
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1-GENEL BAKI� 

Protein metabolizması, karbonhidrat ve yağ metabolizmasından 
biraz farklılık gösterir. Çünkü proteinler vücutta kuruluşu sağlayan esas 
maddelerdir. Bunları organizma mutlaka besinlerle almak zorundadır.  

Besinlerle günde alınması gerekli protein miktarı, genellikle vücut 
ağırlığının her kilogramı için 1 g dır.  

Yavrularda, gebelerde, protein yıkılışını arttıran sürekli ateş, 
bulaşıcı hastalıklar, hipertroidizm gibi durumlarda, protein sindirim ve emilimini 
aksadan sürekli ishallerde, idrarla protein kaybına neden olan nefroz gibi 
hastalıklarda gereksinim 1 g'ın üstüne çıkar.  

Bitkisel ve hayvansal kaynaklardan gelen proteinlerin sindirimi 
sonucu organizmaya dahil olan amino asitlerle bizzat organizma tarafından 
yeniden yapılan amino asitler çeşitli amaçlar için kullanılırlar.  

Kan proteinlerinin, miyozinin, enzimlerin, proteohormonların ve 
hemoglobinin sentezi için amino asitlere gereksinim vardır.  

Protein metabolizmasındaki bir aksama, bu çok önemli biyolojik 
maddelerin fonksiyonlarının da aksamasına neden olur. Diğer besin 
maddelerinde de olduğu gibi protein metabolizmasının ilk basamağı 
absorbsiyonla başlar.  
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13.2-PROTEİN SİNDİRİMİ ve EMİLİMİ. 

Peptid bağlarının hidrolitik yoldan parçalanmasına ve amino 
asitlere kadar ayrılması olayına protein sindirimi denir. Proteinlerin 
emilebilmeleri için amino asitlere kadar parçalanmaları gerekmektedir.  

Protein sindirimi midede başlar. Mideye ulaşan proteinler, mide 
asidine bağlı olarak kuvvetli asit ortamda, mide salgısında bulunan ve bir 
endopeptidaz olan pepsin'in saldırısına uğrarlar. Bunun sonunda proteinler 
az miktarda amino asit ile polipeptidlere parçalanırlar. Pepsin peptid 
bağlarının 1/5 ile 1/10'unu parçalar.  

Pepsin mide mukozasında, inaktif şekli olan pepsinojen 
(propepsin) biçiminde bulunur. Mide boşluğuna salgılandıktan sonra HCl ve 
pepsin'in otakataliz etkisiyle aktif pepsin haline geçer.  

İnce bağırsağa geçen polipeptidler burada pankreasdan salgılanan 
tripsin ve kimotripsin isimli iki endopeptidaz'ın etkisinde kalırlar. Bunun 
sonucu olarak, polipeptidler bir miktar aminoasite ve öncekinden daha küçük 
polipeptidlere parçalanır. Tripsin ve kimotripsin midenin operasyon ile 
alınması halinde, pepsin'in de görevini yüklenir.  

Pepsin, tripsin, kimotripsin, protein ve polipeptid molekülünün iç 
bölümlerindeki peptid bağlarını etkilemelerinden dolayı endopeptidaz adını 
alırlar. 

Tripsin, pankreas salgı hücrelerinde iken aktif olmayan Tripsinojen 
biçimindedir. Tripsinojen enterokinaz enzimi ve tripsin'in otokataliz etkisiyle 
aktif tripsin haline çevrilir. 

Kimotripsin de pankreas salgı hücrelerinde iken inaktif hali olan 
kimotripsinojen biçimindedir. Tripsinin etkisi ile aktifleşir. 

Yukarıda anlattığımız gibi tripsin ve kimotripsin'in parçalama ürünü 
olarak oluşan polipeptidler, daha sonra aminopeptidaz ve karboksipeptidaz 
adı verilen iki ektopeptidaz'ın etkisine maruz kalırlar. Polipeptid zincirini, 
aminopeptidazlar NH2 ucundan başlayarak, karboksipeptidazlar COOH 
ucundan başlayarak parçalarlar. Aminopeptidaz ve karboksipeptidaz sindirimi 
sonunda serbest amino asitler ile dipeptid ve tripeptid'lerden oluşan bir 
karışım ortaya çıkar. 

Karboksipeptidaz'lar, pankreas dış salgısı ile bağırsak boşluğuna 
gelirler. Aminopeptidaz'lar ise, ince bağırsak salgısı ile sindirim kanalına 
verilirler. 

Bu şekilde oluşan di- ve tripeptidler, son basamakta dipeptidaz ve 
tripeptidaz'lar aracılığı ile aminoasit'lere parçalanırlar.  

Aminopeptidaz, karboksipeptidaz, dipeptidaz ve tripeptidaz'lar 
peptid zincirini dış bölümlerinden başlayarak etkilediğinden dolayı 
ektopeptidaz adını alırlar. 

Protein sindirimi sonunda sindirim kanalında serbest amino 
asitlerden oluşan bir karışım oluşur.  
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PROTEİN SİNDİRİM ve EMİLİMİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 101- Protein sindirimi. 
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Sindirim kanalında, protein sindirimi sonucunda ince bağırsaklarda 
serbest kalan amino asitler bağırsak mukoza hücrelerine alınırlar. Amino 
asitlerin bağırsak mukozasına emiliminde aktif bir mekanizma rol oynar.        B 
vitaminlerinin, özellikle pridoksal fosfat'ın bu emilimde görevli olduğu 
bilinmektedir. Bir kısım amino asitler seçimli emildikleri gibi bir kısmıda bazı 
amino asitlerin emilimini inhibe eder. 

Bazan bağırsaklarda geçici olarak meydana gelen bir defekt 
sonucu sindirim kanalında bulunan proteinlerin çok küçük miktarları 
sindirilmeden emilebilir. Bazı kişilerde, bazı besin maddelerine karşı görülen 
aşırı duyarlılık ya da başka bir ifade ile allerjik durumlar, bağırsaklardan 
sindirilmeden geçen proteinlere karşı meydana gelen antikorlara bağlanır.  

Bağırsak mukozasına alınan amino asitlerin büyük bir çoğunluğu 
vena porta'ya geçer. Fazla protein alınması durumlarında amino asitlerin 
küçük bir bölümü duktus thorasicus aracılığı ile taşınır.  

Vena porta ile karaciğere gelen amino asitlerin büyük bir bölümü 
burada tutulur. Kalan kısmı dolaşıma geçer, kanda plazma ve eritrositler 
arasında bölüştürülerek taşınır ve dokulara yayılır.  

Karaciğere gelen amino asitler burada büyük bir süratle üre 
yapımında kullanılır. Karaciğer amino asitlerden ürenin sentezlendiği tek 
organdır. Bunun dışında karaciğer dokusu, amino asitlerden yararlanarak 
albumin, fibrinojen ve az miktarda da globulin'leri sentezlerler.  

Dokulara giden amino asitler, buralara aktif bir transport sistemi ile 
girerler. Yani hücre içerisinde yeterince amino asit bulunsa bile amino asitlerin 
hücre içerisine girmeleri engellenemez. Aktif transport için gerekli enerji 
glikoliz'den sağlanır. Hücre içerisine giren amino asitler, hücrenin protein 
niteliğindeki maddelerinin sentezinde, ya da keto asitlerin ve aminlerin 
yapımında kullanılır.  

Amino asitler kan plazmasında belli bir açlık düzeyinde bulunurlar. 
Kullanılma sonucunda kan plazmasındaki miktarlarında bir düşme olursa, 
sindirim yolu ile gelen ve organizmada sentez edilen amino asitler ile bu 
düzey sabit tutulmaya çalışılır.  

13.3- AZOT DENGESİ. 

Protein yapısında bulunan en karakteristik madde Azot olduğu için 
ve laboratuvarda da kolaylıkla saptanabildiğinden azot dengesi hesaplanarak 
tüm protein metabolizması hakkında fikir edinilebilir. Buda belirli bir zaman 
dilimi içerisinde organizmaya alınan ve atılan N miktarını hesaplıyarak yapılır.  

Organizmadan azot devamlı olarak idrar ile üre ve amonyak 
şeklinde atılır. Ayrıca süt verenlerin sütü  ve kesilen saç, tırnak ve boynuz ile 
de bir miktar azotlu madde organizmadan atılır.  

Eğer alınan toplam azot miktarı atılandan fazla ise, yani bir kısmı 
organizma tarafından tutuluyorsa bu durum pozitif azot dengesi olarak ifade 
edilir. Tersine ise negatif azot dengesi denilir. Gelişme çağında, gebelikte, 
hastalıkların nekahat zamanlarında, azot dengesi pozitiftir. Ateşli 
hastalıklarda, yeterli protein alınamaması durumlarında, süt vermede, 
albuminüride ve katabolik hastalıklarda azot dengesi negatiftir. 
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AMİNO ASİTLERİN KULLANIMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 102- Amino asitlerin kullanımı 
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Tablo 103- Azot dengesi 
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13.4- AMİNO ASİTLERİN KULLANILI� YERLERİ. 

Amino asitler organizmada, 
1-Doku ve kan proteinleri ile enzim ve hormonların yapımında, 
2-Nükleik asit, kreatin, hem gibi protein yapısında olmayan,ama 

içerisinde azot taşıyan maddelerin yapımında, 
3-Amonyak ve ürenin sentezinde, 
4-Başka amino asitlerin transaminasyon yolu ile sentezlenmesinde 
5-Enerji elde edilmesinde, 
6-Karbonhidratların yapımında, 
kullanılırlar. Kullanılmayan amino asitlerin az bir kısmı da idrar yolu 

ile atılırlar. �imdi amino asitlerin bu kullanıldıkları yerleri ve kulanılış biçimlerini 
incelemeye çalışalım. 

13.4.1- PROTEİN SENTEZİ. 

Organizmada doku ve hücrelerde bulunan amino asitler için en iyi 
kullanım yolu organizma proteinlerinin sentezlenmesidir. Bu sentezlenecek 
proteinler nelerdir? Doku ve kan proteinleri, enzimler ve hormonlar.  

Organizma proteinleri bir taraftan sürekli olarak parçalandıkların-
dan, devamlı olarak sentez edilmeleride gerekir. Sentez ve parçalanma 
arasında bir denge mevcuttur. Bunun içinde organizma protein miktarları 
önemli bir farklilık göstermez.  

Bazı proteinlerin yarılanma süreleri kısa, bazılarının ki ise uzundur. 
Örneğin; insülin için yarılanma süresi 6,5 - 9 dak. iken, plazma proteinleri için 
10 gün, kas proteinleri için 180 gün, kollajen için 300 gündür. İnsanda, total 
vücut proteinleri için yarılanma süresi 80 gün kabül edilir. 

Biliyorsunuz proteinler amino asitlerin peptid bağları ile birbirlerine 
bağlanması ile oluşur. Çeşitli amino asitin, değişik sayılarda ve değişik 
varyasyonlarda birbiri ile bağlanması ile çok sayıda farklı proteinler oluşabilir. 
Sadece 600’ün üstünde enzim bulunmaktadır. Doku proteinlerinin sayısı da 
binlerle ifade edilmektedir. İşte hücre içerisinde gerçekleşen bu organizma 
proteinlerinin sentezinin kontrolü, genlerin, daha açık bir deyim ile genleri 
meydana getiren DNA’nın kontrolü altındadır. 

DNA moleküllerinin iki önemli görevi vardır. Bunlardan birincisi 
hücre bölünmesi sırasında yeni hücrelerin DNA kaynağını oluşturmalarıdır.  

DNA iki polinükleotid zincirinin bir ortak eksen etrafında 
sarmallaşmaları ile oluşmuş çift sarmal yapısı gösterir. Hücre bölünmesi 
başlayacağı zaman DNA çift sarmalı açılır. Her iki polinükleotid zinciri 
birbirinden ayrılır. Bu zincirlerden her biri bir tür kalıp görevi üstlenerek kendi 
bütünleri olan öteki zincirin tıpkısı bir yeni zincir sentezlenmesini sağlar. Bu 
olaya replikasyon adı verilir.  

Bu şekilde, DNA yapısının hücre bölünmesi sırasında değişmemesi 
kalıtsal yapının sürekliliğini sağlar. Her DNA çiftinin birisinin anadan, ötekinin 
babadan alınması, yavruda ana ve babanın niteliklerinin ortaya çıkmasının 
nedenidir. Bu yapının bozulmadan aktarılması 1. ciltte de anlattığımız gibi 
nükleik asitlerin yapısında yer alan pürin ve pirimidin bazların karşılarına 
uygun bazların gelmesidir. Her timin’in karşısına bir adenin, her sitozin’in 
karşısına bir guanin, her guanin’in karşısına bir sitozin, her adenin’in karşısına 
bir urasil gelir ve şifre iletilir.  
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DNA’nın  YAPISI 
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            P                                     P                                                   İkinci yapı   
                      T              A 
                            
                         T        A                                                 P           T                           A          P                                                                         
 
                                                                                        �F                                              F� 
 
                                                                                       P           G                            C        P 
                          G      C                                            
                      T             A                                                �F                                                F� 
                 G                      C 
                                                                                       P          A                            T          P 
                      C             G 
                          A      T                                                   �F                                                F� 
 
                                                                                      P         C                             G           P 
 
                                                                                        �F                                                F� 
                         T        A 

                      C            G                                              P          G                             C         P  
                   G                  C                                        
                       A            T                                                �F                                                 F� 
                         C       G 
                                                                                      P            T                           A          P 
       
                                                                                        �F                                                 F� 
 
                                                                                       P            A                          T          P 
                         T        A                                                
                                                                                     
                    G                 C                                                P= Pentoz             F= Fosfat 
   
                                         A= Adenin  T= Timin   G= Guanin   C= Sitozin 
 

   HÜCRE BÖLÜNMESİNDE E�LE�ME (REPLİKASYON):   
 
 
 
  
              DNA-Polimeraz                             DNA-Polimeraz 
                                                                                                         + 
                  Ligaz                                                 Ligaz 
 
 
                       5’                                       3’ 
  5’    3’                                               5’                         5’     3’                  5’     3’ 
                           3’ 
 

Tablo 104 - DNA ve replikasyon. 

