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ATP

• Canlıların temel enerji molekülü ATP’ dir.
• ATP’ nin yıkımı ekzergonik yani enerji açığa çıkaran bir olaydır. ATP’ den serbest kalan bu enerji, hücrelerde endergonik yani enerji harcamayı gerektiren olaylar 

için kullanılır.
• ATP'deki enerjinin serbest kalmasına ......................................,  yeniden depolanmasına .....................................  denir. 
• Defosforilasyon …………............... , fosforilasyon ise ................................... olayıdır.

defosforilasyon fosforilasyon
hidroliz dehidrasyon

defosforilasyon

fosforilasyon

Adenozin

Adenozin monofosfat (AMP)

Adenozin difosfat (ADP) 

Adenozin trifosfat (ATP)

Glikozit bağı

Ester bağı

Fosfat bağları



FOSFORİLASYON ÇEŞİTLERİ

Üç çeşit fosforilasyon bulunmaktadır:

1..........................................................

2..........................................................

3..........................................................

Substrat düzeyinde fosforilasyon

Oksidatif fosforilasyon

Fotofosforilasyon

Organik  besinlerde bulunan fosfatın sadece enzim etkinliğiyle ADP’ye
aktarılması ile ATP sentezlenmesidir. Bu şekilde ATP sentezlemek bütün 
canlılarda ortaktır. 

ETS elemanları ve enzimler kullanılarak ATP sentezlenmesidir. Bu olayda son 
elektron tutucusu olan moleküller değişkenlik gösterebilir. Oksijenli solunum, 
oksijensiz solunum ve kemosentezde görülen bir fosforilasyon çeşididir.

Işık enerjisi, klorofil, enzim ve ETS kullanılarak ATP sentezlenmesidir. Fotosentez 
sırasında gerçekleşir. 



NOT

Bir hücrede sentezlenen ATP kural olarak yine o hücre içinde harcanır. Dolayısıyla her hücre kendi 
ATP’sini kendisi üretir. Bir başka hücreden ATP transfer edilemez. Ancak bazı hücreler birbirine ATP 

transferi yapabilmektedir. Floem dokusunda bulunan arkadaş hücrelerinden kalburlu boru 
hücrelerine ATP transferi yapılabilmektedir. 

Arkadaş 
hücreleri



EKZERGONİK VE ENDERGONİK TEPKİMELER

EKZERGONİK TEPKİME ENDERGONİK TEPKİME
Gerçekleşirken kullandığından daha fazla enerji açığa 

çıkaran tepkimelerdir.

Gerçekleşmesi için enerji harcanan tepkimelerdir.

• Oksijenli solunum

• Oksijensiz solunum

• Kas kasılması
• Sinirsel iletim
• Biyosentez
• Aktif taşıma
• Pinositoz
• Fagositoz
• Ekzositoz

Serbest enerji, bir sistemin sıcaklık ve basıncının sabit olduğu durumda iş yapabilen enerjisidir. 
Canlılarda iş yapabilen bu enerji ATP molekülünde depolanır.

• Fermantasyon
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• Defosforilasyon
• Fosforilasyon



HORMONLAR

• Gelişmiş canlıların tüm doku ve organlarının uyumlu 
çalışmasında …………..……………… ve ………………………………  
…………........................... birlikte görev alır. 

sinir sistemi iç salgı bezleri 

• Endokrin bezlerin ürettiği salgılara ………………..…. denir.hormon

• Hormonlar tarafından uyarılan yapılara ………………….  
……………….  adı verilir. Bu yapılara ……………. yoluyla 
ulaşan hormonlar, o yapının aktivitesini düzenler. 

organ kan 

• Kandaki miktarları az olmasına rağmen hormonların 
biyolojik etkileri oldukça yüksektir.

• …………………………… , …………………… ve ……………………… , 
…………  ve  …………………………………... , …………………… ve 
…………………….. gibi pek çok fonksiyonun 
düzenlenmesinde hormonlar görev alır.

• Hormonlar ………………….. , ………..…… , …….……….. ya da 
…………..…. yapılı olabilir.  Örneğin insülin ve glukagon
gibi bazı hormonlar ………………. yapılı olmasına rağmen, 
östrojen ve  testosteron gibi hormonlar …………………… 
yapılıdır.

protein
steroit

protein
steroit

(endokrin bezler)

hedef

Metabolizma

su                mineral dengesi 
davranış 

büyüme               gelişme 

üreme

amino asit peptit

Hipofiz ve 
epifiz bezi

Tiroit bezi

Timüs bezi

Böbrek üstü bezleri
Pankreas

Eşeysel bezler



HORMONLAR

Her hormonun, hücrede  bağlandığı reseptör ile yüzey 
uygunluğu vardır. Bu durum anahtar-kilit uyumuna da 

benzetebilir. Bu nedenle bir hormonun bir hücreyi uyarabilmesi 
için gerekli reseptörün o hücrede bulunması gerekir.

HORMONLARIN KAN YOLUYLA BÜTÜN VÜCUDU DOLAŞMASINA 
RAĞMEN SADECE BELLİ HÜCRELERDE ETKİ MEYDANA 

GETİRMESİNİN NEDENİ NEDİR?


