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ÖNSÖZ

Çalışmamda, Temel Biyokimya bilgisini sizlerle paylaştım. Temel Bilimlerin en önemli bilim
dalı olan Biyokimya’nın hastalıkların tanısı, metabolizmanın sağlıklı işleyişi için önemini, güncel
hayatımızın ne kadar içerisinde olduğunu, bilimsel verilerle ifade etmeye çalıştım. Faydalı olması
dileği ile bu çalışmamı hayatımdaki en kıymetlilerime, oğluma ve kızıma ithaf ediyorum. Selam,
sevgi ve saygılarımla.
Hasret DEMİRCAN YARDİBİ
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KISALTMALAR

O, Na, Ca, K, H2CO3, Km, Mg, Co, Mn, I, Fl, Cl, E, ES, S, GTF, Fe, Cu, H, C, Kden,
OH, H2O, NAD, FAD, FMN, ATP, AMP, A, T, G, C, DNA, RNA, GTP, B1, B6, B2.
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YAZAR NOTU

Dersi iyi anlamanız için kitabı iyi okumanız ve bununla beraber sunumları iyi dinlemenizde
fayda var. Biyokimya dersi bir ezber dersi değildir. Sistemi ve mekanızmaları anlamanız ve
içselleştirmeniz gereklidir. Ancak bu şekilde yorum yapabilir ve muhakeme yapabilirsiniz.
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1. BİYOFİZİKSEL KİMYA VE SU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Fizikokimyasal olaylar ve Su
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Dializ nasıl bir mekanizma ile çalışır?
Su metabolize edilir mi?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Biyofiziksel Olaylar ve Su

Metabolizmadaki
temel Ders notlarının takibi ve sunumların
biyokimyasal olayları ve etkin dinlenmesi.
suyu anlatır.

Anahtar Kavramlar
Su, metabolik tepkimeler, kimyasal olaylar.
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Giriş

1903 yılında Neuberg tarafından önerilmiş olan ‘Biyokimya’ terimi günümüze değin kullanılmaktadır.
Biyokimya yaşamın temel kimyası ile ilgilenen bir bilim dalı olup, fizik, kimya, biyolojiyi içine alan, canlının
kimyasal yapı ve davranışlarını moleküler seviyede araştıran bilim dalıdır. Hücre içerisine giren, hücre
içerisinde aktif rol oynayan, hücre içerisinden çıkan tüm organik ve inorganik maddeler, karbonhidratlar,
lipitler, proteinler ve nükleik asitler, enzimler, hormonlar ve vitaminler biyokimya altında anlatılır. Elbette ki,
tüm kimyasal tepkimeler sulu ortamda cereyan ettiğinden, su ve fizikokimyasal olaylarda yine biyokimyanın
konusunu oluşturur.
Organizmanın temel maddeleri nelerden oluşur? Su, azotlu bileşikler, lipitler, karbonhidratlar ve mineraller
organizmanın temel maddelerini oluşturur. Biyokimya, Temel Bilimler alanını oluşturan Anatomi, Histoloji
ve Fizyoloji bilim dalları ile beraber organizmanın yapısını makroskopik, mikroskopik ve moleküler düzeyde
inceler.
Biyofiziksel Kimya ve Su başlığı altında temel olarak iki konu incelenecektir. Fizikokimyasal olaylar ve Su ;
çözeltiler, nitelikleri, biyolojik yönden önemli özellikleri, diffizyon, osmatik basınç, dializ, yüzey gerilimi,
hidrojen iyon konsantrasyonu ve pH, amfolitler, biyolojik tamponlar bu bölümde anlatılacak temel başlıkları
oluşturur.
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Fizikokimyasal Olaylar ve Su
Suyun yapısı, görevleri, dağılımı
Su canlı organizmalar için hayati önem teşkil eden, vücut ağırlığının %60’ını oluşturan bir maddedir.
Tüm biyokimyasal reaksiyonların sulu ortamda meydana gelmesi suyun organizma için ne derece önemli
olduğunun göstergesidir. Suyun iyonize olmasıyla, hidronyum ve hidroksit iyonları açığa çıkar. Suyun en önemli
özelliklerinden biri, kaynama noktası yüksek olduğundan yer kabuğunun en üstünde çoğu zaman sıvı olarak
kalmasıdır. Aynı şekilde buharlaşma ısısı da diğer sıvılardan yüksektir. O halde organizma için yaşam için çok
önemli olan suyun biyolojik görevleri nelerdir.
1-Makromoleküllerin yapı taşı olarak görev yapar.
2-İyi bir çözücü görevi görür.
3-Substrattır.
4-Isıyı etkin bir şekilde düzenler.
5-Enerjiyi etkin olarak yönetir.
Suyun fonksiyonel dağılımı ise;
Hücre içi sıvısı, temel katyonu potasyum (K) olan, magnezyum (Mg) ve sodyum (Na) da bulunduran,
fosfat ve proteinat temel anyonlarını bulunduran sıvıdır.
Hücre dışı sıvısı, Na katyonudur. K, kalsiyum (Ca) ve Mg ihtiva eder. Klor (Cl) ve bikarbonat ise temel
anyonudur.
Not, katyon bir atomun elektron vermesi ile oluşan pozitif yükle yüklenmiş atomlardır. Anyon ise, atomun elektron
alması ile oluşan negatif yükle yüklenmiş atomdur.

Organizmada suyun bulunma şekli
Bağlı Su

İyonlara,
karbonhidrat,
protein
gibi
makromoleküllere H köprüleri ile bağlı olan Hidrat
suyu.
Zarlar, lifler arasında kalmış akıcılığını yitirmiş olan
İntermoleküler su.

Serbest Su

Kan, lenf ve beyin omurilik sıvısı gibi vücut
sıvılarında bulunan su.

Tablo 1. Organizmada suyun bulunuş şekli
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Suyun İyonizasyonu,
Suyun iyonlaşması tüm geri dönüşümlü tepkimelerdeki gibi denge sabitiyle ifade (K den) edilir. Denge
sabiti; kimyasal bir tepkime için denge durumunu gösterir. Tepkimeye girenlerin ve ürünlerin (çıkanların)
dengedeki derişimleri suyun iyonizasyonunda,

𝐾𝑑𝑒𝑛 =

+

[𝐻 ] [𝑂𝐻− ]
şeklinde gösterilir.
[𝐻2 𝑂]

Zayıf asitler suda çözündüğü zaman, iyonlaşır ve H+ verir. Bazlar ise protonlanarak H + verir.
Saf su, bir hidrojen (proton, H+) ve bir hidroksil (OH-) iyonu vererek iyonlaşır. Hidrojen iyonları
suda hızlı bir şekilde hidronyum (H3+O) iyonları oluşturur. Suyun iyonlaşması elektrik iletkenliği
ile ölçülür. Saf su elektrik akımını H+ ile katoda doğru, OH- ile anoda doğru götürür. Elektrik
alanındaki hidronyum ve hidroksil iyonlarının hareketliliği, N+, K+ ve Cl+ iyonları ile
karşılaştırıldığında çok daha hızlıdır.

Şekil 1. Suyun kimyasal yapısı

13

Canlı organizma suyun büyük bir kısmını dışardan sağlar ki bu eksojen sudur. Besin maddeleri ve tüketilen
sıvılarla vücuda alınan su sindirim kanalında izotonikleştirilir. Büyük bir miktarı ince barsaklardan, geri
kalanı ise kolonlardan emilir. Kan dolaşımına katılan su dokulara taşınır. Organizma su ihtiyacının bir
kısmını da metabolizma olayları sırasında üretir ki bu endojen sudur. Metabolizma suyu olarak da ifade edilir.
Organik maddelerdeki hidrojenin oksitlenmesi sonucu elde edilir.
Su organizmadan idrar ile uzaklaşır. Dışkı, tükürük, burun salgıları, genital salgılar, göz yaşı ile de vücuttan
atılabilir. Laktasyondaki hayvanlarda ve emziren kadınlarda ciddi bir miktar su, süt ile atılır.
İyi bir çözücü olması nedeniyle su, dipolar yapısından kaynaklanan (pozitif ve negatif yüklü iyon
bulundurma) birçok bileşiği çözer ve içerisinde dağıtır. Bu yapı sayesinde su molekülü ile Na+ ve Cl- iyonları
arasında oluşan elektrostatik çekim, kristal halindeki tuzun su içerisinde kolayca çözülmesine neden olur.
Su ile H- bağları oluşturmaları sebebiyle, şekerler, basit alkoller, ketonlar ve aldehitler de su içerisinde
çözünür. Su, yapısında polar (hidrofilik; suyu seven) ve apolar (hidrofobik; sudan kaçan) grupları bulunduran
amfipatik moleküllerle miseller oluşturur. Emülsiyon olarak isimlendirilen süspansiyonlar şeklinde bu tür
amfipatik bileşikler su içerisinde çözünür. Serbest yağ asitleri, fosfolipidler misel teşkil eserek çözünen
biyomoleküllerdir.
Peki çözünürlük nedir ???
Maddenin sabit sıcaklıkta, belirli bir hacim çözücü içinde çözünen maksimum miktarıdır. Sıcaklık artışı ile
katı ve sıvıların sudaki çözünürlüğü artar, gazların ise tam tersi azalır.
Bir ya da daha fazla maddenin bir ortamda çözülmesiyle Dispers sistemler oluşur. Çözünen madde (iç faz) ve
çözündüğü ortamdan (dış faz) oluşur. Çözünen maddelerin parçacık büyüklüğüne göre;
Gerçek çözeltiler; iç faz parçacıklarının büyüklüğü 10 nanometreden az ve homojen olan,
Kollaidal çözeltiler; iç faz parçacıklarının büyüklüğü 10-100 nanometre olan ve heterojen olan,
Süspansiyonlar ; iç faz parçacıklarının büyüklüğü 500 nanometreye kadar olan ve heterojen olan,
çözeltiler olarak 3’e ayrılır.
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Biyokimyada yaygın olarak kullanılan çözeltilere de bir göz atalım;

Molar çözelti (M)
Litresinde 1 molekül gram madde bulunduran çözeltilerdir ve M ile gösterilir.

Normal çözelti (N)
Litresinde 1 ekivalan gram (eşdeğer gram) madde bulunduran çözeltilerdir ve N ile gösterilir. Ekivalan
gram ne ifade eder ; maddenin molekül ağırlığının, katı ise değerliğine, sıvı ise değerlik, yoğunluk ve dansitesinin
çarpımına bölünmesiyle bulunan değerdir.

Madde katı ise:

Molekül ağırlığı
Ekivalan gram = —————————— = ...... gr.
Valans (Değerliği)

Madde sıvı ise:
Molekül Ağırlığı
Ekivalan gram = —————————————= ....... ml.
Valans x Dansite x Yoğunluk

İzotonik çözelti
Ozmotik basınçları 0,16 M ya da % 0,85 NaCl veya 0,3 M glikoz çözeltisinin ozmotik basınçlarına denk
nötr çözeltilerdir. Hücrelerin normal fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri için bu değerlere denk ortamlara
ihtiyaçları vardır.

Yüzde çözelti (%)
100 ml’sinde, istenilen % kadar gram madde bulunduran çözeltilerdir.

15

Çözeltilerin Biyolojik Yönden Önemli Özellikleri

Diffüzyon
Metabolik olaylar neticesinde organizma içinde sürekli bir konsantrasyon farklılığı oluşur. Hücre içerisine
dışardan gelen glukoz, hücre içerisinde fosforile olup glikojene çevrildiği için, içerde ve dışarda sürekli bir
konsantrasyon farkı ve buna bağlı olarakda madde alışverişi devamlılığı söz konusudur. Yani glukoz devamlı
olarak hücre içerisine diffuze olur. Moleküllerin çözeltinin her tarafında eşit olarak kendiliklerinden yayılmasına
difüzyon denir. Diffüzyon hızının çok yavaş olması nedeniyle, maddelerin kısa mesafelere taşınmasında önemli
rol oynar. Örneğin, ilaçların enjeksiyon yerlerinden çevre dokulara yayılması diffüzyon sayesinde gerçekleşir.

Ozmatik Basınç, Ozmol ve Ozmolariti
Osmotik basınç temel olarak suyun meydana getirdiği bir basınçtır. Peki bu ne anlama gelir? Semi
permeable bir zardan yani yarı geçirgen bir zardan su moleküllerinin geçmesi olayı ozmoz olarak ifade edilir.
Zarın bir tarafı su, diğer tarafında bir çözelti bulunduğunu düşünelim; zardan diğer tarafa kolaylıkla geçebilen su
moleküllerinin aksine, çözünmüş partiküller ve makromolaküller bu zardan geçemezler. Zarı geçemeyen
taneciklerin zara yaptıkları basınca ozmotik basınç denir. Ozmoz ve osmatik basınca neden olma yeteneği ozmol
olarak ölçülür. İyonize olmayan ve difüzyona maruz kalmamış bir maddenin 1 mol gramının 1 litrede çözünmesi
ile elde ettiğimiz çözelti 1 ozmol çözeltidir.

Ozmolariti nedir : Molariti x İyonizasyon ile oluşan parça sayısı
Dializ
Su dışındaki daha küçük ve basit moleküllerin veya iyonların kendisini geçmesine izin veren bir zar
vasıtasıyla büyük kompleks moleküllerin ayrılması olayıdır. Moleküllerin seçici geçirgen zardan difüzyonu
olarak da ifade edilir. Etki mekanizmasının daha net ifade edilebilmesi için, böbrek yetmezliği olan kişilerde,
vücutta biriken fazla sıvı ve atık maddelerin yarı geçirgen bir zar aracılığıyla temizlenme işlemi en sade örnektir.
Yüzey Gerilimi
Çözünmüş madde çözücünün yüzey gerilimin etkiler. Merkezde bulunan moleküller, benzeri diğer
moleküller tarafından her yöne doğru eşit olarak çekilebilir. Yüzeyde var olan moleküller merkeze doğru
çok daha kuvvetli çekilirken, sıvının üzerindeki hava molekülleri tarafından çok daha düşük bir kuvvetle
çekilirler, bu durum yüzeydeki moleküllerin yüzeye daha sıkı tutunma nedenini açıklar. Sabun, safra tuzları
yüzey gerilimini azaltır ve yağların sindiriminin daha kolay olması için lipaz enzimi etkisine açık hale
getirir.
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Asitler, Bazlar, ph ve Tampon Sistemler
Asit ve baz tanımı en klasik olarak Lewis tarafından yapılmıştır. Elektron çifti kabul eden asit, verebilen
bazdır. Brönsted ve Lowry’ ye göre ise proton veren asit, proton alan baz dır.
Asetik asit (CH3COOH) bir proton vericisidir ve asetat anyonu (CH3COOH-) proton alıcısıdır. Asetik asit
ve asetat anyonu asit-baz çiftini oluştururlar. Protonlarına eğilimleri yüksek olan asitler çok az disosiye olurlar
ve zayıf asitler olarak tanımlanırlar. Protonlarına ilgisi düşük olan asitler, protonlarını hızlı bir şekilde suya
vermeleri nedeniyle hızlı disosiye olurlar ve kuvveti asitler olarak tanımlanırlar.
Çözeltilerin asitlik veya bazlık derecesi pH ölçü birimi ile tanımlanır. pH cetveli 0 - 14 aralığındadır,
pH’ın 14 ‘e yakınlığı arttıkça çözelti bazik, 1’e yakınlığı arttıkça çözelti asidik özellik gösterir. Canlı
organizmadaki tüm biyokimyasal reaksiyonlar optimum bir pH ‘da etkinlik gösterirler. pH’daki en ufak bir
değişiklik tepkimenin sağlıklı tamamlanmasına engel teşkil eder. Vücut sıvıları farklı pH’lara sahiptir. Kanın 7,4
iken mide sıvısının 1,5’dur. Özellikle protein yapısında olmaları nedeniyle enzimlerin çalışması için ortam
pH’ının önemi büyüktür.

pH =

log1

[𝐻+ ]

Tamponlar, az miktarda asit veya az miktarda baz ilave edildiğinde pH değişimine direnç gösterebilen
çözeltilerdir. Eşit konsantrasyondaki asetik asit (proton vericisi) ve asetat anyonu (proton alıcısı) tampon
sistemidir.
Hücre içerisindeki pH değişimlerine karşı ilk savunma tampon sistemler ile olur. Fosfat ve bikarbonat
tampon sistemleri iki temel sistemdir. Fosfat tampon sistemi tüm hücrelerin sitoplazmalarında yer alır, proton
verici olarak H2PO4- ve proton alıcı olarak da HPO4-2 taşır. Memelilerin biyolojik sıvılarında oldukça etkin bir
tampon sistemdir.
Bikarbonat tampon sisteminin pH’ı H2CO3 ve HCO3- yani proton alıcı ve verici bileşenlerin
konsantrasyonuna bağlıdır. Akciğer bulunan hayvanlarda bikarbonat tampon sistemi pH 7,4’de etkin bir
fizyolojik tampon özelliği gösterir. Akciğer boşluğundaki havada bulunan CO2 akciğer kapillerlerinden kan
plazmasına geçerek kanda bikarbonat tamponuyla denge oluşturur.
Özetle, vücut pH değerlerinin normal değerleri içerisinde tutulması,
Kan plazmasında, bikarbonat, fosfat, protein
Eritrositlerde, hemoglobin
Lenf, beyin-omurilik sıvısı, bikarbonat, fosfat tamponları sayesinde olur.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Biyofiziksel Kimya ve Su başlığı altında temel olarak iki konu incelenmiş olup, çözeltiler, nitelikleri,
biyolojik yönden önemli özellikleri, diffizyon, osmatik basınç, dializ, yüzey gerilimi, hidrojen iyon
konsantrasyonu ve pH, amfolitler, biyolojik tamponlar bu bölümde anlatılmıştır.

Bölüm Soruları
1) Suyun görevleri nelerdir?
2) Suyun organizmada bulunma durumunu açıklayınız.
3) Diffuzyon nedir, açıklayınız.
4) Tampon çözelti nedir, önemini örneklerle açıklayınız.
5) Molarite, normalite, yüzde çözeltileri tanımlayınız.

Cevaplar
1) Makromoleküllerin yapı taşı olarak görev yapar. İyi bir çözücü görevi görür. Substrattır. Isıyı etkin bir
şekilde düzenler. Enerjiyi etkin olarak yönetir.
2)
Organizmada suyun bulunma şekli
Bağlı Su

İyonlara,
karbonhidrat,
protein
gibi
makromoleküllere H köprüleri ile bağlı olan
Hidrat suyu. Zarlar, lifler arasında kalmış
akıcılığını yitirmiş olan İntermoleküler su.

Serbest Su

Kan , lenf ve beyin omurilik sıvısı gibi vücut
sıvılarında bulunan su.

3) Metabolik olaylar neticesinde organizma içinde sürekli bir konsantrasyon farklılığı oluşur. Hücre
içerisine dışardan gelen glukoz, hücre içerisinde fosforile olup glikojene çevrildiği için, içerde ve dışarda sürekli
bir konsantrasyon farkı ve buna bağlı olarakda madde alışverişi devamlılığı söz konusudur. Yani glukoz devamlı
olarak hücre içerisine diffuze olur. Moleküllerin çözeltinin her tarafında eşit olarak kendiliklerinden yayılmasına
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difüzyon denir. Diffüzyon hızının çok yavaş olması nedeniyle, maddelerin kısa mesafelere taşınmasında önemli
rol oynar. Örneğin, ilaçların enjeksiyon yerlerinden çevre dokulara yayılması diffüzyon sayesinde gerçekleşir.
4) Tamponlar, az miktarda asit veya az miktarda baz ilave edildiğinde pH değişimine direnç gösterebilen
çözeltilerdir. Eşit konsantrasyondaki asetik asit (proton vericisi) ve asetat anyonu (proton alıcısı) tampon
sistemidir. Hücre içerisindeki pH değişimlerine karşı ilk savunma tampon sistemler ile olur. Fosfat ve bikarbonat
tampon sistemleri iki temel sistemdir. Fosfat tampon sistemi tüm hücrelerin sitoplazmalarında yer alır, proton
verici olarak H2PO4- ve proton alıcı olarak da HPO4-2 taşır. Memelilerin biyolojik sıvılarında oldukça etkin bir
tampon sistemdir. Bikarbonat tampon sisteminin pH’ı H2CO3 ve HCO3- yani proton alıcı ve verici bileşenlerin
konsantrasyonuna bağlıdır. Akciğer bulunan hayvanlarda bikarbonat tampon sistemi pH 7,4’de etkin bir
fizyolojik tampon özelliği gösterir. Akciğer boşluğundaki havada bulunan CO2 akciğer kapillerlerinden kan
plazmasına geçerek kanda bikarbonat tamponuyla denge oluşturur. Kan plazmasında, bikarbonat, fosfat, protein,
eritrositlerde, hemoglobin, Lenf, beyin-omurilik sıvısı, bikarbonat, fosfat tamponları görev alır.

5) Molar çözelti (M) , Litresinde 1 molekül gram madde bulunduran çözeltilerdir. Normal çözelti (N),
Litresinde 1 ekivalan gram (eşdeğer gram) madde bulunduran çözeltilerdir ve N ile gösterilir. Maddenin molekül
ağırlığının, katı ise değerliğine, sıvı ise değerlik, yoğunluk ve dansitesinin çarpımına bölünmesiyle bulunan değer
ekivalan değerdir. Yüzde çözelti (%), 100 ml’sinde, istenilen % kadar gram madde bulunduran çözeltilerdir.
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2. KARBONHİDRATLAR

20

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Karbonhidratların tanımı, yapısı, sınıflandırılması.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Glikoz nedir?
Şekerlerin yapısı nasıldır?
Şeker alkolleri ve şeker asitleri nedir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Karbonhidratların
sınıflandırılması.

yapısı, Karbonhidratların yapısının Ders notlarının takibi ve
anlatılmasıyla, metabolizma sunumların etkin dinlenmesi.
içindeki etkin görevleri
anlatılır.

Monosakkaritlerin
türevleri.

önemli Metabolik
olaylarda Ders notlarının takibi ve
monosakkarit
türevlerinin sunumların etkin dinlenmesi.
görevi ve nerelerde yer aldığı
anlatılır.

Stereoizomerizm.

Monosakkaritlerin yapılarına Ders notlarının takibi ve
bağlı hareketleri anlatılır.
sunumların etkin dinlenmesi.

Anahtar Kavramlar
Stereoizomerizm, monosakkarit, karbonil grupları.
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Giriş

Doğada en fazla miktarda bulunan makromoleküller karbonhidratlardır. Polihidroksi aldehit, keton ya da
bunların türevleri olan karbonhidratlar yaşamın temel gıda maddesini oluşturur.
Fotosentez, klorofilin güneş enerjisini kullanarak besin maddesi (karbonhidrat=nişasta) sentezlemesi ve
ortama O2 (oksijen) vermesi olayına denir. Bitkilerde diğer canlılarda olduğu gibi yaşamlarını sürdürmeleri ve
tüm dokular için gerekli olan besin maddesi (karbonhidrat) üretimini sağlayan fotosentezdir. Karbonhidratlar
(CH2O)n şeklinde formüle edilir.
6CO2 + 6H2O Işık+Klorofil

C6H12O6 (karbonhidrat) + 6O2

Aldehit / Keton nedir?

Aldehit
Aldehitler yüksek sıcaklıklarda alkollerin dehidrojenize ( hidrojen uzaklaştırılması) olması ile elde
edilirler.

karbonil grubu
Şekil 3. Keton
Ketonlar, merkezde bulunan karbon atomuna çift bağla bağlanmış bir oksijen (karbonil) ve aynı karbona
bağlanmış iki karbon atomundan meydana gelirler.
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2.1. Sınıflandırılması
Karbonhidratlar, ihtiva ettikleri şeker sayısına göre, karbon atomu sayısına göre ve taşıdığı aldehit / keton
grubuna göre farklı şekillerde sınıflandırılır.
1- İhtiva ettikleri şeker sayısına göre
Monosakkaritler
Sadece bir adet polihidroksi aldehit veya keton biriminden oluşurlar. Doğada en fazla bulunan
monosakkarit altı karbonlu D-Glukozdur. Renksizdirler. Kristal halde iken katı formda bulunurlar. Suda
çözünürler fakat polar olmayan sıvılarda çözünmezler. Açık zincir formülasyonunda karbon atomlarından bir
tanesi oksijen atomuna çift bağla bağlanır ve karbonil grubunu oluşturur. Geri kalan her bir karbon atomları
hidroksil grubuna bağlıdır. Karbonil grubu zincirin sonunda bulunabildiği gibi (aldoz), zincirin her hangi bir
yerinde de (ketoz) bulunabilir. Glikoz, früktoz, galaktoz, mannoz, riboz, deoksiriboz, dihidroksiaseton ve
gliseraldehit en önemli monosakkaritlerdir.
H

O
C

H

C

OH

H

C

OH

H
Şekil 4. Gliseraldehit ; 3 karbonlu, aldotrioz, karbonil grubu zincirin sonunda.

H

H

H

C

OH

C

O

C

OH

Şekil 5. Dihidroksiaseton : 3 karbonlu,
ketotrioz, karbonil grubu zincirin ortasında.

H
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O

H
C
H

C

OH

HO

C

H

H

C

OH

H

C

OH

Şekil 6. D Glukoz : 6 karbonlu, aldoheksoz,
karbonil grubu zincirin sonunda.

CH2OH

H
C

OH

C

O

C

H

H

C

OH

H

C

OH

H

HO

Şekil 7. D Fruktoz : 6 karbonlu, ketoheksoz,
karbonil grubu zincirin arasında.

CH2OH
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Disakkaritler
İki adet monosakkaridin glikozidik bağ ile bağlanmasıyla oluşur.
Sakkaroz: glikoz ve fruktoz monomerlerinin birleşmesiyle meydana gelir. Şeker pancarından elde edilir.
Maltoz: iki glikoz molekülünün birleşmesiyle oluşur.
Laktoz: glikoz ve galaktoz moleküllerinin birleşmesiyle oluşur. Süt şekeri olarak da tanımlanır.
Monosakkaritlerin ve disakkaritlerin isimlendirilmesinde sonuna ‘oz’ takısı getirilir.

Oligosakkaritler
Monosakkaritlerin aralarında glikozidik bağı yapmasıyla oluşur. Disakkaritlerde oligosakkarittir.
Raffinoz, melezitoz, gentianoz, planteoz oligosakkaritlere örnek verilebilir.

Polisakkaritler
Depopolisakkaritler

Yapısal polisakkaritler

Nişasta

Selüloz

Glikojen

Peptidoglikanlar

İnulin

Glikoproteinler

Dekstran

Asit mukopolisakkaritler
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Karbonhidratların sınıflandırılmasını bir tablo içinde görelim;
Karbonhidratlar
İhtiva ettikleri şeker sayısına
göre

Karbon sayısına göre

Taşıdığı aldehit/keton grubuna göre

İki karbonlu şekerler,diozlar

Aldozlar, gliseraldehit

Monosakkaritler

Üç karbonlu şekerler,triozlar

Ketozlar, dihidroksiaseton

Disakkaritler

Dört karbonlu şekerler,
tetrozlar

Oligosakkaritler
Polisakkaritler

Beş karbonlu şekerler,
pentozlar
Altı karbonlu şekerler,
heksozlar
Yedi karbonlu şekerler,
heptozlar

Tablo 3. Karbonhidratların sınıflandırılması
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Monosakkaritleri ayrıntılı değerlendirelim…
Monosakkaritlerin sadece bir aldehit grubu ya da sadece bir keton grubu ihtiva ettiklerini belirtmiştik.
Monosakkaritlerin karbon iskeleti genel olarak dallanma göstermez, karbonil gruplarının bulunduğu konuma
göre aldoz veya ketoz adını alır. Karbonil grubu zincirin sonunda ise bu monosakkarit bir aldozdur, karbonil
grubu zincirin arasında ise bu monosakkarit bir ketozdur.
Dihidroksiaseton dışındaki (bakınız şekil 5) tüm monosakkaritlerbir ya da daha fazla asimetrik karbon
atomu bulundururlar. Asimetrik karbon ( kiral) atomu nedir? Karbon atomunun dört bağının herbirine farklı
atomya da molekül gruplarının bağlanması o karbonu asimetrik karbon atomu yapar. Asimetrik karbon atomunun
varlığı, o bileşiği optikçe aktif yapar. Bileşiğin aktif izomerik formları mevcuttur. Bu ne anlama gelir? Optikçe
aktiflik gösteren bileşikler polarize ışık düzlemine etkirler ve ışık düzlemini sağa veya sola çevirirler. N sayıda
asimetrik karbon atomu bulunduran bileşiklerin 2n sayıda stereoizomerleri vardır. Bir örnek üzerinde anlatalım:
Gliseraldehit 3 karbonlu bir aldozdur.
CHO
H

C

OH
1 adet Asimetrik karbon atomu, 4 farklı atom/molekül bağlı

CH2OH
Şekil 8.

2n꞊ 21 yani gliseraldehitin 2 adet stereoizomeri bulunur. Stereoizomerler birbirinin ayna görüntüsüdür.
Fischer projeksiyon formülü

CHO

CHO

H -C-OH

HO-C-H

CH2OH

CH2OH

D Gliseraldehit

L Gliseraldehit

Şekil 9.

Şekil 10.

Yukarıda çizilmiş olan Fischer projeksiyon formülünde referans karbonun hidroksil grubu sağda ise D
izomeri, solda ise L izomeri şeklinde ifade edilir.
Optikçe aktiflik polarimetre ile ölçülür. Polarize ışık düzlemini sağa doğru çevirenlere dekstrorotator, sola
doğru çevirenler levorotator olarak tanımlanır. Bileşiğin konsantrasyonu, türü, ışığın dalga boyu, ışık yolunun
mesafesi, sıcaklık, çözen maddenin cinsine bağlı olarak polarize ışığın çevrilme derecesi değişir.
Gözlenen çevirme X 100
Çevirme Derecesi [α]Tλ ꞊
Optik yol uzunluğu (dm) X konsantrasyon (%g)
D Glikoz için +52,7, D Fruktoz için -92,4, Laktoz için +55,4 ; her şeker için kendine özgü çevirme
dereceleri mevcuttur. Eğer bir çözeltide çözünenin D ve L izomerleri eşit konsantrasyonda ise bu karışımlara
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rasemik karışım adı verilir. Her iki taraftaki optik çevirmeler birbirini nötrleyeceğinden optikçe aktiflik
göstermez.

Monosakkaritler sıvı ortamda çözünürler ve çözünmeyle beraber halka yapıları oluşur. Halkasal yapı,
karbonil grubu zincir üzerindeki hidroksil grubunun oksijeni ile kovalent bağ yapmasıyla gerçekleşir. Halka
yapılarının oluşması aldehit ya da keton grupları ile alkoller arasında hemiasetal ya da hemiketal yapılarının
oluşmasına neden olur. Örnekleyelim;
D Glikoz çözelti içinde 5.karbonunda bulunan hidroksil grubunun 1.karbonundaki aldehit grubuyla
reaksiyona girmesiyle hemiasetal bir yapı oluşur. Aldoheksozların sulu ortamda halkasal yapı oluşturmasına
piran halkası oluşturmaları nedeniyle piranoz adı verilir. Bir ketoheksoz olan fruktozun, karbonil grubu ile
5.karbon atomuna bağlı hidroksi grubu arasında hemiketal oluşmasıyla bir furan halkası oluşur ve bu halkayı
taşıyanlara furanoz adı verilir.

Şekil 11. Piranoz ve Furanoz

Monosakkaritlerin hemiasetal ve hemiketal karbon atomları bakımından konfigürasyonu farklı olan
izomerik formlarına anomer denir. D glikozun α ve β anomerleri sıvı çözeltilerde mutorotasyon adı verilen bir
işlemle birbirine dönüşür. Yine aynı şekilde ketoheksozlarında α ve β anomerleri bulunur. Bir ketoheksoz olan
fruktoz furan halkası oluşturur şöyleki ; 5.karbondaki hidroksil grubu ile 2.karbondaki keton grubu tepkimeye
girer ve hemiketal yapı oluşturarak furanoz halkası oluşturur.
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Glikoz, galaktoz gibi 6 karbonlu monosakkaritlerin yanında şeker türevleri de mevcuttur. Şeker türevleri;
ana zincirdeki hidroksil grubunun yerini başka bir grubun almasıyla, karbon atomunun karboksil grubuna
oksitlenmesiyle meydana gelir.
2.karbon atomundaki hidroksil grubu yerine bir amino grubunun (NH2) gelmesiyle glikozamin,
galaktozamin bileşikleri oluşur. Glikozamin bakteri hücre duvarının önemli bir komponentidir. Aldozların okside
edici ajanlar veya enzimler ile aldehit gruplarının karboksil grubuna dönüşmesiyle aldonik asitler oluşur. Çok
daha kuvvetli ajanlar ile muamele sonucu, hem aldehit grubunun hem de primer alkol grubunun karboksil
grubuna dönüşmesiyle aldarik asitler (sakkarik asit), sadece primer alkol grubunun oksitelenmesiyle uronik
asitler meydana gelir.
Amino şekerler; ana zincirdeki –OH (hidroksil) grubunun –NH2 (amino)grubuyla yer değiştirmesiyle
Deoksi şekerler; -H’nin –OH ile yer değiştirmesiyle
Aldonik asitler; aldehit grubunun karboksil grubuna
Aldarik asitler; hem aldehit hem de primer alkol grubunun karboksil grubuna
Uronik asitler; primer alkol grubunun karboksil grubuna dönüşmesiyle meydana gelir.
Asidik şeker türevlerinin karboksil grupları pH7’de iyonize olurlar ve karboksilatları oluştururlar,
glukuronat, galakturonat gibi.
Vitamin C diğer adıyla L-askorbik asit önemli bir şeker asiditir.

Monosakkaritlerin temel özelliklerine devam…

Monosakkaritlerin yapısındaki karbonil grupları, metallerin katalizörlüğünde sulu ortamda, sodyum
amalgam varlığında (hidrojen gazı H2 ile ) redüklenerek şeker alkollerini oluşturur. D Glikozun indirgenmesi ile
(redüksiyon) L-Sorbitol oluşumu en bilindik örnektir. Lipitlerin önmeli komponentlerinden biri olan gliserol ve
inositol de şeker alkolüdür.

Monosakkaritlerin metallerle oksitlenmesi; demir (Fe+3) veya bakır (Cu+2) ile karbonil karbonu karboksil
grubuna oksitlenir. İndirgeyici özellik gösteren şekillerin tanımlanması Fehling tepkimesi ile gösterilir. Deneyin
prensibi, indirgeyici özellik gösteren monosakkaritlerin alkali ortamda metal iyonlarını; demir (Fe+3) veya bakır
(Cu+2) indirgemesine dayanır.

Monosakkaritlerin glikozidik bağ ile bağlanarak disakkaritlerini oluşturduğunu söylemiştik… Glikozidik
bağ nedir? Bir şekerin hidroksil grubu ile diğer şekerin anomerik karbon atomu arasında kurulan bağdır.
Anomerik karbon atomu bir glikozidik bağa katılmışsa bakır ya da demir iyonlarıyla oksitlenemez. İndirgeyici
özellik gösteren şekerler yapılarında serbest aldehit/keton grubu ( serbest anomerik karbon atomu) bulundurur.
Yapılarında serbest karbonil grubu bulunmayan disakkaritler indirgeyici özellik gösteremez ancak glikozidik
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bağlar asit ortamda hidrolize olabilmeleri nedeniyle, disakkaritlerin asitlerle muamele edilmesi sonucu açığa
çıkan monosakkarit monomerleri sayesinde indirgeyici özellik gösterirler.

Sakkoroz (çay şekeri) üzerinde örnekleyelim;

Şekil 12. Sakkoroz α (1-2) glikozidik bağ, glikoz ve fruktoz arasında; her iki monosakkaritdeki anomerik
karbonlar glikozidik bağ oluşturduğu için sakkoroz indirgeyici şeker değildir. Asit ortamda hidrolize edildiği
takdirde indirgeyici özellik gösterir.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde karbonhdratların kimyasal yapısı, sınıflandırılmasını anlattık. Ayrıntılı olarak monosakkarit ve
disakkaritlerin özellikleri hakkında bilgiler verdik. Monosakkaritlerin önemli türevleri ve biyokimyasal
önemini ifade ettik.

Bölüm Soruları
1)Karbonhidratları sınıflandırınız.
2) Monosakkaritlerin kimyasal yapısı hakkında bilgi veriniz.
3) Disakkaritler hakkında bilgi veriniz. Glikozidik bağı açıklayınız.
4) Şeker asitleri nelerdir açıklayınız.
5) Hemiasetal ve hemiketal yapı nedir.
6) Asimetrik karbon atomu nedir.
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Cevaplar
1)
Karbonhidratlar

İhtiva ettikleri şeker sayısına
göre

Monosakkaritler
Disakkaritler
Oligosakkaritler

Karbon sayısına göre

Taşıdığı aldehit/keton grubuna göre

İki karbonlu şekerler,diozlar

Aldozlar, gliseraldehit

Üç karbonlu şekerler,triozlar

Ketozlar, dihidroksiaseton

Dört karbonlu şekerler, tetrozlar
Beş karbonlu şekerler, pentozlar
Altı karbonlu şekerler, heksozlar

Polisakkaritler

Yedi karbonlu şekerler, heptozlar

2) Sadece bir adet polihidroksi aldehit veya keton biriminden oluşurlar. Doğada en fazla bulunan
monosakkarit altı karbonlu D-Glukozdur. Renksizdirler. Kristal halde iken katı formda bulunurlar. Suda
çözünürler fakat polar olmayan sıvılarda çözünmezler. Açık zincir formülasyonunda karbon atomlarından bir
tanesi oksijen atomuna çift bağla bağlanır ve karbonil grubunu oluşturur. Geri kalan her bir karbon atomları
hidroksil grubuna bağlıdır. Karbonil grubu zincirin sonunda bulunabildiği gibi (aldoz), zincirin her hangi bir
yerinde de (ketoz) bulunabilir. Glikoz, früktoz, galaktoz, mannoz, riboz, deoksiriboz, dihidroksiaseton ve
gliseraldehit en önemli monosakkaritlerdir.
3) İki adet monosakkaridin glikozidik bağ ile bağlanmasıyla oluşur. Sakkaroz: glikoz ve fruktoz
monomerlerinin birleşmesiyle meydana gelir. Şeker pancarından elde edilir. Maltoz: iki glikoz molekülünün
birleşmesiyle oluşur. Laktoz: glikoz ve galaktoz moleküllerinin birleşmesiyle oluşur. Süt şekeri olarak da
tanımlanır. Bir şekerin hidroksil grubu ile diğer şekerin anomerik karbon atomu arasında kurulan bağ glikozidik
bağdır.
4) Şeker asitleri, aldozların okside edici ajanlar veya enzimler ile aldehit gruplarının karboksil grubuna
dönüşmesiyle aldonik asitler , daha kuvvetli ajanlar ile muamele sonucu, hem aldehit grubunun hem de primer
alkol grubunun karboksil grubuna dönüşmesiyle aldarik asitler (sakkarik asit), sadece primer alkol grubunun
oksitelenmesiyle uronik asitler meydana gelir.
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5) Monosakkaritler sıvı ortamda çözünürler ve çözünmeyle beraber halka yapıları oluşur. Halkasal yapı,
karbonil grubu zincir üzerindeki hidroksil grubunun oksijeni ile kovalent bağ yapmasıyla gerçekleşir. Halka
yapılarının oluşması aldehit ya da keton grupları ile alkoller arasında hemiasetal ya da hemiketal yapılar oluşur.

