
 

>> OKUYUNCA ŞAŞIRACAKSINIZ: B�yoloj� Hakkında İlg�nç B�lg�ler?
Yağların (l�p�tler�n) Canlılar �ç�n önem� ned�r? Yağların (l�p�tler�n) enerj� verme sıralamasındak�
yer� ned�r? Yağların (l�p�tler�n) maddeler hal�nde canlılar �ç�n önem� ned�r?

Yağların önem� hakkında b�lg� vermeden önce yağların yapısı, görevler� ve özell�kler� hakkında kısaca

b�lg�ler vereceğ�z. Yağlar l�p�tler olarakta adlandırılmaktadır. Yağların yapısında karbon (C), h�drojen
(H), ve oks�jen (O) bulunmaktadır. Bazı yağların yapısında fosfat ve azot‘ta bulunmaktadır.

Yağların monomerler� yan� yapı taşları yağ as�tler� ve gl�serol (gl�ser�n)‘dür. Yağların monomerler�

arasındak� bağları sağlayan bağ �se ester bağıdır. Yağların yapısı �çer�s�nde bol m�ktarda oks�jen (O)
bulunması neden�yle oks�jenl� solunum sonucu yıkılmasıyla bol m�ktarda enerj� elde ed�l�r ve

metabol�k su oluşur.

Yağların canlılar �ç�n öneml� olan çeş�tler�;

Fosfol�p�tler

Stero�tler

Tr�gl�ser�tler (nötral yağlar)

Yağların (l�p�tler�n) Canlılar İç�n Önem� Ned�r?
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Yağlar yapısı gereğ� suda çözünemeyen maddeler�d�r. Ancak yağlar eter, kloroform, benzen ve aseton

g�b� organ�k yapılı maddelerde çözünmekted�rler. Prote�nler ve v�tam�nler g�b� organ�k moleküllerden

farklı olarak yağlar vücut �çer�s�ne depolandıkları yağ dokularına sah�pt�r. Yağların fazla tüket�lmes� �se

�nsan sağlığını tehd�t etmekted�r. Kalp ve damar hastalıklarına, obez�te, kolesterol g�b� hastalıklara

yakalanmamak �ç�n yağ tüket�m�ne d�kkat ed�lmel�d�r.

Yağların Canlılar İç�n Önem�

Canlı vücudu �ç�n öneml� enerj� kaynaklarından b�r� yağlardır.

Enerj� kaynağı sıralamasında karbonh�dratlardan sonra yağlar �k�nc� sırada yer almaktadır.

Canlıların temel b�leşenler� arasında yer alan yağlar, hücre yapı maddes� olarak kullanılmaktadır.

Hücre zarı yapısında büyük öneme sah�pt�r. Bunlara ek olarak yağlar, v�tam�n ve hormon görev�de

görmekted�r.

Yağların yapısında oks�jen�n fazla bulunması neden�yle hücresel solunum �le parçalanması sonucu

bol m�ktarda metabol�k su elede ed�lmekted�r. Bol su elde ed�lmes� kış uykusuna yatan hayvanların,

göçmen kuşlarının ve çölde yaşayan canlıların su �ht�yacını sağlamaktadır. Ayrıca yağların haf�f olma

özell�ğ� sayes�nde göçmen kuşların uçmasına kolaylık sağlamaktadır.

Yağda çözünen A, D, E, K v�tam�nler�n�n çözünmes� canlıların v�tam�n �ht�yacının sağlanmasına

yardımcı olmaktadır.

Vücut �çer�s�nde sentezlenemeyen esans�yel yağ as�tler�n�n canlı yapısına alınımını yağlar

sağlamaktadır.

Yağların faydaları dışında bol tüket�m� durumunda damar sertl�ğ� ve dolaşım bozuklukları g�b�

olumsuz etk�ler görülmekted�r. Damar sertl�ğ�nde, kan damarlarının �ç yüzeyler�n� kaplayan yağ

b�r�k�nt�s�, damarların �ç dokusunda sertleşmeye neden olmaktadır. Esnekl�k özell�ğ� kaybeden

damarlarda kan akışı zorlaşır, damar çapı küçüldüğü �ç�n kan basıncı artar ve tans�yon denen

rahatsızlık ortaya çıkar.

Vücudumuza aldığımız yağların �ht�yaç duyulanı kadarı kullanılduktan sonra ger� kalan yağlar vücut

�çer�s�nde bulunan yağ dokusunda depo ed�lmekted�r. Bu yağ dokusu vücudumuzdak� organlara

destekl�k sağladığı g�b� b�rde der� altında b�r�kerek vücut sıcaklığının korunmasını sağlamaktadır.

Ayıların soğuk bölgelerde yaşayab�lmeler�n�n neden�, der�ler�n� altında depo ett�kler� yağlar

sayes�nded�r.

