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   PROJE HEDEF SORUSU: PROTEĐNLERĐN ÖNEMĐ VE TANINMA DENEYLERĐ 
 
HEDEF VE DAVRANIŞLAR 
 
HEDEF 1:  Yaşam için gerekli makro moleküllerden proteinlerin özelliklerini kavrayabilme 
 
Davranışlar  

1) Canlı yapısının temel taşı olan proteinlerin önemini açıklar. 
2) Amino asitlerin yapısını açıklar. 
3) Amino asitlerin sınıflandırılmasını açıklar. 
4) Amino asitlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini açılar. 
 
 

HEDEF 2: Proteinlerin yapısını kavrayabilme 
 
Davranışlar  

1) Proteinlerin yapısını, amin oasitler arasındaki peptit bağlarıyla açıklar. 
2) Peptitler ve peptit bağlarını açıklar. 
3) Proteinlerin sınıflandırılmasını açıklar. 
4) Proteinlerin bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerini açıklar. 
5) Protein denatürasyonunu açıklar. 

 
 
 
ÖĞRENME-ÖĞRETME ETKĐNLĐKLERĐ / ĐŞLENĐŞ 
 
Canlı organizmalarda sudan sonra en fazla bulunan bileşiklerini yağlar, karbonhidratlar ve proteinler 
olduğu vurgulanarak kimyanın yaşamdaki önemi açıklanır. Daha sonra proteinlerin temel besin 
maddelerinden olduğu, hücrelerin yenilenmesi ve dokuların onarılmasını sağladığı belirtir. Proteinlerin 
yağlar ve karbonhidratlar gibi daha sonra kullanmak üzere depo edilemeyeceği bu nedenle her gün belli 
miktarda alınması gerektiği vurgulanır. Proteinlerin asit, baz ya da enzimler yardımıyla hidroliz olduğu ve 
hidroliz sonucu aminoasitlerin oluştuğu açıklanır. Amino asitlerin tanımı yapılıp, özellikleri açıklanır. 
Amino asitlerin değişik biçim ve sayıda bir araya gelerek proteinleri oluşturduğu peptit bağlarıyla 
açıklanır. 
 
ÖĞRETĐM YÖNTEMLERĐ 
Anlatım, soru-cevap, deney yapma, problem çözme, uygulama, araştırma 
 
DENEYLER 
 

1) Proteinlerin nitel analizi 
2) Proteinleri sülfosalisikasit ile çöktürme suretiyle tanımlama deneyi 
3) Heller’in halka deneyi 
4) Triklorasetik asit ile çöktürme suretiyle tanımlama deneyi 
5) Kaynatma-asetik asitle çöktürme suretiyle tanımlama deneyi 
6) Kurşun asetat tepkimesi ile tanımlama deneyi 
7) Sakagucci deneyi 
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Ölçme ve değerlendirme 
Test  
 

1.Aşağıdakilerden hangisi aromatik amino asitlerdendir? 
A) Valin 
B) Lösin 
C) Đzolösin 
D) Trizon 
E) Metiyonin 
2. Aşağıdakilerden hangisi esansiyel amino asit değildir? 
A) Valin 
B) Lösin 
C) Treonin 
D) Triptofan 
E) Aspartik asit 
3. Bir amino karboksil (-COOH) grubu ile, başka bir amino asitin (-NH2) grubu arasında 
oluşan yapıya ne denir? 
A) Ester bağı 
B) Peptid bağı 
C) Hidrojen bağı 
D) Karbon bağı 
E) Eter bağı 
4. Bir metabolik hastalık olan "fenilketonüri" hangi amino asitin metabolize edilmemesi 
ile meydana gelir? 
A) Tirozin 
B) Fenil alanin 
C) Triptofan 
D) Treonin 
E) Metiyonin 
5. Aşağıda sayılan kan proteinlerinden hangisinin uzaklaştırılmasından sonra geriye kalan 
sıvıya serum denir? 
A) Albumin 
B) Globumin 
C) Fibrinojen 
D) Pre-albumin 
E) Hemoglobin 
6. Proteinlerin sindirimi ............................. de başlar. 
A) Ağız 
B) Mide 
C) Đnce bağırsak 
D) Kalın bağırsak 
E) Safra kesesi 
7. Memelilerde protein metabolizmasının son ürünü ............... dır. 
A) Glukoz 
B) Ürik asit 
C) Üre 
D) Amonyak 
E) Hiçbiri 
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                        ĐÇĐNDEKĐLER 
 

� Giriş(proteinlerin canlılar için önemi) 
� Amino asitlerin yapısı 
� Amino asitlerin sınıflandırılması 
� Amino asitlerin fiziksel özellikleri 
� Amino asitlerin kimyasal özellikleri 
� Peptidler ve peptid bağları 
� Proteinlerin sınıflandırılması 
� Proteinlerin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri 
� Bazı önemli proteinler 
� Proteinlerin sindirimi ve emilimi 
� Protein denatürasyonu 
� Proteinlere ısı, asit ve bazların etkisi 
� Sütte bulunan proteinler 
� Yumurta akında bulunan proteinler 
 
 

 
                              GĐRĐŞ 
  
           Protein Yunanca proteois kelimesinden gelir. Latince de yaşayan varlıklar için önrmli azotlu 
bileşikleri ifade eder. Proteinler hücrede yalnız ribozomlarda sentezlenirler ve diğer organik bileşikler 
gibi temel olarak karbon, hidrojen ve oksijenden oluşurlar. Bunların dışında en önemli bileşenleri azot ve 
kükürttür Proteinlerin bütün canlı organizmaların en önemli maddeleridir. Canlıların büyümeleri, 
üremeleri,kalıtım özelliklerinin bir nesilden diğer bir nesile taşınması hep protein ihtiva eden maddelerin 
aracılığı olmaktadır. Bundan başka canlı organizmadaki metabolizma olaylarını kataliz eden enzimler, 
fizyolojik etki gösteren hormonların bir kısmı ve canlı varlıkları bazı hastalıklara karşı koruyan antikorlar 
gibi önemli maddelerde protein yapısındadırlar. Alyuvarlara rengini veren hemoglobin bir protein 
bileşiğidir. Kasların büyük kısmı miyozin ve aktin denen protein türlürinden meydana gelir. Proteinler bir 
taraftan az çözünmüş halde hücrenin sitozollerinde bulunurlar, diğer yandan çözünmemiş halde 
hücrenin iskeletini teşkil ederler. Proteinler büyük moleküllü maddeler olup, molekül ağırlıkları yaklaşık 
10.000 den milyonlara değişik büyüklükte olabilir. Protein molekülleri yüzlerce amino asitin peptid 
bağları ile birbirine bağlanmasından meydana gelir. 
          Aminoasitlerin önemi sadece proteinlerin yapı birimleri olmalarından ileri gelmez. Metabolizmada 
aminoasitler diğer birçok reaksiyonlara da iştirak ederler. Genel olarak amorf maddelerdir. Fakat bazen 
kristal halde olabilir. Doğal olarak meydana gelen proteinlerin yapısında yirmi Aminoasit mevcuttur. 
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                         AMĐNOASĐTLER 
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Resim aminoasitlerin oluşturduğu bir polipeptid zincirini göstermektedir. 
 
Aminoasitler proteinleri oluşturan temel yapı taşlarıdır. Aminoasitlerin kovalent bağlarla uç uca 
eklenmesiyle oluşturdukları kısa polimer zincirler "peptid", uzun polimer zincirler ise "polipeptid" veya 
"protein" olarak adlandırılırlar. Hücre içerisinde ribozomlar, mRNA moleküllerini kalıp olarak kullanarak 
aminositleri uç uca ekleyerek proteinleri sentezlerler. Bu işleme translasyon (çeviri) denir. 
 

Apolar aminoasitler  
Apolar aminoasitler, yan zincirlerinde hidrofobik özellik gösteren radikal grup bulundururlar. 
Glisin Alanin Valin Lösin Đzolösin Fenilalanin Triptofan Metiyonin Prolin* Prolin bir iminoasittir, yani 
amino grubu değil imino grup taşır. Bunu kağıt kromatografisinde farklı renge boyandığından da 
anlayabiliriz. 
 
Polar yüksüz aminoasitler  
Polar yüksüz aminoasitler, nötral pH'da yüksüzdürler. 
Serin Treonin Tirozin Asparagin Sistein Glutamin 
 
Polar asidik aminoasitler  
Polar asidik aminoasitler, fizyolojik pH'da negatif yüklüdürler ve asidik özellik gösterirler. 
Aspartik asit Glutamik asit 
 
Polar bazik aminoasitler  
Polar bazik aminoasitler, yan zincirlerinde proton alıcı moleküller taşırlar. 
Lizin Arginin Histidin 
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Aminoasitler 

  
 

  

 

Glycin  Alanin   Valin   Leucin  Isoleucin  

Polar olmayan  

 
  

 

  

Methionin Phenylalanin Tryptophan Prolin   

   

 
  

Serin Threonin Cystein Tyrosin Asparagin  Glutamin 

polar 
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 Lysin  Arginin Histidin Asparaginasit  Glutaminasit  

bazik asit  
 
 
Aminoasitlerin özelliklerini ve standart kodunu gösteren tablo  
 

Aminoasit   
3-

Harf   
1-

Harf   
Yan zincir 

polaritesi   
Yan zincir asidite veya 

bazisite   
Hidropati 

endeksi[1]   

alanin ala A apolar nötür 1.8 

arginin arg R polar kuvvetli bazik -4.5 

asparagin asn N polar nötür -3.5 

aspartik asit asp D polar asidik -3.5 

sistein cys C apolar nötür 2.5 

glutamik asit glu E polar asidik -3.5 

glutamin gln Q polar nötür -3.5 

glisin gly G apolar nötür -.4 

histidin his H polar hafif bazik -3.2 

izolösin ile I apolar nötür 4.5 

lösin leu L apolar nötür 3.8 

lizin lys K polar bazik -3.9 

metiyonin met M apolar nötür 1.9 

fenilalanin phe F apolar nötür 2.8 

prolin pro P apolar nötür  

serin ser S polar nötür -.8 

treonin thr T polar nötür -.7 

triptofan trp W apolar nötür -.9 

tirozin tyr Y polar nötür -1.3 

valin val V apolar nötür 4.2 

Yukarıdaki tabloda gösterilen 3-harfli ve 1-harfli aminoasit koduna ek olarak, kimyasal veya kristalografik 
analizler sonucunda bir proteinin belli bir pozisyonundaki aminoasit kesin olarak belirlenemediğinde, 
aşağıdaki tablodaki kısaltmalar da kullanılabilmektedir. 
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Dejeneresite kodu 3-Harf 1-Harf 

asparagin veya aspartat asx B 

glutamin veya glutamat glx Z 

herhangi bir veya bilinmeyen unk X 

 
Besin maddesi olarak aminoasitler  
Proteinlerin yapısını oluşturan 20 amino asit arasında 8 tanesi temel amino asitler olarak adlandırılır. Bu 
amino asitler insan vücudu tarafından ihtiyacı karşılayacak düzeyde sentezlenemedikleri için dışarıdan 
beslenme yoluyla alımları zorunludur. Sistein, tirozin, histidin ve arginin çocuklar için yarı zaruri 
aminoasitler olarak kabul edilmektedirler çünkü bunların sentezlenmesini yürüten metabolik reaksiyonlar 
çocuklarda tam olarak gelişmemiştir. 
 
 
 

Temel aminoasitler Diğerleri 

Đzolösin Alanin 

Lösin Asparagin 

Lizin Aspartatik asit 

Metionin Sistein 

Fenilalanin Glutamik asit 

Treonin Glutamin 

Triptofan Glisin 
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Valin Prolin 

Arginin* Serin 

Histidin* Tirozin 

 
 
(*) Sadece özel durumlarda beslenme açısından dışarıdan alımı zaruridir. 
 
Özellikler  

• Prolin bir iminoasittir.  
• Histidin kanda tamponlama görevinde kullanılır.  
• Tirozin; vücudun rengini veren melanin pigmentinin yapımında, katekolaminlerin sentezinde 

kullanılır.  
• Triptofan serotonin sentezinde rol oynar.  
• Aspartat üre döngüsünde ürenin azotlarından birine kaynaklık eder.  
• Glutamin toksik amonyağın toksik olmayan depo şeklidir.  
• Protein yapısına sadece L-alfa amino asitler katılır.  

 
 
 
          Proteinler hidroliz edilirse kendilerini oluştura asit ünitelerine parçalanırlar. Adlarından da 
anlaşılacağı gibi, amino asitler karakteristik iki fonksiyonel grup içerirler.: Amino grubu (-NH2) ve 
karbonil grubu (-COOH). Ayrıca bu iki grup arasında bir akil (R) kökü bulunur. Buna göre, bir amino asit 
genel olarak aşağıdaki formül ile gösterilir. 
       R ile gösterilen açil veya aril deddiğimiz grup değişerek çeşitli amino asitler meydana gelir. Doğal 
olarak proteinler içinde bulunan amino asitler,  amino asitlerden ibarettir. Bu amino asitlerde -NH2 grubu 
amino asitin  karbon atomuna, yani -COOH grubundan sonra gelen ilk karbon atomuna bağlanmıştır. 
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Aminoasitlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 

            Aminoasitlerinin yapısında bulunan amino (-NH2) ve karboksil (-COOH) grupları sulu 
çözeltilerinin asidik, bazik ya da amfoter karakter kazanmalarına neden olur. Aminoasitlerin karboksil 
grupları bir proton verirken amino grupları bir proton alabilirler. Karboksil grubun verdiği proton amino 
grubu tarafından alındığında aminoasit çözeltisi amfoter özellik gösterir. Çözeltinin amfoter özellik 
gösterdiği pH ya izoelektrik nokta denir ve bu nokta her aminoasit için spesifik bir değerdir 
Aminoasitler tuz benzeri yapıları nedeniyle kararlı, kristal yapıda ve genellikle suda çözünürdürler. 
Polar karakterleri nedeniyle alkollerdeki çözünürlükleri düşüktür. Hidrofobik yapıda radikal gruplar 
içeren alanin, valin, lösin, fenilalanin gibi aminoasitlerin sudaki çözünürlüğü sınırlıdır.  
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          Aminoasitlerin maksimum UV absorbsiyonunu ve floresans özelliğini farklı dalga boylarında 
gösterirler. Örneğin fenilalanin maksimum absorbansı 260 nm de gösterirken triptofan 278 nm de 
gösterir.  

        Glisin dışındaki tüm aminoasitlerin Y-karbon atomu asimetriktir, yani dört farklı grup bağlanmıştır. 
Bu da optikçe aktif olmalarına neden olur. Doğlal aminoasitler L formunda bulunurlar. D-aminoasitler 
atipik aminoasitlerdir ve bazı bakterilerin hücre duvarlarıyla antibiyotiklerin yapısında bulunurlar. 
Polarize ışğı sağa çevirenler “+, dekstrorotary”, sola çevirenler “-, levorotary” olarak bilinirler. Doğal 
aminoasitlerin çoğu polarize ışığı sağa çevirirler. 

  

 

 

 
ŞEKĐL  Aminoasitlerde izomeri 

.Aminoasitlerin Kimyasal Reaksiyonları 
  

Aminoasitler sahip oldukları reaktif grupların özellikleri nedeniyle çeşitli kimyasal reaksiyonlara 
katılabilirler. Bu özelliklerinden yararlanarak aminoasitleri, proteinleri veya kalıntılarının miktarlarını 
belirlemek mümkündür. 
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1.o-fitaldialdehit ile reaksiyonları: Aminoasitler o-fitaldialdehit ile 2-merkaptoetanol varlığında 
reaksiyona girdiğinde floresas veren bir ürün meydana gelir. 

2 Karboksil gruplarının esterifikasyonu: Aminoasitler genellikle asitlerin katalizörlüğünde etil esterler 
oluştururlar.  

3 Amino gruplarının alkolle inaktivasyonu:  Aminoasitlerin sulu çözeltilerinde amino grubu proton 
bağlayarak NH3+ a dönüşürler. Ancak ortama alkol ilave edilirse amino grupları inaktive edilmiş olur. 

4.Formol titrasyonu: Aminoasitler nötral veya hafif alkali çözeltilerde formaldehitle muamele 
edilirlerse formol serbest amino gruplarıyla birleşir. Böylece aminoasitin mono ya da dimetiol türevleri 
ya da schiff bazı oluşur. Bu da ortamda sadece karboksil gruplarının kalmasını sağlar. 
Aminoasitlerdeki karboksil grupları bu reaksiyon sonrasında yapılan titrasyonla belirlenir.  

5. Ninhidrin reaksiyonu:  Bu reaksiyon çok düşük miktarlardaki aminoasitleri belirlemede kullanılır. 
Aminoasitler ninhidrin gibi güçlü oksidatif ajanlarla ısıtıldıkların da mavi renkli bir ürün oluştururlar. 

6. Floreskamin ile reaksiyon:  Bu reaksiyon nicel olarak aminoasitlerin, peptid ve proteinlerin 
belirlenmesinde kullanılır. Bu bileşikler floreskaminle reaksiyona girdiğinde güçlü floresans özellik 
gösteren bir bileşik oluşur.  