6) Karbon atomunun dört bağının herbirine farklı atomya da molekül gruplarının bağlanması o karbonu
asimetrik karbon atomu yapar.
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3. KARBONHİDRATLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.Karbonhidratların Sınıflandırılması
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Nişasta nedir?
Glikojen nedir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Depo polisakkariteler

Nişasta ve glikojenin yapı ve Ders notlarının takibi ve
davranışları anlatılır.
sunumların etkin dinlenmesi.

Anahtar Kavramlar
Nişasta, glikojen.
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Polisakkaritler
Glikanlar olarak da tanımlanan polisakkaritler, monosakkaritlerin birbirine bağlanmasıyla meydana gelir.
Zincirin uzunluğu ve bağlanma tarzına bağlı olarak homopolisakkaritler ve heteropolisakkaritler olarak ikiye
ayrılır. Hidrolize olduklarında tek bir çeşit monosakkarite ayrışanlar homo, iki veya daha fazla çeşit monomere
ayrışanlara heteropolisakkaritler denir.

Homopolisakkaritler

Heteropolisakkaritler

Nişasta

Heparin

Glikojen

Kondroitin sülfat

Dekstran

Hyaluronik asit

Sellüloz

Pektin

İnulin
Kitin

Nişasta ve glikojen monosakkaritlerin depo şekli olarak, sellüloz ve kitin bitkilerin hücre duvarında ve
hayvanların ise dış iselet komponenti olarak görev yapar.
Nişasta ve glikojenin yapısında çok sayıda hidroksil grubu bulunur, bu nedenle su ile hidrojen bağı
yaparlar ve hidratlanmışlardır.
Nişasta neredeyse tüm bitki hücrelerinde bulunur. Yumru kökler nişastadan daha zengindir
elbette…Amiloz ve amilopektin olmak üzere iki tip glukoz polimeri ihtiva eder. Amiloz; α 1-4 bağlarıyla
bağlanmış dallanma göstermeyen düz zincir kısmını oluşturur. Amilopektin dallanma gösteren kısmıdır.
Dallanma noktalarında farklı olarak α 1-6 bağları mevcuttur.
Hayvan hücrelerinde bulunan glikojen, amilopektine oranla çok daha fazla dallanmış yapı içerir. Bu
nedenle α 1-6 bağları bağları taşır. Hayvan hücrelerinin depopolisakkariti olan glikojen karaciğer hücrelerinde
yoğun bulunur.
Diyetle alınan nişasta ve glikojen tükürükte bulunan α amilaz tarafından hidrolize edilir.
Karbonhidratların sindirimi ağızda amilaz enzimi ile başlar. Amiloz, amilopektin, glikogende glukoz α
konfigürasyonundadır. Selüloz molekülü ise doğrusal ve dallanma göstermez ve diğerlerinden farklı β
konfigürasyonundadır. Selüloz suda çözünmez, bitkilerin tüm odunsu kısımlarında bulunur.
Kısaca heteropolisakaritlerden bahsedelim…
Heparin

Glikozamin 6-sülfat, glikronik asit 2-sülfat, iduronik asit

Kondroitin sülfat

Glikronik asit, N asetil D galaktozamin, 4 sülfat

Hyaluronik asit

Glikronik asit, N asetil D glikozamin
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Bu bölümde neler öğrendik
Yapı ve depo polisakkaritleri anlatıtlmıştır.
Bölüm Soruları
1-Homopolisakkaritler nelerdir?
Homopolisakkaritler
Nişasta
Glikojen
Dekstran
Sellüloz
İnulin
Kitin
2-Heteropolisakkaritler nelerdir?
Heteropolisakkaritler
Heparin
Kondroitin sülfat
Hyaluronik asit
Pektin
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4-LİPİTLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Lipitlerin Sınıflandırılması
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Lipitlerin yapı ve davranışları nelerdir?
Yağ sitleri nelerdir?
Kolesterol neden önemlidir*

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Lipitlerin
sınıflandırılması
özellikleri.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

yapısı, Metabolizma içinde lipitlerin Ders notlarının takibi ve
ve yapı
ve
davranışları, sunumların etkin dinlenmesi.
görevleri,
tepkimeleri,
anlatılır.

Anahtar Kavramlar
Yağ asitleri, gliserol, trigliseritler.
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Giriş
Lipitler, eter, kloroform gibi çözücülerde çözünen suda çözünmeyen organik moleküllerdir. Canlıların
depo halindeki enerji kaynağını teşkil ederler. En önemli görevleri membran komponenti olarak görev
yapmalarıdır. Yağ asitleri ile esterleşirler. Hormon ve vitaminlerin yapısında bulunmaları nedeniyle
metabolizmada önemli görevleri vardır.
Yağ asitlerinin gliserol ile esterleşmesiyle oluşurlar Peki yağ asidi nedir? 4’den 36 adete kadar karbon
içeren hidrokarbon zincirli karbosilik asitlerdir. Lipitlerin yapı taşını oluşturan yağ sitlerinin yapısı;

H

H H

H

H

H - C – C – C – (CH2)n – C – C – C ꞊ O
H

H H

Polar olmayan uç

H

H

OH

Şekil 13. Yağ asitleri

Polar olan uç

Yağ sitleri hücrelerde serbest olarak bulunmazlar, lipitlere bağlı halde bulunurlar. Zincir tamamen
doymuş (tek bağ) olabildiği gibi bir veya birden fazla çift bağ içerir ve doymamış halde de bulunabilir.
ω

δ

β

α

OH-

CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2- CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – C꞊ O

Şekil 14. Yağ asidi zincirinin isimlendirilmesi

Yağ asitlerinin isimlendirilmesinde karboksil grubundan sonraki karbon atomu α (alfa) karbonu şeklinde
ifade edilir, sonra ki gelenler beta, gama şeklinde devam eder. Karboksil grubuna en uzaktaki karbon atomu ise
ω şeklinde gösterilir. Doymamış bağın bulunduğu karbon atomu ∆n (delta) şeklinde gösterilir. ∆9 şeklindeki bir
ifade; 9. ve 10. karbon atomları arasında bir çift bağ olduğunu belirtir.
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Karbon iskeleti
12:0

Yapı

Kimyasal adı

CH3 (CH2)10 COOH

Laurik asit

CH3 (CH2)14 COOH

Palmitik asit

CH3 (CH2)5 CH ꞊ CH (CH2)7 COOH

Palmitoleik asit

CH3 (CH2)7 CH ꞊ CH (CH2)7 COOH

Oleik asit

12 karbonlu doymuş
bir yağ asidi
16:0
16 karbonlu doymuş
yağ asidi
16:1 (∆9)
16 karbonlu 9. ve 10.
karbon
atomları
arasında bir çift bağ
bulunduran
doymamış yağ asidi
18:1 (∆9)
18 karbonlu 9.ve 10.
karbon
atomları
arasında bir çift bağ
bulunduran
doymamış yağ asidi
Tablo 4. Yağ asitleri
Yağ asitlerinin fiziksel özellikleri, ihtiva ettikleri zincir uzunluğuna bağlı olarak değişiklik gösterir.
Hidrokarbon zincir uzunlukları, doymamışlık dereceleri fiziksel özellikler için önemlidir. Yağ asitlerinin
yapısındaki apolar hidrokarbon zincirleri nedeniyle suda çözünmezler. Çift bağ sayısı azaldıkça sudaki
çözünürlük azalır. 12 karbon atomundan 24 karbon atomuna kadar olan doymuş yağ asitleri oda sıcaklığında katı
bir yoğunluğa sahipken, aynı uzunluğa sahip benzer doymamış bir yağ asidi ise sıvıdır. Doymamış yağ asitleri
arasındaki etkileşimi bozmak için daha az ısı enerjisi gerekir. Doymamış yağ asitlerinin erime noktaları aynı
zincir uzunluğundaki doymuş yağ asitlerinin erime noktalarına göre daha düşüktür.

Yağ asitlerinin kimyasal özelliklerine gelince;
-Karbon sayısı 6 ‘dan fazla olan yağ asitlerinin metallerle yaptığı tuzlara sabun denir.
-Yağ asitlerinin karboksil grupları alkollerle esterleşerek birleşir.
- Yüksek basınçta doymamış yağ asitlerinin çift bağları, brom, nikel ve bakır gibi halojenlerle doyurulur.
- Oksitleyici olarak KMNO4 kullanılmasıyla yağ asitleri oksitlenir.
- Doymamış yağ asitlerinin çift bağı hidrojen ile doyurulur.
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Gliserolün 3 adet hidroksil grubunun 3 adet yağ asidi ile esterleşmesiyle trigliseritler, nötral yağlar,
triasilgliserol de denen yağlar oluşur.

H
H -C- OH

OH

H -C- OH

+

3 CH2 – CH2 – (CH2)n – CH2 – C ꞊O

H -C- OH
H
Yağ asidi

Gliserol

H

O

H -C- O – C - CH2 – (CH2)n – CH2 – CH3
O
H -C- O – C - R
O

+

3 H2O

H -C- O – C - R
H

Şekil 15. Trigliserit
Gliserolün polar hidroksil grupları ve yağ asitlerinin karboksil grupları ester bağları ile birleşerek suda
çözünmeyen triasilgliserolleri oluşturur. Yağ hücreleri içerdikleri lipaz enzimi ile depo halinde bulunan yağların
hidrolize olmasını sağlayarak yağ asitlerinin enerji gerektiren hücrelere gitmesini sağlarlar.
Glikojen ve nişasta da birer depo yakıtıdır fakat verdikleri enerji yağlara göre daha azdır neden? Yağ asitlerinin
karbon atomu şekerlerinkinden daha indirgenmiş olduğu için trigliseritlerin oksidasyonu aynı kütledeki
karbonhidratların oksidasyonundan iki katdan fazla enerji açığa çıkarır.
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Lipitleri sınıflandıralım…

Yağ
asitleri

Yağ asitlerinin gliserol ile
yaptıkları bileşikler

Yağ asitlerinin
gliserol dışındaki
alkollerle yaptıkları
bileşikler

Türev lipitler

1-Nötral yağlar

1-Sfingolipitler

1-Lipoproteinler

Mono,di ve trigliseritler

Seramidler

2Lipopolisakkaritler

Gliserol eterler

Sfingomyelinler

Glikozikgliserinler

Glikosfingolipitler

2-Fosfogliseritler

2-Alifatik alkoller ve
Mumlar

3-Lipoaminoasitler
4Fosfatidopeptitler

Fosfatidler
Terpenler
Difosfatidilgliseroller
Steroidler
Fosfoinozitidler
Tablo 5. Lipitlerin sınıflandırılması

Mumlar yağ asitlerinin gliserol dışındaki alkollerle esterleşmesiyle meydana gelirler. Yani gliserol
taşımazlar ve erime noktaları trigliseritlerden daha yüksektir. Mumlar eczacılık, kozmetik ve benzeri
endüstrilerde kullanılır. Losyon, merhem ve cila üretimi yaygın kullanım alanlarıdır.
Bir başka lipit sınıflandırma tipi ise : depo ve zar lipitleri şeklindedir.

Depo Lipitleri

Zar Lipitleri

Triasilgliseroller

Fosfolipitler

Gliserofosfolipitler

Sfingolipitler

Gliserol + yağ asidi
+ PO4 + Alkol

Sfingozin + yağ
asidi + PO4 + Kolin

Steroller

Glikolipitler

Steran
halkası +
yağ asidi

Sfingolipitler
Sfingozin + yağ
asidi + mono
veya
oligosakkarit

Tablo 6. Lipitlerin sınıflandırılması

Zarlarda bulunan lipitler, gliserole bağlı iki yağ asidinden oluşan ve hidrofobik bölge içeren
gliserofosfolipidler, gliserol yerine bir amino alkol olan sfingozin alkole bir adet yağ asidinin bağlanmasıyla
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oluşan sfingolipitler, dört adet hidrokarbon halkasının birleşmesiyle oluşan sterollerdir. Gliserofosfolipitlerde ve
bazı sfingolipitlerde polar olan kısım, fosfodiester bağlarıyla hidrofobik kısma bağlanarak fosfolipitleri
oluştururlar. Fosfat grubu içermeyen sfingolipitler polar olan kısımlarında basit bir şeker ya da oligosakkarit
bulundururlar ki bunlara glikolipitler denir.

Zar lipitlerini daha ayrıntılı ele alalım…

Gliserofosfolipitlerin , gliserolün birinci ve ikinci karbonuna ester bağı ile bağlanması, üçüncü karbonuna
ise etanolamin bağlanmasıyla fosfatidiletanolamin, kolin bağlanmasıyla fosfatidilkolin, serin bağlanmasıyla
fosfatidilserin meydana gelir. Fosfolipitlerin ester bağı yerine zincirin eter bağı ile bağlanmasıyla plazmalojenler
oluşur. Plazmalojenler, kalp fosfolipitlerinin çoğunu oluşturur.

Gliserofosfolipitlerden fosfatidilinozitol, plazma zarında fosforillenir ve fosfatidilinozitol 4,5 difosfatı
oluşturur. Plazma zarındaki fosfatidilinozitol 4,5 difosfat hormonal sinyaller karşısında fosfalipaz C’nin
aktifleşmesi ile hidrolize olur. Hidrolizasyon ürünleri, inozitol 1,4,5 trifosfat (IP3) ve diasilgliserol dür. IP3,
kalsiyumun (Ca+2) hücre içi salınımını aktive ederken, diasilgliserolde protein kinaz C’nin aktifleşmesini sağlar.
Aktive olan enzim,bir fosforil grubunun ATP’den hedef proteinde spesifik bir gruba transferini katalizler ve bu
şekilde hücrenin metabolizmasını değiştirir.

Hormonel sinyallere yanıt ve hücre düzenlenmesi konularından bahsetmişken, yağ asitlerine kısa bir geri
dönüş yapalım…hayvan organizması tarafından sentezlenemeyen besinlerle dışarıdan alınması gereken yağ
asitlerine esansiyel yağ asitleri denir. Organizma için ihtiyaç duyulan bu yağ asitlerinin eksikliğine bağlı olarak
büyümede gerilik, lezyonlar, dermatolojik problemler ortaya çıkabilir. Linoleik asit, linolenik asit ve arahidonik
asit esansiyel yağ asitleridir. Linoleik asit 18:2 (∆9,12) şeklinde ifade edilir. Besinlerle yeteri miktarda linoleik asit
alınırsa arahidonik asit alınımına ihtiyaç duyulmaz çünkü arahidonik asit linoleik asitden sentezlenir. Arahidonik
asit sentezi neden önemli…

Eikosanoitler olarak tanımlanan, tromboksanlar, lökotrienler ve prostaglandinler arahidonik asitden
sentezlenen hormonlardır. Prostaglandinler doğum sırasında ve menstruasyonda uterus kaslarının kasılmasında,
yangıda görev yapar. Trombositler ise pıhtılaşmanın oluşmasında rol oynar. Aspirin, ibuprofen gibi yangı giderici
(antiinflamatuvar) etkenler, arahidonik asitden prostaglandinler ve tromboksanların sentezini katalizleyen
siklooksijenaz enzimini inhibe ederek prostaglandin ve tromboksan oluşumunu inhibe ederler. Bu şekilde yangı
giderici olarak ve kan sulandırıcı olarak kullanılırlar.

Gliserofosfolipitlerin aksine gliserol içermeyen sfingolipitler bir amino alkol olan sfingozin içerir.
Seramit tüm sfingolipitlerin temel yapısını teşkil eder. Gliserolün 3 karbon atomuna benzer bir şekilde sfingozin
molekülünün karbonlarına, bir yağ asidi amid bağıyla 2.karbon atomundaki –NH2 ‘ya bağlanınca seramit
meydana gelir. Fosfokolin bağlanmasıyla, sfingomyelin, glukoz/oligosakkarit bağlanmasıyla glikolipitler,
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gangliyozitler oluşur. Sfingolipitlerin karbonhidrat kısımları insan kan gruplarını gösterir. İnsan kan grupları
glikosfingolipitlerin baş kısımlarında bulunan oligosakkaritler tarafından belirlenir.

Steroller, dört adet karbon halkasının birleşmesiyle oluşur ve en önemli örneği kolesteroldür. Bir steroit
çekirdek , birleşik halkalar, polar bir baş grup, bir adet yan zincir içeren steroller,biyolojik aktivitesi olan bazı
maddelerin öncül maddesidir. Safra asitleri, D vitamini, steroit hormonlar başlıca steran haklası içeren
maddelerdir. Kolesterol ayrıntılı ele alalım…

Kolesterol ( siklopentanoperhidrofenantren halkası) hücrelerde sentez edilebilen, kalp damar sağlığı için
oldukça önemli olması nedeniyle en bilindik lipittir. Safra asitleri ve steroit hormonların öncül maddesi olmakla
beraber zarların yapısında aktif görevleri vardır. İzopren birimlerinden üretilir, 5. ve 6. karbon atomları arasında
bir çift bağ, 3.karbonda bir hidroksil grubu, 10 ve 13 nolu karbon atomlarında metil grupları ve 17.karbonda ise
8 karbonlu bir yan zincir bulundurur.
CH3
CH2 = C – CH = CH2
Şekil 16. İzopren
** İzopren molekülleri dehidre olup yan yana gelerek terpenleri oluşturur. Örnek olarak karotenoitleri
verebiliriz. Yapılarında iyonon halkası bulundurur ve bunlar da A vitamininin ön maddesidir.

Kolesterol Asetil CoA ‘dan sentezlenir.

CH3 – COO- Asetat

Kolesterol sentezini ana hatlarıyla özetleyelim…sentez karaciğerde gerçekleşir. Kanda ya serbest ya da
karaciğer esterleri şeklinde bulunur. Hayvan hücrelerine özgüdür.

Üç asetat biriminin birleşmesiyel Mevalonat oluşur.
Mevalonat izopren birimlerine çevrilir.
6 adet 5 karbonlu izopren birimi bir araya gelir, polimerleşir.
Skualen ve sonraki aşamada kolesterol oluşur.

Peki kolesterol sentezi neden önemli şekil üzerinde ifade etmeye çalışalım..
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Vitamin D

Steroit hormonlar
Safra asitleri
Progesteron
KOLESTEROL

Kortisol

Testesteron
Vitamin A
Estradiol
Vitamin E

İzopentenil pirofosfat

Vitamin K Karotenoitler
Şekil 17. Kolesterolün kullanımı
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Lipitlerin yapı ve görevleri ve sınıflandırılmaları örnekler ile anlatılmıştır.

Bölüm Soruları
1) Depo polisakkaritleri nelerdir, kısaca açıklayınız.
2) Heteropolisakkaritler nelerdir tanımlarıyla açıklayınız.
3) Polisakkaritleri sınıflandırınız ve örnekleyiniz.
4) Lipit nedir tanımlayınız ve görevlerini yazınız.
5) Yağ asitlerinin fiziksel özelliklerini açıklayınız.
6) Kolesterol nedir, kimyasal yapısını açıklayınız.
7) Yağ asitlerinin kimyasal özelliklerini maddeleyiniz.
8) Zar lipitleri nelerdir örnekleyiniz ve açıklayınız.
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9)Esansiyel yağ asitleri nedir, önemini açıklayınız.
10) Gliserolipitlerden, fosfotidilinozitolün önemi hakkında bilgi veriniz.

Cevaplar
1) Nişasta ve glikojen monosakkaritlerin depo şekli olarak, sellüloz ve kitin bitkilerin hücre duvarında ve
hayvanların ise dış iselet komponenti olarak görev yapar. Nişasta ve glikojenin yapısında çok sayıda hidroksil
grubu bulunur, bu nedenle su ile hidrojen bağı yaparlar ve hidratlanmışlardır. Nişasta neredeyse tüm bitki
hücrelerinde bulunur. Amiloz ve amilopektin olmak üzere iki tip glukoz polimeri ihtiva eder. Amiloz; α 1-4
bağlarıyla bağlanmış dallanma göstermeyen düz zincir kısmını oluşturur. Amilopektin dallanma gösteren
kısmıdır. Dallanma noktalarında farklı olarak α 1-6 bağları mevcuttur.Hayvan hücrelerinde bulunan glikojen,
amilopektine oranla çok daha fazla dallanmış yapı içerir. Bu nedenle α 1-6 bağları bağları taşır. Hayvan
hücrelerinin depopolisakkariti olan glikojen karaciğer hücrelerinde yoğun bulunur.
2)
Heparin

Glikozamin 6-sülfat, glikronik asit 2-sülfat, iduronik asit

Kondroitin sülfat

Glikronik asit, N asetil D galaktozamin, 4 sülfat

Hyaluronik asit

Glikronik asit, N asetil D glikozamin

3) Zincirin uzunluğu ve bağlanma tarzına bağlı olarak homopolisakkaritler ve heteropolisakkaritler olarak
ikiye ayrılır. Hidrolize olduklarında tek bir çeşit monomere ayrışanlar homo, iki veya daha fazla çeşit monomere
ayrışanlara heteropolisakkaritler denir. Homopolisakkaritler, nişasta , glikojen, dekstran, sellüloz, inulin, kitin.
Heteropolisakkaitler, heparin, kondroitin sülfat, hyaluronik asit, pektin.

4) Lipitler, eter, kloroform gibi çözücülerde çözünen suda çözünmeyen organik moleküllerdir. Canlıların
depo halindeki enerji kaynağını teşkil ederler. En önemli görevleri membran komponenti olarak görev
yapmalarıdır. Yağ asitleri ile esterleşirler. Hormon ve vitaminlerin yapısında bulunmaları nedeniyle
metabolizmada önemli görevleri vardır.

5) Yağ asitlerinin fiziksel özellikleri, ihtiva ettikleri zincir uzunluğuna bağlı olarak
değişiklik
gösterir. Hidrokarbon zincir uzunlukları, doymamışlık dereceleri fiziksel özellikler için önemlidir. Yağ asitlerinin
yapısındaki apolar hidrokarbon zincirleri nedeniyle suda çözünmezler. Çift bağ sayısı azaldıkça sudaki
çözünürlük azalır. 12 karbon atomundan 24 karbon atomuna kadar olan doymuş yağ asitleri oda sıcaklığında katı
bir yoğunluğa sahipken, aynı uzunluğa sahip benzer doymamış bir yağ asidi ise sıvıdır. Doymamış yağ asitleri
arasındaki etkileşimi bozmak için daha az ısı enerjisi gerekir. Doymamış yağ asitlerinin erime noktaları aynı
zincir uzunluğundaki doymuş yağ asitlerinin erime noktalarına göre daha düşüktür.
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6) Kolesterol ( siklopentanoperhidrofenantren halkası) hücrelerde sentez edilebilen, kalp damar sağlığı
için oldukça önemli olması nedeniyle en bilindik lipittir. Safra asitleri ve steroit hormonların öncül maddesi
olmakla beraber zarların yapısında aktif görevleri vardır. İzopren birimlerinden üretilir, 5. ve 6. karbon atomları
arasında bir çift bağ, 3.karbonda bir hidroksil grubu, 10 ve 13 nolu karbon atomlarında metil grupları ve
17.karbonda ise 8 karbonlu bir yan zincir bulundurur.
7) -Karbon sayısı 6 ‘dan fazla olan yağ asitlerinin metallerle yaptığı tuzlara sabun denir.
-Yağ asitlerinin karboksil grupları alkollerle esterleşerek birleşir.
- Yüksek basınçta doymamış yağ asitlerinin çift bağları, brom, nikel ve bakır gibi halojenlerle doyurulur.
- Oksitleyici olarak KMNO4 kullanılmasıyla yağ asitleri oksitlenir.
- Doymamış yağ asitlerinin çift bağı hidrojen ile doyurulur.
8)
Zar Lipitleri
Fosfolipitler

Gliserofosfolipitler

Sfingolipitler

Gliserol + yağ
asidi + PO4 +
Alkol

Sfingozin +
yağ asidi +
PO4 + Kolin

Steroller

Glikolipitler

Steran
halkası +
yağ asidi

Sfingolipitler
Sfingozin +
yağ asidi +
mono veya
oligosakkarit

9) Linoleik asit, linelenik asit ve arahidonik asit esansiyet yağ asitleridir. Organizma tarafından sentez
edilemediği için dışarıdan besinlerle alınırlar. Eikosanoitler olarak tanımlanan, tromboksanlar, lökotrienler ve
prostaglandinler arahidonik asitden sentezlenen hormonlardır. Prostaglandinler doğum sırasında ve
menstruasyonda uterus kaslarının kasılmasında, yangıda görev yapar. Trombositler ise pıhtılaşmanın
oluşmasında rol oynar. Aspirin, ibuprofen gibi yangı giderici (antiinflamatuvar) etkenler, arahidonik asitden
prostaglandinler ve tromboksanların sentezini katalizleyen siklooksijenaz enzimini inhibe ederek prostaglandin
ve tromboksan oluşumunu inhibe ederler. Bu şekilde yangı giderici olarak ve kan sulandırıcı olarak kullanılırlar.

10) Fosfatidilinozitol, plazma zarında fosforillenir ve fosfatidilinozitol 4,5 difosfatı oluşturur. Plazma
zarındaki fosfatidilinozitol 4,5 difosfat hormonal sinyaller karşısında fosfalipaz C’nin aktifleşmesi ile hidrolize
olur. Hidrolizasyon ürünleri, inozitol 1,4,5 trifosfat (IP3)ve diasilgliserol dür. IP3, kalsiyumun (Ca+2) hücre içi
salınımını aktive ederken, diasilgliserolde protein kinaz C’nin aktifleşmesini sağlar. Aktive olan enzim,bir
fosforil grubunun ATP’den hedef proteinde spesifik bir gruba transferini katalizler ve bu şekilde hücrenin
metabolizmasını değiştirir.
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5. PROTEİNLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Proteinlerin Yapısı
5.2.Proteinlerin Sınıflandırılması

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Proteinler neden önemlidir?
Aminoasitler neden amfoter özellik gösterir?
Denatürasyon neden önemlidir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Proteinlerin
yapı
davranışları
sınıflandırılmaları

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

ve Metabolik
olaylarda Ders notlarının takibi ve
ve proteinlerin rolleri görevleri sunumların etkin dinlenmesi
ve önemi anlatılır.

Anahtar Kavramlar
Aminoasitler, denatürasyon, peptit bağı.
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Giriş
Proteinler canlı organizmanın yapısına katılan en önemli makromoleküllerdendir. 20 çeşit aminoasidin
farklı diziler ve farklı kombinasyonlarla çok sayıda bir araya gelmesiyle proteinler meydana gelmektedir.
Enzimler, hormonlar, immun sistemde görevli yapılar gibi biyolojik öneme sahip birçok yapısal madde protein
içerir. Proteinlerin hidrolize olmasıyla aminoasitler açığa çıkar. Bir aminoasidin amino grubu ile diğer
aminoasidin karboksil grubu arasında peptit bağı oluşmasıyla proteinler meydana gelir. Bir aminoasidin yapısı
nasıldır?

α karbon atomu

COOH3N+ - C - H
R

Şekil 18. Aminoasidin yapısı

Bir aminoasitte karboksil grubu, amino grubu, hidrojen atomu ve bir adet R değişken grubu mevcuttur.
En basit aminoasit olan Glisin’de R grubu Hidrojen atomudur. Glisin dışındaki tüm aminositlerde α karbon
atomunda 4 farklı grup vardır. Proteinlerde bulunan 20 çeşit aminoasidin hepsinde bir amino grubu (H3N+) ve
bir karboksil grubu bulunduğu için aminositler amfoter elektrolitlerdir. Karbonil gruplarının proton verebilme,
amino gruplarının proton alabilme özelliği sayesinde aminoasitler, H+ iyonu konsantrasyonuna göre asit ya da
baz olarak işlev görebilirler. Her aminoasit belirli bir pH noktasında eşit sayıda negatif ve pozitif yüke sahiptir.
Aminoasitlerin yüksüz formda bulundukları bu pH değerine izoelektrik nokta denir.
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Aminoasitleri sınıflandıralım:
Alifatik
Aminoasitler

Aromatik
Aminoasitler

1-Nötral
aminoasitler

Heterosiklik
Aminoasitler

Treozin, Fenil alanin

Kükürtlü
Aminoasitler

Triptofan, Histidin, Sistein, Metiyonin
Prolin,
Hidroksiprolin

Glisin, Alanin, serin,
Treonin,
Valin,
Löysin, İzolöysin
2-Asidik
aminoasitler
amidleri
Aspartik
Glutamik
Asparajin
Gluatmin

ve
asit,
asit,
ve

3-Bazik aminoasitler
Arjinin,
Lizin,
Hidroksilizin,
Ornitin, sitrullin
Tablo 7. Aminoasitlerin sınıflandırılması
** Aminoasitler ihtiva ettikleri R değişken grubundaki fonksiyonel yapıya bağlı olarak nötral, asidik,
bazik, halkasal ya da kükürtlü özellik taşırlar.
**Aminoasitler aynı anda hem karboksil hem amino grubu taşıdıkları için dipol özellik gösterirler.
** Karboksil grubuna komşu karbon atomundan başlayarak C atomları, α, β, δ şeklinde isimlendirilir.

H2N

COOH

α

C

β

H

CH2

δ

CH2
COOH
Şekil 19. L Glutamik asit
Aminoasitlerin çoğu L-stereoizomerdir, D aminoasitler, peptit yapıdaki antibiyotikler ve bakteri hücre
duvarlarında bulunur.
Proteinler 20 standart aminoasit dışında, bazı modifikasyonlarla oluşan standart dışı yapılar içerebilir.
Prolinin hidroksilasyonuyla 4-hidroksiprolin, Lizinin hidroksilasyonuyla 5-hidroksilizin türevleri meydana gelir.
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Aminoasitlerin birbirlerine peptit bağı ile bağlanmasıyla peptitler ve proteinler oluşur. İki adet
aminoasidin peptit bağı adı verilen amit bağıyla kovalent bağlanması sonucu dipeptitler meydana gelir. Üç adet
aminoasit, iki peptit bağı ile bağlanırsa tripeptit, az sayıda aminoasitlerin bağlanmasıyla oligopeptit, çok sayıda
aminoasidin bir araya gelerek bağlanmasıyla polipeptitler oluşur. Bir peptitte serbest α-amino grubunu içeren
aminoasit kalıntısı amino-terminal (N terminal), diğer uçtaki serbest karboksil grubu içeren kalıntı ise karboksil
terminal (C terminal) kalıntısıdır.

Şekil 20. Peptit bağı
**Peptitler zincirin her ucunda bir serbest α-amino grubu ve bir serbest α-karboksil grubu ihtiva eder.
Serbest olmayan zincir içindeki amino ve karboksil grupları peptitlerin asit baz davranışlarına etki etmezler.
Fakat iyonize olabilen R grubuda peptidin asit baz davranışına etki eder. Serbest aminoasitlerde olduğu gibi
peptitlerinde belirli bir pH’da nötr davrandığı yani eşit sayıda pozitif ve negatif yük taşıdığı bir izoelektrik noktası
mevcuttur.
Birçok ufak peptit çok minimal konsantrasyonda fonksiyonel etki gösterebilirler. Uterus
kasılmasını stümüle eden oksitosin hormonu dokuz aminoasit kalıntısı ile ufak peptit ihtiva eder. Proteinler bir
adet peptit zinciri bulundurabildikleri gibi birden fazla peptit zinciri de bulundurabilirler. Biri 30 diğeri ise 21
aminoasitten oluşan, iki adet polipeptit zinciri içeren ve pankreasdan salınan insulin hormonu tipik örnektir.
Hemoglobinde yine benzer şekilde iki adet benzer α zinciri ve iki adet benzer β zinciri yani 4 adet polipeptit alt
birimi içerir.
20 adet aminoasit proteinlerde her daim eşit konsantrasyonda bulunmaz, bazıları molekül başına sadece
bir adet bulunabildiği gibi, bazıları hiç bulunmayabilir, bazıları da çok fazla miktarda bulunabilir.
Aminoasitler dışında kimyasal grup içermeyen proteinler basit proteinlerdir. Bazıları ise
aminoasitlere ek olarak başka bir kimyasal grup bulundururlar ki bunlara birleşik (konjuge) proteinler denir.
Birleşik proteinlerin aminoasit olmayan bölümüne prostetik grup adı verilir. Birleşik proteinlere ayrıntılı göz
atalım…
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Basit proteinler nelerdir…
Albumin, yumurta akında ovalbumin, kanda serum albumin ve sütteki laktalbumin hayvansal kaynaklıdır.
Baklagillerdeki legumelin, hububattaki löykosin ise bitkisel kaynaklıdır. Taşıyıcı proteinlerdir.
Globulin, yumurtadaki ovglobulin, sütteki laktoglobulin, kan plazmasındaki globulinler ve fibrinojen
hayvansal, kendir tohumundaki edestin, baklagillerdeki legumin bitkisel menşeyli kaynaklarıdır. Immun
sistemde aktif görev alırlar.
Glutelin, prolamin, histonlar, protaminler diğer önemli basit proteinlerdendir.

Birleşik (Konjuge ) proteinler nelerdir…
Sınıflandırma

Prostetik grup

Lipoproteinler

Lipitler

Glikoproteinler

Karbonhidratlar

Fosfoproteinler

Fosfat grupları

Hemoproteinler

Hem

Flavoproteinler

Flavin nükleotitleri

Nükleoproteinler

Nükleikasitler

Metalloproteinler

Bakır, Kalsiyum, Molibden,
Çinko

Tablo 8 Konjuge proteinler
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Protein Molekülünün Yapısı
Proteinlerdeki yapıların düzeyi
Dört adet protein yapı düzeyi vardır. Pepit bağları ve disülfit bağları; kovalent bağlarla bağlanmış
aminoasit kalıntılarının oluşturduğu polipeptit zinciri birincil yapıdır. Amino asit sekansı olarak da tanımlanan
primer yapı, aminoasitlerin molekül içindeki dizilim sırasıdır. Bir polipeptit zincinde, molekülün başlangıcında
bulunan aminoasit serbest bir amino grubu, zincirin sonundaki aminoasitde serbest bir karboksil grubu ihtiva
eder. Proteinin başlangıcına N terminali, zincirin sonuna ise C terminali denir. Primer yapı birbirine peptit
bağlarıyla bağlanmış, disülfit bağları içeren bir dizi aminoasitten meydana gelir.
Aminoasit kalıntıları, kararlı düzenlemelerle tekrar eden yapısal modeller oluşturarak ikincil yapıyı
oluşturur. Peptit zincirinin üç boyutlu yapısı, zincir içinde yer alan peptit bağlarından köken alıyorsa ve simetri
gösteriyorsa bu tarz konformasyon ikincil yapıdır. Hidrojen köprüleri ikincil yapıyı oluşturan bağ tipidir. İkincil
yapının, α heliks ( α sarmal) ve β konformasyonları vardır. Proteinlerin yapısında bulunan atomların uzaysal
düzenlenimi proteinlerin konformasyonu olarak tanımlanır. Hidrojen bağları, protein zinciri içerisinde yer alan
peptit bağları arasında kurulur. Protein zinciri bir silindir etrafında sarılmış şekilde bir pozisyon alır ve kıvrımdan
kıvrıma karşılıklı gelen peptit bağları arasında hidrojen köprüleri kurulur. Prolin diğer aminoasitlerden farklı
olarak , α heliks yapısına katılmaz, bu nedenden dolayı prolin heliks kırıcı aminoasit olarak tanımlanır.
Tekrarlayan yapının ikinci bir tipi olan β konformasyonda, polipeptit zincirinin iskeleti heliks yapısından
farklı, zigzag yapısındadır. Zigzag şeklindeki polipeptit zincirleri yan yana gelerek β tabaka oluşturur. β
tabakadaki yan yana olan polipeptit zincirleri ya paralel ya da antiparalel konumda bulunabilir yani amino ve
karboksil uçları aynı veya zıt yönde olabilir.
Proteinlerin fonksiyonel niteliklerinin yerine getirebilmesinde önem taşıyan üçüncül yapı, proteinlerde
bulunan atomaların üç boyutlu düzenlenimleridir. Birbirinden uzak mesafede bulunan aminoasitler proteinin
katlanma bölgesi içinde kalır. Zincirdeki kıvrılmaların yerleri, bu kıvrılmaların yönleri ve açısı, Prolin, Treonin,
Serin, Glisin gibi kendine spesifik kıvrılma oluşturan aminoasitlerin sayısı ve yerleşimiyle belirlenir.
Proteinlerin yapılarında ikiden fazla polipeptit zinciri veya altbirim olabilir. Bu altbirimler aynı olabildiği
gibi farklı yapıda da olabilirler. Protein altbirimlerinin üç boyutlu kompleksler halinde düzenlenimleri dördüncül
yapıyı meydana getirir. Dördüncül yapı, bir protein molekülünün belirli sayıdaki altbirimlerden (subunit,
protomer ) oluşmasıdır.
Uzun iplikçikler veya tabakalar halinde düzenlenmiş polipeptit zincirlerine sahip olan fibröz proteinler
ve küresel/globüler şekilde katlanmış polipeptit zincirlerini içeren küresel proteinler olmak üzere proteinler
yapısal olarak iki alt gruba da ayrılırlar. Yapısal olarak birbirinden farklılık gösteren bu proteinlerden fibröz
proteinler, ikincil yapının tek tipinden meydana gelmişken, küresel proteinler ikincil yapının çeşitli tiplerini
içerir. Fibröz proteinlerde temel yapısal birim, ikincil yapının tekrarlayan kısmıdır. Omurgalılara şekil ve dış
koruma görevi yapan yapılar fibröz proteinlerden, enzimlerin ve regülatör proteinlerin çoğu küresel proteinlerden
oluşur.