Yağ Bakımında Zeng�n Bes�nler



Bes�n tüket�m� �le vücuda alınan yağlar, b�tk�sel yağlar ve hayvansal yağlar olmak üzere �k�ye

ayrılmaktadır. B�tk�sel kaynaklı bes�nlere örnek vercek olursak; zeyt�n, ayç�ceğ�, soya fasulyes�, fındık,

ve cev�zdek� yağ m�ktarı oldukça fazladır. Hayvansal kaynaklı yağlar �se, et, süt, süt ürünler�, tereyağı,

kuyruk yağı, yumurta g�b� bes�nler hayvansal kaynaklı bes�nlerd�r.

Yağların canlılar �ç�n önem� başlığını farklı b�r şek�lde yorumladık okumak �stersen�z
okuyab�l�rs�n�z…

>> OKUYUNCA ŞAŞIRACAKSINIZ: B�yoloj� Hakkında İlg�nç B�lg�ler?
L�p�tler (yağlar) yapılarında karbon (C), h�drojen (H), oks�jen (O) ve bazı yağ çeş�tler�nde fosfor (F) ve

azot (N) moleküller�n�n bulunması canlılar �ç�n büyük b�r öneme sah�pt�r. L�p�tler�n (yağların)

yapıtaşları yan� monomerler� yağas�tler �le gl�serol’dür. Yağlar (l�p�tler) monomerler� ester bağları �le
b�rb�rler�ne bağlıdırlar. L�p�tler (yağlar) d�ğer organ�k moleküllerden öneml� b�r farkı, depo ed�ld�kler�

b�r dokularının olmasıdır. Canlılar L�p�tler� (yağları) dokularında depo ederek gereks�n�m duyulması

durumunda parçalayarak enerj�ye dönüştürürler. L�p�tler�n ve yağların bu özell�ğ� canlıların su �ht�yacı

ve enerj� �ht�yacını sağlamaktadır. 

 

L�p�tler (yağlar) enerj� veren bes�n sıralamasında �k�nc� sıralamada yer almaktadır. L�p�tler (yağlar) bazı

v�tam�nler�n ve hormonların yapısına katılmaktadır. Yağların (l�p�tler�n)Tr�gl�ser�tler, fosfol�p�tler ve

stero�tler g�b çeş�tler� bulunmaktdır. Yağların (l�p�tler�n) bu çeş�tler� b�r çok canlı sınıfı �ç�n farklı

özell�kler ve görevler üstlenmekted�r. L�p�tler (yağlar) suda çözünmezler eter, kloroform, benzen,

aseton g�b� organ�k çözücülerde çözünürler. 
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L�p�tler�n (yağların) Canlılar İç�n Önem� 
– L�p�tler (yağlar) enerj� veren bes�nler sıralamasında �k�nc� sırada yer almaktadır. 

– Canlıların temel organ�k b�leşen� olan l�p�tler hücre zarının yapısında yer almaktadır. 

 

– L�p�tler (yağlar) kals�yum ve fosfor’un s�nd�r�m yollarında kullanımı ve em�l�m�n� sağlayan D v�tam�n�n

yapısında yer almaktadır. 

– L�p�tler (yağlar), eşey organları tarafından salgılanan hormonlar (eşey hormonların) yapısına katılır. 

– L�p�tler (yağlar) canlıların depo ed�ld�kler� yağ dokularında canlıyı dış etmenlerden ve soğuktan korur. 

– L�p�tler (yağlar) dokusu canlının ısı kaybetmes�n� önler. 

– L�p�tler (yağlar) göçmen kuşları depo ett�kler� yağlar sayes�nde su �ht�yacı ve enerj� �ht�yaçlarını

karşılıyab�l�rler. Ayrıca yağlar d�ğer bes�nlere oranla daha haf�f olduğu �ç�n uçma kolaylığı

sağlamaktadır. 

– L�p�tler (yağlar) yapısında çokm�ktarda h�drojen bulundurduğu �ç�n parçalanması sonucu yüksek

m�ktarda su açığa çıkar. L�p�tler�n (yağların) bu özell�ğ� kış uykusuna yatan hayvanlar, çölde yaşayan

canlılar ve göç eden kuşların su �ht�yacını karşılar. 

– L�p�t (yağ) �çer�s�nde çözünen A v�tam�n�, D v�tam�n�, E v�tam�n�, K v�tam�nler�n�n canlı vücuduna

alınmasında rol alır. 

– L�p�tler (yağlar) ; tr�gl�ser�tler (nötral yağlar), fosfol�p�tler ve stero�tler olmak üzere üç gruptan

oluşmaktadır. 



 

L�p�tler�n (yağların) bu çeş�tler� her canlı �ç�n ayrı özell�kler taşımakatadır. B�z yukarıda sadece yağların

genel özell�kler�nden bahsett�k. Yağların (l�p�tler�n) d�ğre çeş�tler� hakkında detaylı b�lg� d�ğer

yazılarımızda yer almaktadır.

>> 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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