
 

>> OKUYUNCA ŞAŞIRACAKSINIZ: B�yoloj� Hakkında İlg�nç B�lg�ler?
Prote�nler, çok sayıda am�no as�d�n deh�drasyonuyla meydna gelm�ş büyük yapılı organ�k b�leş�klerd�r. Prote�nler�n yapısında bulunan

am�noas�tler, canlıların yapısında bulunan karbon(C), h�drojen(H), oks�jen(O) ve azot(N) elemenlerden oluşmaktadır. Bu elementlere ek olarak

am�noas�tler kükürt (S) ve fosfor(P)’u da yapılarında bulundururlar.

Am�noas�tler prote�nler� oluşturan yapı taşlarıdır. B�l�nen 20 çeş�t am�no as�t bulunmaktadır. Am�noas�tler�n yapısı �çer�s�nde üç grup

bulunmaktadır. Ve bu grupların heps� aynı am�noas�tte bulunur. Bunların �çer�s�nde bulunan rad�kal grup b�r d�ğer adıyla değ�şken grup her
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am�noas�tte farklı atom veya atom grubu bulundurur.

1. Am�no grubu (-NH2)

2. Karbon�l grubu (-COOH)

3. Rad�kal grup (-R)

Am�noas�tler�n Genel Formülü

B�tk�ler hücreler� kend� am�noas�tler�n� kend�ler�n� sentezlemes�ne karşın hayvanlar yalnızca 12 am�no as�t� kend�ler� sentezlerler ger�ye kalan 8

am�noas�t� dışarıdan hazır olarak alırlar. Vücut �çer�s�nde üret�lemey�p dışarıdan hazır olarka alınan am�no as�tlere temel (esans�yel) am�noas�t
den�lmekted�r.

Am�noas�tler�n� b�rb�r�ne bağlayan yapı pept�d bağıdır. İk� am�noas�t� bağlayan pept�d bağına d�pept�d, üç am�noas�t� b�r�b�r�ne bağlayan pept�d

bağına tr� pept�d, çok sayıda am�noas�t� bağlayan pept�d bağına �se pol�pept�d den�lmekted�r.

Prote�nler�n yapı taşı olan am�noas�tler�n sayısı, çeş�t� ve d�z�l�ş� prote�nler�n çeş�tl�lğ�n� arttırmaktadır. Am�noas�tler�n d�z�l�ş� kalıtım merkez� olan

olan DNA‘dan alınan kodlar �le yapılmaktadır.
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PROTEİNLERİN YAPISI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Basın ve sıcaklık g�b� etkenlerle prote�nler�n bozulmasına denatürasyon den�lmekted�r.

S�zlere yukarıda prote�n ve onun yapıtaşı olan am�noas�tler hakkında b�l�nmes� gereken temel konu ve kavramları anlatmaya çalıştık. Ş�md�

maddeler hal�nde s�zlere prote�nler�n canlılar �ç�n �ç�n önem�nden bahsedeceğ�z.
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PROTEİNLERİN CANLILAR İÇİN ÖNEMİ

Prote�nler, canlıların en küçük yapı b�r�m� olan hücren�n yapısı �çer�s�nde bulunan temel yapıları oluşturular.

Prote�nler yapıcı ve onarıcı organ�k madde sınıfına g�rd�ğ� �ç�n hücren�n yapıcı ve onarıcı kısımlarında yer alırlar.
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Prote�nler hücren�n büyümes�, oluşan yaraların �y�leşmes� ve z�h�nsel gel�şmes� g�b� konularda rol almaktadır.

Kanın yapısı �çer�s�nde bulunan ve oks�jen taşınmasın büyük rol oynayan hemoglob�n g�b� öneml� solunum p�gmentler�n�n yapısında

bulunurlar.

Prote�n yapılı olan ant�korlar, canlı vücudunu m�krop ve yabancı prote�nlere karşı kormakla görevl�d�r.

B�r canlı organ�zmanın yaşamsal faal�yetler�n�n düzenlenmes� sağlamakla beraber hormonların yapısına katılmaktadırlar.

Canlı yapısında meydana gelen b�yok�myasal reaks�yonlarda rol alan enz�mler�n yapısında bulunurlar.

Hücrede enerj� verme sıralasında karbonh�drat ve yağlardan sonra prote�nler gelmekted�r. Ancak b�lmen�z gerkmekted�r k�; prote�n�n enerj�

ver�c� olarak kullanımaya başlanması demek vücudun kend� kend� yemes� demekt�r.

Canlı vücudunda kasların kasılmasında etk�l� olan akt�n ve m�yoz�nler�n yapısında prote�n bulunmaktadır.



Hücren�n �ç� ve dışında veya kanda oluşan osmot�k basıncı dengelemekted�r.

Kanın pıhtılaşmasında öneml� b�r rol üstlenmekted�r.

Kas, der�, tırnak, kem�k ve d�şler�n yapısında prote�n bulunmaktadır.

Hücre zarının yapısında bulunduğu �ç�n hücredek� madde alış ver�ş�nde rol almaktadır.

Prote�nler Hakkında daha detaylı b�lg� �ç�n Tıklayınız…
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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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