کرد..از انواع پلی سااکرید ها می توان به نشاسته ، لگیکوژن ، سلولز و 1

 . پلی سااکرید  ... می باشد.2

 ها بصورت لگیکوژن.ای در جانوران و قارچذخیره 

 ها و جانوران )منظور حشرات( بصورت کیتین.ساختاری قارچ 
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 ای گیاهان بصورت نشاسته .ذخیره 

 . ساختاری گیاهان بصورت سلولز 

 .ساختاری باکتری ها بصورت کپسول 

 آاگر. ساختاری جلبک ها بصورت 

 . نشاسته و لگیکوژن هر دو منشعب ولی انشعاب لگیکوژن بیشتر است.3

 شود.های گیاهان ذخیره میهای عضالنی و کبدی ،در حالیکه نشاسته در پالست. لگیکوژن در سلول4

 ها،  نوعی پلی سااکریدها ساختاری است.. کپسول باکتری5

 . سلولز  و کیتین خطی و بدون انشعاب اند.6

. هیچ جانوری سلوالز ندارد در حالیکه تاژکداران جانور مانند)در روده ی موریانه ها( و اشریشیاالکی )در دستاگه 7

آهو{،روده بزرگ انسان و اسب و  –گوزن  -بز –گوسفند  –گوارش بعضی جانوران مثالً معده نشخوار کننداگن} اگو 

 فیش(سلوالز دارند.

 عی آغازی هستند.تاژکداران جانور مانند نو توجه :

 . در همه ی جانوران گوارش درون سلولی لگیکوژن دیده می شود.8

 .در گیاهخواران و همه چیز خواران گوارش برون سلولی نشاسته دیده می شود.9

 .محش ذخیره نشاسته در گیاهان :10

 در اندامک (پالست ذخیره ای 

 در بافت (پارانشیم ذخیره ای 

 میوه ؛برگدر اندام(دانه ؛ساقه ؛ریشه ؛ 

  توجه:

در میان جانوارانی که در دستاگه گوارش آنها جانداران سلولز ساز وجود دارد از نظر جذب لگوکز حاصش از عمش سلوالز 

 ،نشخوار کننداگن بیشترین جذب و انسان کمترین جذب را دارد.
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های سددلولزی توسددط پیوند هیدروژنی کنار . رشددته11

سدددازند. را میهم قرار گرفته و فیبریش سدددلولزی 

های سلولزی در کنار هم قرار گرفته و فیبر فیبریش

دهند که آنها )الیاف( سددلولزی را تشددکیش می

های گیاهی هم سدددازنده دیواره ی سدددلول

 هستند.

. فیبر دیواره سلولی گیاهان با سلول فیبر )که 12

ای گیاهان از نوع نوعی سلول بافت زمینه

 کند.اسلکرانشیمی است( فرق می

هایی . رابطه تاژکداران جانور مانند یا باکتری13

های پوششی دیواره روده با سلول E.Coliمثش 

 باشد. از نوع همیاری می

 . در دیواره سلولی تاژکداران چرخان )که از فرمانروی آغازیان است( نیز سلولز وجود دارد.14

سیب زمینی  15 ساقه ی زیر زمینی( گیاهانی مانند  شده .در ریزوم ) سته ذخیره  شا ،زنبق و نرگس زرد مقادیر زیادی ن

 است.

،نشاسته در آلبومن)در گیاهان تک لپه ای مانند برنج ،گندم و ذرت که از غالت اند( و یا در لپه  .در دانه گیاهان لگدار 16

 )در گیاهان دو لپه ای مانند لوبیا، عدس ،نخود و لگ سرخ(ذخیره شده است.

سته ذخیر17 شا سازی آمیالز آن( و به  .دانه ها ن شده)با فعال  سته آنها هیدرولیز  شا ه می کنند و پس از تاثیر  ژیبرلین ،ن

 مالتوز تبدیش می شود و اینگونه جوانه زنی دانه ها آغاز می شود.بطوریکه به قند جوانه جو ، مالتوز می گویند.

الت )هناگم نیاز به انرژی(تجزیه می . دربن جانوران لگیکوژن در روده)هناگم گوارش شدددیمیایی( ، کبد و عضددد18

 شوند.