 

Açıklama [PDTA1]:  
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DNA molekülünün ikinci önemli görevi ise hücreye özel proteinlerin 
sentezini kontrol altında bulundurmaktır.  

Hücre içerisinde proteinin sentez edildiği başlıca yer sitoplazmik 
retikulumda yer alan ribozom’lardır.  

Bir canlının tüm hücrelerinde aynı kalıtsal bilgi bulunmasına 
rağmen, her hücre kendine özel proteinleri sentezler. Örneğin insülin 
hormonunun sentezi sadece pankreasın lengerhans adacığının beta hücreleri 
tarafından sentez edilir. Halbuki canlının tüm soma hücrelerinde insülin 
sentezi ile ilgili kalıtsal bilgi mevcuttur.  

Bu olay histon represyonu adı verilen bir kavramla açıklanır. 
Histon represyonu, ufak moleküllü bazik proteinlerin (histonların) DNA 
molekülünün bazı bölümlerine tuz bağı ile bağlanarak belirli proteinlerin 
biyosentezleri için gerekli kalıtsal mesajları bloke etmeleri şeklinde tarif edilir 
ve hücre farklılaşmasının temelini oluşturur. 

Ribozomlarda gerçekleşen protein sentezinin başlayabilmesi için 
bazı şartların gerçekleşmesi gerekir.  

DNA yapısına katılan baz gruplarının arka arkaya sıralanmaları ile 
belirlenen kalıtsal bildiri protein yapısına doğruca aktarılmaz.  

Önce stoplazmaya çeşitli RNA türlerinin sentezlenerek 
salgılanmaları gerekir. Bunlar, ribozomların yapısına katılan ribozomal RNA 
(rRNA), amino asitleri ribozomlara taşıyan taşıyıcı (transfer edici) RNA 
(tRNA), ve sentezlenecek proteindeki amino asitlerin sıralanış biçimini 
belirleyen haberci RNA (mRNA) dır. 

Belirli amino asitlerin kendisini ribozoma transfer edecek olan tRNA 
ile birleşmesi için önce aktif hale gelmesi, protein sentezinde birinci 
aşamadır.  

Amino asidin aktivasyonu için aktive edici bir enzime ve enerjiye 
ihtiyaç vardır. Enerji ATP’ den alınır, enzim ise aminoasil-RNA sentetaz dır. 
Bu tepkime sonunda ATP’ nin iki fosfatı serbest kalırken geriye kalan AMP-
enzim kompleksi de amino asidin karboksil grubu ile bağlanır.  

Protein biyosentezinde ikinci aşama, aktif hale geçen amino 
asidin ribozoma nakledilebilmesi için, taşıma görevini gerçekleştirecek olan 
tRNA ile birleşmesidir. Stoplazmada molekül ağırlığı nispeten küçük bir kaç 
transfer RNA mevcuttur. Her bir tRNA belirli bir amino asit için spesifiktir.  

Bu reaksiyonu amino asit t-RNA sentetaz enzimi katalize eder.  
Reaksiyon sonunda, aminoasit-tRNA meydana gelir. Reaksiyon 

amino asidin aktive olduğu AMP-enzim kompleksinden amino asidin koparak 
tRNA’ nın adenilik asidinin riboz bölümündeki 3. Karbon atomunun OH 
grubuyla birleşmesi sonucu gerçekleşir.  

Bundan sonraki üçüncü ve son aşama protein biyosentezidir. 
Yukarıda açıklanan birinci ve ikinci aşamalar stoplazmada ceryan 

eder. Üçüncü aşamayı oluşturan protein sentezinin yeri ise yukarıda da 
belirttiğimiz gibi Granüler Endoplazmik Retikulum’un bir bölümünü 
oluşturan Ribozomlar’ dır. 

Ribozomlar, rRNA ile 20 kadar proteinden oluşan küçük 
partiküllerdir. 
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PROTEİN BİYOSENTEZİ 

Birinci aşama : Amino asidin aktifleşmesi. 
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İkinci aşama : Aktif amino asidin tRNA ile birleşmesi. 
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  Tablo 105- Protein Biyosentezi. 
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Yapılan elektron mikroskop araştırmaları protein biyosentezinin bir 
mRNA iplikçiği üzerine tesbih taneleri gibi dizilmiş bir çok ribozom’un 
oluşturduğu bir organ olan polizom tarafından gerçekleştirildiğini ortaya 
koymuştur. Her ribozom mRNA zincirinin 80 nükleotid birimine denk bir 
bölümünü oluşturur. Her 3 nükleotid’in de bir amino asit taşıdığını düşünürsek 
150 amino asitten oluşan bir protein molekülünün sentezi için 150 x 3 = 450 
nükleotid’e gereksinim vardır. Her bir ribozom 80 nükleotid taşıdığına göre, 
mRNA zinciri  450 / 80 = 5 ribozom taşır. Demek ki 150 amino asit ihtiva eden 
bir proteinin sentezi için polizom’un 5 ribozom taşıması gereklidir. Bu da şunu 
gösteriyor ki, sentezlenecek protein molekülü büyüdükçe, polizom yapısında 
yer alan, ribozom sayısıda artar. 

Ribozom yüzeyinde protein sentezinin başlayabilmesi için, gerekli 
emir hücre nükleusunda bulunan ve yapılacak proteinin niteliğini tayine yetkili 
gen tarafından verilir. Bu emir verme olayı mRNA’nın sentezi şeklinde olur. 
mRNA, bir DNA şeridinden baz çiftleşmesi suretiyle gerçekleşir.  

Nükleusta bulunan DNA molekülü yapısında yer alan bazların 
sıralanışına uygun olarak tek bir iplikçikten ibaret yeni bir RNA molekülünün 
oluşumuna olanak tanırlar. Yani DNA’da mevcut sıraya göre, her timin’in 
karşısında bir adenin, her sitozin’in karşısında bir guanin, her guanin’in 
karşısında bir sitozin ve her adenin’in karşısında bir urasil bulunacak şekilde 
bir mRNA molekülü oluşur.  

Bu şekilde bir DNA molekülünden, bir mRNA molekülünün 
oluşması olayına transkripsiyon denir. Bu olay RNA-polimeraz enzimi 
tarafından katalize edilir.  

Oluşan bu mRNA molekülü buradan sitoplazmaya geçer ve 
sitoplazma içinde yer alan ve protein sentezinin gerçekleşeceği ribozom’a 
doğru yönelir.  

Ribozom’a gelen mRNA molekülü ribozom’un yüzeyine yerleşerek 
orada nükleusda bulunan DNA iplikçiğinin adeta bir negatif filmini meydana 
getirir. Bu surette mRNA nükleusda ki gende bulunan nükleik asit 
parçasından ribozoma, ribozom yüzeyinde oluşacak peptid zincirinde yer 
alacak amino asitlerin sıralanışı hakkında bir emir, bir bilgi nakletmiş olur.  

Bu şekilde nukleus’dan ribozoma bilgi nakil işlemine translasyon 
denilmektedir.  

Ribozom üzerinde peptid zincirinin, yani protein molekülünün 
sentezi basamaklı bir olaydır. Sentez için gerekli olan amino asitlerin ortamda 
bulunmaları ve ribozom yüzeyine taşınabilir nitelikte olmaları gerekir.  

Bir amino asidin ribozoma taşınabilmesi için özel bir tRNA’ya 
ihtiyaç vardır. Bir tRNA molekülünün sentezini yukarıda anlatmıştık.  

İşte bu tRNA’nın üç nükleotidinin ucunda bulunan pürin ya da 
pirimidin bazların diziliş farkları her bir amino asit için değişiktir. Örneğin, 
Tirozin amino asidi urasil-adenin-urasil (UAU) üçlüsüne, Lizin amino asidi 
adenin-adenin-adenin (AAA) üçlüsüne bağlanır.  

Yanda şekilde de görüldüğü gibi, aktifleşerek tRNA’ya bağlanan bu 
amino asitler ribozom üzerindeki mRNA’nın baz grupları ile eşleşir ve bunlara 
bağlı olarak taşınan amino asitlerde, serbest NH2 grubunun bulunduğu amino 
asitten başlayarak, özel enzimlerin katalizörlüğü altında her basamakta yeni 
bir amino asidin zincire eklenmesi suretiyle protein sentezi gerçekleşir.   
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PROTEİN BİYOSENTEZİ 

 
 
 
 
                                                         NÜKLEUS 
 
                                                                                                              
                                                                                                                DNA 
                                        T   G   A     A   A    A       T    A    T 
 
                                        A   C   U     U   U    U      A    U    A            m-RNA 
 
 
 
 
 
 
                                     Met.                   Liz.                       Trz. 
 
 
 
                                 U   G    A           A   A    A               U    A    U      t-RNA 
 
                                 A    C   U           U   U    U               A    U   A    
 
 
 
                                                              RİBOZOM 
 
 
 
                    Met            Met                   Val                     Met : Metiyonin 
                                                                                          Liz  :  Lizin 
                                                                                          Val  :  Valin 
                   t-RNA        t-RNA      t-RNA                          Trz  : Tirozin                    
 
 
                   U  A  C      U  A  C      C  A  C   
 
                  A  U  G      A  U  G       G U  G    U  U  U                      m-RNA 
                                                                                                               

Tablo 106- Protein biyosentezi 
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13.4.2-AMİNO ASİTLERİN KETO ASİTLERE ÇEVRİLMESİ. 

Amino asitlerin başka amino asitlere dönüşümü keto asitlere 
çevrilerek gerçekleşir. Amino asitlerin bir bölümü protein sentezinde 
kullanılırken, bir bölümüde amino gruplarını kaybederek keto asitlere çevrilir.  

Amino asitlerin keto asitlere çevrilmesi Dezaminasyon ve 
Transaminasyon yolu ile olur. 

13.4.2.1-Dezaminasyon. 

Dezaminasyon, bir amino asidin α-amino grubunun NH3 biçiminde 
ayrılması sonucu bir keto asidin oluşması biçimde tanımlanabilir. Bu olay iki 
biçimde gerçekleşebilir.  

a)  Dolaysız dezaminasyon (oksidatif dezaminasyon). 
Bu tip oksidasyon hemoglobin tarafından dokulara taşınan 

atmosferik oksijenin varlığında meydana gelir.  
L-amino asit oksidaz enzimi tarafından katalize edilir.  
Yandaki şekilde (53-1) görüldüğü gibi birinci basamakta amino asit 

atmosferik O2 ve H2O varlığında reaksiyona girer ve amonyak, H2O2’nin 
yanında keto asit oluşur.  

H2O2’de katalaz enzimi ile hemen parçalanır ve net tepkime 3. 
formülasyondaki gibi olur.   

Löysin, izolöysin, fenilalanin, valin, sistein, histidin, tirozin, prolin, 
metiyonin, alanin ve triptofan bu yolla dezaminasyona uğrarlar.  

b)Dolaylı dezaminasyon (nonoksidatif dezaminasyon). 
�ekil 107-2’ de görüldüğü gibi iki basamakta meydana gelir. 

Transaminaz ve dehidrojenaz enzimlerinin ortak etkisi ile tamamlanır.  

İlk basamakta tipik bir L-amino asit olan alanin, önce α-ketoglutarik 
asitle bir transaminasyon reaksiyonuna girer, sonuç olarak bir α-keto asit olan 
piruvik asit ile glutamik asit oluşur. 

İkinci basamakta, glutamik asit te oksidatif olarak dezaminasyona 
uğrar. Bu reaksiyon bir dehidrojenaz enzimi tarafından katalize edilir. 
Reaksiyon sonunda, glutamik asit, α-ketoglutarik asit ile amonyak’a çevrilir.  

Dezaminasyonla ilgili başka bir tepkimede dezamidasyondur. 

Dezamidasyon 
Dezamidasyon (�ekil 107-3), iki karboksilli amino asitlerin amid 

türevlerinin basit bir hidrolizinden ibarettir.  

Amidlerden bir amino grubunun ayrılmasına dezamidasyon denir. 
Dezamidasyonu yöneten enzimler amidazlardır.  
Önemli iki amid asparajin ve glütamin’den dezamidasyon sonunda 

aspartik asit ve glütamik asit meydana gelir.  
Dolaylı dezaminasyon sistemi protein ve karbonhidrat 

metabolizmaları arasındaki bağlantı noktasını oluşturduğundan büyük önem 
taşır.  