Fibröz yapıdaki proteinler bulundukları yapıya güç ve esneklik veren özellik katarlar. Saç, tüy ve
tırnakların yapısında bulunan α keratin, α heliks ve disülfit bağlarıyla çapraz bağlıdır ve fibröz proteinlerin en
tipik örneklerindendir. α keratinlerde dördüncül yapıyı sabitleyen çapraz bağlar disülfit karakterlidir.
Dayanıklılığın artmasını sağlayan bir diğer yapı kollajenlerdir. Göz korneası, kıkırdak, tendonlarda
bulunur. Kollajen glisin, alanin, prolin ve hidroksiprolin içerir. Kollajenin aminoasit içeriği kendine özgüdür ve
diğer proteinlerden farklılık gösterir. Aminoasit dizilimi tekrarlayan bir tripeptit birimidir. Kollajenin α zinciri
sadece bu proteine spesifik tekrarlamalı bir ikincil yapıya sahiptir.
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İpek proteini olan fibroin, böcek ve örümcekler tarafından üretilir. Polipeptit zinciri çoğunlukla β
konformasyon yapısındadır. Gerilme özelliğinden yoksundurlar, β konformasyon zaten çok uzamış yapıdadır.
Fakat esneklik özelliği gösterir.
Polipeptit zincirinin farklı bölümlerinin birbiri üzerinde katlanmasıyla küresel/globuler proteinler oluşur.
Proteinlerin işlevlerini yerine getirmelerini sağlayan yapısal çeşitlilik katlanmalar sayesinde olur. Enzimler,
immunglobulinler, transport proteinleri yapısal olarak küresel yapıdadır. Küresel proteinlerin yapısı karmaşıktır.
Miyoglobin bu durumun en tipik örneklerindendir. Kas hücrelerinde oksijen bağlayıcı bir protein olan
miyoglobin, 153 adet aminoasit içeren tek bir polipeptit zinciri ve hem grubundan oluşur. Hem grubu aynı
zamanda eritrositlerde oksijen bağlayıcı protein olan hemoglobin yapısında da bulunur. Miyoglobinin ve
hemoglobinin koyu kırmızı kahve renginden hem grubu sorumludur. Protoporfirin adı verilen karmaşık bir halka
yapısı içeren hem, bu halkaya ferröz formda (Fe+2) bulunan bir demir atomu bulundurur. Demir atomunun altı
adet koordinasyon bağı vardır. Bunlardan dört tanesi düzlemsel konumda porfirin molekülüne bağlı, iki tanesi
düzleme dik konumda bulunur. Miyoglobin ve hemoglobinde bu dik kordinasyon bağlarından biri Histidin
aminoasidinin azot atomuna bağlı iken diğeri serbest halde bulunur ve oksijen molekülünün (O2) bağlanmasına
aracılık eder.
Proteinlerde Denatürasyon
Denatürasyon doğal yapının bozulmasıdır. Doğal yapının bozulması içinde protein molekülünün bir takım
etkenlere maruz kalması gerekmektedir. Denatürasyon olayının olması için peptid bağlarının çözülmesi şart
değildir. Protein molekülünün, katlarının açılması ve değişik bir biçimde tekrar katlanması yani ikinci ve üçüncü
yapılardaki değişikliklerde protein molekülünün niteliklerini değiştirir. Üçüncü yapının bozulması geridönebilir
bir denatürasyon olduğu halde, ikinci yapının bozulduğu durumlarda, oluşan denatürasyonun geriye dönüşü
yoktur.
Denatürasyon etkenlerinin başında bazı fiziksel olaylar vardır. Kısa süreli ısı uygulamaları, X ve UV
(ulltraviyole) ışınları, protein çözeltisinin kuvvetle çalkalanması, dondurulup çözülmesi, yüksek basınç
uygulanması bunların başında gelir.
Denatürasyona neden olan başlıca kimyasal etkileride şöyle sayabiliriz. Proteinlerin etanol, aseton ve
başka apoler çözücülerle işleme tabi tutulması, üre, salisilat ve guanidin tuzları ile hazırlanmaları, asit ve
alkalilerle uzun süre bekletme ve sodyum dodesil sülfat gibi uzun zincirli alkil sulfatlarla tepkimeye sokulmaları.
Denatürasyona uğrayan proteinlerin, çözünürlüğü değişir, bazı renk tepkimeleri şiddetlenir, enzim ve
hormonların biyolojik etkinlikleri kaybolur.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Proteinlerin kimyasal yapısı, metabolizma içindeki fonksiyonları ve sınıflandırılması anlatılmıştır.
Bölüm Soruları
1)Bir aminoasidin yapısında neler vardır, hangi bağ ile bağlanırlar?
2) Aminoasitleri sınıflandırınız.
3) Konjuge proteinleri sınıflandırınız.
4) Protein molekülündeki yapıları açıklayınız.
5) Proteinlerde denatürasyonu açıklayınız.
Cevaplar
1) Bir aminoasitte karboksil grubu, amino grubu, hidrojen atomu ve bir adet R değişken grubu mevcuttur.
Aminoasitlerin birbirlerine peptit bağı ile bağlanmasıyla peptitler ve proteinler oluşur. İki adet aminoasidin peptit
bağı adı verilen amit bağıyla kovalent bağlanması sonucu dipeptitler meydana gelir. Üç adet aminoasit, iki peptit
bağı ile bağlanırsa tripeptit, az sayıda aminoasitlerin bağlanmasıyla oligopeptit, çok sayıda aminoasidin bir araya
gelerek bağlanmasıyla polipeptitler oluşur. Peptit bağı bir aminoasidin amino grubu ile diğer aminoasidin
karboksil grubu arasında kurulur.
2)
Alifatik
Aminoasitler

Aromatik
Aminoasitler

1-Nötral
aminoasitler

Treozin, Fenil alanin

Heterosiklik
Aminoasitler

Kükürtlü Aminoasitler

Triptofan, Histidin, Sistein, Metiyonin
Prolin,
Hidroksiprolin

Glisin, Alanin, serin,
Treonin,
Valin,
Löysin, İzolöysin
2-Asidik
aminoasitler
amidleri
Aspartik
Glutamik
Asparajin
Gluatmin

ve
asit,
asit,
ve

3-Bazik aminoasitler
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Arjinin,
Lizin,
Hidroksilizin,
Ornitin, sitrullin

Aminoasitler ihtiva ettikleri R değişken grubundaki fonksiyonel yapıya bağlı olarak nötral, asidik, bazik, halkasal
ya da kükürtlü özellik taşırlar.
3)
Sınıflandırma

Prostetik grup

Lipoproteinler

Lipitler

Glikoproteinler

Karbonhidratlar

Fosfoproteinler

Fosfat grupları

Hemoproteinler

Hem

Flavoproteinler

Flavin nükleotitleri

Nükleoproteinler

Nükleikasitler

Metalloproteinler

Bakır, Kalsiyum, Molibden,
Çinko

4) Dört adet protein yapı düzeyi vardır. Pepit bağları ve disülfit bağları; kovalent bağlarla bağlanmış
aminoasit kalıntılarının oluşturduğu polipeptit zinciri birincil yapıdır. Amino asit sekansı olarak da tanımlanan
primer yapı, aminoasitlerin molekül içindeki dizilim sırasıdır. Primer yapı birbirine peptit bağlarıyla bağlanmış,
disülfit bağları içeren bir dizi aminoasitten meydana gelir. Aminoasit kalıntıları, kararlı düzenlemelerle tekrar
eden yapısal modeller oluşturarak ikincil yapıyı oluşturur. Hidrojen köprüleri ikincil yapıyı oluşturan bağ tipidir.
İkincil yapının, α heliks ( α sarmal) ve β konformasyonları vardır. Proteinlerin fonksiyonel niteliklerinin yerine
getirebilmesinde önem taşıyan üçüncül yapı, proteinlerde bulunan atomaların üç boyutlu düzenlenimleridir.
Proteinlerin yapılarında ikiden fazla polipeptit zinciri veya altbirim olabilir. Bu altbirimler aynı olabildiği gibi
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farklı yapıda da olabilirler. Protein altbirimlerinin üç boyutlu kompleksler halinde düzenlenimleri dördüncül
yapıyı meydana getirir. Dördüncül yapı, bir protein molekülünün belirli sayıdaki altbirimlerden (subunit,
protomer ) oluşmasıdır.
5) Doğal yapının bozulmasıdır. Denatürasyon olayının olması için peptid bağlarının çözülmesi şart
değildir. Protein molekülünün, katlarının açılması ve değişik bir biçimde tekrar katlanması yani ikinci ve üçüncü
yapılardaki değişikliklerde protein molekülünün niteliklerini değiştirir. Üçüncü yapının bozulması geridönebilir
bir denatürasyon olduğu halde, ikinci yapının bozulduğu durumlarda, oluşan denatürasyonun geriye dönüşü
yoktur. Kısa süreli ısı uygulamaları, X ve UV (ulltraviyole) ışınları, protein çözeltisinin kuvvetle çalkalanması,
dondurulup çözülmesi, yüksek basınç uygulanması bunların başında gelir. Proteinlerin etanol, aseton ve başka
apoler çözücülerle işleme tabi tutulması, üre, salisilat ve guanidin tuzları ile hazırlanmaları, asit ve alkalilerle
uzun süre bekletme ve sodyum dodesil sülfat gibi uzun zincirli alkil sulfatlarla tepkimeye sokulmaları.
Denatürasyona uğrayan proteinlerin, çözünürlüğü değişir, bazı renk tepkimeleri şiddetlenir, enzim ve
hormonların biyolojik etkinlikleri kaybolur.
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6. NÜKLEİK ASİTLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.Nükleik Asitlerin yapısı
6.2.Nükleik Asitlerin sınıflandırılması
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
DNA nedir ne işe yarar;
RNA nedir ve protein sentezi ile ilişkisi nedir?
Nükleik asitler neden önemlidir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

DNA

DNA’nın görevi ve genetik Ders notlarının takibi ve
materyalin aktarılmasındaki sunumların etkin dinlenmesi
görevi anlatılır.

RNA

RNA’nın görevi ve protein Ders notlarının takibi ve
sentezindeki rolü anlatılır.
sunumların etkin dinlenmesi

Anahtar Kavramlar
DNA, RNA, replikasyon, translasyon, transkripsiyon.
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Giriş
Nükleik asitler, yapısında, azot bulunduran bir baz (Adenin (A), Timin (T), Sitozin (C), Guanin (G)), bir
pentoz (5 karbonlu şeker; riboz, deoksiriboz) ve fosforik asit bulunduran ve hücrede genetik bilginin saklanması
ve kullanılması görevlerini yapan maddelerdir. Baz ile pentozdan oluşan yapı nükleozid olarak isimlendirilir, bu
yapıya fosforik asit ilavesiyle nükleozid monofosfat ya da mononükleotid oluşur. Mononükleotitlerin
birleşmesiyle nükleik asitler meydana gelir.

Şekil 21. Mononükleotid

Şekil 22.Nükleotitin genel yapısı

Nükletit bazı kovalent bağ ile glikozid bağı ile pentozun 1.karbonuna bağlanırken fosfat 5’ karbonuna
esterleşir. Pentoz ve fosfat grubu arasında fosfodiester bağı mevcuttur.
Genetik bilginin depo edildiği, deoksiribonukleik asit (DNA) ve ribonükleik asit (RNA) nükleik asitlerin
yapı taşlarıdır. Peki pürin ve pirimidin bazları nelerdir…Adenin ve Guanin pürin bazları iken, Sitozin, Timin,
Urasil pirimidin bazlarıdır. DNA ve RNA’nın iki pürin bazı Adenin ve Guanin dir. Hem DNA hem de RNA’da
ortak bulunan pirimidin bazı Sitozin’dir. İkinci pirimidin baz farklılık gösterir, DNA’da Timin iken RNA’da
Urasil mevcuttur. Nükleik asitlere kısa bir ara verelim; ‘gen’ tarifiyle devam edelim…Protein, RNA gibi
ürünlerin sentezi için gerekli olan genetik bilgiyi taşıyan DNA parçasına gen denir.
Nükleik asitlerde iki tip 5 karbonlu şeker vardır. DNA’nın tekrarlayan deoksiribonukleotit birimleri 2deoksi D riboz iken, RNA’nın ribonukleotit birimleri D Riboz’dur. Her iki pentozda kapalı beş üyeli halka
formunda bulunur.
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Nükleik asitlerin yapısını oluşturan nükleotitler fosfat grubu köprüleriyle kovalent şekilde bağlanırlar.
Bağlanma nasıl olur? Fosfat grubu nükleotitlerden birinin 5’ hidroksil grubuyla ardındaki nükleotidin 3’ hidroksil
grubu arasında fosfodiester bağı oluşturur. Moleküllerin yapısındakı şeker birimlerinin hidroksil grupları suyla
hidrojen bağı yaparlar ki bu durumda hidrofilik olma nedenlerini açıklar. Genelde 50 yada daha az sayıda
nükleotit içerenler oligonükleotit olarak isimlendirilirken, daha uzun zincire sahip olanlar polinükleotit olarak
ifade edilir.
Yapıların fosfatla birleşmesi sonunda, oluşan nükleotitlerde baz olarak adenin bulunduruyorsa adenozin
monofosfat (AMP), guanin bulunduruyorsa guanozin monofosfat (GMP), sitozin bulunduruyorsa sitidin
monofosfat (CMP), urasil bulunduruyorsa uridinmonofosfat (UMP), timin bulunduruyorsa timidin monofosfat
(TMP) olarak ifade edilir. Adenozin monofosfat hakkında ayrıntıya girelim… bir molekül fosfat daha bağlanırsa
adenozin difosfat (ADP), üçüncü bir fofat daha bağlanırsa, adenozin trifosfat (ATP) meydana gelir. Adenozin
trifosfat, kimyasal reaksiyonların başlıca enerji kaynağıdır ve serbest halde bulunur. ATP ve GTP biyolojik
açıdan oldukça önemli yapılardır. Her iki nükleotitde kendilerine özgü siklaz enzimleri sayesinde hücre
metabolizmasında görev alırlar. Fonksiyonel grupların taşınması sırasında görev yapan B grubu vitaminlerin aktif
şekilleri yapı taşları olarak nükletitleri bulundurur. Bu vitaminler hücre içinde görevlerini yapabilmeleri için
nükleotitlere gereksinim duyarlar. Örneğin B2 vitamini Riboflavin, flavin adenin dinükleotit ya da flavinn adenin
mono nükleotit, hidrojen taşınmasının koenzimi olan Nikotinamit Adenin Dinükleotit (NAD) ya da Nikotinamit
Adenin Dinükleotit Fosfat (NADP), AMP içerirler.
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DNA, genetik bilgiyi depolar ve çift sarmal yapıdadır…DNA molekülü heliks yapıdadır. Aynı eksen
üzerinde iki iplikçikten meydana gelir. Deoksiriboz ve fosfat grupları hidrofilik; dışa bakan yüzünü oluştururken
pürin ve pirimidin bazları içe doğrudur.

Şekil 23.
İplikçiklerden biri üzerindeki baz, diğer iplikçik üzerindeki baz ile eşleşir. Adenin ve Timin eşleşirken,
Guanin ve Sitozin eşleşir. A ve T arasında iki hidrojen bağı, G ve C arasında üç adet hidrojen bağı vardır. Çift
sarmal tümleyici yapıya sahiptir, hidrojen bağları iki iplikçiği birbirine bağlar. Fizyolojik koşullarda bu yapı sabit
kalır. Ancak sıcaklık, pH değişimleri sonucu hidrojen bağları çözülür ve heliks yapı bozulur bu olaya
denatürasyon denir. Fosfat ve şeker grupları arasındaki fosfodiester bağları etkilenmediği sürece, şartlar eski
haline getirildiğinde DNA eski haline döner ki bu olaya renatürasyon denir.
Prokaryotik hücrelerde DNA bükülmüş, çift sarmal helezon şeklindedir ve bir kısmı plazma
membranının iç yüzeyi ile bağlantılıdır fakat protein yapıları ile bağlantısı yoktur. Buna karşın ökaryotlarda
hücrenin tamamına yakını çekirdek içerisinde bükülmüş çift iplikli polimerler halinde histon adı verilen bazik
proteinlere bağlıdır ve bu yapıya kromatin denir. Kromatinin protein kısmının yarısı histon proteinidir. Histonlar,
H1, H2A, H2B, H3 ve H4 olarak 5 adettir. Bu temel protein yapı DNA’ya sağlam bağlanmıştır.

Şimdi ‘santral doğma’ nedir açıklayalım ayrıntılarıyla ve sırasıyla anlatalım…

Replikasyon

Transkripsiyon mRNA

Translasyon

Protein
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Replikasyon nedir ?...
Hücre bölünmesi sırasında DNA üzerinde depolanmış genetik bilginin bir sonraki nesillere değişme
olmadan aktarılması olayına replikasyon denir. DNA’nın kendini eşleşmesi için bir başlangıç noktasından DNA
zincirinin çiftlenmesi gerekir. Yapıdaki çift sarmal açılır ve her iki zincir serbest hale geçer, ayrılan zincirlerden
her birinden yeni bir zincir sentez edilir. Sonuç olarak iki yeni zincir meydana gelir. Eski zincirde yer alan bazın
karşısına tamamlayıcısı olan baz gelir. Ana zincirde ki adenin bazının karşısına yeni zincirde timin gelirken,
guanin karşısına sitozin gelerek eşleşme gerçekleşir.
Transkripsiyon ( Yazılım) nedir?...
Bu noktada biraz da RNA’dan bahsedelim… Gen üzerindeki bilginin ifadelenmesi bir DNA kalıbından
yazılan bir RNA molekülünün seneteziyle gerçekleşir. Üç tip RNA molekülü vardır. Elçi, haberci, messenger
RNA (m RNA) ; bir gen tarafından saptanan bir ya da birkaç polipeptidin aminoasit dizilerinin şifresini taşımakla
görevlidir. Taşıyıcı, transfer RNA (t RNA) ; m RNA’nın içerdiği şifre bilgisini okur ve uygun olan aminoasidi
protein sentezi sırasında polipeptit zincirine taşır. Ribozomal RNA (r RNA) ribozomların yapısına katılır.
Transkripsiyon, DNA'yı oluşturan nükleotit dizisinin RNA polimeraz enzimi tarafından bir RNA dizisi
olarak kopyalanması olayıdır yani, genetik bilginin DNA'dan RNA'ya aktarımıdır. DNA sentezinde olduğu gibi
transkripsiyonda da RNA sentezi 5' → 3'doğrultusunda ilerler. Eski polimer 3' → 5'doğrultusunda okunur;
tamamlayıcı yeni polimer 5' → 3' doğrultusunda meydana gelir. Bir genin okunmaya başlandığı noktanın hemen
üstündeki bölgeye "promotör’ denir. Bu bölgede genlerin ifadesini kontrol eden DNA dizileri yer alır. Ökaryotik
hücrelerde transkripsiyon için, özgül DNA bölgelerinin RNA polimeraz II tarafından tanınması gerekir. Zincirin
uzamasında bağlanan nükleotidin 5' fosfat grubu ile RNA zincirindeki 3' hidroksil grubu arasında bir fosfodiester
bağı meydana gelir. Sentez sırasında geçici bir DNA-RNA ikilisi oluşur daha sonra RNA, DNA'dan ayrışır ve
DNA tekrar kapanıp normal çift sarmallı haline geri döner.
Tranlasyon nedir?( Çevirim)...
Aminoasit dizilerinin şifresinin transferinden sorumlu olan mRNA’nın öncülüğünde oluşan polipeptid
sentezidir. Bu zincir katlanarak bir protein molekülü meydana gelir. Belirli bir aminoasidi şifreleyen üçlü
nükleotidden oluşan yapılara kodon denir. Çevirim sırasında bu üçlü peşpeşe ve üstüste gelmeyecek şekilde
okunur. Dizideki özel bir ilk kodon üç nükleotitte yeni bir kodonun başladığı okuma çerçevesini ifade eder.
Proteinlerin aminoasit dizisi birbirini takip eden kodonların doğrusal dizisiyle tanımlanır. Tek iplikli DNA veya
RNA dizisi üç olası okuma çerçevesine sahiptir. Her okuma çerçevesi farklı kodon dizisini ortaya çıkarır. Fakat
bunların sadece bir tanesi bir proteini şifreler. Ribozom ve tRNA translasyonun 2 önemli komponentidir.
Komponentlerden biri ribozomdur, protein ve rRNA oluşturur. Diğer komponent tRNA dır. Translasyon sırasında
amino asitleri ribozomlara taşır ve antikodonları (mRNA üzerindeki kodonun tRNA' daki tamamlayıcısı olan
üçlü nükleotit grubu) oluşturur. mRNA ve protein arasında translator görevi görür.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Nükleik asitlerin yapısı ve genetik materyalin aktarımındaki rolleri ve biyolojik önemi anlatılmıştır.
Bölüm Soruları
1) Bir nükleotidin genel yapısın açıklayınız, nükleozit ve nükleotit ayırımını gösteriniz.
2) ATP nedir, önemini açıklayınız.
3) DNA’nın yapısını şematize ediniz.
4) Santral doğma nedir?
5) Replikasyon nedir, açıklayınız.
6) Transkripsiyon nedir, açıklayınız.
7) Translasyon nedir, açıklayınız.
Cevaplar
1)
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2) Yapıların fosfatla birleşmesi sonunda, oluşan nükleotitlerd baz olarak adenin bulunduruyorsa
adenozin monofosfat (AMP), bir molekül fosfat daha bağlanırsa adenozin difosfat (ADP), üçüncü bir fofat daha
bağlanırsa, adenozin trifosfat (ATP) meydana gelir. Adenozin trifosfat, kimyasal reaksiyonların başlıca enerji
kaynağıdır ve serbest halde bulunur. ATP biyolojik açıdan oldukça önemli bir yapıdır. Kendilerine özgü siklaz
enzimleri sayesinde hücre metabolizmasında görev alır.
3)

4) Replikasyon

Transkripsiyon mRNA sentezi

Translasyon

Protein sentezi

5) Hücre bölünmesi sırasında DNA üzerinde depolanmış genetik bilginin bir sonraki nesillere değişme
olmadan aktarılması olayına replikasyon denir. DNA’nın kendini eşleşmesi için bir başlangıç noktasından
DNA zincirinin çiftlenmesi gerekir. Yapıdaki çift sarmalın açılır ve her iki zincirin serbest hale geçer, ayrılan
zincirlerden her birinden yeni bir zincir sentez edilir. Sonuç olarak iki yeni zincir meydana gelir. Eski
zincirde yer alan bazın karşısına tamamlayıcısı olan baz gelir. Ana zincirde ki adenin bazının karşısına yeni
zincirde timin gelirken, guanin karşısına sitozin gelerek eşleşme gerçekleşir.

6) Transkripsiyon, DNA'yı oluşturan nükleotit dizisinin RNA polimeraz enzimi tarafından bir RNA dizisi
olarak kopyalanması olayıdır yani, genetik bilginin DNA'dan RNA'ya aktarımıdır. DNA sentezinde olduğu
gibi transkripsiyonda da RNA sentezi 5' → 3'doğrultusunda ilerler. Eski polimer 3' → 5'doğrultusunda
okunur; tamamlayıcı yeni polimer 5' → 3' doğrultusunda meydana gelir. Bir genin okunmaya başlandığı
noktanın hemen üstündeki bölgeye "promotör’ denir. Bu bölgede genlerin ifadesini kontrol eden DNA
dizileri yer alır. Ökaryotik hücrelerde transkripsiyon için, özgül DNA bölgelerinin RNA polimeraz II
tarafından tanınması gerekir. Zincirin uzamasında bağlanan nükleotidin 5' fosfat grubu ile RNA zincirindeki
3' hidroksil grubu arasında bir fosfodiester bağı meydana gelir. Sentez sırasında geçici bir DNA-RNA ikilisi
oluşur daha sonra RNA, DNA'dan ayrışır ve DNA tekrar kapanıp normal çift sarmallı haline geri döner.
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7) Aminoasit dizilerinin şifresinin transferinden sorumlu olan mRNA’nın öncülüğünde oluşan polipeptid
sentezidir. Bu zincir katlanarak bir protein molekülü meydana gelir. Belirli bir aminoasidi şifreleyen üçlü
nükleotidden oluşan yapılara kodon denir. Çevirim sırasında bu üçlü peşpeşe ve üstüste gelmeyecek şekilde
okunur. Dizideki özel bir ilk kodon üç nükleotitte yeni bir kodonun başladığı okuma çerçevesini ifade eder.
Proteinlerin aminoasit dizisi birbirini takip eden kodonların doğrusal dizisiyle tanımlanır. Tek iplikli DNA
veya RNA dizisi üç olası okuma çerçevesine sahiptir. Her okuma çerçevesi farklı kodon dizisini ortaya
çıkarır. Fakat bunların sadece bir tanesi bir proteini şifreler. Ribozom ve tRNA translasyonun 2 önemli
komponentidir. Komponentlerden biri ribozomdur, protein ve rRNA oluşturur. Diğer komponent tRNA dır.
Translasyon sırasında amino asitleri ribozomlara taşır ve antikodonları (mRNA üzerindeki kodonun tRNA'
daki tamamlayıcısı olan üçlü nükleotit grubu) oluşturur. mRNA ve protein arasında translator görevi görür.
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7. ENZİMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.Enzimlerin yapısı
7.2.Enzimlerin sınıflandırılması
7.3.Enzimlerin görevleri
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Enzimlerin biyokimyasal önemi nedir?
Enzimler günlük hayatta neden önemlidir?
Enzim aktivitesi nelere bağlıdır?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Enzimlerin
görevleri.

yapısı

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

ve Enzimlerin yapısı nasıldır, Ders notlarının takibi ve
metabolizma için önemleri sunumların etkin dinlenmesi
ve
aktivitelerindeki
bozuklukların
sonuçları
anlatılır.

Anahtar Kavramlar
Substrat, aktif bölge, Km.
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Giriş

Canlıların yapısında bulunan ve protein yapısında olan enzimler, aktivasyon enerjisini düşürerek
biyokimyasal tepkimenin hızını artıran biyolojik katalizörlerdir. Reaksiyonların hızını, kimyasal katalizörlere
göre 109 kattan fazla arttırabilirler. Yapılarının protein olması nedeniyle katalitik aktiviteleri protein
konformasyonlarının sağlamlığına bağlıdır. Proteini denatüre eden tüm etkenler, enzimlerin etkinliğini de
inaktive eder. Enzimin etki ettiği maddeye substrat adı verilir. Enzimler aktivitelerini yerine getirebilmek için
kofaktör adı verilen Fe+2, Mg+2, Zn+2 gibi inorganik iyonlara veya koenzim adı verilen organik moleküllere
ihtiyaç duyarlar. Koenzimler yapılarında vitamin ihtiva ederler. Koenzimler, elektronların, bazı atomların ve
fonksiyonel grupların transferinde ara taşıyıcı olarak görev alırlar.
Taşınan grup

Koenzimler
Tiamin pirofosfat (TPP)

Aldehit

Koenzim Q

Elektronlar

Biositin

CO2

Pridoksal fosfat

Amino grupları

Nikotinamid adenin dinükleotit (NAD)

Hidrojen atomları, elektronlar

Nikotinamid adenin dinükleotit fosfat Hidrojen atomları, elektronlar
(NADP)
Flavin mononükleotit (FMN)

Hidrojen atomları, elektronlar

Flavin adenin dinükleotit (FAD)

Hidrojen atomları, elektronlar

Tablo 9. Koenzimler ve görevleri
Enzim proteinine sıkı olarak bağlanan koenzim veya metal iyonu prostetik grup olarak adlandırılır. Metal
iyonlarıyla veya koenzimiyle birlikte aktif olan enzim holoenzim dir. Protein kısmına apoenzim denir.

Enzimler
Apoenzim

Holoenzim

Kofaktör

Esansiyel İyonlar

Aktivatör iyonlar

Metalloproteinlerin metal iyonları Kosubstratlar

Koenzimler

Prostetik gruplar

Şekil 24.
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Enzimler aktivasyon enerjisini düşürerek tepkime hızını artırırlar. Aktivasyon enerjisi nedir… En basit
anlamda, kimyasal bir reaksiyonun başlaması için gerekli en düşük enerji miktarına aktivasyon enerjisi ya da
eşik enerjisi denir.
Enzimler, hücre içinde yapılırlar ve büyük çoğunluğu hücre içi amaçlar için kullanılır. Pepsin, kimotripsin
gibi sindirim enzimleri hücre dışına salınırlar.
Enzimler katalize ettikleri tepkimelere göre sınıflandırılırlar ve etki ettikleri madde olan substrata göre
isimlendirilirler. İsimlendirmede substrat adının sonuna ‘az’ eki ilave edilir.
Enzimler etki ettikleri maddeler olan substratlardan büyük moleküllerdir. Enzim üzerinde kofaktör ve
koenzimlerin bulunduğu, enzim-substrat kompleksinin oluştuğu aktif bir merkez bulunur. Enzimler, substratları
ile aktif bölge adı verilen oyuk-cep şeklindeki bölgeleri üzerinde reaksiyona girerler.
Enzim+Substrat  Enzim Substrat Kompleksi  Enzim Ürün Kompleksi Enzim+Ürün

Şekil 25.

Enzim aktivitesini etkileyen faktörler…
Substrat konsantrasyonu
Sabit bir miktar enzim varlığında reaksiyon hızı, substrat konsatrasyonu ile orantılıdır. Substrat miktarının
artışı belli bir süre reaksiyon hızını artırır fakat bir süre sonra substart miktarı ne kadar artış gösterse bile hızın
değişimine neden olmaz. Çünkü enzimin aktif bölgesi artık substrat ile doymuştur. Fazlası substrata bağlanamaz.
Isı
Reaksiyon hızı ısı ile artar. Fakat ısının çok yükselmesi protein yapısında olan enzimi denatüre
edebileceğinden bir süre sonra enzim etkinliği inaktive olur. Enzimlerin maksimum aktivite gösterdiği ısıya
optimal ısı denir.
Zaman
Reaksiyon hızı zamanlar artar fakat oluşan ürünler zıt yönde reaksiyona girebilirler ve enzimler inaktive
olurlar. Ya da zamanla substrat azalır ve reaksiyon hızı azalır.
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pH
Protein yapısında oldukları için enzimler pH değişimlerine oldukça hassas tepki verirler. Asit ve alkali
ortam reaksiyon hızını etkileyeceğinden enzim analizlerinde tampon solüsyonlar kullanılarak ortam pH’nın sabit
kalması sağlanır.

İnhibitörler
Reaksiyonların hızını azaltan maddelere inhibitör denir. Enzim substrat ilişkisini bozarak etki gösterirler.
Çeşitli ilaçların, kimyasal ajanların organizma üzerindeki zararlı etkileri enzim aktivasyonunu inhibe etmeleri
nedeniyle oluşur. Enzim inhibisyonu reverzible ve irreverzible olmak üzere iki çeşittir.
Reversible inhibisyon üç alt başlık içerir:
Kompetitif inhibisyon, inhibitör madde yapısal olarak substrata benzerlik gösterir. Enzimin (E) aktif
bölgesinden bağlanmak için substratla (S) yarışa girer. Substrat miktarının arttırılmasıyla inhibitör maddenin
negatif etkisi giderilebilir.

Şekil 26.

Nonkompetitif inhibisyon, inhibitör madde aktif merkezin dışında bir noktadan enzime bağlanarak
enzimin, substratı ile reaksiyona girme hızını azaltır. Bunların bir kısmı geriye dönüşlü, bir kısmı ise
geriye dönüşsüzdür. İnhibitör madde ya serbest enzime ya da enzim substrat kompleksine (ES) bağlanır.
ESİ; Enzim substrat inhibitör kompleksi oluşur. Ürün (P).
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Şekil 27.
Ankompetetif inhibisyon, inhibitör madde ES kompleksine bağlanır. Substrata ya da serbest enzime
bağlanmaz.

Şekil 28.

İrreverzible inhibisyon, inhibitör madde enzime kuvvetli bağlarla bağlandığı için konsantrasyonu düşse
bile enzimden ayrılamadığı için enzimatik aktivite eski haline dönemez. İnhibitör madde enzime aktif bölegeden
veya başka bir bölegeden bağlanabilir.

***Allosterik enzim, allosterik etki, katalize ettikleri metabolik yolun düzenli sağlıklı çalışmasını
sağlayan ve o metabolik yolla ilgili son ürün veya başka bir molekül tarafından aktiviteleri kontrol edilen
enzimlere allosterik enzim denir. Bu enzimlerle katalize edilen reaksiyonların hızını regüle eden maddelere
effektörler denir. Hücre içinde bulunurlar ve bunların varlığı reaksiyonun hızını değiştirebilir.
Multienzim sistemlerinde reaksiyon dizisinin son ürünü, başlangıçdaki veya başlangıca yakın yerde
enzimin inhibitörü olarak etki gösterebilir. Böyle inhibisyona, feed-back inhibisyon, allosterik inhibisyon veya
son ürün inhibisyonu denir. İnhibe edilen enzime de allosterik enzim denir.
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Enzimlerin Sınıflandırılması
Sınıfı

No

Görevi

Örnek

1

Oksidoredüktazlar

Redoks
tepkimelerini Dehidrogenazlar:Elektron
katalizlerler
(indirgenme kazandırıcı
tepkimeleri
yükseltgenme tepkimeleri)
etkilerler.
Oksidazlar:Elektron kaybeden
tepkimeleri
etkilerler.
Redüktazlar: Substratı bir
redüktör
aracılığıyla
indirgeyen enzimlere denir.
Transhidrogenazlar:
Bir
molekülden diğerine hidrojen
taşıyarak
onu
indirger.
Hidroksilazlar: Substratlarına
bir hidroksil ya da su
molekülü katan enzimlere
denir.

2

Transferazlar

Grup transfer tepkimelerini
katalizlerler.
Hidrojenin
dışında bir atomun veya atom
grubunun (metil, karboksil,
glikozil,
amino,
fosfat
grupları) bir molekülden
diğerine
aktarılmasını
sağlarlar.

3

Hidrolazlar

Aspartat transaminaz, Alanin
transaminaz
Dekarboksilazlar: Karboksilik
asitlerden CO2 çıkmasını
sağlarlar.

İşlevsel
grupların
suya Esterazlar: Ester bağım yıkan
transferi
yani
hidroliz enzimlerdir
(lipaz,
tepkimelerini katalizlerler.
ribonükleaz,
fosfataz,
pirofosfataz, glikozidaz).
Proteazlar: Peptit bağım yıkan
ezimlerdir (proteinaz).

4

Liyazlar

Çift bağlara grupların ilavesi Pürivat dekarboksilaz, Sitrat
ve
grupların
yer sentetaz
değiştirmesiyle çift bağların
oluşmasını katalizlerler.

5

İzomerazlar

İzomerik formları oluşturmak Epimeraz, Razemeraz
üzere
moleküller
içinde
grupların
transferini
katalizlerler.

6

Ligazlar

ATP’nin
uzaklaşmasıyla DNA ligaz
eşleşmiş
kondensasyon
tepkimeleriyle C-C, C-O, C-N
bağlarının
oluşmasını
katalizlerler.

Tablo 10. Enzimlerin sınıflandırılması
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***Her enzimin sistematik bir kod numarası (E.C.) vardır. Her enzim 4 rakamla ifade edilir.
1. rakam

: Sınıf

2. rakam

: Alt Sınıf

3. rakam

: Alt Alt Sınıf

4. rakam

: Adlandırılan asıl enzimin numarası

Örnek olarak sistematik kod numarası E.C.2 .7.1.1 şeklinde olan bir enzimde;
2 Transferaz

7 Fosfat transferi 1 Fosfat akseptörü olarak işlev gören bir alkol

1- Hekzokinaz ‘ ı ifade eder.

***Enzim konsantrasyonları aktivite üniteleri ile belirlenir. Bir miligram proteindeki enzim ünitesi
sayısına spesifik aktivite denir. Bir internasyonel ünite; optimal ısı, pH ve substrat konsantrasyonunda bir
dakikada bir mikromol substratın çevrilmesini katalize eden enzim miktarıdır. IU sembolü ile ifade edilir.

Enzim Kinetiği nedir? Enzim Kinetiğinin Önemi?
Bir enzim tarafından katalizlenen bir tepkimenin hızını etkileyen faktör substratın konsantrasyonudur
[S]. V0 ilk hız, başlangıç hızıdır. Enzim konsantrasyonu, sabit tutularak, substrat konsantrasyonuna bağlı olarak
ulaşılan maksimum hız noktası Vmax adını alır. Başka bir ifade ile, substrat konsantrasyonundaki artış bir süre
sonra hıza etki etmez, maksimal hıza ulaşılmıştır. İdeal enzim aktivite ölçümü, hız sabitleştiğinde yapılmalıdır.
Bu şekilde, tepkime hızı ve substrat derişimi arasındaki ilişki nicel olarak ifade edilebilir. V0 , Vmax değerine
yaklaşır fakat bu değere asla tam olarak ulaşamaz.

Şekil 29.
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Michaelis-Menten sabiti (Km) yarı maksimal hızın elde edildiği substrat konsantrasyonuna denir veya
maksimum hızın yarısında saptanan substrat konsantrasyonu Michaelis-Menten sabitidir, Km ile ifade edilir.
Michaelis-Menten eşitliği;
V0꞊ Vmax [S]
Km +[S]
Km neden önemlidir…
1 - Km enzimin bir karekteristiğidir. Bir sıvının kaynama noktası gibi ancak birden fazla enzim aynı Km' e sahip
olabilir,
2 - Km bize substrat için enzim afiinitesi hakkında fikir verir. Bir enzim düşük Km' e sahip ise substrat için yüksek
ilgiye sahiptir. Çünkü düşük substrat konsantrasyonunda maksimum hıza ulaşılmış yani doymuştur. Bir enzim
yüksek Km değerine sahipse substrat için düşük ilgiye sahiptir yani maksimum hıza ulaşmak için fazla miktarda
substrata ihitiyaç duyar.
3 - Enzim üzerine bir inhibitör etki ediyorsa Km etki tarzı hakkında bilgi verir.
Km Michaelis-Menten hız konstantıdır. Km'in anlamı enzimin aktif yerinin yarısının dolu olduğu substrat
konsantrasyonunun ifadesidir.
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Enzim, substrat, haloeozim, apoenzim tanımları ve enzim aktivitesini etkileyen faktörler anlatılmıştır.
Bölüm Soruları
1) Enzimlerin çalışma mekanızmasını açıklayınız.
2) Substrat, kofaktör, koenzim, holoenzim ve apoenzim nedir açıklayınız.
3) Enzim aktivitesini etkileyen faktörleri yazınız, inhibitör etkisini çeşitleriyle beraber açıklayınız.
4) Enzimleri sınıflandırınız, herbir grubun görevini örnekleriyle açıklayınız.
5) Km nedir önemini açıklayınız.

Cevaplar
1) Enzimler protein yapısındadır, dolayısıyla protein yapısını bozan tüm etkenler enzimin çalışmasını
inaktive eder. Enzimler aktivasyon enerjisini düşürerek tepkimenin hızını arttırırlar. Enzimler etki ettikleri
maddeler olan substratlardan büyük moleküllerdir. Enzim üzerinde kofaktör ve koenzimlerin bulunduğu, enzimsubstrat kompleksinin oluştuğu aktif bir merkez bulunur. Enzimler, substratları ile aktif bölge adı verilen oyukcep şeklindeki bölgeleri üzerinde reaksiyona girerler.
Enzim+Substrat  Enzim Substrat Kompleksi  Enzim Ürün Kompleksi Enzim+Ürün
2) Enzimin etki ettiği maddeye substrat adı verilir. Enzimler aktivitelerini yerine getirebilmek için
kofaktör adı verilen Fe+2, Mg+2, Zn+2 gibi inorganik iyonlara veya koenzim adı verilen organik moleküllere
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ihtiyaç duyarlar. Koenzimler yapılarında vitamin ihtiva ederler. Koenzimler, elektronların, bazı atomların ve
fonksiyonel grupların transferinde ara taşıyıcı olarak görev alırlar. Enzim proteinine sıkı olarak bağlanan koenzim
veya metal iyonu prostetik grup olarak adlandırılır. Metal iyonlarıyla veya koenzimiyle birlikte aktif olan enzim
holoenzim dir. Protein kısmına apoenzim denir.
3) Substrat konsantrasyonu, Isı, pH, Zaman ve İnhibitörler ve Enzim Konsantrasyonu
İnhibitörler
Reaksiyonların hızını azaltan maddelere inhibitör denir. Enzim substrat ilişkisini bozarak etki gösterirler.
Çeşitli ilaçların, kimyasal ajanların organizma üzerindeki zararlı etkileri enzim aktivasyonunu inhibe etmeleri
nedeniyle oluşur. Enzim inhibisyonu reverzible ve irreverzible olmak üzere iki çeşittir.
Reversible inhibisyon üç alt başlık içerir:
Kompetitif inhibisyon, inhibitör madde yapısal olarak substrata benzerlik gösterir. Enzimin (E) aktif
bölgesinden bağlanmak için substratla (S) yarışa girer. Substrat miktarının arttırılmasıyla inhibitör maddenin
negatif etkisi giderilebilir. Nonkompetitif inhibisyon, inhibitör madde aktif merkezin dışında bir noktadan
enzime bağlanarak enzimin, substratı ile reaksiyona girme hızını azaltır. Bunların bir kısmı geriye dönüşlü, bir
kısmı ise geriye dönüşsüzdür. İnhibitör madde ya serbest enzime ya da enzim substrat kompleksine (ES) bağlanır.
ESİ; Enzim substrat inhibitör kompleksi oluşur. Ürün (P). Ankompetetif inhibisyon, inhibitör madde ES
kompleksine bağlanır. Substrata ya da serbest enzime bağlanmaz. İrreverzible inhibisyon, inhibitör madde
enzime kuvvetli bağlarla bağlandığı için konsantrasyonu düşse bile enzimden ayrılamadığı için enzimatik aktivite
eski haline dönemez. İnhibitör madde enzime aktif bölegeden veya başka bir bölegeden bağlanabilir.
4) Enzimlerin uluslararası sınıflandırılması:
Sınıfı

No

Görevi

Örnek

1

Oksidoredüktazlar

Redoks
tepkimelerini Dehidrogenazlar:Elektron
tepkimeleri
katalizlerler
(indirgenme kazandırıcı
yükseltgenme tepkimeleri)
etkilerler.
Oksidazlar:Elektron kaybeden
tepkimeleri
etkilerler.
Redüktazlar: Substratı bir
redüktör
aracılığıyla
indirgeyen enzimlere denir.
Transhidrogenazlar:
Bir
molekülden diğerine hidrojen
taşıyarak
onu
indirger.
Hidroksilazlar: Substratlarına
bir hidroksil ya da su
molekülü katan enzimlere
denir.