 .به چند لگوکز که رشته ای و بدون انشعاب بهم متصش شده اند رشته سلولزی می گویند.19

 .چند هزار رشته سلولزی که از طول کنار هم واقع شده اند یک فیبریش سلولزی می گویند.20
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 سلولزی(نامیده می شود..چندین فیبریش سلولزی کنار هم یک فیبر سلولزی)الیاف 21

 های سلولزی غذاهاتعریف فیبر = رشته

. در بدن انسان ،لگیکوژن به صورت ذراتی در سلول های جگر سیاه و ماهیچه ها ذخیره شده است )در مجاورت شبکه 22

 آندوپالسمی صاف(.

 ..محش فعالیت سلوالز  در اگو در سیرابی و ناگری معده و در موریانه  روده می باشد 23

. بر اساس اطالعات کتاب درسی در گیاهخواران غیر نشخوار کننده )مانند اسب و فیش(محش حضور باکتری های 24

سلوالز دار ،روده بزرگ و روده کور است.بنابراین لگوکز در روده بزرگ و روده کور جذب خون می شود )نه در روده 

 باریک(.

 ان است..عملکرد پتیالین انسان به مانند ژیبرلین گیاه25

 .قارچ ها سلوالز دارند زیرا اکغذ که عمدتا از سلولز تشکیش یافته است را مورد حمله قرار می دهند.26

 .سلولز و نشاسته در جانوران گوارش درون سلولی ندارند.27

 . در انسان گوارش برون سلولی نشاسته زودتر از لگیکوژن شروع می شود.28

 

 (86)کنکور سراسری شود؟ اکرید حاصش میاز هیدرولیز کدام، منوسا -2سوال 

 الف( کوتین              ب( کیتین                 ج( کراتین                  د( لیستین

 

 -2جواب سؤال 

گزینه ب درست است . کیتین پلی سااکریدی است که از هیدورلیز آن منوسااکرید حاصش می شود . کیتین در پوشش خارجی 

 حشرات و دیوارهای سلولی قارچ ها یافت می شود. 

 تشریح سایر گزینه ها : 
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اسیدهای چرب( بوجود گزینه الف ( کوتین از دسته ی لیپیدها است و پس از هیدورلیز واحدهای سازنده ی متفاوتی )

 می آورند ، بنابراین نمی تواند منوسااکرید پدید آورد . 

کوتین در سطح خارجی برگ ها و ساقه های جوان گیاهان چوبی و ساقه ی گیاهان علفی وجود دارد و باعث حفظ آب گیاه 

 ،عایق حرارت و مانع نفوذ میکروب می شود. 

سازنده ی آن آمینو اسید بوده و در ساختار مو و ناخن به فراوانی وجود دارد و از دسته  گزینه ج (کراتین ، پروتئینی است که منومر

 ی پروتئین های ساختاری محسوب می شود. 

 گزینه د ( لسیتین نوعی اسید چرب است که در ترکیب صفرای کبد وجود دارد . 

 

 لیپیدها:

 می توان انواع لیپید ها را بصورت زیر بیان کرد :

 چرب)مانند کواسروات ها( (اسید های1

 (چربی ها)همان تری لگیسیرید ها(2

 (فسفولیپید ها3

 (استروئید ها4

 (موم ها5

 همچنین لیپید ها را میتوان بصورت زیر دسته بندی کرد :

 (ساختاری )فسفولیپید ها +استروئید ها+موم ها+حالل ویتامین های محلول در چربی+لسیتین(1

 اسید های چرب سیر شده و نشده((ذخیره ای)تری لگیسیرید ها+2

  تفاوت انواع لیپید ها :



Dabirezist.com   دبیر زیست شناسی تهران –دکتر فرزانه  

16 
 

  سفو ست و آبگریز هسدتند )مانند ف سیرید ها( و برخی دارای بخش آبدو برخی اکمال ً ۀآبگریزند )مانند تری لگی

 لیپید ها(.

