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این توانایی را به شکل اطالعات مربروط به  و عنکبوت کند(شود و در همه افراد جمعیت به یک شکل بروز می)یعنی یادگرفته نمیاست رفتار غریزی و ارثیها یک تنیدن تار در عنکبوت

های پروتئین سازند.ای با مواد دیگر مخلوط کرده و تار میاز والدین خود به ارث برده است. غدد مربوط به تنیدن تار در زیر سطح شکمی جانور قرار دارند و پروتئین ویژه DNAمولکول 

 .یابدمی افزایش چهاربرابرتا  هااند( طول رشته)که در اجسام مهره مانند پیچ و تاب خوردهها در صورت کشش رشته بسیار دارند. کشسانیو  چسبندگیشکیل دهنده تار ت

 شوند کربن دارند.هایی که در سلول ساخته میمولکول یهمهتقریباً  

 دهند.های بدن جانداران را تشکیل میترکیب بیشتریندار، های کربنابتدا آب، سپس مولکول 

 

 

 

 

 

 

  

زیستی هایمولکول بسیاری از

 مولکول هستند.صورت درشتهب

های نسبت به مولکولها مولکولدرشت

 اند.غیرزیستی بسیار بزرگ

ها در سلول مولکولدرشت بسیاری از

 شوند.مر )بسپاره( ساخته میصورت پلیهب

مر مولکولی است که از واحدهای کم و بیش پلی

 تشکیل شده باشد. پارهبه نام مونومر یا تک یکسان

، یک مرواحدهای سازنده پلی

 نام دارد.پاره( نومر )تکوم

 هامولکولدرشت

 هاکربوهیدرات

 هاپروتئین

 اسیدهای نوکلئیک

 سنتز آبدهی

 هیدرولیز

 آلیغیر مولکول

 دار تولیدشده در داخل سلول مواد آلی نام دارند.مواد کربن آلی

 غیرزیستی

 زیستی

 های چربهیدروکربنی  اسیدها مانند متان، هورومون اتیلن، دم مثل هیدروکربن

باشند مولکول نمیها درشتلیپید

از  مریها که پلیبه جز موم

 های چرب طویل هستند.اسید
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 هاکربوهیدرات

 نوساکاریدوم

 ها هستند.ترین کربوهیدراتساده

 ترینمهم

هاپنتوز  

 هگزوزها

 شود.اخته میکه توسط گیاهان س هاسوخت اصلی سلول گلوکز

 های خوراکی وجود دارد.میوهبسیاری از  به همراه گلوکز در فروکتوز

 کند.در ساختار قند شیر شرکت می گاالکتوز

 (5O10H5Cریبوز)

 (4O10H5Cریبوز)دئوکسی

 RNAدر ساختمان 

 DNAدر ساختمان 

 ترینمهم

 ترینمهم

 ساکاریددی

مونوساکارید از ترکیب دو 
با واکنش سنتز آبدهی 

 شوند.ایجاد می
 همان قند یا شکر است. ساکارز

 قندی که در جوانه جو به فراوانی وجود دارد. مالتوز

 الکتوز
 قند شیر است.

ساکاریداولیگو گویند و هرگاه این قندها به پروتئین یا لیپید متصل ل شوند به آن اولیگوساکارید)قندهای کوچک( میمونوساکارید به هم متص 100تا  3هرگاه تعداد 
 کنیم.اضافه می "گلیکو"شوند به اول آنها پیشوند 

 ساکاریدپلی

چندصد تا چندهزار 
مونوساکارید با هم 

ب شده یک ترکی
ساکارید مولکول پلی
 آورند.بوجود می

 ایذخیره

 ساختاری

شود. از مونومرهای گلوکز ساخته شده است. انسان و بسیاری از جانوران آنزیم گیاه ذخیره می پالستای در گیاهان است. در ساکارید ذخیرهیک پلی نشاسته
 هیدرولیزکننده نشاسته را دارد. در سیب زمینی ، برنج و گیاهان تیره گندمیان )گندم و ذرت( به فراوانی وجود دارد.

 گلیکوژن
رصورت دای ذخیره شده و های جگر و ماهیچههایی در سلولای جانوران است. از واحدهای گلوکز تشکیل شده است. به صورت ذرهساکارید ذخیرهپلی

 شود.شود. گلیکوژن غذاهای جانوری در دستگاه گوارش ما به گلوکز هیدرولیز میبه گلوکز تجزیه می کمک گلوکاگون نیاز به

 سلولز

ای و بدون انشعاب است دهد. مولکولی رشتهطبیعت را تشکیل می بیشترین ترکیب آلیدهد. ساکارید ساختاری است و به سلول استحکام میپلی
های سلولزی موجود در غذا دهند. رشتهآن گلوکز هستند. چندهزار مولکول سلولز درکنار هم یک فیبریل سلولزی را تشکیل میکه واحدهای سازنده 

