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Amino asit metabolizmasının, metabolik enerjinin üretimine
önemli katkıları vardır.

Amino Asit Metabolizması
Amino Asit Katabolizması ve Üre Sentezi

Amino asitlerden enerji üretimi organizma tipine ve metabolik
şartlara göre farklılık gösterir.
Etoburlar yemekten hemen sonra enerji ihtiyaçlarının %90’ını
amino asit oksidasyonundan sağlarken, otoburlar enerji
ihtiyaçlarının sadece çok küçük bir kısmını bu yoldan sağlarlar.
Bitkiler amino asitleri nadiren enerji elde etmek için yıkarlar.
Amino asit katabolizması bitkilerde diğer biyosentetik yolların
metabolitlerini üretmek amacıyla çalışır.
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Amino asit
katabolizması sırasında
amino asitler amino
gruplarını kaybederek
α-keto asitlere
dönüşürler.
α-keto asitler
karbondioksit ve suya
oksitlenirler veya daha
önemlisi glukoza
çevrilebilecek 3 veya 4
karbonlu bileşiklere
dönüştürülürler.
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Hayvanlarda üç şart altında amino asit oksidasyonu meydana
gelir; (1) Hücresel proteinlerin normal degradasyonu sırasında,
(2) proteince zengin bir diyetle beslenen kişilerde, (3)Açlıkta veya
2
kontrol altında olmayan diyabette.

Azot atmosferde bol miktarda bulunmaktadır ancak çok az sayıda
canlı bu azotu biyolojik olarak kullanılabilir azota çevirebilir.
Bu nedenle amino grupları biyolojik sistemlerde çok dikkatle
korunurlar.
Omurgalılarda amino gruplarının kaynağı, diyet ile alınan
proteinlerden elde edilen amino asitleridir.
Çoğu amino asit karaciğerde metabolize edilir. Yan ürün olarak
oluşan amonyak ya doğrudan ya da üre veya ürik aside çevrilerek
vücuttan atılır.

Glutamat ve glutamin azot metabolizmasında önemli bir rol
oynar.
Karaciğerde diğer amino asitlerin amino grupları α-ketogularata
transfer edilerek glutamik asit sentezlenir, iskelet kaslarında ise
genellikle piruvata transfer edilerek alanin sentezlenir.
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İnsanlarda diyetle alınan proteinlerin sindirilmesi sindirim
sisteminde gerçekleşir.
Mideye besin maddesinin gelmesi gastrik mukozanın gastrin
hormonunu sentezlemesine yol açar. Gastrin hormonu da parietal
hücrelerden hidroklorik asit ve gastrik salgı bezlerinden pepsinojen
salgılanmasını stimüle eder.

HCl hem antiseptik olarak davranır hem de proteinleri denatüre
ederek özellikle globüler proteinlerin katlanmalarını bozarak iç
peptit bağlarının hidrolizini kolaylaştırır.
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Proteinlerin sindirilmesi ince bağırsakta devam eder. Besin
maddeleri duodenuma geldiklerinde kana kolesistokinin hormonu
salgılanır ve bu hormon da tripsinojen, kimotripsinojen ve
prokarboksipeptidaz A ve B pankreatik enzimlerinin salgılanmasını
uyarır.
Tripsin ve kimotripsin midede pepsin tarafından oluşturulmuş
peptitleri daha da küçük parçalara ayırırlar. Karboksipeptidaz ve
aminopeptidaz enzimleri proteinin tamamen amino asitlere
ayrılmasını sağlar.
Bu sayede oluşan amino asitler karaciğere taşınırlar.

Pepsinojen enzim hidrolizi ile aktif peptin haline geçer ve Phe, Trp
ve Tyr amino asitlerinden kesme yaparak proteini küçük
polipeptitlere ayırır.

Çoğu L-amino ait için katabolizmanın ilk reaksiyonu karaciğerde
α-amino grubunun uzaklaştırılmasıdır.

Mide içindeki karışım ince bağırsağa geçtiğinde düşük pH sekretin
hormonunun salgılanmasına yol açar. Sekretin pankreasta
bikarbonat sentezlenmesini sağlayarak pH’ın 7’ye gelmesini sağlar. 7

Amino transferaz veya transaminaz enzimlerinde katalizlenen bu
transaminasyon reaksiyonlarında amino asidin α-amino grubu α–
ketoglutaratın α-karbonuna transfer edilir.
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Bu reaksiyonun sonucu deaminasyon değil farklı amino asitlerin
amino gruplarının α-ketoglutarata aktarılmasıdır.

Hepatositlerde sitozoldeki glutamat mitokondriye taşınır ve burada
L-glutamat dehidrojenaz enzimi tarafından oksidatif deaminasyona
uğrar.