 .)برخی کوچک مولکول هستند )مانند لکسترول(و برخی درشت مولکولند )مانند کوتین 

  لیپید های حیوانی(و برخی مایع )مانند لیپید های پیاهی(هستند.برخی جامد )مانند 

 .برخی ساختار پلیمری دارند )مانند کوتین( و لی اغلب ساختار پلیمری ندارند 

 )برخی اسلکت کربنی حلقوی دارند )مانند لکسترول(ولی اغلب اسلکت خطی دارند )مانند اسید های چرب 

 ناکت لیپیدها:

 شوند.آندوپالسمی صاف ساخته می . همه لیپیدها در شبکه1

های خونی های خونی )سددطح خارجی(، پلی سددااکریدهایی وجود دارد که مانع جذب چربی به رگ. در دیواره مویرگ2

 شوند.های لنفی میها وارد رگهای پوششی دیواره روده چربیها و سلولشود، بنابراین در بافتمی

شیمیایی نوار اکسپاری )که چها3 سلول. جنس  شهر وجه  شاند( از چوب پنبه )سوبرین( را می های آندودرم ری پو

 است که نوعی موم است و از گروه لیپیدها می باشد.

ها که شامش کوتین و . لیپیدها درشت مولکول نیستند )به جز موم4

 سوبرین است(.

. همه ی چربی های گیاهی سیر نشده اند ، در حالیکه بیشتر 5

 سیر شده اند.چربی های جانوری 

. هضم تری لگیسیرید هایی که  اسید چرب سیر شده ای دارند 6

 سخت تر است.

سیرید ها 7 ساختار تری لگی سید چرب موجود در  سه ا شتر موارد  . در بی

 باهم متفاوت اند.

 . بسیاری از)نه همه ی(درشت مولکول ها بصورت پلی مر ساخته می شوند.8

 ند :.موم ها در موارد زیر دیده می شو9
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 کوتین سطح اپیدرم )فوقانی و تحتانی( برگ و سطح اپیدرم ساقه های جوان 

 )سوبرین در آندودرم و اگزودرم )فقط ریشه 

 موم زنبور عسش 

 نوع لیپید وجود دارد )فسفو لیپید و لکسترول(. 2.در غشاهای زیستی  10

 .از نظر کتاب درسی مولکول چربی یعنی تری لگیسیرید.11

 چربی ها ، سه اسید چرب تری لگیسیرید باهم متفاوتند. .در بسیاری از12

 .در گروه لیپیدها ترکیبات بسیار متفاوت )از نظر ساختار شیمیایی(وجود دارد.13

 .چربی ها ، چهار اسلکت کربنی دارند.14

 یپید ها(.. بعضی از لیپید هادر ساختار خود عالوه بر کربن ، هیدروژن و اکسیژن دارای فسفات هم هستند)فسفو ل15

 .سه  نوع موم کتاب درسی عبارتست از:16

 )کوتین )پوشش بخش های جوان گیاهان مانند میوه ،برگ و ساقه جوان 

 )سوبرین )پوشش آندودرم ریشه که بدان نوار اکسپاری هم می گویند و چوب پنبه ای است 

 )موم جانوری)مانند موم زنبور عسش 

 رول برابر است..در فسفو لیپیدها، تعداد فسفات و لگیس17

 . لیستین نوعی لیپید است که در ترکیب صفرا وجود دارد.18

. فسددفو لیپید ها ، اجزای اصددلی غشددای سددلول)مانند سددارکولم تار ماهیچه ای(بوده و در سدداختار غالف میلین و 19

 کواسروات هم یافت می شود.

 

 ز:اکرهای تغییر سیالیت غشا در شرایط محیطی سرد و گرم عبارتست اراه

 تعداد لکسترول –سیر شده و یا سیر نشده بودن اسیدهای چرب  –طول اسید چرب 

 سیالیت غشا اکهش می سیالیت غشا را به حالت عادی یابد با روشدر محیط سرد که  های زیر جانداران خونسرد 

 گردانند:برمی

 . استفاده از اسید چرب کوتاه زنجیره1

 . استفاده از اسید چرب سیر نشده2
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 هش لکسترول غشا. اک3

 

 های زیر جانداران خونسرد سیالیت غشا را به حالت عادی یابد با روشدر محیط گرم که سیالیت غشا افزایش می

 گردانند:برمی

 . استفاده از اسید چرب بلند زنجیره1

 . استفاده از اسید چرب سیر شده2

 . افزایش لکسترول غشا3

 

 (82)کنکور سراسری علت مایع بودن روغن ذرت چیست؟   -3سوال 

 الف( آب گریز بودن آن                             ب( ساختار تری لگیسیرید

 ج( حداکثر تعداد هیدروژن                                د( وجود خمیدگی در اسیدهای چرب آن

 
 -3جواب سؤال  

ی اسید چرب لیپیدها ، پیوند شیمیایی دو اگنه و یا سه اگنه وجود دارد که باعث ناپایداری گزینه ی د درست است . در محش خمیدگ

و تزلزل ساختاری آن می شود که نام علمی این وضعیت افزایش جنبش مولکولی است ، همین افزایش جنبش مولکولی 

 باعث روان و سیال شدن روغن های گیاهی شده است . 