سازند. در های گوارشی نیاز است. جانوران آنزیم هیدرولیزکننده سلولز نمیبیماری از بعضیها و جلوگیری الیاف نام دارندکه برای کارمنظم روده
در دستگاه گوارش آنها مانند گاو)در سیرابی و  )مانند تاژکداران جانورمانند(های موجود ذای اصلی آنها سلولز است ، میکروبجانورانی که غ

 دهند. کاغذ عمدتا از سلولز تشکیل شده است.کنند و مورد استفاده خود و جانور میزبان قرار مینگاری معده گاو( و موریانه، سلولز را تجزیه می

 ها وجود داردی سلولی قارچساکاریدی سخت ومحکم است که در اسکلت خارجی حشرات و در دیوارهپلی کیتین

هاکپسول باکتری  
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 لیپیدها

 گلیسریدهاتری

 (هاها و چربیروغن)

همه لیپیدها 
 گریز هستند.آب

مهمترین وظایف یکی از 
های چربی درون مولکول
ها ذخیره انرژی سلول

است. یک گرم چربی 
بیش از دوبرابر یک گرم 

ساکارید مانند نشاسته پلی
 کند.انرژی آزاد می

 یک مولکول گلیسرول

 اسیدچرب سه مولکول

 سیرشده

 سیرنشده

 انواع اسیدچرب

 اند.ها سه اسیدچرب با هم متفاوتدر بسیاری از چربی

کمتر از مقدار حداکثر است.  های هیدروژن آنگانه دارد و تعداد اتمحداقل یک پیوند دوگانه یا سه
ها در شود بنابراین این مولکولها از یکدیگر میاین پیوند باعث خمیدگی مولکول و دورشدن مولکول

 اند.های گیاهی این گونهاند. روغن ذرت ، آفتابگردان ، زیتون و سایر روغندمای اتاق مایع

های جانوری سیرشده و درنتیجه جامد هستند و چربی بیشتردارند. حداکثر تعداد هیدروژن را 
های نباتی دهد. روغنها و ابتال به بیماری را افزایش میخوردن آنها احتمال سخت شدن دیواره رگ

 کنند. را با افزودن هیدروژن جامد می مایع

گانه ای سیر کردن پیوند سههیدروژن و براتم برای سیر کردن هر پیوند دوگانه باید دو 
 استفاده شود. هیدروژن اتم باید چهار

 گلیسیرید این است که مولکول گلیسرول در آن به دو اسیدچرب و یک گروه فسفات متصل است.تفاوت آن با تریاجزای اصلی غشاء سلولی هستند.  فسفولیپیدها

هاموم  کنند.ها هستند. بسیاری از جانوران ازجمله حشراتی مانند زنبورعسل موم تولید میهای جوان گیاهان و میوهها پوشش مناسبی برای بخشها آبگریزترند. موماز چربی 

های روی روپوست گیاهان در اندام پوستک یا کوتیکوله نام ای بشود و سبب تولید الیههای روپوستی گیاهان ترشح میهای چرب است که توسط سلولمری از اسیدکوتین پلی

 شود.های زیرین خود مینفوذ میکروب و سرما به سلول ،شود و مانع از تبخیر آبهوایی می

 استروئیدها
 های استروئیدیهورمون ها از کلسترول برای ساختن سایر استروئیدها مثالً شود. سلولهای جانوری یافت میاستروئید است که اسیدچرب ندارد و در غشای سلولکلسترول یک 

 کنند. استفاده می آلدوسترون(-کورتیزول-تستوسترون-پروژسترون-)استروژن

@Rahvareh_zist

@Rahvareh_zist

@Rahvareh_zist

@Rahvareh_zist

@Rahvareh_zist

@Rahvareh_zist

@Rahvareh_zist

@Rahvareh_zist

@Rahvareh_zist

@Rahvareh_zist

@Rahvareh_zist

@Rahvareh_zist

sara
Highlight



 

 

 حمیدراهواره                    های زیستیمولکول خالصه فصل

 همراه باشید با ما      Rahvareh_zist@برنامه ویژه و روز به روز، محتواهای آموزشی منحصر به فرد برای جمع بندی زیست شناسی در 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 پروتئین

 اند.به هم متصل شده (پیوندی که به روش سنتزآبدهی به وجود آمده است)اند و توسط پیوند پپتیدیبه نام آمینواسید تشکیل شده مرهایی هستند که از مونومرهاییپلی

 .نقش دارند های کارهای درون سلولانجام همه و بدن جانداران شرکت دارند و درها ها در ساختار سلولپروتئین

 هرگاه یک یا چند پلی پپتید پیچ و تاب بخورند و شکل فضایی خاصی را بوجود آورند مولکول حاصل یک پروتئین است.اند. پلی پپتیدها از اتصال چندعدد تا چندهزار آمینواسید تشکیل شده