2

Transferazlar

Grup transfer tepkimelerini
katalizlerler.
Hidrojenin
dışında bir atomun veya atom
grubunun (metil, karboksil,
glikozil,
amino,
fosfat
grupları) bir molekülden
diğerine
aktarılmasını
sağlarlar.

Aspartat transaminaz, Alanin
transaminaz
Dekarboksilazlar: Karboksilik
asitlerden CO2 çıkmasını
sağlarlar.
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3

Hidrolazlar

İşlevsel
grupların
suya Esterazlar: Ester bağım yıkan
transferi
yani
hidroliz enzimlerdir
(lipaz,
tepkimelerini katalizlerler.
ribonükleaz,
fosfataz,
pirofosfataz, glikozidaz).
Proteazlar: Peptit bağım yıkan
ezimlerdir (proteinaz).

4

Liyazlar

Çift bağlara grupların ilavesi Pürivat dekarboksilaz, Sitrat
ve
grupların
yer sentetaz
değiştirmesiyle çift bağların
oluşmasını katalizlerler.

5

İzomerazlar

İzomerik formları oluşturmak Epimeraz, Razemeraz
üzere
moleküller
içinde
grupların
transferini
katalizlerler.

6

Ligazlar

ATP’nin
uzaklaşmasıyla DNA ligaz
eşleşmiş
kondensasyon
tepkimeleriyle C-C, C-O, C-N
bağlarının
oluşmasını
katalizlerler.

5) Michaelis-Menten sabiti (Km) yarı maksimal hızın elde edildiği substrat konsantrasyonuna denir veya
maksimum hızın yarısında saptanan substrat konsantrasyonu Michaelis-Menten sabitidir, Km ile ifade edilir.
1 - Km enzimin bir karekteristiğidir. Bir sıvının kaynama noktası gibi ancak birden fazla enzim aynı Km' e sahip
olabilir,
2 - Km bize substrat için enzim afiinitesi hakkında fikir verir. Bir enzim düşük Km' e sahip ise substrat için yüksek
ilgiye sahiptir. Çünkü düşük substrat konsantrasyonunda maksimum hıza ulaşılmış yani doymuştur. Bir enzim
yüksek Km değerine sahipse substrat için düşük ilgiye sahiptir yani maksimum hıza ulaşmak için fazla miktarda
substrata ihitiyaç duyar.
3 - Enzim üzerine bir inhibitör etki ediyorsa Km etki tarzı hakkında bilgi verir.
Km Michaelis-Menten hız konstantıdır. Km'in anlamı enzimin aktif yerinin yarısının dolu olduğu substrat
konsantrasyonunun ifadesidir.

79

8. MİNERALLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.Minerallerin yapısı
8.2.Minerallerin görevleri
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Minerallerin günlük hayat için önemi nedir?
Mineraller metabolize edilebilir mi?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Minerallerin görevleri.

Minerallerin
metabolik Ders notlarının takibi ve
rolleri, eksiklikleri veya sunumların etkin dinlenmesi
fazlalıklarında ortaya çıkan
patalojik durumlar anlatılır.

Anahtar Kavramlar
Kalsiyum, hipokalsemi, anemi, aktivatör.
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Giriş
Organizma organik ve inorganik maddelerden oluşur. Karbonhidratlar, lipitler, proteinler, hormonlar
organik yapıyı oluştururken, mineral maddeler ve su inorganik yapıyı meydana getirir. Kilogramda gram olarak
bulunan elementlere makro elementler, kilogramda miligram olarak bulunanlara iz elementler denir.
İz elementler

Makro elementler
Kalsiyum (Ca)

Bakır (Cu)

Fosfor (P)

Çinko (Zn)

Magnezyum (Mg)

Molibden (Mo)

Potasyum (K)

Krom (Cr)

Klor (Cl)

Flor (F)

Sodyum (Na)

Selenyum (Se)

Kükürt (S)

Iyot (I)

Demir (Fe)
Tablo 11. Makro elementler-izelementler
Kalsiyum (Ca)
Kalsiyum doğada karbonat ve fosfat anyonları ile birlikte toprakların katımında bulunur. Sulardaki CO2
etkisi ile çözülür ve bitkiler tarafından kolayca alınır. Bu şekilde özellikle ot yiyen hayvanların gıdasında yeteri
kadar vardır. Süt ve süt ürünlerinde bulunur. Ca, hayvan vücudunun % 1,4 - 2,6’sını oluşturur. Vücuttaki
kalsiyumun % 99’u ise iskelet sisteminde hidroksiapatit biçiminde mevcuttur. Gelişmekte olan hayvanlar,
gebeler, yumurtlayan tavuklar ve süt veren hayvanlar bol miktarda kalsiyuma gereksinim duyarlar.
Besinlerdeki Ca/P oranı 2/1 ile 1/2 olması gerekirken, tavukların beslenmesinde bu oran farklılık gösterir
5/1- 7/1 dir.
Kalsiyum nasıl metabolize olur?...
Gıdalarla alınan Ca ilk olarak midede değişime uğrar. Midedeki hidroklorik asit besinlerle alınan Ca’un
çözülmesini sağlar. Mideden Ca++ iyonları şeklinde bağırsaklara geçerek serbest yağ asitleri ile birleşir. Birleşme
sonucu oluşan kalsiyum sabunları, safra asitlerinin emülgatör etkisiyle emülsiyonlar halinde ince bağırsaktan
emilir.Vitamin D, düşük pH, sitrat varlığı kalsiyum emilimini arttırır. Vitamin D kalsiyumun barsaklardan
emilimini kalsiyum bağlayan protein (CaBP) sentezini arttırarak sağlar.

Kalsiyumun hormonal regülasyonu nasıl olur…
Ca ihtiyacı parathormonun (PTH) salgılanmasına neden olur. PTH, 1-hidroksilaz enzimini aktive eder. 1hidroksilaz enzimi de böbreklerde sentez edilen vitamin D metaboliti olan, 1,25 dihidroksi kolekalsiferolün
(1,25-(OH)D) aktif hale geçmesini sağlayarak kalsiyumun barsaklardan emilimini kolaylaştırır. D vitamini ilk
olarak karaciğerde 25 nolu karbonuna bir OH grubu bağlanarak 25-hidroksi kolekalsiferol (25-OH-D3) haline
geçer, sonraki aşamada böbreklere taşınarak 1,25 dihidroksi D3 haline çevrilir. 1,25-dihidroksi D3 sadece
barsaklardan Ca emilmesini kolaylaştırmakla kalmaz aynı zamanda kemiklerden de kana Ca geçişini aktive eder.
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Kalsiyum organizmada ne iş yapar…
Kemik ve dişlerin yapısında bulunur,
Kan ve sütün pıhtılaşmasında görevlidir,
Kas ve sinirlerin uyarılma yeteneğini düşürür,
Bazı enzimlerin (lipaz, ATPaz, süksinik dehidrojenaz) aktivasyonunda görev alır,
Kas kontraksiyonlarının gerçekleşmesinde ve sinirlerin uyarımları iletmesinde gereklidir,
Kan damarı cidarlarının ve hücre zarlarının geçirgenliğini azaltır.
Evcil hayvanlar ve insanlarda serumda bulunan kalsiyum ve inorganik fosforun % mg miktarlarının
çarpımı normal koşullarda 36 ‘ya denktir.
Ca (% mg) x İnorganik P (% mg)=% 36 mg
Bu sonuç 30 dan aşağıya düşerse gençlerde raşitizm, yaşlılarda osteomalasi belirtileri görülür. Raşitizm
ve osteomalasi ‘ye benzer şekilde D vitamini eksikliğinde de rastlanır.
Yumurta kabuğu oluşumunda kalsiyum…
Kandan emilen kalsiyum ile metabolik olaylar neticesinde oluşan karbon dioksit ile suyun tepkimeye
girmesi sonucu meydana gelen bikarbonat anyonları birleşerek kalsiyum karbonattan (CaCO3) oluşan
yumurta kabuğunu ortaya çıkarırlar. Diyetleriyle yeteri kadar kalsiyum alamayan tavuklar, bir süre kemiklerden
takviye ederek yumurta kabuğunu oluşturmaya devam ederler. Yumurta verimindeki düşüş yeterli kalsiyum
alınmaması dışında, aşırı sıcaklarda hayvanların solunum sayısının artmasıyla dışarıya fazla miktarda CO2
vermeleri neticesinde kalsiyumdan CaCO3 oluşamamasına bağlı olarak da görülür.
Kalsiyum eksikliğine bağlı görülen hastalıklar…
Süt humması (Hipokalsemi, Dana humması).
Serumdaki Ca konsantrasyonunun düşmüş (hipokalsemi) olmasına bağlı olarak ineklerde doğumdan
hemen sonra görülen bir hastalıktır. Hayvanlarda hastalığın başlangıcında kas spazmları, merkezi sinir sisteminin
uyarılma yeteneğinin artması gibi semptomlarla beraber ilerleyen safhalarda bilinç kaybı ve felçler oluşur. Damar
içine kalsiyum boroglükonat vermek ve süt verimini düşürmek amacıyla memelere hava basmakla hastalık
iyileştirilir.
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Fosfor (P)
Fosfor doğada, topraklarda yaygın olarak fosfor bileşikleri halindedir. Bunlardan fosfatlar, pirofosfatlar
ve trifosfatlar organizmayı en yakından ilgilendirenlerdendir. Süt ve süt ürünlerinde de önemli miktarlarda
bulunur. Hayvan vücudunun % 0,75 - 1,10’ unu inorganik fosfor meydana getirir. Fosforun % 80’inden fazlası
iskelet sisteminde hidroksiapatit biçiminde bulunur. Dengeli bir beslenme için Ca ve P un uygun oranlarda
alınması gereklidir ve genel olarak besinlerle Ca / P oranı 2 / 1 ile 1 /2 olmalıdır.
Fosfor nasıl metabolize olur?...
Besinlerle birlikte organizmaya alınan fosfor, mide de serbest hale geçtikten sonra büyük oranda
karbonhidratlarla esterleşerek emilir. Örneğin glukoz hücre içinde metabolize olabilmesi için fosforile olmak
zorundadır. Kan dolaşımına geçen ester fosfatlar, iskelet sistemine geçer ve depolanır. Kemik hücrelerine,
dolaşımla gelen ester fosfatlar, fosfataz enzimi tarafından yıkılarak, inorganik fosfat iyonları haline çevrilir.
Vücuttaki fosfatın büyük bir kısmı tersiyer kalsiyum fosfat ve hidroksi apatit halinde kemiklerde bulunur.
Fosforun hormonal regülasyonu nasıl olur…
P ihtiyacı parathormonun (PTH) salgılanmasına neden olur. PTH, 1-hidroksilaz enzimini inhibe ederek
24-hidroksilaz enzimini aktive eder. Aktive olan enzim fosforun barsaklardan emilimini sağlar. Kemikler çok iyi
bir fosfat deposu olarak kabul edilirler. Gereksinim halinde iyonlaşarak kana fosfat verirler.

Fosfor organizmada ne işe yarar…
Kemik ve dişlerin yapısında bulunur,
Kanda pH değerinin belirli düzeyde tutulmasında görevlidir,
Kanda normal Ca konsantrasyonunun sürdürülmesini sağlar,
Enerjinin biriktirilmesi ve gereken alanlara aktarılmasında ve karbonhidrat metabolizmasında önem taşır.
Fosforun vücuttan atılması inorganik fosfat halinde idrar, az miktarta da dışkı ile olur. Böbrek hücrelerindeki
fosfataz enzimleri, dolaşımla gelen organik ester fosfatları parçalarken inorganik fosfatları serbestleştirir. Bu
nedenle idrarda yalnız inorganik fosfatlar vardır. Fosfatların atılmaları sırasında idrar yollarında çökmeleri
sonucunda fosfat kum ve taşları biçimlenir.
Fosforun kandaki konsantrasyonunun düşmesine hipofosfotemi denir. İlerlemiş fosfor yetersizliğinde
kemik çiğneme, leş yeme gibi durumlar (allotriofaji) görülür. Fosfor eksikliğine bağlı gençlerde raşitizm,
yetişkinlerde osteomalasi görülür.
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Magnezyum(Mg)
Organizmada en çok kemiklerde sonra kas ve sinirlerde mevcuttur. Kan plazmasında % 2 - 4 mg iken
eritrositlerde % 6 miligramdır. Kemikte ise %1,5 oranında magnezyumfosfat { Mg3(PO4)2} şeklinde yer alır.
Yumuşak dokular ise kalsiyumun 3-5 katı oranında magnezyum ihtiva ederler.
Magnezyum nasıl metabolize olur…
Besinlerle birlikte, sindirim kanalına alınan Mg, midede, HCl etkisiyle MgCl2’e çevrilir. Mg gereksinimi

PTH salgılanmasana neden olur. PTH da adenil siklazı enzimini aktive

eder. Aktif hale geçen adenil siklaz

ATP‘den 3’,5’- AMP oluşmasına neden olur. Bu şekilde lizozomlarda bulunan ve Mg emiliminde rolü olan enzimler
aktif hale geçer. Bu enzimlerde MgCl2 halindeki Mg‘un barsaklardan emilmesini sağlar.
Magnezyum organizmada ne işe yarar…
Fosfataz, fosforilaz, enolaz, fosfofruktomutaz’ın aktivatörü, ATPaz’ın inhibitörüdür,
Sinir sisteminin aşır duyarlılığını azaltır,
DNA, RNA ve protein sentezinde gereklidir.

Mg organizmayı büyük oranda dışkı ile terkeder. Gereksinimden fazla alınan Mg organizmada idrar ile
atılır. Normal laktasyonda bulunan bir inek, bu yolla 3gr Mg atar.
Magnezyum eksikliğine bağlı aşırı duyarlılık (tetani), aşırı kemikleşme, büyük damarlarda kireçlenme
görülür. Plazma Mg düzeyinin yükselmesi, kas ve sinirlerin uyarılma yeteneğinde düşmeye neden olur. Serumda
%5mg’ın üstünde olması anestezi etkisi meydana getirir.
Mg’dan zayıf otlaklardan beslenen sığırlarda çayır tetanisi görülür. Kas konvülsiyonlarının seyrettiği bir
metabolik hastalıktır.

Sodyum (Na), Potasyum (K), Klor (Cl)
Na…
Doğada en çok deniz sularında bulunur, suda kolay eridiğinden, yağmurlarla topraktan denizlere taşınır.
Bu nedenle ,toprakta yetişen bitkilerde az bulunur. İnsanların tuz (NaCI) biçiminde almaları sayesinde bu
elementin noksanlığı görülmez. Organizma, en çok kıkırdak, deri ve akciğerlerde bulunur. Na ekstrasellüler bir
elementtir. Plazmada %320 mg düzeyinde olmasına karşı, eritrositler de ki düzeyi % 20 mg civarındadır.

K…
Doğada topraklarda bol miktarda bulunur. Erime yeteneğine sahip olmasına karşılık topraklardaki
permutit’ler aracılığı ile adsorbe edilir. Bu şekilde yağmurlarla taşınmaktan kurtulur. Organizmada ise, kas,
karaciğer, beyin ve eritrositlerde bulunur. K intrasellüler bir elementtir.
Cl…
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Doğada suların içinde çok, buna karşılık bitkilerde az olmak üzere, özellikle sodyum klorür ve potasyum
klorür halinde bulunur. Organizmaya başlıca NaCl biçiminde alınır. Na, K, Cl her üç elementte ince barsaklardan
emilirler. Besinlerle; fazla sodyum alınması potasyum tuzlarının, fazla potasyum alınması sodyum tuzlarının
idrarla çıkarılmasına neden olur.
Na, K, Cl organizmada ne işe yarar…
Normal ozmotik basınç ilişkilerinin ve asit baz dengesinin sürdürülmesi ve gazların taşınması olaylarında
etkileri vardır,
Plazma proteinlerinin su bağlama yetenekleri üzerinde etkilidirler, kan plazmasında globulinlerin
çökelmesini sağlarlar,
Na ve Cl iyonları kas ve sinir uyarımlarının normal düzeyde tutulabilmesinde önemlidirler, Ca ve Mg
iyonlarının karşıtı görev yaparlar,
Pankreas salgısı ve safra gibi sindirim salgılarının katımında kandaki Na ve K bileşikleri önemli yer
tutarlar, mide salgısındaki serbest HCl kanda bulunan NaCl’ den üretilir,
K iyonu belirli metabolizma tepkimeleri için önemlidir.
Sodyum konsantrasyonu serumda, dehidrasyonda, böbreküstü bezinin aşırı çalışmasında yükselir.
Aşırı su alınmasında (su zehirlenmesi), kronik böbrek hastalıklarında, yanmalarda, ishal, kusma ve
şiddetli terlemelerde serumdaki konsantrasyonu düşer.
Serumdaki potasyum konsantrasyonu yaygın doku harabiyetinde yükselirken, böbrek üstü bezinin aşırı
çalışmasında, kronik böbrek hastalıklarında, diüretik ilaçların kullanılmasında miktarı düşer.

Kükürt (S)
Organizmada kükürt oldukça büyük miktarlarda sistin, sistein, metiyonin gibi protein biçimindeki
kükürtlü amino asitler halinde bulunur. Polisakkaritlerde sülfat biçiminde kondroitin sulfat, mukoid sulfat,
heparin yapılarında mevcuttur. Bununla beraber organizmada saç, tüy, boynuz ve tırnaklar, safra, eritrositler,
insülin hormonu, tiamin, biotin vitaminleri, koenzim A, trioz fosfat dehidrojenaz ve süksinik dehidrojenaz gibi
enzimlerin yapısında da mevcuttur.
Kükürt nasıl metabolize olur…
Anorganik olarak Na, K, Mg sulfatlar şeklinde alınır ve barsaklardan olduğu gibi doğrudan doğruya
emilir. Organik olarak proteinlerde, metiyonin, sistin, sistein aminoasitlerine bağlı kükürt şeklinde bulunur. Bu
şekilde proteinler, barsaklarda hidrolize olup yapıtaşları olan amino asitlere hidrolize olduktan sonra, kükürtlü
amino asitler halinde emilirler. Organik kükürdün çoğu anorganik sülfata oksitlenip kan dolaşımına geçer ve
idrarla atılır.
Organizmada bulunan sülfatların kaynağını kükürtlü amino asitler oluşturur. Bu amino asitler karaciğerde
oksitlenerek sulfat iyonunu verirler. Sulfat iyonunun az bir kısmı, barsaklarda ortaya çıkan kokuşma ürünleri,
fenoller, krezol, difenol, indoksil gibi maddeleri esterleştirerek zehirsizleştirirler. Kükürt organizmayı, idar,
tükürük, kılların dökülmesi, sindirim salgıları, tırnak ve boynuzların aşınmasıyla terkeder.
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İZELEMENTLER
Demir (Fe)
Esmer renkli topraklarda bol miktarda bulunmaları nedeniyle, bitkilerin demiri kolaylıkla almaları
mümkündür. Hayvanlar, özellikle ot yiyenler, bu bitkilerden organizmalarına ihtiyaçları olan demiri
sağlayabilirler. Demir için en iyi kaynaklar, karaciğer, böbrek, yürek gibi sakatatlar, yumurta sarısı, balık,
istiridye, fasulye, ıspanak, buğday yulaf unu, hurma, ceviz ve pekmezdir. İnsan ve hayvanların gıdalarındaki
demir, etlerde özellikle bir porfirin iskeleti içinde kompleks organik demir bileşikleri halinde, sebzelerde
anorganik demir bileşikleri halinde hayvan iç organlarında iyonlaşabilen demir yani sakatatlarda halinde bulunur.
Kısaca porfirinden bahsedelim dört adet pirol halkasının metilen köprüleriyle birleşerek oluşturdukları
halkalı yapıdır. Porfirin halka sistemindeki pirol halkalarının N atomlarına Fe, Mg, Co, Zn, Ni, Cu gibi metallerin
iyonlarının bağlanmasıyla metalloporfirinler diye tanımlanan çeşitli porfirin bileşikleri oluşur.
Metabolizmadaki mevcut demir, yaklaşık 4 - 5 gramdır. Bunun % 75 ‘i porfirine bağlı demir şeklindedir.
Porfirine bağlı bulunan demirin % 55’ i hemoglobinde, %16’ sı parankim enzimlerinde, %7’ si myoglobinde
bulunur. Geriye kalan ferritinde depolanmış, kolayca iyonlaşabilen anorganik ferrioksi hidroksit ferrioksi fosfat
{ (FeOOH8),(FeO - OPO3H2) } bileşiği halinde başta karaciğer olmak üzere, dalak, böbrek, kemik iliğinde
bulunur. %3’lük bölümü de plazmada transferrin halinde, geriye kalan ufak bir kısmı ise, eser miktarda serbest
ferri iyonu halinde hücre dışı sıvılarda ve her hücrede hemosiderin halinde yayılmış ya da anorganik doku demiri
halinde bulunur.
Fe nasıl metabolize olur…
Diyetle alınan demir diğer minerallerde olduğu gibi, midede, mide HCl ile etkileşime girer. Demir
burarda +3 değerlidir. Yine besinlerle alınan, indirgeyici etkiye sahip; glutatyon, askorbik asit, sülfhidrol
bileşiklerin etkisiyle Fe++ tuzlarına indirgenir. Fe++ tuzları duodenumun başlangıç bölümlerinden emilir. Doğal
koşullarda bağırsak mukozasında Fe emilimine karşı bir direnç bulunduğu görülmüştür. Mukozal blok adı verilen
bu direnç, Fe’in ancak özel bir mukoza proteini ile birleştikten sonra emilebilmesinden kaynaklanır. Demirin
emilimini kolaylaştıran bu proteine apoferritin denir. Bu protein ağırlığının dörtte biri oranında demir taşır.
Apoferritin demir bağlayınca ferritin adını alır. Ferritin organizmada demirin depo şeklidir. Barsak mukozasında,
kemik iliği, karaciğer ve dalakta bulunur. Apoferritin’e bağlanan demir +2 değerlikli iken ferritindeki demir ferri,
+3 değerlikli demir halindedir. Demir mukoza hücrelerinden çıkıp kan plazmasının demir bağlayan taşıyıcı
proteinine katılarak transferrin veya siderofilin adını alır. Demirin taşınma şeklidir ve dolaşım kanındaki
demirin tümü transferrin olarak taşınır. Bunula beraber, plazma transferrinin 1/3 ‘ü kadarı taşınmaya hazır halde
yedek olarak bulunur ve buna latent demir bağlama kapasitesi adı verilir. Plazmada bulunan demir ile demirle
doymamış haldeki transferrinin toplamına total demir bağlama kapasitesi denir. Normal yaşama süreçlerini
tamamlayan eritrositlerin parçalanmaları ile serbest kalan, hemoglobinin yapısındaki Fe, retiküloendotelyal
sistem (RES) hücreleri tarafından hemoglobinden ayrılırlar ve bir kısmı karaciğer ve dalakta depolanır. Kalan
kısmı ise tekrar hemoglobin yapımında kullanılmak üzere kemik iliğine taşınır. Normal koşullarda demir
eksikliği hemen hemen hiç yoktur depolardan sürekli olarak karşılanır. Depolardaki azalma ise bağırsaklardan
emilimle telafi edilir.
Fe organizmada ne işe yarar…
Hemoglobinin yapısında bulunan Fe atmosferik oksijeni gevşek biçimde bağlayarak dokuların
derinliklerine taşınmasını sağlar, Kasların myoglobininde bulunan Fe, hemoglobin ile gelen oksijeni depolar,
Çeşitli koenzimlerin yapısında bulunan Fe redoks aracısı olarak görev yapar.
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Organizmada, mide kanamaları yada yaralanmalardan ileri gelen kanamalar gibi nedenlerle vücuttaki Fe
azlığına anemi (kansızlık) adı verilir. Bazı anemi türlerinde eritrositler normalden daha büyüktür ve buna
makrositer anemi denir. Eritrositlerin normalden küçük oldukları anemilere ise mikrositer anemi adı verilir.
Hemoglobin sentezinin yeterli olmamasından kaynaklanan hipokrom anemisi olarak adlandırılır ve anemilerin
çoğu makrositer şeklindedir.
Bakır (Cu)
Bitkisel kaynaklı besin maddelerinde bol miktarda bakır bulunur. Organizmada büyük miktarda,
karaciğer, böbrek, kalp, kemik, kas, beyin, saç ve yapağıda bulunur.
Bakır nasıl metabolize olur?...
Besinlerle alınan Cu bağırsaklardan emilir. Metabolizmada molibden ve inorganik sülfatlar Cu
emilimini engeller. Plazma Cu’nın en önemli bölümünü serüloplazmin adı verilen bir protein oluşturur.
Seruloplazmimin bir akut faz proteinidir, molekülünde 8 Cu atomu ihtiva eder ve oksidaz aktivitesi gösterir. Kan
dolaşımına alınan bakır, kan yolu ile farklı dokulara taşınır. Eritrositler ve plazmada bulunan bakır; hemokuprein,
karaciğerde hepatokuprein, beyinde serebrokuprein şeklindedir.
Bakır organizmada ne işe yarar…
Kandaki bakır konsantrasyonunun azalması durumunda, hemoglobin sentezinin azalır. Demirin
hemoglobin sentezinde kullanılabilmesi içi yeterli miktarda bakıra ihtiyaç vardır,
Bakır, sitokrom a, katalaz, tirozinaz, mono aminoksidaz, askorbik asit oksidaz ve ürikaz enzimlerinin
yapısında yer alır.
Bakır eksikliğinde, tavuklarda ve köpeklerde raşitizm benzeri kemikleşme bozuklukları, sığırlarda
ishaller ve miyokard enfarktüsüne bağlı ani ölümler, koyunlarda yapağının rengini ve karakteristik kıvrımlarını
kaybetmesi, kuzularda enzootik ataksi görülür. Kuzularda görülen bu metabolik hastalıkta felç ve arka bacaklar
üzerinde doğrulamama karakterize semptomlardır. Serum bakır düzeyi, çeşitli enfeksiyonlarda,
glomerulonefritiste, miyokart enfarktüsünde yükselir. İnsanlarda Cu metabolizmasının en önemli bozukluğu,
seruloplazminin beyin ve karaciğerde yığılması, kanda azalması, idrarla dikarboksilli peptitler ve serbest amino
asitler çıkarılması ile karakterize olan hepotolentiküler dejenerasyon; Wilson - Uzman hastalığıdır.
Kolbalt (Co)
Kobalt büyük oranda organizmada karaciğerde depolanmış olarak bulunur, diğer dokularda eser miktarda
yer alır. Besinlerle alınan kobalt özellikle geviş getiren hayvanların rumeninde B vitamininin sentezinde
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kullanılır. Kobalt tüketilmesi hayvanlarda eritrosit çoğalmasına neden olur, eritropoezi stümüle eder. B
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Vitamini olan siyanokobalamin oluşamamasına bağlı, az kobaltlı topraklardaki otlarla beslenen hayvanlarda
anemi görülür. Mikrofloralarında B12 vitamini sentezleyen tek tür ruminantdır, bu nedenle kobalt noksanlığı
sadece geviş getiren hayvanlarda görülür.

Çinko (Zn)
Çinko organizmada ne işe yarar…
Çinko, alkol dehidrojenaz, glutamik dehidrojenaz, ürikaz, böbrek fosfatazı, karboksipeptidaz, eritrositik
karbonik anhidraz gibi enzimlerinin de yapı taşıdır,
Pankreas ve duodenum salgıları çinko ihtiva eder,
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Çinko, insülin hormonunun önemli bir parçasıdır,
Dildeki tat alma ve nazal boşluktaki koku alma reseptörlerinin düzenli çalışmasını sağlar

Manganez (Mn)
Manganez organizmada ne işe yarar…
Karbonhidrat, lipit ve protein metabolizmalarında görevli, arjinaz, fosfoglikomutaz, heksokinaz, izositrik
dehidrojenaz, pirofosfataz enzimlerinin aktivatörüdür,
Üreme sistemi için Mn gereklidir.
Molibden (Mo)
Molibden organizmada ne işe yarar…
Hayvanlarda, ksantinin, ürik asit halinde oksitlenmesini katalizleyen ksantin oksidaz enziminin yapısında
bulunan molibdenin fazla alınması Cu emilimini, fazla bakır alınmasıda molibden emilimini azaltır,
Kofaktör olarak, ksantin oksidaz, sülfit oksidaz ve aldehit oksidaz enzimleri, oksidasyon ve kükürtlü
aminoasitler, pürin, pürimidin ve aldehitlerin metabolik yollarında görev yapar.

Flor (F)
Doğada, topraklarda kalsiyum florür (CaF2) halinde bulunur. Bitkiler topraktan yapılarına alırlar.
Organizmada, kemik ve özellikle dişlerin yapısında bulunur. Diyetle alınan flor emilimin sonrasında hızla
kemiklere ve dişlere gönderilir. Dişlerde florürlü apatitler biçiminde depolanır.
Selenyum (Se)
Organizmada yüksek miktarda böbrek korteksinde, karaciğerde, pankreasta ve hipofizde bulunur.
Selenyum antioksidan olarak E vitamini ile birlikte hücreleri, oksidasyona karşı korur. Doku rejenerasyonunda
E vitamini ile beraber rol oynar. Hücrelerde oluşan hidrojenperoksitlerin yani serbest radikallerin
uzaklaştırılmasından sorumlu olan glutatyon peroksidaz enziminin yapısında bulunan selenyum hayvan
beslenmesinde essansiyel bir iz elementtir. Ruminantlarda vitamin E ve selenyum yetersizlikleri özellikle diyetle
ilişkilidir. Yetersizliğinde beyaz kas hastalığı görülür.
***Selenosistein nedir… serin amino asidinin selenyum içeren türevine denir. Glutatyon peroksidaz,
glisin redüktaz, thioredoksin redüktaz gibi bazı enzimlerde ve bazı hidrojenaz enzimlerde ve diğer
birçok proteinin yapısında bulunur.

Krom (Cr)
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+3 değerlikli olan Cr, ince barsakların üst kısmından absorbe edilir. Serum proteinlerine transferrine
bağlanarak dokulara taşınır. Glukoz Tolerans Faktör (GTF;Cr+Nikotinik asit+Glutamik asit+Glisin+ Kükürtlü
bir aa) ün yapısına katılır. Bu yapı, hücre membranları ile insülin arasında disülfid bağları kurarak insülinin
spesifik reseptörlere bağlanmasını veya reseptörlere affinitesini arttırarak insülinin etkisini güçlendirir.

İyot (I)
Deniz havasında moleküler iyot (I2) halinde bulunur. Organizmada iyot en yoğun biçimde tiroid bezinde
bulunur. Gastrointestinal sistemden emilen iyot, kan yolu ile doğrudan doğruya tiroid bezine gönderilir.
Organizmaya giren iyodun %50’den fazlası bir kaç dakika içerisinde tiroid bezi tarafından alınır. Bu giriş hızı,
tiroid hormonu sentezi arttığında yavaşlar ki buna hipotiroidizm denir. Tam tersi hormon sentezi azaldığında
hızlanır, hipertiroidizm denir. İyot, sindirim kanalından, genellikle iyodidler (I¯) şeklinde emilir. Büyük miktarda
gastrointestinal sistemden emilerek dolaşıma geçer. İyodidler biçiminde genel kan dolaşımına alınan iyot, çok
kısa bir sürede, aktif transport ile tiroid bezinin follükül hücreleri tarafından alınır.
İyodun follikül hücreleri içine giriş mekanizmasına iyot pompası denir. İyot pompası, tiroid uyarıcı
hormon (TSH) tarafından uyarılır. Aksine tiyosiyanat, tioüre türevleri gibi tirotoksik ajanlar tarafından iyot
pompası engellendiği gibi, iyodun hücre içinde gereğinden fazla toplanması da iyot pompasını durdurur.
Tirod bezi hücrelerine giren iyodidler, oksidasyonla moleküler iyoda çevrilirler. Tirozin amino asidi de
tiroid bezi hücrelerine girer ve basit bir protein olan globuline bağlanarak tiroglobulin seklinde hücrede bulunur.
Moleküler iyot tiroglobulinlerdeki tirozin amino asidine bağlanarak, bir molekül iyot bağlanırsa
monoiyodotirozin (MIT), iki molekül iyot bağlanırsa diiyodotirozin (DIT) oluşur. Yine hücre içinde TSH ‘nun
yardımıyla tirozine üçüncü ve dördüncü iyotlar da bağlanabilir. Bu durumda da triiyodotirozin (T3) ve
tetraiyodotironin ( tiroksin , T4) sentezlenir ki bu hormonlarda tiroid bezinin aktif hormonlarıdır. Bu hormonların
tamamına yakını kan dolaşımında tiroksin bağlayan globülin (TBG)’e bağlanarak hedef dokulara yollanır. İyot
organizmayı en çok idrar, dışkı, tükürük, ter ve sütle terkeder.
İyodun tiroid bezine girmesini engelleyen maddelere guatrojen maddeler adı verilir. Karadeniz bölgesinde
fazlaca tüketilen karalahanada guatrojenik madde olan tiyosiyanatlar bol miktarda bulunması nedeniyle bu
yörede tiroid bezi hastalığı olan guatra çok rastlanır.
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Bölüm Soruları
1) Selenyum hakkında bilgi veriniz.
2) İyot metabolizması hakkında bilgi veriniz.
3) Demirin metabolizması hakkında bilgi veriniz.
4) Sodyum, potasyum ve klorun görevleri hakkında bilgi veriniz.
5) Kalsiyumun yumurta kabuğu oluşumundaki rolünü anlatınız.

Cevaplar
1) Selenyum antioksidan olarak E vitamini ile birlikte hücreleri, oksidasyona karşı korur. Doku
rejenerasyonunda E vitamini ile beraber rol oynar. Hücrelerde oluşan hidrojenperoksitlerin yani serbest
radikallerin uzaklaştırılmasından sorumlu olan glutatyon peroksidaz enziminin yapısında bulunan selenyum
hayvan beslenmesinde essansiyel bir iz elementtir. Ruminantlarda vitamin E ve selenyum yetersizlikleri özellikle
diyetle ilişkilidir.
2) Gastrointestinal sistemden emilen iyot, kan yolu ile doğrudan doğruya tiroid bezine gönderilir.
Organizmaya giren iyodun %50’den fazlası bir kaç dakika içerisinde tiroid bezi tarafından alınır. İyot, sindirim
kanalından, iyodidler (I¯) şeklinde emilir. Büyük miktarda gastrointestinal sistemden emilerek dolaşıma geçer.
İyodidler biçiminde genel kan dolaşımına alınan iyot, çok kısa bir sürede, aktif transport ile tiroid bezinin follükül
hücreleri tarafından alınır. İyodun follikül hücreleri içine giriş mekanizmasına iyot pompası denir. İyot pompası,
tiroid uyarıcı hormon (TSH) tarafından uyarılır. Aksine tiyosiyanat, tioüre türevleri gibi tirotoksik ajanlar
tarafından iyot pompası engellendiği gibi, iyodun hücre içinde gereğinden fazla toplanması da iyot pompasını
durdurur. Tirod bezi hücrelerine giren iyodidler, oksidasyonla moleküler iyoda çevrilirler. İyot organizmayı en
çok idrar, dışkı, tükürük, ter ve sütle terkeder.
3) Diyetle alınan demir diğer minerallerde olduğu gibi, midede, mide HCl ile etkileşime girer. Demir
burarda +3 değerlidir. Yine besinlerle alınan, indirgeyici etkiye sahip; glutatyon, askorbik asit, sülfhidrol
bileşiklerin etkisiyle Fe++ tuzlarına indirgenir. Fe++ tuzları duodenumun başlangıç bölümlerinden emilir. Doğal
koşullarda bağırsak mukozasında Fe emilimine karşı bir direnç bulunduğu görülmüştür. Mukozal blok adı verilen
bu direnç, Fe’in ancak özel bir mukoza proteini ile birleştikten sonra emilebilmesinden kaynaklanır. Demirin
emilimini kolaylaştıran bu proteine apoferritin denir. Bu protein ağırlığının dörtte biri oranında demir taşır.
Apoferritin demir bağlayınca ferritin adını alır. Ferritin organizmada demirin depo şeklidir. Barsak mukozasında,
kemik iliği, karaciğer ve dalakta bulunur. Apoferritin’e bağlanan demir +2 değerlikli iken ferritindeki demir ferri,
+3 değerlikli demir halindedir. Demir mukoza hücrelerinden çıkıp kan plazmasının demir bağlayan taşıyıcı
proteinine katılarak transferrin veya siderofilin adını alır. Demirin taşınma şeklidir ve dolaşım kanındaki
demirin tümü transferrin olarak taşınır. Bunula beraber, plazma transferrinin 1/3 ‘ü kadarı taşınmaya hazır halde
yedek olarak bulunur ve buna latent demir bağlama kapasitesi adı verilir. Plazmada bulunan demir ile demirle
doymamış haldeki transferrinin toplamına total demir bağlama kapasitesi denir. Normal yaşama süreçlerini
tamamlayan eritrositlerin parçalanmaları ile serbest kalan, hemoglobinin yapısındaki Fe, retiküloendotelyal
91

sistem (RES) hücreleri tarafından hemoglobinden ayrılırlar ve bir kısmı karaciğer ve dalakta depolanır. Kalan
kısmı ise tekrar hemoglobin yapımında kullanılmak üzere kemik iliğine taşınır
4) Normal ozmotik basınç ilişkilerinin ve asit baz dengesinin sürdürülmesi ve gazların taşınması
olaylarında etkileri vardır, Plazma proteinlerinin su bağlama yetenekleri üzerinde etkilidirler, kan plazmasında
globulinlerin çökelmesini sağlarlar, Na ve Cl iyonları kas ve sinir uyarımlarının normal düzeyde tutulabilmesinde
önemlidirler, Ca ve Mg iyonlarının karşıtı görev yaparlar, Pankreas salgısı ve safra gibi sindirim salgılarının
katımında kandaki Na ve K bileşikleri önemli yer tutarlar, mide salgısındaki serbest HCl kanda bulunan NaCl’
den üretilir, K iyonu belirli metabolizma tepkimeleri için önemlidir.
5) Kandan emilen kalsiyum ile metabolik olaylar neticesinde oluşan karbon dioksit ile suyun tepkimeye
girmesi sonucu meydana gelen bikarbonat anyonları birleşerek kalsiyum karbonattan (CaCO3) oluşan
yumurta kabuğunu ortaya çıkarırlar. Diyetleriyle yeteri kadar kalsiyum alamayan tavuklar, bir süre kemiklerden
takviye ederek yumurta kabuğunu oluşturmaya devam ederler. Yumurta verimindeki düşüş yeterli kalsiyum
alınmaması dışında, aşırı sıcaklarda hayvanların solunum sayısının artmasıyla dışarıya fazla miktarda CO2
vermeleri neticesinde kalsiyumdan CaCO3 oluşamamasına bağlı olarak da görülür.
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9. VİTAMİNLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.Vitaminlerin yapısı
9.2.Vitaminlerin sınıflandırılması
9.3.Vitaminlerin görevleri

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Günlük hayatımızda vitamin gereksinimi nasıldır?
Vitaminler vücutta sentez edilir mi?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Vitamin
nedir,
sınıflandırılır.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

nasıl Günlük
hayatımızda Ders notlarının takibi ve
vitaminlerin
kullanım sunumların etkin dinlenmesi
alanları,
sentezleri
ve
dışardan temin edilmeleri
anlatılır.