 تشریح سایر گزینه ها : 

 ( هر چند آب گریز بودن از ویژگی های بسیار مهم لیپیدها است ولی هیچ نقشی در مایع بودن یا جامد بودن لیپیدها ندارد.الف

ب( داشتن ساختار تری لگیسیرید الزاماً باعث مایع بودن لیپیدها نمی شود بلکه تری لگیسریدی مایع است که اسیدهای 

 اگنه یا سه اگنه باشند. چرب سازنده ی آن دارای پیوند شیمیایی دو 
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 ج( حداکثر تعداد هیدروژن یعنی اسید چرب سیر شده و این به مفهوم نداشتن پیوند دواگنه و سه اگنه است . 

 

 ناکت لکسترول:

های جانوری است که در غشای ترین استروئید سلول. لکسترول ، معروف1

  سلولهای جانوری نقش ساختاری دارد.

های جنسددی )اسددتروژن، پروژسددترون و در تولید هورمونتواند . لکسددترول می2

های غده فوق لکیه )کورتیزول و آلدوسددترون( باکر رود؛ یعنی  پیش سدداز ایندسددته  از تسددتوسددترون( و هورمون

 هورمون ها است.

 دانند.های صفراوی می. لکسترول را منشاء سن 3

 .لکسترول دو اکربرد دارد:4

 )ساختاری)در غشای سلول 

 از هورمون های پاکت)پروژسترون +استروژن +آلدوسترون +کورتیزول+ تستوسترون(پیش س 

 . سلول های گیاهی لکسترول ندارند .5

 اسلکت حلقوی ساخته شده است که در آن سه تا شش ضلعی و یکی پنج ضلعی است . 4.ساختار لکسترول از 6

 ها:پروتئین

شبکه آندوپالسمی ز. توسط ریبوزوم1 ساخته بر و ریبوزومهای متصش به  سیتوزول  های 

 شوند.می

ته2 لک تعداد آمینواسددیدها( برای  –های پلی پپتیدی . به تعداد )تعداد رشددد

 شوند، هیدرولیز یک پروتئین چند پلی پپتیدی مولکول آب مصرف می

 nمثالً اگر: تعداد لک آمینواسیدهای یک پروتئین = 
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                                              2n=  2تعداد آمینواسیدهای پلی پپتید 

 1n=  1تعداد آمینواسیدهای پلی پپتید 

 1o=n2H1n-1 و       n2+n1n=                                                                                                 اگر: 

 2o=n2H2n-1                                    داریم:

2-=n2-2+n1=n1-2+n1-1O  = n2nH                                                                                                                              

                                                                                                                                                     2-O = n2nH                              

د های هسته ای( در انرژی زایی  نقش .بطور معمول در افراد سالم ، لیپید ها و قندها)بر خالف پروتئین ها و اسی3

 دارند .

پادتن و همو 4 ثش  ید )م ند پلی پپت یا چ ثش لگواکگون  و میولگوبین(و  ید )م تک پلی پپت .پروتئین ممکن اسدددت 

 لگوبین(باشد.

.پروتئین های سنتز شده توسط باکتری ها همه تک پلی پپتید اند زیرا برای اتصال آنها بهم شبکه آندو پالسمی مورد 5

 نیاز است.

 .در تولید اغلب پروتئین ها بیش از یک ژن نقش دارد .6

 . از متابولیسم پروتئین ها ، آمونیاک بوجود می آید.7

 ها:انواع پروتئین

ای: منشدداء تولید انرژی و آمینو اسددیدهاهسددتند. مثالً: آلبومین سددفیده تخم مر  و ذخیره .1

 اکزئین شیر.

