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PROTEİNLER

• Yapısında, C, H, O ve N atomları bulunur. Bazılarında S ve P atomları da mevcuttur.
• Yapıtaşları (monomerleri) ………….………………….….....aminoasitlerdir

Amino aside bazik 

özellik verir.

Amino aside 

asidik özellik verir.

Aminoasitlerin farklı olmasını sağlar.

Bir amino asidin yapısı;

• Yapıtaşları ………………………………………………. enerji kaynağı olarak kullanılırlar.

Amino asitler kuvvetli 
bazlar karşısında asit, 

kuvvetli asitler karşısında 
baz gibi davranır. Ortam 
pH sinin dengelenmesi 

üzerinde bu şekilde etkiye 
sahip moleküllere amfoter

maddeler denir.

• Hücrede …………………  - …………………  ,  …………………………………….  ve …………………………………..  olarak görev yaparlar

• Yapı birimlerinin oksijenli solunumda kullanımı sırasında ……………  ,  …………….  ve ……………….. açığa çıkar.

üçüncü  dereceden 
CO2

Yapıcı              onarıcı
• Proteinler vücutta depolanmaz. Besinlerle alınan amino asitlerin fazlası yağa çevrilerek yağ hücrelerinde depolanır. 

H2O NH3

enerji  verici düzenleyici



• Protein yapısında yer alan aminoasitlerin ......................., ........................ ve ...................... protein
çeşitliliğini sağlar. Evrensel 20 farklı çeşit aminoasit bulunur. Bazı prokaryotlarda buna ek olarak 2 yeni 
aminoasit çeşidinin varlığı da tespit edilmiştir.

• Proteinlerin yapısına katılan aminoasitlerin 12 tanesini karaciğer hücrelerinde dönüşüm tepkimeleriyle 
sentezleyebiliriz. 8 tanesini sentezleyemeyiz. Sentezleyemeyip dışarıdan hazır aldığımız bu 
aminoasitlere …………………………………………………. denir.

sayısı çeşidi dizilişi

Proteinlerinin Sentezi ve Çeşitliliği

• Sentezlenen proteinler bireyin …………….....………………. olup, bu olay ……………………….…… gerçekleşir. kendine özgü ribozomda 

• Protein sentezi ...................................................... göre yapılır.DNA(gen) şifresine

temel (esansiyel) aminoasit 

+ H2O



Proteinleri Üç Boyutlu Yapısı

Sentezlenen polipeptidin …………………..………………………… 
olabilmesi için çeşitli bağlarla kendi üzerine kıvrım ve katlanmalar 
yapması gerekir. Primer (birincil) yapı  işlevsellik göstermezken, 
sekonder (ikincil), tersiyer (üçüncül) ve kuaterner (dördüncül) 
yapı işlevsellik gösterir.

Yüksek sıcaklık, basınç, uygun olmayan pH değerlerinde 
proteinlerin sırasıyla dördüncül, üçüncül ve ikincil yapısı 
bozulabilir. Bu durumda protein işlevselliğini yitirir. Proteinlerin 
bu şekilde yapılarının bozulmasına …….………………………..…… denir. 
Bazı proteinler denatürasyona uğradıktan sonra ortam şartları 
eski haline geri döndüğünde yeniden katlanarak işlevsel yapıya 
kavuşabilir. Buna ……………………………….. denir.

denatürasyon

renatürasyon

işlevsel bir protein 

Denatürasyonla proteinlerin …………………….…………………….. değil üç 
boyutlu yapıları bozulur. Yani …………………………………..…… kırılmaz.

aminoasit dizilimleri 

peptit bağları 

Bazı proteinler denatürasyona uğradıktan sonra tekrar renatüre
olamaz. Yumurtanın tavada pişirilmesi sonucunda ısı etkisiyle 
katılaşması ve beyaz renk alması buna örnektir.