7.  Isıl işlemle aminoasitlerin bozulma reaksiyonları: Proteinler pişirme işlemleri sırasında bir dizi 
bozulma reaksiyonuna uğrarlar. Bozulması sırasında oluşacak ürünlerin çeşidi ve miktarı aminoasit 
cinsine, uygulanan sıcaklığın şiddetine ve uygulama süresine göre değişir.  

8.   Nitröz asit reaksiyonu: Aminoasitler nitröz asitle reaksiyona girdiğinde her bir amino grubu için bir 
molekül azot oluşur. Açığa çıkan azot miktarından aminoasit miktarı tespit edilir.  

9. Tuz oluşturma: Cu+2, Co+2, Fe+2 gibi ağır metaller aminoasitlerin karboksil, amino ve sülfidril 
gruplarıyla tuz oluştururlar. Aminoasitlerin saf olarak elde edilmesi amacıyla bu reaksiyondan 
yararlanılır. 

             Amino Asitlerin Sınıflandırılması 
 
Amino asitler yapısal özelliklerine göre değişik şekilde sınıflandırılırlar. Reaksiyonlara göre amino asitler, 
nötral, asidik ve bazik amino asit olarak 3 sınıfa ayrılırlar. Kolay öğrenmek bakımından amino asitler 
aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir. 
1. Alifatik Amino Asitler 
2. Aromatik Amino Asitler 
3. Kükürtlü Amino Asitler 
4. Asidik Amino Asitler  
5. Bazik Amino Asitler 
6. Đmino asitler 
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               Alifatik Aminoasitler 
 
� Glisin: En basit ve asimetrik karbon atomu ihtiva etmeyen tek amino asiddir. Bu sebeple opikçe 

aktif değildir. Organizmada sentezlenebilir. Serin amino asidi ile glisin birbirine dönüşebilir. Glisin, 
benzeoik asit ve diğer bazı asitlerle birleşerek detoksifiksiyon  mekanizmasında rol alır. 
Bundan başka kreatinin yapımında kullanılır. Nükleik asit sentezine katılır. 
Doğuştan glisin metabolizması bozukluğundan, bu amino asitin böbreklerden geri emilmesinin 
sonucunda, idrarda fazla miktarda glisin çıkar, diğer bir deyişle glisinüri görülür. 
■ Alanin: Organizmada hemen her proteinde esansiyel olmayan yani endojen bir amino asitidir.Özel bir 
görevi yoktur. 
■ Valin: Eksojen yani esansiyel bir amino asittir. Çeşitli proteinlerin yapısında bulunur. 
■ Lösin ve Đzolösin: Proteinlerde bulunan esansiyel amino asitlerdir. Vücuttaki metabolizmeleri aynı 
yolla izlediklerinden beraber incelenir. 
■ Serin: Glisin amino asiti ile birbirine dönüşebilirler. 
■ Treonin: Birçok proteinlerde bulunur. Vücutta yapılamaz. Metabolize olması için piridoksal fosfat'a 
ihtiyaç vardır. 
 
            Aromatik Aminoasitler 
 
■ Fenilalanin ve tirozin: Bazı maddelerin sentezinde benzer bir şekilde bir role sahip olduklarından 
beraber incelenirler. Fenilalanin tirozine dönüşebilir fakat tirozin fenilalanine dönüşemez. Bundan dolayı 
fenilalanin esansiyel bir amino asitdir. Yani dışarıdan besinlerle alınması gerekir. Fenilalanin'in tirozine 
dönüşümü genetik bir bozukluk dolayısıyla fenilalanin hidroksilaz enziminin bulunmamasına bağlı olarak 
durduğu taktirde, kanda fenilalanin ve bazı metabolitlerinin birikimi ve idrarda bu maddelerin atıldığı 
görülür. Küçük çocuklarda görülen bu kalıtsal hastalık "fenilketonüri" olarak adlandırılır. Zeka geriliği ve 
gelişme noksanlığı görülür. Tirozin adrenal medulladan sentezlenen epirefrin ve norepinefrin ile tiroid 
bezinden salınan trioksin'in ön maddesini oluşturur. Tirozin metabolizması bozukluığundan cildin rengini 
veren melanin denen pigmetin oluşumundaki yetersizlikten kaynaklanan "Albinizm" hastalığı görülür. Bu 
hastalarda cilt ve kıllar beyaz olur. 
■ Triptofan: Hem besin değeri yönünden, hem de hücre için önemli birçok bileşiklerin kaynağını 
oluşturduğundan önemli bir amino asitdir. Triptofan oksijean bir amino asit olup, birçok proteinden oluşur. 
Niyasin isimli vitaminin ve birçok fizyolojik görevi bulunan seretonunu'in sentezinde kullanılır. Şizofreni 
hastalırnda krizler esnasında bu amino asitin parçalanma ürünleri idrara çıkar. 
                   
               Kükürtlü Amino Asitler 
■ Sistein: Birçok proteinlerde ve özellikle kreatininde desistinde (sistin) şeklinde fazla miktarda bulunur. 
Sistein, glutatyonuun bileşimine girer. Organizmada metiyonin bulunduğu taktirde vücutta yapılabilir. 
Metiyonin varlığında serin'den teşekkül eder. 
■ Metiyonun: Birçok proteinde bulunur. Esansiyel bir amino asittir. Metiyonin organizmada hem metil (-
CH3), hem sulfhidril (-SH) grubu vericisidir. 
■ Sistin: Saç, tırnak ve boynuz gibi yapılarda bulunur. 
 
                    Asidik Amino Asitler 
■ Aspartik asit ve Glutamik asit: Endojen amino asitlerdendir. Bu iki amino asit transaminasyon 
reaksiyonlarında rol alırlar. Ayrıca glutamik asit, folik asit denilen vitaminin yapısında rol alır. 
 
                          Bazik Amino Asitler 
■ Lizin: Özellikle hayvansal kaynaklı proteinlerde bulunur. Bazik bir amino asit olup, organizmada 
teşekkül edemez, yani esansiyeldir. 
■ Hidroksilizin: Lizin amino asidinin bir (OH-) grubu taşıyan şeklidir. 
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■ Histidin: Birçok proteinlerde % 1-2 oranında ve hemoglobinde % 10 oranında bulunur. Endojen bir 
amino asittir. 
■ Arginin: Birçok proteinde özellikle proitaminde çok bulunur. Organizmada glutamik 
asitten teşekkül eder. Üre biosentezinde rol alır. 
 
                        Đmino Asitler 
■ Prolin ve Hidroksiprolin: Ençok prolamin grubundan proteinlerde bulunur. Amino grubu yerine imino 
grubu bulunur. Prolin ve hidroksiprolin endojen maddelerdir. Prolin, bağ dokusunun yapıtaşı olan 
kollajen'in yapısında bulunur. 
 
                    Esansiyel Amino Asitler 
Organizmada sentezlenemeyen, besinlerle dışarıdan alınması gerekli amino asitlere esansiyel amino 
asitler denir. Bunlar: Valin, lösin, izolösin, treonin, ketiyonin, fenil alanin, triptofan ve lizin alino asitleridi 
 
 
 
 
 Amino Asitlerin Fiziksel Özellikleri 
 
■ Amino Asitlerin Çözünürlükleri: Amino asitler genellikle suda, seyreltik asit ve bazlarda çözünürler, 
buna karşılık etil alkol ve diğer organik çözücülerde çözünemezler. 
■ Amino Asitlerin Optik Aktiviteleri: Glisin amino asiti dışında bütün amino asitlerin karon atomları 
asimektirktir. Bu nedenle optik aktivite gösterirler. 
■ Amino Asitlerin Đyonlaşmaları: Amino asitler amfoter özellik gösteren maddelerdir. 
Yani asidik ortamda baz, bazık ortamda asit gibi davranırlar. 
■ Đzoelektrik Nokta: Đzoelektrik noktada iyonlaşmış bulunan pozitif ve negatif gruplar 
denge halindedir. Bir elektrik akımı uygulandıgğında amino asit molekülleri ne pozitif ne de negatif kutba 
göç ederler. Proteinler bu özelliklerinden dolayı elektroforez denilen aletle kolayca birbirinden ayrılırlar 
ve miktarları da belirlenebilir. 
             
                  Amino Asitlerin Kimyasal Özellikleri 
■ Amino Asitlerin Peptid Bağı Yapmaları: Bir amino asidin -COOH grubu ile bir başka amino asitin -NH2 
grubu birleşerek aralarında peptid bağı oluştururlar. 
Böylece amino asitler birbirleriyle peptid bağları yaparak peptid qzincirleri yaparlar. Peptid zincirmeri 
proteinlerin primer yapısını meydana getirir. 
■ Amino asitler susuz HCI karşısında etil ve metil alkolle esterler yaparlar. 
■ Amino asit esterleri alkolik veya anhidröz amonyakla muamele edilirse amino 
asitlerin amidleri meydana getirirler. 
■ Amino asitlerin amin grupları bir sölüsyon içerisinde metil iyodür veya dimetil sulfat 
ile muamele edilirse, kolaylıkla metilleşebilirler. 
■ Prolin ve hidroksiprolin dışındaki amino asitler nitröz asitlerle reaksiyona girerek 
azot açığa çıkmasını sağlarlar. Amino asitlearin bu özelliklerin yararlanarak protein 
miktar tayını yapılır. 
■ Amino asitlerin formaldehit ile muamelesiyle amino asit miktarı tayini yapılabilir. 
■ Amino asitlerden glisin, sistein ve flutamin organizmada yabancı maddelerle birleşerek organizma için 
zararsız hale getirilirler. Böyle maddelere konjugasyon ajanı 
denir. Örneğin glisin, benzoik asitle birleşerek hippürik asiti meydana getirir. Hipürik 
asit idrarla atılır. 
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  Amino Asitlerin Renk Reaksiyonları 
Amino asitler ve yapılarında amino asit bulunan proteinler kimyasal maddelerle renkli reaksiyonlar 
verirler. Bu reaksiyonlardan yararlanarak amino asitlerin ve proteinlerin kantitatif tayinleri yapılır. 
Bunlardan Ksantoprotein Millon, Hopkins Cole ve Sagakucgi reaksiyonlarına girerek amino asitler rekli 
bileşikler oluştururlar. Ayrıca Biaüret ve Ninhidrinreaksiyonları proteinleri tayininde önemli yer tutar. 
■ Ninhidrin reaksiyonu: Amino asitlerin ninhidrin ile kaynatılırsa dreaminasyona uğrarlar ve mavi-
menekşe bir renk meydana gelir. 
■ Biüret reaksiyonu: Isının etkisi ile iki mol üre birleşerek CuSO4 solüsyonu ile menekşe- mavi bir renk 
verir. Reaksiyonun meydana gelmesi için en az iki peptid bağına ihtiyaç vardır. 
 

              PROTEĐNLERĐN YAPISI, SINIFLANDIRILMASI VE ÖZELLĐKLERĐ 
Tarih  
Proteinlerin ayrı bir sınıf biyolojik molekül olduğu Onsekizinci yüzyılda Antoine Fourcroy ve diğerleri 
tarafindan farkedilmiştir. Bu sınıftaki maddeler ("albüminoid", Eiweisskörper, veya matières 
albuminoides olarak adlandırılmışlardı) asit veya ısının etkisiyle pıhtılaşma veya topaklanma 
özellikleriyle tanınmışlardı. 19 yy. başlarında bunların iyi bilinen örnekleri yumurta beyazında bulunan 
albümen, serum albümini, fibrin ve buğday gluteniydi. Yumurta beyazının pişmesi ile sütün kesilmesi 
arasindaki benzerlik eski çağlarda da farkedilmişti, örneğin yumurta beyazı için albümen adı Yaşlı 
Plinius tarafından yumurta beyazı anlamına gelen Latince albus ovi 'den türetilmişti. 
Jöns Jakob Berzelius'un tavsiyesi üzerine Hollandalı kimyager Gerhardus Johannes Mulder yaygın 
hayvan ve bitki proteinleri üzerinde element analizi yapmıştır. Herkesin şaşırtan bir sonuç, tüm 
proteinlerin yaklaşık aynı empirik formüle sahip olduklarıydı: birkaç fosfor ve kükürt atomunun yanısıra 
yaklaşık olarak C400H620N100O120. Mulder sonuçlarını 1837 ve 1838 tarihlerinde iki makale olarak 
yayınladı ve "Grundstoff" olarak adlandırdığı bir temel protein maddesi olduğunu, bunun bitkiler 
tarafından sentezlendiği, hayvanların da onu sindirim yoluyla elde ettiğini hipotezledi. Berzelius bu 
teorinin ilk savunucularındandı ve 10 Temmuz 1838 tarihli bir mektupta bu madde için "protein" adını 
önerdi: 
Fibrin ve albüminin organik oksidi için önerdiğim protein ismini [Yunanca] πρωτειος'dan türetmek istedim, 
çünkü hayvan beslenmesinin temel veya esas bir maddesi olarak görünmektedir.  
Mulder protein yıkımı sonucu ortaya çıkan amino asitleri tanımlamaya girişmiş, lösin için (nerdeyse 
doğru) molekül ağırlığı olan 131 Da bulmuştur. 
Mulder'in analizlerinden proteinler için ortaya çıkan en küçük molekül ağırlığı yaklaşık 9 kDa idi, bu 
rakam o zamanlar üzerinde çalışılan diğer moleküllerden yüzlerce kere daha büyüktü. Bu yüzden 
proteinlerin kimyasal yapısı (birincil yapıları) 1949'a kadar öenmli bir araştırma konusuydu, o tarihte 
Fred Sanger insülinin dizisini çözdü. Proteinlerin peptit bağlarıyla bağlanmış amino asitlerin lineer 
polimerleri olduğu teorisi 1902'de bir konferansta Franz Hofmeister ve Emil Fischer tarafından aynı 
zamanda ve birbirlerinden bağımsız olarak sunuldu. Ancak, bazı bilim adamları bu kadar uzun 
makromoleküllerin çözelti halinde kararlı olabilecekleri konusunda şüpheciydiler. Bu yüzden protein 
birincil yapısına dair çeşitli alternatif teoriler de geliştirildi, örneğin proteinlerin küçük moleküllerden 
oluşan kümeler olduğunu öne süren kolloid hipotezi, Dorothy Wrinch'in siklol hipotezi, Emil 
Abderhalen'in diketopiperazin hipotezi ve Troensgard'ın pirrol/piperidin hipotezi (1942). Bu teorilerin 
çoğu, proteinlerin yıkımı sonucunda peptit ve amino asit oluşumunu açıklamakta zorlanıyordu. Nihayet 
Theodor Svedberg, analitik ultrasantrifüjleme tekniği ile proteinlerin tanımlı terkibi olan makromoleküller 
olduğunu, kolloid karışımlar olmadığını gösterdi. Bazı proteinlerin daha küçük proteinlerin kovalent 
olmayan birleşimleri olabileceği Gilbert Smithson Adair tarafından (hemoglobinin osmotik basıncını 
ölçerek), daha sonradan da Frederic M. Richards tarafından (Ribonükleaz S üzerindeki çalışmaları ile) 
gösterildi. Proteinlerde translasyon sonrası değişimlerin tanımlanmasında kullanılan faydalı bir teknik 
kütle spektrometrisi olmuştur, bu teknik yakın zamanda protein dizini çözmekte de kullanılmıştır. 
Çoğu proteinin modern tekniklerle dahi milligram miktarlardan daha fazla saflaştırılması zordur. Bu 
yüzden ilk çalışmalar bol miktarda saflaştırılması kolay olan proteinler üzerine odaklanmıştı, bunlar 
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örneğin kan proteinleri, yumurta beyazı, ve mezbahalardan elde edilebilen çeşitli sindirim ve 
metabolizma enzimleriydi. Đkinci dünya Savaşı'nda Edwin Joseph Cohn tarafından başlatılan, amacı 
askerleri sağ tutacak kan proteinlerinin saflaştırılması olan, bir proje sırasında protein saflaştırılmasıyla 
ilgili pek çok teknik geliştirildi. 1950 sonlarında Armor Hot Dog Company adlı bir sosis imalatçısı, 1 kg 
pankreatik ribonükleaz A saflaştırıp bunu dünyadaki tüm bilim insanlarının hizmetine sundu. Bu 
cömertliğin sonucu olarak RNaz A, izleyen birkaç on yıl boyunca temel araştırmada kullanılan başlıca 
protein olmuş ve birkaç Nobel ödülüne yol açmıştır. 
Protein katlanmasının araştırılması 1910'da Henrietta Chick ve C.J. Martin tarafından yazılmış ünlü bir 
makale ile başlamıştır. Bu çalışmada topaklanma sürecinin iki adımdan oluştuğu, proteinin 
çökelmesinden evvel denatürasyon olarak adlandırılan bir adımın geldiğini göstermişlerdir. 
Denatürasyonda protein az çözünür hale gelir, enzim aktivitesin kaybeder ve kimyasal olarak daha etkin 
hale gelir. 1920 ortalarında Tim Anson ve Alfred Mirsky denatürasyonun tersinir olduğunu öne sürdüler; 
doğru olan bu hipotez baştan bazı bilimciler tarafından "yumurtanın pişmesini geri alınması" olarak 
alaya alındı. Anson ayrıca denaturasyonun iki halli ("ya var ya yok") bir süreç olduğunu, moleküler bir 
geçiş sonucunda çözünürlük, enzim etkinliği ve kimyasal etkinlikte büyük bir değişiklik meydana 
geldiğini de önermişti. 1929'da Hsien Wu denatürasyonun aslında bir protein katlanması olduğunu, bazı 
amino asit yan zincirlerinin çözücüye maruz kalmalarına neden olan bir konformasyon değişikliği 
olduğunu hipotezledi. Bu (doğru olan) hipoteze göre, alifatik ve reaktif yan zincirlerin suya maruz 
kalması proteini daha az çözünür ve daha reaktif hale getirmekteydi. Wu'nun hipotezi makul sayılmakla 
beraber hemen kabul görmedi çünkü o dönemde protein yapısı, enzimoloji ve gözlemlenen 
değişikliklere neden olabilecek diğer etmenler hakkında çok az şey biliniyordu. 1960'ların başlarında 
Chris Anfinsen ribonükleaz A'nın katlanmasının hiç bir dış faktöre gerektirmeden tamamen tersinir 
olduğunu göstererek protein katlanmasıyla ilgili "termodinamik hipotezi" doğruladı. Bu hipoteze göre 
proteinin katlanmış hali, protein serbest enerjisinin global minimum noktasına karşılık gelmektedir. 
 
