
CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ

• Lipitler

Biyotik Yazarı
Canset YILDIZ



• Yağların yapıtaşları genellikle ……………………………... ve ………….……….....… dir.

• Başlıca C, H, az oranda O ve bazıları da N ve P içeren organik bileşiklerdir.

• Suda çözünmezler; ………………………………………………………………………..….. gibi organik çözücülerde çözünürler.

2. LİPİTLER

gliserol yağ  asitleri
• Yağlar …………………………………………….. enerji kaynağı olarak kullanılır. Ancak karbonhidratlardan ………………………………. enerji verirler. 

Bunun nedeni yapılarındaki ……………………………………. daha fazla olmasındandır. Bu kadar çok enerji vermelerine rağmen birinci 
dereceden enerji kaynağı olarak kullanılmamasının nedeni ise ………………………………………..……………………. olmasıdır.

• Yağların yapı birimleri hücresel solunumda parçalandığında ………………………………………………………... oluşumu fazladır. Bu nedenle 
develer hörgüçlerinde, göçmen kuşlar vücutlarında yağ depo eder.

• Yağlar derinin altındaki yağ dokuda  birikerek …………………………….……………….......…. sağlar. Bu nedenle kutuplarda yaşayan hayvanların 
yağ tabakası daha fazladır.

ikinci dereceden daha fazla 

H atomunun 

parçalanmalarının daha zor 

metabolik su 

ısı yalıtımı 

alkol, eter, benzen, kloroform, aseton 

• Deri altında ve organların etrafında bulunan yağ tabakası …………………………………….. organizmayı korur.darbelere karşı 

• Yağların yapısında …………………………. fazla olduğundan yağlar az kütlede çok enerji verirler. Bu sayede kuşlar uzun göç yollarına 
çıkmadan önce vücutlarında yağ depo eder.

H atomu 

• Derideki yağ bezlerinin salgıladığı yağ, derinin ……………………………………………………………………………….………………….. sağlar. esnek olmasını ve nemin korunmasını 



• Yağ asitleri ............................................... ve ………................................................  olmak üzere iki grupta incelenirdoymuş yağ asitleri doymamış yağ asitleri 

Oda sıcaklığında katıdır Oda sıcaklığında sıvıdır.

Bütün C atomları H ile 
doyurulmuştur. Bu nedenle C 

atomları arasında tek bağ bulunur.

Örn: Tereyağ, kuyruk yağı

Bütün C atomları H ile 
doyurulmadığından bazı C atomları 

arasında çift bağ bulunur.

Örn: Zeytin yağı, ayçiçek
yağı, mısırözü yağı

• Yağların birbirinden farklı çeşitlere sahip olması taşıdıkları yağ asitlerinin farklı olmasından kaynaklanır. 

2. LİPİTLER

• Vücudumuz için gerekli olan yağ asitlerinin tüm çeşitlerini sentezleyemeyiz.  Vücutta sentezlenemeyip 
dışarıdan hazır alınması gereken yağ asitlerine ……………………..………………………………………………….... denir. 

• Örn: Omega yağ asitleri

temel (esansiyel) yağ asitleri



…………………………………………………….……

LİPİT ÇEŞİTLERİ

Lipitler 3 grupta incelenebilir.

……………………………………………………......

………………………………………………………….
1. Trigliserit

3. Steroitler

1 Gliserol3 Yağ asidi 1 Trigliserit +  3 Su

Trigliseritlerin yapısında ester bağları bulunur

• Hücre zarının dayanıklılığını ve geçirgenliğini etkiler.

• Sinir hücrelerinde yalıtım sağlar.

• D vitamini ve bazı hormonlar (östrojen, testosteron gibi eşeysel hormonlar) steroit yapılıdır.

• Kolesterol bitki hücre zarında bulunmayan sadece hayvanların hücre zarında bulunan 
bir steroit çeşididir.

Besinlerle alınan 
karbonhidrat ve 

proteinlerin fazlası 
trigliserite çevrilerek 

yağ dokuda depolanır. 
Yağlar A, D, E, K grubu 

vitaminlerin 
bağırsaklardan 

emilimini ve vücutta 
depolanmasını sağlar. 

2. Fosfolipitler
Hücre zarının yapısına katılır.

Hidrofilik bir baş kısmı ile hidrofobik bir kuyruk 
kısmından oluşur.

Baş kısmında glireol, fosfat ve yan gruplar 
bulunurken, kuyruk kısmı iki yağ asidi 

molekülünden oluşur.