Organizmada speesifikliği farklı olan farklı transferaz enzimelri
mevcuttur ancak tüm aminotransferaz enzimleri aynı prostetik gruba
(pridoksal fosfat, PLP) sahiptir.

Aminotransferaz ve glutamat dehidrojenaz enzimlerinin birleşik
etkisi transdeaminasyon olarak tanımlanır. Az sayıda amino asit
transdeaminasyon reaksiyonlarına uğramadan doğrudan oksidatif
deaminasyona uğrar.
Bu deaminasyon reaksiyonlarından açığa çıkan NH4+ ya zararsız hale
getirilir ya da başka reaksiyonlarda kullanılır.
Glutamatın deaminasyonu ile oluşan α,ketoglutarat TCA siklusuna
girebilir veya glukoz sentezinde kullanılabilir.
Amonyak hayvan dokuları için son derece zehirlidir ve kandaki
seviyesi dikkatle kontrol edilir.
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Bu amonyak glutamin sentetaz enziminin etkisi ile glutamat ile
birleşerek glutamin oluşturur ve bu şekilde kanda taşınarak
karaciğer ve böbreklere taşınır.

Beyin de dahil olmak üzere pek çok doku da nükletoid degradasyonu
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gibi çeşitli işlemler serbest amonyak oluşumuna yol açar.

Glutamin sentetaz reaksiyonu ATP’ye ihtiyaç gösterir ve iki
basamaklı bir reaksiyondur.
Glutamin amonyak için zehirli olmayan bir taşıma aracı olarak
hareket eder ve genellikle kanda diğer amino asitlerden çok daha
fazla miktarda bulunur.
Glutamin ayrıca çeşitli biyosentez reaksiyonları için amino
grubu kaynağı olarak hareket eder.
Pek çok karasal hayvanda glutamin fazlası bağırsak, karaciğer
ve böbreklere taşınır ve mitokondride glutaminaz enzimi ile
glutamin, glutamat ve amonyağa dönüştürülür.
Böbrek ve bağırsakta oluşan amonyak kan yoluyla karaciğere
taşınır ve orada üreye çevrilerek zehirsizleştirilir.
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Alanin de glukoz-alanin siklusu adı verilen bir yolla amino
gruplarının karaciğere zahirsiz bir şekilde taşınmasında rol oynar.
Kasta ve bazı diğer dokularda enerji gereksinimi için yıkılan amino
asitlerin amino grubu, α-ketoglutarat’a aktarılarak glutamat oluşur.
Oluşan glutamat daha önce bahsedildiği gibi glutamine
dönüştürülerek karaciğere taşınabilir veya amino grubunu alanin
aminotransferaz enzimi yardımıyla piruvata aktarabilir.

Bu şekilde oluşan alanin kan ile taşınarak karaciğere geçer.
Sitozolde alanin aminotransferaz enziminin etkisi ile alaninin amino
grubu α-ketoglutarata aktarılarak piruvat ve glutamat oluşur.
Glutamat mitokondriye geçerek glutamat dehidrojenaz
reaksiyonu ile amonyak üretebilir veya aspartat aminotransferaz
reaksiyonu ile okzaloasetat ile transaminasyona uğrayarak aspartata
dönüşür.
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Amonyağın alanin yolu ile karaciğere taşınması sonucu olarak,
oksijensiz şartlarda çalışan kaslarda açığa çıkan ürünler karaciğere
giderek orada glukoza dönüştürülürler.
Bu sayede glukoneojenezin yükü kaslara değil karaciğere yüklenir ve
kaslar ATPlerini kas kasılması için harcayabilirler.

Eğer yeni amino asit sentezi için veya diğer azotlu bileşiklerin sentezi
için kullanılmayacaksa azot grupları tek bir son ürüne dönüştürülürler.
Çoğu su canlıları fazla azotu amonyak olarak atarlar.
Çoğu kara canlıları ise zehirliliği azaltmak ve su kaybını önlemek
amacıyla amonyağı üre haline dönüştürerek atarken, kuşlar ve
sürüngenler ürik aside dönüştürerek atarlar.

Bitkilerde ise tüm amino grupları geri dönüşüme uğratılır.
Üre siklusu ilk olarak Hans Krebs tarafından bulunmuştur ve bu
sebeple Krebs siklusu olarak da adlandırılır.
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Üre siklusu karaciğer mitokondrisinde başlar, bunu takip eden
üç basamak ise sitozolde gerçekleşir.
Mitokondriyel matriksteki amonyak mitokondriyel solunum ile
üretilen CO2 ile birleşerek karbamoil fosfatı oluşturur.
Bu ATP bağımlı reaksiyon karbamoil fosfat sentetaz I enzimi ile
katalizlenir.
Karbamoil fosfat, aktif karbamoil grubu vericisi olarak davranır
ve üre siklusunda ornitine karbamoil grubunu vererek sitrulin
oluşmasını sağlar. Reaksiyon ornitin transkarbamoilaz enzimi
tarafından gerçekleştirilir.
Sitrulin mitokondriden sitozole geçer ve burada aspartat ile
kondensasyon reaksiyonu meydana gelir. Oluşan ürün
arjininosüksinattır ve arjininosüksinat sentetaz enzimi tarafından
reaksiyon gerçekleştirilir.
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Arjininosüksinat daha sonra arjininosüksinaz enzimi tarafından
arjinin ve fumarata dönüştürülür.