Anahtar Kavramlar
Vitamin A, Vitamin E, antioksidan, askorbik asit.
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Giriş

İnsan ve hayvanların sağlıklı büyümesi, üremesi, gelişmesi ve fizyolojik fonksiyonlarını yerine
getirebilmeleri için diyetlerinde zaruri olan organik moleküllere vitamin denir. Vitamin yokluğuna avitaminozis,
gerektiği kadar alınmamasına bağlı olarak organizmada olmamasına hipovitaminozis, gerektiğinden fazla
alınmasına ise hipervitaminozis denir.
Vitaminlerin sınıflandırılması
Yağda Eriyen Vitaminler

Suda Eriyen Vitaminler

Koenzim fonksiyonu gösteren
vitaminler

A, D, E, K vitaminleri

B grubu vitaminleri

A, D, E ve C vitaminleri

Tablo 12. Vitaminlerin sınıflandırılması
***Ruminantlarda yani geviş getiren hayvanlarda, K ve B vitaminleri rumen mikroorganizmaları
tarafından sentezlenir.
Yağda Eriyen Vitaminler
***Yağlarla metabolizmaya alınan ve safranın etkisiyle barsaklardan emilen vitaminler yağda eriyen
vitaminlerdir. Depo edilebilirler ve uzun süre yüksek dozda alınmalarına bağlı olarak karaciğerde birikip
fonsiyonel bozukluklara neden olabilirler. Yağda eriyen vitaminlerin hepsi alkol ve organik çözücülerde ve
yağlarda çözünürler. Yapılarına bağlı olarak organizmadaki metabolize edilmeleri lipit yapısı baz alınarak
düşünülmelidir.
A Vitamini (Retinol)
A vitamini, β iyonon halkasına sahip karotin ve karatonoidlerden sentezlenir. Bir β iyonon halkasına sahip
β karotinden oksidatif parçalnma sonucunda 2 molekül vitamin A, α ve δ karotinden ise 1 molekül vitamin A
oluşur. Retinol, retinal ve retinoik asit şeklinde kimyasal formları mevcuttur.
Görevleri…
A vitamininin en önemli etkisi gözün karanlığa adapte olmasında oynadığı roldür. Gözün retinasında
bulunan rod ve konlardan oluşan reseptör hücrelerin içerdikleri görme pigmentleri olarak adlandıran ışığa duyarlı
rodopsin bu döngüde etkindir. Işığın retina üzerine düşmesi sonucu rodopsin yapısında yer alan 11-cis retinal
izomerize olur ve all-trans retinal meydana gelir. All trans retinal, NADH ve alkol dehidrojenaz etkisi ile tüm
trans vitamin A1’e dönüşür. A vitamini eksikliğine bağlı gece körlüğü bu döngüdeki aksama nedeniyle görülür.
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D Vitamini (Kalsiferol)
Vitamin D, siklopentanoperhidrofenantren yapısındadır. Sterollerden sentezlenen D vitamininin,
kolesterolün oksitlenme ürünü olan kolekalsiferol ve ergosterolden sentezlenen ergokalsiferol şeklinde iki adet
metaboliti mevcuttur.

Görevleri…
Vitamin D’nin en önemli görevi kalsiyum metabolizması üzerine olan etkisidir. Ca ve P’un barsaklardan
emilimini sağlar. Yetersiliğine bağlı olarak gençlerde raşitizm, erişkinlerde osteomalasi görülür.
E Vitamini (Tokoferol)
Tokol çekirdeğine sahiptir. Bir kroman halkası ve buna bağlı bir fitil yan zincir bulundururlar.
Görevleri…
Tokoferolün organizmadaki en önemli görevi antioksidan etkisidir. Membranlarda doymamış yağ
asitlerinin oksidasyona uğramasıyla oluşan sebest radikalleri nötralize eder. Serbest radikaller hücerede kanser
oluşumuna varan patojenite nedenleridir. Üreme organları ve kasların fonksiyonu üzerinede olumlu etkisi olan
tokeferollerin yetersizliğinde, ilk olarak üreme fonksiyonu hasar görür. Kaslarda nekroz, yangı, distrofi görülmesi
yanında membraların yapısal bütünlüğü üzerinde de olumsuz etkiler meydana gelir. Kanatlılarda eksikliğine bağlı
olarak ensefalomalasi görülür. İmmun sistem hücrelerinin aktivitesini arttıran E vitamini, tromboksan,
prostaglandinler ve prostasiklin gibi maddelerin öncül maddesi olan arahidonik asit metabolizmasında da önemli
etkiye sahiptir. Arahidonik metabolizması sırasında oluşan reaktif oksijenler hücresel bütünlüğü bozarak
savunmayı zayıflatırlar. E vitamini antioksidan etkisiyle bu döngüde görev alır.
K Vitamini (Fillokinon)
2-metil-1,4-naftokinon yapısındadır. K1 (2-metil-3-fitil-1,4 naftokinon) ve K2 (2-metil-3-difarnesil-1,4
naftokinon) şeklinde 2 adet metaboliti mevcuttur. K1 metaboliti fitil yan zincirine, vitamin K2 ise farnesil yan
zincirine sahiptir.
Görevleri…
Vitamin K’nın bilinen en önemli görevi kan pıhtılaşması üzerine olan etkisidir. Pıhtılaşma
mekanizmasında, kan plazma fibrinojeninin fibrine çevrilmesinde gereklidir. Protombin, kalsiyum ile
bağlandıktan sonra aktif şekli olan trombine dönüşür. Protrombin, kalsiyum bağlanmasında fonksiyonu olan δ
karboksiglutamik asidin kalıntılarını bulundurur. Protrombinin δ karboksiglutamik asit içermesiyle ilişkili olarak
K vitamini, glutamik asidin, δ karboksilasyonunda kofaktör olarak görev yapar. Bu nedenle eksikliğinde kanın
pıhtılaşması aksar. Vitaminin bir diğer önemli görevi, oksidatif fosforilasyonda, elektron transportunda koenzim
olarak görev yapmasıdır.
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Suda Eriyen Vitaminler
***Suda eriyen vitaminler suda çözülebilmeleri ve buna bağlı olarak idrar ile atılmaları nedeniyle
metabolizmada depolananmazlar. Bir kısmı organizmada koenzim olarak görev yapar.
Suda eriyen vitaminleri bir tablo üzerinde özetleyelim…
Suda Eriyen
Vitaminler

Kimyasal Adı

Koenzim
Formları

Görevleri

Eksikliği

Vitamin B1

Tiyamin

Tiyamin
pirofosfat (TPP)

Pürivat
Beriberi hastalığı
dehidrojenaz,
αketoglutarat
dehidrojenaz,
transketolaz
enzimlerinin
prostetik grubunu
oluşturur.

Vitamin B2

Riboflavin

FMN ve FAD

Solunum zinciri Deri lezyonları
ve
enerji
üretiminde
oksidayon
ve
redüksiyon
olaylarında
koenzim görevi
yapar.

Niasinamid

Nikotinamid

NAD

Karbonhidrat ve Karadil ve Pelegra
lipit
hastalıkları
metabolizmasında
oksidasyon
ve
redüksiyon
tepkimelerinde
koenzim görevi
yapar.

Biositin

Karboksilasyon
Deri lezyonları
tepkimeleri,
pürivatdan
okzalasetat
oluşumunda rol
alır.

Biotin(Vitamin H)
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Suda Eriyen
Vitaminler
Vitamin B6

Kimyasal adı
Pridoksin

Pantotenik asit

Folasin

Pteroil
asit

Vitamin B12

Siyanokobalamin

Vitamin C

Askorbik asit

Koenzim formları

Görevleri

Eksikliği

Pridoksal fosfat

Transaminazların
Deri
prostetik grubudur lezyonları
ve
glikojen ve anemi
metabolizmasında
görev alır.

Koenzim A

Metabolizmada asil Deri
grubu
transferi, lezyonları
hidrojen alıcı veya
verici olarak görev
yapar.

glutamik Tetrahidrofolik asit

Deoksiadenozilkobalamin

Koenzim olarak tek Anemi
karbonlu birimlerin
reaksiyonlarında
oksidayon
ve
redüksiyonla
birbirlerine
değişmesinde görev
alırlar.
L
metilmalonil Anemi
CoA’nın
süksinil
CoA’ya dönüşmesi,
Metiyonin
sentezi.
Alkil,
karboksil,
hidroksil,
amino
gruplarının
değişmelerinde
bir
karbondan
diğerine
hidrojen
atomu
değişikliği yapmakla
görevlidirler.
p-otokollegen
Skorbüt
hidroksilaz
hastalığı
kofaktörü,konnektif
doku proteinlerinde,
peptitlerin
hidroksilasyonunda
görev
alır.
Antioksidan
rolu
vardır. Immun sistemi
aktive eder.

Tablo 13. Suda Eriyen Vitaminler
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Bu bölümde ne öğrendik özeti
Yağda ve Suda eriyen vitaminlerin yapı ve görevleri anlatılmıştır.

Bölüm Soruları
1) Vitamin nedir tanımlayınız ve sınıflandırınız.
2) Vitamin K’nın görevleri hakkında bilgi veriniz.
3) Vitamin E’nin görevleri hakkında bilgi veriniz.
4) B1, B2 ve B6 vitaminlerinin kimyasal ismi, fonksiyonel formu ve görevleri hakkında bilgi veriniz.
5) B12 ve C vitaminlerinin görevleri hakkında bilgi veriniz.

Cevaplar
1)
İnsan ve hayvanların sağlıklı büyümesi, üremesi, gelişmesi ve fizyolojik fonksiyonlarını yerine
getirebilmeleri için diyetlerinde zaruri olan organik moleküllere vitamin denir.
Yağda Eriyen Vitaminler
A, D, E, K vitaminleri

Suda Eriyen Vitaminler

B grubu vitaminleri

Koenzim
gösteren vitaminler

fonksiyonu

A, D, E ve C vitaminleri

2) Vitamin K’nın bilinen en önemli görevi kan pıhtılaşması üzerine olan etkisidir. Pıhtılaşma
mekanizmasında, kan plazma fibrinojeninin fibrine çevrilmesinde gereklidir. Protombin, kalsiyum ile
bağlandıktan sonra aktif şekli olan trombine dönüşür. Protrombin, kalsiyum bağlanmasında fonksiyonu olan δ
karboksiglutamik asidin kalıntılarını bulundurur. Protrombinin δ karboksiglutamik asit içermesiyle ilişkili olarak
K vitamini, glutamik asidin, δ karboksilasyonunda kofaktör olarak görev yapar. Bu nedenle eksikliğinde kanın
pıhtılaşması aksar. Vitaminin bir diğer önemli görevi, oksidatif fosforilasyonda, elektron transportunda koenzim
olarak görev yapmasıdır.
3) Tokoferolün organizmadaki en önemli görevi antioksidan etkisidir. Membranlarda doymamış yağ
asitlerinin oksidasyona uğramasıyla oluşan sebest radikalleri nötralize eder. Serbest radikaller hücerede kanser
oluşumuna varan patojenite nedenleridir. Üreme organları ve kasların fonksiyonu üzerinede olumlu etkisi olan
tokeferollerin yetersizliğinde, ilk olarak üreme fonksiyonu hasar görür. Kaslarda nekroz, yangı, distrofi görülmesi
yanında membraların yapısal bütünlüğü üzerinde de olumsuz etkiler meydana gelir. Kanatlılarda eksikliğine bağlı
olarak ensefalomalasi görülür. İmmun sistem hücrelerinin aktivitesini arttıran E vitamini, tromboksan,
prostaglandinler ve prostasiklin gibi maddelerin öncül maddesi olan arahidonik asit metabolizmasında da önemli
etkiye sahiptir. Arahidonik metabolizması sırasında oluşan reaktif oksijenler hücresel bütünlüğü bozarak
savunmayı zayıflatırlar. E vitamini antioksidan etkisiyle bu döngüde görev alır.
4) Vitamin B6’nın kimyasal ismi Pridoksindir, aktif formu Pridoksal fosfattır. Transaminazların
prostetik grubudur ve glikojen metabolizmasında görev alır. Vitamin B2, kimyasal ismi Riboflavindir, aktif
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formu FMN ve FAD’dir. Solunum zinciri ve enerji üretiminde oksidayon ve redüksiyon olaylarında koenzim
görevi yaparlar. Vitamin B1, kimyasal ismi Tiyamin’dir, aktif formu Tiyamin pirofosfattır. Pürivat dehidrojenaz,
α-ketoglutarat dehidrojenaz, transketolaz enzimlerinin prostetik grubunu oluşturur.
5) Vitamin B12, L metilmalonil CoA’nın süksinil CoA’ya dönüşmesi ve metiyonin sentezinde rol alır. .Alkil,
karboksil, hidroksil, amino gruplarının değişmelerinde bir karbondan diğerine hidrojen atomu değişikliği yapmakla
görevlidirler. Vitamin C, p-otokollegen hidroksilaz kofaktörüdür, konnektif doku proteinlerinde, peptitlerin
hidroksilasyonunda görev alır. Antioksidan rolu vardır. Immun sistemi aktive eder.
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10. HORMONLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1.Hormonların yapısı
10.2.Hormonların sınıflandırılması
10.3.Hormonların etki mekanizması
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Hormonlar nasıl sentezlenir?
Hormonlar biyolojik etkilerini nasıl gösterir?
Insulin nasıl şekeri düşürür?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Hormonların
fonksiyonları

yapı

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

ve Honların
yapısı
ve Ders notlarının takibi ve
metabolizması
anlatılır. sunumların etkin dinlenmesi
Metabolik
fonksiyonları
nasıl regüle ettikleri anlatılır.

Anahtar Kavramlar

Insulin, hormonal regülasyon, gen aktivasyonu
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Giriş
Endokrin bezler tarafından çok küçük konsantrasyonlarda sentezlenip kana salınan, hedef dokularda
metabolik olayları regule eden kimyasal maddelere hormon denir. Metabolizmanın düzenli ve sağlıklı işlemesi,
büyüme ve gelişmenin devamı ve üreme sistemelri için canlı için hayati öneme sahip maddelerdir. Kimyasal
yapılarına göre,
1-Peptit ve aminoasit türevi hormonlar
2-Steroid yapıda hormonlar
3-Doymamış yağ asidi türevi olan hormonlar şeklinde üç ana grupta toplanırlar.
Hormonlar çevresel/sinirsel uyarımlarla kontrol edilirler…
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Hipofiz
hormonları

Böbrek
üstü bezi
hormonları

Tiroid ve
Paratiroid
hormonları

Sindirim
kanalı
hormonları

Pankreas
hormonları

Ovaryum
hormonla
rı

Testis
hormon
ları

Eikozan
oidler

Vazopressi
n (ADH),
Oksitosin
arka lop
hormonu

Adrenalin
(epinefrin),
medulla
hormonu

Tiroksin
(T3,T4),
Kalsitonin,
tiroid
hormonu

Gastrin

Insulin

Östrojen

Prostagl
andinler

Sekretin

Glukagon
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Tablo 14. Hormonlar
Kimyasal yapılarına göre hormonlar
Peptit ve aminoasit türevi
hormonlar

Steroid yapıda
hormonlar

Doymamış yağ asidi türevi olan
hormonlar

İnsulin, Glukagon, Oksitosin,
ACTH, TSH, SH, Vazopressin,
Parathormon vs.

Androjenler,
Östrojenler, Adrenal
kortikoidler

Tiroksin, Epinefrin, Prostoglandin

Tablo 15. Hormonların sınıflandırılması
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Hormonların etki mekanizması
Hormonların metabolizma içinde etki mekanizmaları yapılarına bağlı olarak farklılık gösterir. Etkilerini
gösterebilmeleri için kendilerine özgü reseptörlere ihtiyaç duyarlar.
Etki mekanizmalarına göre hormonları sınıflandıralım..
Hücre içi reseptörlere bağlanan hormonlar; androjenler, östrojenler, glukokortikoidler ( steroid yapıda
olan hormonlar) ve T3, T4 tiroid hormonları
Etkilerini nükleer düzeyde veya gen aktivasyonu ile gösteren hormonlar yani steroid yapıdaki hormonlar
nonpolar oldukları için hücre membranından kolaylıkla diffüze olarak hücre içine girerler. Hormon, spesifik
sitoplazmik reseptör ile birleşerek hormon-reseptör kompleksini oluşturur. Aktif hormon-reseptör kompleksi
nükleusa taşınır ve nükleer kromatin ile reaksiyon girerek genoma bağlanır. Spesifik protein sentezi için mRNA
uyarılır. Transkripsiyonu stimüle eder.
Tiroit hormonları, sitozoldeki basamağı atlarlar, hormon-reseptör kompleksi oluşmaz ve hormon, nükleer
kromatindeki genoma direkt bağlanarak ilgili geni aktive veya inaktive ederek fonksiyonunu gösterir.
Hücre yüzeyindeki reseptörlere bağlanan hormonlar; adenilat siklazı aktive ederek cAMP’yi ikincil
mesajcı olarak kullanan hormonlar; adrenarjik katekolaminler, ACTH, glukagon, PTH, TSH, FSH, LH ve
sekretin,
Bazı hormonlar, etkilerini hücre yüzeyindeki reseptörlere bağlanarak gösterirler, hücre zarı üzerinde
protein yapısında olan bir reseptör mevcuttur. Her hormon için spesifik olan bir reseptör ile hücre zarı üzerinde
sıkı bir biçimde bağlanır. cAMP üzerinden etki gösteren hormon, hedef hücreye gelir ve hedef hücrenin plazma
membranındaki spesifik reseptörle birleşerek, adenilat siklaz enzimini aktive eder. Aktif adenilat siklaz, Mg2+
kofaktörlüğünde ATP’den cAMP (siklik AMP) oluşumunu sağlar. cAMP, hormonal etki oluşturmak üzere ikinci
haberci olarak hücre içine girer. Hücre içine giren ikinci haberci cAMP, kendine özgü protein kinazları aktive
eder. Aktive olan protein kinazlar, enzim ve transport proteinleri gibi hücresel substratları fosforile eder ve sonuç
olarak hormona özgü biyolojik fonksiyonlar oluşur. Etkilerini hücre membranındaki reseptörlere bağlanarak
gösteren hormonların bazılarının ise hücre içi ikinci habercisi net değildir fakat bu hormonlar, G proteinleri denen
proteinlerin aktif görev almasıyla etkilerini gösterirler.

Kalsiyumu veya fosfatı ikincil haberci olarak (Fosfolipaz C yolu) kullanan hormonlar; gastrin,
oksitosin, vazopressin.
İnozitol trifosfat, kalsiyum yada fosfolipaz C yolu olarak da ifade edilir. Hücre içi ikinci haberci olarak
Ca üzerinden etkili olan hormonlar kendilerine özgü reseptörlerine bağlanarak GTP bağlayıcı proteinleri
aktifleştirirler. Aktifleşen protein, membranlarda bulunan ve fosfolipitlerin hidrolize olmasını katalize eden
fosfodiesteraz (fosfolipaz C) enzimini aktifleştirir. Aktif fosfolipaz C, fosfolipitleri hidrolize ederek, inozitol
trifosfat (IP3) ve digliseritleri oluşturur. Oluşan IP3 endoplazmik retikulumdan kalsiyum iyonlarının serbest hale
geçişini sağlar. İntrasellüler Ca2+ depolarından sitozole Ca2+ mobilizasyonu sonucunda hücre içi Ca2+
konsantrasyonu artar. Artan Ca2+, kalmodulin adı verilen reseptör proteinle birleşir. Oluşan konjuge yapı,
kalsiyuma bağımlı protein kinaz, adenilat kinaz, Ca2+/Mg2+ATPaz, Ca2+ fosfolipid bağımlı protein kinaz, glikojen
sentaz, gliserol-3-fosfat dehidrojenaz, pirüvat kinaz gibi enzimlerin katalize ettiği biyokimyasal yolları aktive
2+
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eder. Fosfolipitlerin hidrolize olmasıyla ortaya çıkan digliseritler ise fosfoserin ile birleşerek C kinaz enziminin
aktifleşmesini sağlarlar.

Metabolizma için önemli bazı hormonlara göz atalım…
İnsulin ve Glukagon
Pankreasın langerhans adacıklarından salınırlar, protein peptit yapısındadırlar. Langerhans adacıklarının
α- hücrelerinden glukagon, β hücrelerinden ise insulin salınır.
Kandaki şeker konsantrasyonunun yükselmesi yani hiperglisemi durumlarında insulin hormonu
konsantrasyonu yükselir. Çift zincirli polipeptit yapısındadır. 21 ve 30’ar adet aminoasit içeren iki zincir ihtiva
eder. Her iki zincir birbirine disülfit (-S-S-) bağı ile bağlanır. İnsulin hormonu kandaki artan glikozun seviyesini,
glikozu hücre içerisine alan ve hücrelerde kullanımını arttıran enzimleri aktive ederek düşürür. Glikozdan
glikojen sentez edilmesini (glikojenezis) katalize eden enzimleri ve glikozun parçalanması (glikoliz) sonucu açığa
çıkan asetil CoA’lardan yağ sentezini sağlayan enzimleri de aktif hale getirir.
İnsulin ile antagonist çalışan yani kan şekerini yükselten glukagon hormonu 29 amino asitten oluşur. Depo
glikozu yani glikojenin glikoza hidrolizini (glikojenoliz) katalize eden enzimleri aktive ederek kandaki şeker
konsantrasyonunu yükseltir.
Enerji gereksiniminin üstünde glikozun varlığı durumlarında stimüle olan insulin hormonu depolanmayı
sağlarken, tam tersi durumlarda salınan glukagon hormonu depo karbonhidrat ve yağların hidrolizini sağlayarak
vücudun enerji ihtiyacının karşılanmasını sağlar.
Tiroksin (T3 ve T4)
Tiroksin hormonunun öncül maddesi tirozin aminoasididir. Tiroid bezinden, 2, 3 veya 4 tiroksin hormonu
salınır. Tiroid bezi hücreleri aktif bir şekilde iyot alabilirler. Hücre içerisine alınan iyot, tiroglobulindeki tirozin
kalıntılarına iyodoperoksidaz katalizörlüğünde bağlanır. Üç iyot taşıyanlara triiyodotironin (T3), 4 iyotlularada
tetraiyodotironin (T4) adı verilir. Tiroksin hormonu kanda tiroksin bağlayıcı globulin (TBG) şeklinde taşınır.
Bazal metabolizmayı etkileyen tek hormon tiroksin hormonudur. Büyüme ve gelişme için gerekliliği yanında,
oksidatif reaksiyonlar için de önemlidir. Karbonhidrat ve yağ oksidasyonlarını arttırır, bazal metabolizmayı
yükseltir. T3 hormonu nükleus üzerinde etki ederek transkripsiyonu ve translasyonu stimüle ederk protein
sentezini arttırır. Kolesterolün karaciğerde metabolize olmasını sağlayarak kandaki kolesterol konsantrasyonunu
düşürür.
Glikokortikoidler (Kortikosteroidler; Kortizon, Hidrokortizon, Kortikosteron)
Glikokortikoidler hipofiz bezinden salınan ACTH tarafından kontrol edilirler. Karaciğer dışındaki
dokularda protein katabolizmasını stimüle ederler. Karaciğerde RNA ve protein sentezini arttırırlar. Karbonhidrat
niteliğinde olmayan maddelerden (glikoneojenezis) glikoz sentezinin artmasını sağlarlar ve bu şekilde kan glikoz
konsantrasyonunu arttırırlar. Kortikosteroidler, yağ hidrolizini arttırıcı etki de gösterirler. Glikokortikoidler,
retiküloendotelyal sisteme ait dokularda (bağışıklık sisteminde yer alan doku ve hücreler) protein sentezini inhibe
ederler bu durumda antikor gibi protein yapısında olan bağışıklık sisteminde görevli yapıların sentezinide
baskılarlar. Bu özellikleri nedeniyle immun sistemi baskılayıcıdırlar.
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Östrojen ve Testesteron
Östron, östradiol, östriol hormonları ovaryumlardan salınan steroid yapıda hormonlardır. Uterus, meme
kanalları, meme bezlerini gelişiminde rol oynarlar. Bu hormonlar sayesinde kandaki yağ konsantrasyonları
azalırken, yağların depolanması artar. Östrojenler, kemik gelişimi ve büyümesini baskılar ve epifizde
kalsifikasyona neden olurlar.
Testesteron testislerin leydig hücrelerinden sentezlenirler. Erkeklerde erkeklik özelliklerinin gelişiminden
sorumludurlar. Cinsiyet organlarının gelişimi, kasların gelişimi, kıl ve sakal oluşmasını sağlarlar. Kaslarda
protein sentezini stimüle edici etkiye sahip olmaları nedeniyle besicilikte et üretimini arttırmada kullanılırlar.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yapılarına göre hormonların etki mekanızması anlatılmıştır.
Bölüm Soruları
1) Hormonları kimyasal yapılarına göre sınıflandırınız ve örnekler veriniz.
2) Protein ve peptit yapısındaki hormonların etki mekanızmasını yazınız.
3) Steroid yapısındaki hormonların etki mekanızmasını yazınız.
4) Insulinin kimyasal yapısı ve görevleri hakkında bilgi veriniz.
5) Tiroksin hormonunun kimyasal yapısı ve görevleri hakkında bilgi veriniz.

Cevaplar
1)
Peptit ve aminoasit
türevi hormonlar

Steroid yapıda hormonlar

Doymamış yağ asidi
türevi olan hormonlar

İnsulin, Glukagon,
Oksitosin, ACTH, TSH,
SH, Vazopressin,
Parathormon vs.

Androjenler, Östrojenler,
Adrenal kortikoidler

Tiroksin, Epinefrin,
Prostoglandin

2) Protein peptit yapısındaki hormonların hücre zarı üzerinde protein yapısında olan bir reseptörleri
mevcuttur. Her hormon için spesifik olan reseptör ile hücre zarı üzerinde sıkı bir biçimde hormon bağlanır. cAMP
üzerinden etki gösteren hormon, hedef hücreye gelir ve hedef hücrenin plazma membranındaki spesifik
reseptörle birleşerek, adenilat siklaz enzimini aktive eder. Aktif adenilat siklaz, Mg2+ kofaktörlüğünde ATP’den
cAMP (siklik AMP) oluşumunu sağlar. cAMP, hormonal etki oluşturmak üzere ikinci haberci olarak hücre içine
girer. Hücre içine giren ikinci haberci cAMP, kendine özgü protein kinazları aktive eder. Aktive olan protein
kinazlar, enzim ve transport proteinleri gibi hücresel substratları fosforile eder ve sonuç olarak hormona özgü
biyolojik fonksiyonlar oluşur. Etkilerini hücre membranındaki reseptörlere bağlanarak gösteren hormonların
bazılarının ise hücre içi ikinci habercisi net değildir fakat bu hormonlar, G proteinleri denen proteinlerin aktif
görev almasıyla etkilerini gösterirler.
3) Etkilerini nükleer düzeyde veya gen aktivasyonu ile gösteren hormonlar yani steroid yapıdaki
hormonlar nonpolar oldukları için hücre membranından kolaylıkla diffüze olarak hücre içine girerler. Hormon,
spesifik sitoplazmik reseptör ile birleşerek hormon-reseptör kompleksini oluşturur. Aktif hormon-reseptör
kompleksi nükleusa taşınır ve nükleer kromatin ile reaksiyon girerek genoma bağlanır. Spesifik protein sentezi
için mRNA uyarılır. Transkripsiyonu stimüle eder.
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4) Çift zincirli polipeptit yapısındadır. 21 ve 30’ar adet aminoasit içeren iki zincir ihtiva eder. Her iki
zincir birbirine disülfit (-S-S-) bağı ile bağlanır. İnsulin hormonu kandaki artan glikozun seviyesini, glikozu hücre
içerisine alan ve hücrelerde kullanımını arttıran enzimleri aktive ederek düşürür. Glikozdan glikojen sentez
edilmesini (glikojenezis) katalize eden enzimleri ve glikozun parçalanması (glikoliz) sonucu açığa çıkan asetil
CoA’lardan yağ sentezini sağlayan enzimleri de aktif hale getirir.
5) Tiroksin hormonunun öncül maddesi tirozin aminoasididir. Tiroid bezinden, 2, 3 veya 4 tiroksin
hormonu salınır. Tiroid bezi hücreleri aktif bir şekilde iyot alabilirler. Hücre içerisine alınan iyot, tiroglobulindeki
tirozin kalıntılarına iyodoperoksidaz katalizörlüğünde bağlanır. Üç iyot taşıyanlara triiyodotironin (T3), 4
iyotlularada tetraiyodotironin (T4) adı verilir. Tiroksin hormonu kanda tiroksin bağlayıcı globulin (TBG) şeklinde
taşınır. Bazal metabolizmayı etkileyen tek hormon tiroksin hormonudur. Büyüme ve gelişme için gerekliliği
yanında, oksidatif reaksiyonlar için de önemlidir. Karbonhidrat ve yağ oksidasyonlarını arttırır, bazal
metabolizmayı yükseltir. T3 hormonu nükleus üzerinde etki ederek transkripsiyonu ve translasyonu stimüle ederk
protein sentezini arttırır. Kolesterolün karaciğerde metabolize olmasını sağlayarak kandaki kolesterol
konsantrasyonunu düşürür.
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11. HÜCRE FİZYOLOJİSİ VE HAREKET FİZYOLOJİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Fizyoloji nedir?
2. Bir hücrede geçen temel fizyolojik olaylar nelerdir?
3. Hareket in gerçekleştiği yapılar nelerdir?
4. Kasın hareket ve enerji mekanizması nasıl oluşur?
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1.1.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Hücrede enerji mekanizması nasıl şekillenir?
Her madde hücre zarından rahatlıkla geçer mi?
Kas nasıl kasılır?
Vücudumuzdaki her kasın kasılma şekli aynı mıdır?
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1.2.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Hücre Fizyolojisi

Hücrenin
yapı
fonksiyonlarını açıklar.

Hücre Fizyolojisi

Hücrede gerçekleşen taşıma Temel
Fizyoloji
ve
olaylarını tanımlar
Biyokimya Bilgisi kitabını
çalışır,
online
ders
sunumlarını takip eder.

Kas Fizyolojisi

Kasın
kontraksiyon Temel
Fizyoloji
ve
mekanizmasını açıklar.
Biyokimya Bilgisi kitabını
çalışır,
online
ders
sunumlarını takip eder.

Kas Fizyolojisi

Kasılma
değerlendirir.

ve Temel
Fizyoloji
ve
Biyokimya Bilgisi kitabını
çalışır,
online
ders
sunumlarını takip eder.

tiplerini Temel
Fizyoloji
ve
Biyokimya Bilgisi kitabını
çalışır,
online
ders
sunumlarını takip eder.
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1.3.

Anahtar Kavramlar

Hücre, taşıma, kas kontraksiyonu, kas proteini
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TEMEL FİZYOLOJİ BİLGİSİNE GİRİŞ
Fizyoloji physis ve logos terimlerinden oluşmuştur. Physis yaşam, canlılık, logos ise bilim olarak
değerlendirilir. Bu bağlamda Fizyoloji yaşam veya canlılık bilimi olarak tanımlanabilir. Fizyoloji farklı
türlerde canlılık olaylarını inceleyen çok geniş bir anabilim dalıdır. Genel anlamda İnsan fizyolojisi,
Hayvan fizyolojisi, Bitki fizyolojisi, Bakteri ve Virus fizyolojisi, Karşılaştırmalı fizyoloji gibi bir
sınıflandırma yaparak daha kapsamlı incelenebilir.
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11.1 HÜCRE FİZYOLOJİSİ

11.1.1 TEMEL KAVRAMLAR
Su
Hücrenin temel ortamı sudur. Yağ hücresi dahil bir çok hücrenin %70-85’i sudan oluşur. Bedendeki su
birçok fiziksel özelliklere sahiptir. Sıvı akışı sırasında kayganlık, serbest hücrelerin rahat hareket ettirilmesi,
kompartmanlar arasında maddelerin iletimi görevleri arasındadır.
Tuzlar
Hücre içinde % 0,05- 1 oranında inorganik tuz bulunur. Hücre içi (intraselüler sıvıda) en çok potasyum
(K ) ve magnezyum (Mg++), az miktarda sodyum (Na+) ve kalsiyum (Ca++)bulunur. Bikarbonat, fosfat ve klor
bulunan anyonlar arasındadır.
+

Karbonhidratlar
Şeker, nişasta, selüloz gibi farklı bileşikler halinde bulunur. Bitkiler karbonhidratları nişasta halinde depo
eder. Besinlerle alınan nişasta hayvanlar tarafından sindirilerek glikoza dönüştürülür. Fazla glikozun bir kısmı
karaciğer ve kaslarda glikojen formunda, bir kısmı ise yağa çevrilerek yağ hücrelerinde depolanır.
Proteinler
Protoplazmada sudan sonra en çok proteinler bulunur. Proteinler organizmaya girdiğinde en küçük yapı
taşı olan amino asitlere kadar parçalanır. Hücre yenilenmesinde temel rol oynarlar.
Lipidler
Besinlerle alınan enerji vücudun harcayabildiğinden fazla ise yağ (lipid) olarak depo edilir. Yağlar gerekli
durumlarda lipaz enzimi ile parçalanarak yağ asitlerine indirgenir. Yağ asitleri enerji gerekliliği durumlarında
enerji metabolizmasında kullanılır.

11.1.2 HÜCREDE ENERJİ MEKANİZMASI
Hücrenin canlılık fonksiyonlarını sürdürebilmesi için enerjiye ihtiyacı vardır. İhtiyaçları olan enerjiyi
besinlerden alırlar. Besinler en küçük yapı taşlarına kadar parçalanır. Oluşan moleküller hücrede bir dizi
reaksiyona girerek H2O ve CO2’e kadar yıkımlanır. Ortaya çıkan enerji ise ATP sentezi için kullanılır. Organik
moleküllerin hücrede yıkımlanarak enerji elde edilmesi olayına hücre solunumu denir. Oksijenli yada oksijensiz
hücre solunumu prüvik asit oluşumuna kadar glikoliz adını alır. Bu olaylar sitoplazmada meydana gelir.

Anaerobik Solunum (Oksijensiz Solunum)
Bazı canlılar (bazı maya,bakteri türleri) solunumda oksijen kullanmazlar. Glikozu etil alkol ve
karbondioksite kadar parçalayabilirler. Oksijensiz solunuma alkolik fermantasyon da denilebilir. Oksijensiz
solunumda prüvik asitten sonra bir CO2 ayrılır ve etil alkol oluşur. ATP kazancı bir dizi olay ile 2’dir.
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Aerobik Solunum (Oksijenli Solunum)
Aerobik solunumda prüvik aside kadar sitoplazmada gerçekleşen olaylarda bir CO2 ve iki karbomlu asetik
asit meydana gelir. Oluşan asetik asitler koenzim A olarak mitokondriye yol alır. Krebs döngüsü denen bir dizi
reaksiyon sonucu CO2 çıkması ve H iyonu koparılması sonucu bu hidrojenlar NAD aracılığı ile oksijene taşınır.
Açığa çıkan enerji ile ATP sentezi gerçekleşmiş olur. Net ATP kazancı 38^dir.

11.1.3 MOLEKÜLLERİN HÜCRE ZARINDAN GEÇİŞİ
Diffüzyon
İyon yada moleküllerin sıvı yada gaz ortamda sürekli hareketlerine denir. Çok bulundukları ortamdan
daha az bulundukları ortama doğru hareket ederler. Yoğunluk farkı ne kadar fazla ise yayılma hızları o kadar
yüksek olur. Maddenin büyüklüğü eriyebilme durumu geçişi etkiler. Sıcaklık ve maddenin molekülerinin kinetik
enerjisinin artışı, geçiş hızını da artırır.
Kolaylaştırılmış Difüzyon
Bir zardan doğrudan geçemeyen bir maddenin taşıyıcı denilen bir molekül ile birleşip karşı tarafa geçişine
denilir. Bu taşımada yoğunluk, taşıyıcı ve enzim aktif rol oynar.
Aktif Taşıma
Hücre zarında iyonların ve moleküllerin geçişinde enerji kullanılıyorsa bu taşıma aktif taşıma adını alır.
Olay hücre zarında değil mitokondri ve endoplazmik retikulumda gerçekleşir.

Osmoz

Yarıgeçirgen zarın her iki tarafında oluşan ozmotik basınç (Guyton & Hall, 1996)
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Su moleküllerin yarı geçirgen bir zardan yoğun ortama doğru geçişine bu ad verilir. Belirli bir çözücü
içinde bir maddenin basıncı aynı sıcaklık ve hacimdeki bir gazın basıncı ile eşittir.

11.1.4 HÜCRE VE ORGANELLER
Çekirdek
Çekirdek, bir çekirdek zarı etrafında sitoplazmadan ayrılır. Sitoplazmada bir hücre zarı aracılığı ile
etrafını çevreleyen sıvıdan ayrılır. Hücre zarı esnek, fosfolipit ve proteinlerden oluşur. Sitoplazma değişik
metabolik aktivitelerin yeridir ve dağınık parçacıklar ve organellerden oluşur.