Protein katlanma hipotezinin ardından katlanmış proteini kararlı kılan fiziksel etkileşimler konusunda 
araştırmalar başladı. Hidrofobik etkileşimlerin son derece önemli olduğu Dorothy Wrinch ve Irving 
Langmuir tarafından siklol yapılarının stabilize edebilecek bir mekanizma olarak daha evvelden 
hipotezlenmişti. Siklol hipotezi 1930'larda Linus Pauling ve diğerleri tarafından çürütülünce bu (doğru 
olan) hipotez de onunla beraber kenara atılmıştı. Pauling protein yapısının hidrojen bağları tarafından 
stabilize olduğunu savunuyordu, bu fikir ilk William Astbury tarafından 1933'te öne sürülmüştü. Đlginç bir 
şekilde, Pauling'in H-bağları hakkında hatalı olan teorisi protein ikincil yapı elemanları (alfa sarmal ve 
beta yaprak) konusunda onun doğru modeller oluşturmasını sağlamıştır. 1959'da Walter Kauzman 
tarafından denatürasyon hakkında yazılan, kısmen Kaj Linderstrom-Lang'ın calışmalarına da dayalı olan, 
ünlü bir makale hidrofobik etkileşimi bilimdeki doğru konumuna getirdi. Proteinlerin iyonik yapısı Bjerrum, 
Weber ve Arne Tiselius tarafından kanıtlandı ama Linderstrom-Lang, 1949'da iyonik grupların genelde 
çözücü tarafından ulaşılabilir olduğunu ve birbirlerine bağlı olmadıklarını gösterdi. 
Globüler proteinlerin ikincil ve düşük çözünürlüklü üçüncül yapıları önceleri analitik ultrasantrifügasyon 
ve akı çiftkırılması (flow birefringence) gibi hidrodinamik yöntemlerle araştırıldı. Protein yapısını 
yoklamak için kullanılan sprektroskopik yöntemler (dairesel dikroizm (circular dichroism), flüoresans, 
yakın-morötesi ve kizilütesi soğurganlığı (absorpsiyonu)) 1950'lerde geliştirildi. Proteinlerin atom 
çözünürlüklü ilk yapıları X-ışını kristalografisi ile 1960'larda, NMR ile de 1980'lerde çözüldü. 2006 yılı 
itibariyle Potein Data Bank'da yaklaşık 40.000 atom çözünürlüklü protein yapısı bulunmaktadır. Yakın 
zamanlarda kriyo-elektron mikroskopisi ve hesapsal protein yapı tahminleri de atomsal çözünürlüğe 
yaklaşan iki yöntem olmuştur. 
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PROTEĐN 
 
 

 
 
Miyoglobin proteininin temelde alfa sarmallardan oluşmuş 3 boyutlu yapısının şematik gösterimi. Protein 
zinciri, amino uçtan karboksil uca doğru maviden kırmızıya geçiş yapacak şekilde renklendirilmiştir. 
Proteinler, amino asitlerin zincir halinde birbirlerine bağlanmasından oluşan büyük organik bileşiklerdir. 
Bu zincirde bir amino asitin karboksil grubunun bir diğerinin amino grubuna bağlanmasıyla oluşan bağ 
peptit bağı olarak adlandırılır. Her proteindeki amino asit dizisinin sırası bir gen tarafından tanımlanır ve 
genetik kod ile kodlanmıştır. Genetik kod 20 "standart" amino asit tanımlasa da proteinlerdeki amino 
asitler translasyon sonrası değişimle kimyasal olarak değişikliğe uğrar. Bu değişimler ya proteinin işlev 
görmeye başlamasından önce gerçekleşir ya da kontrol mekanizmalarının parçası olarak, proteinin 
işlevini değiştirmek için olur. Proteinler belli işlevleri yerine getirmek için beraberce de çalışabilirler ve 
bazıları bir araya gelip kararlı kompleksler oluşturabilir. 
Polisakkaritler, nükleik asitler ve yağlar gibi biyolojik makromoleküllere benzer şekilde, proteinler de 
canlı organizmaların temel bileşenlerindendir ve hücrelerin içindeki her süreçte yer alırlar. Çoğu protein, 
biyokimyasal tepkimelerde katalizör işlevi olan enzimlerdir ve metabolizma için yaşamsal bir role sahiptir. 
Başka proteinlerin ise yapısal veya mekanik işlevleri vardır: örneğin hücre iskeletindeki proteinler, 
hücrenin şeklini koruması için bir iskele görevi yaparlar. Proteinler hücre haberleşmesi, bağışıklık yanıtı, 
hücre tutunması ve hücre bölünme döngüsünde yer alır. 
Protein, beslenmemizin önemli bir parçasıdır. Hayvanlar her amino asiti sentezleyemediklerinden, 
zorunlu (esansiyel) aminoasitleri gıda yoluyla almak zorundadırlar. Sindirimde hayvanlar yedikleri 
proteini serbest amino asitlere parçalayıp bunlarla yeni proteinler sentezler. 
"Protein" sözcüğünün kaynağı, Yunanca'nın "birincil öneme sahip" anlamını taşıyan πρώτα (prota) 
sözcüğüdür. Bu isim, proteinleri 1838'de ilk tanımlayan Jöns Jakob Berzelius tarafından verilmiştir. 
1926'da James B. Sumner'in üreaz enziminin bir protein olduğunu göstermesine kadar, proteinlerin 
canlılar için ne derece önemli olduğu tam anlaşılmamıştır. Yapısı çözülen ilk proteinler arasında insülin 
ve miyoglobin bulunur ki, insülin için Sir Frederick Sanger 1958'de, miyoglobin için de Max Perutz ve Sir 
John Cowdery Kendrew 1962'de Nobel Kimya Ödülü kazanmıştır. Her iki protein de kırınım analizi ile üç 
boyutlu yapıları çözümlenen ilk proteinlerdendir. 

 
Ana maddeler: Amino asit ve peptit bağı  
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Amino asitleri birleştiren peptit bağının rezonans yapısı. 

 
Birbirine peptit bağıyla bağlanmış serin ve alanin birimlerini gösteren bir protein yapısı kesiti. Karbonlar 
beyaz renklidirve daha sade görünüm için hidrojenler çıkarılmıştır. 
Proteinler, 20 farklı L-alfa-amino asitten oluşmuş lineer polimerlerdir. Tüm amino asitler, bir alfa 
karbonuna birer karboksil ve amino grubu ve bir yan zincirin bağlanıyor olması gibi ortak yapısal 
özelliklere sahiptir. Bir tek prolin, yan zincirinin amino grubuyla bir halka oluşturması yüzünden biraz 
farklılık gösterir: bu yüzden, CO-NH amit dizisi sabit bir şekle zorlanır.[3] Standart amino asitlerin 
listesinde ayrıntıları verilmiş olan yan zincirlerin farklı kimyasal özellikleri proteinlerin üç boyutlu yapısını 
belirler ve dolayısıyla protein işlevine etki eder. Bir polipeptit zincirdeki amino asitler bir dehidrasyon 
tepkimesi sonucu oluşan peptit bağı ile birbirlerine bağlanırlar. Protein zincirine dahil olmuş amino asit 
birimlerine "kalıntı" (residue); karbon, azot ve oksijen atomlarından oluşan tekrarlayan diziye de "ana 
zincir" ya da "protein omurgası" denir. Peptit bağının iki rezonans formu vardır ve bunlar ona kısmî çift 
bağ özelliği kazandırarak, ekseni etrafında dönmesini engeller. Bu yüzden de alfa karbonlar 
eşdüzlemseldir. Peptit bağdaki diğer iki dihedral açı protein omurgasının yerel şeklini belirler. 
Her bir amino asitin kimyasal yapısı nedeniyle, protein zincirinin bir yönü vardır. Proteinin serbest bir 
karboksil grubuna sahip olan ucu, "karboksi ucu" (C ucu) ya da "karboksi terminali" (C terminali); 
serbest bir amino grubu olan ucu ise "amino ucu" (N ucu) ya da "amino terminali" (N terminali) olarak 
adlandırılır. 
"Protein", "polipeptit" ve "peptit" sözcüklerinin kullanımında bir muğlaklık vardır. "Protein" genelde kararlı 
bir şekle sahip olan bütün biyolojik molekül için kullanılır. "Peptit" ise genelde kararlı bir üç boyutlu 
yapıya sahip olmayan, kısa amino asit oligomerleri için kullanılır. Ancak bu iki terim arasındaki sınır 
belirsizdir ve genelde 20-30 kalıntı dolayındadır. "Polipeptit"se, uzunluğundan bağımsız olarak, herhangi 
bir amino asit zinciri için kullanılır ve sıklıkla da tanımlı tek bir biçimin olmadığına işaret eder. 
 

Protein sentezi 
Proteinler genlerde kodlanmış bilgiye dayanarak amino asitlerden inşa olurlar. Her proteinin, kendisini 
kodlayan gendeki nükleotit dizisi tarafından belirlenen, kendine has bir amino asit dizini vardır. Genetik 
kod, kodon olarak adlandırılan üç nükleotitlik dizinlerden oluşan bir kümedir, her üç nükleotitli 
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kombinasyon bir amino asite karşılık gelir, örneğin ATG metionine kaşılık gelir. DNA dört nükleotitten 
oluştuğu için tüm kodonların sayısı 64'tür, dolayısıyla genetik kod bir miktar tekrar içerir ve bazı amino 
asitler birden fazla kodon tarafından belirlenir. DNA'da kodlanmış genler önce RNA polimeraz gibi bir 
protein tarafından transkripsiyon yoluyla bir ön mesajcı RNA (pre-mRNA) molekülünün sentezlenmesi 
şeklinde okunurlar. Çoğu canlı sonra bu pre-mRNA'yı çeşitli transkripsiyon sonrası değişim biçimleriyle 
(post-transcriptional modification) işlemden geçirip olgun mRNA oluştururlar, bu da protein sentezi için 
ribozom tarafından bir şablon olarak kullanılır. Prokaryotlarda mRNA üretildikten hemen sonra 
kullanılabilir veya bir ribozom tarafından bağlanılır. Buna karşın ökaryotlar mRNA'yı hücre çekirdeğinde 
imal ettikten sonra onu çekirdek zarından sitoplazmaya aktarırlar, protein sentezi orada yer alır. 
Prokaryotlarda protein sentezi ökaryotlardan dah hızlıdır ve saniyede 20 amino asiti bulabilir. 
Bir proteinin bir mRNA şablonundan sentezlenmesine translasyon denir. Ribozoma yüklenen mRNA 
dizinindeki her kodon, üçer nükleititlik birimler yani kodonlar olarak okunur. Bu işlemde o kodona karşılık 
gelen amino asiti taşıyan bir taşıyıcı RNA molekülünde bulunan antikodon ile mRNA'daki kodon baz 
çiftlemesi yoluyla eşleştirilir. Aminoasil tRNA sentetaz adı verilen enzim tRNA moleküllerine doğru 
amino asidi "yükler". Bu sentez sırasında Uzamakta olan polipeptide doğan zincir (Đngilizce nascent 
chain) denir. Proteinler hep N-terminus'tan C-terminus'a doğru uzarlar. 
Sentezlenen bir proteinin büyüklüğü dalton birimi (atom kütlesi ile eş anlamlıdır) veya ondan türemiş 
kilodalton (kDa) ile ifade edilen moleküler kütlesiyle ölçülebilir. Büyüklüğünü belirtmenin bir diğer yolu 
onu oluşturan amino asitlerin sayısıyladır. Maya proteinleri ortalama 466 amino asit uzunluğunda ve 53 
kDA ağırlığındadır. En büyük proteinler kas sarkomerinde bulunan titinlerdir, bunların moleküler kütlesi 
nerdeyse 3000 kDA ve toplum uzunluğu nerdeyse 27000 amino asittir. 
Kimyasal sentez  
Kısa proteinler laboratuvarda kimyasal yolla da sentezlenebilir. Peptit sentezi olarak adlandırılan 
yöntemler, kimyasal bağlama (ligation) gibi organik sentez tekniklerine dayandırılmıştır. Kimyasal sentez 
yoluyla polipeptit zincirlerine doğal olmayan aminoasitlerin de dahil edilmesi mümkündür, örneğin amino 
asit yan zincirlerine flüoresan işaretler takılabilir. Bu yöntemler laboratuvar biyokimyası ve hücre 
biyolojisi araştırmalarında faydalıdır ama genelde ticari uygulamalarda kullanılmazlar. 300 amino asitten 
uzun polipeptitler için kimyasal sentez verimsizdir ve sentezlenmiş protein kendiliğinden doğadaki üç 
boyutlu şeklini kazanmayabilir. Çoğu kimyasal sentez yöntemi, biyolojik reaksiyonun tersi yönde, yani C-
uçtan N-uca doğru ilerler. 
 

 
 
Trioz fosfat izomeraz enziminin üç boyutlu yapısının üç farklı gösterimi. Solda, atom tipine göre 
renklendirilmiş tüm-atomlu gösterim. Ortada, ikincil yapı türlerine göre renklendirilmiş protein omurga 
şeklinin şematik gösterimi. Sağda, kalıntı tiplerine göre renklendirilmiş (asit kalıntılar kırmızı, bazik 
kalıntılar mavi, polar kalıntılar yeşil, nonpolar kalıntılar beyaz), çözücü tarafından erişilir yüzey gösterimi 
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Çoğu protein katlanarak kendine has üç boyutlu bir yapıyla şekil alır. Proteinin doğal olarak katlanıp 
oluşturduğu şekle onun doğal hali denir. Çoğu proteın kendini olşturan amino asitlerin yapısal eğilimleri 
yoluyla yardım görmeden katlanabilirse de, diğerleri doğal hallerine elde edecek sekilde katlanabilmek 
için moleküler şaperonlara gereksinim duyarlar. Biyokimyacılar çoğu zaman protein yapısının dört ayrı 
yönüne değinirler: 

•   
Yapıyı oluşturan bu seviyelere ek olarak, proteinler işlevlerini görürken birbiriyle ilişkili bir yapıdan başka 
bir yapıya geçmeleri de protein yapısının bir diğer boyutunu oluşturur. Bu işlevsel yeniden 
yapılanmaların söz ederken bu üçüncül veya dördüncül yapılarına proteinin "konformasyonları" denir ve 
bunlar arasındaki geçişlere konformasyonal değişim adı verilir. Bu tür değişimler çoğu zaman bir 
substrat molekülün bir enzime bağlanmasıyla tetiklenir. 

 
Çeşitli proteinlerin birbirine göreceli boylarını gösteren moleküler yüzeyleri. Soldan sağa: Antikor (IgG), 
Hemoglobin, Đnsülin (bir hormon), Adenylate kinaz (bir enzim), ve Glutamin sentetaz (bir enzim). 
 