Eğer esas olarak protein temelli bir diyet söz konusu ise amino
asitlerin karbon iskeleti enerji eldesi için kullanılır ve fazla azot
dışarı atılmak üzere üre siklusuna girer.

Fumarat mitokondriye geçerek TCA siklusu ara bileşikleri
havuzuna katılır.
Üre siklusunun son basamağında sitozolik bir enzim olan
arjinaz arjinini parçalayarak üre ve ornitin açığa çıkmasını sağlar.

Açlık çeken hayvanlarda ve yüksek ölçüde protein ile beslenen
hayvanlarda üre siklusu enzimlerinin sentezi çok yüksektir.

Ornitin mitokondriye geçerek yeni bir üre siklusunda kullanılır.
Fumarat hem üre hem de sitrik asit sikluslarında ara bileşik
olduğu için bu iki metabolik yol birbirleri ile ilişkilidir.
Mitokondride okzaloasetat ve glutamat arasındaki
transaminosyan reaksiyonlarından meydana gelen aspartat
sitozole geçerek üre siklusu reaksiyonlaıran azot verici olarak
katılır.

Üre siklusuna azot akışı her hayvan için beslenme ile farklılıklar
gösterir.

Üre siklusu metabolik yolundaki ilk enzim olan karbamoil fosfat
I sentetaz allosterik olarak N-asetilglutamat tarafından aktif hale
getirilir.
N-asetil glutamat N-asetilglutamat sentaz enzimi ile asetil-CoA
ve glutamattan sentezlenir.
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Bu şekilde glutamat seviyesinin yükselmesi üre siklusuna
madde girişini hızlandırır.
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Üre siklusunu izole bir şekilde düşünürsek net reaksiyonu şu
şekilde yazılabilir:

İki ATP molekülü karbamoil fosfat sentezi için ve bir ATP
molekülü de arjinosüksinat sentezi için gereklidir. Üçüncü ATP
molekülü AMPye hidrolizlenir.
Ancak üre siklusu, okzaloasetatın fumarata net dönüşümünü
sağlar.

Okzaloasetatın rejenerasyonu malat dehidrojenaz reaksiyonu
ile gerçekleşir ve bu sırada NADH üretilir.
Her bir NADH mitokondriyel solunumda yaklaşık 2,5 ATP
üretebildiğinden üre siklusunun enerji harcaması düşüktür.
23
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Amino Asit Katabolizması

Üre siklusunda meydana gelen genetik değişiklikler ölümcül
sonuçlara yol açabilirler.

Amino asit katabolizması genellikle insan vücudunun enerji ihtiyacını
yaklaşık %10 ila %15’ini karşılar.

Ancak bu tip rahatsızlıkları olan insanlar için proteinsiz beslenme bir
tedavi olasılığı değildir.

Bu katabolik yol glikoliz ve yağ asidi oksidasyonu kadar aktif çalışmaz.

İnsanlar protein yapısına giren 20 amino asidin yarısını
sentezleyemezler ve esansiyel amino asitler olarak adlandırılan bu
amino asitlerin diyetle dışarıdan alınmaları zorunludur.
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20 katabolik yol altı ana ürün oluşacak şekilde birleşir ve bu altı
ana ürün sitrik asit siklusuna girer.

Beş amino asit; Trp, Phe, Tyr, Thr, ve Ile amino asitleri hem
ketojenik hem de glukojeniktir.

Bu amino asitlerin karbon iskeletleri glukoneojenez veya
ketojeneze girebilir karbondioksit ve suya oksitlenebilir.

Amino asit katabolizmasında yer alan enzimlerin yapısına
katılan kofaktörler başlıca pridoksal fosfat, biotin, tetrahidrofolat
ve S-adenozilmetiyonindir.

Yedi amino asidin karbon iskeletlerinin tamamen veya kısmen
asetil-CoA veya asetoasetil-CoA’ya dönüşür. Bu amino asitler Phe,
Tyr, Thr, Ile, Leu, Trp, Thr, Lys amino asitleridir.

Bu kofaktörlerden son üçü farklı oksidatif duruma sahip olan
moleküllerden bir karbon grubu transfer ederler.