Sekonder (İkincil) Yapı: 
Polipeptit omurgasının 
tekrarlanan bileşenleri 

arasındaki hidrojen  bağları 
sayesinde katlanma ve 

kıvrımlar oluşur.

Tersiyer (Üçüncül) Yapı: 
Aminoasitlerin yan 

zincirleri (R) grupları 
arasında van der waals
etkileşimleri, hidrojen 

bağları iyonik bağlar ve 
disülfit bağları kurularak 

sağlanır. 

Kuaterner
(Dördüncül) Yapı:

Birden fazla sayıda 
tersiyerin bir araya 
gelmesiyle oluşur.

Primer (Birincil) Yapı:
Aminoasitlerden oluşan 
düz polipeptit zinciridir.
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PROTEİNLERİN GÖREVLERİ

• Aminoasitlerin amfoter özelliği sayesinde vücut sıvılarının pH’sını düzenler.

• Albumin ve globülin proteinleri kanın ozmotik basıncının düzenlenmesinde görev alır.

• Hemoglobin  oksijen ve karbon dioksit taşımakla görevli proteindir.  Hemoglobin kana kırmızı rengini verir. 

• Histon proteinleri DNA yla birlikte kromozomların yapısına katılır.

• Aktin ve miyozin proteinleri kasların kasılıp gevşemesinde rol oynayarak hareketi sağlar.

• Kollogen ve elastin gibi proteinler, kemik, diş  ve derinin yapısına katılır.

• Keratin proteini saç ve tırnakların yapısına katılır.

• Kanal proteinleri, taşıyıcı protein ve enzimler hücre zarının yapısına katılarak madde taşınımında rol oynar. 

• Enzim ve hormonların yapısına katılarak büyüme ve gelişmeyi sağlar. Metabolizmayı düzenler.

• Fibrinojen ve protrombin gibi proteinler kanın pıhtılaşmasında görev alır.

• 3. dereceden enerji kaynağı olarak kullanılır.

• Antikor, interferon gibi proteinler bağışıklığın sağlanmasında etkilidir.

• Glikoproteinler, hücrelerin birbirleriyle olan iletişimini sağlar. Reseptör özelliği göstererek etraftan gelen uyarıları algılar.

• Lipoproteinler hücre zarının ve zardan oluşan organellerin yapısına katılır.



Protein yetersizliğinde;
• Kan proteinlerinin azalmasına bağlı olarak kanın protein ozmotik basıncı 

düşer. Bu nedenle doku sıvısının fazlası kan tarafından yeteri kadar 
toplanamaz ve birikir. Protein eksikliği sonucu oluşan bu duruma açlık ödemi 
denir. 

• Yaralar geç iyileşir.
• Hemoglobin yapımı azalır. Kansızlık görülür. 
• Antikor sentezi yeterli yapılamadığı için enfeksiyonlara karşı direnç azalır.
• Bebeklik döneminde protein yetmezliği zeka gelişiminde geriliğe neden olur. 

İnsanda proteinler vücutta depolanmadığı için besinlerle yeterli 
protein alınmadığında protein yetersizliği ortaya çıkar. 

NOT



KARBONHİDRAT-YAĞ-PROTEİN KARŞILAŞTIRILMASI

Enerji Eldesinde Kullanım Sıraları

Karbonhidrat – Yağ - Protein

Bir Gramından Elde Edilen 

Enerji Miktarına Göre Sıraları

Yağ – Protein - Karbonhidrat

Canlıda Bulunma Oranlarına Göre Sıraları;

Protein – Nükleik asit – Karbonhidrat – Yağ 

Oksijenli Solunumda Parçalanmaları 

Sonucu Açığa Çıkan Atık Madde Çeşitleri

Karbonhidratların yapı birimleri CO2 ve H2O

Yağların yapı birimleri CO2 ve H2O

Proteinlerin yapı 

birimleri
CO2, H2O ve NH3

Hücre Zarının Yapısına Katılma Oranlarına Göre Sıraları;

Protein – Yağ – Karbonhidrat 


