1)

LİPİTLER-ALIŞTIRMA
4)

5)

6)
2)

Aşağıda verilenlerden hangisi bazı yağ
çeşitlerinin düzenleyici olarak
kullanılabildiğine örnek oluşturur?
A)Yüksek oranda hidrojen taşıma
B) Hücre zarının yapısına katılma
C) Gliserol bulundurma
D) Eşey hormonlarının yapısına katılma
E) Diğer besinlere oranla uzun sürede hidroliz
olma
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Steroitler ve fosfolipitler için;
l. organik yapılı olma,
II. hidroliz olmadan kana karışamama,
III. hücre zarının yapısına katılabilme,
IV. otorotroflar tarafından üretilebilme
özelliklerinden hangileri ortaktır?
…………………………………..
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A)Yalnız I B)Yalnız II
C)Yalnız III
D)I ve III
E)I,II ve III

Hücre zarının yapısında en fazla
bulunan yağ çeşidi
aşağıdakilerden
hangisidir?
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Aşağıdaki ifadelerin yanına doğru(D) veya yanlış(Y) olarak işaretleyiniz.
( ….. ) Yağların suda çözünmemesi hücre bütünlüğünün korunması açısından önemlidir.
( ….. ) Yağların içerdiği H atomu sayısının fazla olması enerji içeriklerini yükseltmiştir.
( ….. ) Yağların solunumla parçalanması sonucu fazla miktarda metabolik su oluşur.
( ….. ) Fazla sayıda metabolik suyun oluşabilmesi fazlaca oksijen tüketimini gerektirir.
( ….. ) Doymuş ya da doymamış yağ asidi kavramı karbonların hidrojene doygunluğunu belirtir.
( ….. ) Doymuş yağ asitleri doğrusal yapıda olduğundan doymuş yağlar oda sıcaklığında katıdır.
( ….. ) Doymamış yağ asitlerinde karbon atomları arasında en az bir tane çift bağ bulunur.
( ….. ) Doymamış yağ asitlerindeki çift bağlar molekülün bükülmesine yol açar.
( ….. ) Doymamış yağ asitlerindeki bükülme sebebiyle bu tür yağlar oda sıcaklığında sıvıdır.
( ….. ) Doymamış yağların fabrikalarda oksijenle doyurulması ile margarinler elde edilmektedir.
( ….. ) Margarin oluşumunda ortaya çıkan trans yağların erime noktası yüksektir.
( ….. ) Vücutta sentezlenen yağ asitlerine esansiyel yağ asiti denir.
( ….. ) Nötral yağlar canlılarda en fazla oranda bulunan yağ grubunu ifade eder.
( ….. ) Nötral yağların sentezi sırasında ester bağları kurulur ve su açığa çıkar.
( ….. ) Fosfolipitlerde 2, nötral yağlarda 3 yağ asidi gliserole bağlanmıştır.
( ….. ) Fosfolipitlerde kuyruk kısımları hidrofilik, baş kısımları hidrofobiktir.
( ….. ) Hidrofobik kısımların birbirlerine dönmesi su içinde misel denen yapıların oluşumunu
sağlar.
( ….. ) Fosfolipitler hücre zarıın yapısında çift tabakalı halde bulunur.
( ….. ) Steroitler canlı vücüudunda hormon ve vitamin olarak görev yapabirler.
( ….. ) Testosteron anabolik yolları uyaran önemli bir steroittir.
( ….. ) Bitkisel hücrelerin zarında bulunan kolesterol zar dayanıklılığını artırmaktadır.
( ….. ) Kolesterol sinir hücrelerini sararak yalıtım görevi üstlenir.
( ….. ) Yağlar organların etrafında biriktirilerek ilgili organı mekanik darbelere karşı korur.
( ….. ) Soğuk iklimde yaşayan hayvanlar deri altında fazlaca yağ depolar.
( ….. ) Yağ sindiriminin olduğu ortamda pH değeri düşer.
( ….. ) Yağlar yapıya katılma oranları bakımından karbonhidratlardan önemlidir.
( ….. ) Omega 3 zihinsel gelişimde önemli olduğundan gebelikte alınmalıdır.
( ….. ) Balık ve ceviz omega 3 bakımından zengin besinlerdir.
( ….. ) Yağ sentezi yapan hücrelerde su oranı artar.
( ….. ) Nötral yağlarda bulunan 3 yağ asidi de aynı olmak zorundadır
( ….. ) Steroitlerin yoğun kullanımı kalp hastalıkları riskini artırmaktadır.
( ….. ) Bakterilerde hücre duvarları lipit yapısındadır.
( ….. ) Hücre zarındaki fosfolipit tabakaları arasında su bulunmaz.
( ….. ) Yağların yapısında C, H ve O elementlerine ilave olarak N ve P da bulunabilir.
( ….. ) Nötral yağlar sadece hayvanlarda sentezlenir.
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