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>> OKUYUNCA ŞAŞIRACAKSINIZ: B�yoloj� Hakkında İlg�nç B�lg�ler?
Canlı Hücres�n �çer�s�nde meydana gelen b�rçok reaks�yonun enerj� kaynağı adenoz�n tr�
fosfat b�r d�ğer �fadeyle ATP’d�r. ATP molekülünde yüksek enerj�l� fosfat bağları
bulunmaktadır. ATP moleküller�nde bulunan bu yüksel enerj�l� fosfat bağları yıkıldığında

d�ğer k�myasal bağlara oranla daha fazla serbest enerj� vermekted�r.

ATP molekülünün yapısında aden�n bazı, r�boz şeker� ve fosfor�k as�t bulunmaktadır.

Aden�n bazının ve r�boz şeker�n�n oluşturdukları yapılara adenoz�n den�lmekted�r.
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5 karbonlu (5C) r�boz şeker� (pentoz), azotlu organ�k baz özell�ğ�ne sah�p aden�n bazı ve

üç fosfat grubundan oluşmaktadır.

Her canlı hücre kend� ATP’s�n� kend�s� üreteb�lmekted�r.

ATP yapısı hücreler�n zarlarında geçemez.

ATP her hücrede üret�ld�ğ� ve hücre zarından geçemed�ğ� �ç�n her hücre kend� ATP’s�n�

kend� �çer�s�nde kullanılır.

ATP �ç�n gerekl� olan enerj� �ht�yacı solunumdan karşılanmaktadır.

ATP yapımı deh�drasyon sentez� �le gerçekleş�rken yıkımı �se h�drol�z olayı gerçekleş�r.

ATP sentez�ne fosfor�lasyon den�lmekted�r.

ATP yapımında yapım ve yıkım olayları gerçekleşmekted�r.

ATP yapımında �çer�s�nde enerj� depo ed�ld�ğ� �ç�n endergon�k, yıkılırken enerj� verd�ğ�

�ç�n ekzergon�k b�r olaydır.

>> OKUYUNCA ŞAŞIRACAKSINIZ: B�yoloj� Hakkında İlg�nç B�lg�ler?
ATP yapımı hakkında kısaca s�zlere b�lg� verd�k. ATP özell�kler�, ATP yapısı ve Görevler�

hakkında daha gen�ş b�lg� almak �stersen�z b�lg� almak �sted�ğ�n�z konunun üzer�n�

tıklamanız yeterl� olacaktır. Ş�md� fosfor�lasyon ned�r? Çeş�tler� hakkında b�lg� verel�m…
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Fosfor�lasyon Ned�r?

Fosfor�lasyonun ATP sentez� olduğu yukarıda bel�rtm�şt�k. Bunu b�raz daha açacak olursak

b�r moleküle fosfat (P) grubunun eklenmes�ne fosfor�lasyon den�lmekted�r.

Forfor�lasyon Çeş�tler�

Substrat düzey�nde fosfor�lasyon

B�r enz�m�n sübstratından kopardığı �norgan�k fosfatı ADP’ye aktarması �le ATP

sentezlemes� olayıdır. Solunumun gl�kol�z ve krebs devr�nde gerçekleş�r.

SUBSRAT DÜZEYİNDE FOSFORİLASYON HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN.

Oks�dat�f fosfor�lasyon

Artı (+) ve eks�(-) yüklü elektronların, m�tokondr� �ç�ndek� elektron taşıma s�stem�n (ETS)’de

oks�jene �let�rken ATP sentezlenmes�d�r. Oks�jenl� solunum olayında görülmekted�r.

OKSİDATİF FOSFORİLASYON HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN.

Fotofosfor�lasyon

Işık yardımıyla enerj� üret�lmes�d�r. B�tk�lerde ve klorof�le sah�p canlılarda görülür.
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Kemosentet�k fosfor�lasyon

Kemosentez reaks�yonları sonucu ortaya çıkan enerj�yle ATP sentezlenmes�d�r. Bazı bakter�

türler�nde görülür.
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>> OKUYUNCA ŞAŞIRACAKSINIZ: B�yoloj� Hakkında İlg�nç B�lg�ler?

Yen�b�yoloj�.com s�tes� �le tüm b�yoloj� konularına ve b�yoloj� hakkında her türlü
b�lg�ye ulaşab�l�rs�n�z...
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