Bunlar ketojenik amino asitler olarak adlandırılırlar.
Piruvat, α-ketoglutarat, süksinil CoA, fumarat ve/veya
okzaloasetata dönüşen amino asitler glukoza çevrilebilirler. Bu
nedenle glukojenik amino asitler olarak adlandırılırlar.
Ketojenik ve glukojenik amino asitler arasındaki sınır kesin
değildir.
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Alanin, triptofan, sistein, serin, glisin ve treonin amino asitlerinin
karbon iskeletleri kısmen veya tamamen piruvata dönüştürülür.
Piruvat hem asetil CoA hem de okzaloasetata dönüşebildiğinden bu
amino asitler hem ketojenik hem de glukojeniktirler.
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Triptofan, lizin, fenil alanin, tirozin, lösin, izolösin, ve treonin
amino asitlerinin karbon iskeletleri kısmen asetil-CoA ve
asetoasetil-CoA’ya dönüşür.
Bu amino asitlerinin ikisinin yıkımı özellikle önemlidir; triptofan
ve fenil alanin.

Triptofan yıkımı hayvan dokularındaki en kompleks amino asit
katabolizması yoludur.
Triptofan katabolizmasının ara ürünleri nikotinat, serotonin gibi
başka bazı önemli biyomoleküllerin sentezi için öncül
maddelerdir.
Fenil alanin metabolizmasındaki genetik bozukluklar
fenilketonüri başta olmak üzere çeşitli kalıtımsal rahatsızlıklara
yol açar.
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Prolin, glutamat, glutamin, arjinin ve histidin amino asitlerinin
karbon iskeletleri α-ketoglutarata dönüştürülerek sitrik asit
siklusuna girer.
Metiyonin, izolösin, treonin ve valin amino asitlerinin karbon
iskeletleri sitrik asit siklusunun bir ara bileşiği olan süksinil CoA’ya
dönüştürülür.
Her ne kadar amino asitlerin katabolizması karaciğerde yer alsa
da dallanmış yan zincire sahip üç amino asit, lösin, izolösin ve
valin kaslar, adipoz, böbrek ve beyin dokularında oksitlenir.
Asparajin ve aspartat okzaloasetata dönüştürülerek sitrik asit
siklusuna girerler.
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AZOTLU BİLEŞİKLERİN
METABOLİZMASI

 Doğada, biyokütlede karbon, hidrojen ve oksijenden sonra en çok
bulunan atom azottur.
 Azotun büyük bir kısmı amino asitlerin ve nükleotidlerin yapısında
bulunur.
 Her ne kadar atmosferin %78’i N2 gazından oluşuyorsa da biyolojik
olarak kullanılabilir azot konsantrasyonu genellikle doğal çevrelerde
kısıtlıdır.
 Bu nedenle pek çok organizma amonyak, amino asit ve nükleotidlerini
çok ekonomik olarak kullanırlar.
 Biyosferde farklı türlerin metabolik işlemleri sonucu biyolojik olarak
kullanılabilir azotun bir çevrimi söz konusudur.
 Azot fikse eden bazı bakteriler havada N2 şeklinde bulunan azotu
amonyağa NH4+ çevirirler.

 Her ne kadar amonyak pek çok organizma tarafından kullanılabilirse
de toprak bakterileri amonyağı nitrit ve nitrata çevirerek enerji elde
ederler.
 Bu işlem nitrifikasyon olarak bilinir. Bitkiler ve pek çok bakteri nitrat ve
nitriti amonyağa indirgeyebilirler. Bu yolla açığa çıkan amonyak amino
asitlerin sentezinde kullanılır.

 Hayvanlar bitkilerdeki amino asitleri kullanarak kendi proteinlerini
sentezlerler.
 Organizma öldüğünde mikrobik degradasyon sonucu proteinleri
amonyak olarak toprağa karışır ve toprakta yeniden nitrit ve nitrata
dönüştürülür.
 T opraktaki fikse olmuş azot ile atmosferdeki nitrojen arasındaki denge
anaerobik şartlarda çalışan bakteriler tarafından sağlanır. Bu işleme
denitrifikasyon denir.

10

5/4/2017

 Sadece belirli prokaryotlar atmosferik
nitrojeni fikse edebilirler. Nitrojen
fiksasyonunun ilk önemli ürünü
amonyaktır.
 Amonyak ya doğrudan ya da farklı
çözünebilir organik bileşiklere
dönüştürülerek tüm canlılar tarafından
kullanılabilir.
 Nitrojen fiksasyonu nitrojenaz
kompleksi adı verilen yüksek derecede
korunmuş bir grup protein kompleksi
tarafından gerçekleştirilir.
 Nitrojenaz kompleksi oksijen ile inhibe
olduğu için ya bu işlem anaerobik
şartlarda geçekleştirilir ya da oksijen
hücreye girdiği hızla yakılır.