 ناکت:

 ست که توسط آنزیم رنین معده نوزادان به شلک نامحلول )پنیر( درآمده و رسوب اکزئین، پروتئین محلول شیر ا

 کند.می
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 های آلبومین با آلبومن )که اندوخته غذایی دانه گیاهان نهاندانه است( اشتباه نگیریم. آلبومین در سلولn2  ولی

 ذخیره شده است. n3های آلبومن در سلول

فه اسدددتحاکمی دارد. 2 ته. سددداختاری: وهی تار عنکبوت، ابریشددم، رشددد بافت مثالً:  های الکژن و کشدددسدددان موجود در 

ست، زردپی و رباط، کراتین مو و ناخن، میکروتوبول س سته پیوندی ُ سلکت ه سلولی و ا سلکت  سیم و ا های دوک تق

،پروتئین  01Lها، پروتئین ریبوزومی ها و هیستون کروموزومهای سیتوپالسمی، سانتریولای و تاژک و مژک، ریز رشته

 های کپسید ویروس ها،

 :از ویژگی های پروتئین های ساختاری

 ها در آب نامحلول هستند.این پروتئین 

  .تنوع زیادی دارند 

های سدددارکومر  عضدددالت )آکتین و میوزین(که در آب شدددوند. مانند: پروتئین. منقبض شدددونده: باعث انقباض  می3

 کینز سلول های جانوری نقش دارند. نامحلول هستند و پروتئین هایی که در سیتو

 های مکمش و لیزوزیمها(، پرفورین، اینترفرون، پروتئینها )اگما لگوبولین. دفاعی: مثالً: پادتن4

 های غشایی.ها و ناقلین و پمپ. انتقال دهنده: مثالً: همولگوبین،میولگوبین،آلبومین، فاکتور داخلی معده، اکنال5

های عصددبی )مثش اسددتیش های آمینواسددیدی )انسددولین و ...(و انتقال دهندهمونای: مثالً: هور. نشددانه6

کولین و اپی نفرین و نور اپی نفرین(،هیسددتامین ،مهار کننده ، عوامش رونویسددی  و پروتئین های موجود در تقاط 

 وارسی 

سلوالز، هلیاک. آنزیم7 ستند )پروتئاز،  سیاری از آنزیم هاکه پروتئینی ه پلی   ECORI ،RNAز ،پتیالین، اکتاالز، ها: مثالً: ب

،آمیالز ،پتیالین ،رنین ،پپسدین،لیزوزیم ،روبیسدکو  پلی مراز  DNA پلی مراز پرواکریوتی  ،لیاگز ،  RNAو  III وI ، IIمراز 

 ،انیدراز کربنیک ،ترومبین (

 : نکته

rRNA تواند با وجود اینکه سدداختار پروتئینی ندارد میشددود نقش آنزیمی دارد و که در هر دو جز کوچک و بزرگ ریبوزوم یافت می

 پیوند پپتیدی میان آمینواسیدها را حین ترجمه تشکیش دهد.
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 . انعقادی: مثالً: فیبرینوژن، ترومبوپالستین و فیبرین.8

 . ضد انعقادی: مثالً: هپارین9

  

 (86)کنکور سراسری شود؟ کدام پلیمر محسوب می - 4سوال 

 ب( لکسترول                      ج( استروژن                  د( الکتوز            الف( آلبومین       

 

 -4جواب سؤال 

گزینه ی الف درست است . طبق تعریف در زیست شناسی، ترکیبی پلیمر محسوب می شود که از واحدهای سازنده ی 

نوع آمینواسید ساخته شده است که شباهت  20که از  )منومرها( کم و بیش یکسان ساخته شده باشد. آلبومین ، پروتئینی است

 های اساسی با یکدیگر دارند. 

 تشریح سایر گزینه ها : 

ب( لکسترول ، لیپیدی است که در دسته بندی منومری و پلیمری جایاگه ندارد و در جانوران در البالی غشای سلول 

رمون های جنسی و هورمون بخش قشری غده فوق لکیه ، هو Dنقش ساختاری دارد و یا اینکه به مصرف تولید ویتامین 

 می رسد. 

 ج( استروژن ، نوعی هورمون جنسی زنانه است و از هورمون های استروئیدی محسوب  می شود. 

 د( الکتوز ، دی سااکریدی است که از دو نوع منوسااکرید لگوکز و اگالکتوز ساخته شده است.
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 ها:آنزیم

 . ساختار سه بعدی دارند.1

آنزیم غیر پروتئینی است که در بوجود آمدن   rRNA. عمدتاً پروتئینی هستند)2

 پیوند پپتیدی نقش دارد(.