 
Tipik olarak görülen üçüncül yapılarla ilintili olarak proteinler kabaca üç ana sınıfa ayrılabilirler: küresel 
(globüler) proteinler, lifli (fibröz) proteinler ve zar (membran) proteinleri. Hemen bütün globüler proteinler 
suda çözünür ve çoğu enzimdir. Fibröz proteinler çoğunlukla yapısaldırlar; zar proteinleri ise sıkça 
reseptör olarak görev yapar veya suda çözünen küçük moleküllerin hücre zarından geçmeleri için kanal 
oluştururlar. 
Proteinlerin içinde yer alan özel bir hidrojen bağı türüne dehidron denir, bunlar su molekülü saldırısından 
korunaklıdır ve kendi dehidrasyonlarını sağlarlar. 
Yapı belirlemesi  
Bir proteinin üçüncül yapısının veya onun parçası olduğu komplekslerin dördüncül yapısının keşfi, onun 
işlevi hakkında önemli ipuçları verebilir. Yapı belirlemek için kullanılan en yaygın deneysel teknikler X 
ışını kristalografisi ve NMR spektroskopisidir, her ikisi de atomik çözünürlükte bilgi sağlarlar. 
Kriyoelektron mikroskopisi, çok büyük protein kompleksleri ve virüsler hakkında daha düşük 
çözünürlüklü yapısal bilgi üretmekte kullanılır; bunun bir çeşitlemesi sayılan elektron kristalografisi de 
bazı durumlarda, özellikle membran proteinlerinin iki boyutlarının kristalleri için, yüksek çözünürlüklü 
bilgi üretebilir. Çözülmüş yapılar genelde Protein Data Bank (PDB) adlı veri tabanına kaydedilir, bu 
ücretsiz kaynaktan binlerce proteinin yapısal verileri proteindeki her atomun Kartezyen koordinatları 
olarak elde edilebilir. 
Yapısı çözülmüş protein sayısından çok daha fazla sayıda gen vardır. Ayrıca, yapısı çözülmüş proteinler, 
yapı çözmede kullanılan başlıca deneysel tekniklere kolayca tabi tutulabilenlere ağırlıklıdır. Özellikle, 
globüler proteinlerin X-ışını kristlografisi için kristalleştirilmeleri nispeten kolaydır. Buna karşın membran 
proteinlerinin kristalleştirilmesi zordur ve PDB'de az sayıda temsil edilirler.Yapısal genomik girişimleri bu 
yetersizliklerin üstesinden gelmek amacıyla belli katlama sınıflarına ait yapıları sistematik olarak 
çözmektedirler. Protein yapı tahminleme yöntemleri, deneysel olarak yapısı belirlenmemiş proteinler 
hakkında makul yapıları üretmeyi amaçlar. 
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Hücresel işlevler  
Proteinler genlerde kodlanmış bilgiler tarafından belirlenmiş görevleri yerine getirirlerBazı RNA tipleri 
dışında hücrede bulunan çoğu diğer molekül, proteinlerin etki ettiği nispeten atıl elemanlardır. Proteinler 
bir E. coli hücresininin kuru ağırlığının yarısını oluştururlar, DNA ve RNA ise %3 ve %20'sini oluştururlar. 
Belli bir hücre veya hücre tipinde bulunan proteinlerin tamamı onun proteomu olarak adlandırılır. 

 
 
Heksokinaz enzimi top ve çubuk moleküler model gösterimi. Substratları olan ATP ve glikoz sağ yukarı 
köşede aynı ölçekte görülebilir. 
Proteinlerin çeşitli hücresel işlevlerini yürütmelerini sağlayan başlıca özellikleri başka moleküllere 
spesifik ve sıkı bir şekilde bağlanabilemeleridir. Proteinin başka bir moleküle bağlanmasından sorumlu 
bölgesi bağlanma yeri (Đngilizce binding site) olarak bilinir ve genelde proteinin yüzeyinde bir çukur veya 
cep şeklindedir. Proteinin üçüncül yapısı bağlanma yerindeki cep ve etrafındaki amino asite yan 
zincirlerinin kimyasal özelliklerini belirler, bağlanma yeteneği onun tarafından oluşturulur. Protein 
bağlanması son derece sıkı ve spesifik olabilir; örneğin ribonükleaz inhibitör proteini insan anjiogenin'ine 
femtomolardan düşük bir ayrışma katsayısı ile bağlanır (<10-15) ama onun amfibi homoloğu olan 
onkonaz'a bağlanmaz (>1 M). Bağlanan molekülde çok ufak bir değişiklik, tek bir metil grubunun 
eklenmesi gibi, bağlanmayı nerdeyse tamamen ortadan kaldırabilir; örneğin valin amino asidine spesifik 
olan aminoasil tRNA sentetaz ona çok benzeyen izolösin amino asidini ayırdedebilir. 
Proteinler küçük moleküllere bağlanmanın yanı sıra başka proteinlere de bağlanabilirler. Proteinler 
kendilerinin diğer kopyalarına bağlandıkları zaman oligomerleşip ipliksi yapılar oluştururlar; bu süreç 
globüler monomerlerden oluşan, kendi kendisiyle birleşip bükülmez lifler meydana getiren yapısal 
proteinlerde sıkça görülür. Protein-protein etkileşimleri enzim etkinliğine de düzenler, hücre döngüsünde 
ilerlemeyi kontrol eder ve birbiriyle ilişkili pek çok reaksiyonu yürüten büyük protein komplekslerinin 
birleşmesini sağlar. Proteinler hücre zarına bağlanabilir veya ona entegre olabilir. Bağlanan bir proteinin 
konformasyon değişikliğine neden olma yeteneği karmaşık sinyalleşme ağlarının inşasına olanak sağlar. 
Enzimler  
Proteinlerin en iyi bilinen rolü kimyasal tepkimelerin katalizleyicisi olarak enzim görevleridir. Enzimler 
genelde bir veya bir kaç tepkimeyi hızlandıran çok özgül katalizörlerdir. Enzimler metabolizma ve 
katabolizma ile ilgili çoğu tepkimeye etki eder, ayrıca DNA çoğalması, DNA onarımı ve RNA sentezinde 
de yer alırlar. Bazı enzimler translasyon sonrası değişim (post-translational modification) adı verilen bir 
süreç ile başka proteinler üzerinde etki ederler, kimyasal gruplar ekler veya çıkarırlar. Enzimlerin 
katalizlediği yaklağık 4000 tepkime bilinmektedir. .[11] Enzim katalizinin sağladığı hızlanma çoğu zaman 
muazamdır. Orotat dekarboksilaz durumunda hızlanma 1017 kata ulaşabilir.  
Enzimler tarafından bağlanan ve etki gören moleküller substrat olarak adlandırılır. Enzimler yüzlerce 
amino asitten oluşsalar da substratla temas kuranlar bunların çok ufak bir bölümüdür, doğrudan kataliz 
reaksiyonuyla ilişkili olanlar daha da küçük bir bölümünü oluşturur.[13] Enzimin substrata bağlanan 
kısmına aktif yer (active site) denir. 
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1-Protein yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve azot gibi elementleri bulunduran temel moleküllerdir. 
Amino asitlerin peptid bağlarıyla birleşmesinden oluşur.  
2-Karbon, hidrojen, oksijen, azot ve genellikle kükürt ve fosfor içeren makromoleküller. Peptid bağlarıyla 
bağlanmış amino asit zincirlerinden oluşur. Bütün hücrelerde ana bileşiklerden birisidir.  
3- Asıl yapıları C —H—0 + N' tur ve yapılarında bazen S (Kükürt)ve P (Fosfor) bulunur. Karakteristik 
element N (azot)'tur. Amino asitler birbirlerine peptid bağlarıyla bağlanarak proteinleri oluştururlar.  
 

Protein tanımı ve proteinlerin yapılarındaki bağlar  
Proteinler, amino asitlerin belirli türde, belirli sayıda ve belirli diziliş sırasında karakteristik düz zincirde 
birbirlerine kovalent bağlanmasıyla oluşmuş polipeptitlerdir. Proteinler, amino asitlerin polimerleridirler. 
20 standart amino asit, protein yapısının dilinin yazıldığı bir alfabe gibi düşünülebilir; böylece tür olarak 
çok sayıda protein olduğu anlaşılır ki yeryüzünde bütün canlılardaki protein türlerinin bir milyon kadar 
olduğu tahmin edilmektedir.  

Proteinler, bütün hücrelerde ve hücrelerin bütün kısımlarında bulunurlar; bir bakteri hücresinde yaklaşık 
4000 tür protein bulunmaktadır. Proteinler, inanılmaz derecede birçok işlev görürler; yaşamsal bütün 
işlevler proteinlere bağlıdır. Enzimler ve polipeptit hormonlar, metabolizmanın düzenlenmesinde 
önemlidirler. Kastaki kontraktil proteinler hareketi sağlarlar. Kemikte kollajen, kalsiyum fosfat 
kristallerinin depolanmasını sağlar. Kanda albümin ve hemoglobin taşıma görevi alırken; 
immünoglobülinler bakteri ve virüslerin yıkılmasında görev alırlar.  

Proteinlerin yapılarında kovalent bağlar ve kovalent olmayan bağlar vardır. Proteinlerin yapılarındaki 
kovalent bağlar, peptit bağları ve disülfid bağlarıdır; kovalent olmayan bağlar ise hidrojen bağları, iyon 
bağları ve hidrofob bağlar (apolar bağlar)’dır.  

 

 

 
1) Peptit bağları:  
     Đki aminoasit molekülü peptit bağı denilen kovalent bağlanmayla dipeptit oluşturabilir. Üç aminoasit 
birleşirse tripeptit oluşur. On-onbeş aminoasite kadar oluşan peptitlere oligopeptit denir. Daha büyük 
zincirler için polipeptit ifadesi kullanılır. Protein ve polipeptit ifadeleri birbirinin yerine kullanılabilirse de 
genelde polipeptitler 100'den az aminoasit içerirler. 
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  2 - 10 Aminoasit :           Oligopeptid  

 11 - 100 Aminoasit :                        Polypeptid  

> 100 Aminoasit :            Protein  

Peptit bağının gösterimi  
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Peptit bağı şu şekilde oluşur: Bir aminoasitin merkezi karbon atomuna bağlı karboksil grubu ile diğer 
aminoasidin hidroksil grubu birbirine bağlanır. Bu arada bir adet su molekülü açığa çıkar. 

Doğadaki peptitler iki aminoasitten birkaç bin aminoasite kadar değişik uzunlukta olabilirler. Bazı 
proteinler tek bir polipeptit zincirinden ibaretken bazıları birden fazla polipeptitin kovalent olmayan 
bağlarla birleşmesiyle oluşurlar. 

Pek çok protein sadece aminoasitlerden oluşur ve basit proteinler olarak adlandırılırlar. Bazı proteinler 
ise aminoasitlere ek, kalıcı bir kimyasal kısım içerirler ki bunlara birleşik (konjuge) proteinler denir. 
Konjuge proteinin aminoasit olmayan kısmına "prostetik grup" denir. Lipoproteinler lipit, glikoproteinler 
şeker grupları, metalloproteinler özgül bir metal içerirler. Prostetik gruplar proteinin biyolojik işlevinde 
önemli role sahiptir. 

Bir aminoasidin karboksil grubu başka bir aminoasidin amino grubuyla bir Mol su açığa çıkararak 
birleşirler ve peptid zinciri oluştururlar. Peptidler peptid zincirinde yer alan aminoasit sayısına göre mono, 
di, tri gibi ön ekler verilerek isimlendirilirler. Genel bir kural olarak yapısında 10 kadar aminoasit içeren 
peptid zincirleri oligopeptid, daha uzun zincirli peptidler ise polipeptid olarak adlandırılırlar.  
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2) Disülfid bağları: Đki sistein kalıntısı arasında, sülfhidril (tiyol, �SH) gruplarının H kaybetmeleri 
sonucu oluşan S�S bağlarıdır. 

Disülfid bağlarının bir protein molekülünün 
şeklinin oluşmasında ve korunmasında 
önemli etkisi vardır. Disülfid bağları, bir 
polipeptit zinciri içerisinde kurulabilir veya 
çeşitli polipeptit zincirlerinin birbirine 

bağlanmasını sağlayabilir. Disülfid bağları, ribonükleaz, oksitosin ve vazopressinde aynı polipeptit 
zincirinde bulunur; insülinde ise iki ayrı polipeptit zincirini birbirine bağlar.  
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3) Hidrojen bağları: Polipeptit zinciri oluşturan peptit 
bağlarındaki rezonans veya mezomeri durumundan 
dolayı, oksijenlerin bilinen keto gruplarından daha 
negatif, azotların ise pozitif özellik taşımasının sonucu 
olarak, bir polipeptit zincirdeki bir peptit düzleminde 
bulunan 

oksijen atomu ile bir başka peptit bağı veya 
düzlemindeki azot atomu arasında, aradaki uzaklık 

yaklaşık 2,7 A
o 

olduğunda, hidrojen köprüsü şeklinde 
(C=OYYYHYYYN) oluşan bağlardır:  

 

 

 

4) Đyon bağları: Polipeptit zincirlerindeki asidik ve bazik amino asit kalıntılarının fonksiyonel gruplarının 
fizyolojik pH’da tamamen veya kısmen iyonlaşmış halde bulunmalarının sonucu olarak, elektronegatif ve 

elektropozitif gruplar arasında gelişen elektrostatik çekim kuvveti ile (COO
−
YYYYYYH3N

+
) oluşan bağlardır.  

5) Apolar bağlar (hidrofob bağlar): Polipeptit zincirindeki amino asit kalıntılarının metil grubu, alifatik 
grup, siklik grup gibi apolar kısımlarının birbirlerine yeter derecede yakın olmaları halinde geçici bir 
polarite göstermelerinin sonucu ortaya çıkan ve Van der Waals-London çekme kuvveti diye bilinen zayıf 
çekme kuvveti ile (CH3YYYYYCH3) oluşan bağlardır. Hidrofobik etkileşimler gerçek bağ değildirler; elektron 

paylaşımı yoktur. Hidrofobik etkileşimler, proteinlerin iç kısımlarının kararlı olarak devamlılığının 
sağlanmasında rol oynar.  

Proteinlerin yapısında itici güçler de bulunmaktadır: 

 1) Aynı yükü taşıyan gruplar arasında, iyonik güçlerin tersi olan, elektrostatik itme olur. 

 2) Çok yakın duran atomlar arasında Van der Waals itici güçleri vardır. 

1.Proteinlerde primer yapı: Peptid bağlarıyla bağlanmış ve düz zincir yapıdaki proteinlerin hepsi 

primer yapıdadır ve L- konfigürasyonunda bulunurlar. Primer yapı belirlenirken aminoasit skalıntı sayısı 

ve aminoasitlerin sıralanış şekilleri belirlenir.  
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2.Proteinlerde sekonder yapı: Peptid zinciri üzerinde belirli bölgeler yan zincirlerle ve/veya kendi 
üzerine katlanarak bağlar oluştururlar. Polipeptid zincirindeki bu katlanmalar periyodik olarak tüm zincir 
boyunca yinelenir. Đki elektronegatif atom arasındaki hidrojen bağı polipeptid zincirinde heliksel yapı 
oluşmasına neden olur. Sekonder proteinler heliksel yapıda ya da plakalı yapıda olabilir. Heliksel 
proteinler alfa-heliks, 310-heliks ve pi-heliks yapıdadır. Bu yapılara kararlılık kazandıran aynı polipeptid 
zinciri üzerinde kurulan H köprüleridir ve en stabil yapı göstereni alfa-heliks proteinlerdir. alfa-heliks 
proteinlerin çoğunda heliksin bir yüzü hidrofobik iken diğer yüzü ve yan zincirler hidrofilik kalıntılarla 
bağlanmıştır.  
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Plakalı protein yapısı heliksel yapıdan farklı olarak pili benzeri yapı oluşturacak  şekilde katlanmalar 
gösterir. Plakalı yapılarda hidrojen köprüleri farklı polipeptid zincirleri arasında kurulur.   

 

 

ALFA HELĐKS 

Bazı proteinler kollajen heliksi oluşturur. Bu üçlü bir sarmaldır. 
Kollajen proteinler yüksek elastikiyetlerini bu yapı sayesinde 
kazanırlar. Bu yapının kararlılığı çok sayıda hidrojen bağı 
içermesinden kaynaklanır.   

Đki paralel polipeptid zinciri seconder yapı oluşturduğunda 
zincirlerin birbirine yaklaştığı yerlerde kükürtlü aminoasitlerin 
aracılığıyla disülfit bağları oluşur. Kovalent yapıdaki bu bağlar 
son derece kararlıdır ve bu nedenle yapıya kararlılık kazandırır. 
Bu nedenle sekonder yapı denatürasyon koşullarısnda 
parçalanmaz.  
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PLAKALI YAPI 

 

                                     

  

3.Proteinlerde tersiyer yapı:  

 Proteinlerde tersiyer yapı hidrojen 

bağlarının yanında van der Walls bağları, 

polar bağlar, sülfidril bağlar, iyonik bağlar 

gibi kovalent ve non-kovalent bağlar 

aracılığıyla oluşur. Bu yapıda çok sayıda 

farklı bağlarla oluştuğundan seconder 

proteinlere göre daha fazla katlanmalar 

meydana gelir. Globuler proteinler 

proteinlerin tersiyer yapısına örnek teşkil ederler.  

4.Proteinlerde kuarterner yapı:  Bazı proteinler tersiyer yapıda oluşan bağlarla bir araya gelmiş çok 

sayıda polipeptid zincirinden oluşur. Hemoglobin ve miyoglobin bu yapıdadırlar.  
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Hücrede yerleşimi  

 
Farklı hücre bölmeleri ve yapılarında yer alan, Yeşil Flüoresan Protein ile işaretlenmiş proteinler. 
 