Nukleus’un yapısı (Guyton & Hall,1996)

Endoplazmik Retikulum
Sitoplazmada tümü birbiriyle bağlı borucuklar ve kesecikler şeklinde yapı gösterir. Ribozomlar çok
sayıda granüller halinde endoplazmik retikulumun yüzeyine bağlanmış durumdadır. Ribozom içeren
Endoplazmik Retikulum’lar granüllü Endoplazmik Retikulum olarak anılırlar. İçermeyenler ise granülsüz
Endoplazmik Retikulum olarak isimlendirilir.Ribozomlar bir RNA ve protein karşımından oluşurlar ve protein
sentezinde görevlidirler.
Golgi aygıtı
Endoplazmik Retikulum ile sıkı bağlantı halindedir. Enzim ve hormon salgılayan hücrelerde iyi
gelişmişlerdir.Hücrede paket materyali yaparak ünitelere dönüştürürler ve hücre dışına dağıtırlar.
Mitokonri
Hücrenin enerji santralleridir. Hücredeki sayıları enerji gereksiniminin miktarına bağlıdır. İhtiyaç hücrede
arttığında sayıları artmaktadır.Bir mitokondri bir iç , bir de dış membrandan oluşur.İç membran oksidadif
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fosforilasyon enzimlerinin yerleşmesi için gereklidir.İç boşluk besinlerden enerji alınması için gerekli enzim ve
koenzimleri içeren bir matrikten oluşur. Matriks sitrik asit siklusunun yada krebs döngüsünün yapıldığı yerdir.
Lizozomlar
Golgi Aygıtı tarafından oluşturulurlar ve sitoplazmanın her tarafına dağılmış durumdadır. Sindirim
enzimlerini içerirler. Sitoplazmada zarar görmüş hücre artıkları, sindirilmiş yiyecek partikülleri ve bakterileri
hücre içi sindirim sistemi ile sindirilirler.
Sentriyoller
Hücre bölünmesi ile ilişkili organellerdir. Hücreler sentriyol olmaksızın hücre bölünmesine kadar
kendilerini yenileyemezler. Ribozomlar ve endoplazmik retikulumun bulunmadığı sentrozom olarak bilinen bir
bölgede yer alırlar.
11.2 HAREKET FİZYOLOJİSİ
Effektor organların fonksiyonu olan uyarıya cevap verme reaksiyon bu bölümde anlatılmaya
çalışılacaktır.
Kas hücrelerinin hayvanı hareket ettirebilmesi için iskelet sistemine ihtiyaçları vardır.
Yassı ve yuvarlak solucanlarda ise vücudun dış yapısı ve organlar arasında sıvı vardır ve bu sıvı iskelet
görevi görerek harekete katkıda bulunur.

11.2.1 KAS SİSTEMİ
Vücutta bulunan her çeşit kasın fonksiyonu kasılmaktır. Üç çeşit kas dokusu vardır.
1.
2.
3.
a.
b.

İskelet kası: İstemli çalışan çizgili kastır. Sinir yolu (somatik) ile aktive edilirler.
Kalp kası: Çizgili istemsiz çalışan kastır. Otonom sinirler ile idare edilir.
Düz kas: İskelet kası gibi çizgisi yoktur. İki tipi vardır:
Otomatik düz kas (sindirim kanalı kasları)
Otomatik olmayan ancak sinirler ile idare edilen düz kas (büyük kan damarları, iris kasları)

İskelet Kasının Yapısı
Çizgili kasların bağ doku ile bir arada tutulmasıyla meydana gelir. Kas hücresi içinde kontraktil
(kasılabilen) miyofibril adında bir yapı vardır. Aynı zamanda sarkoplazmik retikulum adında ağ görünümlü bir
kanal sistemi vardır. Hücrelerin üzeri sarkolemma adında bir membran ile örtülüdür. Bir kas teli mikroskop
altında incelendiğinde açık renkte görülen bandlar I bandı, koyu renkte görülenler A bandı, I bandının ortasında
koyu renkte görülenler Z bandı, A bandının ortasında açık renkli Z bandı bulunmaktadır. İki Z bandı arasında
kalan bölüme sarkomer denir.
Kas Proteinleri ve Kontraksiyon
Kasta dört çeşit protein vardır. Bunlar miyozin, aktin, tropomiyozin ve troponindir. Miyozin kalın
flamenttir. Diğer üç protein ince flamentleri oluşturmaktadır. Her aktin molekülünün ön yüzü bir yöne, arka yüzü
ise aksi yöne doğrudur. Troponinlerde bir nevi globüler yapı gösterir.
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Kasın kasılması esnasında ince ve kalın flamentler birbiri üzerine kayar. Z hatları birbirine yaklaşır,
sarkomerin boyu kısalır, flamentlerde bir değişiklik olmaz.
Kasın kasılmasında 4 proteinden başka Ca+2 iyonlarına ve ATP ye ihtiyaç vardır. Ca kasta aktiviteyi
regüle eden bir ajandır. Sinir impulsu kasa ulaşınca sarkoplazmik retikulumda Ca iyonları salınır ve kasılma
ulaşır. İmpuls durduğunda Ca iyonları Ca pompası ile geri alınır.

A Miyozin Molekülü, B Miyozin Flamentini oluşturan çok sayıda Miyozin Molekülünü (Guyton & Hall,1996)

Kalp kası az , düz kaslar yok denecek kadar sarkoplazmik retikulum taşır.
Sinir kas birleşme yerinde (uçplak)sinir ucundan asetil kolin salınır.Salınan Asetilkolin Na geçirgenliğini
artırır. Hücreye Na girişi olurken bir miktar da K hücre dışına çıkar . Böylece kas hücresi depolarize olur.
Depolarizasyon zar boyunca yayılarak, bitişik bölgelerde bulunan voltaj hızlı sodyum kanallarının açılmasına ve
kas hücresinin aksiyon potansiyeli oluşturmasına neden olur. Transver tubul denilen borucuklar sarkolemmadan
kasın içine doğru girerler, Z, A veya I bandı boyunca ilerlerler. Transver tubulun iki kısmında yer alan kapalı
sarkoplazmik retikulum uçları terminal sisterna adını alır. Terminal siterna ve iki transver tubulkun oluşturduğu
üçlü yapı triad adını alır ki depolarizasyon buraya t sistemi aracıığı ile gelince Ca iyonları serbest hale geçer ve
ikinci haberci İnozitolfosfat salgılanır. Miyozindeki ATPaz serbest hale geçer atp parçalanır. Çıkan enerji
miyofirillerin kasılmasını yaratır. Depolarizasyon durunca Ca iyonları geri alınır kas gevşer. ADP’den ATP
salgılanır. Ca iyonları troponine bağlanınca tropomiyozin pozisyon değiştirir.

11.2.2 KASILMA TİPLERİ
İzotonik Kasılma
Kas kasılır, boyu küçülür, hareket ederse mekanik bir iş yapmış olur. Kasın gerilimi değişmez.
İzometrik Kasılma
Kas her tarafından tespit edildiğinde boyu küçülmez ama gerilimi artar. Kasılmada mekanik bir iş yapmaz.
Tetanik Kasılma
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Kasa bir defa maksimal uyarı verilse kas kontrakte olur gevşer. Ancak uyarılar sürekli olursa gevşemeye fırsat
bulamaz ve kasılmış olarak kalır.

Kasın Enerji Metabolizması
Kas hücreleri kimyasal enerjiyi mekanik enerjiye çevirir. ATP ve organik fosfat bileşikleri kas hücresinin ana
enerji kaynağıdır.

1. Anaerobik glikoliz

Glukoz + 2 ATP

2 Laktik asit + 4 ATP

Glikojen + 1 ATP

2 Laktik asit + 4 ATP

2. Aerobik Glikoliz6
Glukoz + 2 ATP

6 CO2 + 6 H2O + 40 ATP

Glikojen + 1 ATP

6 CO2 + 6 H2O + 40 ATP

3. Serbest yağ asitlerinin oksidasyonu

Palmitik asit

16 CO2

+

16 H2O + 131 ATP

4. Kasta yüksek enerjili protein fosfat vardır. Fosfatını ADP ye hızlıca aktararak ATP yapımını sağlar. İstirahat
halinde meydana gelen ATP fosfatını kreatine verir. Aktivite halinde kullanılmak üzere depo edilir.
Kas aktif halde iken enerji;
Kastaki mevcut ATP’den
Kasta depo kreatin fosfattan
Kasta mevcut glikojenın glikoliz yolu ile laktik aside kadar parçalanması
Mitokondride meydana gelen aerobik solunumdan sağlanır.
Kasta yorgunluk
Kas uzun süre aktiviteye sevk edilirse yorulur. Kan dolaşımı aksatılırsa kasta yorgunluk daha çabuk olur.
Kan dolaşımı normale dönerse yorgunluk ortadan kalkar. Yorgunluğun esas nedeni; oksijen yetmezliği ve
metabolitlerin birikmesi şeklinde açıklanabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti:
Hücre içi taşıma yolları nelerdir?
Hücre organelleri nelerdir?
Hareketin oluşumnda kas kontraksiyon mekanizması nasıl oluşur?
Kas kontraksiyonun da kas proteinlerinin rolü nedir?
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1.4.

Bölüm Soruları

1) Kasta meydana gelen yorgunluk aşağıdaki ifadelerden hangisine bağlı değildir?
a.
b.
c.
d.

Kan dolaşımı aksatılırsa kasta yorgunluk daha çabuk olur.
Kas uzun süre aktivite yapmaz ise yorulur.
Kasta yorgunluğun oksijen yetmezliği olabilir.
Aktivite sırasında metabolitlerin birikmesi yorgunluğa sebep olabilir.
2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi izometrik kasılmayı açıklamaktadır?

a. Kas kasılır, boyu küçülür, hareket ederse mekanik bir iş yapmış olur. Kasın gerilimi değişmez.
b. Kas her tarafından tespit edildiğinde boyu küçülmez ama gerilimi artar. Kasılmada mekanik bir iş
yapmaz.
c. Kasa bir defa maksimal uyarı verilse kas kontrakte olur gevşer. Ancak uyarılar sürekli olursa gevşemeye
fırsat bulamaz ve kasılmış olarak kalır.
d. Kas kasılır, boyu uzar, Kasın gerilimi artar.
3 ) Aşağıdaki şıklardan hangisi kas proteini değildir?
a.
b.
c.
d.

Troponin
Miyozin
Tropomiyozin
Tropoaktin

4) Mitokondriye dair aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.
a.
b.
c.
d.

Hücredeki sayıları enerji gereksiniminin miktarına bağlıdır.
İhtiyaç hücrede arttığında sayıları artmaktadır.
Beş katlı membrandan oluşmaktadır.
İç matriks sitrik asit siklusunun yada krebs döngüsünün yapıldığı yerdir.
5) Aşağıdaki hücre organellerinden hangisi temelde hücre bölünmesinden sorumludur?
a.
b.
c.
d.

Sentriyol
lLizozom
Endoplazmik Retikulum
Golgi Aygıtı
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12. SOLUNUM FİZYOLOJİSİ VE BOŞALTIM FİZYOLOJİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Hayvanlarda solunum sisteminin fonksiyonlarını,
2.2. Solunum organlarında gaz değişim mekanizmalarını,
2.3. Hayvanlarda boşaltım sisteminin çalışma mekanizmasını ve fonksiyonlarını,
2.4. Metabolizma atıklarının vücuttan nasıl atıldığını öğrenmiş olacaksınız.
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1.5.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Soluk alıp vermede kostalar ve diyafram ne durumda olur?
Glikozun geri emilimi tubullerde nasıl gerçekleşir?
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1.6.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Solunum Fizyolojisi

Solunum volümlerini açıklar. Temel
Fizyoloji
ve
Biyokimya Bilgisi kitabını
çalışır,
online
ders
sunumlarını takip eder.

Solunum Fizyolojisi

İnspirasyon ve ekspirasyon Temel
Fizyoloji
ve
mekanizmasını değerlendirir. Biyokimya Bilgisi kitabını
çalışır,
online
ders
sunumlarını takip eder.

Boşaltım Fizyolojisi

Böbreğin fonksiyonlarını ve Temel
Fizyoloji
ve
bölümlerini tanımlar.
Biyokimya Bilgisi kitabını
çalışır,
online
ders
sunumlarını takip eder.

Boşaltım Fizyolojisi

Geri
emilim
açıklar.

olaylarını Temel
Fizyoloji
ve
Biyokimya Bilgisi kitabını
çalışır,
online
ders
sunumlarını takip eder.
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1.7.

Anahtar Kavramlar

nefron, geri emilim, homeostasis, inspirasyon, ekspirasyon
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Giriş
Canlı bedeninde iç ortamın değişmez tutulması canlılık faaliyetlerinin sürdüğrülebilmesi için çok
önemlidir. İç ortamın değişmez tutulmasında (homeostasis) akciğerler ve böbrekler etkin göreve sahiptir. Beden
sıvılarının pHsının ayarlanması ve metabolizma atıklarının uzaklaştırılması böbreklerin görevidir. Solunum
sisteminin temel görevi ise, dış çevre ile kan, kan ile dokular arasındaki gaz alışverişini sağlamaktır.

129

12.1. SOLUNUM FİZYOLOJİSİ

12.1.1 SOLUNUM ORGANLARI
Memeli hayvanların ve insanın solunum organları akciğerler, thorax, pleura boşluğu, bunların hacmini
değiştiren kaslar ve yapılarla ilgili afferent ve efferent sinirlerden oluşmaktadır.
Hava yolları ise burun boşluğu, pharynx, larynx, trachea (nefes borusu) ve bronşlardır. Pharynx ve larynx
solunum ve sindirim sisteminin ortak yoludur.
Solunum sistemi burun boşluğu ile başlar. Burun boşluğunun yüzeyinde conchae adı verilen çıkıntılar
vardır. Bu çıkıntılar gelen havanın ısıtılması, temizlenmesi ve nemlendirilmesinden sorumludur. Alınan hava
buraya çarptığında yön değiştirir ve havanın eylemsizliği azalır.. Ancak havada bulunan partiküller eylemsizlik
nedeniyle hava sirkülasyonu yönünde hareket ederler. Mukozaya çarparlar, burada ki müköz sıvı içinde
tutunurlar.
Trachea’nın iç yapısı epitel örtüsü cilialar ile kaplıdır. Bu yapılar burun boşluğunu gecen maddelerin
akciğerlere ulaşmasını engeller. Bronşioller kıkırdak yapısı taşımaz ancak kas dokusu taşırlar. Bronşiollerin
kasları bronchoconstictor ve bronchodilatatör sinir telleri ile idare edilir.

Solunum Yolları (Guyton & Hall, 1996)
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Solunum Organlarının Görevleri
Solunum organları akciğerlere alınacak havanın ısıtılması, nemlendirilmesi, filtre edilmesi ve
temizlenmesi; dışarıdan alınan havanın ayrışarak dokulara ve dış ortama taşınması ve homeostasisin
devamlılığından sorumludurlar.

12.1.2 SOLUNUM MEKANİĞİ
İnspirasyon Mekaznizması
İnspirasyon için diyaframın kontraksiyonu ve düzleşmesi bağlı kostaların öne ve yukarı hareketi sonucu
göğüs kafesi ile akciğerlerin genişlemesiyle intrapulmonik basıncın azalması ve akciğerlere hava girmesidir.
Ekspirasyon Mekanizması
Diyaframın gevşemesi ve dış bükeyliğinin artırmasına bağlı kostaların geriye ve aşağı hareketi sonucu
göğüs kafesi ile akciğer volümünün küçülmesiyle intrapulmonik basıncın artması ve akciğerlerdeki havanın
dışarı çıkmasıdır.
Akciğer Yüzey Gerilimi
Akciğer yüzey gerilimini azaltan maddelere surfektan maddeler denir (Ör: sabun, deterjan gibi).
Surfektan maddeler protein, lipid, karbonhidrat karışımı bir kimyasal yapıya sahiptirler. Surfektan maddeler
akciğerlerdeki Tip II hücreleri tarafından yapılırlar. Surfektan maddenin yapısında bulunan lesitin ve
sfingomiyelin oranları fötusta akciğerlerin gelişimi hakkında bilgi verir. Alveollerin kollabe (büzülmesi) olmasını
ve alveollerin iç kısmının kan ile dolmasını surfektan maddelerin fonksiyonları önler.

12.1.3 AKCİĞER HACİMLERİ
Normal Solunum Hacmi ( Tidal volüm): Normal solunum sırasında inspirasyon ile alınan veya
ekspirasyon ile verilen hava hacmidir.
İnspirasyon Yedek Hacmi: Normal bir inspirasyondan sonra maksimal inspirasyonla akciğerlere giren
hava hacmidir.
Ekspirasyon Yedek Hacmi: Normal bir ekspirasyondan sonra maksimal ekspirasyonla akciğerlerden
verilen hava hacmidir.
Rezidüel Volüm: Yapılması mümkün en kuvvetli ekspirasyondan sonra akciğerlerde kalan hava hacmidir.
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Ekspirasyon ve İnspirasyon sırasında göğüs kafesinin daralması ve genişlemesi (Guyton & Hall, 1996)

Akciğerlerde Gazların Diffüzyonu
Alveolden kana, kandan alveollere gazların (O2 ve CO2) geçişi diffüzyon ile olur. Oksijenin alveolden
kana geçmesi için alveolar epitelyum., taban membranı, doku aralığı, kılcal kan damarı epitelyumu, kan
plazmasından geçerek alyuvarlara ulaşır.

12.1.4 ANOXİA
Anoxic anoxia
Alveol havasında, kanda ve dış ortamda O2 basıncı düşüktür. Dokular az olan O2’den yararlanamadığı
için hipoksik hipoksiya gözlenir. Deniz düzeyinden yüksek yerlerde, emphysema, asthma, pneumoni gibi
rahatsızlıklarda gözlenir. Alveol havasında, kanda ve dış ortamda O2 basıncı düşüktür.
Anemic anoxia
Alveol havasında, kanda ve dış ortamda O2 basıncı düşüktür. Dokular az olan O2’den yararlanamadığı
için hipoksik hipoksiya gözlenir.
Dokular az olan O2’den yararlanamadığı için hipoksik hipoksiya gözlenir.
Deniz düzeyinden yüksek yerlerde, emphysema, asthma, pneumoni gibi rahatsızlıklarda gözlenir.
Stagnant Anoxia
Kanın O2 basıncı normal olduğu halde herhangi bir nedenle vücudun bir kısmına veya tamamına az
miktarda kan gitmesinden dolayı dokulara az miktarda O2 sunulmuş olur.
Cyanosis
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Doku ve derinin normal pembemsi rengini kaybedip, mavimsi renge dönüşmesidir. Anemik ve histotoksik
hipoksiyada görülmez. Hipoksik ve stagnant hipoksiyada görülür.

12.1.5 SOLUNUMUN SİNİRSEL KONTROLÜ
Solunumun kontrolünde pons cerebri ve medulla oblongata önemli rol oynar.
İlgili Merkezler:
Apneustic merkez (inspirasyon derinliğinin düzenlenmesi)
İnspirasyon merkezi (inhalasyonun oluşmasında)
Ekspirasyon merkezi (exhalasyonun oluşmasında)
Pneumotaxic merkez (solunum hızını artmasında)
12.2 BOŞALTIM FİZYOLOJİSİ

12.2.1 BÖBREKLERİN GÖREVLERİ
Böbrekler su ve elektrolit dengesinin düzenlenmesi. asit – baz dengesinin düzenlenmesi. yabancı
maddelerin ve metabolik artıkların atılması. kan basıncının düzenlenmesi, hormonların salgılanması
görevlerinden sorumludurlar.
2.2.2 BÖBREKLERİN FONKSİYONLARI
Süzülme (Filtrasyon)
Böbreklere getirilen kan esas iş yapan bölüme (nefron’a) girer. Kan plazmasının bir kısmı içinde erimiş
maddeleri ile birlikte burada süzülür. Ayrılan süzüntü (filtrat) proteinler ve proteine bağlı maddeler hariç kan
plazmasının aynıdır.
Geri Emilim (Rezorbsiyon)
Filtrasyondan ayrılan maddelerin homeostasis için gerekli olanlarının kana geri emilmesidir.
Sekresyon
Vücut için yararsız veya zararlı maddelerin kandan alınıp tubul sıvısına verilmesidir.
Boşaltma (Ekskresyon)
Vücut için yararsız veya zararlı maddelerin tubul sıvısından dışarı atılmasıdır.

12.2.3 BÖBREKLERDE KAN AKIMI
Böbreğin esas iş yapan bölümü nefron’dur. Nefron Malpigi cisimsiği (Glomerulus ve Bowman kapsülü),
Proksimal tubul, Henle kulbu, Distal tubul ve toplama kanallarından oluşmaktadır.
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Kalbin pompaladığı kanın dörtte biri böbreklere gider ve süzülür. Aorta abdominalis’ten çıkan aorta
renalis arteriyal kanı böbreklere götürür. Böbreğe girdiğinde bir takım dallanmalar gösterir (Arteria lobaris).
Burada ikiye ayrılır (Arteria arcuata). Bu arterden çıkan ince dallanmalar da (Arteria interlobularis). Kanı
glomerulusa götürecek olan afferent (getirci) arteriyole çıkar.
Glomerulustaki kapillar damarlar bir takım özelliklere sahiptir.
2.
3.
4.
5.

Glomerulus kılcalları iki artiyol arasında yer alır. Sistemik kıapillerde ise artiyol ve venül arasında yer alır.
Glomerulus kılcallarında basınç her tarafta aynıdır. Sistemik kapillerde venal tarafta daha düşüktür.
Glomerulus kılcallarında sürekli filtrasyon vardır. Sistemik kapillerde hem filtrasyon hem rezorbsiyon söz
konusudur.
Glomerulus kılcalları 3 katlı, sistemik kapillerler ise tek katlı endotelyal yapıya sahiptir.

12.2.4 GLOMERULAR FİLTRASYON HIZININ AYARLANMASI
En önemli faktör arteryel kan basıncı ve böbreklerden belirli bir zamanda akan kan miktarıdır. Kan basıncı
ne oranda artarsa artsın, böbrekte kan akımına karşı direnç aynı oranda artar (otoregülasyon). Glomerulusun
afferent ve efferent arteriyollerinin düz kasları aktivite gösterir. Kan basıncı düşerse afferent arteriyol genişler,
efferent daralır. Böylelikle filtrasyon hızı değişmez.
Diğer mekanizma ise Henle kulbunda valvula kapakçığının fonksiyonudur. Glomerular filtrasyon hızı azalınca
kapakçık kapanarak basınç yükselmeye başlar, belirli bir düzeye gelince kapakçık açılır.
Üçüncü mekanizma ise distal tubulde yer alan macula densa hücreleri ile gerçekleşir. Birinci olarak, burada Na,
klor iyonu miktarı az ise jugstaglomerular hücrelerden renin salgılanır. Renin, angiotensinojen üzerine etki
ederek angiotensin I’in oluşumunu sağlar. Angiotensin I de enzim varlığında aktif form olan angiotensin II’nin
oluşumunu sağlar. Angiotensin II arteriollerde daralma meydana getirir, ancak afferent ateriol üzerindeki daralma
etkisi prostaglandin I2 ve E2 tarafından inhibe edilir. Efferent arterioldeki daralma ile glomerulustan filtre edilen
sıvı miktarı ve glomerular filtrasyon hızı biraz olsun artar. İkinci olarak ise angiotensin II adrenal korteksden
aldosteron salgılanmasını da uyararak Na ve buna bağlı olarak suyun rezorbsiyonunu artırır. Böylece kan volümü,
kan basıncı artar ve glomerular filtrasyon hız normal düzeye ulaşmış olur.
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Böbrek (Reece, 2012)

12.2.5 TUBULLERİN FONKSİYONU
Proksimal Tubul
Proksimal tubul hücrelerinde bolca mitokondri varlığı burada birçok aktif olayların gerçekleştiğini
göstermektedir. Buradaki geri emilim olayları osmotik kurallara göre pasif; ATP kullanarak aktif taşıma ile
gerçekleşir. Geri emilim olayları bikarbonat iyonları, fosfat ve potasyum için gerçekleşir.
Glukozun geri emilimi bağırsaklardaki duruma benzer şekilde sodyum eşliğinde olmaktadır. Sodyumun
7/8’i proksimal tubulde emilir. Sodyum lümendeki filtrattan tubul hücresine difüzyonla, tubul hücresinden doku
aralığına aktif transport ile geçmektedir. Cl- ve H2O pasif diffüzyonla sodyumu izlerler. Suyunda böylelikle 7/8’i
emilmiş olur. Potasyum ne oranda bulunuyorsa %100’ü geri emilir. Tubul sıvısında 28 mEq/litre den az
bikarbonat varsa bunun hepsi geri emilir. Fazlasında ise var olan bi karbonat idrara geçerek idrarın alkalik bir
reaksiyon göstermesini sağlar.
Henle Kulbu
Henle kulbu idrarın yoğunlaştığı yerdir. Suyun geri emilimi burada gerçekleşmez.
Distal Tubul
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Henle kulbunun kalın kısmı kortekse girdiğinde distal tubuller başlar. Proksimal tubullerde emilmeyen
soyumun1/8’i distal tubullerde emilmeye başlar. Suyun burada geri emilimi ADH (Antidiüretik hormon)
hormonu sayesinde olur. Ancak bu durum vücudun suya ihtiyaç duyduğu oranda olmaktadır.
Toplama Kanalları
Distal tubuller toplama kanallarına açılmaktadır. Suyun geri emilimi tapolama kanallarında da olmaktadır.

12.2.6 ÜRİNASYONUN SİNİRSEL KONTROLÜ
İdrar toplama kanallarından üreterler yoluyla vesica urinaria’ya gönderilir. Belli bir hacime ulaştığında
parasempatik afferent sinirler ile medulla spinalis uyarılır. Medulla spinalis’in verdiği emirle parasempatik
efferent sinir keseyi büzer, iç sfinkteri gevşetir. Korteksin emriyle somatik sinir dış sfinkteri gevşetir ve ürinasyon
şekillenir.

5.1.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Böbreklerin bölümlerini ve fonksiyonlarını, böbrek tubulunde maddelerin geri emilim oranları ve
miktarlarınıi öğrendik.
Solunum organları ve fonksiyonlarını öğrenirken, solunum volümleri ve solunumun mekaniğini öğrenmiş
olduk.

Bölüm Soruları
1) ‘’Normal solunum sırasında inspirasyon ile alınan veya ekspirasyon ile verilen hava hacmidir.’’ İfadesi
aşağıdaki solunum völümlerinden hangisine aittir?
a.
b.
c.
d.

Tidal volüm
İnspirasyon Yedek Hacmi
Tatol akciğer kapasitesi
Rezidüel Volüm

a.
b.
c.
d.

2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi solunum organlarının görevlerinden değildir?
Akciğerlere alınacak havanın ısıtılması, filtre edilmesi,
Hemostazın sağlanması,
Dışarıdan alınan havanın ayrışarak dokulara ve dış ortama taşınması,
Homeostasisin devamlılığının sağlanması.

a.
b.
c.
d.

3) İdrarın yoğunlaştırıldığı yer neresidir?
Proksimal tubul
Toplama kanalları
Henle kulbu
Distal tubul
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4)
a.
b.
c.
d.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi böbreklerin görevlerinden değildir?
HCl salınımınn düzenlenmesi.
Asit – Baz Dengesinin Düzenlenmesi.
Kan Basıncının Düzenlenmesi,
Hormonların Salgılanması.

5)
a.
b.
c.
d.

Proksimal tubulde sodyumun ne kadarı emilmiş olur?
1/8
3/8
5/8
7/8
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13. SİNDİRİM FİZYOLOJİSİ VE DOLAŞIM FİZYOLOJİ
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5.2.

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

3.1. Dolaşım sıvıları, yapıları ve fonksiyonlarını,
3.2. Dolaşım sistemini meydana gerien yapıların neler olduğunu,
3.3. Sindirim sisteminin temel fonksiyonlarını,
3.4 Sindirim olaylarının nasıl gerçekleştiğini öğrenmiş olacağız.
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5.3.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Kalbe giren ve kalpten çıkan damarların uğrak yerleri nerelerdir?
Büyük küçük dolaşım nedir?
Tükrük bezleri ve özellikleri nelerdir?
Ruminant protein sindirimin farklılıkları nelerdir?
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5.4.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Dolaşım Fizyolojisi

Kalbin uyarı ve iletim si

Temel
Fizyoloji
ve
Biyokimya Bilgisi kitabını
çalışır,
online
ders
sunumlarını takip eder.

Stemini açıklar

DolaşımFizyolojisi

Kanın şekilli elemankları ve Temel
Fizyoloji
ve
yaptıkları
görevleri Biyokimya Bilgisi kitabını
değerlendiri.
çalışır,
online
ders
sunumlarını takip eder.

Sindirim Fizyolojisi

Sindirim
yürütülen
sınıflandırır.

Sindirim Fizyolojisi

Ruminant
sindirimi
yapılarını detaylandırır.

organlarında Temel
Fizyoloji
ve
faaliyetleri Biyokimya Bilgisi kitabını
çalışır,
online
ders
sunumlarını takip eder.
ve Temel
Fizyoloji
ve
Biyokimya Bilgisi kitabını
çalışır,
online
ders
sunumlarını takip eder.
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5.5.

Anahtar Kavramlar

Dolaşım, kalp kapakları, kan damarları, ruminant sindrimi, besin
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Giriş
Kardiyovasküler sistem (Dolaşım sistemi),kanın dolaştırılabilmesi için kapalı bir damar
ağı(arterler,venler ve kapiller damarlar) ve damarlara kanı gönderen bir pompa yani kalpten meydana gelir. Bu
sistem dokular arası boşluktan kana sıvının geri dönmesini sağlayan lenfatik damar sistemine de sahiptir.
Hayvanlar enerji kaynağı için çevrelerindeki besin maddelerine gereksinim duyarlar. Sindirim
sistemi alınan besinlerin fiziksel ve kimyasal olarak parçalanmasını, gerekli olanları vücuda alınmasını sağlayan
bir takım süreçlerden oluşmaktadır.
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13.1. DOLAŞIM SİSTEMİ
Hayvanlarda iki tip dolaşım sisteminden bahsedilmektedir.
1. Açık dolaşım sistemi
2. Kapalı dolaşım sistemi
Açık Dolaşım Sistemi: Dolaşım sıvısının hareketini sağlayan kalp, atar ve toplar damarlardır.
Atardamarlardan çıkan kan sinüs adı verilen boşluklardan geçtikten sonra kalp görevi yapan organlara veya toplar
damarlara geri dönüş yaparlar.
Kapalı Dolaşım Sistemi: Dolaşım sıvısı tamamen kapalı bir sistem içerisinde hareket etmektedir.
Dolaşım sistemi kalp, atardamarlar, kılcal damarlar, toplar damarlardan oluşur. Kan dokular içine hem kılcal
damarlar hem de sinüsler aracılığı ile girer.

13.1.1 KALP
Dolaşım sisteminin merkezinde bulunur. Kalp insan ve çeşitli evcil hayvan türlerinde değişmekle birlikte
25-130 kez kasılıp gevşer. Kalp iki akciğer arasında hayvanlarda üçte ikisi akciğerler ile örtülüdür. At ve sığırda
dik, köpekte yatay ve domuzda eğiktir.
Kalp perikardiyum denilen bir kese içerisinde bulunur. Kalbin aşırı ölçüde genişlemesini engeller. Kalp
çalışırken düzgün bir yüzey sağlar. Kalbi sabit durumda tutar. Kalbin gevşemesine yardım eder.
Kalp üç katmandan oluşur. En dıştan içe epikardiyum, miyokardiyum ve endokardiyumdur.
Kalp Kası üçüncü bir kas türüdür. Çizgili kas tellerinden yapılmış, isteğimiz dışında otomatik ve ritmik
çalışan bir organdır.
Kalp boşlukları ve Kapaklar
Kalbin sağ ve sol kesiminde kulakçıklarla karıncıklar arasında atrioventriküler delik adı verilen birer delik
bulunur. Bu delikler birer kapakla kapanmışlardır (valvula). Sağdaki kapak üç parçalı olduğundan valvula
trikuspidalis, soldaki kapak iki parçalı olduğu için valvula bicuspidalis veya mitral kapak adını alır. Kalbin sağ
kesiminde kirli kan, sol kesiminde ise temiz kan bulunur.
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http://www.isacoskun.com/wp-content/uploads/2018/02/genel-anatomi-kalp.jpg

Damarlar
Bedende iki tür kan damarı vardır. Kalpten çıkıp çevreye giden damarlara atardamar (arter), çevreden
gelip kalbe açılan damarlara toplardamar (vena) denir. Atar damarlar dokulara arteriol olarak kollar verir.
Bunlarda çapları ve kolları çok küçük olan kılcal damarlara ayrılır. Dokulara oksijen verip CO 2 alan kan çok
küçük toplar damarlar olarak birleşir ve venülleri, onlarda toplar damarları (venalar) oluşturur.

13.1.2 KANIN YAPISI VE GÖREVLERİ
Kan, ekstrasellüler sıvı ortamdan ve bu ortam içinde bulunan özelleşmiş hücrelerden kurulmuştur. Kanın
esas görevi transport yani taşımadır
Taşıma Görevi, kanın asıl görevi taşımadır. Kan gazları, besin maddeleri, hormonlar ve enzimleri
gerekli hücrelere götürür. Metabolizma sonucu oluşan artık maddeleri (karbondioksit, üre, ürik asit) akciğerler,
böbrekler gibi organlara götürür. Düzenleme görevi, vücut ısısını, su miktarını, vücut sıvılarının pH dengesini,
onkotik basıncı ayarlama gibi görevleri vardır. Savunma Görevi, vücuda giren virüs, bakteri gibi yabancı
maddeler kanda bulunan lökositler tarafından fagosite edilerek zararsız hale getirilir. Antikor üretir. Koruma
görevi ise kanama durumunda pıhtılaşma mekanizmaları sayesinde vücut korunmuş olur.
Kan, plazma denilen sıvı bölümle bunun içindeki şekilli elemanlardan (kan hücreleri) oluşur. Kan
plazması % 91-92 su, % 7’si plazma proteinlerinden oluşur. Şekilli elemanlar denilen kan hücreleri alyuvar
(erytrocyte), akyuvar (leucocyte) ve kan pulcukları (platelet) lerdir. Plazmada bulunan proteinli maddelerin
önemlileri albümin globülin ve fibrinojendir. Albümin kanın ozmotik basıcını korur (% 80), hücrelerin yapım ve
onarımı, globülinler, bağışıklık reaksiyonlarında görev alan çeşitli antikorları taşırlar, fibrinojen pıhtılaşmadan
sorumludur. Plazma proteinlerinin diğer işlevleri kanın akışkanlığını ayarlayarak normal kan basıncının
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korunmasına yardım eder, kan pH’sının değişmez tutulması, besin maddeleri, kolesterol, serbest yağ asitleri, safra
asitleri taşınmasına yardım eder, alyuvarların stabilitesini etkilerler.
Bu maddeler dokuların, besin kaynağı olduğu kadar plazmayada bir özlülük katarak kanın damarlar
içinde akması için belirli bir direnç sağlarlar.
Kanın akışı sırasında kanda bulunan moleküller ve dispers parçacıklar arasındaki iç sürtünmeye
viskozite denir. Kanın viskozitesi sudan 4 – 5 kat daha yüksektir.
Plazma antikoagülanlı kanın santrifüj edilmesiyle elde edilir. Plazmanın içinde fibrinojen ve pıhtılaşma
faktörleri bulunur. Antikoagülansız kandan elde edilen sıvıya serum denir. Serumda fibrinojen ve diğer
pıhtılaşma faktörleri bulunmaz.
Kan hücrelerinin üretiminden ve olgunlaşmasından sorumlu olan kemik iliği, karaciğer, dalak, lenf
düğümü gibi organlara hemapoetik organlar denir.
Embriyonal yaşamın ilk evrelerinde kan hücrelerinin yapımı (hematopoesis), vitellus kesesi (yumurta
sarısında), organlar oluşmaya başlayınca karaciğerde, sonra dalak ve diğer lenfoid organlarda sürer. Fötal
yaşamın sonlarına doğru karaciğerdeki yapım durur. Bunun yerine, kırmızı kemik iliği, alyuvarların, granüllü
akyuvarların, kan pulcuklarının ve monositlerin; lenf folikülleri, lenf düğümleri, timüs ve dalak ise lenfositlerin
yapıldığı yer halini alırlar.