 توانند در سنتز آبدهی یا هیدرولیز شرکت کنند.. می3

کنند)اختصدداصددی بودن جایاگه فعال . با پیش ماده، اختصدداصددی عمش می4

  آنزیم(.

 گیرند.. بارها مورد استفاده قرار می5

 دهند)چون احتمال برخورد پیش ماده به آنزیم زیاد می شود(.در دمای بهینه بیشترین فعالیت را نشان می. 6

 شویی در آب سرد فعالند.این آنزیم ها در بعضی افراد باعث آلرژی میشوند .های پودرهای رخت. آنزیم7

ضی8 سیدی فعالند. )م. عمدتاً در محیط خنثی و بع سیدی معده فعال ها در محیط قلیایی یا ا سین که در محیط ا ثالً آنزیم پپ

 است و  یا پروتئاز های  قلیایی  که در ترکیب شوینده ها باکر می رود(.

ها و کنند. نقش ویتامینها )کوانزیم( و مواد معدنی )کوفاکتور( اتصال پیش ماده به آنزیم را تسهیش می. ویتامین9

 های زیر توجه کنید:آنزیمی نیست .به مثالهای مواد معدنی فقط در مورد واکنش

 شود.در یکی از مراحش انعقاد خون، یون لکسیم باعث تبدیش پروترومبین به ترومبین می –الف 

 لکسیم برای تبدیش فیبرینوژن به فیبرین ضروری است. در یکی از مراحش انعقاد خون، وجود –ب 

CN-دهد ولی بعضی سموم ، مثش سیانید )لک سه بعدی آنرا تغییر می، دما و استفاده مکرر از آنزیم، شpH. تغییرات 10

 کنند. (و آرسنیک، جایاگه فعال آنزیم را اشغال می

 CO -توکسین باکتری ها  –نیکوتین  - 2O2H  –حشره کش  –آرسنیک  –مواد سمی کتاب درسی : سیانید  توجه :
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پپسین از پپسینوژن و ترومبین از پرو ترومبین در خارج سلول به  .همه آنزیم ها در داخش سلول ها ساخته نمی شوند مثال11ً

 وجود می آید .پس بیشتر آنزیم ها در درون سلول ساخته می شوند.

.برخی از آنزیم های درون سلولی در خارج از سلول هم فعالند مثش آنزیم های محدود کننده و لیاگز ها که در 12

 .آزمایشاگه در محیط کشت به اکر می روند

 .انواع آنزیم های درون سلولی :13

  مثش هلیاکز و( داخش هستهDNA )پلیمراز 

 )داخش اندامک )مثش اکتاالز در پرکسی زوم 

 )داخش سیتوپالسم)مانند آنزیم های واکنش های لگیکولیز 

  مانند آنزیم بوجود آورنده( در غشای سلولیAMP  )حلقوی 

  مانند آنزیم تجزیه کننده( 2 در غشای اندامک هاO2H )در غشای تیالکوئید ها 

.تنها گروهی از پروتئین ها که برای انجام وهیفه اشدددان حتما ً تحت تاثیر پروتئاز ها قرار می گیرند پروتئین های 14

 ذخیره ای هستند .

 در چرخه 3Cبه دو ترکیب  6C.آنزیم ها در اغلب واکنش های شیمیایی )نه همه(نقش دارند )مثال ً در تجزیه ترکیب 15

 آنزیم نقش ندارد(. DNAاکلوین آنزیم نقش ندارد و یا در بر قراری پیوند هیدروژنی بین بازهای دو رشته 

 .آنزیم لیزوزیم میتواند درون سلولی )در فاگوسیتوز توسط لیزوزوم(و یا برون سلولی )در مخاط(باشد.16

 . دو وهیفه آنزیم ها :17

  افزایش سرعت بیشتر واکنش های درون سلول 

 تنظیم اکر دیگر آنزیم ها 

. تفاوت پیش ماده با پیش سدداز در اینسددت که پیش ماده ، ماده مورد اثر آنزیم اسددت ؛ در حالیکه پیش سدداز مونومر 18

 سازنده یک پلیمر است )مثال ً پیش ماده پتیالین ، نشاسته  ولی  پیش ساز آن ، آمینو اسید است(.