NH4+ olarak indirgenmiş olan nitrojen amino asit yapısına katılarak
asimile olur ve bu amino asitlerden diğer azotlu bileşikler
sentezlenir.
Glutamat ve glutamin amino asitleri amonyağın ilk alıcısı
durumundadırlar.
Glutamat transaminasyon reaksiyonları sayesinde çoğu diğer
amino aside amino grubu aktarabilir.
Glutaminin amit grubu ise pek çok biyolojik işlem için amino
grubu kaynağı olarak görev yapar.
Amonyağın glutamat olarak asimilasyonu iki basamakta
gerçekleşir.
İlk basamakta glutamin sentetaz enzimi ikinci basamakta ise
glutamin sentaz enzimi görev alır.

 Glutamin sentetaz enzimi nitrojen metabolizmasının düzenlenmesinde çok
önemli bir enzimdir.
 12 alt birimden oluşan bu enzim hem allosterik olarak hem de kovalent
modifikasyonlarla düzenlenir.
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Bütün organizmalar bütün aminoasitleri sentezleyemeyebilirler.
Çoğu bakteriler ve bitkiler gerekli olan 20 amino asidi de
sentezleyebilirken memeli hayvanlar bu sayının yaklaşık olarak yarısı
kadar amino asit sentezleyebilirler.
Organizmanın sentezleyebildiği, diyet ile dışarıdan alması
gerekmeyen amino asitler esansiyel olmayan amino asitler olarak
isimlendirilirler.
 Tüm amino asitler glikoliz, sitrik
asit siklusu veya pentoz fosfat
metabolik yollarında oluşan
arabileşiklerden sentezlenirler.

 Gerekli olan azot glutamin ve
glutamat amino asitlerinden
sağlanır.

Yiyecekler ile birlikte dışarıdan alınması zorunlu olan, organizmada
sentezlenemeyen amino asitler ise esansiyel amino asitler olarak
adlandırılırlar.
Amino asitlerin biyosentez yollarını metabolik öncüllerini göz önüne
alarak altı grupta toplayabiliriz.
Bu altı metabolitin yanı sıra fosforibozil pirofosfatta amino asitlerin
ve nükleotidlerin sentezi için önemlidir.
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Amino asit biyosentezinin regülasyonu geri besleme inhibisyonu
ile olur.

Biyosentezdeki ilk reaksiyon genellikle tersinmezdir ve allosterik
bir enzim tarafından katalizlenir.
Proteinlerin yapı taşları olarak görevlerinin yanı sıra amino asitler
hormonlar, koenzimler, nükleotidler, alakloidler, hücre duvarı
polimerleri, porfirinler, antibiyotikler ve nörotransmitterler gibi
farklı biyomoleküllerin öncülü olarak görev yaparlar.

Porfirinler hemoglobin ve sitokromlar gibi fizyolojik öneme sahip
moleküllerin yapısında bulunan halkalı yapıdaki bileşiklerdir.
Organizmada bu bileşiklerin öncül maddesi glisindir.
Yüksek yapılı ve ökaryotlarda porfirin sentezi için farklı metabolik
yollar bulunmaktadır.
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Kreatinden sentezlenen fosfokreatin iskelet kaslarında bulunan
önemli bir enerji tamponudur.

Glutatyon GSH bir redoks tamponu olarak düşünülebilir. GSH
proteinlerdeki sülfidril gruplarının indirgenmiş durumda
kalmalarına yardımcı olur.

Pek çok bitki
bileşiğinin
öncül
maddesi
aromatik
amino
asitlerdir.
Biyolojik
aminler
amino asit
dekarboksilasyon
ürünleridir.
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Nükleotidler hücre içinde önemli roller üstlenirler.
Nükleotidler iki metabolik yolla sentezlenir; de novo (sıfırdan) ve
geri dönüşüm (salvage) yolları.
De novo sentez yolunda amino asitler, riboz-5-fosfat, CO2 ve NH3
başlangıç maddesidir.

Geri dönüşüm yolları nükleik asit yıkımı sırasında açığa çıkan
serbest bazları ve nükleositleri kullanır.
Beklenenin aksine pürin ve pirimidin nükleotidlerinin
biyosentezinde pürin ve pirimidin ara bileşik değildir.
Bunun tersine pürin nükleotidleri riboza bağlı halde sentezlenirler.
Pirimidin nükleotidleri ise orotat olarak sentezlenir, riboza eklenir
ve bilinen pirimidin bazlarına çevrilir.
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Deoksiribonükleotidler
ribonükleotidlerin ribozun 2’
pozisyonundaki hidroksilin
doğrudan indirgenmesi ile elde
edilirler.
Bu reaksiyon ribonükleotid
redüktaz enzimi tarafından
katalizlenir.
Deoksiribotimidin,
deoksiriboüridin üzerinden
sentezlenir.
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LİPİT METABOLİZMASI

Yağ Asitlerinin Katabolizması
Uzun zincirli yağ asitlerinin asetil CoA’ya yıkılmaları pek çok
organizma için enerji metabolizmasının en önemli kısmını
oluşturur.
Memeli hayvanlarda kalp ve karaciğerin enerji ihtiyacının %80’i
yağ asitlerinin yıkımı ile karşılanır.
Yağ asitlerinin oksidasyonu sırasında açığa çıkan elektronlar
solunum zincirinden geçerek ATP sentezini sağlar.
Yağ asitlerinden sentezlenen asetil CoA sitrik asit döngüsünde
tamamen karbondioksite oksitlenerek enerji üretimi yoluna
katkıda bulunur.