Bunun yanında, amino asitlerden amonyak ve başka azotlu 
maddeler elde edilmesi yolundada çok kullanılır. 
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AMİNO ASİTLERİN KETO-ASİTLERE ÇEVRİLMELERİ 

a)Dolaysız dezaminasyon (107-1) 
                                                                             
                                                                                   
  R−CHNH2−COOH + H2O + O2                             R−C−COOH + H2O2 + NH3 
 
 
  H2O2                                 H2O  +  ½  O2 
 
 
                                                                                
  R−CHNH2−COOH +  ½  O2                              R−C−COOH + NH3 
 

b)Dolaylı dezaminasyon (107-2) 
                                    COOH                                                         COOH 
                                                                                                       
                                  (CH2)2                                                           (CH2)2 
                                                                                                        
R−CHNH2−COOH  + C    O                            R− CO −COOH  +  CHNH2 
                                                                                                       
                                    COOH                                                         COOH 
 
 
    COOH                                                COOH 
                                                              
  (CH2)2                                                 (CH2)2 
                                                              
    CHNH2     +    ½ O2                                    C     O     +     NH3 
                                                              
    COOH                                                COOH 
 

dezamidasyon (107-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 107- Dezaminasyon ve dezamidasyon 

 

O 

O 

      Amino asit (AA) 

  
 
 
+     NH3 

 COOH 
               
 CH2 
  
 CH.NH2 
              
 COOH 

 CO.NH2 
               
 CH2 
  
 CH.NH2 
              
 COOH 

 
 
 
 + H2O 

   Aspartik asit    Asparajin 
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13.4.2.2-Transaminasyon. 

Transaminasyon, transaminaz enzimlerinin aracılığı ile amin 
grubunun bir amino asitten bir α-keto aside nakladilmesi sonucu yeni bir 
amino asit ve yeni bir α-keto asidin oluşması olayıdır.  

Transaminasyon tepkimesini katalize eden enzimler aralarında 
amin grubunun naklini sağladıkları asitlere göre adlandırılırlar.  

Örneğin glutamik asitten bir α-keto asit olan oksalasetik aside amin 
grubunun naklini katalize eden enzime, glutamikoksalasetik transaminaz 
(GOT) ya da aspartat transaminaz (AST), glutamik asidin amin grubunun 
piruvik aside naklini katalize eden enzime, glutamik piruvik transaminaz 
(GPT) ya da alanin transaminaz (ALT) adı verilir.  

Bu enzimlerin katalize ettikleri reaksiyonlar klinikte çok yararlanılan 
enzimatik reaksiyonlardır. 

Sağdaki tablo da (Tablo 108), birinci reaksiyonda glutamik asitten 
aspartik asidin oluşumunu, ikinci reaksiyonda ise glutamik asitten alanin 
oluşumunu görmektesiniz.  

Transaminasyon reaksiyonlarında pridoksal fosfat halinde        B6 
vitamini önemli rol oynar. Pridoksal fosfat amino grubunun taşıyıcısı olarak 
görev yapar ve amino asitle birleşerek Schiff baz kompleksi meydana getirir. 
Daha sonra baz parçalanarak piridoksamin fosfat ve α-keto aside ayrılır. 
Piridoksamin fosfat bundan sonraki safhada tepkimeye giren keto asit ile 
tekrar kondanse olur ve amin grubunu bu aside devreder. Bu suretle yeni bir 
amino asit meydana gelmiş olur. 

Glisin, lizin ve treonin hariç tüm amino asitler transaminasyona 
katılırlar. Transaminaz enzimleri bütün hayvansal dokularda bulunursa da, 
kalp kası, beyin, böbrek, karaciğer ve testislerde daha çok bulunur.  

Transaminasyon tepkimesini yöneten transaminaz enzimleri kalp 
ve karaciğer hücrelerinde bol olduğundan, bu hücrelerin tahrip olması halinde 
serbest kalarak kana geçerler. Plazmadaki normal transaminaz enzim 
düzeyleri hızla yükselir. Bu yükselme bu organlarda patolojik bir durumun 
olduğunun işaretidir. Plazma transaminaz düzeylerinin saptanması ile bazı 
hastalıkların erken tanısını koymak mümkün olabilir. 

İnsan ve köpeklerde myokard infaktüsü, geviş getirenlerde beyaz 
kas hastalığı ve kronik bakır zehirlenmesinin erken tanısında GOT, bütün 
türlerde karaciğer hastalıklarının tanım ve izlenmesinde GPT değerlerinin 
saptanması son derece önemli bulgular verir. 

Dezaminasyon olayları sonunda oluşan, amonyak’ın büyük bir 
kısmı, karaciğerde üre yapımı için kullanılır. Bir kısım amonyak da yeni amino 
asitlerin yapımı için kullanılır. Amonyak’ın kalan kısmıda amonyum tuzları 
halinde idrar ile atılır. 

Transaminasyon tepkimeleri ile oluşan ketoasit piruvik asit ise, Ko-
A ile birleşerek asetil-Ko-A’ ya dönüşerek TCA siklusuna dahil olur. Glutamik 
asidin dezaminasyonu ile oluşan, α-ketoglutarik asit ise gene TCA siklusuna 
dahil olarak süksinik aside dönüşür. Bu şekilde bu tepkimeler karbonhidrat - 
protein metabolizmaları arasında önemli bir köprü görevi görürler.  
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AMİNO ASİTLERİN KETO-ASİTLERE ÇEVRİLMELERİ 

 
TRANSAMİNASYON 
                                                                             
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Tablo 108- Transaminasyon. 
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 C = O 
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 COOH 
               
 CH2 
  
 CH2 
  
 C = O 
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 COOH 
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 CH2 
  
 CH.NH2 
              
 COOH 
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 CH2 
  
 CH2 
  
 CH.NH2 
              
 COOH 

 CH3 
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 COOH 

 CH3 
  
 C = O  
             
 COOH 
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 CH2 
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GOT 

α-keto glutarik asit 

CHO 
 
 
 

    Pry 

alanin 

  R’−CH−COOH 
 
  
 
        NH2 

  R’−C−COOH  
        
        O 

  CH2 NH2 

   
  Pry 

 

R−C−COOH  
     
     O 

R−CH−COOH  
 
 
 
     NH2 

piruvik asit 

glutamik asit 

glutamik asit 

α-keto glutarik asit aspartik asit Oksalasetik asit 

GPT 

Pridoksal fosfat’ın amino grubunu taşıyıcı rolü. 
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13.4.2.3-Kreatinin yapımı. 
Organizmada amino asitlerden yararlanılarak aslında protein 

niteliği taşımayan, kreatin (metil-guanidoasetik asit) gibi azot taşıyan biyolojik 
yönden önemli bazı maddelerde sentez edilir.  

Kreatinin fosforlu bir türevi olan kreatin fosfat, kaslarda ADP’ nin 
ATP’ ye dönüşümünü sağlayan yüksek enerjili bir fosfat taşıyıcısı olarak görev 
yapar.  

Organizma kreatinin sentezinde başta glisin olmak üzere, arjinin ve 
metioninden yararlanır. 

Glisinden kreatinin yapılışı Tablo 109’ da gösterilmektedir.  

Glisin, arjininden guanidin grubunu alır ve guanidoasetik asit 
meydana gelir. Bu olay bir transamidasyondur. Tepkime transamidinaz 
enzimi tarafından katalize edilir. Guanidoasetik asit karaciğerde S-adenozil 
metinoninden guanidoasetik asit metil transferaz enzimi katalizörlüğü altında 
metil grubunu alarak kreatine dönüşür. 

Kreatin ATP’ den fosfarik asit almak suretiyle Kreatin fosfatı 
meydana getirir. Fosfokreatin gerektiğinde fosforik asidini vererek halkalı bir 
bileşiği olan kreatinin’e dönüşür. 

Kreatinin oluşumu Tablo 109’ da görülmektedir. 
Kreatinin organizma yönünden önemi: 
Kreatinin ve az miktarda da kreatin idrarla dışarı atılır. İnsanlarda 

kreatinin yapımı o kimsenin kas kitlesi ile doğru orantılıdır. Alınan besinsel 
azotla ilişkili değildir.  

Kreatinin sadece fosfokreatinden değil, serbest haldeki kreatinden 
de oluşabilir. İnsan organizmasında çok büyük bir kısmı kaslarda olmak üzere 
ve kas kitlesi ile orantılı olarak ortalama 20 g kadar kreatin ve fosfokreatin 
mevcuttur.  

Bir gün içerinde vücutun her kg’ı başına dışarı atılan mg cinsinden 
kreatinine kreatinin koefisiyanı denilir. Normal olarak erkeklerde bu değer 
20-26 mg, kadınlarda ise 14-22 mg arasındadır. İdrarla atılan kreatin ise 
ancak kreatininin % 6’sı oranındadır. Gebelikte, ileri derecede açlıkta, 
karbonhidrat metabolizması bozukluklarında, bazı kas hastalıklarında, 
enfeksiyon hastalıklarında ve hipertiroidide kreatin atımında yükselme görülür. 
Hipotroidi halinde ise azalma vardır. 

10.4.2.4- Ürenin oluşumu. 
Serbest amonyak çok toksik bir maddedir ve organizma için de 

aynı şekilde çok tehlikelidir. Protein metabolizması sonunda amino asitlerden 
doğrudan doğruya ya da dolaylı dezaminasyon veya dezamidasyon yolları ile 
ayrılan amonyak (NH3) çeşitli amaçlarla kullanılır. Bu şekilde de organizma 
için tehlikesiz hale getirilir. Kullanılış amaçları arasında en önemlileri keto 
asitlerin amino asitlere çevrilmesi ve organizmada çeşitli kimyasal olaylar 
sırasında serbest kalan asitlerle nötrleştirilmesidir. Geri kalan amonyak çeşitli 
yollardan ve çeşitli biçimlerde organizmadan atılır.  

Tüm omurgasızlar ile suda yaşayan omurgalılar NH3‘ı amonyum 
tuzları, kanatlılar, sürüngenler ve böcekler ürik asit ve tuzları, memeliler üre 
biçiminde organizmalarından atarlar. 
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Tablo 109- Kreatinin oluşumu. 
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Organizmada üre oluşumu NH3 ile metabolizma ürünü olarak 
kanda bulunan CO2 ‘in birleşmesiyle meydana gelir. Çok basit gibi görünen bu 
reaksiyon, Üre siklüsü ( =ornitin siklüsü, Krebs-Henseleit siklüsü) adı 
verilen bir çok reaksiyonlar dizisi sonunda gerçekleşir. 

Üre siklüsüne, temel maddesi ornitin olduğu için ornitin siklüsü ya 
da ilk bulanın adına izafeten Krebs-Henseleit siklüsü adı da verilir.  

Üre siklüsünü yanda Tablo 110’ da görüyorsunuz. 

Siklüsta ilk olay ornitin’in karbamil fosfat’tan NH3 ve CO2 alarak 
sitrulin oluşturmasıdır. Ancak karbamil fosfat’ın oluşumu basamaklı olarak 
gerçekleşir. İlk önce NH3 metabolizma ürünü olan CO2 ile birleşerek 
karbamik asidi meydana getirir. Bu reaksiyonda CO2 vericisi olarak N-Asetil 
Glutamik asitten (AGA) yararlanılır. Sonra karbamik asit ATP’den fosfat alarak 
karbamil fosfat meydana getirir. Karbamil fosfat’ın meydana gelebilmesi için 
karbamil-fosfat-sentetaz enzimine gereksinim vardır. Karbamil fosfat’ta 
ornitin ile transkarbamilaz enziminin katalizötörlüğü altında reaksiyona 
girerek sitrullin’i oluşturur. Ayrıca bu reaksiyonun gerçekleşmesi için 
biyotin’e de gerek vardır.  

Daha sonra meydana gelen sitrulin, aspartik asit ile reaksiyona 
girerek, arjininosüksüksinik asit’i oluşturur. Bu reaksiyonun gerçekleşmesi 
için ATP’ ye ve Mg++ iyonlarına gereksinim vardır. Aynı zamanda da bir mol 
su kaybı olur.  

Oluşan arjininosüksüksinik asit, arjininosüksinaz enziminin 
katalizörlüğü altında, fumarik asit ve arjinin’e parçalanır.  

Arjinin ise su alarak arjinaz enziminin aracılığı ile ornitin ve üre’ ye 
ayrılır.  

Bu surette siklüsun tamamlanması sonucunda üre ve yeniden 
ornitin meydana gelmiş olur. Ürenin oluşumu için, ikisi karbamil fosfatın 
meydana gelişi sırasında, birisi sitrüllinden  arjinosüksinik asidin oluşumu 
sırasında kullanılmak üzere 3 mol ATP’ ye gereksinim vardır. Karbamil fosfat 
iki safhada meydana geldiği için 2 mol ATP bulunması gerekmektedir. 

Ürenin formülünde 2 mol NH3 bulunduğu için, ürenin oluşabilmesi 
için 2 mol NH3 (amonyak)’ a ihtiyaç vardır. Bunlardan birisi, karbamil fosfatın 
oluşumu sırasında, diğeri ise arjinosüksinik asidin oluşumu sırasında aspartik 
asiden sağlanmaktadır. 