 مورد نیاز است . Aوات به استیش کوانزیم )تیامین(برای تبدیش پیرو 1B. ویتامین 19

 ( و یا آلی )مانند سااکرز(باشد .2O2H.پیش ماده یک آنزیم ممکن است معدنی)مانند 20
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 (93های زیستی، ........ )کنکور سراسری خارج از کشور ی واکنش دهندههمه -5سوال 

 ( درون ساختارهای غشادار سلول جای دارند.1

 بخشند.سلولی، سرعت میهای درون ( به واکنش2

 توانند ضمن فعالیت خود، آدنوزین تری فسفات بسازند.( می3

 شوند.ی خود، تولید میهای سازنده( در پی فعالیت آنزیم4

 

 -5جواب سؤال 

درست است .  آنزیم ها واکنش دهنده های زیستی هستند و از آن جا که انجام هر واکنش را آنزیم ویژه ای  4گزینه   

 تنظیم می کند، پس آنزیم ها نیز در پی فعالیت آنزیم های سازنده ی خود، تولید می شوند.

 تشریح سایر گزینه ها: 

ی ریبوزومیrRNA (RNA  )غشادار سلول جای دارند زیرا مثالً  ( ترجیحاً نمی توان گفت آنزیم ها درون ساختارهای1

 نوعی آنزیم است ولی در ساختار ریبوزوم که از ساختارهای بدون غشای سلول محسوب می شود، قرار دارد. 

( همه ی آنزیم ها درون سلول ها ساخته می شوند. بعضی از آن ها پس از تولید شدن از سلول به بیرون رانده می 2

و اکر خود را در خارج از سلول انجام می دهند. چنین آنزیم هایی، آنزیم های برون سلولی نامیده می شوند، سایر آنزیم  شوند

ها درون سلول فعالیت دارند. چنین آنزیم هایی، آنزیم های درون سلولی نام دارند، این آنزیم ها نه تنها به بیش تر 

 شند، بلکه در تنظیم اکر آنزیم های دیگر نیز مؤثرند.های زیستی درون سلول ها سرعت می بخواکنش

شوند. تنها در واکنش های انرژی زا، آن هم در 3 سمی با کمک آنزیم ها انجام می  شتر واکنش های متابولی ( بی

سفات ) صی، آدنوزین تری ف ساخت ATPشرایط خا شود )مانند  ساخته می   )ATP  در هناگم عبور+H  ضای از ف

در فرایند لگیکولیز، چرخه ی کربس یا در هناگم  ATPبستره که توسط نوعی آنزیم انجام می گیرد یا تولید  درونی تیالکوئید به

 از فضای بین دو غشای میتوکندری به فضای ماتریکس(. H+انتقال 
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 هایی که از سلول هایی مانند باکتری ها استخراج می شوند در خانه و صنعت:اکربرد آنزیم

  شویی که حاوی پروتئاز و لیپاز هستند.در خانه: پودرهای لباساکربرد پروتئازها 

 :)اکربرد پروتئازها در صنعت)مانند پروتئاز هایی که از آناناس بدست می آید 

 .نرم کردن گوشت 1

 .کندن پوست ماهی )با تجزیه پروتئین های غشای پایه(2

 .زدودن موهای روی پوست جانوران 3

 در غذای کوداکن . های موجودی پروتئین. تجزیه4

 اکربرد اکتاالز در صنعت: ساختن اسفنج

  :ها)تبدیش دانه ی دانه. خارج کردن پوسته2. نرم کردن مواد گیاهی )مانند اکغذ و پارچه( 1اکربرد سلوالز در صنعت

 به بذر(

  :ی آب میوه و شالکت.  تهیه2. تبدیش نشاسته به قند شیرین  1اکربرد آمیالز در صنعت 

 

 انحالل پذیری مواد آلی :میزان 

 منوسااکریدها <دی سااکریدها  <پلی سااکریدها 

 فسفولیپیدها <تری لگیسیریدها  <ها موم

 

 میزان آب گریزی مواد آلی: 

 موم <تری لگیسیرید  <نشاسته  <منوسااکرید 
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 ها:انواع پروتئین

 های درون سلولی:. پروتئین1

مانند و هیچاگه بخارج سددلول رانده شددوند و در درون سددلول باقی میسدداخته میهای آزاد در سددیتوزول توسددط ریبوزوم