Bazı türlerde ve dokularda Asetil CoA farklı metabolik yollara
girebilir.
Karaciğerde keton cisimciklerine çevrilebilir. Keton cisimcikleri
suda çözünebilir ve glukozun olmadığı durumlarda beyin ve
benzeri dokularda enerji kaynağı olarak kullanılabilir.
Yüksek yapılı bitkilerde asetil CoA biyosentetik öncül madde
olarak davranır. Yakıt olarak kullanımı ancak ikincil önemdedir.
Her ne kadar yağ asidi oksidasyonunun rolü organizmadan
organizmaya değişiklik gösterse de mekanizma neredeyse aynıdır.

Triaçilgliseroller yüksek derecede indirgenmiş oldukları, kolay
bir arada paketlenebildikleri, sudaki düşük çözünürlüklerinden
dolayı yan reaksiyonlar vermedikleri ve depolanmalarında suya
ihtiyaç duyulmadığı için ideal yakıt depo molekülleridir.

Ancak bu özellikleri yakıt olarak kullanılmaları sırasında bir
takım sorunlar oluşturur.
Triaçilgliserollerin metabolize olabilmeleri için emülsifiye
olmaları gerekir.
Bağırsaklardan emilen veya depo dokularından serbest kalan
yağlar kanda çözünmedikleri için proteinlere bağlı olarak
taşınmak zorundadırlar.
C-C arasındaki bağlarının oldukça kararlı olması nedeniyle C-1
karbonundan CoA’ya bağlı olarak metabolize olabilirler.
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Yağların Sindirilmesi ve Taşınması
Hücreler yağ asitlerini üç kaynaktan elde edebilirler; diyetle
alınan, depolardan serbest kalan veya hücre içinde üretilen
yağlardan.
Triaçilgliseroller karaciğer, kalp ve dinlenme halindeki iskelet
kasları başta olmak üzere bazı organların enerji ihtiyacının
yarıdan fazlasını karşılarlar.
Depolanmış triaçilgliseroller kış uykusuna yatan hayvanların ve
göç eden kuşların tek enerji kaynağıdır.
Omurgalılarda yağların
çözünürleştirilmeleri taurokolik asit
gibi bazı safra tuzları sayesinde
gerçekleştirilir.

Nötral lipitler, adipozitlerde (ve daha düşük miktarlarda
adrenal korteksin, over ve testislerin steroit sentezleyen
hücrelerinde) damlacıklar halinde depolanırlar.
Bu damlacıkların yüzeyi perilipinler ile kaplanmıştır ve bu
proteinler lipit damlasına erişimi kısıtlayarak gerekli olmayan
durumlarda lipit mobilizasyonunu engellerler.
Hormonlar metabolik enerji ihtiyacı sinyalini verdiklerinde
adipoz dokudaki yağlar mobilize olur ve okside olmak üzere
iskelet kası, kalp ve renal korteks gibi dokulara transfer olurlar.
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Yağ asidi oksidasyonun enzimleri hayvan hücresinde
mitokondri matriksinde bulunmaktadır.
12 veya daha az karbon sayısına sahip yağ asitleri mitokondriye
taşıyıcıların yardımı olmadan girebilirler.
14 veya daha fazla karbon sayılı olanlar ise karnitin mekik
sistemini kullanrak mitokondriye girebilirler.

Karnitin mekiği sitozol ve mitokondrideki CoA havuzlarını
birbirinden ayırır.
Mitokondrideki CoA havuzu büyük ölçüde piruvatın, yağ
asitlerinin ve bazı amino asitlerin oksidatif degradasyonu için
kullanılırken, sitozolik CoA havuzu yağ asidi biyosentezi için
kullanılır.

Karnitin bağlı mitokondri içine giriş işlemi yağ asidi
oksidasyonunda hızı belirleyen basamaktır ve bu sebeple bir
kontrol noktasıdır.
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Yağ asitlerinin oksidasyonu
Yağ asitlerinin mitokondriyel oksidasyonu
üç basamakta gerçekleşir.