Üre siklüsü karaciğerde gerçekleştirilir ve büyük ölçüde idrar ile 
atılır. İdrarla atılan çeşitli azotlu maddeler içinde en yüksek miktarda bulunan 
üredir. Fazla miktarlarda protein alınması üre sentezini arttırmaktadır. 
Proteinde fakir besin maddelerinin alınması ise üre sentezini azaltmaktadır. 
Bu şekilde, besinlerle alınan protein ile idrar ile atılan üre miktarları arasında 
bir bağlantı bulunur.  

Toksik bir madde olmayan üre son zamanlarda ruminantların 
beslenmesinde de kullanılmaktadır. 

Çeşitli böbrek hastalıklarında ya da idrarın sebestçe çıkarılışını 
engelleyen urlar, taş v.b. gibi oluşumların varlığında kanda üre düzeyi 
yükselir. Bu durumda ağır sinirsel bozukluklar ve ileri hallerde koma ve ölüm 
görülebilir. Bu tip  klinik belirtilerin nedeni, üre değil, idrarla atılışı aksamış 
olan toksik metabolizma ürünleridir. 
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ÜRE  SİKLÜSÜ 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Tablo 110- Üre siklüsü 

  
 

 

NH3  + AGA-CO2       →         NH2COOH 
          Karbamik asit 
 

NH2COOH + ATP    →    NH2COOPO3H2  + ADP            
                                                 Karbamil fosfat 

 

        NH           COOH 
                             
        C − NH − CH 
                           
        NH          CH2 
                             
       (CH2)3      COOH 
          
      HC−NH2 
          
         COOH 
        arjinosüksinik asit 
 

        NH2 
         
        C=NH 
         
        NH 
            
       (CH2)3 
          
      HC−NH2 
          
         COOH 
        arjinin 
 

        NH2 
         
        C=O 
         
        NH 
            
       (CH2)3 
          
      HC−NH2 
          
         COOH 
        sitrullin 
 

        NH2 
         
        C=O 
           
        O 
         
   O−P−OH 
         
        OH 
karbamil fosfat 
 

 NH2 
  
(CH2)3 
                  + 
 HC−NH2 
  
 COOH 
   ornitin 
 

 ATP 
 
 
 
 ADP 

 NH2 
  
 C = O 
                  
 NH2 
 
 ÜRE 
 

 COOH 
  
 CH−NH2 
                  
 CH2 
  
 COOH 
 aspartik asit 
 

 COOH 
  
 CH 
                  
 CH 
  
 COOH 
fumarik asit 
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13.5-AMİNO ASİTLERİN AYRI AYRI METABOLİZMALARI 

13.5.1-GLİSİN METABOLİZMASI. 

Glisin amino asitler içerisinde asimetrik karbon atomu bulunmayan 
tek amino asittir. Esansiyel bir amino asit değildir. Organizma tarafından 
sentez edilebilir veya vücutta başka maddelerin sentezinde kullanılabilir.  

Glisin karaciğer ve böbrek dokusunda bulunan glisin oksidaz 
enzimi tarafından dezaminasyona uğratılarak gliyoksilik asit ve amonyak’a 
parçalanır. Bunun gibi gliyoksilik asit de ters yönden transaminasyon 
reaksiyonuna girerek yeniden glisinin oluşumuna neden olabilir. Gliyoksilik 
asit dekarboksile olarak formaldehit ve karbondioksite parçalanır. 

Glisin organizmada serin’in ön maddesini oluşturur. Glisinin 
oksidasyonu sonucu meydana gelen, gliyoksilik asit, önce oksalik aside daha 
sonra da CO2 kaybetmek suretiyle formik aside dönüşür. Formik asit 
tetrahidrofolik asit ile formil tetrahidrofolik asidi, sonra da, metilen-
tetrahidrofolik asidi meydana getirerek ikinci bir glisin molekülü ile birleşir ve 
serin’in oluşmasına neden olur. Serin ve glisin birbirine dönme yeteneğinde 
olan maddelerdir. Bu dönüşme serin-transhidroksimetilaz denilen enzim 
aracılığı ile meydana gelmektedir.  

Glisinden organizma kreatin’in yapımında da faydalanır. Bunun 
nasıl olduğunu kreatinin oluşumu konusunda anlatmıştık. 

Glisin pürin halkasının oluşumunda, 4 ve 5 numaralı C atomlarını 
ve 7 numaralı pozisyondaki N atomunu temin etmek suretiyle katkıda bulunur.  

Bunların dışında glisin hemin oluşumunda, bir tripeptid olan 
glutasyon’un yapımında, safra asitlerinin meydana gelmesinde rol oynar. 
Yine bilindiği gibi glisin karaciğerde kolik asit ile birleşerek bir safra asidi olan 
glikokolik asit’i meydana getirir. 

Glisin antiketojenik bir amino asittir. Glukozun ve glikojenin 
yapımını kolaylaştırır. Glisin kendisi serin ve piruvik asit üzerinden glukoza 
dönüştüğü gibi glisin metabolizması da ayrıca diğer maddelerden glikojenin 
oluşumunu hızlandırıcı bir etki yapmaktadır.  

Glisin organizmada kolin’den meydana gelir. Bunun için kolin önce 
betain’e, betain de bir metil glisin olan sarkozin’e dönüşür. Sarkozin de 
demitilasyona uğrayarak glisin’in oluşumuna neden olur. 

Glisin metabolizmasını ilgilendiren iki önemli bozukluk vardır. 

1-Glisinemi:Kanda glisin düzeyinin yükselmesidir. Mental 
gerileme, ketozis ve hipogammaglubulinemi görülür.  

2-Glisinüri:Glisin yönünden renal transport sistemindeki bir 
hatadan ileri gelir. İdrarla anormal derecede fazla glisin atılır. Glisinüri’de 
başlıca klinik bulgu, renal kalsiyum oksalat taşlarının görülmesidir. 

10.5.2-ALANİN METABOLİZMASI. 

Alanin esansiyel olmayan bir amino asittir. Organizmada 
proteinlerin yapısında çok miktarda bulunur. Glutamik aasidin amin grubunun 
piruvik aside nakli ile alanin oluşur. Ayni reaksiyonun tersine işlemesiylede 
alanin piruvik aside dönüşür. Bu reaksiyonlara karbonhidrat metaboliz-
masından bakabilirsiniz.  
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Tablo 111- Glisin metabolizması 

 

 

1 
GLİSİN 

CH3 
 
CH3 − N−CH2−CH2OH 
 
CH3             kolin 

          O 
 

 H.C                 + 
 

           H 
 

Formaldehit 

 CHO 
  
 COOH       
  

gliyoksilik asit 

 HCOOH    +     CO2 
  

 Formik  asit 

 COOH 
  
 COOH       
  

Oksalik  asit 

 CHO 
  
 COOH       
  

gliyoksilik asit 

 CHO 
  
 COOH      + 
  

gliyoksilik asit 

 NH2−CH2−COOH   + 
 

           glisin 

(CH3)3 − N−CH2−CHO 
 

  betain aldehit 

(CH3)3 − N−CH2−COOH 
 

                   betain  

(CH3)2 − N−CH2−COOH 
 

          dimetilglisin 

CH3 − NH−CH2−COOH 
 

           sarkozin 

 NH2−−−−CH2−−−−COOH 
 

           glisin 

CO2 

NH3 ½ O2 

N,N-metilen tetrahidrofolik asit  +  glisin  →    Serin  +  FH4 

HCOOH  +  ATP  +  tetrahidrofolik asit  → N−formiltetrahidrofolat 

                     NH2                               O             H    O 
                                                                                         

      HOOC − C − CH2 − CH2 − C − NH − C − C − NH − CH2 − COOH 
                                                                   
                                                                  CH2SH 
 

        Glutamik asit                                      sistein                      glisin 
 

                                                      GLUTASYON 

Kolin 
oksidaz 

Dimetilglisin 
oksidaz 

Sarkozin 
oksidaz 

formaldehit CH3 
CH2O 

formaldehit 
CH2O 
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13.5.3-VALİN  METABOLİZMASI. 

Valin esansiyel amino asitlerdendir. 

Valin önce transaminasyon ile αααα-ketoizovalerik aside çevrilir.     α-
ketoizovalerik asit dekarboksile olarak izobutiril-CoA’yı meydana getirir.  

Daha sonra yandaki Tablo 112’de de görüldüğü gibi seri halinde 
devam eden reaksiyonlardan sonra, metil-malonil-CoA’ ya dönüşür. Metil-
malonil-CoA’da Metil malonil izomeraz enziminin aracılığı ile süksinil-
CoA’ya çevrilir.  

Süksinil-CoA, TCA siklüsüne dahil olarak metabolize edilir.  
Bu şekilde valin, glukoz metabolizmasına dahil olduğundan, yani 

glukoz sentezine de gerçekleştirebileceğinden glikojenik bir amino asittir. 
Valin’in 5 karbon atomundan 3’ü propiyonik aside, 2’si de CO2 ’e 

çevrilir.  

13.5.4-LÖYSİN VE İZOLÖYSİN METABOLİZMASI. 

Her ikisi de esansiyel olan bu amino asitler başlangıçta oksidatif 
transaminasyon sonucu α-keto asitlere dönüşürler. Ilk basamakta Löysin,     
αααα-ketoizokaproik aside, izolöysin ise, αααα-keto-ββββ-metilvalarik aside döner.  

Löysin CoA ile birleşerek ve yanda toblo’da da görüldüğü gibi, bir 
çok ara maddeler üzerinden geçmek suretiyle asetoasetik asit ve asetil-
CoA’ya parçalanır. 

İzolöysin ise, gene değişik ara maddeler üzerinden geçerek 
propiyonil-CoA ve asetil-CoA’ya parçalanır. 

Her iki amino asitten meydana gelen asetil-CoA molekülleri TCA 
siklüsüne dahil olurlar. Löysin’in yıkılması sonucu meydana gelen asetoasetik 
asit, bu amino asidin ketojenik bir amino asit niteliği taşıdığını gösterir.  

İzolöysin ise hem ketojenik, hem de propiyonil-CoA’yı vermesi 
nedeniyle glikojenik’tir. 

Her üç amino asidin de, yani valin, löysin ve izolöysin’in 
dekarboksilasyonu tek bir enzim oksidatif dekarboksilaz tarafından 
gerçekleşir.  

Genetik bir bozukluk nedeniyle bu enzimin bulunmayışı halinde, 
idrarda her üç amino asidin α-keto asitleri (α-ketoizokaproik asit, α-keto 
izovalerik asit ve α-keto β-metil valerik asit) saptanmıştır.  

Bu asitler ayrıca kanda da birikmekte ve Maple Syrup Urine 
Disease (�eker akçaağacı şurubu idrarı hastalığı) denilen ve merkezi sinir 
sisteminin ağır bozukluğu ile kendini gösteren bir hastalık tablosunun 
oluşmasına neden olmaktadır.  

Genellikle çocuklarda görülen bu hastalıkta idrar akağaç şekeri 
gibi kokar.  

İşte bu hastalığa bu adın verilmesinin nedeni hastaların idrarlarının 
akağaç şurubu gibi kokmalarından ileri gelmektedir.  

Löysin metabolizmasına ait formüller Tablo 112’de verilmiştir. 
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2H 

Dezaminasyo
n 

     H3C         O 
                            

              CH−C−CoA 
                 
HOH2C  
 

ββββ-hidroksi izobutiril-CoA 

                   O 
                    
CH3 −CH2 −C−CoA 
 

 Propiyonil−−−−CoA  
 

CH3 −CH−COOH 
             
           C =O 
             
         CoA 
 

 Metİl malonil−−−−CoA  
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Tablo 112- Valin ve Löysin’in metabolizmaları. 

Metil malonil izomeraz 

Propiyonil-CoA karboksilaz 
(Karboksi-biyotin enzim) 

2 
VALİN 

3 
LÖYSİN 

H3C 
 

         CH−CH−COOH 
                 

H3 C             NH2 
 

                   Valin 

H3C         O 
                     

         CH−C−CoA 
                 
H3 C             
 

    İzobutiril-CoA 

   H3C         O 
                        

           CH−C−OH 
                 
OHC             
 

Metil-malonik 
asit-semi aldehit 

H3C       O 
               

         C−C−CoA 
                 
H2C             
 

    Metil-akril-CoA 

H2O 

H2O 

CO2 

H2O 

2H 
 

CoA 

2H 
CoA 

CoA 

 CH3 −CH2 −COOH 
 

 Propiyonik asit  
 

                  O 
                        

CH3 −CH2 −C−H 
 

 Propion aldehit 
 

 CH3     CH3 
  
        CH 
           
        CH2 
           

          CH−NH2 
             
        COOH 
      Löysin 

 COOH 
  
 CH2 
  
 CH2 
  
 C =O 
  
 CoA 

αααα-ketoizokaproik asit Izovaleril-CoA 

Süksinil-CoA 

 CH3     CH3 
  
        CH 
           
        CH2 
           
          CH2 
             
          C =O 
           
        COOH    

 CH3     CH3 
  
        CH 
           
        CH2 
           
          CH2 
             

          C−SCoA 
           
        O    

CO2 NH3 

β-hidroksi-metil-glutakonil-CoA 

Asetoasetik asit Asetil-CoA 

β-metil-glutakonil-CoA Izovaleril-CoA 
+H2O − 2H 

+ATP 
+CO2 

Tablolarla Biyokimya Cilt II * Prof. Dr. Tanju Ası * Ankara - 1999
http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci



   TABLOLARLA  BİYOKİMYA 220

 

13.5.5-SERİN METABOLİZMASI. 