ها باقی ها قرار گیرند )مثالً ،اکتاالز در درون پراکسددی زومها ممکن اسددت در درون اندامکشددوند. این پروتئیننمی

ا ممکن اسددت در درون هسددته مانند( ،یها باقی میهای هیدرولیز کننده گوارشددی در درون لیزوزومماند و یا آنزیممی

ستون در کروموزوم باقی می شند )مثالً هی سته فعالند( و یا ممکن  RNAپلیمراز و  DNAماند و یا هلیاکز و با شیره ه پلیمراز در 

های مرحله لگیکولیز تنفس سلولی( باقی بمانند و حتی ممکن است در سیتوزول )مثالً همولگوبین، میولگوبین و آنزیم

 ها و اسلکت سلولی(.ها را بسازند )مثش سانتریولاست اندامک

 های برون سلولی:. پروتئین2

 شوند. های روی غشای خارجی هسته تولید میهای شبکه آندوپالسمی زبر و ریبوزومتوسط ریبوزوم

 ها ممکن است بخارج از سلول ترشح شود:این پروتئین 

پادتن سددتین، پروترومبین، فیبرینوژن، انسدددولین، لگواکگون، لیزوزیم، ها، ترومبوپالها، پرفورین، اینترفرونمثالً؛ 

 پتیالین، موسین، اکزئین و فاکتور داخلی معده.

 ها ممکن است در غشای سلول قرار گیرند:این پروتئین 

 هاپتاسیم و گیرنده ی هورمون -دار سدیمی و پتاسیمی، پمپ سدیم های دریچهمثالً؛ پروتئین

 

  متابولیسم:

 های جانداران. )متابول یعنی تغییر(های شیمیایی سلولمجموع واکنشتعریف: 

 کند.هاست. یادمان باشد متابولیسم، منابع ماده و انرژی را مدیریت میمتابولیسم ناشی از اثر متقابش مولکول 
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 های متابولیسددمی ممکن اسددت انرژی خواه )ترابری مواد در درون سددلول، تبادالت محیط و واکنش

سلو سنتز آبدهی پلیمرها( و یا انرژیدرون  سنتز،  سوختن لگوکز و تولید ل، فتو هیدرولیز پلیمرها( ، ATPزا )

 باشد. 

 . گوارش برون سلولی را جز و متابولیسم محسوب نمی کنند 

  انرژی رایج سلول را  –سوخت رایج سلول را ، لگوکز ATP – . قند رایج خون را لگوکز گویند 

  اکربردATP : 

  مونومر ساختاریDNA  وRNA )طی همانند سازی و رو نویسی( 

  یعنی( تولید دومین پیک شیمیاییAMP )حلقوی 

 انرژی زایی 

 

 . بیشتر واکنش های شیمیایی داخش سلول انرژی خواه است 

 

های دستاگه گوارش انسان به واحدهای یکسانی تبدیش های مترشحه از سلولکدامیک با تأثیر آنزیم -6سوال 

 (83شود؟ )کنکور سراسری می

 د( الکتوز        الف( لگیکوژن                                ب( سااکرز                                 ج( سلولز                               

 

 -6جواب سؤال 

گزینه ی الف درست است . لگیکوژن پلی سااکریدی است که منومر سازنده ی آن لگوکز است . قند ذخیره ای جانوران 

و قارچ ها بوده و ژن تجزیه کننده ی آن در بدن انسان در سلول های دستاگه گوارش )سلول های سازنده آنزیم 

 های گوارشی هیدورلیز کننده لگیکوژن( بیان می شود. 

 ایر گزینه ها : تشریح س

 ب( از هیدورلیز سااکرز )که نوعی دی سااکرید است( دو نوع منومر لگوکز و فروکتوز بوجود می آید . 
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ج( سلولز پلی سااکریدی است که سازنده اصلی دیواره ی سلول های گیاهی است. هرچند از منومرهای لگوکز ساخته 

یم سلوالز( را ندارد ، پس در بدن انسان غیرقابش تجزیه است شده است ولی انسان ژن تجزیه کننده آن )یعنی ژن آنز

 . 

 د( الکتوز ، دی سااکریدی است که از دو منومر لگوکز و اگالکتوز ساخته شده است .

 

 
 