İlk aşamada, (β oksidasyon) yağ
asitlerinden iki karbonlu birimler, oksidatif
olarak koparılarak asetil CoA sentezlenir.
İkinci aşamada oluşan asetil CoA’ların
asetil grupları sitrik asit döngüsünde
karbondiokside oksitlenir.
Üçüncü ve son aşamada ise ilk iki
aşamada üretilen indirgenmiş elektron
taşıyıcıları NADH ve FADH2 elektronlarını
mitokondriyel solunum zincirine aktararak
ATP üretimini sağlar.

Doymamış yağ asitlerinin oksidasyonu
Bitki ve hayvanlardaki yağları oluşturan yağ asitleri 1 veya iki
doymamışlık içerirler.
Bu bağlar cis- konfigürasyonundadır ve enoil-CoA hidrataz
enzimi bu bağlara etki edemez.

Bu engelin aşılması için biri izomeraz biri redüktaz olmak üzere
iki yardımcı enzim gereklidir.
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Her ne kadar doğal olarak bulunan lipitlerin büyük çoğunluğu çift karbon
sayılıysa da pek çok bitki ve deniz canlısı tek karbon sayılı yağ asitleri de
içerirler.
Geviş getiren hayvanların rümenlerinde fermentasyon sırasında yüksek
miktarda propionat (3 karbonlu yağ asidi) oluşur.
Ayrıca düşük miktarlarda propionat küflenmeyi engellemek için bazı
ekmek ve tahıllara da eklenir ve dolayısıyla insan beslenmesine girer.
Uzun zincirli tek karbon numaralı yağ asitleri tıpkı çift karbonlular gibi
oksidasyona uğrar ancak en son aşamada asetil CoA yerine propionil CoA
oluşur.
Oluşan propionil CoA sitrik asit siklusuna giremez, başka bir metabolik
yolla okside olur.
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Hayvan hücrelerinde beta oksidasyon mitokondride
gerçekleşirken bitki hücrelerinde bu işlem peroksizom ve
glioksozomlarda gerçekleşir.
Peroksizomlarda ilk basamak mitokondrideki metabolik yoldan
farklı gerçekleşir ve açığa çıkan enerji ATP olarak depolanmaz
ancak ısı olarak dışarıya verilir.
Bu organanellerde beta oksidasyonunun önemi enerji eldesi
değil çeşitli öncül moleküllerin biyosentezidir.
Tohumun filizlenmesi sırasında yağ asidi oksidasyonundan
açığa çıkan asetil CoA glukoz, sükroz ve çeşitli metabolitlerin
sentezi için kullanılır.

Yağ asitlerinin ω Oksidasyonu
Her ne kadar mitokondriyel β oksidasyon hayvan hücrelerinde
yağ asitlerin en öenmli katabolik sonunu oluştursa da karbon
zincirinin en sonundaki ω (omega) karbondan da oksidasyon
gerçekleşebilir.
Omurgalılarda ω oksidasyonun enzimleri karaciğer ve böbrek
hücrelerinin endoplazmik retikulumlarında yerleşmiştir. Ve 10-12
karbonlu yağ asitlerinin oksidasyonunu tercih ederler.
Memelilerde ω oksidasyon son derece küçük bir rol oynar
ancak β oksidasyonda sorun varsa (karnitin yetmezliği gibi)
önemli bir hale gelir.
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Keton Cisimcikleri
Pek çok memeli hayvanda ve insanda karaciğerde yağ
asitlerinin beta oksidasyonu ile oluşan asetil CoA ya sitrik asit
siklusuna girer ya da keton cisimcikleri olarak adlandırılan
aseton, asetoasetat ve D-β- hidroksibütirata çevrilerek başka
dokulara gönderilir.

Aseton solunum ile organizmadan atılabilir. Asetoasetat ve Dβ- hidroksibütirat ise taşındıkları dokuda yeniden asetil CoA’ya
çevrilerek enerji üretiminde kullanılırlar.
Beyin normalde glukozu yakıt olarak tercih eder ancak açlık
durumunda keton cisimciklerini de kullanmaya adapte olabilir.

Yağ Asitlerinin Biyosentezi
Yağ asidi sentezi yağ asitleri yıkılmasının tersi değildir. Sentez ve
yıkımı farklı yollarda farklı enzimler tarafından katalizlenir.
Malonil CoA yağ asitlerin yıkımında değil sadece biyosentezinde
yer alır.
Malonil CoA’nın asetil CoA’dan tek yönlü oluşumu asetil CoA
karboksilazla katalizlenir.

