
 

Hayvan ve b�tk� hücreler�nde bulunan tek katlı b�r zarla çevr�l�,kürems� yada oval vakuol benzer� organellere

peroks�zom den�lmekted�r. Bazı b�yoloj� kaynaklarında peroks�zoma m�kroc�s�mc�k den�lmekted�r.

Peroks�zom b�tk� ve hayvan hücreler�nde bell� başlı nedenlerle b�r�km�ş olan toks�k yan� zeh�rl� maddeler�

�nakt�ve eden katalaz enz�mler�n� (gl�kolat oks�daz,am�noas�t oks�daz ve peroks�daz vb.) yapısında

taşımaktadır. Bu katalaz enz�mler� sayes�nde canlı vücudunda bulunan toks�k maddeler� parçalayarak vücudu

bu toks�k maddelerden arındırır. Hücre �ç�n çok tehl�kel� olan h�drojen peroks�t� parçalayab�len katalaz

enz�mler� peroks�zomun �çer�s�nde yer almaktadır.

Peroks�zom ortalama 0.3-0.5 m�kron çapındadır. Peroks�zomlar karac�ğer, böbrek, kalp kası g�b� metabol�k

faal�yetler� fazla olan organların hücres� �çer�s�nde yer alır. Peroks�zomlar bu organeller�n hücres� �çer�s�nde

katalaz, ür�k as�t, oks�daz ve d-am�noas�t enz�mler� �le görev yapmaktadır.
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1950 yıllarında m�kroskobla yapılan b�r çalışma doğrultusunda hayvan

hücres�nde peroks�zom tesp�t ed�lm�şt�r. Daha sonra tar�h 1960’ları
göster�rken peroks�zom b�tk� hücres�nde de gözlemlenm�şt�r. 1954 yılında

�sv�çre doğumlu doktora yapan J. Rhod�n adındak� öğrenc� peroks�zomun

tar�f�n� yapmış ve daha sonra 1967 yılında belç�kalı s�tolog Chr�st�an de
Duve karac�ğer hücreler�nden �zole ed�lerek b�r organel olarak

tanımlanmış ve peroks�t� parçalayab�lmes�nden dolayı peroks�zom olarak

�s�mlend�r�lm�şt�r.

Peroks�zom organel�n�n l�zozoma benzeyen b�rçok özell�ğ� bulunmaktadır. Tıpkı l�zozom g�b� tek katlı b�r zar �le

çevr�l� olan peroks�zom endoplazm�k ret�kulumdan tomurcuklanarak meydana gelmekted�r. Endoplazm�k

ret�kulumdan oluşan peroks�zom canlı �ç�n öneml� olan b�rçok fonks�yonu gerçekleşt�reb�len enz�mler�

bünyes�nde barındırmaktadır. Kr�stal�ze yapıda ürat oks�daz moleküller�n�n oluşturduğu b�r merkeze ve yoğun

b�r matr�ks� sah�pt�r.

Peroks�zomun Görevler� 
Uzun z�nc�rl� yağ as�tler�n� beta oks�dayonu �le daha kısa hale

get�rmekted�r. Bu görev� yer�ne get�ren peroks�zom bu sayede

m�tokondr�n�n bu kısa yağ as�tler�n� kullanmasıyla hücre �ç�n gerekl�

enerj� �ht�yacı sağlanmış olunur.

Hayvanların s�n�r s�stem�nde yer alan m�yel�n kılıfların yapısındak�

plazmalojen�n �lk reaks�yonu peroks�zomda gerçekleş�r. Fosfol�p�t

yapıdak� plazmojenler�n hayvan hücreler� �ç�n büyük b�r önem� vardır. Bu

aşamada yaşanan herhang� b�r problem peroks�zomal hastalığı gün yüzüne çıkarır.

Safra as�tler�n�n meydana gelmes�nde öneml� b�r rol oynayan peroks�zom bu özell�k sayes�nde yağ em�l�m� ve

yağda er�yeb�len A ve K v�tam�nler�n�n em�l�m�nde görev almaktadır.



Oks�dat�f reaks�yonları yöneten peroks�zom oks�dat�f enz�mler olan

katalaz, am�no as�t oks�daz ve ür�k as�t oks�daz enz�mler�n� �çer�r.

Katalaz enz�m� h�drojen peroks�t adındak� reakt�f oks�jen rad�kal�n�

parçalayarak su ve oks�jene çev�r�p h�drojen peroks�t�n zararlı etk�s�n�

ortadan kaldırır. Ür�k oks�daz enz�m� eks�kl�ğ� �se ür�k as�t b�r�k�m�ne ve

ardından gut hastalığına sebep olur.

Peroks�zom Neden�yle Meydana Gelen Hastalıklar 

Peroks�zomun çeş�tl� fonks�yonel basamaklarında oluşan problemlerden dolayı bazı hastalıklar meydana gel�r.

Zellweger Sendromu, X’e bağlı Adrenolökod�strof�, Refsum Hastalığı bu hastalıklardan en çok

b�l�nenler�d�r.

Peroks�zom prote�nler�n� sentezleyen genler 

PEX1 

PEX2 – PXMP3 

PEX3 

PEX5 

PEX6 

PEX7 

PEX10 

PEX11A, PEX11B, PEX11G 

PEX12 

PEX13 

PEX14 

PEX16 

PEX19 

PEX26
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