Serin karaciğer ve böbrekte metabolize olur. Serin deaminaz 
enzimi aracılığı ile dezaminasyona uğrayan serinden amonyak ve piruvik 
asit meydana gelmektedir.  

Serin’in dekarboksilasyonu sonucu ise etanolamin ortaya 
çıkmaktadır. Her iki reaksiyonda da piridoksal fosfat ko-enzim rölü 
oynamaktadır.  

Etenolamin önce metilleşmede daha sonra kolin ve betain’e 
dönüşmektedir. 

Serin’in glisin ile ilişkisi ve birbirlerine dönüşme yeteneğine sahip 
amino asitler oldukları, glisin metabolizması anlatılırken açıklanmıştır. 

13.5.6-TREONİN METABOLİZMASI. 

Treonin de asansiyel bir amino asittir. Dışarıdan alınmak 
zorundadır.  

Treonin de serin gibi hidroksi amino asit olduğundan benzeri 
şekilde metabolize olur.  

Treonin’in başka bir metabolizma yolu da β-C atomundan okside 
olarak 4 C’lu zincirinin 2 şer C’lu ürünlere glisin ve asetaldehit’e 
parçalanması şeklindedir. Bu reaksiyonda ko-enzim olarak piridoksal fosfat 
gerekmektedir.  

13.5.7-FENİLALANİN VE TİROZİN METABOLİZMASI. 

Fenilalanin esansiyel bir amino asit olmasına karşılık, karaciğerde 
fenilalanin’den kolayca sentez edilebilen tirozin esansiyel bir amino asit 
değildir. 

Bu iki amino asidin metabolizmaları, bazı maddelerin sentezinde 
benzer role sahip olamaları nedeniyle birlikte gözden geçirilir.  

Örneğin;  
(1) Her ikiside metabolizmaları sonucu keton cisimlerini verirler,  
(2) Tirozin, adrenal medulla hormonu olan epinefrin’in (adrenalin) 

yapımında kullanılır. 
(3) Tirozin, tiroid hormonu olan troksin’in yapımında kullanılır. 
(4) Tirozin, melanin’in yapımında kullanılır. 
Fenilalanin de Tablo 114’da görüldüğü gibi kolaylıkla tirozin’e 

dönüştüğüne göre, tüm bu sentez reaksiyonlarında otomatik olarak rol almış 
olur.  

Hayvansal organizma benzen halkasını sentezleyemez. Bu iki 
amino asit yani fenilalanin ve tirozin, benzen halkasının besinlerde ki başlıca 
kaynağıdır.  

Fenilalanin organizmada tirozin’e dönüşür veya dezaminasyon  
sonucu fenilpiruvik asit meydana gelir. Tirozin’in dezaminasyonu ile           p-
hidroksifenilpiruvik asit oluşur.  
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Tablo 113- Serin ve treonin’in metabolizmaları 

 

5 
TREONİN 

4 
SERİN 

CH3 
         
C=O + NH3 
 
COOH 
 

Piruvik asit 
 

CH3 
         
C=NH + H2O 
 
COOH 
 

CH2  
         

C−NH2 
 
COOH 
 

                 O 
 

CH3 − C 
 
                H 
 

Asetaldehit 
 

CH2 −COOH        + 
       
NH2 
 

      Glisin 
 

 CH3 −CH−C−COOH 
                   

            OH  O 
 

 αααα-keto-ββββ-hidroksi butirik asit      
 

                         O 
 

CH3 −CH2−C−COOH 
 

   αααα-ketobutirik asit       
 CH3 −CH−CH−COOH 

                   
         OH  NH2 
 

            Treonin 
 

CH3 −CH−CH−COOH 
                   
         OH  NH2 
 

            Treonin 
 

CH2 − CH2 
                           + CO2 
OH     NH2 
 

      Kolamin 
   (etanolamin) 
 
 

CH2 −CH−COOH 
           
OH    NH2 
 

     Serin 
 

CH2 −CH−COOH 
           
OH    NH2 
 

     Serin 
 

H2O 

Treonin aldolaz 
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Yukarıda da belirttiğimiz gibi fenilalanin normal olarak tirozin’e 
dönüşür. Ancak fenilalanin’in tirozine dönüşümü genetik bir noksanlık nedeni 
ile gerekli enzimin (fenilalanin oksidaz) bulunmaması yüzünden bloke 
edildiği takdirde kanda fenilalanin, fenilpiruvik asit, bunun indirgeme ürünü 
olan fenillaktik asit ve fenil asetik asit birikimi ve idrarda bu maddelerin 
atılımı görülür, Yavrularda görülen bu kalıtsal hastalığa fenilketonüria veya 
fenilpiruvik oligofrenia adı verilir. Kanda biriken fenillaktik asit ve fenil asetik 
asitler dolayısıyla bu gibi yavrularda ruhsal bir gerilik ve gelişme noksanlığı 
görülmektedir. 

Tirozin’in metabolizmasına gelince, bu amino asit önce p-hidroksi-
fenilpiruvik aside dönüşür, bu da 2,5-dihidroksifenilpiruvik asit üzerinden 
2,5-dihidroksifenilasetik asit (homogentizik asit)  ve ara kademelerden 
geçerek, fumarik ve asetoasetik asit’lere kadar yıkılır.  

Tirozin metabolizması amino asit metabolizmasının önemli bir 
kısmını oluşturur. Tirozin adrenal medulla tarafından sentez edilen epinefrin 
(adrenalin) ve norepinefrin (arterenol) denen hormonların da ön maddesini 
teşkil eder. Tirozin, tirozinaz enzimi tarafından 3,4-dihidroksifenilalanin’e 
(DOPA) çevrildikten sonra, hidroksitiramin (DOPAMİN), norepinefrin ve 
epinefrin’e dönüşür. 

Tirozin, tiroid bezinin iç salgısı olan Tiroksin’in de ön maddesidir. 
Bu amaçla tirozin önce iyod alarak diiyodotirozin’i meydana getirir. Daha 
sonra bir sıra kompleks reaksiyonlardan geçerek diiyodotirozin, 3,3’,5-
triiyodotironin’e dönüşür. Aktif olan bu madde bir iyod daha almak suretiyle 
tiroksin’i meydana getirir. 

Tirozin’in dezaminasyon ürünü olan, p-hidroksifenilpiruvik asid’in 
gene enzimatik bir noksanlık dolayısı ile  2,5-dihidroksifenilpiruvik asit ve 2,5-
dihidroksifenilasetik asit’e dönüşememesi tirozinosis denen bir hastalığın 
meydana çıkmasına neden olur. Hastanın kanında tirozin, 2,5-
dihidroksifenilpiruvik asit, 2,5-dihidroksifenilasetik asit birikimi ve idrarda bu 
maddelerin atılımı görülür.  

Tirozin metabolizması bozukluğu sonucu meydana çıkan diğer bir 
hastalık da Alkaptonuria’dır. Hastalık, 2,5-dihidroksifenilasetik asit’i okside 
ederek fumarik asit ve asetoasetik aside parçalanmasını sağlayan 
homogentizat oksidaz enziminin yokluğundan ileri gelmektedir. Bu enzim 
noksanlığı hastalığı çok nadir olarak görülmektedir. Böyle hastaların idrarları 
açık havayla temasa bırakıldıktan bir süre sonra renginin kararmasıyla 
karakterize olur.  

Tirozin metabolizmasının sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için 
C vitamini’ne de gereksinim vardır. Deney hayvanları C vitamininden noksan 
bırakıldıkları ve kendilerine bol miktarda tirozin yedirildiği takdirde idrarlarında 
p-hidroksifenilpiruvik ve p-hidroksifenilasetik yanında 2,5-dihidroksifenilasetik 
asit atılımı da görülür. Ancak insanların alkaptonuri’sini C vitamini ile 
iyileştirmek mümkün olmamıştır.  

Alkoptonuri’li kimselerin idrarlarının açık havada renk değişikliğine 
uğrayarak bir süre sonra siyah bir renk almaları, 2,5-dihidroksifenilasetik 
asit’in kolaylıkla okside olarak kinon şekline dönüşmesi ve kinon 
moleküllerinin de polimerize olarak melanin’e benzer bir madde meydana 
getirmesi sonucudur.  
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Tablo 114-Fenilalanin ve Tirozin metabolizmaları 

 

              O 
 

CH2 −C−COOH 
            

CH2 −CH−COOH 
           
        NH2 

      CH2 −CH−COOH 
                  
              NH2 

6 
FENİLALANİN ve TİROZİN 

2,5-dihidroksifenilasetik asit 
        (Homogentizik asit) 

p-hidroksifenilpiruvik asit 

Tirozin 

Fenillaktik asit 

Fenilasetik asit 

Fenilpiruvik asit Fenil alanin 

CH2 −COOH 
            

CH2 −COOH 
            

CH2 −CHOH−COOH 
 

CO2 

CO2 

              O 
 

CH2 −C−COOH 
            

NH3 

HO 

OH 
OH 

CH2 −CH−COOH 
           
        NH2 

3,4-dihidroksifenilalanin  
              (DOPA) 

HO 

OH 

CH2 −CH2− NH2 
           

hidroksitiramin  
   (DOPAMİN) 

HO 

OH 

CHOH −CH2 −NH2 
           

Norepinefrin 

O 

HO 

OH 

CHOH −CH2−NH 
                       
                   CH3 

Epinefrin 
HO 

Tirozinaz 
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Tirozin metabolizması bozukluğunun diğer bir yönü de kendini 
pigment oluşumundaki yetersizlikle açığa vuran Albinizm hastalığında 
görülür. Cildin rengini veren ve melanin denen pigment organizmada 
tirozinden oluşur. Tirozin’in 3,4-dihidroksifenil alanin’e (DOPA) oksidasyo-
nunu sağlayan tirozinaz enziminin yokluğu, DOPA’nın DOPA-kinon 
üzerinden DOPA-melanin’e dönüşümünü önler. Bu enzimden yoksun 
bulunan kimselerin cilt ve kıllarında pigmentasyon bulunmaz ve  bunların renk 
ve saçları beyaz olur.  

Cildin pigmentasyonu, epidermisin bazal tabakasında bulunan 
melanoblastların bakır içeren bir enzim olan tirozinaz’ın etkisi ile tirozin’den 
melanin sentez etmeleri sayesinde olur. Albinizmin değişik tipleri mevcuttur. 
Bazı tiplerinde sadece vücudun bazı kısımlarında (gözlerde, yer yer ciltte veya 
saçlarda) pigmentasyon mevcut değildir. 

13.5.8-TRİPTOFAN METABOLİZMASI. 

Triptofan esansiyel bir amino asit olarak taşıdığı besinsel değeri 
yanında hücre metabolizması yönünden önemli bir çok bileşiklerin de 
kaynağını oluşturur.  

Örneğin; triptofan, kinurenin yolu ile nikotenik aside ve amidine 
(Niyasin)  dönüşerek bu vitaminin yetersizliğini önler. 

Seratonin’in ön maddesini oluşturur. 

Triptofan önce 5-hidroksitriptofan’a daha sonra da seratonin’e 
(5-hidroksitriptamin) döner.  

Seratonin, gastrointestinal aktiviteyi ve sinir sistemi fonksiyonunu 
uyaran bir maddedir. Özellikle plaketlerde, kanda, mide mukozasında, ince 
bağırsaklarda, beyinde bulunur. Damarlar üzerine vazokonstirüktif etkisi 
vardır.  

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi memelilerde triptofan metabolizma-
sının önemli iki yolu, kinurenin yolu ve nikotinik asit yoludur. Pridoksin 
yetersizliğinde triptofan’dan nikotinik asit sentezi gerçekleşemez. Onun yerine 
ksanturenik asit meydana gelir. Nikotinik asit oluşumu için, riboflavin’e de 
gereksinim vardır.  

Gebelerin eklampsisinde triptofan metabolizması bozukluğuna 
rastlanır. Böylelerin idrarlarında bol ksanturenik asit vardır. �izofreniklerde de  
(erken bunama) krizler sırasında triptamin atılımı artar.  

Bakteriler bağırsaklarda triptofan’ı etkileyerek indol derivelerinin 
meydana gelmesine neden olurlar. Bunlar indol, indoksil, metilindol 
(skatol) gibi maddelerdir.  

Eğer besin maddeleri ile alınan triptofan rezorbe edilmezse, 
triptofan’ın yıkılması bağırsak florası tarafından yapılır. Sonuçda indol ve 
skatol meydana gelir. İndoksil’e oksitlenir ve rezorpsiyondan sonra 
karaciğerde sülfatla esterleşir. Bu şekilde vücuttan atılır. İndoksil sülfürik asite 
indikan adı verilir. 

