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 مولکول های ز یستی   

موجودات زنده اغلب مولکول های زیستی مورد نیاز خود را می سازند اما برخی از انواع ضروری آن ها نیز باید از طریق تغذیه دریافت شوند. بیشتر درشت مولکول ها، 
ترکیبات آلی هستند و برای ساخته شدن در بدن انسان نیاز به مواد معدنی اولیه مانند اکسیژن، کربن، هیدروژن و نیتروژن و برخی عناصر دیگر دارند. درشت 
مولکول های زیستی 96 درصد از بدن انسان را تشکیل می دهند و نقش های بسیار مهمی مانند تشکیل ساختارهای زیستی، ذخیره انرژی و انتقال سیگنال هایی 
همچون پیام عصبی را در سلول های مختلف بر عهده دارند. همه موجودات زنده برای عملکردهای بیولوژیکی خود به سه پلمیر زیستی ضروری وابسته هستندکه شامل 

مولکول RNA، مولکول DNA و پروتئین می باشد. این مولکول ها برای حیات ضروری هستند چون هریک از آن ها نقش متمایز و ضروری را در یاخته بازی می کنند.

 کربوهیدرات ها:  عناصر سازندۀ کربوهیدرات ها شامل کربن )C(، هیدروژن )H( و اکسیژن )O(می باشد. توجه کنید که کربوهیدرات ها به  سه دستۀ 
اصلی مونوساکاریدها، دی ساکاریدها و پلی ساکاریدها طبقه بندی می شوند.

ترکیبها    

گلیکوپروتئین ترکیبی از کربوهیدرات و پروتئین است. توجه کنید که در زیِر یاخته های بافت پوششی، غشای پایه قابل  1 ترکیب با فصل 2 دهم:
کربوهیدرات هاست.  گوناگون  انواع  شامل  ما  غذایی  رژیم  2 می شود. محسوب  گلیکوپروتئینی  و  پروتئینی  رشته های  از  شبکه ای  که  است  مشاهده 
مونوساکاریدها نیاز به گوارش ندارند و به سادگی جذب می شوند در حالی که دی ساکاریدها و پلی ساکاریدها برای جذب شدن گوارش می یابند و به 

3 دستگاه گوارش انسان و بسیاری از جانوران نمی تواند آنزیم مورد نیاز برای تجزیۀ سلولز را بسازد. مونوساکارید تبدیل می شوند.
ترکیب با فصل 3 دوازدهم: طبقه بندی گروه خونی ABO بر مبنای بودن یا نبودن دو نوع کربوهیدرات به نام های A و B در غشا گویچه های قرمز می باشد.

مونوساکاریدها: مونوساکاریدها، ساده ترین گروه از کربوهیدرات ها هستند. مونوساکاریدها بر اساس 
گلوکز و فروکتوز مونوساکاریدهایی با شش  1 تعداد کربن به کار رفته در ساختار خود طبقه بندی می شوند.

ریبوز و دئوکسی ریبوز مونوساکاریدهایی با پنج اتم کربن هستند. 2 اتم کربن اند.

ترکیبها    

در  را  آن  انرژی  و  می کنند  مصرف  یاخته ای  تنفس  در  را  گلوکز  یاخته ها  است،  گلوکز  یاخته ها،  اصلی  سوخت  1 دوازدهم:  5 فصل  با  ترکیب 
در یکی از مراحل گلیکولیز با اضافه شدن 2 عدد فسفات به گلوکز، فروکتوز 2 فسفاته تولید می شود. 2 مولکول های ATP ذخیره می کنند.

 ترکیب با فصل 3 دهم : انرژی مواد مغذی، مثل گلوکز، باید ابتدا به انرژی نهفته در ATP تبدیل شود. این تبدیل طی واکنش های موجود در فرآیند
تنفس یاخته ای صورت می پذیرد.