Yağ asitlerinin uzun karbon zincirleri dört basamaklı bir işlemin
birkaç kez çalışmasıyla oluşur. Bu tepkime dizisinde oluşturulan
doymuş açil grupları aktifleştirilmiş sonraki malonil grubuyla
birleşecek substrattır.
Yağ asitlerinin sentezinde her bir döngüde yağ asidi zinciri iki
karbon uzar. Ürün, zincir uzunluğu 16 karbona (palmitat)
ulaştığında döngüyü terk eder.
Asetil grubunun metil ve karboksil karbon atomları palmitatın
sırasıyla C-16 ve C-15’i olur, diğer karbon atomları malonil CoA
yoluyla asetil CoA’dan gelir.
Sentez işlemlerindeki tepkimeler bir çoklu enzim kompleksi olan
yağ asidi sentaz enzimi sayesinde katalizlenir.
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Yağ Asidi Sentaz Asetil ve Malonil Gruplarını Alır
Basamak 1: Birleştirme (Kondensasyon): Yağ asidi zincirinin
oluşmasında birinci adım aktif asetil ve malonil grupların
asetoasetil-ACP oluşturmak üzere birleşmesidir. Bu arada bir
molekül CO2 oluşur. Bu reaksiyon β-ketoaçil-ACP sentaz (KAS)
tarafından katalizlenir.

 Yağ asidi sentezini işler duruma sokmak için gerekli ekstra enerji
asetil CoA ve HCO3-’dan malonil CoA sentezlemek için kullanılan
ATP tarafından sağlanmaktadır.

Basamak 2: Kondensasyonda oluşan asetoasetil-ACP’nin C-3’teki
karbonil grubu indirgenir. Bu tepkime β-ketoaçil-ACP redüktaz ile
katalizlenir ve elektron vericisi NADPH’tır.
Basamak 3: Su, D-β-hidroksibutiril-ACP’nin C-2 ve C-3’ünden
trans ∆2-butenoil-ACP ürününde çift bağ oluşturmak üzere
uzaklaştırılır. Bu dehidrasyonu β-hidroksiaçil-ACP dehidrataz enzimi
katalizler.

Basamak 4: Çift bağın redüksiyonu: Son olarak D-βhidroksibutiril-ACP’nin çift bağı, butiril-ACP oluşturmak üzere enoilACP redüktazla indirgenir, elektron vericisi yine NADPH’tır.
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Doymuş 4-C’lu yağ açili-ACP oluşumuyla yağ asidi sentaz
kompleksinde bir tur tamamlanmış olur.
Butiril grubu ACP’nin fosfopentatein-SH grubundan, β-ketoaçilACP sentazın, başlangıçtaki asetil grubunu taşıyan, Cys-SH grubuna
taşınır.
Zinciri iki karbon daha uzatacak dört tepkimeli bir sonraki
döngüyü başlatmak için bir başka malonil grubu ACP’nin boş olan
fosfopantetein-SH grubuna bağlanır.

Kondensazyon ve redüksiyonun yedi turu, hala ACP’ye bağlı olan
16 C’lu doymuş palmitoil grubun oluşturur. Henüz anlaşılamamış
nedenlerle zincir uzaması genellikle bu noktada durur.
Serbest palmitat sentaz kompleksinin hidrolitik aktivitesi
tarafından ACP molekülünden uzaklaştırılır.
Bazı bitkilerde zincir sonlanması daha erken olur (8-14C
uzunluğunda). Asetil CoA’dan palmitat sentezi için toplam tepkime
iki kısımda düşünülebilir.birincisi yedi malonil CoA oluşumudur:
Sonra yedi kondensasyon ve redüksiyon döngüsü:
Tüm işlemler sonunda toplam denklem:
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Uzun Zincirli Doymuş Yağ Asitleri Palmitattan Sentezlenir
 Mitokondri ve endoplazmik
retikulumda bulunan yağ asiti uzatma
sistemlerinin etkisiyle asetil
gruplarının eklenmesi yoluyla
uzatılabilir.

Çift bağ, bir karışık işlevli oksidaz olan yağ açili-CoA desatüraz
tarafından katalizlenen oksidatif bir tepkimeyle yağ asiti zincirine
sokulur.
İki farklı substrat olan yağ asidi ve NADPH, eş zamanlı olarak iki
elektron oksidasyonuna uğrar.

 Endoplazmik retikulumdaki uzatma
mekanizması farklı enzim
sistemlerinin olaya karışması ve
tepkimede açil taşıyıcısının ACP’den
daha ziyade koenzim A olması dışında
palmitat sentezindekiyle aynıdır.

Memeli hepatositleri yağ
asitlerinin ∆9 pozisyonuna
kolaylıkla çift bağ sokar, ancak ek
bir bağ sokamaz.

Linoleik asit ve linolenik asitler
ancak bitkiler tarafından
sentezlenir ve esensiyel yağ
asitleridir.
Bitki desatürazları
fosfotidilkolin-bağlı oleatı
oksitleyerek, çoklu doymamış yağ
asitlerini üretir. Ürünlerin bazıları
fosfotidilkolinden hidrolizle ayrılır.
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