İndoksil, skatoksil ve bunların sülfürik asit ve glukronik asit ile 
karaciğerde yaptıkları bileşikler detoksikasyon yolu ile ilgilidir. İndoksil sülfatın 
K tuzunun (indikan) idrarda artması bağırsaklarda bakteriyel kokuşmanın 
çoğaldığının işaretidir. 
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Tablo 115- Triptofan Metabolizması 

 

7 
TRİPTOFAN 

CH2 −CHNH2 −COOH 

H 

H 
N NH−CHO 

CO−CH2 −CHNH2 −COOH 

Formil kinurenin Triptofan 

B 

A 

CH2 −CHNH2 −COOH 

H 

HO 

H 
N 

5-hidroksitriptofan 

CH2 −CH2 −NH2  HO 

H 
N 

5-hidroksitriptamin 
       (Seratonin) 

NH2 

CO−CH2 −CHNH2 −COOH 

 kinurenin 

NH2 

CO−CH2 −CHNH2 −COOH 

 3-hidroksikinurenin 
OH 

NH2 

COOH 

 3-hidroksiantranilik asit 
OH 

C 

N 

COOH 

Nikotinik asit 

N 

OH 

OH 

Ksanturenik asit 

İndoksil 

Triptofan 

N 
H 

OH 

İndoksil sülfat = indikan 
N 
H 

Bağırsak  
mikroorganizmaları 

 A : Tiamin yetersiz-
  liğinde  blokaj 
  yeri 

 B : Riboflavin yeter-
  sizliğinde blokaj 
  yeri 

 C : Pridoksin yeter-
  sizliğinde blokaj 
  yeri 
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13.5.9-SİSTİN ve SİSTEİN METABOLİZMASI. 

Sistein esansiyel bir amino asit değildir. Sistein, glisin ve glutamik 
asitle birlikte glutasyon adı verilen tripeptidi meydana getirir. Glutasyonun 
formülü glisin konusunda verilmişti. 

İki molekül sistein’in birleşmesi ile (oksidasyonu) sistin meydana 
gelir. Sistin’in metabolizması tamamen sistein metabolizması gibidir.  

Sistein’den, sistin’in oluşumu sitokrom oksidaz sistemi aracılığı ile 
olur. Sistin’in, sistein moleküllerine parçalanması ise sistein redüktaz 
enziminin katalitik etkisi ile meydana gelir.  

Glutasyon redüktaz da NADH yardımı ile sistin’in, sistein’lere 
parçalanmasını katalize eder. Sistein organizmada, oksidasyona uğrarsa, 
sistein sülfinik asit ve sisteik asit üzerinden piruvik asit ve sülfat (SO4

= ) 
meydana gelir. Piruvik asit üzerinden glukoz sentezini gerçekleştirebildikleri 
için bu amino asitler glikojenik’tirler. 

Sistein anaerobik koşullar altında desulfidraz enzimi ile katabolize 
olursa gene piruvik asit, H2S ve NH3 meydana gelir. Sulfat iyonları fenol, 
krezol, indoksil gibi maddelerin detoksikasyonunda kullanılır.  

Sistein Taurin’in de ön maddesini oluşturur. Sistein sülfinik asit ve 
sisteik asidin dekarboksilasyonu ile hiportaurin ve taurin meydana gelir.  

Sistein organizmada serin’den oluşur, ancak sistein’in yapılabilmesi 
için metiyonin’e gereksinim vardır. Sistein için gerekli kükürt metiyonin’den 
sağlanır. Sistein’in yapımı için gereken karbon zinciri ve diğer gruplar serin 
tarafından sağlanır.  

Sistein’in bir diğer metabolizma yolu da, önce α-ketoglutarik asitle 
birlikte transaminasyonla ββββ-merkoptopiruvik asit ve glutamik asit 
oluşturması yoludur. Bu metabolizma ürünlerinden β-merkoptopiruvik asit de 
daha sonra piruvik asit ve sülfat (veya sülfit) meydana getirir. 

Yeni doğanlarda, sistinuri denen kalıtsal bir sistin metabolizması 
bozukluğu görülür. Bu gibi hastalarda, sistin’in renal kleransı, normallere 
nazaran 30 defa fazladır. 

Sistin metabolizmasındaki diğer bir bozukluk da sistinozis (sistin 
depolama hastalığı)’ dır. Çeşitli dokularda sistin kristallerinin biriktiği bu 
hastalık, hem çoçuklarda hem de yetişkinlerde görülür. Glukozuri ve bazen de 
osteomalasi hastalığın diğer semptomları olup, nedeni sistin redüktaz denen 
enzimin konjenital yokluğuna bağlanmaktadır. 

13.5.10-METİYONİN METABOLİZMASI. 

Yapısında kükürt bulunan bu amino asit, hayvansal organizma 
tarafından, normal olarak besinlerde bulunan maddelerden sentez edilemez. 
Bundan dolayı genç hayvanların büyümeleri ve yetişkin insanların azot 
dengesini koruyabilmeleri için, besinlerde yeter miktarda metiyonin bulunması 
gerekir. Başka bir deyişle metiyonin, esansiyel bir amino asittir.  

Metiyonin dokularda kolaylıkla sistin’e çevrildiğinden, tek başına 
hayvanın kükürt gereksinimini karşılayabilir. Dokuların sistin gereksinimi, 
normal kükürt gereksiniminin 1/3’ünü veya daha fazlasını oluşturduğundan 
besinlerle alınan sistin bu miktar metiyoninin saklanmasını sağlar. 

 

Tablolarla Biyokimya Cilt II * Prof. Dr. Tanju Ası * Ankara - 1999
http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci



                                                               PROTEİN  METABOLİZMASI  227

2H 

2H 

 SO4 
CO2 CO2 

NH3 

AMİNO  ASİTLERİN  METABOLİZMASI    -    6 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Tablo 116-Sistin ve Sistein Metabolizmaları. 

 

8 
SİSTİN ve SİSTEİN 

CH2 − SH 
                     
C = O                +   
                     
COOH          
 

ββββ-merkapto-    
piruvik asit 
 
            
Piruvik asit 
        + 
    sülfat 
 

CH2 − SH 
                     
CHNH2       +    
                      
COOH          
 

 Sistein 

 COOH 
                      
 CHNH2 
   
(CH2 )2        
                      
 COOH          
 

Glutamik asit 

 COOH 
                      
 C = O 
   
(CH2 )2        
                      
 COOH          
 

αααα-ketoglutarik 
asit 

CH2 − SH 
                    
CHNH2         
                    
COOH         
 

  Sistein 

               O 
                    
CH2  S −H 
                               
C = O     O      
                     
COOH          
 

ββββ-sulfino    
piruvik asit 

               O 
                    
CH2  S −OH 
                               
CHNH2    O            
 

        Taurin 

               O 
                    
CH2  S −OH 
                               
CHNH2    O      
                     
COOH          
 

Sisteik asit 

           O 
              
CH2 − S −OH 
                     
CHNH2               
 

   Hipotaurin 

           O 
              
CH2 − S −OH 
                     
CHNH2          
                     
COOH          
 

Sistein    
sülfinik asit 

CH3 
                    
C = O          
                    
COOH          
Piruvik asit 

CH3 
                     
C = O         +     NH3       +    H2S 
                     
COOH          
 

  Piruvik asit 

CH2 − SH 
                    
CHNH2         
                    
COOH         
 

  Sistein 

CH2 − SH 
                    
CHNH2         
                    
COOH         
 

  Sistein 

CH2 − S − S − CH2 
                     
CHNH2           CHNH2  
                     
COOH           COOH 
 

             Sistin 

Sistein desülfüraz 

Transaminasyon 
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Metiyonin başlıca 2-3 şekilde metabolize edilir. Bu metabolik 
reaksiyonlarda metiyonin’deki metil grubu ya S-adenozil metiyonin ya da   N-
5-Me-tetrahidrofolik asit oluşturmak üzere tranfer olur. Metil grubu biyolojik 
önemi olan kreatin, epinefrin, kolin gibi maddelerin meydana gelmesinde yer 
alır. Metil grupları metiyonin’den türeyen 54 adet madde bilinmektedir.  

Metiyonin’in esansiyel bir amino asit olduğundan yukarıda söz 
etmiştik. Metiyonin, sistin’e çevrilebildiği halde, sistin metiyonin’e çevrilemez. 
Reaksiyon tek yönlüdür. Metiyonin’deki metil grubu, CO2 ve H2O’ya oksitlenir 
veya transmetilasyon reaksiyonlarına girer. 

Homosistein, homosistin’e okside olur ya da daha sonra serin ile 
birleşerek sistationin meydana getirecek olan sistein’e çevrilir. Sistein’dende 
sistin oluşur. Sistin ise kendi konusunda anlatıldığı  biçimde metabolize olur.  

Sistationin oluşumu için, piridoksal fosfat ko-enzimine gereksinim 
vardır. Ayrıca bu reaksiyonu sistationin sentetaz enzimi katalize eder. 
Sistationin de su almak suretiyle ve tionaz enziminin katalitik etkisi altında 
homoserin ve sistein’e parçalanır.  

Metiyonin’den ayrılan metil (CH3) grubu organizmada kolin’in 
kreatin’in, betain’in, adrenalin’in ve diğer metilli maddelerin sentezinde 
kullanılır. Bu yönüyle metiyonin bir metil donörüdür. Bu metil verme olayına 
transmetilasyonadı verilir.  

İnsanlarda metiyonin metabolizmasının herediter bir bozukluğu 
görülebilir. Buna sistationuri denir. Bunda sebep, pridoksal fosfatı 
apoenzime bağlamakla görevli enzimin yokluğu olarak gösterilmektedir.  

Yeni doğan çocuklarda da yine metiyonin metabolizmasındaki 
bozukluk nedeni ile plazmada homosistin düzeyi yükselir ve idrarla bol 
miktarda homosistin çıkarılır. Böyle yavrularda mental gerilik, iskelet 
sisteminde şekil bozuklukları, uzun kemiklerde aşırı uzama görülür. Bunun 
sebebi, sistationin sentetaz’ın karaciğerde yokluğu ve genetik yetersizliğidir. 

Kükürtlü amino asitlerin metabolizmasında oluşan sülfat, çeşitli 
sülfat esterlerinin yapımında (sülfatlı mükopolisakkaritler ve örneğin, 
kondroitin sülfat ve heparin) kullanılır. 

13.5.10.1-Transmetilasyon. 
Vücutta metil grupları sentez edilemediği için bu grubu yapısında 

bulunduran maddeleri taşıyan besin maddeleri ile birlikte, metil grubu da 
organizmaya alınmış olur.  

Metil grubunun bir maddeden diğerine transmetilasyon denir. 
Vücuda metil gruplarındanzengin kolin, kreatinin, adrenalin, betain gibi 
maddeler girerse, bunlar metil gruplarını homosistein’e vererek onun 
metiyonin’e dönüşmesini sağlayabilirler. O halde uygun maddelerin vücuda 
girmesi halinde, metiyonin sentezi yapılabilir. Ancak metiyonin’in esansiyel bir 
amino asit olduğu da unutulmamalıdır. 

Metiyonin’in metil grubu kreatin oluşumuna da katılır. Bu amaçla 
kolin, betain gibi maddelerin metil grupları da kullanılabilir. Transmetilasyonda 
metil gruplarını veren maddelere metil vericiler, alan maddelere de metil 
alıcılar denir.  
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      CH2 −S − adenozin 
                               
      CH2        
         

H − C− NH2 
         
      COOH 
 

S-adenozil homosistein 

  H2O 
 
 
 adenozin 

9 
METİYONİN 

  H2C − S −  S −  CH2 
                                    
       CH2              CH2 
                             

    HC− NH2      HC− NH2 
                              
       COOH          COOH 
 

                Homosistin 

Piropiyonik 
asit 

 
 
 
 

Süksinik asit 

      CH2 −SH 
                              
      CH2        
         

H − C− NH2 
         
      COOH 
 

    homosistein 

      CH3 
         
      CH2 −S − adenozin 
                               
      CH2        
         

H − C− NH2 
         
      COOH 
 

S-adenozil metiyonin 

CH2 −CH2 −CH  −COOH 
                       

S− CH2       NH2N 
 

           Metiyonin 

 ATP 
 
 
 PP + P 

Metiyonin adenozil 
transferaz 

CH3 

hidrolaz 

N5-metil FH4- 
homosistein metil 

transferaz 

 dimetilglisin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 betain 
 

  FH4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N5 -metil 

FH4 
 

Serin 
sistionin sentetaz 
B6 

Piruvik asit 
         + 
       NH3 

SO4 

Betain-homosistein metil 
transferaz 

(sadece karaciğer) 
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Tablo 117-Metiyonin Metabolizması. 

Kolin’in sentezi için etanolamin, metiyonin sentezinde homosistein 
birer metil alıcı madde olarak görev yaparlar. Kolin, betain ise birer metil verici 
maddedir. Metiyonin oluşumunda gerekli metil grubunun sağlanabileceği diğer 
kaynak maddeler, formaldehit, metanol glisinin α-karbonu, aseton, sarkozin, 
histidin, triptofan v.b. dır. 

Betain bir metil grubu kaybederse dimetilglisin, bu da bir 
metilgrubu kaybederek sarkozin ve daha sonra formaldehit meydana getirir. 
Sarkozin de bir metil grubunu kaybederse, glisin’e çevrilir. Bu metil grubu ise 
formaldehit’e oksitlenebilir. 

Transmetilasyonda folik asit ve kobalamin yardımcı olabilir. Bu 
reaksiyona fazla bir enerji gerekmez. Metiyonin’in metil verici olarak görev 
yaptığı transmetilasyonlarda ATP metiyonin’i aktif metiyonin haline çevirir.  

