
 

>> OKUYUNCA ŞAŞIRACAKSINIZ: B�yoloj� Hakkında İlg�nç B�lg�ler?
Maddeler hal�nde prote�nler�n görevler� nelerd�r? Pol�pept�tler olarak adlandırılan prote�nler�n kısaca tanımı ned�r? 

Prote�nler�n kısaca tanımı yapmak gerek�rse, yapısında karbon (C), h�drojen (H), oks�jen (O) ve azot (N) bulunduran organ�k b�leş�klere prote�n
den�lmekted�r.

Prote�nler vücutta onarıcı ve yapıcı olarak görev yapan b�r organ�k b�leş�kt�r. Prote�nler karbonh�drat ve yağlardan sonra zor durumda kalınması

durumunda enerj� verme kaynağı olarak kullanılab�l�r. Ancak prote�n�n kullanılmaya başlanması demek c�dd� sağlık problemler�n�n başladığını
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göster�r.

Prote�nler hücre zarının yapısı �çer�s�nde yer alarak madde alış ver�ş�nde öneml� rol üstlenmekted�r.

Prote�nler vücut savunmasında rol alan ant�kor ve ant�oks�n�n yapısında yer alır.

Prote�nler savunmada yer almanın dışında hormonların ve enz�mler�n yapısında da yer almaktadır.

yıpranmış ve zarar görmüş hücreler�n yer�ne geçerek yen�lenmes�ne yardımcı olur. Kıkırdak, kem�k ve kas

g�b� dokuların yapısında büyük b�r öneme sah�pt�r.

Hatta kasların kasılma �şlem�nde sorumlu olan akt�n ve m�yoz�n�n yapısı prote�nden oluşmaktadır. Hücre,

doku ve organ g�b� canlı �ç�n öenml� olan yapıların esas yapısını prote�nler oluşturmaktadır. Hücre �ç� ve hücre dışında gerçekleşen sıvıların pH

denges�n� sağlayanda prote�nlerd�r. Buna homeostaz� den�lmekted�r.
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Prote�nler yapıcı ve onarıcı b�leşenler sıralamasında b�r�nc� sıradadır.

Prote�nler enerj� verme konusunda karbonh�drat ve yağlardan

sonra üçüncü sıraddadır. Prote�nler zor durumda kalınmadığı süre enerj� verme �şlem�n� gerçekleşt�rmez.

Prote�nler hücre zarı yapısına katılır ve hücre zarı yapısında madde alış-ver�ş�nde öneml� rol

oynamaktadır. 

Vücut savunmasında öneml� görevlere sah�p ant�kor ve ant�toks�n�n yapısında prote�n bulunmaktadır.

Prote�nler enz�m ve hormonlarında yapısında yer almaktadır.

Albümün, globül�n (kan prote�nler�) g�b� kanın osmot�k basıncını ayarlayan yapıların �çer�s�nde bulunur.

Prote�nler alyuvarların �çer�s�nde bulunan hemoglob�n�n yapısını oluşturmaktadır.

Prote�nler kan pıhtılaşmasında öneml� b�r role sah�p olan f�br�nojen�n yapısına katılmaktadır.

Prote�nler yıpranmış ve hasar görmüş yaralı hücreler�n yer�ne geçerek yen�lenmes� ve onarılmasında öneml� rol oynar.



Kas kasılma �şlem�nde öneml� görevlere sah�p akt�n ve m�yoz�n�n yapısında prote�n bulunmaktadır.

Prote�nler hücre, doku, organların esas yapılarında yer almaktadır.

Prote�nler homeostaz�y� (�ç dengey�) Sağlamaktadır.

Hücre zarı üzer�nde yer alan prote�n türü olan gl�koprote�n reseptör görev�n� üstlenmekted�r.

Hücre �ç� ve hücre dışında varolan osmot�k dengey� sağlamaktadır.

Hücre �çer�s�nde yaşanan olaylar doğrultusunda ortaya çıkan pH değerler�n�n değ�ş�kl�kler�n� dengelemede sorumludur.

PROTEİNLERİN CANLILAR İÇİN ÖNEMİ HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.. 
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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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