بر اساس کاری که 
 دهند.انجام می

 هاها و زردپیرباطهای کالژن موجود در رشته، مو و ناخنکراتین موجود در  ،ابریشم، تار عنکبوت ساختاری

 منقبض شونده

ایذخیره  

 دفاعی

 انتقال دهنده

اینشانه  

هاآنزیم  

 های میوزین و اکتینرشته

 (پروتئین شیرو کازئین ) مرغ )آلبومین(سفیده تخم

 های مکمل، پروتئینها، پادتنهااینترفرون

 و میوگلوبین  معده، فاکتور داخلیهموگلوبین

  پروتئینیاسیدیِهای آمینو= هورمونهابعضی از هورمون

های بیشتر واکنش کنند.های شیمیایی را عملی میواکنش بسیاری ازهای زیستی هستند و دهندهها هستند. واکنشترین پروتئینمهم
 شود.ها انجام میمتابولیسمی به کمک آنزیم

 بندیتقسیم

 درون سلولی

 برون سلولی

های زیستی درون سلول ها به بیشتر واکنششود. این آنزیمها را شامل میآنزیم بسیاری از
 ها نیز موثراند.سرعت بخشیده و در تنظیم کار سایر آنزیم

های گوارشی ند مثل آنزیمدهدر بیرون از سلول انجام می ها هستند که کار خود رابعضی از آنزیم

 های موجود در اشک و بزاق و موجود در پالسمایا آنزیم

 که آنزیمی غیرپروتئینی است. rRNA: به جز بیشتر آنها پروتئینی هستند

 عمل آنها اختصاصی است.

 گذارد. و به کاهش میکنند. مقدار آنها پس از تولید رها تغییر نمیند و در واکنشکسلول از هرکدام بارها استفاده می

 شوند.درجه غیرفعال می 45آنها در دمای باالتر از  تربیشاند و به تغییرات شدید دما حساس

و لیزوزیم موجود در  کنند: پپسینوژناند و بسیاری از آنها در محیط خنثی فعالیت میمحیط حساس pHبه تغییرات 

 کند.های قلیایی عمل میهای شیره پانکراس در محیطهای اسیدی و آنزیمدر محیط عرق

 هاویژگی

ترین مهم
های سلول ابزار

 هستند.
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 شود. شود و سپس از آن جدا میآنزیم نام دارد. پس از اتصال جایگاه فعال به پیش ماده واکنش موردنظر انجام می جایگاه فعالماده است و بخشی از آنزیم قالبی برای چسبیدن به بخشی از پیش

 1ویتامینمثل  هابعضی ویتامین، : افزایش دما افزایش سرعت فعالیت آنزیمB (تیامین) )و مواد معدنی )تسهیل اتصال پیش ماده 

 : تواند دائمی یا موقتی باشد.. اثر سموم میها )اشغال جایگاه فعال آنزیم(کش، آرسنیک و حشرهگرما و تغییرات اسیدی )تغییرشکل جایگاه فعال( ، بعضی سموم مانند سیانید کاهش سرعت فعالیت آنزیم 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 ATPساختار یک مولکول 

 دهند.خوبی انجام میها در دمای پایین کار خود را بهشود. این آنزیمشویی استفاده میاز پروتئازها و لیپازها در پودرهای لباس

 

 کاربرد در منزل

 شود.های غذای کودکان استفاده می، زدودن موهای پوست جانوران و تجزیه پروتئین، پوست کندن ماهیبرای نرم کردن گوشت :پروتئازها 

 :شود.یمیوه و شکالت استفاده مکنند و برای تهیه آبنشاسته را به قند شیرین تبدیل می  آمیالز 

 :ها کاربرد دارد.کردن مواد گیاهی و خارج کردن پوسته دانهکند و برای نرمسلولز موجود در مواد گیاهی را تجزیه می سلوالز 

 :هیدروژن های جگر( پراکسیدهای بدن ما )مانند سلولدر سلول کاتاالزH2O2 ها به آب و اکسیژن تبدیل زوم، در پراکسیرا که سمی است
 شود.کند. از کاتاالز در صنعت برای تولید اسفنج استفاده میمی

 

صنعتکاربرد در   

ATP  :(سوخت اصلی)ترین شکل انرژی درون سلول است و در سلول از سوختن گلوکزرایج 

 شود.تولید می (چرخه کربس و زنجیره انتقال الکترونمیتوکندری)و  (گلیکولیز)درون سیتوپالسم

ATP و سه گروه فسفات  (پورینیآلی آدنین ) نوکلئوتیدی است که دارای قند ریبوز، باز

 کند.های فسفات خود انرژی ذخیره میاست که در بین دو گروه

 ATP از ADPسنتز آبدهی و همراه با تولید آب است و تولید  ADPاز  ATPتولید 

  آب است.ف رهیدرولیز است و همراه با مص
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