ترکیب با فصل 2 دوازدهم: در باکتری اشرشیا کالی، قند مصرفی ترجیحی گلوکز می باشد. در صورتی که این قند در محیط باکتری وجود نداشته 
باشد ولی قند دیگری به نام الکتوز )قند شیر( یا مالتوز در اختیار باکتری قرار بگیرد، باکتری می تواند از این قندها نیز استفاده کند.

ترکیب با فصل 7 یازدهم: هر غدۀ وزیکول سمینال، مایعی غنی از فروکتوز را به زامه )اسپرم( ها اضافه کرده که انرژی الزم برای فعالیت اسپرم ها را 
فراهم می کند. 

شکر و قندی که  1 دی ساکار ید ها: دی ساکاریدها از ترکیب دو عدد مونوساکارید تشکیل می شوند.
فروکتوز تشکیل می شود. و  بین گلوکز  پیوند  از  نام ساکارز است. ساکارز  به   میخوریم، دی ساکاریدی 

الکتوز دی ساکارید دیگری است که به قند شیر نیز معروف است.  2

پلی ساکار ید ها: قند هایی هستند که از اتصال چندین عدد مونوساکارید به یکدیگر طی فرآیند سنتز آبدهی ایجاد می شوند. بنابراین نسبت به مونوساکارید و 
دی ساکاریدها بزرگتر و سنگین تر اند و می توانند انواع مختلفی داشته باشند. گلیکوژن، سلولز و نشاسته از انواع پلی ساکارید هایی هستند که از مونومری به نام 

گلوکز تشکیل شده اند. توجه کنید که نشاسته و گلیکوژن به ترتیب در گیاهان و جانوران از دسته پلی ساکارید های ذخیره ای محسوب می شوند. 

ترکیبها    

ترکیب با فصل 6 دهم: کالهک موجود در ریشۀ گیاهان برای نفوذ بهتر در خاک، پلی ساکارید لزجی ترشح می کند که می تواند فرآیند حرکت ریشه 
در خاک را تسهیل کند، برخی گیاهان که در مناطق کم آب زندگی می کنند درون واکوئول های خود ترکیبات پلی ساکاریدی خاصی را تولید می کنند که 

با جذب آب فراوان باعث می شود آب درون واکوئول ذخیره شده و به مقابله با این شرایط نامساعد بپردازد.

 گلیکوژن: پلی ساکاریدی ذخیره ای و مخصوص یاخته های جانوری و قارچ ها که از کنار هم قرارگیری تعداد زیادی 
را  پلی ساکارید  نوع  این  انسان می توانیم  بدن  و کبدی  ماهیچه ای  دریاخته های  که  کنید  توجه  ایجاد می شود.  گلوکز 

مشاهده کنیم.

ریبوزگلوکز فروکتوز

مالتوز ساکارز

گلیکوژن



یحی، مجله های 19ممنوع را بخوان! برای موفقیت در امتحانات ت�ش

17

ترکیبها    

ترکیب با فصل 6 یازدهم:در یاختۀ جانوری در حال تقسیم، سانتریول ها در انتهای اینترفاز )مرحلۀ G2( مضاعف می شوند. 

ترکیب با فصل 6 دهم: در یاخته های گیاهی پروتئین ها )گلوتن(، مواد رنگی )آنتوسیانین(، مواد اسیدی و آب می توانند در واکوئول ذخیره شوند.

ترکیب با فصل ۱ دوازدهم: راکیزه، دیسه و باکتری ها دارای دنای حلقوی اند. 

نکاتتصاویر    

کافنده تن (لیزوزوم)
منفذ هسته

پوشش هسته

شبکه آندوپالسمى زبر
رناتن (ریبوزوم)

شبکه آندوپالسمى صاف

غشاى یاخته
ریز کیسهدستگاه گلژى

میانک  (سانتریول)

کافنده تن

راکیزه (میتوکندرى) تصویر مقابل یک یاختۀ جانوری را نشان می دهد.