Metiyonin’deki (keza kolin ve betaindeki) labil metil grubu 
lipotropik (karaciğer yağlanmasını önleyen) etkiye sahiptir. Ayrıca çeşitli 
organların hemorrojik dejenerasyonunu da önler. 

13.5.11-ASPARTİK ASİT, GLUTAMİK ASİT, ASPARAJİN ve    
 GLUTAMİN METABOLİZMASI. 

Esansiyel olmayan aspartik ve glutamik asitler amino asit 
transaminasyon reaksiyonlarında geniş ölçüde yer alırlar. Süksinik, fumarik ve 
malik asitler anaerobik koşullarda aspartik asitten türerler. Organizma 
tarafından kolaylıkla sentez edilebilirler. Aspartik asidin dezaminasyonu 
sonucu oksalasetik asit, glutamik asidin dezaminasyonu sonucu ise           αααα-
ketoglutarik asit’ler meydana gelir. Her iki madde TCA siklusuna dahil olarak 
reaksiyonlar zincirine girerler. Bu şekilde kolaylıkla şekerlere dönüşebilirler. 
Bu yönden antiketojenik veya glikojenik amino asitlerdir. 

Glutamik asit, asetil glutamat halinde üre siklusunda ornitin’in 
sitrüllin’e çevrilmesinde rol oynadığı gibi, aspartik asit de yine aynı siklus 
içerisinde sitrüllin’in arjininosüksinik aside dönüşümünü sağlar. Glutamik 
asidin bir amidi olan glutamin’in amonyak oluşumunda önemli bir rolü vardır.  

Glutamik asit ayrıca, glisin konusunda anlatılan ve formülü verilen 
glutasyon denen tripeptidin, pürin ve pirimidinlerin sentezine de katılır.  

Pteroylglutamik asit veya folik asit de denen vitaminin yapısında da 
glutamik asit vardır. Glutamik asit dekarboksilasyona uğrarsa beyin 
dokusunda bulunan γγγγ-amino-bütirik asid’e dönüşür. Bu da daha sonra       α-
ketoglutarik asit ile transaminasyona girerek glutamik asit ve süksinik 
semialdehit oluşturabilir. 

Diabetli hayvanlarda aspartik asit ve glutamik asit glukoza çevrilir 
ve bunların üçer karbonu kullanılır. Keza her iki amino asit de asit amidleri 
oluşturmak üzere amonyak bağlarlar. 

Glutamik asit’in glutamin’e dönüşmesini katalize eden glutamin 
sentetaz enzimi böbrek, beyin ve retinada bulunur. Glutamin ayrıca piruvik 
asit gibi bir ketoasit ile transaminasyona girarek αααα-ketoglutaramik asit’i, o da 
özel bir deamidaz enziminin yönettiği hidroliz reaksiyonu ile αααα-ketoglutarik 
asit ile amonyak meydana getirir. 

Aspartik asit’in amid biçimi olan asparajin de asparajinaz enzimi 
aracılığı ile dezamidasyona uğrar. 
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 Tablo 118-Aspartik asit, Glutamik asit, Asparajin ve Glutamin 
 Metabolizmaları 

10 
ASPARTİK ASİT, GLUTAMİK ASİT, ASPARAJİN, GLUTAMİN 
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αααα-iminoglutarik  
    asit 

CH3 
 
CH.NH2  
                    
COOH          
 

 
 
alanin  
     

CO.NH2 
 
CH2  
   
CH2                  +          
 
CH.NH2          
                     
COOH          
 

Glutamin  
     

CH3 
 
C = O         
                    
COOH          
 

 
 
piruvik asit  
     

CO.NH2 
 
CH2  
   
CH2                      +             
 
C = O         
                     
COOH          
 

αααα-ketoglutaramik asit 
     

COOH 
 
CH2  
   
CH2             + NH3 
 
CH.NH2          
                     
COOH          
 

Glutamik asit 
 

CO.NH2 
 
CH2  
   
CH2                     + H2O 
 
CH.NH2          
                     
COOH          
 

Glutamin  
     

COOH 
 
CH2  
   
CH2  
 
CH.NH2         
                    
COOH         
 

Glutamik  
    asit 

COOH 
 
CH2  
                    
CH2 
                    
COOH         
 

 Süksinik 
   asit 

COOH 
 
CH2  
                    
CH.NH2 
                    
COOH         
 

 Aspartik  
     asit 

COOH 
 
CH2  
                    
CHOH 
                    
COOH         
 

  Malik  
   asit 

COOH 
 
CH  
                    
CH 
                    
COOH         
 

 Fumarik  
    asit 

H2O H2 

ATP               Mg++ 

Glutamin sentetaz 
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13.5.12-LİZİN METABOLİZMASI. 

Lizin esansiyel bir amino asittir. Organizma tarafından sentez 
edilemez.  

Fakat dezaminasyon yolu ile lizin bulunduğu dokularda amin 
grubunu başka asitlere verebilir. Ancak bir defa azotunu kaybederse, tekrar 
aminleşemez. Dokulardaki lizin kanda bulunan diğer amino asitlerle azotunu 
değiştirmez. 

Deamine olmuş lizin, yani azotunu kaybetmiş olan lizin, glukoz 
veya asetoasetik asit meydana getiremez.  

Organizmada katabolize olan lizin önce αααα-aminoadipik asit, sonra 
αααα-ketoadipik asit üzerinden glutarik asit’i ve sonuçta daha bazı 
aramaddeler üzerinden geçerek Asetoaseti-KoA’yı meydana getirmektedir.  

Lizin kapalı bir yapıya sahip olan L-pipekolik asit’e, o da 
yukarıdaki ara ürünler üzerinden yine glutarik aside çevrilebilir. Glutarik asit 
ise, glutakonik asit’e döner. Bunun son ürünleri ya glutamik asit ya da asetik 
asit ile karbon dioksit’dir.   

13.5.13-ARJİNİN METABOLİZMASI. 

Bazilarinca esansiyel amino asit olarak kabul olunan arjinin tam 
anlamı ile esansiyel bir amino asit değildir. Çok yavaş da olsa organizmada 
bir miktar arjinin sentez edilebilmektedir.  

Vücutta arjinin sentezi prolin tarafından etkilenmektedir. Çünkü, 
prolin organizmada önce ornitin’e sonra da arjinin’e çevrilebilmektedir. Bunun 
tersi de olabilmekte ornitin’den de prolin yapılabilmektedir.  

Arjinin’in üre sentezindeki rolü ilgili konuda açıklanmıştır. Daha 
önce kreatin’in sentezi ile ilgili kısımda üstüne vurulduğu gibi arjinin, glisinle 
birlikte kreatin’in oluşumunda rol oynamaktadır.  

Arjinin noksanlığında spermatojenezis’te ağır bozukluklar görülür. 
Zira sperm nükleoproteini arjinin’ce çok zengindir. Oluşumu için arjinin’e 
gereksinimi vardır. 

13.5.14-HİSTİDİN METABOLİZMASI. 

Yari esansiyel nitelikte bir amino asittir. İnce bağırsaklardaki 
bakteriler büyüklerde histidin’i sentez edebilmektedir. Daha çok çocuklar için 
dışarıdan alınması gerekli bir amino asittir.  

Gebelik sırasında, ilk birkaç haftadan doğuma birkaç gün kalana 
kadar idrarla büyük miktarlarda histidin atılır. Bunun nedeni gebeliğin bu 
periyodunda karaciğerde bulunan histidaz enziminin bulunmayışıdır. Histidaz 
enzimi, histidin’in imidazol halkasının açılmasını sağlayarak histidini 
reaksiyona sokar. 

Karaciğerde bulunan histidaz enziminin etkisi ile histidin’in imidazol 
halkası açılır. Histidin’in imidazol halkası parçalanmadan önce urokanik asit 
daha sonra sıra ile αααα-L-formiminoglutamik asit ve glutamik asit oluşur ve 
aynı zamanda amonyak ve formik asit meydana gelir. İnce bağırsaklardaki 
bakteriler histidin’i dekarboksilasyona uğratarak histamin’in meydana 
gelmesini sağlar. Histamin diğer dokularda da meydana gelebilir.  
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Tablo 119- Lizin ve Histidin Metabolizmaları 

 

12 
      HİSTİDİN 

11 
      LİZİN 

    C.OOH 
      
    CH2  
      
    CH2  
      
    CH2  
      

H.C − NH2 
      
    COOH 
 

αααα-aminoadipik              
asit     
 

H2C − NH2 
      
    CH2  
      
    CH2  
      
    CH2  
      

H.C − NH2 
      
    COOH 
 

     Lizin 
 

    C.OOH 
      
    CH2  
      
    CH2  
      
    CH2  
      
    COOH 
 

glutarik asit 
 

    C.OOH 
      
    CH2  
      
    CH2  
      
    CH2  
      
    C = O 
      
    COOH 
 

αααα-ketoadipik 
asit     
 

L-pipekolik asit 
 

COOH 
 N 

H 

HC C −CH2 −CH − COOH 
                   
              NH2 N 

C 
H 

NH 

C C −CH = CH − COOH 
                   

N 
C 
H 

NH 

Uronik asit 

Histidin 

COOH 
 
CH.NH2  
 
CH2 
 
CH2 
 
COOH 
 

Glutamik asit 
    + 
  NH3 
 

COOH 
 

CH.NH − CH = NH 
 
CH2 
 
CH2 
 
COOH 
 
αααα-L-formiminoglutamik 
asit 
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Dokularda meydana gelen histamin çok azdır. Ancak hücrelerin 
uyarımına yol açan bir maddenin etkisi ile kısa süre içerisinde çok fazla 
miktarda histamin oluşarak kana dökülebilir.  

Özellikle allerjik reaksiyonlar, travmatik şoklar bu şekilde ani 
histamin oluşumuna neden olurlar. Histamin kann basıncını büyük ölçüde 
düşürür. Düşme çok fazla olursa kollaps’a neden olabilir.  

Mide de pepsin ve asit salgısını arttırdığı için mide salgısının 
incelenmesinde histamin’den yararlanılır. Dokularda bulunan histaminaz adlı 
enzim ve karaciğerde bulunan aldehit oksidaz histamin’in ββββ-imidazolaset-
aldehit ve ββββ-imidazolasetik asit’e dönüşmesini sağlarlar. Bu sonuncu 
madde idrarla dışarı atılır.  

Histamin ayrıca 3-metilhistamin ve 3-metilimidazol asetik asit 
şeklinde idrarla dışarı atılır. Histidaz enziminin herediter olarak noksan 
bulunuşu histidinin bir kısmının değişik şekilde metabolize olmasına yol açar.  

Bunun sonucu olarak imidazolpiruvik ve imidazollaktik asit’ler 
meydana gelir ve idrarla atılırlar. Kendisini başlıca çocuklarda konuşma 
güçlüğü ile belli eden bu hastalıkta hastaların idrarları demir klorürle yeşilimsi 
bir renk verir. Kanın ve idrardaki histidin miktarı çok artmıştır.  

Kaslarda, histidin’in β-alanin’le yaptığı bir dipeptid olan karnozin ve 
metil histidin’in gene β-alanin’le yaptığı bir bileşik olan anzerin görülür.  

13.5.15-PROLİN ve HİDROKSİPROLİN METABOLİZMALARI. 

Arjinin’de olduğu gibi prolin ve hidroksiprolin’de glutamik aside 
dönüşürler. Ara madde olarak daima glutamik asit-γγγγ-semialdehit meydana 
gelir.  

Hidroksiprolin de prolin’inkine benzer bir biçimde metabolize olur. 
Organizmada prolin (askorbik asit karşısında) kolaylıkla hidroksiprolin’e 
dönüştüğü halde, hidroksiprolin, prolin’e daha az dönüşür.  

Prolin glutamik asit-γ-semialdehit üzerinden ornitin’e de dönüşür. 
Bu reaksiyon çift yönlüdür. Yani ornitin de kolaylıkla prolin’e çevrilebilir.  

Gerek prolin, gerekse hidroksiprolin glukojenik asitlerdir. 

13.6-NÜKLEOPROTEİNLERİN METABOLİZMASI. 

Nükleoproteinler bileşik proteinlerin çok önemli bir grubunu oluştu-
rur. Nükleoproteinler, nükleik asit ve protein’den meydana gelmişlerdir.  

Nükleoproteinlerin yapısında yer alan proteinler daha çok bazik 
karakterde proteinlerdir.  

Nükleoproteinler gerek hayvansal, gerekse çeşitli bitkisel 
organizmalarda yer alırlar. Nükleoproteinleri hayvansal ve bitkisel dokulardan 
distile su, tuz çözeltileri veya sulandırılmış alkali çözeltilerle ayırmak 
mümkündür.  

Nükleoproteinlerin yapı taşlarından biri olan proteinlerin kimyasal 
yapıları kıtabın birinci cildinde, metabolizmaları ise bu bölümün daha önceki 
kısımlarında geniş olarak incelenmiştir.  

Bu bölümde nükleoproteinlerin diğer yapı taşını oluşturan nükleik 
asitlerin metabolizması anlatılacaktır. 
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Tablo 120- Histidin ve Prolin Metabolizmaları. 