Kanın Şekilli Elemanları
Alyuvarlar
Kanın şekilli elemanlarının büyük bir bölümü alyuvarlar (eritrosit)’dır. Akciğerlerden alınan O2’yi
dokulara götürmek, dokulardan madde değişimi sırasında oluşan CO2’yi akciğerlere taşımak, kanın alkali
reaksiyonunun değişmez tutulmasını sağlamak, yüzeylerindeki antijenlerle kan gruplarının belirlenmesini
sağlamak alyuvarların görevleri arasındadır. Kan gruplarını belirleyen antijenler alyuvarların yüzeylerinde
bulunurlar ve glikoprotein veya glikolipit yapısındadır. Alyuvarların sayıları 1mm3 kanda milyon olarak
belirlenir.
Alyuvarların işlevleri yapısındaki hemoglobin sayesinde oluşur. Alyuvarlara kırmızı rengini veren demir
içeren dört molekül hem ve aminoasitlerden oluşan globin zincirlerinden meydana gelmiştir. Çeşitli nedenlerle
hemoglobinin alyuvar dışına çıkmasına hemoliz denir.
Hemoliz yapan durumlar şunlardır:
1. Alyuvar duvarını bozan eriten maddeşler ( alkol, eter, kloroform, aseton)
2. Yüksek ısı
3. Kanın birkaç kez donup, çözülmesi
4. Belirli asit ve alkaliler
5. Elektrik akımları
6. Mekaniksel kanın karıştırılıp, çalkalanması
7. Alçak yüzey gerilimli maddeler
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8. Lipitlerde çözünen maddeler
9. Akrep, yılan, arı, örümcek zehiri
10. Doymuş doymamış yağ asitleri
Dolaşım kanında alyuvar sayısının veya alyuvarlarda bulunan hemoglobin miktarının azalmasına veya
herikisinin birden normal değerler altına düşmesine kansızlık, kan azlığı veya anemi denir. Tüm anemi
çeşitlerinde, konjuktiva ve mukozalar solgun, kanın oksijen taşıma kapasitesi azalmış görünür. Anemi çeşitli
nedenlerle meydana gelebilir. Kan kaybı, kan oluşumunda azalma, kan yapan maddelerin yetersizliği, kanser,
lösemi gibi bazı hastalıklar, alyuvarları parçalayan antikorların varlığı, kalıtsal anemiler, tek yönlü beslenme
(aşırı tahıl tüketimine bağlı bağısaklarda demir emiliminin engellenmesi) anemi nedenlerinden sayılabilir.
Akyuvarlar
Organizmayı savunmakla görevli hücreler akyuvarlar (lökosit) dır. Gelişimini tamamlayarak dolaşım
kanına geçmiş olan akyuvarlar beş çeşittir. Bunlar garnüllü akyuvarlar nötrofiller,eozinofiller, bazofiller ve
granülsüz akyuvar olan lenfositler ve monositlerdir.
a.
Nötrofiller: Dolaşım kanında bulunan çekirdekli genç hücrelerdir. Çekirdekleri genel olarak
çubuk yada bant (çomak, virgül, U, S, yada V) şekillidir.
Tavşan, konbay ve kanatlı hayvanlarda nötrofil
olarak kabul edilen hücrelere psödoeozinofil yada heterofil denilmektedir.
Yangının ilk evresinde nötrofiller görev alır. Diapedez yolu ile nörofiller kılcal damarlardan çıkar,
endotel hücrelerin aralıklarına girer. Yangılı dokudan ortaya çıkan ürünler veya bakteriler kimyasal davet ajanları
salar. Nötrofillerin bu durumu kemotaksi ile yangılı bölgeye ulaşmasını sağlar. Yangılı bölgede ortaya çıkan
kimyasal ajanlar nötrofillerin damar endoteline yapışmasını sağlar (Marjinasyon). Nötrofiller bakterileri fagosite
eder, bakterisit etki gösterir (öldürür) yada sindirir. Bakteriden daha büyük parçaları fagosite edemez. O görevi
makrofajlar yapar.
b.
Eozinofiller: Granüllerinde nötrofil granüllerinde bulunan enzimlerin çoğu vardır. Granüller
bunlara ek olarak plazminojen verirler. Bu madde fibrin ipliklerini parçalayan plazminin ön maddesidir.
Paraziter hastalıklarda,alerji ve anaflaksi durumlarında, enfeksiyöz hastalıklarda sayıları artar. Zehirlerin toksik
kesimlerinin parçalanmasında görev alırlar. Organizmaya giren yabancı proteinlerin zararsız hale getirilmesinde
görev alırlar.
c.
Bazofiller: Karaciğer dışında bazofillerde heparin yapılır. Granüllerinde histamin bulunur.
Zarlarında Ig E için özel reseptörler bulunur. Vücuda alerji yapan bir antijen girdiğinde bu antijene karşı özel
oluşturulan Ig E’ler bu reseptörlere bağlanır. Aynı alerjen vücuda ikinci kez girdiğinde bazofil yüzeyindeki Ig
E’lere bağlanır. Böylelikle granüller serbest hale geçilir. Histamin ve lökotreinler açığa çıkarak alerji ve
anaflaksi belirtileri ortaya çıkar.
d.
Lenfositler: Sitoplazma iri çekirdek çevresinde bant şeklindedir. Etkin biçimde hareket ederler
ancak yalancı ayak çıkarmazlar. Fagositoz özellikleri yoktur. Sadece içlerinde yağların sindirimi ile ilgili lipaz
enzimi bulunur. Hücresel ve sıvısal bağışıklığın oluşumunu sağlarlar. Antikor oluşumu ve organizmanın
yabancı proteinleri sindirmesi görevlerinde bulunurlar. Enfeksişyöz hastalıkların tümünde başlangıçta azalma
(lenfopeni) ve sonradan artma (lenfositoz) oluşur.
e.
Monositler: Dolaşım kanındaki en büyük hücrelerdir ve çapları 12-22 mikrondur. Diğer
akyuvarlara oranla daha fazla sitoplazmaya sahiptirler ve frotilerde sitoplazma mavi-gri renge boyanır.Damar
dışında bağ dokularda makrofajların çeşitli biçimlerine dönüşürler. Akciğerlerde alveolar ve karaciğerdeki
kupffer hücreleri makrofajları monositlerden köken alır. Kanda dolaşan monositler hareketlidir ancak fagositoz
yeteneği yoktur. Damarda üç gün kaldıktan sonra bağdokuya ordan diğer doku ve organlara yerleşir.burada
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makrofajlara dönüşerek güçlü fagositoz yeteneği kazanırlar. Bakteriden daha büyük parçaları, doku ve katı
artıkları, ölü nötrofilleri fagosite ederler.

Trombositler:
Kanda yer alan diğer bir şekilli eleman ise kanın pıhtılaşma görevinden sorumlu trombositler (kan
pulcuğu, platelet) dir. Kanamanın durdurulması, trombozla ilgili hücrelerdir. Damardan çıkıp hava ile değide
(temas) bulunduklarında yapışma (adezyon), yığın yapma (agregasyon,kohezyon) ve birbirlerine yapışıp çökme
(aglütinasyon) özellikleri gösterirler.
Travma sonucu doku ve damar yaralanmalarında kanamanın durdurulması ve kanın pıhtılaşma
mekanizması şu şekildedir:
1. Damar kasılması, büzülmesi
2. Kan pulcuğu ya da hemostaz tıkacı oluşumu
3. Kanın pıhtılaşması ve trombüs oluşumu
4. Pıhtının büzülmesi ve yara kenarının kapanması
5. Pıhtılaşmanın sona ermesi

13.1.3 DOLAŞIM SİSTEMLERİNİN YAPISI
Dolaşım sistemi kardiyovasküler sistem ve lenfatik sistem olmak üzere ikiye ayrılır. Kardiyovasküler
sistem kalp ve damar sitemi, lenfatik sistem ise lenf damarları ve lenf yumrularından oluşur.

13.1.3.1 KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
Kan dolaşımının amacı hücrelere beslenmeleri ve yenilenmeleri içn gerekli besin maddelerini ve
oksijeni vermek, zararlı maddeleri ise dışarın atmaktır. Bu tür bir dolaşıma sistemik kan dolaşımı denir. Organın
yapmış olduğu görev ile ilgili olarak böbrek, karaciğer, dalak, deri, uterus, akciğerlerde olduğu gibi işlevsel özel
dolaşımlar vardır.
Bedeni dolaştıktan sonra kirlenen kan iki büyük toplardamarlarla sağ kulakçığa dökülür. Buradan sağ
karıncağa geçip akciğerlere gider ve oradan da kılcallara ayrılır. Akciğerdeki alveollerde kandaki CO2 atılıp, O2
alınır ve kan temizlenmiş olarak akciğer toplardamarı olan Vena pulmonalis aracılığı ile sol kulakçığa gelir.
Dolaşınım sağ kulakçıktan sol kulakçığa kadar olan bu bölümüne küçük dolaşım (akciğer dolaşımı yada
pulmoner dolaşım) denir.
Kan sol kulakçıktan sol karıncığa geçerek vücudun en büyük atar damarı olan aorta ulaşarak bedene
dağılır. Dokularda kılcallara dağılarak dokuların gerekli oksijenini verir. Karbondioksiti alarak devam eden
küçük venalar ise iki ana toplar damar olan alt ana toplar damar (insanlarda vena cava inferior ve hayvanlarda
vena cava caudalis) ve üst ana toplar damar (insanlarda vena cava superior ve hayvanlarda vena cava cranialis)
olaraksağ kulakçığa dökülür. Kanın dolaşımı böylece tamamlanmış olur. Dolaşımın sol karıncıktan sağ kulakçığa
kadar olan böşlümüne ise büyük dolaşım (aort dolaşımı yada sistemik dolaşım) denir.
Kalbin Çalışma Evreleri, Uyarım ve İletim Sistemi
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Kulakçık ve karıncıkların büzülmelerine sistol, gevşemelerine diastol adı verilir. Sistolde kulakçık ve
karıncıkların kasları kasılır, hacimleri küçülür ve içinde yüksek bir basınç oluşur. Diastolde ise kaslar gevşeyerek
basınç düşer. Çalışma döneminin başlangıcında kulakçıklar ve karıncıklar gevşektir. Öce iki kulakçık birlikte
büzülür (sistol). Sonra kulakçıklar gevşer (diastol). Daha sonra karıncıklar büzülür gevşer. Bunu dinlenme dolma
evresi izler. Kalp kanla dolar. Kulakçıkların sistolünden ikinci bir kulakçık sistolüne kadar geçen evreye bir kalp
dönemi denir.
Kalbin otomatik ve düzenli çalışması için gerekli uyarımlar yaratan sinir teli ve gangliyon hücrelerinden
zengin iki düğüm, karıncık kasları içinde özel bir iletim sistemi vardır.
Birinci düğüm sinüs düğümü (keith-flack düğümü) denir. Alt üst ana toplar damarın sağ kulakçığa
açıldığı yerde bulunur. Buradan çıkan uyarımlar hiçbir aracı olmadan radyal biçimde kulakçık kasları içinde
yayılır. Önce sağ kulakçık, sonra sol kulakçık büzülür. İkinci düğüme atrioventriküler düğüm (aschoff-tawara
düğümü) denir. Sağ kulakçığın alt kısmında kulakçık ve karıncık arasında sinüs coranarius’un açıldığı yere yakın
bulunur. Özel iletim sistemi ise his demeti, his demeti sağ-sol dalı ve pürkinje ipliklerinden oluşur. Aschofftawaradan gelen uyarımlar bu sisteme iletilir, endokardiyumun altından tüm kalbe yayılır.

Şekil…İnsan ve Memelilerde kalbin yapısı ve özel iletim sistemi

Kalbin ritmik kasılmasını sağlayan özel sistemin dışında dış sinirleri vardır. Kalbin dış sinirleri
merkezden impulsları kalbe götüren eferent motor sinirler (N.vagus ve N. accelerantes), kalpten aldığı impulsları
kalbe getiren aferent duysal sinirler (Cyon ve Hering siniri) olmak üzere iki kümede toplanır.

13.1.3.2 LENFATİK SİSTEM
Lenf damarları, hücreler ve hücreler arası boşluklarda başlar. Hücreler ile kan damarları arasındaki
bağlantı lenf damarları ile sağlanmış olur. Lenfle gerekli maddeler hücrelere verilirken, atık maddeler alınır.
Kılcal damarların arteriol uçlarından hücreler arasına süzülen sıvı ve suda çözünen maddelerin tümü kılcal
damarların venöz ucu ile geri dönmez. Bu maddelerin bir miktarı özellikle proteinli maddelerin 1/10 u hücreler
arası sıvıda kalarak hücrelerin protein ihtiyacı buradan giderilir. Geri kalan bölümü çok ince lenf damarlarına
girerek lenfi (akkan) oluşturur. Lenf akımıyla hücrelerarası sıvı boşaltılarak sıvı birikimi önlenmiş olur. Lenf
düğümleri lenf damarları yolları üzerine dizilmiş içinde sünizoit denilen boşluklar olan kassal yapılardır.
Organizmanın savunulmasında önemli rolü vardır. Parenteral yolla bedene giren bakteri ve toksinlerin lenf
düğümerinde süzülerek kan dolaşıma geçmesi engellenir. Bakteri ve yabancı cisimler yakalanır. Burada
antikorların yapımı söz konusudur. Lenfositler bu düğümlerde bölünerek çoğalır.
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5.6.

13.2 Sindirim Sistemi

Canlılık olaylarının devamlılığı alınan besin maddelerinin enerjiye çevrilmesi gerekmektedir. Bu besin
maddeleri karbonhidrat, yağ, proteinler, su, mineral maddeler ve vitaminlerdir. Dışarıdan alınan gerek bitkisel,
gerekse hayvansal kaynaklı besin maddelerinin organizmaya yararlı olacak hale getirilmesine sindirim adı
verilir. Besinlerin kimyasal ve mekaniksel değişime uğradığı organlar topluluğu ise sindirim sistemi olarak
adlandırılır.

13.2.1 YAVRUDA SİNDİRİMİN GELİŞİMİ
Doğumdan sonra yavrunun sindirim kanalında motorik, sekretorik, immunolojik ve absorbsiyonla ilgili
bazı gelişim ve değişimler olur.
Motorik olaylar, Ağız yoluyla alınan besin maddelerinin sindirim kanalında ilerlemesi ve sindirim
olayları sonucu değerlendirilmeyenlerin anüse getirilmesi, sindirim kanalı duvarlarında yer almış kas sistemlerine
(motorik aktivite) bağlıdır. Fötusta çizgili kasta kontraksiyon üç evrede şekillenir: Myojenik evre: Sinirsel etkinlik
olmaksızın çizgili kas hücresi kasılabilmekte ve impuls iletebilmektedir. Nöromotor evre: Kontraksiyon, nöron
hücre gövdesinin doğrudan uyarılmasıyla gerçekleşir. Son evre: Refleks mekanizmaları oluşur.
Sekretorik olaylar, Yavruda ilk karbonhidrat sindirimi, ondan sonra protein sindirimi gelişir. Süt
emenlerde laktaz aktivitesi erişkinlerdekinden yüksektir. Sukraz ve maltaz aktiviteleri ise doğumda düşüktür,
sonra artar.
İmmunolojik olaylar, Geviş getirenlerde, at ve domuzda antikorların tamamı kolostrumdan sağlanır.
İnce bağırsaktan çok hızlı emilir,doğumdan birkaç saat sonra yavrunun kan serumundaki antikor yoğunluğu, anne
serumundaki düzeyine ulaşır. Bağırsakların bu üstün emicilik özelliği kısa bir süre sonra kaybolur Bu nedenle
yetiştiricilikte yeni doğmuş yavrunun anasını bir an evvel emmesi önerilir. Mide bezlerinin gelişimi yavaş
olduğundan immunoglobulinler mideden sindirilmeksizin geçebilmektedir. Kolostrumda varlığı bildirilen tripsin
inhibitörleri de immunoglobulinlerin sindirilmelerini önlemektedir. Taylarda kolostrumdaki antikorlar doğumu
izleyen 36 saat içinde emilebilmektedirler.

13.2.2 KARNİVOR, OMNİVOR VE HERBİVOR
Alınan besinin türüne göre hayvanların sindirim sistemlerinde bazı farklılaşmalar gelişmiştir.
Karnivorlar da basit bir mide ve kısa bir sindirim kanalı vardır.Mide barsak enzimleri ile hidrolitik sindirim vardır.
Herbivorların yemleri büyük hacim tutar. Sindirim kanalındaki genişlemeler, karnivorlara kıyasla çok büyüktür.
Omnivorlar, hem bitkisel hem hayvansal besinler almalarına karşın sindirimleri karnivorlara benzer.

13.2.3 SİNDİRİM KANALI
Sindirim sistemi, sindirim kanalı ile ilgili bezlerden oluşur. Sindirim kanalının temel görevi; su,
elektrolit ve besleyici maddeleri vücuda sürekli biçimde sağlamaktır. Besin maddelerinin sindirilme ve
emilmeleri için bu kanaldan uygun bir hızda geçmeleri gerekir. Sindirim kanalında yer alan bezlerin iki temel
görevi enzim ve müsin salgılamaktır. Enzimler epitel dökülmesi yoluyla da sağlanmaktadır. Müköz salgı ise
sindirim kanalını zararlı etmenlerden korumakta ve kayganlığı sağlamaktadır.
Sindirim kanalı ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsak bölümlerinden oluşur
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Sinirsel ve Hormonal Kontrol
Sindirim kanalı boyunca görülen motorik ve sekretorik aktiviteler sinirsel ve hormonal faktörlerle
sürdürülür. Sinirsel kontrol denince; bağırsak kanalındaki pleksuslarla, otonom nitelikli ekstrinsik sinirler
anlaşılır. Sinirsel kontrol motorik aktivitede, hormonal kontrol sekretorik aktivitede etkilidir. Sindirim kanalının
motor fonksiyonu, iki ucu (yutak ve anüs) dışında düz kaslarca yapılır. Otonomik sinirsel kontrolün parasempatik
kesimi motorik ve sekretorik aktiviteyi artırır. Sempatik sistem ise bunları durdurucu niteliktedir. Mideden kolona
kadar dağınık bir biçimde yayılmış enteroendokrin hücre sisteminde hormon, hormon nitelikli peptit ve aminler
yapılır.
Sindirim Olayları
Sindirim sistemine alınan besinlerin, organizmanın yararlanabileceği en küçük birime parçalanmasında
fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik etmenler rol oynar:
Sindirimin fiziksel faktörleri: Besinlerin ağıza alınması (prehension), çiğneme (mastication), yutma
(deglutition), kusma (vomication), geviş getirme (rumination), geğirme (eructation), mide-bağırsak hareketleri
ve dışkılama (defecation) oluşturur.
Kimyasal faktörler: Sindirim bezlerinin aktiviteleri, alınan besinlerdeki enzim ya da enzim olmayan
maddeleri içerir.
Mikrobiyolik faktörler: Bakteriler, protozoonlar’dır.
Besin İsteminin kontrolü
Besin alımı genellikle açlık duyumuna bir cevap olarak başlatılır. Bu olayda iştah ve susuzluk
duyumlarının da payı büyüktür. Fizyolojik anlamda iştah, belirli bir yiyecek ve içeceğe karşı duyulan güçlü
istekdir. İştahın oluşabilmesi için, o besine karşı önceden kazanılmış ve hoşlanılmış bir deneyim söz konusudur.
Bu gibi hoşa gidici alışkanlıklar, bazı özel koşullarda bellekte kuvvetle canlandırılır ve tükürük salgılama refleksi
harekete geçer. Açlık ve iştah iki farklı terimdir. Açlık ise besin için duyulan fizyolojik gereksinimdir. İştah
prosesi gastrointestinal kanal, çok sayıda hormon, ve santral ve otonom sinir sistemlerini içeren kompleks bir
olay olduğu bildirilmektedir. Genelde sadece besin yokluğunda değil, besin maddelerinin bazılarının yokluğunda
da açlık duyumu oluşmaktadır. Çeşitli besin maddelerine karşı oluşan açlığa da spesifik açlık denir. Susuzluk
vücut suyunun ayarlanmasında çok önemlidir. Organizma; deri, solunum, ağız, dışkı ve idrar yollarıyla sürekli
su kaybeder. Su, depolanabilir nitelikte olmadığından susuzluk duyumu, açlığa göre daha sık şekillenir.
Besinlerin Ağıza Alınması
Köpek ve kedi, katı besin tutmada sık sık ön ekstremitelerini kullanırlar. At, duyarlı, kuvvetli ve
hareketli olan dudakları en önemli besin alma organlarıdır. Sığır, başlıca besin alma organı dildir. Uzun, kuvvetli
ve partiküllü olan dil kolayca ağızdan dışarı çıkabilir. Koyun; dudak, kesici diş ve dil besin alma organlarıdır.
Domuz, rostrumuyla yeri kazar ve kök, solucan gibi besinleri, çıkıntılı olan alt dudağın hareketiyle ağzına götürür.
Çiğneme; hareketsiz olan üst çene karşısında alt çenenin hareketleriyle oluşturulur ve besinin ağızda
mekaniksel parçalanmasıdır. Amacı, besinleri ufak parçalara ayırmak, eriyebilirliğini artırmak ve besinlerde
sindirim kanalı salgıları için geniş bir etkime yüzeyi oluşturmak, besinleri tükürükle karıştırmaktır. Böylece kuru
besinler ıslatılır, kaygan biçime sokulur, lokmanın yemek borusundan duraklamaksızın geçmesi sağlanmış olur.
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Çiğnemede mandibula başlıca iki çeşit kas sistemiyle çalışır. M.temporalisler herbivorlarda, masseter kasları ise
karnivorlarda çok daha iyi gelişmiştir
Tükürük Bezleri; Tükürük tükürük bezleri salgılarının bir karışımıdır. Seröz; protein içerir, müsin
yoktur, ince ve sulu salgı oluşur. Müköz; salgı müsin içerir. Seromüköz; seröz ve müköz nitelik gösterir.
Gl.parotis; seröz niteliktedir. Kanalı ductus parotidicus’dur (Stensen kanalı). Kuru besinlerin yumuşatılmasında
görevlidir. Gl.mandibularis; köpek ve kedide serömüköz, kemirgenlerde seröz salgı oluşturur. Wharton kanalı
ile ağız boşluğuna açılır. Kayganlık sağlayarak mukozanın korunmasına yardımcı olur. Gl.sublingualis; at, sığır,
domuz, kedi ve köpekte serömüköz, kemirgenlerde müköz niteliktedir. Rivinus ve Bartholin kanallarını kullanır.
İçerisindeki müsin miktarı fazladır ve koyu kıvamlı olduğu için ağızdan iplik şeklinde sarkar.
Tükürük Sekresyonunun Düzenlenmesi
Tükürük sekresyonu; çeşitli reseptörler, afferent sinirler, efferent sinirler, tükürük merkezleri, kan damarları ve
bez hücrelerini kapsayan bir refleks olayıdır. Sekresyonun düzenlenmesinde uyaranın kaynağına bağlı 3 evre
sözkonusudur:
Ruhsal evre (Cephalic)
Açlık ya da iştah açıcı bir besinin görülmesi, koklanması, hatta düşünülmesi tükürük salgılanmasını
(ağız sulanması) artırır. Refleks olayında görev alan afferent yollar görme (N.opticus), koklama (N.olfactorius)
ve işitme (N.statoacusticus) sinirleri içerisindedir. Ruhsal evre özellikle köpeklerde önemli rol oynar
Ağız evresi (Buccal)
Ağız mukozasındaki temas, ısı ve kimyasal madde reseptörlerince alınan uyarımların afferent sinirlerle
tükürük salgı merkezlerini uyarması sonucu bol tükürük oluşur
Mide-bağırsak evresi (Gastrointestinal)
Mide ya da bağırsağın başlangıç kısımlarına ruhsal refleksleri çalıştırmadan besin konacak olursa
tükürük salgısının arttığı görülür
Tükürük Bezlerinin Sinirleri
Medulla oblangatada nucleus salivatorius bulunur. Bunun da superior ve inferior iki sekretorik alanı
vardır. Kraniyal; mandibular ve sublinguinal bezler ile kaudal; parotis beziyle ilgilidir. Aralarındaki bölge ise üç
bezin de çalışmasını sağlar
Yutma (deglutition)
Yutma, besinin yutak ve yemek borusu yoluyla mideye gönderilmesiyle oluşan karmaşık bir refleks
olayıdır. Yutma, isteğe bağlı bir hareket olarak başlar, lokma yutak girişine ulaştığında istek dışı biçime girer. Üç
dönemi vardır: Ağız dönemi (Buccal): İsteğe bağlı evredir. Uygun çiğneme ve tükürüklenmeden sonra lokma,
dilin ve yanakların uygun hareketiyle oluk biçimine getirilmiş olan dil sırtında toplanır, yutak girişi civarına değer
değmez, yutmanın istem dışı olayları başlatılır. Yutak dönemi (Pharyngeal):Burun boşluğunun kapatılması için
yumuşak damak kaldırılıp yutağın arka duvarına yaklaştırılır. Akciğer yönü ise epiglottisle kapatılır. Lokmanın
ağız gerisinden yemek borusuna geçişi, m.mylohyoideus ve m.hypoglossusların kontraksiyonlar ile oluşur. Yutak
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içi basıncının hızla yükselişi özefagofarengeal sfinkterin aniden gevşemesine neden olur. Yemek borusu dönemi
(Esophagal): Özefagusa gelen lokma, özefagofarengeal sfinkterin hemen arkasında başlatılan bir peristaltik dalga
ile ileriye gönderilir. Lokma mideye yaklaştıkça fizyolojik gastroözefagal sfinkter gevşer ve lokmanın mideye
geçmesine yardımcı olur.
Midede Sindirim
Mide depo organı olarak, kısa sürede fazla besin almaya ve besindeki katı maddeleri sıvı biçime
getirmeye yarar. Mide hareketleriyle besinler kimus halinde belirli aralıklarla duodenuma aktarılacak biçime
sokulur. Evcil hayvanlarda mide sindirimi; midenin yapı ve görevine, alınan besinin tür ve özelliğine göre ikiye
ayrılır.
1. Basit mide: (insan, karnivor)
2. Bileşik mide: Glandüler bölümden önce bir kutan mukoza bölümü yer alır. Glandula içermeyen bu
bölüm aynı mide boşluğunda (tek odacıklı, at - domuz) ya da başka odacıklarda (çok odacıklı, ruminant)
bulunabilir.
Mide Bezleri
Kardiya bezleri (Gl.cardiaca): Mukus salgılayan tek tip hücrelerden kuruludur. Bikarbonat da
salgılanır.
Fundus bezleri (Gl.fundica)
Collum hücreleri: Bezin mideye yönelik boyun kısmında bulunur. Müsin salgılarlar.
Principal hücreler: Bezin alt kısımlarını oluştururlar. Düzensiz sıralanmış bu hücreler koyu boyanan
pepsinojen granülleri taşırlar. Süt emme dönemindeki yavrularda rennin bu hücrelerden salınır. Bunlara peptik
hücre de denilir.
Parietal hücreler: Tuz asidi (HCl) salgılayan bu hücreler, bezin üst üçte birinde en çok, peptik hücrelerle
karşılaştıkları orta ve dip kısımlarda ise daha az sayıdadırlar.
İntrinsik faktör: Parietal ve principal hücrelerden salgılanan glikoprotein yapıda bir maddedir. Vitamin
B 12 ile kompleks oluşturur.
Pilorus bezleri (Gl.pylarica): Mukoza salgılayan hücrelerle kaplanmıştır. Süt emen yavrularda az
miktarda önce rennin, bir süre sonra da pepsinojen salınır.
Mide mukozasının her bölgesinde az miktarda argentaffin hücreler de vardır. Gastrin salgılarlar.
Enterogastron: En çok duedenum ve jejenum olmak üzere ince bağırsak mukozasının tümünde oluşur.
Yağlı ve asit içeceklerin duedenumu ve jejenumu germesi ile mukoza uyarılır ve hormon salınır. Bu hormon
mide salgı ve hareketlerini kısıtlar, kasılımların gücünü azaltır. Midenin boşalmasını yavaşlatır ve duedenumdaki
içeriğin uygun bir biçimde parçalanmasını sağlamış olur.
Mide Hareketlerinin Sinirsel Kontrolü
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Mide hareketleri miyojenik nitelikte ve otomatik olmakla beraber ekstrinsik sinirleri vardır. Ekstrinsik
sinirlerin görevi mide hareketlerinin düzenini sağlamaktır. N.vagus parasempatik, N.splanchnicus ise sempatik
sinirdir. Parasempatik uyarılma mide hareketlerini artırır, sempatik uyarılma ise parasempatiğin gücünü azaltır.
N.vagus daha çok mide hareketleriyle, N.splanchnicus ise tonusla ilgilidir.
Mide Sekresyonunun Düzenlenmesi
Salgı humoral ve sinirsel mekanizmalarla kontrol edilir. Salgılama olayında üç evre ayırt edilir. Sefalik
evre, sinirsel evre de denilir. Mide salgısı, besinler henüz mideye ulaşmadan oluşmaktadır. Ağız ve yutakdaki
duysal sinirler yoluyla beyin kökündeki mide sekresyon merkezine ulaşan impulslar, N.vagus’un efferent
telleriyle mideye getirilerek salgının meydana gelmesine neden olurlar. Besinin; görülmesi, koklanması,
işitilmesi veya düşünülmesi de salgıyı oluşturur. Gastrik evre, besin maddeleri mide mukozası ile temas ettiği
zaman mukozadaki afferent vagus uçları uyarılır ve refleks yoluyla salgı artar. Bu salgı pepsince zengindir.
İntestinal evre, incebağırsaklarda, özellikle duodenumda yapılan intestinal gastrin yoluyla mide bezlerine gelerek
salgıya neden olur.
Kusma
Çeşitli nedenlerle mide içeriğinin özefagus ve ağız yoluyla dışarı çıkarılmasıdır. Karnivorlarda ve
domuzda, herbivorlardan daha çok görülür. ve daha kolaydır. Kusma, solunum ve dolaşım sistemlerini de içine
alan karmaşık bir reflekstir. Kusma merkezi medulla oblangata’da retiküler formasyonda bulunur. Yutak,
duodenum, kalp, uterus, böbrek, sidik kesesi, beyin ve iç kulak yarım daire kanallarından impulslar gelir. Kusma,
mideyi zararlı etkenlerden, organizmayı koruma amacıyla oluşturulan bir reflekstir Kusma sırasında ağzın
sulanması (tükürük), asit içerikten ağız mukozasını korumak içindir. Duedonum ve pilorus kuvvetleantrum
hafifçe kasılır. Fundus ve kardiya gevşer, içerik kardiya önüne itilir.
13.4. RUMİNANT MİDESİNDE SİNDİRİM
Memeli hayvanların sindirim kanalında mikroorganizmalar daima görülebilir. Memeliler fermentatif
sindirimin ağırlık kazandığı bölgeye göre iki ana bölüme ayrılabilir;
1. Pregastrik fermentorlar
A. Geviş getirenler
• Ruminantia (Sığır, koyun, bizon, geyik, manda, zürafa)
• Tylopoda (Deve, lama, alpaka)
B. Geviş getirmeyenler (Kanguru, hipopotam, hamster, tarla faresi, maymun)
2. Kalın bağırsak fermentorları
A. Sekum fermentorları (Tavşan, kobay, sıçan)
B. Kolon fermentorları
• Haustralılar (İnsan, domuz, at)
• Haustrasızlar (Köpek, kedi)
Sulcus Oesophagicus
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Kuzu ve buzağının ana memesini emerek aldığı süt doğrudan abomasuma geçer. Bunda yemek borusunun
rumene açıldığı yerden başlayıp, dikey biçimde aşağıya, ostium reticuloomasicum’a kadar 17-20 cm uzanan
sulcus oesophagicus (sulcus reticularis) rol oynar. Bu oluğun kapanarak, emilen sütün doğrudan abomasuma
aktarılması N.vagus’la ilgili bir reflekstir. Afferent uçları da ağız ve yutakda yer almaktadır.
Rumen ve Retikulum Hareketleri
Alınan besinin eskisi ile karıştırılması, içeriğin ruminasyon için ağıza getirilmesi, fermentasyon sonucu oluşan
gazların geğirilmesi, retikulorumen sindiriminden geçmiş besinlerin omasuma iletilmesi görevleri arasındadır.
Omazum ve Abomazum Hareketleri
Retikulumun bifazik kontraksiyonundan hemen sonraki dinlenme dönemi sırasında retikulo-omazal
delik iyice açılarak retikulum içeriği omazuma geçebilmektedir. Bu geçişten hemen sonra delik kapanmakta ve
omazumda peristaltik tipte hareketler başlamaktadır. İçeriğin omazumda kalış süresi, retikulorumen ile
abomazumun basınçlarına bağlıdır. Retikulorumen basıncı fazla ise geçiş çabuklaşır, abomazum dolu olduğunda
ise gecikir. Sığırda; omazum, suyun ve diğer küçük moleküllü maddelerin emilim yeridir. Suyun %30-60’ı, uçucu
yağ asitlerinin %40-69’u absorbe edilmektedir. Burada Na, K gibi iyonlar da emilebilmektedir.
Abomazumun fundus bölgesi genellikle hareketsizdir, fakat corpus kısmında pilorusa da yayılan birçok
peristaltik dalgalar görülür • Abomazum dolu olduğunda en çok aktivite antrum pylaricum bölgesinde
görülmektedir • Abomazumun fundus bölgesindeki sekresyon pepsin ve HCl içerir. pH 1.05-1.32 arasındadır •
Abomazumun hormonal kontrolü gastrinle, sinirsel kontrolü N.vagus’la yapılmaktadır. İkisi de salgıyı artırır •
Ruminant midesinin rejenerasyon yeteneği vardır.
Ruminasyon (Geviş Getirme)
Geviş getiren hayvanlarda retikulorumen içeriğinin yeniden ağıza getirilmesi (regurgitation), içeriğin
sıvı kısmının yutulması, geri kalanın tükürüklendirilerek (reinsalivation) çiğnenmesi , oluşturulan lokmanın
yeniden yutulması (redeglutition)’dır. Ruminasyon yemin alınışından 30-90 dakika sonra başlar. Geviş getirme
için sığırlar günün üçte birini harcarlar.
Rumen Florası
Alınan besin maddelerinin enerji kaynağı olarak kullanılması için sindirim kanalında emilebilir hale
gelmeleri gerekir. Ruminantlarda ise bu işlem mikroorganizmalar (bakteri, protozoon, maya ve mantarlar)
tarafından yapılır. Süzülmüş rumen sıvısının %3.6 kadarı mikroorganizmalardan oluşmuştur. Yeni doğmuş
ruminantlarda sindirim kanalı sterildir. Besinlerse mide ve incebağırsak enzimleriyle sindirilir. Kısa bir süre sonra
bakteriler bağırsağa geçerek yerleşmeye başlarlar. Sulcus oesophageusla abomasuma süt geçişi bakterilerin de
bağırsağa geçişini sağlar. İlk yerleşen bakteriler; laktobasiller, koliformlar ve streptokoklardır.
Rumende Karbonhidrat Sindirimi
İnsan ve basit mideli hayvanların enerji gereksinimi monosakkaritlere (glikoza) ayrılan
karbonhidratların incebağırsaklardan emilmesi ile karşılanmaktadır. Geviş getirenlerde ise karbonhidratların pek
çoğu rumen mikroorganizmaları tarafından fermentasyona uğratılmakta, retikulorumende emilim uçucu yağ
asitleri biçiminde gerçekleştirilmekte ve enerji daha çok bu asitlerle sağlanmaktadır. Yeni doğmuş ruminantta
mikrobiyel sindirim hemen başlamaz. Buzağı yeşil ot ya da kuru ot yemeye başlayınca rumen genişlemeye,
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papillalar gelişmeye ve rumende mikroorganizmalar yerleşmeye başlar. Rumen sindiriminin
gerçekleştirilemediği bu başlangıç döneminde yavru ruminant enerjisini glikozla sağladığından, kanda glikoz
düzeyi basit mideli hayvanlardaki yüksekliktedir. Erişkin bir ruminantta kan glikoz düzeyi insanlara ve basit
mideli hayvanlara göre çok düşük olup (40-65 mg/100 ml), uçucu yağ asitleri miktarı fazladır. Glikoz karaciğerde
glikojene dönüştürülür. Rumende bakteriyel yıkıma uğrayan ilk besin maddesi proteinler ve suda kolay çözünen
karbonhidratlardır. Selüloz rasyonda proteinle beraber bulunduğunda daha kolay ve çabuk sindirilir. Protein oranı
azaldıkça selülozun sindirilme derecesi de azalır
Azotlu Maddelerin Sindirimi
Rumende protein sindirimi proteinazlar tarafından başlatılır. Aminoasitler 3 işleme uğratılır.
1.
Doğrudan mikrobiyal protein sentezine sokulurlar.
2.
Hücresel elemanların ve nükleik asitlerin yapımında kullanılırlar
3.
Deaminazlarla uçucu yağ asitleri, karbonik asit, karbondioksit, aldehit ve amonyağa
parçalanırlar.
Rumende oluşan mikrobiyal protein yüksek kalitededir, birçok hayvansal proteinlerle rekabete girer ve
çoğu bitkisel proteinlerden daha üstündür. Rumen mikroorganizmaları sürekli olarak omazum yoluyla
abomazuma, oradan da bağırsaklara geçer. Bakteri ve protozoonlar buralarda ruminantın kendi proteolitik
enzimlerince sindirilirler.
Rumende oluşan oluşan amonyağın bir kısmın bakterilerce tekrar aminoasitlere veya özel protein
biçimlerine sentezlenir. Fazla kısmı ise rumen duvarından emilirkan ile karaciğere götürülür. Tekrar üreye
dönüştürülür. Ürenin bir kısmı idrarla atılırken diğer kısmı kan damarları ve tekrar tükürükle rumene döndürülür.
Amonyağın karaciğere götürülüp üre şeklinde tekrar rumene getirlmesi olayına ruminohepatik azot dolaşımı
denilir.
Lipitlerin Sindirimi
Doymamış yağ asitleri (linoleik, linolenik, oleik) rumendeki bakteri ve protozoonlarca
hidrojenize edilerek doymuş hale getirilir
Vitamin Sentezi
Sekiz günlükten başlayarak iki ay içerisinde rumen florası B vitaminlerini ve esansiyel
aminoasitleri sentezleyebilecek yeteneğe kavuşur. Erişkin ruminantta görülebilen tek vitamin B vitamini
yetersizliği, rasyonda kobalt noksanlığına bağlıdır. Kobalt yokluğu halinde rumende B 12 vitamini yeterince
sentezlenememekte ve genç hayvanlarda iştahsızlıkla seyreden büyüme geriliği ortaya çıkmaktadır (B12
avitaminozu). Vitamin C ise rumende bakterilerce parçalanır. Bu vitamin ruminantlarda, özellikle karaciğerde
yeniden sentezlenebilmektedir
Uçucu Yağ Asitleri
Rumendeki sindirim sonucu oluşan son ürünler arasında en önemlileri kısa zincirli uçucu yağ
asitleridir. UYA (uçucu yağ asitleri) ’nin %85’inden fazlasını asetik, propiyonik ve bütirik asitler
oluşturmaktadır. Rumende oluşan UYA miktarı, tüketilen rasyon kuru maddesinin %20’si kadardır. 500 kg
ağırlığındaki bir inekte günde 2.5 kg UYA oluşur.
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Rumen pH’sı 5.5-7.0 arasında olur. Yemlemeden sonra azalır. Rasyonda çabuk fermente olabilir
şeker miktarı arttıkça düşme daha hızlı oluşur, UYA ve özellikle laktik asit artar. Rumenden emilen uçucu yağ
asitlerinin büyük çoğunluğu vena portae ile karaciğere getirilir
Gazlar
Rumende fermentasyon sonucu oluşan gazların %90’ından fazlasını karbondioksit ve metandır.
Yem alımından sonraki süre uzadıkça; azot (%7) ve oksijen (%0.6) görülmektedir
Sığırda rumendeki gazın miktarı ve oluşum hızı, alınan yem türüne göre çok farklılaşır. İnekte
günde 600-1500 litre gaz oluşur. Rumen gazlarının uzaklaştırılması; geğirme, kana emilim ve az da olsa anüs
yolu ile olur.
Bağırsaklarda Sindirim
Sindirim kanalının en önemli bölümünü oluşturan ince bağısaklar duedenum, jejenum ve ileumdan
oluşur. Çoğu hayvanlarda besinlerin sindirimi burada tamamlanır. Parçalanmış ürünlerin absorbsiyonu
gerçekleşir. İnce bağırsaklarda sindirilemeyen ve emilmeyen maddeler kalın bağırsağa geçer. Kalınbağırsak
sekum, kolon ve rektum diye adlandırılır.
Mide sindiriminden sonra kimus bağırsağa aktarılır. Kimus, emilim için henüz elverişli değildir. Besin
maddelerinin emilebilir biçime gelmeleri için bağırsak sindirimi denilen aşamalardan geçmesi gerekir.
Bağırsak hareketleri, bağırsak çeperindeki longitudinal ve sirküler düz kas katmanlarının bir
fonksiyonudur. Besin maddelerinin bağırsakta kalış süresi uzatılır. Apsorbsiyon için bağırsak mukozası ile
temasa geçilir. Rektumdaki dışkı maddeleri anüs yoluyla dışarı atılır. Bu hareketler bağırsak çeperindeki kan ve
lenf akımına yardımcı niteliktedir.
Bağırsak hareketlerini başlatan esas uyaran, bağırsak duvarının içerikle lokal olarak gerilmesidir.
Böylece içerik karıştırılır, yoğrulur ve iletilir. İçeriğin sindirim kanalında ilerleyişi temel fiziksel yollarla
ayarlanır. Bu amaçla intraluminal basınç farklılıkları oluşturulur. Düz kas katmanlarının basınç farklılığı
oluşturma gücü içeriğin sıvı ya da katı oluşuna göre farklılıklar gösterir.
Dışkı (Faeces)
Dışkıyı oluşturan maddeler, sindirilebilme yeteneği olmayan artık maddeler (kabuk, keratin, kıl, tüy,
yün...), az da olsa sindirilmemiş maddeler (selüloz, kemik, kıkırdak, deri), sindirilmiş, ancak emilmemiş maddeler
(yağ asitleri, sabunlar, lipitler, aminoasitler), mikroorganizmalar ve mikrobiyel sindirim sonucu meydana gelmiş
metabolizma ürünleri (bakteri, fenol, indol, skatol, UYA, amonyak, gazlar), bağırsaklardan katılan maddeler
(enzim, safra enzimleri, lesitin, müsin, epitel hücreleri, mineral maddeler, su)’ dir.
Günlük dışkı miktarı; atta 15-23 kg, sığırda 15-45 kg, koyunda 1-3 kg, domuzda 0.5-3 kg, insanda 0.30.5 kg’dır
Bağırsakların Sinir Sistemi
Sindirim kanalında doğuştan var olan motorik aktive otonom sinir sistemince yönetilir. Sempatik ve
parasempatik teller halinde düz kas katmanlarına giren bu sinirler etkilerini sinir pleksuslarından oluşmuş bir
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sistem yoluyla gösterirler. Postgangliyoner sempatik ve pregangliyoner parasempatik teller, gangliyon hücreleri
ile beraber pleksüsler oluştururlar. Longitudinal ve sirküler kaslar arasındaki plexus myentericus (Auerbachii),
sirküler kas ile lamina muscularis arasındaki pexus submucose (Meissner) bulunur. Bağırsakların parasempatik
sinirleri N.vagus ve N.pelvicustur. Parasempatikler uyarıldığında bağırsak tonusu artar. Bağırsak hareketleri çok
artacak olursa ishal oluşur.
Pankreas
Pankreas, endokrin ve ekzokrin kısımlarından kuruludur. Endokrin kısım Langerhans adacıklarından
oluşmuştur ve alfa hücrelerinden glucagon, beta hücrelerinden ise insulin salgılanır. Pankreasın %82’sini
oluşturan ve sindirimle ilgili salgısının yapıldığı ekzokrin kısım tubulo-alveolar bez yapısındadır ve salgısını
duodenuma ductus pancreaticus ile gönderir. Salgının miktarı üzerine besin almanın ve alınan besin türünün etkisi
büyüktür. En çok salgı karışık beslemede görülür. Yağlar, en az salgıya neden olurlar.
Pankreas salgısı renksiz, kokusuz, berrak görünümde alkali reaksiyonlarda organik ve inorganik
maddeler içeren bir sıvıdır. İki kısımdan oluşan bu salgı yüksek yoğunlukta bikarbonat ve daha az yoğunlukta
enzimler içerir. Başlıca enzimler tripsin, kemotiripsin ve karboksipolipeptidazdır. Tripsin; proteinase,
polipeptidase ve dipeptidase olarak üç ödevi bulunan kompleks bir enzimdir. Pankreas hücrelerince inaktif
trypsinogen şeklinde salgılanır. Bağırsak salgısındaki enterokinase aktif tripsin şekline dönüştürülür. Tripsin
aktivitesi için en uygun pH 7.8’dir. Proteinlerin çoğunu parçalayabilir. Keratin direnç gösterir, elastin ise yavaş
parçalanır. Tripsinin doğal protein üzerindeki etkisi az olup, pişirilmiş ya da pepsinin etkisinden geçerek denatüre
olmuş proteinler üzerine kolaylıkla etkir. Kemotripsin; etkinliği tripsinden daha az olan bir proteolitik enzimdir.
Kemotiripsinojen halinde inaktif olarak duodenuma salgılanan bu enzim, tripsin ile aktif biçime getirilir. Daha
çok sütün kazeinine etki eden bu enzim, proteinlerin polipeptitlere hidrolizinde tripsinle işbirliği yapar.
Pankreas sekresyonunun hormonal kontrolünde; sekretin; enzim ve diğer proteinler yönünden fakir,
fakat bikarbonat ve sudan zengin bir salgı artışına neden olmaktadır. Sekretin bırakılımında etkili olan faktörler;
duodenumda asit içeriğin bulunması, peptonlar, sabunlar ve aminoasitlerdir. Kolesistokinin-pankreozimin
(CCK-PZ); enzimce zengin bir salgı oluşturur. Gastrin; pankreas salgısını artırır. Motilin, glukagon,
vazointestinal peptit (VIP) hormonları da pankreas salgısını etkilerler.
Karaciğer
Depolama görevi ve kanın filtrasyonu için vasküler fonksiyonları vardır. Gastrointestinal yol ile safra
salgılar. Vücudun metabolik sistemleri ile ilişkili metabolik olaylar cereyan eder. Besinlerle alınan yağların
emülsiyon haline getirilmesi ve emilimleri için safra asitleri ve kolesterin yapımını üstlenir. Safra asitleri
aracılığıyla pankreas lipazının aktif hale getirilmesini düzenler.
Karbonhidrat metabolizmasında; kan glikozundan glikojen sentezleme, glikojeni glikoza dönüştürme,
besinlerle alınan fruktoz ve galaktozu glikoza dönüştürme, glikoneogenez görevlerini yürütür.
Lipit Metabolizmasında; Asetat ve karbonhidratlardan yağ asitleri ve yağların sentezi, yağların
doymamış hale getirilmesi, kolesterin sentezi ve safra asitleri yapımını üstlenir.
Protein Metabolizması; Aminoasitlerden plazma proteinlerinin sentezi, plazma proteinlerinin
aminoasitlere parçalanması, aminoasitlerin depolanması, aminoasitlerin yapımı (amination), birbirine
dönüştürülmesi (transamination) ve parçalanması (desamination) süreçlerini yürütür.
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Safra
Safra bağırsakta; pankreas lipazını aktive eder, yağları emülsiyon haline getirir ve emilimlerine yardımcı
olur. Kolesterin gibi bazı lipitlerin ve hemoglobin parçalanma ürünlerinin vücuttan atılmalarını sağlar. Bu görev
ekskretorik nitelik taşımaktadır. Safra kesesi olmayan hayvanlar, tektırnaklılar, deve, fil, karaca, geyik, sıçan,
fare, güvercin, kumru, papağan, beç tavuğu’dur. Safra kesesi olmayanlarda safra kanallarının genişletilmesiyle
bir miktar safra depolanabilmektedir. Safra kesesi bulunmayan hayvanlarda fazlaca miktarda ve sulu bir safra
oluşur (at, sıçan, güvercin). Safra kesesi bulunanlarda miktarca az, ancak daha yoğun bir karaciğer safrası
meydana gelir (insan, köpek, kedi ve tavuk).
Safra miktarını etkileyen faktörler; karaciğere gelen kan miktarına, sindirim olaylarının bulunduğu
aşamaya, alınan besinin bileşimine, bağırsak-karaciğer arasındaki safra tuzu dolaşımına bağlıdır. Açlık safra
yapımını azaltır, yağlı besinler ise artırır.
Safra Tuzları
Safra katı maddelerinin hemen yarısını oluşturan safra tuzları çoğu türlerde kolik, dezoksikolik,
kenodezoksikolik ve litokolik asitlerin tuzlarıdır. Safra asitleri karaciğer enzimleri aracılığında kolesterinden
yapılır. Taurin ya da glisin aminoasitleriyle birleşerek bileşik (konjuge) safra asitlerini oluştururlar. Bunlar da
başta sodyum olmak üzere katyonlarla glikokolat ve tavrokolat tuzlarını yaparlar ve bağırsağa tuzlar şeklinde
gelirler
Safra Salgılanması
Karaciğer hücrelerinde yapılan safra, karaciğer hücre tabakaları arasındaki ince safra kanaliküllerine
geçer. Daha sonra perifere doğru akarak terminal safra yollarına ulaşır. Buradan da duktus hepatikus ve duktus
koledokus’a iletilir. Böylece ya direkt olarak duodenuma veya safra kesesine yöneltilmiş olur. Safra Kesesinin
Boşalması için ya Duktus kaledokus’tan safranın duodenuma akabilmesi için Oddi sfinkterinin gevşemesi ya da
safra kesesinin kasılması gereklidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dolaşım sistemlerinin yapısını, kalbin uyarım iletim sistemlerinin faaliyetlerini, kanın şekilli elemanlarını
ve görevlerini öğrendik. Aynı zamanda sindirim organları ve görevlerini, ruminant sindirimindeki farklılıkları,
sindirim faaliyetlerinin düzenlenme mekanizmalarını incelemiş olduk.
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Bölüm Soruları
1)
a.
b.
c.
d.