در هسـته منافـذی وجود دارد که ارتـبـاط آن را با سـیتوپالسم 

برقرار می کند.

شبکه آندوپالسمی در مجاورت هسته قرار دارد.

کیسه های سازندۀ دستگاه گلژی با یکدیگر اتصال فیزیکی ندارند. 

 ظاهر دستگاه گلژی مشابه شبکه آندوپالسمی می باشد.

تعداد میتوکندری در آن می تواند بیش از یک عدد باشد. 

دستگاه  و  میتوکندری  به  نسبت  )سانتریول(  میانک ها  اندازۀ 

گلژی کوچک تر است.

اندازۀ کافنده تن )لیزوزوم( نسبت به رناتن )ریبوزوم( بزرگ تر است.

غشای یاخته  

مواد گوناگون برای ورود به یاخته و یا خروج از آن باید از سد غشا عبور کنند. این سد )غشای یاخته( نفوذپذیری انتخابی دارد؛ یعنی به برخی از مولکول ها و 
یون ها اجازۀ عبور می دهد و به برخی دیگر این امکان را نمی دهد. انواع مولکول های موجود در ساختار غشای یاخته شامل لیپیدها، پروتئین ها و کربوهیدارت ها 

می باشد. 

کربو  که  کنید  توجه  شوند.  متصل  پروتئین ها  یا  فسفولیپیدها  به  و  باشند  دار  انشعاب  صورت  به  می توانند  کربوهیدارت ها  غشا  در  کربوهیدرات ها:    
هیدرات ها تنها به بخش خارجی غشا متصل می شوند.

ن ها:  پروتئین های غشا به دو دستۀ سطحی و سراسری طبقه بندی می شوند.  پروتـئ�ی

با هر دو الیۀ فسفولیپیدی غشا در تماس اند و می توانند  پروتئین ها در سراسر عرض غشا قرار دارند. پس  از  نوع  این  پروتئین های سراسری:   الف(   
نقش های مختلفی داشته باشند. تنها گروهی از پروتئین های سراسری در غشا یاخته، واجد منافذی برای عبور مواد  می باشد. 

پروتئین های سطحی همانند پروتئین های سراسری، در بین فسفولیپیدهای غشا قرار دارند.

و  تماس اند  با یک الیۀ فسفولیپیدی در  تنها  بنابراین  یا خارجی غشا دیده می شوند.  یا در سطح داخلی  پروتئین ها  این  پروتئین های سطحی:   ب(   
می توانند نقش های مختلفی از جمله گیرندۀ آنتی ژنی در یاخته را داشته باشند.  

 لیپیدها:  لیپیدهای غشا نیز به دو دسته طبقه بندی می شوند.

 الف( فسفولیپیدها:  بخش اعظم مولکول های غشا را فسفولیپیدها تشکیل می دهند که بخش آبدوست این مولکول ها در دو طرف سطح داخلی و خارجی 
قرار دارد اما بخش میانی این مولکول ها را بخش آبگریز در نظر می گیریم. 

 ب( کلسترول:  این مولکول قابلیت اتصال به هر دو بخش آبگریز و آبدوست فسفولیپیدها را دارد و تنها در یاخته های جانوری قابل مشاهده است. 

هشتگـــــــ  
h در غشای یاخته مولکول های فسفولیپیدی در دو الیه قرار گرفته اند و موادی که می توانند از غشا عبور کنند از فضای بین مولکول های لیپیدی می گذرند و یا 

مولکول های پروتئینی برای عبور به آن ها کمک می کنند. 

h .سنگین ترین مولکول های غشا پروتئین ها می باشند 
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نکاتتصاویر    

تصویر مقابل فرآیند انتقال فعال را نشان می دهد.

در فرآیند انتقال فعال با عبور مواد از غشا، تغییراتی 

در ساختار پروتئین ها ایجاد می شود. 