 

13 
      PROLİN ve HİDROKSİPROLİN 

12 
      HİSTİDİN (Devam) 

HC C −CH2 −CH − COOH 
                   
              NH2 N 

C 
H 

NH 
Histidin 

COOH 
 
C = O  
 
CH2 
 
CH2 
 
CH2.NH2 
 

αααα-keto-δδδδ-amino 
valerik asit 
     

COOH 
 
CH.NH2  
 
CH2 
 
CH2 
 
CO.NH2 
 

Glutamin 
     

COOH 
 
CH.NH2  
 
CH2 
 
CH2 
 
CH2.NH2 
 

Ornitin 
     

COOH 
 
CH.NH2  
 
CH2 
 
CH2 
 
COOH 
 

Glutamik asit 
     

COOH 
 
C = O  
 
CH2           + NH3 

 
 
CH2 
 
COOH 
 

αααα-ketoglutarik  
     asit 

HC C −CH2 −CH2 −NH2 
                   

N 
C 
H 

NH 
Histamin 

HC C −CH2 −CH − COOH 
                   
              NH 
                   
              C = O 
                   
              CH2 
                   

              CH2 −NH2 

 

N 
C 
H 

NH 

Karnozin 

HC C −CH2 CH − COOH 
                      
                NH 
                      
                C = O 
                      
                CH2 
                      

                CH2 −NH2 

 

N 
C 
H 

N−CH3 

Anzerin 

H3N 

H2C CH2 

H2C 
N 
H 

CH−COOH 

Prolin 
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13.6.1-NÜKLEİK ASİT METABOLİZMASI. 

Hücre içerisindeki nükleik asit miktarının sabit kalması için, sentez 
ve parçalanma olayları aynı ölçüde olması gerekmektedir. Hücredeki 
RNA’ların biyolojik yarı ömürleri oldukça kısadır. Bunlar kısa sürede yenileri ile 
yer değiştirirler. Buna karşılık DNA’ların biyolojik yarı ömürleri daha uzundur 
ve yenileri ile yer değiştirmeleri de çok küçük ölçülerde olur. 

Çeşitli RNA’larda karaciğerde yarı ömrü en kısa olanı m-RNA, biaz 
daha uzun olanı t-RNA ve en uzun olanı da r-RNA’dır. 

Nükleik asitlerin sentez hızı sırasıyla en çoktan en aza doğru 
bağırsaklarda, testislerde, dalakta, karaciğerde ve böbrekte şeklinde dizilir. 

Nükleik asitler bilindiği gibi kromozonları meydana getiren genlerin 
yapısında yer alan ve tür özelliklerinin ana-babadan yavruya geçişinde önemli 
rolleri bulunan büyük moleküllü kimyasal bileşiklerdir.  

Nükleik asitler birçok nükleotid ünitelerinin meydana getirdikleri 
polimerlerden ibarettir. (bak. Cilt1-sayfa 239). Nükleotidler hidrolize 
edildiklerinde, yani yapı taşlarına ayrıldığında, pürin ve pirimidin bazlarına, 
bir şeker olan pentoz’lara ve fosforik asit ünitelerine parçalanır.  

Nükleik asitlerin yapılarında yer alan, başlıca pürin’ler adenin, 
guanin ve pirimidin’ler sitozin, urasil, timin’den ibarettir.  

Pürin veya pirimidin bazlardan birisi ile riboz ya da dezoksi 
riboz’dan meydana gelen yapıya, nükleozid adı verilir. Nükleozid’de ki riboz 
veya dezoksiriboz’un fosforik asit ile birleşmesi sonucu oluşan yapıya da 
nükleotid denir (bak Cilr 1, sayfa 239)  

Nükleozid’ler ve nükleotid’ler, isimlerini yapılarında bulunan 
bazlardan alırlar. Örneğin yapısında adenin bulunan nükleozid’e adenozin, 
guanin bulunana guanozin denilir. Bir pirimidin olan sitozin bulunan 
nükleozid’eise sitidin, urasil bulunana üridin adı verilir.  

Bunun gibi yapısında adenin bulunan nükleotide adenin nükleotid 
veya adenilik asit, guanin bulunan nükleotide guanin nükleotid veya 
guanilik asit sitozin bulunana sitidilik asit urasil bulunana uridilik asit 
denilir.  

Adenilik asit veya adenozin mono fosfat da denilen nükleotide iki 
molekül daha fosforik asit birleşirse, kimyasal reaksiyonların başlıca enerji 
kaynağını oluşturan adenozin trifosfat (ATP) meydana gelir.  

Nükleik asitlerin parçalanmasında etkin olan enzimler, dezoksi-
ribonükleazlar ve ribonükleazlar’dır. Bu enzimlerin depolimerize edici etkisi 
ile, nükleozit’lere ve nükleosidaz’ların etkisi ile de serbest pürin ve 
pirimidin bazlarıyla, şeker’lere parçalanan oligo- veya mononükleodid’lere 
ayrılırlar. Mononükleotidaz enziminin katalitik etkisi de mononükleotid’leri 
nükleozid ve fosforik asit’lere kadar yıkar. 

Pirimidin bazlar tamamen parçalanabilirler, pürin bazları ise, 
insanlarda ürik asit’e, diğer memelilerde ise allontoin’e çevrildikten sonra 
idrarla atılırlar.   

Fosforik asit ve pentoz’larla ilgili reaksiyonlardan karbonhidratlar 
bölümünde bahsedilmişti. Burada daha ziyade nükleotid’lerin yapılarında yer 
alan, pürin ve pirimidin bazlarının metabolizması anlatılacaktır.  
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Tablo 121- Nükleik asit Metabolizması. 

Dezoksiribonükleazlar 
Ribonükleazlar 

Oligo-(mono-) nükleotidler  

Protein Nükleik asit 
(DNA, RNA) 

NÜKLEOPROTEİD 

Nükleozidaz  N-glukozidaz 

Oligonükleotid fosfat 
diesterazlar 

PÜRİN ve PİRİMİDİN 
BAZLARI 

Riboz-1-fosfat  Riboz, Dezoksiriboz  

Nükleozid  Anorganik fosfat 

Mononükleotidler  

N 
H 

H2N 
 

OH 
  

NH2 
 

CH 

HO − C 

HC 

N 

N 

N 

N 

C 

C 

C 

N 
H 

CH 

 −C 

N 

N 

N 

C 

C 

C 

OH 
  
C 

N 

CH 

CH 

HO − C 
N 

OH 
  
C 

N 

CH 

C −CH3 

HO − C 
N 

NH2 
 
C 

N 

CH 

CH 

sitozin timin urasil 

adenin guanin 
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13.6.2-PÜRİN ve PİRİMİDİN BAZLAR METABOLİZMASI. 

13.6.2.1-Pürin Yıkılımı. 
İnce bağırsaklarda nükleotidlerin yıkılması ile açığa çıkan pürin’ler 

absorbsiyona uğrayarak dokulara giderler. Absorbe olan adenin’in bir kısmı 
organizma tarafından nükleik asidin sentezinde kullanılır. Bir kısmı ise guanin 
haline dönüşür.  

Fakat insan organizmasının pürin ve pirimidin bazları mutlaka 
dışarıdan almaya gereksinim yoktur. Bunlar bizzat organizma dokularında da 
yapılabilir. Katabolik yönden adeninin dokularda daha çok nükleozid 
halindeyken dezaminasyona uğradığı zannedilmektedir. Çünkü adenozin’in 
dezaminasyonunu sağlayan, adenozin dezaminaz enzimi dokularda bol 
miktarda bulunmaktadır.  

Guanin’in dezaminasyonu ise guanaz enziminin aracılığı ile 
olmaktadır.  

İnsanda ve diğer yüksek sınıftan memelilerde, Dalmaçya 
köpeklerinde ve kuşlarda pürin bazlarının daha geniş bir deyimle nükleik 
asidin organizmadaki başlıca yıkılma ürünü ürik asit’tir.  

Adenozin, guanozin, dolayısı ile hipoksantin ve ksantin katabolizma 
sonucunda idrarla dışarı atılan ürik aside dönüşmektedirler. Pürinli 
nükleozid’lerin yıkılışı yanda Tablo 122’de açıklandığı şekildedir.  

Ancak bu yıkılış insanda ve antropoidlerde sadece ürik asit 
aşamasına kadar olduğu halde, diğer bazı memelilerde ürik asit allantoin’e 
dönüşür.  

Bu yıkılma amfibilerde ve çoğu kez balıklarda daha da ileri giderek 
üre ve glioksilik asit meydana gelir.  

Pürin’ce zengin besinler yenilmesi halinde idrarda ürik asidin arttığı 
görülür. Her çeşit etler, karaciğer, ıspanak gibi sebzeler, kahve, çay, kolalı 
içkiler, çeşitli fıstıklar pürin yönünden zengin besin maddeleridir.  

13.6.2.2-Pirimidin Yıkılımı. 
Pirimidin’lerin yıkılımı, pürin’lerinkinden oldukça farklıdır. 

Pirimidinler başlıca karaciğerde yıkılırlar. Sitozin, urasil ve timinin son ürünleri 
ββββ-alanin ve 3-aminoizobutirik asit olduğunu biliyoruz.  

Timince zengin bir diyet uygulanması halinde idrarda ββββ-
aminoizobutirik asit atılımının arttığı görülmektedir. Sitozin ve urasil 
verilmesi halinde ise ββββ-alanin’in arttığı saptanır.  

Metil sitozin metabolizma sırasında timin’e dönüşmekte ve timin 
üzerinden ββββ-aminoizobutirik asit meydana gelir.  

Sitozin’in ββββ-alanin’e dönüşümü, urasil, dihidrourasil ve ββββ-
ureidopropiyonat üzerinden olmakta, timin ise dihidrotimin, ββββ-
ureidoizobutirat yolu ile ββββ-aminoizobutirik asit’e dönüşmektedir.  

Meydana gelen ββββ-aminoizobutirik asit transaminasyon sonucu 
amin grubunu kaybetmekte, önce metil-malonil-KoA’ya değişerek sonuç da 
TCA siklüsüne dahil olmaktadır.  
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Tablo 122- Pürin ve Pirimidin’lerin Yıkılışı. 
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NH2  COOH 
                 

CO       CH.CH3 
                 

NH       CH2 
 

ββββ-Ureidopropiyonik                                
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13.6.2.3-Pürin Biyosentezi. 
Pürin’lerin hayvansal organizma tarafından sentez edildiği 

kesinlikle ortaya konulmuştur. Pürin’lerin biyosentezi, glisinamid ribotid’in 
oluşumu ile başlar.  

Bunun için glisin glutamin riboz-5-fosfat ve ATP’e gereksinim 
gösterir. Bundan sonra glisinamid ribotid’e format ilavesi ile (HCOOH), 
formilglisinamidribotid meydana gelmekte, bu ara madde glutaminden 
tekrar bir amid grubu alarak formilglisinamidin ribotid’e dönüşmekte, daha 
sonra ATP aracılığı ile 4-aminoimidazol ribotid ve bu maddenin de aspartik 
asiden azot ve ayrıca karbondiyoksit alması sonucu 4-amino-5-
imidazolkarboksamid ribotid’in meydana geldiği görülmektedir.  

Bu sonuncu madde tekrar formatlarla birleşerek inozinik asit’in 
oluşmasına yol açar. Bu surette bir pürin molekülü meydana gelmiş olur. 

İnozinik asit her ikisi de pürin’li birer nükleotid olan adenilik asit ve 
guanilik asit’in ana maddesini teşkil eder.  

Bilindiği gibi inozinik asit aynı zamanda ürik asit’in de ön maddesini 
meydana getirmektedir.  

Adenin, inozin ve guanozin gibi nükleozid’ler kann bankalarında 
alyuvarların daha uzun korunmasını sağlamak amacı ile de kullanılmaktadır.  

Pürin derivelerinin oluşumu sırasında daha başka ara reaksiyonlar 
da meydana gelir. Ancak bu ara reaksiyonlara yandaki Tablo’da yer 
verilmemektedir. Pürinlerin oluşumu sırasında tetrahidrofolik asit ve 
derivelerinin formil donörü olarak önemli rolleri vardır. Ayrıca ATP, Mg++ 
iyonları ver NAD ve NADPH gibi koenzimlerinde pürin biyosentezinin değişik 
safhaları sırasında etkili oldukları görülmektedir. 

13.6.2.4-Pirimidin’lerin Biyosentezi. 
Pirimidin’ler de hayvansal organizma tarafından kolaylıkla sentez 

edilebilirler.  
Organizma pirimidin’lerin yapılmasında ilkel madde olarak 

karbamil fosfat ve aspartik asit’ten yararlanır. Bu iki madde aralarında 
birleşerek karbamilaspartik asit’i meydana getirirler.  

Karbamilaspartik asit halkasının su çıkmak suretiyle kapanması 
sonucu dihidroorotik asit ve dihidroorotik asit’in de dehidrasyonu sonucunda 
orotik asit meydana gelmektedir. Orotik asit pirimidinli nükleotid’lerin ana 
maddesini meydana getirir.  

Kendisi 5-fosfo-ribozil-1-difosfat’la reaksiyona girerek önce 
orotidin-5-fosfat’ın oluşumuna neden olur. Bu sonuncu madde de 
karbondiyoksit kaybederek uridin-5-fosfat’ın meydana gelmesine yol açar. 
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Tablo 123- Pürin ve Pirimidin Biyosentezi 
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