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Membranda bulunan taşıyıcıların rolü nedir? 

Taşıyıcılar çeşitli iyon ve moleküllerin hücre zarından geçişinde rol
oynamaktadır. Uniporterler kolaylaştırılmış difüzyon ile molekülü
konsantrasyon gradyentinin düşük olduğu yöne doğru taşır. Bu
duruma örnek olarak glukoz ve suyun uniport taşınmasıdır.

Uniport taşıma hangi özellikleri bakımından basit difüzyondan 
ayrılır? 

Tek taşıyıcılar tarafından gerçekleştirilen kolaylaştırılmış difüzyon
basit difüzyona göre daha hızlı gerçekleşir.
• Uniport taşıma çift tabakalı fosfolipid boyunca gerçekleşmez, taşıyıcı
moleküller olur.
• Uniport taşıma özgüldür. Yani taşıyıcı tek tür molekülün aktarımını
sağlar



Kolaylaştırılmış transport örneği olarak glukozun memeli 
hücrelerindeki transportu nasıldır? 

Kanda bulunan glukoz hücredeki temel enerji kaynağı olarak
kullanılır. Glukoz hücre dışında içine göre daha fazla miktarda
bulunur. Glukozun hücre içine alımı ve hücre dışına çıkışı glukoz
taşıyıcısı (GLUT) olarak adlandırılan ve hücre tarafından
sentezlenen taşıyıcılar aracılığı ile gerçekleşir.



Suyun hücre membranından geçişinde en önemli faktör ortamdaki ozmotik
basıncın yanı sıra akuaporinlerin ortamdaki varlığıdır. Akuaporinler su, gliserol ve
yüksüz moleküllerin hücre membranından geçişini sağlayan proteinlerdir.

Suyun hücre membranından geçişi nasıl olmaktadır?

Bu protein ailesi üç alt gruba ayrılır. Üçüncü grup bitki, bakteri ve mantarlarda
bulunur. Akuaporinler hücre membranını boydan boya geçmektedir ve bazıları
membran üzerinde yatay geçiş yapar. Konformasyonel değişiklikle hücre dışındaki
su molekülünü hücre içi kısma transfer ederler. Çeşitli tipleri bulunur. Akuaporin-1
daha çok eritrositlerde bulunur. Akuaporin-2 böbrekte bol miktarda bulunmasının
yanı sıra böbrek epitel hücrelerinde vazopressin hormonu tarafından kontrol edilir.
Daha çok hücre içi vesikül membranlarında rastlanır. Bu yüzden suyun hücre içine

girişini katalizleyemez. Akuaporin-2 genindeki inaktifleyici mutasyonlar diyabetes
insipidusa yol açar.



Serum enzimlerinin nekroz ile ilişkisi nasıldır? 

Hücre ölümü sonucunda enzimlerin de dahil
olduğu sitoplazma içeriği hücreler arası boşluğa
verilmektedir. Hastadan alınan serum
örneklerinde enzim miktarlarına bakılarak
teşhis yapılmakta ve bu da prognoza yardımcı
olmaktadır.
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Apoptoz sürecindeki hücrelerde ne gibi değişiklikler görülmektedir? 

Sağlıklı kişilerde hücre bölünmesi ve hücre
ölümü arasında bir denge mevcuttur. Hücreler
fonksiyon gösterememeye başladıklarında
yenileri yerine konmalıdır. Yeni hücrelerin
meydana gelmeleri için ise hücrelerin programlı
bir şekilde elimine edilmeleri gerekmektedir. Bu
homeostazı sağlayan apoptozdur. Eğer denge
bozulursa anormal hücre kayıpları veya anormal
büyüme görülür.



Polar amino asit ve özellikleri nelerdir?

Polar amino asit; yüksüz, pozitif ve negatif yüklü olmak üzere üç gruba

ayrılır.

Polar yüksüz amino asit: Yapılarındaki gruplar nedeniyle non polar Amino

asitlere göre suda daha çözünebilir ve daha hidrofiliktir. Serin ve treonin -OH

gruplarıyla, sistein sülfidril grubuyla, asparajin ve glutamin ise amid grupları

ile polariteye katkıda bulunmaktadır.

Polar pozitif yüklü amino asit; lizin, histidin, arjinin yan zincirlerindeki

bazik gruplar nedeniyle polar ve pozitif yüklüdür.

Polar negatif yüklü amino asit; aspartik asit, glutamik asit yan

zincirlerindeki asidik gruplar nedeniyle polar ve negatif yüklüdür.



Amino asit yapısındaki fonksiyonel gruplar hangileridir?

Amino asitlerin amin grubunun verdiği reaksiyonlar nelerdir?
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