مولکول های پروتئینی مؤثر در فرآیند انتقال فعال 

از  و  دارند  قرار  غشا  فسفولیپیدی  الیۀ  دو  بین  در 

دسته پروتئین های سراسری اند. 

ترکیبها    

ترکیب با فصل ۱ دوازدهم: مولکول ATP یک نوکلئوتید می باشد که در ساختار آن یک قند از نوع ریبوز، باز آلی آدنین )دو حلقه ای( و سه گروه 
فسفات وجود  دارد. 

ترکیب با فصل 5 دوازدهم: انرژی الزم برای فرآیند انتقال فعال لزومًا از ATP تأمین نمی شود! مثال نقض آن پروتئین سراسری )پمپ هیدروژنی( 

موجود در غشای داخلی میتوکندری است که حرکت یون هیدروژن از طریق پمپ ها )در خالف شیب غلظت( با مصرف انرژی الکترون ها صورت می پذیرد. 

 ãموشکافی

ترشح برخی از سموم، د اروها و یون های  � 2 بازجذب برخی از مواد موجود در نفرون 1 مروری بر فرآیندهای انتقال فعال نامبرده در کتاب درسی!!
جابه جایی پروتون ها از فضای درونی راکیزه به بستره )به کمک  4 انتقال یون های معدنی به درون آوندهای چوبی 3 هیدروژن و پتاسیم اضافی
پمپ  7 باربرداری مواد آلی به محل مصرف 6 جابه جایی پروتون ها از بسترۀ سبزدیسه به داخل تیالکوئید 5 پروتئین های زنجیرۀ انتقال الکترون(

یون کلسیم به مادۀ زمینه ای سیتوپالسم به منظور انقباض ماهیچه

:  بعضی یاخته ها می توانند ذره های بزرگ را با فرایندی به نام درون بری )آندوسیتوز( جذب کنند. برون رانی فرآیند خروج ذره های   درون بری و برون را�ن
و  آندوسیتوز  فرایندهای  در  انرژی زیستی همراه است.  و مصرف  با تشکیل کیسه های غشایی  آندوسیتوز  و  اگزوسیتوز  فرآیند  دو  یاخته هاست. هر  از  بزرگ 

اگزوسیتوز برخالف فرآیند انتقال فعال تنها از انرژی ATP استفاده می شود. 

درون بری و برون  رانی های موجود در کتاب های درسی

آندوسیتوزاگزوسیتوز

ترشح پادتن از یاخته های پادتن ساز 1

ترشح پرفورین از یاخته های کشندۀ طبیعی 2

ترشح پروتئین ها و درشت  مولکول ها 4 اگزوسیتوز بزاق از غدد بزاقی 3

ترشح اینترفرون های نوع 1 و 2 6 ترشح هورمون 5

اگزوسیتوز مواد ترشحی از غدد 8 ترشح هیستامین از ماستوسیت ها 7

اگزوسیتوز ناقل عصبی از یاخته پیش سیناپسی 9

آندوسیتوز مواد توسط پارامسی 1

آندوسیتوز مواد غذایی به وسیلۀ اسفنج 2

آندوسیتوز ناقل های عصبی توسط یاختۀ پیش سیناپسی 3

آندوسیتوز ذرات خارجی توسط هیدر 4

بیگانه خواری توسط درشت خوارها، نوتروفیل ها، یاخته های 5

     دندریتی و ماستوسیت ها

نکاتتصاویر    

درون یاخته

بیرون یاخته

درون یاخته

بیرون یاخته

اگزوسیتوز

آندوسیتوز

تصویر مقابل فرآیندهای اگزوسیتوز و آندوسیتوز را نشان می دهد.

سطح غشای یاخته در فرآیند درون بری کاهش می یابد در حالی که 

این سطح در فرآیند برون رانی افزایش می یابد. 

در فرآیند درون بری محتویات کیسۀ غشایی در تماس با کربوهیدارت های 

غشا قرار می گیرند؛ اما در فرآیند  برون رانی این گونه نیست.  
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