Proteinlerin in vivo araştırılmalarında hücre içinde sentez ve yerleşimine (lokalizasyonuna) bakılır. Çoğu 
hücre içi protein sitoplamada sentezlenir, çoğu membran proteini veya salgılanan protein protein isie 
endoplazmik retikulumda sentezlenir. Ancak, proteinlerin sentezlendikten sonra belli organellere veya 
hücre içi yapılara nasıl yollandıklarının ayrıntıları çoğu zaman bir araştırma konusu olur. Hücresel 
yerleşimi belirlemek için kullanılan faydalı bir teknik, genetik mühendislikle ilgilenilen protein flüoresan 
bir protein (Green Fluorescent Protein, GFP) ile birleştirerek bir füzyon protein oluşturulmasıdır. Füzyon 
proteinin hücre içindeki yeri, mikroskop kullanarak kolayca ve açık bir şekilde görüntülenebilir, bunun 
örnekleri yandaki şekilde görülebilir. 
 

Proteinlerin yapılarına göre sınıflandırılmaları 

          Bileşim ve çözünürlüklerine göre proteinler: basit proteinler, bileşik proteinler ve türev proteinler 
olarak üç ana gruba ayrılır: 
 

Basit Proteinler                                                Bileşik Proteinler 

Y Globüler proteinler: 
Albüminler, 
Globülinler, 
Globinler, 
Glutelinler, 
Prolaminler, 
Protaminler, 
Histonlar. 
 

Fibriler proteinler: 
Keratin, 
elastin, 
fibrinojen, 
miyozin. 
 

 Y Glikoproteinler: Kollajen 
Y Proteoglikanlar 
Y Lipoproteinler 
Y Fosfoproteinler: Kazein 
Y Nükleoproteinler 
Y Metalloproteinler: Ferritin, transferrin, 
seruloplazmin 
Y Kromoproteinler: Hemoglobin, 
miyoglobin, sitokromlar, peroksidaz 
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Türev proteinler 

G Primer türev proteinler (denatüre tip 
proteinler): 
protean 
metaprotein 
koagule proteinler 

G Sekonder türev proteinler: 
Proteozlar (albüminozlar) 
Peptonlar 
Oligopeptitler 
Peptitler 
 

 
Basit proteinler  
Basit proteinler, yalnızca amino asitlerden oluşmuş; hidroliz olduklarında sadece amino asitleri veren, 
polipeptit zincirleri yapısındaki proteinlerdir. Basit proteinler, değişik niteliklerine göre alt gruplara 
ayrılarak incelenirler:  

1) Globüler proteinler: Molekülünün üç boyutlu şekli rotasyon elipsoid biçiminde olan proteinlerdir. 
Globüler proteinler de albüminler, globülinler, globinler, glutelinler, prolaminler, protaminler, histonlar gibi 
alt gruplara ayrılırlar.  

Albüminler, suda ve sulu tuz çözeltilerinde çözünürler; ısı ile denatüre olurlar; sulu çözeltilerde 
amonyum sülfat ile doyurulmuş bir ortamda çökerler; molekül ağırlıkları genel olarak 100.000’in 
altındadır; glisince fakirdirler.Yumurta akında bulunan ovalbümin, kandaki serum albümin ve sütteki 
laktalbümin, hayvansal kökenli albüminlerdir; baklagillerdeki legumelin, hububattaki löykosin ise bitkisel 
kaynaklı albüminlerdir.  

Globülinler, suda çözünmezler; sulu nötr tuz çözeltilerinde çözünürler; sulu çözeltilerinden, çözeltinin 
amonyum sülfat ile yarı doyurulması suretiyle çöktürme suretiyle ayrılabilirler; ısı ile de denatüre olurlar; 
molekül ağırlıkları 100.000’den yüksektir; glisince zengindirler. Yumurtadaki ovglobülin, sütteki 
laktglobülin, kan plazmasındaki α-, β-, γ- globülinler hayvansal kökenli globülinlerdir; kendir 
tohumundaki edestin, baklagillerdeki legumin, fasülyedeki faseolin ise bitkisel kaynaklı globülinlerdir.  

Globinler, Genellikle bileşik halde, başlıca hemoglobin yapısında bulunurlar.  

Glutelinler, bitkisel kökenli basit proteinlerdir; suda ve sulu nötral tuz çözeltilerinde çözünmezler; çok 
sulu asit ve alkalilerde çözünürler; ısı ile denatüre olurlar. Buğdayda bulunan glutenin, arpada bulunan 
hordenin ve pirinçte bulunan orizenin tipik glutelinlerdir; glutenin molekül ağırlığı 2-3 milyon kadardır.  

Prolaminler, bitkisel kökenli basit proteinlerdir; suda, nötral tuzlarda ve alkolde çözünmezler; 
ancak %70-80’lik alkolde çözünürler; adlarını, çok fazla içerdikleri prolin amino asidinden alırlar; sistin ve 
lizin yönünden fakirdirler. Prolaminler, özellikle taneli bitkilerde çok bulunurlar; buğdayda bulunan 
gliyadin, mısırda bulunan zein, arpadaki hordein, önemli prolaminlerdir. Buğday unu hamuru akar su 
altında nişastasını kaybedince, geriye çok elastik bir madde kalır; Gluten adını alan bu madde, gliyadin 
ve glutenin karışımıdır.  

Protaminler, suda, seyreltik asit ve alkalilerde, seyreltik amonyum hidroksit çözeltisinde çözünürler; fazla 
miktarda arjinin içermelerinden dolayı kuvvetli bazik karakterde basit proteinlerdir; tirozin, triptofan ve 
kükürtlü amino asit içermezler. Protaminler, proteinlerin en kısa zincirli olanlarıdır; molekül ağırlığı 1000-
5000 arasındadır. Protaminler, dokularda asitlerle, özellikle nükleik asitlerle birleşmiş olarak bulunurlar; 
türlü protaminler, balık spermalarından büyük miktarlarda elde edilmişlerdir; uskumrudan skombrin, som 
balığından salmin, ringa balığından klüpein bunlara örnektir.  

Histonlar, protaminler gibi, fakat daha büyük moleküllü, daha az bazik basit proteinlerdir. Uskumru 
balığındaki skombron, timus bezinden elde edilen timohiston önemli örneklerdir.  
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2) Fibriler proteinler: Molekülünün üç boyutlu şekli çok gerilmiş elipsoid biçiminde olan proteinlerdir.  

Skleroproteinler (Albüminoidler), suda, nötral tuz çözeltilerinde, seyreltik asit ve alkalilerde ve saf alkolde 
çözünmezler; pepsin ve tripsin gibi enzimlere dirençlidirler; hayvansal kaynaklıdırlar. Boynuz, kıl, yün, 
saç ve tırnaklarda bulunan keratin; bağ doku, kemik, kıkırdak ve tendonlarda bulunan, organizma 
proteinlerinin yarısından çoğunu oluşturan kollajen; ligament ve diğer destek dokularda bulunan elastin; 
ipek fibroini, önemli skleroproteinlerdir. Keratin, bir sistein dimeri olan sistin bakımından zengindir; 
normalde α-heliks yapısına sahiptir, fakat ıslak durumda β-kırmalı tabaka yapısını alır. Kollajen, glisin, 
prolin ve 4-hidroksiprolince zengindir; triptofan içermez. Đpek fibroini, glisin, prolin, serin ve tirozince 
zengindir.  

Fibrinojen, kan plazması içinde çözünmüş olarak bulunur; kanın pıhtılaşması sırasında görev alır.  

Miyozin, kasta bulunur; kasın kasılmasında görev alır.  

Bileşik proteinler (Konjuge proteinler)  

Bileşik proteinler (konjuge proteinler), amino asitlerden oluşmuş polipeptit zincirlerinin prostetik grup 
denen yapılara bağlanmasıyla oluşmuş; hidroliz edildiklerinde amino asitlerden başka değişik nitelikte 
kimyasal maddeler de veren proteinlerdir.  

1) Glikoproteinler: Prostetik grubu karbonhidrat olan bileşik proteinlerdir; %1-80 arasında değişen 
oranda karbonhidrat içerirler. Glikoproteinlerin genellikle karbonhidrat oranı %4’ten az olanlarına 
glikoprotein; %10-20 arasında değişenlere mukoprotein, karbonhidrat oranı proteinden fazla olanlarına 
mukoid adı verilir.  

Kan plazması proteinlerinden bazı taşıyıcı proteinler ve immunoglobülinler; kemikteki osseomukoprotein, 
tendonlardaki tendomukoprotein, kıkırdaktaki kartilagomukoprotein, tükürükteki müsin, prostetik grupları 
karbonhidrat olan proteinler yani glikoproteinlerdir.  

2) Proteoglikanlar: %80-95 gibi çok yüksek oranda karbonhidrat içeren bileşik proteinlerdir; 
polisakkaritler konusunda ayrıntılı olarak incelenmişlerdir.  

3) Lipoproteinler: Proteinlerin lipidlerle oluşturdukları bileşik proteinlerdir; değişik oranlarda trigliserid, 
kolesterol ve fosfolipid içerirler. Lipoproteinler, önemli oranlarda lipid içermelerine karşın suda 
çözünürler; böylece kandaki lipidleri taşırlar. Lipoproteinin protein kısmına apolipoprotein veya 
apoprotein denir. Lipoproteinler, lipidler konusunda ayrıntılı olarak inceleneceklerdir.  

Proteinlerin fosfolipidlerle oluşturdukları suda çözünmeyen bileşik proteinler, proteolipidlerdir; özellikle 
miyelinin yapısında bulunurlar.  

4) Fosfoproteinler: Prostetik grup olarak fosfat içeren bileşik proteinlerdir. Fosfoproteinlerde, proteinin 
yapısındaki serin, tirozin ve treonin gibi amino asidi kalıntılarının hidroksil grupları fosforik asitle 
esterleşmiştir. Sütte kazein; yumurtada vitellin, livetin ve fosvitin; balık yumurtasında ihtulin önemli 
fosfoprotein örnekleridirler.  

5) Nükleoproteinler: Protaminler, histonlar ve diğer basit proteinlerin nükleik asitlerle bağlanması 
sonucu oluşmuş bileşik proteinlerdir. Nükleoprotaminler, en basit nükleoproteinlerdir; nükleik asit ile 
proteinler, arjinin-fosfat bağı ile bağlanmıştır; balık spermalarında boldurlar. Nükleohistonlarda da 
nükleik asit ile proteinler, arjinin-fosfat bağı ile bağlanmıştır; balık spermalarında ve kuş eritrositlerinde 
boldur. Yüksek nükleoproteinler, ribozomlar, kovalent bağlı RNA-protein, DNA-protein bileşiminde 
sitoplazma ve mitokondrilerde bulunurlar.  

6) Metalloproteinler: Prostetik grup olarak Fe, Cu, Zn gibi ağır metalleri içeren bileşik proteinlerdir. 
Demirli metalloproteinlerden ferritin ve transferrin, bakırlı metalloproteinlerden seruloplazmin, önemli 
metalloprotein örnekleridirler.  
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7) Kromoproteinler: Metal-porfirin kompleks sistemleri ile oluşmuş bileşik proteinlerdir. Hemoglobin, 
miyoglobin, sitokromlar, peroksidaz, demir içeren önemli kromoprotein örnekleridirler. Kromoproteinler, 
porfirinler konusunda anlatılacaklardır.  

Türev proteinler  
Türev proteinler, ilk iki protein grubunda yer alan proteinlerin belirli etkilerle değişmeleri sonucu oluşan 
proteinlerdir; primer türev proteinler ve sekonder türev proteinler olmak üzere iki alt grupta incelenirler.  

1) Primer türev proteinler: Peptit bağlarına dokunmadan, asit, baz ve ısı gibi etkilerle protein 
moleküllerinin değişmesi sonucu oluşmuş türev proteinlerdir; denatüre tip proteinler olarak da 
adlandırılırlar. Suda çözünmeyen bu proteinlerin seyreltik asitler ve enzim etkisiyle oluşanlarına protean 
denir; asit ve alkalilerin sürekli etkisiyle oluşanlarına metaprotein denir; kaynatma, çalkalama, UV ışınları 
ve etanol etkisiyle oluşanlarına pıhtılaşmış protein veya koagule proteinler denir.  

2) Sekonder türev proteinler: Peptit bağlarını kısmen yıkan asit veya enzimlerin etkisiyle oluşan türev 
proteinlerdir. Peptit bağlarının bu şekilde parçalanmasıyla protein molekülleri, gitgide daha küçük 
parçalara bölünürler. Böyle bir parçalanmada büyük parçalara proteoz (albüminoz) denir; küçük 
parçalara pepton denir; daha küçük zincirler de polipeptitler ve peptitlerdir. Sekonder türev proteinler, 
kaynatmakla çökelmez veya ısı ile pıhtılaşmazlar.  

Proteinlerin biyolojik rollerine göre veya fonksiyonel olarak sınıflandırılmaları  
 
1) Katalitik proteinler: Biyokimyasal reaksiyonları katalize eden enzimler, yüksek derecede spesialize 
proteinlerdir. Amilaz, pepsin, lipaz önemli katalitik protein veya enzim örnekleridirler.  

2) Taşıyıcı proteinler (transport proteinleri): Spesifik molekülleri veya iyonları bağlayıp bir organdan 
bir başka organa veya hücre membranının bir tarafından diğer tarafına transport eden proteinlerdir. 
Serum albümin, en iyi bilinen taşıyıcı proteindir; bilirubin, kalsiyum, yağ asitleri ve birçok ilaç serum 
albümine bağlanarak taşınır. Hemoglobin, oksijen taşıyan; lipoproteinler, lipid taşıyan; transferrin, demir 
taşıyan önemli taşıyıcı protein örnekleridirler. Bütün organizmaların plazma membranlarında ve 
intrasellüler membranlarında bulunan taşıyıcı proteinler, glukoz, amino asitler ve diğer maddeleri 
bağlarlar; bunları membranın bir tarafından diğer tarafına taşırlar.  

3) Besleyici ve depo proteinler: Yumurta akının esas proteini ovalbümin, sütün esas proteini kazein 
besleyici proteinlerdir; bir çok bitki tohumu da çimlenen tohumun büyümesi için gerekli besleyici 
proteinleri depolamıştır. Ferritin, demir depolayan proteindir.  

4) Kontraktil proteinler: Kasılabilen veya kendiliğinden hareket edebilen proteinlerdir. Miyozin ve aktin, 
iskelet kaslarının kontraktil sisteminde ve aynı zamanda bir çok kas olmayan hücrede işlev görür. 
Tubulin, mikrotubilleri oluşturan proteindir. Hücrelerde bulunan mikrotubuller, hücreleri yürütmek için 
kamçı ve kirpiklerdeki dynein proteini ile birlikte hareket eder.  

5) Yapısal proteinler: Tendonların ve kıkırdağın esas yapısını, çok yüksek gerilme gücüne sahip 
kollajen oluşturmuştur; kösele, hemen hemen saf kollajendir. Ligamentler, iki boyutta gerilme 
yeteneğinde bir yapısal protein olan elastin içerirler. Saç, tırnak ve tüyler, keratin içerirler. Đpek liflerinin 
ve örümcek ağlarının esas komponenti fibroindir. Bazı böceklerin kanat eksenleri, resilinden yapılmıştır.  

6) Savunma (defans) proteinleri: Organizmaları diğer türler tarafından istilaya karşı savunan, 
organizmayı hasardan koruyan proteinlerdir. Đmmünoglobülinler, omurgalıların lenfositleri tarafından 
yapılan, spesialize (özgülleşmiş) proteinlerdir; organizmayı istila eden bakterileri, virüsleri veya başka 
türe ait yabancı proteinleri (antijenler) tanıyabilirler ve presipite edebilirler (çöktürebilirler) veya nötralize 
edebilirler. Fibrinojen ve trombin gibi kan pıhtılaşma proteinleri, vasküler sistem yaralandığında 
yaralanan yerin kan pıhtısı ile kapatılarak kan kaybının önlenmesini sağlarlar. Yılan zehirleri, bakteriyel 
toksinler ve risin gibi toksik bitki proteinleri, aynı zamanda savunucu fonksiyonlara sahip gibi 
görünmektedirler.  
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Savunma proteinlerinin fibrinojen, trombin ve bazı zehirler dahil bazıları, aynı zamanda enzimdirler.  

7) Düzenleyici proteinler: Sellüler düzenleme veya fizyolojik aktiviteye yardım eden proteinlerdir. 
Đnsülin, büyüme hormonu gibi bazı hormonlar, düzenleyici proteinlerdir; insülin, şeker metabolizmasının 
düzenlenmesinde etkilidir; büyüme hormonu ise büyümenin düzenlenmesinde etkilidir. Bir çok hormonal 
sinyal için sellüler yanıta, sıklıkla G proteinler denen, GTP-bağlayan proteinler sınıfı aracı olur. Bazı 
düzenleyici proteinler, DNA’yı sarar; enzimlerin ve RNA moleküllerinin biyosentezini düzenlerler.  

8) Diğer proteinler: Fonksiyonları henüz daha fazla bilinmeyen ve kolayca sınıflandırılmayan çok 
sayıda proteindir. 
 