Hemoliz nedir? Hemoliz yapan durumlar nelerdir?
Kanın birkaç kez donup, çözülmesi
Lipitlerde çözünen maddeler
Akrep, yılan, arı, örümcek zehiri
Antikoagulan madde ile muamele

a.
b.
c.
d.

2) Kalpte sinüs düğümü nerede bulunur?
Üst ana toplar damarın sağ kulakçığa açıldığı yerde
Sağ kulakçığın alt kısmında, sinüs coranarius’un açıldığı yere yakın
Sol kulakçık ve karıncık arasında
Sağ kulakçık ve karıncık arasında

3)
a.
b.
c.
d.

Aşağıdaki şıklardan hangisi mide fundus bezlerinin hücrelerinden değildir?
Collum
Cardia
Principal
Parietal

4) Travma sonucu kanın pıhtılaşma mekanizması sırası aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru
verilmiştir?
I.
Kanın pıhtılaşması ve trombüs oluşumu
II.
Damar kasılması, büzülmesi
III.
Pıhtılaşmanın sona ermesi
IV.
Pıhtının büzülmesi ve yara kenarının kapanması
V.
Kan pulcuğu ya da hemostaz tıkacı oluşumu
a) I-II-III-IV-V
b) II-V-I-IV-III
c)II-IV-I-V-III
d) I-II-IV-V-III

a.
b.
c.
d.

5) Aşağıdaki ifadelerden hangisi rumende proteinlerin geçtiği işlemlerden değildir?
Doğrudan mikrobiyal protein sentezine sokulurlar.
Hücresel elemanların ve nükleik asitlerin yapımında kullanılırlar
Lipit sindirimine iştirak ederler.
Deaminazlarla uçucu yağ asitleri, karbonik asit, karbondioksit, aldehit ve amonyağa parçalanırlar.
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14. SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VE DUYU FİZYOLOJİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Canlının kendi yapısı ve çevresini nasıl algıladığını
2.Duyu sistemi ve sinir sistemi arasındaki bağlantıyı öğrenmiş olacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Korku, heyecan , kaçma,kurtulma anında sinir sisteminin hangi yapıları devreye girer?
Göz yanılması nedir?
Dengenin oluşumunda duyuların rolü var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Sinir Sistemi Fizyolojisi

Sinir siteminin en basit Temel
Fizyoloji
ve
fonksiyonel ünitesini (refleks Biyokimya Bilgisi kitabını
arkını) değerlendirir.
çalışır,
online
ders
sunumlarını takip eder.

Sinir Sistemi Fizyolojisi

Beynin
detaylandırır.

Duyu Fizyolojisi

Duyu
organlarını
ve Temel
Fizyoloji
ve
fonksiyonlarını detaylandırı. Biyokimya Bilgisi kitabını
çalışır,
online
ders
sunumlarını takip eder.

Duyu Fizyolojisi

Reseptörlerin fonksiyonunu Temel
Fizyoloji
ve
açıklar.
Biyokimya Bilgisi kitabını
çalışır,
online
ders
sunumlarını takip eder.

bölümlerini Temel
Fizyoloji
ve
Biyokimya Bilgisi kitabını
çalışır,
online
ders
sunumlarını takip eder.

165

Anahtar Kavramlar
Duyu, nöron, refleks, reseptör
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Giriş
Canlıların bir iç bir de dış ortamı vardır. İç ortamın değişmez tutulması durumuna homeostasis demiştik.
Hayvan organizmasında iki esas kontrol sistemi (regülasyon) vardır. Birincisi hormonlarla kontrol, diğeri ise
sinirlerle kontroldür.
Canlılar iç ve dış ortamlarda meydana gelen değişikliklere karşı reaksiyon gösterirler. Bu bölümde
anlatılacak olan sinir sistemi ve duyu fizyolojisinde canlının çevresinde ve kendi yapısında meydana gelen
olayları nasıl algıladığını, bu yapıların neler olduğunu ve nasıl reaksiyon gösterdiğini anlatacağız.
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14.1 SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ
Her çeşit hücre uyarılabilme yeteneğine sahiptir. Uyarmaya karşı reaksiyon göstermeyi sağlayan
sistemlerin dört özelliği vardır. Bunlar;
1.
2.
3.
4.

Uyarılabilirlik (İrritabilite)– reseptör fonksiyonu
İletkenlik (Kondüktivite) – nöron fonksiyonu
İlinti, bağıntı (Korelasyon) – sinir merkezi fonksiyonu
Uyarıma cevap verme (Reaksiyon) – efektör organ fonksiyonu

Sinir sisteminde uyarma ile meydana gelen sinyalin iletimi için iki ayrı hücreye ihtiyaç vardır. Birinci
nöron reseptörden sinyali alır, belli bir yere kadar götürür (merkezi sinir sistemi) ve ikinci nöron ise bağlantı
kurar ve sinyali efektör organa (kas , salgı bezi) iletir. Burada birincil kondüktör nörona sensorik nöron (ileten
nöron) denir. İkinci nöronada motorik nöron denilmektedir. Sensorik ve motorik nöronlar arasında inter nöronlar
bulunmaktadır.
Afferent nöronun;
Periferucunda reseptör hücre bulunur.
Reseptörden alınan uyarımı merkeze iletir.
1. Visceral afferent (İç organlar)
2. Somatik afferent (Diğer bölümler)
Efferent nöron;
Uyarım merkezde değerlendirildikten sonra oluşturulan yanıtı efektör organlara götüren sinirlerdir.
1. Somatik motor: İskelet kaslarına
2.Otonom motor: Düz kas ve bez hücrelerine
İnternöronlar;
1.Merkezi sinir sisteminden dışarı çıkmazlar
2.Vücutta bulunan nöronların çoğunu oluştururlar
3.Gelişmiş fonksiyonlarda görev alırlar
4.Sayıları sinirsel aktivitenin kompleksliği oranında artar
5.Sadece kasların gerilme refleksinde görev almazlar.
Destek Sinir Hücreleri
Sinir hücresine nöron adı verilmektedir. Nöronların arasına destek görevi görmek üzere neuroglia
denilen küçük sinir hücreleri doldurur.
1.



2.
a.



Mikroglia
Kandan köken alan makrofajlardır
MSS’de bulunurlar.
Fagositoz yetenekleri vardır.
Makroglia
Oligodendrosit
Myelini oluştururlar.
Periferde schwann hücreleri aynı görevi üstlenir.

b.

Astrosit
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Kan beyin bariyerini oluştururlar.

14.1.1 SİNİR SİSTEMİNİN FONKSİYONEL ÜNİTESİ
Refleks arkı sinir sisteminin en basit fonksiyonel ünitesidir.

https://www.bilgiustam.com/resimler/2019/03/14951_refleksarki.jpg

Duyu siniri yoluyla uyarılar omuriliğin reseptör organına iletilir ve alınan cevap motor sinir yoluyla
efektör organa getirilir. Refleks hareketlerini kontrol eden bu yola refleks arkı denilmektedir.

14.1.2 SİNİR HÜCRESİNİN YAPISI
Nöron hücre gövdesi ve bunun uzantılarından kurulmuştur.
Nöronun genellikle iki tür uzantısı mevcuttur. Dendrit, kısa olan
uzantılarıdır. Bir ve daha fazla sayıda olabilir. Nöronun başka
nöronlardan veya reseptörden gelen sinyali kabul eden bölgesidir.
Axon, Nöronun aldığı sinyali dendrit bölgesinden uzağa doğru ileten
kısımdır. Aksonun yapısını anlatacak olursak ortada yarı sıvı halde
aksoplazma bulunur. Aksoplazmayı çevreleyen hücre membranına
axolemma denir. Axolemmayı saran diğer örtüler bakımından
axonları ikiye ayrılır. Miyelinli akzon ve miyelinsiz akzon’dur.
Miyelin lipoit tabiatında kalınca bir örtüdür. Miyelin örtüsü akzon
boyunca aralıklı kesintilere uğrar ve boğumlar oluşturur. Bu
boğumlara ranvier boğumu denilir. Miyelin tabakasını üzerini
schwann hücrelerinin oluşturduğu nörilemma tabakası kaplar.
Denge Potansiyelinin Oluşumu
İstirahat halindeki bir sinirin dışında içe göre sodyum, içinde dışa göre potasyum fazladır. Derişim
nedeniyle bu iyonlar içeri ve dışarı geçmeye çalışmaktadır.
1. Sinir membranı sodyuma (Na+) karşı az geçirgendir.
2. Membrandaki sodyum pompası içeri sızan sodyumu dışarı pompalar.
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3. Membran potasyuma (K+) karşı çok geçirgendir.
4. İçeride büyük moleküllü protein anyonları vardır ve dışarı çıkamazlar (Elektriksel yük oluşturur ve
+
K içeride kalır).
Bir membranla ayrılmış iki kompartman arasında serbestçe hareket edebilen bir iyon varsa, bu iyon
üzerine etkiyen iki güç vardır:
1.
Konsantrasyon gradyanı
2.
Elektriksel gradyan
Konsantrasyon gradyanı ile elektriksel gradyan eşitlendiğinde denge oluşur.
Aksiyon potansiyeli
Uyarılabilir hücrelerin membranında gerçekleşen büyük potansiyel değişimleridir. 100 mV’a varan
düzeylerde değişim olur (-70’den +30’a). Değişim çok hızlıdır (1‐4 ms). Oluşan aksiyon potansiyeli sinir
membranı boyunca hızla iletilir.
Sinaps
Sinir sistemi birbiri ile bağlantılı milyarlarca nörondan oluşmuştur. Bir nöronun diğeriyle bağlantı
kurduğu ve uyarımın birinden diğerine geçirildiği ya da inhibe edildiği yapılardır. Sinapstan önceki nörene
presnaptik nöron, sinapstan sonraki nörona postsinaptik nöron denir. Her sinapsta impuls postsinaptik nörona
geçmez.
1. İmpulsu geçiren sinapsa, Uyarıcı Sinaps
2. İmpulsu geçirmeyen sinapslara, İnhibe edici Sinaps denilmektedir.
Sinapsislerin Özellikleri
1.
İleriye doğru tek yönlü iletim (irreciprocal) vardır.
2.
Uyarım iletimi gecikmelidir (aksona göre 0.50- 0.75milisn).
3.
Refleks yayları yorulabilir (sinaptik düğümde geçişi sağlayan maddelerin tükenmesi).
4.
Sinapsta vaskülarizasyon fazla, metabolizma hızlıdır.
5.
Sinaptik bağlantılar anoksi ve anesteziye duyarlıdır.
6.
Sinaptik bağlantı bazı ilaçlara çok duyarlıdır (teofilin, kafein, teobromin).
Sinaptik Nörotransmitter Maddeler

Presinaptik nöronun akson terminalinden salgılanan kimyasal maddelerdir.

Postsinaptik nöron veya effektör hücrenin yüzey reseptörü tarafından tanınırlar.

Hücreyi uyarır veya inhibe ederler.
Nörotransmitter Maddelerin Özellikleri
Sentezlenmesi için gerekli enzimler presinaptik nöronda bulunmalıdır.
 Nöron uyarıldığında;
 Presinaptik nörondan salınmalı
 Postsinaptik membranda özgül reseptöre bağlanmalı
 Biyolojik aktiviteye neden olmalı
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 Görevini tamamladıktan sonra etkisini hemen ortadan kaldıracak enzim mekanizması
bulunmalıdır.
Nörotransmitter Maddeler
Kriterlere tam olarak uyanlar

Asetilkolin

Noradrenalin
Kriterlere kısmen uyanlar

Dopamin

Adrenalin

Histamin

Glutamikasit

Serotonin

Glisin

Gamma aminobütirikasit (GABA)
Reseptörler
Duyarlı oldukları enerji formundaki değişiklikleri sinir impulsu haline çeviren yapılardır. Reseptör
hücrelerinde uyarımın alınışı ve sinir impulsunun yaratılışı genel bir kural olareak şu şekilde şekillenir:
1.
2.
3.
4.

Uyaran
Reseptörde lokal permeabilite değişikliği
Reseptörde lokal depolarizasyon
Afferent akzonda aksiyon potansiyeli

Reseptörlerin Sınıflandırılması
Bulundukları yere göre,
1.Enteroseptör (Interoceptor): İç organlarda bulunur.
2.Eksteroseptör (Exteroceptor): Vücudun dışınds ve deride bulunur. Göz ve kulaktaki reseptörler vücudun
dışında olan değişikliklerden etkilenir.
3.Proprioseptör (Proprioceptor): Kaslardaki kas mekiği, iç kulaktaki denge organı ve tendonlardaki
/oynak yerlerdeki reseptörler bu gruptandır.
Duyarlı oldukları enerji formuna göre,
Mekanoreseptörler (Temas basınç, kinestetik, iç kulağın cochlea kısmındaki ses reseptörleri, iç kulaktaki
macula ve semisicular kanaldaki reseptörler, kas ve tendon gerilme reseptörleri, akciğer ve sağ atriyumdaki
gerilme reseptörleri, damar çeperindeki basınç resetörleri)
Kemoreseptör (Dildeki lezzet tomurcukları, burundaki koku reseptörleri, sinüs caroticus ve arcus
aorticustakiglomera aortica ve kandaki oksijen, karbondioksit ve pH değişikliklerini alan reseptörler)
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Termoreseptörler (Sıcaklık duyusunu Ruffini organı ve soğukluk duygusunu Krause bulbusu adını alan
reseptörler)
Fotoreseptörler (Gözün retinasında ışık enerjisindeki değişiklikleri alan reseptörler)
Nosiseptörler (Acı ve ağrı resptörleri)
Ağrı

A- Somatik Ağrı : Kemik, kas, deri gibi somatik yapılardan gelen ağrılardır.
1. Yüzeysel ağrı: Vücut yüzeyinden, derideki reseptörlerden gelen ağrılardır.
2. Derin ağrı: Kaslar, kemikler, bağdoku, eklemlerden gelen ağrılardır.
B- Visseral Ağrı: Safra kesesi ve böbrek sancıları, ülser ve apandisit ağrıları, kalp enfarktüsü ağrılarıdır.

Özel ağrı tipleri
Projekte olan ağrı:
Ağrı duyusunu ileten sinir reseptörden değil daha yukarılardan uyarıldığında, sadece uyarım bölgesinde
değil reseptörde de ağrın hissedilir. Bel ve boyun fıtıkları, ampute bacaklarda ağrı gibi…
Yansıyan ağrı:
İç organların ağrı reseptörlerinin uyarılması ağrı, uzakta yüzeysel bir bölgede dermatom’da duyulmasıdır.
Dermatom ve iç organ sinirleri omuriliğin aynı segmentinden giriş yapar (Kalp enfarktüsünde kolda ve
omuzda ağrı hissedilmesi gibi…).
Sinir İletim Hızı (Velositesi)
Sinir uyarımının (impulsunun) sinir boyunca iletilme hızıdır (m/s). Akson çapı büyüdükçe
velosite artar. Miyelinli sinirlerde uyarım bir boğumdan diğerine atlamaktadır.

14.1.3 MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ
Medulla Spinalisin Fonksiyonel Anatomisi
Gri cevher (substantia grisea): Sinir hücreleri ve dentritlerden oluşur. Çoğu miyelinsiz aksonlar, nöroglia
ve kan damarlarından zengindir.
Beyaz cevher (substancia alba): Nöroglia tarafından desteklenir, miyelinli aksonlar bulunur.
Medulla Spinalisin Zarları
Piamater: kan damarlarından zengin, dış zardır.
Medulla Spinalisin Görevleri
Gövde ve ekstremite kaslarını kontrol eden refleks merkezleri olarak iş yapar,
Bu refleks merkezleri ile beyin merkezleri arasında bağlantı sağlayan yollar olarak görev alır.
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BEYİNİN BÖLÜMLERİ

BEYİN KÖKÜ
Medulla oblangata (beyin soğanı)
MSS’nin en önemli kısımlarını taşır. Vegatatif fonksiyonların merkezidir.







Solunum merkezleri
Sindirim (çiğneme, yutma, tükürük bezleri, kusma reflexi)
Dolaşım (vazomotor merkez, kalp çalışmasını düzenleyen merkez)
Sekresyon
Reprodüksiyon
Absorbsiyon

Retiküler formasyon
Beyin kökünde yer alır. Çeşitli büyüklükte sinir gövdesi ve tellerinden oluşur. Ağ görünümüne sahiptir.
Retiküler formasyonun pons cerebri (beyin köprüsü) ve mesencephalon (orta beyin)’da buluna kısmı uyarıcı,
medulla oblangatada bulunan kısmı inhibe edicidir. Görevleri;
 Bütün sinir sisteminin ve vücudun uyanık tutulmasında görevlidir (RAES).
 Duyuların algılanması ve beyin korteksinin uyarılmasından sorumludur (Arka planın filtrelenmesi,
alışkanlıklar, algıda seçicilik).
 Somatik motor kontrol ile koordine hareketlerin yapılması ve denge, duruş, antigravite kas tonusun
sağlanmasından sorumludur.
 Limbik sisteme impulslar gönderir. Acı, ağrı – heyecan, öfke olaylarının oluşmasında işe karışır.
 Hipotalamusun uyarılmasını sağlayarak, vejetatif fonksiyonların (kalp, dolaşım, sindirim, solunum )
modülasyonunu sağlar.
Bazal gangliyonlar
Cerebrumun tabanında (basis) yer alan sinir gövdesi topluluklarıdır (nucleus). Kas hareketlerinin
yapılmasında korteks, serebellum ve bazal gangliyonların görevi vardır.
Diensefalon
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Diensefalon beyin kökü ile serebrum arasındaki beyin bölgesidir. Talamus, epitalamus ve
hipotalamusdan oluşur.
Hipothalamus, vücudun esas fonksiyonlarının ihtiyaca göre ayarlanmasını sağlar.
Hipotalamusun Fonksiyonları
 Somatomotor ve visceromotor aktivitelerin koordinasyonu,
 Endokrin Sistem kontrolü,
 Vücudun su dengesi ve susamanın kontrolü,
 Vücut ağırlığının kontrolü (tokluk, açlık ve iştah),
 Reprodüksiyon ve seksüel davranışlar,
 Vücut sıcaklığının düzenlenmesi,
 Uyku ve uyanıklılık hallerinin ayarlanması,
 Heyecan, korku ve hiddetin kontrolü.
Thalamus, korteks cerebriye giden yolların kapısıdır. Thalamus ve korteks cerebri dış dünyayı idrak
etmeyi sağlayan yapılardır.
Epithalamus, Epitalamus diensefalonun posterior (dorsal) segmentidir. Habenular nükleus ve pineal
cisimden oluşur. Üreme / beslenme davranışları, ağrının değerlendirilmesi, uyku uyanıklık siklusu, stres cevabı
ve öğrenmeye ilişkin fonksiyonları vardır.
Serebrum
İki kısımdan meydana gelmiştir. Neokorteks insanın dış alemle bağlantısını düzenler. His,
düşünce, yaratıcılık ve hafıza gibi olayları meydana getirir. Neokorteksin altında limbik sistem bulunur.
Serebrumun frontal, pariyetal, temporal ve oksipital lobları bulunmaktadır.
Frontal lob: Akıl yürütme, motor beceriler ve konuşmaya,
Pariyetal : Dokunma ve ağrıya,
Temporal: Dil ve seslerin yorumlanmasına,
Oksipital: Göz retinasına gelen görsel bilgiye ilişkin impulsların işlenmeyle ilişki
Limbik sistem
Korteks serebrinin iç sınırını oluşturan limbik sistem, aynı zamanda beyin kökünün etrafında halka gibi
bir yapı oluşturmaktadır. Çeşitli nükleus ve traktusları içermektedir

Koku alma ve bununla ilgili davranışlarda, yeme-içme, eş bulma, yavruların bakımı, yavruların
bakımı ve analık görevleri gibi temel hayatsal olaylarda,

Korku, hiddet ve savunma reaksiyonlarının meydana gelmesi (gyrus cinguli),

Yenilebilir ve yenilemez maddelerin ayırt edilmesi (amigdala),

Hayvanda ödüllendirilmiş ve cezalandırılmış hissi uyandırılması (amigdala ve septum nuc.),
 Bazı hayvanların düşmanı ile karşılaştığında ölü gibi davranması , (gyrus cinguli),
 Çiftleşme ile başlayan ve gebelikle sonuçlanan bir dizi seksüel davranışlar limbik sistem tarafından
düzenlenmektedir.
Serebellum
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Küçük beyin olarak da adlandırılan serebellum, medulla oblongata ve ponsun üzerinde yer alır.
Cerebellum doğrudan hiçbir kasa emir vermez. Kas hareketlerinin kontrol eder ve koordinatörüdür. Sinir
sisteminin sensorik ve motorik yolları arasına yerleşmiş bir kontrol sistemidir.
Serebellum eylemsizlik ve ivme bozulmalarını önlemek için ayarlamalar yapar. Bunlar;





Tüm eklemlerde kaslarda ve basınç alanlarında bulunan proprioseptif reseptörlerden,
İç kulaktaki denge aparatından,
Görme ile ilgili korteksten,
Kaslara tüm impulsların gönderildiği motor korteksten impulsları alır.

14.1.4 OTONOM SİNİR SİSTEMİ
Kalp, kan damarları, düz kaslar ve bezlerin aktivitelerini kontrol eden otonom sinir sistemine vejetatif
sinir sistemi de denir. Otonom sinir sistemi anatomik, fizyolojik ve anatomik olarak ikiye ayrılır.
1.
Sempatik Sistem
Sempatik sistem hayvan tehlike anında iken devreye giren sistemdir. Sempatik sistem uyarıldığında
kızma, hiddet, heyecan durumlarındaki olaylar şekillenir. Bu olaylar kalbin hızlı çarpması, kan basıncı ve kan
glikoz seviyesinin yükselmesi, kılların dikleşmesi, kan damarlarının daralması, terleme, pupilla daralması,
gastrointestinal aktivitenin yavaşlaması gibi olaylardır.
2.
Parasempatik Sistem
Egzersizin meydana getirdiği koşullara vücudu adapte eder. Maraton koşucularında kalp atım sayısı
normalden düşüktür. Kan dolaşımı üzerine etki eder. N. Vagus aracılığı ile kalp atımını düşürür.
14.2 DUYU FİZYOLOJİSİ
Duyular çeşitli uyarımlarca başlatılan afferent impulsların beyin korteksinde bir bilinç düzeyine
gelmesiyle oluşur. Bilinçli ve bilinçaltı duyular olmak üzere ikiye ayrılır. Bilinçli duyular somatik ve özel duyular
olmak üzere ikiye ayrılabilir.
Bilinçli somatik duygular temas, basınç, ısı, ağrı ve proprioresepsiyon’dan oluşur. Özel duyular ise
görme, koku alma, duyma, denge ve tat almadan oluşur.
Bilinçaltı ise somatik uyarımlardan ve visseral uyarımlardan oluşmaktadır. Somatik uyarımlar kas
uzunluğu ve gerilimi, visseral uyarımlar kan basıncı, kan pH’sı ve oksijen düzeyi, vücut sıvılarının ozmalaritesi,
kan şekeri uyarımlarından oluşur.

14.2.1 RESEPTÖRLER
Gelişmiş canlılarda duyu sisteminin üç temel bileşeni vardır:
•Reseptör
•Afferent sinir
•Beyindeki duyu merkezi
Duyusal algı süreci duyu reseptörlerinde başlar. Duyu reseptörleri iç ve dış ortamdaki değişiklikleri
algılar. Değişime uğramış nöronlar (sinir hücreleri), epitelyal hücrelerden oluşur.
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Reseptörlerin Fonksiyonları
1.
Alma ( Resepsiyon): Enerji formuna göre özelleşmiş bölgede ısı, ışık, basınç gibi uyaranların
enerjileri absorbe edilir.
2.
Dönüştürme ( Transdüksiyon): Uyarım enerjisinin formuna göre membran iyon geçirgenliği farklı
mekanizmalarla değişebilir.
3. Güçlendirme ( Amplifikasyon): Uyarım enerjisinin güçlendirilmesidir. Güçlendirme dönüştüme
işleminin bir parçası olarak da gerçekleşebilir.
4. İletme ( Transmisyon ): Reseptör potansiyelinin merkezi sinir sistemine iletimi
reseptörün kendisi bir sinir hücresi olabilir. Reseptör hücresi sensorik nöronlarla sinaptik bağlantılar
kurabilir.
5.
Entegrasyon: Alınan duyusal bilginin işlenerek düzenlenmesidir.

14.2.2 DOKUNMA DUYUSU
Dokunma, basınç ve vibrasyon duyularından oluşur.
Dokunma duyusu: deri veya derinin hemen altındaki dokularda bulunan dokunma reseptörlerinin
uyarılmasıyla oluşur.
Basınç duyusu: Genellikle daha derin dokuların deformasyonu ile oluşur.
Titreşim duyusu: Hızlı, tekrarlayıcı duysal sinyaller ile oluşur.
Dokunma Duyusu Reseptörleri
1. Serbest sinir uçları: En az özelleşmiş reseptörlerdir. Dokunma ve basınca duyarlıdırlar, acı ve ağrı
duyusunun algılanmasında rol alırlar.
2. Meissner korpüskülü: Temas ve basınç duyularını alırlar. Hafif dokunmaya duyarlı, hızlı adaptasyon
gösteren (fazik), çok hassas reseptörlerdir.
3. Merkel diski: Deri ve mukozada bulunan temas reseptörleridir. Yavaş adapte olurlar.
4. Kıl kökü reseptörü: Kıl ve kıl kökünü çevreleyen sinir liflerinden oluşur. Bir temas reseptörüdür. Fazik
tiptedir. Kıllar kaldıraç görevi görürler.
5. Ruffini organı: Derinin alt tabakalarında ve derin dokularda, deri ve derin dokulardaki deformasyonlarda
rol alır.
6. Pacini korpuskülü: Deri altı, peritoneum, mesenterium, ligament ve eklemlerde yer alır. Çok hızlı adapte
olur ve basınca duyarlıdır.

14.2.3 GÖRME DUYUSU
Işığın fotoreseptörlerce algılanarak oluşan sinyallerin beyine iletilmesi durumudur. Gözlerimiz ışığı alır
ama “görme” beyinde oluşur. Göz yanılgısı denilen şey aslında beyin yanılgısıdır. Işık foto reseptörlere
ulaşmadan önce diğer tabakaları geçmek zorundadır. Bu nedenle göze giren ışığın ancak % 10 luk bir kısmı
fotoreseptörlere ulaşarak görüntü oluşmasına katkıda bulunur.
Fotoreseptörler
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Çubuklar: Loş ışıkta görmeyi sağlarlar. Hareketi daha iyi algılarlar. Rhodopsin adı verilen bir retinal
pigment içerirler. Rhodopsinin yeniden yapılması için A vitaminine ihtiyaç vardır.
Koniler: Koniler ışığa daha az duyarlıdırlar. Alacakaranlıkta yeterince aktivite gösteremezler. Farklı
dalga boylarındaki ışığa duyarlı tipleri vardır. Renklerin ayırd edilmesinden sorumludurlar. Çubukların aksine
retinanın sentralinde yoğun periferinde seyrektirler.
14.2.4 DUYMA
Hayvanın yaşamını sürdürmesinde, besin arama, iletişim, tehlikelerden haberdar olma ve ekolokasyonda
önemli bir duyudur.
Ses hava moleküllerinin dönüşümlü olarak sıkıştırma ve basıncını azaltma fazlarındaki
titreşimlerindeoluşan bir enerji türüdür.
Duyma sistemin yapısı
1. Dış kulak
• Kulak kepçesi
• Kulak kanalı
2. Orta kulak
• Timpanik membran
• Kemikçikler
3. İç kulak – Kohlea

14.2.5. DUYMA
Ses dalgalarının kulak kanalına girmesini yönlendirme ve güçlendirme durumu takip eder. Kulak
kepçesi bir çok memeli tarafından ayrı yönlere ya da birlikte belirli bir yöne yöneltilir. Ses kaynağının yönü
saptanır.
1.
2.
3.

Ses dalgaları timpanik membranı titreştirir ( Östaki borusu).
Timpanik membran kemikçikleri titreştirir (Çekiç, Örs, Üzengi).
Üzengi kemiğinin oval pencere membranını titreştirir (20 kez güçlendirme).

14.2.6 DENGE
Vestibular organ
Başın konumu ve hareketleri ile duruşun kontrolü, gövde, baş, göz küresi hareketlerinin
koordinasyonu,görsel fiksasyon ile dengenin oluşumundan sorumludur. Bu yapıda;
1. Semisirküler kanallar: Başın açısal hareketleri (kinetik)
2. Sacculus & Utriculus: Başın doğrusal hareketleri (statik)

14.2.7 KOKU ALMA
Koku alma alanı Regio olfactorium – olfaktöryel epitel’dir. Burun boşluğunda yer alır. Koku sinir hücresi
bulunmaktadır. Kemoreseptörler aracılık eder. Sinir sistemindeki dış dünyayla direkt temas halindeki, yegane
nörondur. 30 günde bir kendilerini yenilerler.
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Vomero - Nasal Organ (VMO) (Jakobson organı)
İki sıvı dolu keseden oluşur. İnce kanallarla nasoplatinal kanala bağlanır. Keselerdeki sıvı bu kanal
aracılığıyla ağza boşaltılır. Flehmen hareketi kanalın açılmasını sağlar. Ağızdan alınan kimyasal uyaranlar tekrar
vomeronasal organa taşınır.
Tad alma
Yararlı ve zararlı yiyeceklerin ayırt edilmesinde görev alır. Eksik besin maddelerini içeren gıdaların
bulunmasını sağlar. Tad alma sırasında;
 Tadı alınacak madde çözünür.
 Çözelti tad tomurcuğunun içine girer.
 Gustator hücre uyarılır.
 Oluşan aksiyon potansiyelleri beyine iletilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Reseptör çeşitler, fonksiyonları incelendi. Duyu organlarının yapı ve fonksiyonları açıklandı. Merkezi
sinir sisteminin bölümleri detaylandırıldı. Nörotransmitter maddeşler ve sinaptik bağlantılar değerlendirildi.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi sinapsislerin özelliklerinden değildir?
a.
b.
c.
d.

İleriye doğru tek yönlü iletim (irreciprocal) vardır.
Uyarım iletimi gecikmelidir (aksona göre 0.50- 0.75milisn).
Refleks yayları yorulabilir (sinaptik düğümde geçişi sağlayan maddelerin tükenmesi).
Sinaptik bağlantılar anoksi ve anesteziye duyarlı değildir.

2)
a.
b.
c.
d.

Aşağıdakilerden hangisi uyarılmış nöronda nörotransmitter madde özelliklerinden değildir?
Presinaptik nörondan salınmalı
Postsinaptik membranda özgül reseptöre bağlanmalı
Biyolojik aktiviteye neden olmamalı
Görevini tamamladıktan sonra etkisini hemen ortadan kaldıracak enzim mekanizması bulunmalı

3)
a.
b.
c.
d.

Aşağıdakilerden hangisi reseptör fonksiyonlarından değildir?
Resepsiyon
Konsültasyon
Entegrasyon
Transdüksiyon

4)Aşağıdakilerden hangisi dokunma duyusu reseptörlerinden değildir?
a.
b.
c.
d.

Merkel diski
Ruffini organı
Pilorus bezi
Serbest sinir uçları

5)Sinir siteminin en basit fonksiyonel ünitesi nedir?
a.
b.
c.
d.

Nöron
Sinaps
Nörotransmitter
Refleks arkı
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