                   Proteinlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 
 
Proteinler genellikle tatsız ve kokusuz maddelerdir. Ancak proteinlerin parçalanma ürünleri ve bazı 
aminoastilrin tadları acıdır. Proteinler belirli asitler, ağır metaller ve özgül antikorlarla çökerler. 
Proteinlerin çöktürülmesinde kullanılan asitler, triklorasetik asit, pikrik asit, sulfosalisilik asit, 
fosfotungstuk asit, fosfomoliptik asittir. Protein solüsyonlarının çöktürülmesinde kullanılan başlıca metal 
tuzları, civa, çinko, 
demir, kurşun, kadmiyum gibi ağır metallerin tuzlarıdır. Proteinler çok spesifik olduğundan antijen 
etkisine sahiptirler. Yani bunlar yabancı bir organizmaya 
sindirim yolundan başka bir yolla verildiklerinde organizmada antikorların teşekkülüne 
sebep olur. Her protein kendi türüne karşı teşekkül etmiş bulunan spesifik ankoru ile çökelir. Genel 
olarak proteinlerin sulu solüsyonları izoelektrik noktaları civarında ısıtılırsa, solüsyon içindeki proteinler 
koagüle olmuş bir protein eski biyolojik özelliklerini kaybeder. Isıtma dışında bazı fiziksel veya kimyasal 
etkenler proteinlerin doğal yapısının bozulmasına (denatürasyona) neden olur. 
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Protein Denatürasyonu 
      Proteinlerin sekonder ve tersiyer yapısını oluşturan bağlar bazı koşullarda parçalanarak üç boyutlu 
yapının bozulmasına neden olur. Denatürasyon sırasında kovalent bağlar korunurlar ancak disülfit 
bağları kırılarak çok sayıda sülfidril grubu açığa çıkarırlar. Proteinlerin denatürasyonunu tetikleyen 
etmenler ısıl işlemler, radyasyon, çeşitli kimyasallar, asidik, bazik çözeltiler, konsantre tuz çözeltileridir.  

� Protein denatürasyonu sonucunda: 

�  Proteazların protein yapısı üzerine etkisi azalır. 

�  Viskozite artar 

�  Çözünürlük azalır 

�  Enzimler ve toksinler aktivitelerini kaybederler 

�  Su bağlama kapasitesi azalır 

�  Rotasyon ve difüzyon stabilitesi değişir.  

� Protein kristalizasyonu önlenir 

Proteinler, amfoter maddeler yani amfoter elektrolit veya amfolittirler; hem asit hem baz gibi davranma 
özellikleri vardır.  

Disülfit bağlarının kırıldığı ve konformasyon değişikliklerinin olduğu denatürasyonlar tersinmezdir. 
Proteinler kuru ortamlarda ısıl denatürasyona daha dirençlidirler. Ortamda suyun bulunması 
denatürasyonu kolaylaştırır ve sıcaklıktaki her 10 YC lik artış denatürasyon hızını iki katına çıkarır. Bazı 
proteinler soğuk uygulamalarında aktivitelerini kaybederler. Dondurulduklarında agregasyona ya da 
presipitasyona uğrayan proteinler çözünürlüklerini kaybederler ancak bu geri dönüşümlü bir durumdur. 
Lipazlar ve oksidazlar yalnız ısıl işlemlere değil aynı zamanda soğuk uygulamalarına karşı da 
dayanıklıdırlar.   

Parçalama, yoğurma, çırpma gibi mekanik işlemlerde proteinler hava-sıvı yüzeyi arasına hapsolurlar ve 
buradaki enerji kitle fazın enerjisinden fazla olması proteinlerde konformasyonel değişime neden olur. 
Esnek olan proteinler diğerlerine göre daha kolay denatüre olurlar. 

Bazı proteinler 50 kPa lyn üzerindeki basınç uygulamalarında denatüre olurlar. Aromatik grup içeren 

proteinler ultraviyole ışınların bu grup tarafından absorbe edilmesi nedeniyle denatüre olabilirler. 

Absorbe olan UV ışınları disülfit bağlarının kırılmasına neden olurken konformasyonel değişiklikler de 

meydana gelir. 

Proteinler, amfoter maddeler yani amfoter elektrolit veya amfolittirler; hem asit hem baz gibi davranma 
özellikleri vardır.  

Bir protein molekülü, her protein için farklı ve karakteristik olan, proteindeki elektriksel yüke sahip R- 
gruplarının sayıları ve elektriksel yüklerinin çeşidi tarafından belirlenen ve izoelektrik nokta diye 
tanımlanan bir pH değerinde iyonlaşmış fakat dış ortama karşı elektriksel yönden nötral bir yapıdadır: 

(H2N-�����-COOH) ↔(H3N
+
-����-COO

−
)  
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Bir protein molekülü, izoelektrik noktasından düşük pH ortamında pozitif yüklü katyon (H3N
+
-����-

COOH) şeklinde bulunur; izoelektrik noktasından yüksek pH ortamında ise negatif yüklü anyon (H2N-

����-COO
−
) şeklinde bulunur.  

Proteinler, amfolit olma özellikleriyle ilgili olarak da çeşitli özelliklere sahiptirler:  

a) Proteinlerin hem baz hem asit bağlama özellikleri vardır. Bir proteinin baz bağlama yeteneği, amino 
asit kalıntılarının R- yan zincirlerindeki asidik grupların sayısına bağlıdır; asit bağlama yeteneği de 
amino asit kalıntılarının R- yan zincirlerindeki bazik grupların sayısına bağlıdır.  

b) Proteinlerin hem negatif iyon hem pozitif iyon bağlama özellikleri vardır. Proteinlere bağlanan birçok 
iyon suda çözünmez tuz oluşturur ve protein çöktürücü olarak etkilidirler.  

Triklor asetik asit, pikrik asit, tungstik asit gibi çok kullanılan protein çöktürücülerinde asitlerin anyonu, 
katyonlaşmış proteinlerle birleşir.  

Hg
2+

, Fe
3+

, Zn
2+ 

gibi ağır metal katyonları anyonlaşmış proteinlerle birleşir ve protein çöktürücü olarak 
etki ederler.  

Cu
2+

, Ni
2+ 

gibi bazı ağır metal katyonları, geleneksel tuz oluşumu yerine proteinle koordinasyon 
kompleksleri oluştururlar.  

c) Proteinlerin su bağlama ve bağlı suyu verme yetenekleri vardır. 1g protein, yaklaşık 0,3-0,5 g su 
bağlar.  

Etanol, aseton, nötral tuzlar gibi çok hidrofil maddeler, bir proteinin bağladığı suyu çekerek protein 
çöktürücü olarak etki ederler.  

d) Proteinler, elektriksel alanda farklı hızlarda göç ederler. Bu göç, izoelektrik noktalarından düşük 
pH’larda katoda; izoelektrik noktalarından yüksek pH’larda anodadır. Proteinlerin elektriksel alanda 
göçme hızı, net elektrik yüklerine ve ortamın pH değerine bağlıdır. Bir protein, elektriksel alanda, 
izoelektrik noktasına eşit pH ortamında her iki kutup tarafından eşit kuvvetlerle çekilir; hiç bir kutba göç 
etmez; hareketsiz kalır.  

 Proteinler, polipeptit zincirindeki peptit bağlarının su girişi ile yıkılması sonucu hidroliz olurlar. 
Proteinlerin kısmi hidrolizi ile proteozlar, peptonlar ve peptitler oluşur; tam hidrolizi ile amino asitler 
oluşur.  

Proteinlerin hidrolizi, kaynatma, asit etkisi ve enzim etkisiyle olabilir. 

PROTEĐNLERĐN GENEL ÖZELLĐKLERĐ 

         Vücudumuzda DNA molekülleri ile depolanan genetik bilgiler, translasyon dediğimiz bir olay ile 

amino grup asitlerden oluşan protein haline gelmektedir. Bu olay sırasında önce belirli bir miktar 

DNA'dan buna karşılık gelen RNA dizisi oluşur. Transkripsiyon denilen bu olaydan sonra RNA yapısında 

bulunan ve aktif protein sentezine katılmayan intron dediğimiz RNA dizileri ortadan kaldırılır. Intronsuz 

RNA'ya MRNA diyoruz ve bu MRNA, ribozomlarda birçok karmaşık olaydan sonra amino grup asit 

haline çevrilir ( Transla yon) ve değişik aminoasitlerin birleşmesiyle proteinler meydana gelir. Bu sayede 

DNAlarda hazır bulunan bilgiler protein formunda dokularda ve hücrelerde faaliyet göstermeye baslar. 
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Proteinin yanlış sentezlenmesinin ana nedeni DNA nin yapısında olabilecek bir değişikliktir ve buna 

mutasyon diyoruz. Ayrıca çeşitli proteinler sentezlendikten sonra bazı modifikasyonlara uğrarlar. Bunlar, 

proteinin bir kısminin kopması, fosfor, seker karbonhidrat molekülleri eklenmesi gibi olaylardır. Bu 

aşamalarda olabilecek bir bozukluk ta proteinin gerçek fonksiyonunu göstermesine engel olur. Özetle 

saydığım bütün aşamalarda olabilecek bir bozukluk, sonuçta proteinin sentezinde bozukluğa neden 

olacaktır. Protein yanlış sentezlenince ne olur sorusuna en basit ve kısa yanıt o proteinin fonksiyonunun 

bozulması olacaktır. Söz konusu proteinin fonksiyonu örneğin hücrelerin bölünmesine yardımcı olmaksa, 

bu proteinin sentezindeki bozukluk hücrelerin bölünmesinde sorun çıkartacaktır. Günümüzde birçok 

proteinin yanlış ya da eksik sentezlenmesinin bazı hastalıklara neden olduğu bilinmektedir. Bazı tip 

kanserlerde örneğin çok özel proteinlerde mutasyon olduğu hem deney hayvanlarında hem de 

insanlarda gösterilmiştir. Tümör oluşumunu önleyen bazı proteinlerde olabilecek sentez hatalarının 

organizmaları Kanser gelişimine daha hassas hale getirdiği bilinmektedir. Yanlış protein sentezi sadece 

kanserli kişilerde görülmemektedir. Yapılan çalışmalar bir çok hastalıkta spesifik protein veya 

proteinlerde yanlış sentezlenme olduğunu göstermiştir. Uzayıp giden bu hastalıklara birkaç örnek 

vermek gerekirse, seker hastalığı, bazı akciğer hastalıkları,  Alzheimer hastalığı, bir çok bağ hastalığı 

sayılabilir..Bu noktada bir önemli konuyu da belirtmek gerekir. Yanlış sentezlenen her proteinin mutlaka 

bir hastalığa neden olması gerekmez. Bazı sentezlenme hataları proteinin fonksiyonunda çok önemli bir 

değişikliğe neden olmaz. Yine ayni şekilde bazı durumlarda yanlış sentezlenme sonucu fonksiyonunu 

bozulan proteinin görevi ona benzer bir başka protein tarafından üstlenilebilir ve organizmada olabilecek 

herhangi bir fonksiyon eksikliği önlenmiş olur. Son olaraktan yanlış sentezlenen proteinin organizma için 

hayati önemi olmayan bir fonksiyonu varsa, bunda olabilecek sentez hatalarının çok fazla önemi 

olmayabilir. Özetle tekrarlamak gerekirse, proteinler organizmaların effektor molekülleri olduğundan, 

sentez bozuklukları, sorumlu oldukları fonksiyonların bozulmasına neden olabilir. Bazı proteinlerin 

sentez bozukluklarının çok ciddi ve hayati tehlikeye oluşturacak ya da yasamla bağdaşmayacak bir 

sonucu olabildiği gibi, bazı proteinlerde ise bu fonksiyon bozukluğu fark edilmeyebilir. Bu, söz konusu 

proteinin organizmada ustlendigi fonksiyon ve regule ettiği hücresel olaylarla ilgilidir. Karbonhidratlardan 

ve yağlardan farklı olarak C, H, O’ nun yanında N ve bazen de S bulundurur. Esas görevi yapı maddesi 

olmaktır. Yapıtaşları amino  asitlerdir Yüksek sıcaklık proteinlerin yapısını bozar. Her canlının protein 

yapısı kendine özgüdür. Proteinler hücre içi ve hücre dışında önemli yapı maddeleridir 

Bağ doku kollogen lifleri, kıl ve derideki keratin ( Saç ve Tırnaklarımız) önemli hücre dışı proteinleridir. 

Örneğin: Lipoprotein zar yapısı, Nükleoprotein kromozom yapısı. Kasların kasılmasında görev alan aktin 

miyozin iplikler protein molekülünden oluşmuştur. Bir moleküle bağlanıp onu diğer moleküle taşırlar. 

Örneğin : Hücre içinde sitoplazma ile çekirdek arasında bazı maddeleri taşırlar. Biyokimyasal 

reaksiyonlardaki biyolojik katalizörler yani Enzimlerin hepsi protein moleküllerinden meydana 
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gelmişlerdir. Proteinler taşıyıcı moleküllerdir. Yüksek enerjili elektronu taşıyan sitokromlar, oksijeni 

taşıyan hemoglobin protein moleküllerinden meydana gelmişlerdir. Not: Hemoglobin 9512 atom 

bulundurur. C3032H4816N780O872S8Fe4 Vücuda dışarıdan giren hastalık yapıcı maddelere antijen 

denir. Vücudun antijenlere karşı korunmak amacıyla meydana getirdiği protein yapısındaki moleküllere 

ANTĐKOR adı verilir. Virüslere karşı salgılanan interferon da protein yapısındadır Hormonların büyük 

bölümü proteindir.  Örneğin: kanda şeker seviyesini düzenleyen Đnsülin, glukagon hormonları . 

Dolayısıyla proteinler düzenleyici rol oynarlar. Depo protein olarak albümin, yılanlarda zehir üretilmesi 

ayrıca yakılmalarında CO2 , H2O, H2S, NH3, üre, ürik asit gibi artık maddeler oluşur. Proteinler 

hücrelerin madde alış verişini sağlayan osmotik basıncın oluşmasında etkilidir. 

Örneğin: Doku hücrelerinden kılcal damarlara madde geçişini kandaki proteinlerin oluşturduğu osmotik 

basınç sağlar. Yetişkin insanların vücutlarındaki dolaşım, solunum, sindirim, boşaltım gibi biyolojik 

olaylar olurken hücreler yıpranır. Yıpranan hücrelerin yerine yenilerinin yapılması yine protein varlığında 

olur. Hücre zarında bulunan proteinler aminoasit ve glikoz gibi monomerleri tanıyarak hücre içine alırlar. 

Besin kaynağı olarak rol oynarlar. Örneğin: bazı bitkilerin tohumları çimlenme ve gelişimin ilk 

safhalarında gerekli enerji için protein depolar. Süt içindeki kazein çocuklar için önemli hayvansal 

proteindir. Alınan proteinler ancak uzun açlıkta enerji hammaddesi olarak kullanılır. Bu durumda protein 

yıkımı, protein sentezinden daha fazladır.Bu yüzden aşırı zayıflama görülür. 

 

PROTEĐNLERĐ OLUŞMA MEKANĐZMASI 

 Yapı taşları aminoasitlerdir. Canlıların yapısındaki proteinlere 20 çeşit amino asit katılır. Yapay olarak 

sentezlenebilen 70 kadar aminoasit vardır. Bu 20 çeşit amino asitten 12 tanesi insanlarda 

sentezlenebilirken 8 tanesi dışarıdan hazır olarak alınır. Proteinler çok sayıda aminoasitin dehidrasyon 

sentezi yoluyla birleşerek oluşturdukları polipeptidlerdir. Proteinler her canlıda farklı olduğu gibi her 

canlının farklı dokularında da birbirinden farklıdır. Sadece tek yumurta ikizlerinin proteinleri aynıdır. Bu 

farklılık proteinleri oluşturan aminoasitlerin çeşidi, sayısı, sırası ve dizilişinden kaynaklanır. Bunun 

nedeni de her canlı ve dokudaki proteinlerin sentezlenmesini sağlayan genlerin farklı olmasıdır. 

Proteinlerin sentezlenmesi için gerekli olan aminoasit çeşitlerinden bir tanesi bile eksik olsa protein 

sentezlenemez. Proteinlerdeki aminoasitlerden bir tanesinin bile çeşidi, sırası,sayısı değişirse proteinin 

yapısı ve özelliği değişir. Örneğin: Hemoglobindeki glutamik asit yerine valin denilen aminoasit gelirse 

normal hemoglobin oluşmaz. Bu farklılık nedeniyle insanlarda orak hücre anemisi denilen hastalık 

oluşur. Ancak sitokrom C ‘ de 104 aminoasit vardır. Bunlardan 30-40 kadarı farklı sıralanabilir. 

Aminoasitlerdeki COOH asit, NH2 baz özelliği taşır. Bu nedenle aminoasitler amfoterdir.( asit – baz 
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özelliği )hücrede meydana gelen pH değişiklikleri bu şekilde tamponlanır. 

Bazı aminoasitler insanda sentezlenemez. Bunlar 8 tanedir. Besinlerle dışarıdan alınır. Vücutta 

üretilemeyen bu aminoasitlere zorunlu amino asitler denir. Proteinler Yapılarında karbon, hidrojen, 

oksijen ve azot bulunan proteinler yaşam için gerekli organik bileşiklerdir. Organizmanın genel yapı 

taşlarını teşkil ederler. Vücudun çalışmasında düzenleyici olarak görev alan bazı enzim (amilaz, lipaz, 

laktat dehidrogenaz vb.) ve hormonların (insülin, büyüme hormonu vb.) yapılarında protein vardır. 

Alyuvarlara rengini veren hemoglobin bir protein bileşiğidir. Kasların büyük kısmı myozin ve aktin diye 

adlandırılan protein türlerinden meydana gelmiştir. Vücudun mikroplara karşı savunmasında görev alan 

antikor dediğimiz koruyucu maddeler ile bazı Vitaminlerin yapımında proteinin etkinliği bulunmaktadır. 

Aynı zamanda proteinler bir enerji kaynağıdırlar.Proteinler jel oluşturabilirler: Proteinler belirli koşullarda 

sol halden jel hale geçerler. Jelleşmede ortam sıcaklığı, divalent iyonlar ya da bazı enzimler etkili 

olabilirler. Protein denatüre olduktan sonra ağ benzeri bir yapı oluşturur. Soğutulduklarında bu yapı bir 

miktar da suyu yapısında tutarak jel benzeri bir yapı oluşturur. Proteinlerin jel oluşturma mekanizması 

tam olarak bilinmemekle birlikte bu özellikleri gıda sanayiinde su tutma kapasitesini artırmak, köpük 

stabilizasyonu, kalınlaştırma gibi proseslerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Proteinler yapı oluşturma 

özelliğine sahiptiler: Bir çok bitkisel ve hayvansal protein gıda sanayiinde yapının geliştirilmesi amacıyla 

kullanılırlar. Bu yapısal özellikler çiğnenebilrlik, su tutma kapasitesi, yumuşaklık, serlik gibi 

sıralanabilir.Bazı proteinler hamur oluşturma özelliğine sahiptir: Buğday endosperminde bulunan gluten 

hamur oluşumu sırasında karakteristik bir yapı oluşturur. Un suyla karıştırıldığında gluten proteinleri belli 

bir diziliş sergiler ve çapraz disülfit bağları meydana gelir. Bu çapraz bağlanma üç boyutlu viskoelastik 

bir yapının oluşmasına neden olur. bu ağ yapı nişasta ve diğer komponentleri yapısında hapseder. 

Ekmek ve diğer fırıncılık ürünlerinin pişirilmesi sırasında son ürünün hacmi ve diğer fiziksel 

özelliklerinden bu ağ yapı sorumludur.      Proteinler yüzey aktif bileşiklerdir: Proteinler disper 

sistemlerde iki yüzey arasında yüksek viskoelastik özellik gösteren bir film oluştururlar. Bu film gıdalara 

mekanik direnç kazandırır. Bu nedenle proteinlerle stabilize edilmiş köpük ve emülsiyonlar başka 

ajanların kullanıldığı sistemlere göre daha stabildir.  

 Bazı Önemli Proteinler 

                 Kan Plazması ve Serum Proteinleri 
Kan ve en büyük kısmı su olan ve bu suyun içinde çözünmüş organik ve inorganik maddeleri 
suspansiyon halinde dağılmış kan hücreleri (eritrosit, lokosit, trombosit gibi)ni ihtiva eden bir sistemdir. 
Kan damardan alındıktan sonra bir süre bekletilirse pıhtılaşır ve kan serumu adı verilen sarımtrak bir sıvı 
ayrılır. Kan pıhtısı suda çözünemeyen renksiz, ağ şeklindeki bir protein olan fibrin ile bu ağı tarafından 
tutulan kan hücrelerinden ibarettir. Fibrin, kan proteinlerinden biri olan fibrinojenin ağ teşkili ile bu fibrin 
ağı tarafından tutulan kan hücrelerinden ibarettir. Fibrin, kan proteinlerinden biri olan fibrinojenin ağ 
teşkili ile pıtılaşyarak değişmesi sonunda meydana gelir. Damardan taze alınmış kanın pıhtılaşmasına 
bazı antikoagülanlar (pıhtılaşmayı önleyici maddeler) ilave edilirse engel olunabilir. Böyle bir kan 
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santrifüj edilirse kan hücreleri çöker, üstteki sıvı kan plazmasıdır. Plazma ile serum arasındaki fark, 
plazmanın fibrinojen içermesidir. Kan plazmasının proteinleri fibrinojen, serum albumin ve serum 
globulinler, kan serumunun proteinleri serum albumin ve serum globülinlerdir. 
■ Serum albumin: Normal halde plazmada veya serumda % 3-4 g. albumin bulunur. Albuminler 
elektroforezde göç hızlarına göre pre-albumin ve albumin olarak iki fraksiyona ayrılırlar. Kanda çok az 
çöjzünen madllerle bileşerek bu maddeleri serumda çözünmüş halde tutar. Osmotik basıncın 
düzenlenmesinde rolü vardır. 
■ Serum globulin: Plazma veya serumda % 2-3 g. kadardır. á ve â, ã globulin olarak üç fraksiyon 
halinde bulunurlar. globulinler immüno globulinlerdir. Globulinler de bazı maddeleri serumda çözünmüş 
halde tutarlar. 
■ Fibrinojen: Bileşik bir protein olan fibrinojen sınıfından olup % 4 kadar karbonhidrat ihtiva eder. Kanın 
pıhtılaşmasında önemli rolü vardır. 
■ Hemoglobin: Oksijen taşınmasında rol oynar. Hemoglobin yapısındaki protein kısmı, herbiri 17.000 
molekül ağırlığında dört peptid zincirinden meydana gelmiştir. 
 
 Kanın Pıhtılaşması 
Normal şartlarda damarlar içinde dolaşan kan pıhtılaşamaz. Kanın pıhtılaşması esnasında bir korunma 
mekanismasıdır. Herhangi bir kesik ya da yaralanma halinde damar dışına sızmaması için kan pıhtılaşır. 
Kah pıhtılaşması başlıca iki safhada meydana gelmektedir. Bu iki safhanın herbiri çeşitli faktörleri alan 
birtakım karışık reaksiyonlar üzerinden yürür. Birinci safha protrombin'in Ca++ ve tromboblastin etkisi ile 
trombine düşürmesini içeren reaksiyonlar zinciridir. Đkinci safhada ise meydana gelen trombinin etkisi ile 
plazmada çözünmüş halde bulunan fibrinojenin çözünmeyen fibrin haline geçmesidir. Damar dışında, bir 
tüpe alınan kan 5-8 dakikada pıhtılaşır. Kan plazmasını şu şekilde gösterebiliriz. Kan pıhtılaşmasında rol 
oynayan 12 faktör bilinmektedir. Bu faktörlerin eksik veya yetersiz oluşu pıhtılaşmayı önler veya 
geciktirir. Florür, sitrat, oksalat ve heparin kan pıhtılaşmasını önleyen maddelerdir. 
Yapısal proteinler  
Yapısal proteinler akışkan biyolojik yapılara bükülmezlik ve peklik sağlarlar. Çoğu yapısal protein fibröz 
proteindir, örneğin aktin ve tübülin monomerleri globüler ve çözülgen proteinler olmalarına rağmen 
polimerleştikleri zaman hücre iskeletinin parçası olan, uzun ve bükülmez lifler oluştururlar. Hücre iskeleti 
hücrenin şeklini ve büyüklüğünü korumasını sağlar. Kollajen ve elastin bağ dokunun önemli 
bileşkeleridir; keratin ise saç, tırnak, tüy ve bazı hayvanlarda kabuk gibi sert veya lifli dokularda yer alır. 
Yapısal görev yapan diğer proteinler arasında miyozin, kinesin ve dinein gibi motor proteinler vardır, 
bunlar mekanik kuvvet yaratırlar. Bu proteinler eşeyli çoğalan çok hücreli canlılarda sperm hücrelerinin 
ve tek hücreli canlıların hareket yeteneği (motilitesi) için çok önemlidir. Kasların kasılmasında oluşan 
kuvvet de bu proteinler tarafından meydana gelir. 
      Proteinlerin Sindirim ve Emilimi 
 
Protein metabolizması aslıda amino asitlerin metabolizmasıdır. Besinlerle alınan proteinler organizma 
için yabancı maddelerdir. Organizmanın yararlanabilmesi için bu proteinlerin sindirim kanalından 
kendilerini teşkil eden yapı birimlerine yani amino asitlere kadar yıkılmaları gerekir. Proteinlerin sindirimi 
midede başlar ve bağırsaklarda devam eder. Mide hücreleri tarafından salgılanan ve mide özsuyunda 
bulunan pepsin denilen bir enzim yine mide özsuyundaki HCI proteinlerin yardımıyla peptid bağlarını 
yıkar. Çeşitli büyüklükte peptidler ve amino asitler meydana 
getirir. Đnce bağırsağa geçen bu karışım burada tripsin, kimotripsin ve karboksipeptitoz enzimlerinin 
etkisi ile proteinlerin çoğunluğu amino asitlere yıkılarak emilirler. 
Protrombin 
CA , tromboblastin 
Trombin 
Fibrin++ 
Protrombin Trombin 
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PROTEĐNLERĐN SĐNDĐRĐMĐ 
 

 
 
 
Şekil : Đnsan sindirim yolunun bir kısmı. (a) mide yüzeyinde gastrik bezler. Parietal hücreler ve "şef" 
hücreler gastrin hormonuna yanıt olarak ürünlerini salgılarlar. (b) Pankreasın ekzokrin bezleri. 
Sitoplazma tamamen granüllü endoplazmik reitkulum ile doludur. Ribozomlar bir çok sindirim enziminin 
zimojenlerinin polipeptid zincirlerini sentezler.  (c) Đnce barsağın villusları. Amino asitler intestinal 
mukozadaki epitelyal hücre tabakasından absorbe edilir ve kapillerlere girerler. 
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Şekil : Omurgalı karaciğerinde amino gruplarının katabolizmasının özeti. (a) NH+
4'ün fazlası üre ya da ürük asit 

olarak atılır. (b) Yaşamın farklı formlarında amino grup azotunun  
atılan formları. 
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Şekil : Bazı amino asitlerin katabolizması 
 
 

 
Đnsanlarda , sindirilmiş proteinlerin,yapılarındaki amino asitlere parçalanması gastrointestinal 

sistem içinde gerçeklesir.Diyet proteinin mideye girmesi gastrik mukozayı stimüle ederek gastrin 
hormonu sargılar,bu da gastrik bezlerin ana hücrelerinden pepsinojen ve parietal hücrelerden hidroklorik 
asit salınımını stimüle eder.Asidik mide suyu (pH 1,0-2,5) hem çoğu bakterileri ve diğer yabancı 
hücreleri öldüren bir antiseptik,hemde globuler proteinlerin yapısını açan ve onların internal peptid 
bağlarının enzimatik hidrolize daha uygun hale gelmesini sağlayan denaturasyon ajanıdır.Đnaktif bir 
prekürsör veya zimojen olan pepsinojen,pepsinin kendi enzimatik aktivasyonuyla aktif pepsine 
dönüştürülür.Bu proseste polipeptid zincirinin amino terminal kısmından 42 amino asit kalıntısı 
uzaklaştırılır,kalan kısım pepsindir.Midede pepsin,sindirilen proteinlerin amino terminal kısmının Phe 
,Trp ve Try aromatik amino asitlerinin peptid bağlarını hidroliz ederek uzun polipeptid zincirlerini daha 
küçük peptid karışımlarına parçalar.  
         Asidik mide içeriği ince bağırsağa geçince,düşük pH sekretin hormonunun kana salınımını 
tetikler.Sekretin pankreastan ince bağırsağa bikarbonat salımını stimüle eder,gastrik HCl nötralize 
olur,aniden pH 7 civarına yükselir.(Tüm pankreas sekresyonu pankreatik kanallarla ince bağırsağa 
geçer.)Proteinlerin sindirimi ince  barsakta devam eder. Amino asitlerin bağırsağın üst kısmına 
(duodenum )ulaşması,optimum aktivite pH’sı 7-8 olan birkaç pankreatik anziminin salınımını stimüle 
eden kolesistokinin hormonunun kana salınımına neden olur.Tripsin ,kimotripsin,karboksipeptidaz A ve 
Bnin zimojenleri olan tripsinojen ,kimotripsinojen ,prokarboksipeptidaz Ave B pankreasın egzokrin 
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hücreleri tarafından sentezlenir ve salgılanır.Tripsinojen aktif formu olan tripsine bağırsak hücrelerinden 
salınan proteolitik bir enzim olan enteropeptidaz A tarafından çevrilir.Serbest tripsin ,ilave tripsinojenin 
tripsine dönüşünü kataliz eder.Tripsin aynı zamanda kimotripsinojen ,prokarboksipeptidaz ve 
proeelastazı da aktive eder. 

 Pepsin,tripsin ve kimotripsin farklı amino asitlere spesifik olduğundan protein sindiriminin bu 
basamağı çok başarılı etki gösterir.TripsinLys ve Arg artıklarının katıldığı karbonil gruplarının peptid 
bağlarını hidroliz eder,kimotripsin Phe ,Trp ve Try artıklarının karboksi terminal kısmının peptid bağlarını 
hidrolizler 
 Đnce bağırsakta kısa peptidlerin yıkımı şimdi diğer intestinal peptidazlar tarafından 
tamamlanır.Bunlar peptidlerden karboksi terminal artıkları ardarda koparan , karboksipeptidaz Ave B ile 
kısa peptidlerden amino terminal artıları ardarda hidroliz eden aminopeptidaz’ dır.Bu proteolitik enzim ve 
peptidazların sıralı aktivasyonları ince bağırsak epitel hücrelerinin içine transport edilebilecek bir serbest 
aminoasid karışımı sağlar.Serbest aminoasidler villuslardaki kan kaplillerine girer ve karaciğere ulaşır. 
■ Amino asitlerin kullanış yerleri: Amino asitler organizmada, doku ve kan proteinlerinin yapımında, azot 
içeren maddelerin yaımında, amonyak ve ürenin sentezinde, diğer amino asitlerin yapımında, 
karbonhidratların yapılmasında ve enerji elde edilmesinde kullanırlar. 
■ Azot dengesi: Normal halde yetişkinlerde organizmaya giren azot ile organizmadan çeşitli yollarla 
atılan azot arasında bir denge vardır. Büyümekte olan çocuklarda, gebelikte ve hastalıktan sonraki 
iyileşme devresinde alınan azot, dışarıdan atılan azottan fazladır. Bu duruma "pozitif azot dengesi" denir. 
Ateşli hastalıklarda yeterli protein alınmaması halinde, albuminüri veya diğer katabolik hastalıklarda 
vücuda girenden daha fazla dışarı atılır. Bua "negatif azot dengesi" denir. 
■ Transaminasyon: Transiminaz veya aminotransferazlar denen enzimlerin aracılığı ile amin grubunun 
bir amino asitten bir alfa-keto asite nakledilmesi sonucu yeni bir amino asit ve yeni bir alfa keto asitin 
teşekkül etmesi olayına transaminasyon denilmektedir. Transaminasyon reaksiyonu katalize eden 
enzimlere "transaminazlar" denir. Glutamik asitten, oksal asetik asite aming grubunu transfer eden 
enzime "glutamik oksal asetik trensaminaz (GOT) enzimi denir. Glutamik pivurik transiminaz (GPT)" 
enzimi denir. Bu iki enzim klinik biyokimyada karaciğer fonksiyonları yönünden çok önemlidir. 
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Amino Asitlerden Açığa Çıkan Amonyağın Metabolik Sonu: 

Đnsanlarda amonyağın başlıca atılım şekli üredir. Dolaşımdaki amonyağın büyük bölümü NH4, %1 kadarı ise 

NH3 halindedir. Hücre ve mitokondri membranını geçebilen amonyak, sitrik asit döngüsü ara ürünlerinden α-

ketoglutarata bağlanarak glutamat oluşturmakta ve döngünün yavaşlamasına neden olmaktadır. Normal 

koşullarda beyin dokusunun tek enerji kaynağı sitrik asit döngüsü olduğu için amonyağın toksik etkisi özellikle 

beyinde ortaya çıkmaktadır. Organizma, toksik bir madde olan amonyaktan glutamin ve üre sentez eder. Üre 

insanlarda protein metabolizmasının son ürünüdür ve idrarla atılır  

 

Şekil  Amonyağın taşınımı 
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Şekil  Üre döngüsü. 

 

Şekil  Üre döngüsü 
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Đki mol amonyaktan bir mol üre sentezi karaciğerde 5 aşamalı bir döngü ile gerçekleşir (Şekil 38;39) 

1. 1.      Aşama: Mitokondri matriksinde bulunan karbamoil fosfat sentetaz  enzimi ile karbamoil fosfat 

sentezlenir. 

 NH4 + HCO3 + 2ATP                    Karbamoil fosfat + 2ADP + Pi 

2. 2.      Aşama: Döngünün temel maddesi olan ornitin, karbamoil fosfat ile birleşerek sitrülin’i oluşturur. 

Görevli enzim,  

ornitin transkarbamoilaz’dır. Sitrılin mitokondriden sitosole geçer. 

3. 3.      Aşama: Sitosole geçen sitrulin, aspaartat ve ATP ile birleşerek argininosuksinat’ı oluşturur.  

Görevli enzim,  

argininosuksinat sentetaz’dır. 

4. 4.      Aşama: Argininosuksinat, argininosuksinat ligaz ile parçalanarak arginin ve fumaratı oluşturur� 

(Şekil 40) 

5. 5.      Aşama: Arginin, arginaz ile parçalanarak üre ve ornitin oluşur. Ornitin, döngüyü sürdürmek için 

yeniden mitokondriye girer. 

Tüm bu reaksiyonlar sonucunda toplam 3 ATP harcanır. 
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Şekil Üre döngüsü ile sitrik asit döngüsü arasındaki ilişki 
 

 

 
Proteinleri tanımlama deneyleri  
Proteinleri denatürasyon ve çökme tepkimeleri ile tanımlanma deneyleri  
Proteinleri sülfosalisilik asit ile çöktürme suretiyle tanımlama deneyi  
Proteinlerdeki serbest bazik grupların, sülfosalisilik asit ile, suda çözünmeyen bileşik oluşturmaları 
prensibine dayanır.  
Bir deney tüpüne 1-2 mL seyreltik serum konur. Deney tüpündeki seyreltik serum üzerine 1-2 
damla %20’lik sülfosalisilik asit çözeltisi damlatılır. Deney tüpünde beyaz bir bulanıklık oluştuğu gözlenir.  
Açıklama: Serumda bulunan proteinlerdeki serbest amino grupları gibi bazik gruplar, sülfosalisilik asit ile 
birleşirler ve protein-sülfosalisilik asit bileşiği oluşur. Oluşan protein-sülfosalisilik asit bileşiği suda 
çözünmediğinden çöker. Deney tüpünde gözlenen bulanıklık, çöken protein-sülfosalisilik asit 
bileşiğinden ileri gelmektedir.  
 
Proteinleri konsantre nitrik asit ile çöktürme suretiyle tanımlama deneyi (Heller’in halka deneyi)  
Proteinlerin, nitrik asit ile, asit-metaprotein (asit-albümin) bileşiği oluşturmaları prensibine dayanır.  
Bir deney tüpüne 1-2 mL konsantre HNO3 konur. Deney tüpündeki konsantre HNO3 üzerine 1 mL 

seyreltik serum tabakalandırılır. Deney tüpünde HNO3 ve serumun temas yerinde beyaz bir halka 

oluştuğu gözlenir.  
Açıklama: Serumda bulunan proteinler, nitrik asit ile birleşirler ve beyaz renkli asit-metaprotein (asit-
albümin) bileşiği oluştururlar. Deney tüpünde gözlenen beyaz halka, asit-metaprotein (asit-albümin) 
bileşiğinden ileri gelmektedir.  
Proteinleri triklorasetik asit (TCA) ile çöktürme suretiyle tanımlama deneyi  
Proteinlerin, triklorasetik asit (TCA) anyonları ile bağlanarak suda çözünmeyen tuzlar oluşturmaları 
prensibine dayanır.  
Bir deney tüpüne 1-2 mL seyreltik serum konur. Deney tüpündeki seyreltik serum üzerine 1-2 
damla %20’lik TCA çözeltisi damlatılır. Deney tüpünde bulanıklık oluştuğu gözlenir.  
Açıklama: Serumda bulunan proteinler, TCA’in anyonları ile bağlanarak suda çözünmeyen tuzlar 
oluştururlar. Gözlenen bulanıklık, bu tuzların çökmesinden ileri gelmektedir.  
Proteinleri ısıtma ile çöktürme suretiyle tanımlama deneyi  
Proteinlerin, ısı etkisiyle denatüre olmaları prensibine dayanır.  
Bir deney tüpüne 1-2 mL seyreltik serum konur. Deney tüpü dikkatli bir şekilde ısıtılır. Deney tüpünde 
beyaz bir bulanıklık oluştuğu gözlenir.  
Açıklama: Serumda bulunan proteinler ısı etkisiyle denatüre olurlar ve çözünürlükleri azalır. Deney 
tüpünde gözlenen bulanıklık, çözünürlükleri azalan proteinlerin çökmesinden ileri gelmektedir. 
    Proteinleri kaynatma-asetik asitle çöktürme suretiyle tanımlama deneyi  
Proteinlerin, ısı etkisiyle denatüre olmaları ve asetik asitin proteinlerin denatürasyonunu artırması 
prensibine dayanır.  
Bir deney tüpüne 1-2 mL seyreltik serum konur. Deney tüpü dikkatli bir şekilde ısıtılır. Deney tüpünde 
beyaz bir bulanıklık oluştuğu gözlenir. Deney tüpündeki bulanıklık üzerine birkaç damla asetik asit 
damlatılır; bulanıklığın arttığı veya değişmediği gözlenir.  
Açıklama: Serumda bulunan proteinler ısı etkisiyle denatüre olurlar ve çözünürlükleri azalır. Deney 
tüpünde gözlenen bulanıklık, çözünürlükleri azalan proteinlerin çökmesinden ileri gelmektedir. Asetik 
asit, proteinlerin denatürasyonunu artırır.  
Proteinleri renk tepkimeleri ile tanımlanma deneyleri  
Proteinleri biüret tepkimesi ile tanımlama deneyi  
Proteinlerin, biüret reaktifi ile mor renkli kompleks oluşturmaları prensibine dayanır.  



 - 55 - 

Beş deney tüpü alınarak numaralandırılır. 1.tüpe 1-2 mL protein çözeltisi konur; 2.tüpe 1-2 mL glisin 
çözeltisi konur; 3.tüpe 1-2 mL su konur; 4.tüpe spatül ucu ile üre konur ve bu, 1-2 mL suda çözülür; 
5.tüpe spatül ucu ile üre konur ve bu, amonyak kokusu hissedilinceye kadar ısıtılıp soğutulduktan sonra 
1-2 mL suda çözülür. Beş deney tüpüne de 1-2 mL biüret reaktifi (Biüret reaktifi: 6 g Na-K tartrat, 1,5 g 
kristalize bakır sülfat, 300 mL %10’luk NaOH, volüm distile suyla 1 litreye tamamlanarak karıştırılıp 
çözülür.) eklenip karıştırılır. 1.ve 5.tüplerde biüret reaktifinin renginin mora dönüştüğü gözlenir.  

Açıklama: Biüret reaktifindeki Cu
2+ 

iyonları, alkalik ortamda, en az iki peptit bağı içeren maddelerle mor 
renkli kompleksler oluştururlar. Proteinlerin yapısında en az iki peptit bağı bulunduğundan proteinler, 

biüret reaktifindeki Cu
2+ 

iyonları ile alkalik ortamda, mor renkli kompleksler oluşturmakta ve 1.tüpte mor 
renk oluşumu gözlenmektedir. Glisin ve ürenin yapısında en az iki peptit bağı bulunmadığından 2., 3.ve 
4.tüplerde ise mor renkli kompleks oluşmaz ve bu tüplerde biüret reaktifinin rengi değişmez; su içeren 
3.tüp, renkleri karşılaştırma içindir. 5.tüpte ürenin kuru kuruya ısıtılmasıyla iki peptit bağı içeren biüret 

yapısı oluştuğundan bu tüpte de Cu
2+ 

iyonları ile mor renkli kompleks oluşumuna bağlı olarak mor renk 
gözlenmektedir.  
*Biüret tepkimesi, biyolojik materyalde proteinlerin kantitatif tayini için de sıklıkla kullanılmaktadır.  
 
 
Proteinleri ksantoprotein tepkimesi ile tanımlama deneyi  
Bu deney, aslında proteinlerin yapısını oluşturan fenil alanin, tirozin, triptofan gibi aromatik yan zincirli 
amino asitlerle ilgilidir; amino asitleri tanımlama deneyi olarak yapılacaktır.  
Proteinleri kurşun asetat tepkimesi ile tanımlama deneyi  
Bu deney, aslında proteinlerin yapısını oluşturan ve sülfhidril (tiyol; −SH) veya disülfid (−S−S−) grubu 
içeren amino asitlerle ilgilidir; amino asitleri tanımlama deneyi olarak yapılacaktır.  
Proteinleri Sakagucchi tepkimesi ile tanımlama deneyi Bu deney, aslında proteinlerin yapısını 
oluşturan ve guanidino grubu içeren arjinin amino asidi ile ilgilidir. 
 

Tablo 5.1. Protein Yapısında Bulunmayan Fakat Memeli Metabolizmasında Önemli Olan Amino Asitler 

Genel Ve Sistematik Adı Önemi 

Homosistein (2-amino-4-merkaptobütanoik asit) 
Sistein sulfinik asit (2-amino-3-sulfinopropiyonik asit) 
Homoserin (2-amino-4-hidroksibutanoik asit) 
Ornitin 
Sitrulin 
Arjininosuksinik asit 
DOPA (3,4-dihidroksi fenilalanin) 
3 monoiodotirozin 
3.5 diiodotirozin 
3.5.3’ triiodotirozin (T3) 
3.5.3’5’ tetraiodotironin (tiroksin)(T4) 

Metionin katabolizmasında ve sentezinde 
Sistein katabolizmasında ara ürün 
Metionin metabolizmasında ara ürün 
Üre biyosentezinde ara madde 
Üre biyosentezinde ara madde 
Üre biyosentezinde ara madde 
Melanin ve adrenalinin ön maddesi 
Tiroid hormonunun ön maddesi 
Tiroid hormonunun ön maddesi 
Tiroid hormonu 
Tiroid hormonu 

  
Tablo 5.2. α Karbonunda Amino Grubu Taşımayan Fakat Önemli Đşlevleri Olan Amino Asitler 

GENEL Ve SĐSTEMATĐK ADI ÖNEMĐ 

β-alanin (3 aminopropriyonik asit) 
Taurin 

Dipeptidlerin, CoA’nın yapısında bulunur 
Safra asitleri ve bileşenlerini oluşturur 
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γ-aminobutirik asit (GABA) Beyin dokusunda glutamik asitten oluşan bir 
nörotransmitterdir 

  
Tablo 5.3. Đnsanların Amino Asit Gereksinimleri 

Besinsel Olarak Alınması Gereken (Esansiyel) Esansiyel Olmayan 

Histidin* 
Đzolösin 
Lizin 
Metionin 
Fenilalanin 
Treonin 
Triptofan 
Valin 
Lösin 
  
  

Alanin 
Arginin* 
Asparagin 
Aspartik asit 
Sistein 
Glutamik asit 
Glutamin 
Glisin 
Hidroksiprolin 
Prolin 
Serin 
Tirozin 

* Arginin ve histidin yarı esansiyeldir   
 

SÜT PROTEĐNLERĐ 

 Đlk defa 1838 de Mulder, sütü asitlendirerek kazein adlı fosfoproteini çöktürmeyi başarmıştır. 
Sütün tipik beyaz rengi kazein misellerinden ileri gelir. Sütte kazeinden başka, alfa-laktalbümin ve beta-
laktoglobülin adlı proteinler, laktoferrin adlı demir bağlama yeteneği olan bir protein türü ve 
immunglobülinler de bulunmaktadır. 

YUMURTA PROTEĐNLERĐ 

 Yumurta insan beslenmesinde önemli bir yer tutar. Gerçekten proteinler, lipidler, karbonhidratlar, 
mineraller ve vitaminler dâhil olmak üzere, beslenme yönünden gerekli maddelerin hemen hepsi 
yumurtada mevcuttur. Sadece C vitamini ve kalsiyum miktarı azdır. 

Yumurta akı proteinleri 

1) Ovalbümin yumurta akı proteinlerinin yaklaşık olarak beşte birini oluşturur. Alkolle ya da 
doymuş amanyumsülfatla çöktürülebilir; ısı ile de kolayca denatüre olabilir. Kristal halde elde 
edilmiştir. 

2) Konalbümin yumurta akının bu albümin fraksiyonu demir iyonlarını bağlama özelliği gösterir. Bu 
bakımdan kan serumunda bulunan ve demirli bir protein olan transferrine benzemektedir. 

3) Ovomukoid ısı ile denatüre olmaması ve doymuş amonyumsülfat çözeltisinde çökmemesi ile 
diğer yumurta akı proteinlerinden ayrılmaktadır. Glikoprotein türündendir ve tripsinin proteolitik 
etkisini inhibe etme özelliği vardır. Bu inhibasyon etkisinin özellikle, ovomukoidde bulunan 
serbest karboksil, fenol ve guanido grupları ile sağlandığı sanılmaktadır. 

4) Lizozim(globülin G1) Fleming tarafından 1922 de izole edilmiştir. Lizozim gözyaşı, tükrük, 
balgam, serum, ve kalp, dalak, akciğer, böbrek gibi organlarda da bulunan bakteriolitik bir 
enzimdir. Isya karşı dirençlidir; fakat alkalik ortamlarda etkisini kolayca yitirir. 
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5) Avidin, biotin adlı vitamin ile birleşip, onu etkisiz hale getirme özelliği olan bir proteindir. 
Yumurta akında çok az bulunan bir protein türüdür. Avidin biotini bağladığından diyette yeteri 
kadar biotin bulunsa bile bu vitamine ait yetmezlik belirtilerine neden olabilir. Fakat ısı ile 
kolayca denatüre olduğundan, pişmiş yumurta ile beslenmekte bu zararlı ortaya çıkamaz.  

6) G2 ve G3 globülinleri ancak tuzlu suda çözünürler. 
7) Ovomüsin yumurta akı proteinlerinin yaklaşık olarak % 2’sini oluşturur. Isıya karşı dirençlidir. 

Yumurta sarısının proteinleri: Yumurta sarısında çoğunluğu lipid ve fosfor kapsayan 
fosfoproteinlerle, az miktarda diğer proteinler bulunmaktadır. 

1) Livovittellin %10 NaCl çözeltisinde çözünebilen bir proteindir. Lipid oranı % 17-18, fosfor 
oranı %1,5 kadardır. Lipid kısmında lesitin ve kefalin bulunmaktadır. 

2) Lipovitellenin de lipid oranı %40’a yaklaşır.  
3) Fosvitin  
4) Livetin  

 

DENEYĐN ADI: Proteinlerin nitel analizi  

DENEYĐN AMACI: Proteinlerin, bazik ortamda CuSO4 ile menekşe (biüret deneyi), nitrik asit (HNO3) ile 

sarı renk tortu verdiğini belirlemek 

DENEY ARAÇ VE GEREÇLERĐ: 
1. Deney tüpü (5 adet)                     4. Yumurta akı 
2. Damlalık                                      5. %10’luk NaOH çözeltisi, %1’lik CuSO4 çözeltisi,                                     
3. Spatül                                               derişik HNO3 

                                                                  6.Lastik tıpa 
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DENEYĐN YAPILIŞI:  

Bir deney tüpüne bir miktar yumurta akı koyun. Üzerine 
10 damla  %10’luk NaOH çözeltisi, 5 damla %1’lik CuSO4 çözeltisi 
damlatın çalkalayın. Sonuçları gözleyin. 

 Đkinci bir deney tüpüne koyacağınız bir miktar 
yumurta akı üzerine dikkatlice derişik HNO3 ‘ten birkaç damla 
damlatın. Değişimi gözleyin. 
 

DENEY SORULARI 
1) Deney sonrası her iki deney tüpünde nasıl bir renk değişimi oldu? 
2) Renk değişimleri, deney tüplerinde protein bulunduğunun kanıtı olabilir mi? 

Uygulama : 

 

Bakır sülfat ve sodyum hidroksitin yumurta akındaki proteinlerle  
oluşturduğu kompleks 

 

 
 
 
 

 
Nitrik asit ile yumurta akındaki 
proteinlerle  oluşturduğu bileşik 
 
 
 
 
 
 
 

 
SONUÇ 
 
&&& Proteinlerin renk reaksiyonları kompleks protein moleküllerindeki radikallerin biri veya daha fazlası 
ile kimyasal ayıraçların, aralarında oluşan tepkimelerden dolayıdır. Örneğin Ksantoprotein deneyinde 
reaksiyon protein moleküllerinde bulunan fenil gruplarının varlığında gerçekleşip, nitrik asit; nitro 
bileşikleri oluşturur. Biüre deneyinde ise iki veya daha fazla peptit bağı içeren bileşikler ve proteinler 
bazik ortamda seyreltik CuSO4 ile muamele edildiğinde menekşe rengi bir kompleks oluştururlar. 
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Biuret-Kompleksi   
 
 

bakır ile oluşan kompleks 
 

 
 

 

 

 

katyon   Đç tuz  anyon 

Aminoasit üzerine asit 
eklenirse  
  

 

Karboksil grubundaki H+ 

iyonun, azot atomundaki 
eşleşmemiş elektrona göç 
eder 

 
Baz eklenirse(Ayrıca su 
oluşur.) 
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 Foto: Daggi  
Farbreaktion zum Nachweis von Eiweißen 

 
 
 
 
 
        +               + 
         NH3           NH3 
                  NaOH       
  CH3  C  COOH  → CH3  C  COO-  + H+ 
                                 
           H                     H 
 
          NH3                  NH2 
            |     Na0H                   
  CH3   C  COO- →   CH3  C  COO- + H+ 
            |                     
           H                    H 
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aminoasit ve bakıriyonu kompleksi 
 

protein bakır kompleksi 
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