
Amino asitler, belki de en önemli
yaflamsal etkinliklerden sorumlu olan
organik moleküllerin, yani proteinle-
rin yap› tafllar› olarak biliniyor. An-
cak, protein yap›s›na kat›lan
amino asitlerin say›s› oldukça
s›n›rl›. Ancak, bu s›n›rl› say›da-
ki amino asitten oluflan çok sa-
y›daki kombinasyonla, canl›la-
r›n bünyesinde yer alan binler-
ce (hatta belki de milyonlarca)
protein ortaya ç›k›yor. Protein
yap›s›na kat›lan amino asitler,
tek bafllar›na da farkl› görevle-
re sahip olabiliyorlar. Örne¤in
tirozin amino asidi tiroit hor-
monlar›n›n sentezlenmesinde,
glutamat amino asidi de sinir
iletiminde rol oynuyor. Bunla-
r›n d›fl›nda bir de, protein yap›-
s›nda olup, 3’lü bazdan oluflan

bir genetik koda sahip olmayan ami-
no asitler bulunuyor. Bu amino asitle-
rin aras›nda 4-hidroksiprolin ve hid-
roksilizin (kollajen yap›s›na kat›l›r-

lar), desmozin ve izodesmozin (elas-
tin proteininin yap›s›nda bulunurlar)
say›labilir. Bir de, protein yap›s›na ka-
t›lmayan, ancak canl›lar›n bünyesinde

farkl› görevlere sahip olan amino
asitler var. Bu moleküllerin hepsi
de, öncülleri olan temel amino
asitlerin birleflerek, enzim etkinli-
¤iyle de¤iflime u¤ramas› sonucun-
da olufluyor.

Proteinlerin yap›s›nda yer alan
amino asitlerin tamam›n›n kimya-
sal yap›s› birbirinin ayn›. Hepsi de
ayn› karbon atomuna ba¤l› bir
karboksil (-COOH) grubu, bir ami-
no (-NH2) grubu, bir hidrojen ato-
mu ve bir de “R” harfiyle temsil
edilen yan grup içeriyorlar. Ami-
no asitlerin farkl› özellikleri de,
bu yan grubun hepsinde farkl›
oluflundan kaynaklan›yor.
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Hücrede protein sentezlenece¤i za-
man, sitoplazmada serbest halde bu-
lunan amino asitler, tafl›y›c› RNA’lar
(tRNA) arac›l›¤›yla ribozomlara ulaflt›-
r›l›yor. Tafl›ma ifllemini yapmak üzere,
her amino asit için özelleflmifl olan ay-
r› tRNA’lar bulunuyor. Protein sente-
zi s›ras›nda, tRNA’lar›n “antikodon”
ad› verilen bölgesinde bulunan 3’lü
baz flifresi, özelleflmifl olduklar› ami-
no asitleri tan›malar›n› ve olar› ribo-
zoma götürmelerini sa¤l›yor. Ribo-
zomda devam eden protein sentezin-
de s›rada hangi amino asidin yer ala-
ca¤›ysa, mesajc› RNA (mRNA) üzerin-
deki “kodon” bölgesine göre belirleni-
yor. Do¤rudan DNA’dan kopyalanan
mRNA, do¤al olarak, DNA üzerinde
oluflan belli mutasyonlardan da etkile-
niyor. Bu noktada, protein sentezini
mutasyonlar›n etkisinden en az›ndan
bir ölçüye kadar koruyabilmek ama-
c›yla, her amino asit için birden fazla
özgün tRNA bulunuyor. Böylece,
ufak bir mutasyon gerçekleflmesi du-
rumunda, mRNA üzerindeki kodonun
3 baz›ndan biri olmas› gerekenden
farkl›ysa, yine de o bölgeye do¤ru
amino asit getirilebiliyor. Do¤ada,
protein yap›s›ndan sorumlu olan 20
amino asit için 64 kodon, bunlara ek
olarak da protein sentezinin nerede
bitece¤ini haber veren 3 adet de “dur
kodonu” bulunuyor.

Bu flekilde protein yap›s›nda yer
alan amino asitler, temel amino asit-
ler olarak biliniyor. 2000’li y›llar›n ba-
fl›na kadar 20 adet oldu¤u düflünülen
temel amino asitlerin ilki, 1806 y›l›n-
da kuflkonmaz bitkisinden elde edilen
ve bu bitkinin Latince cins ismi olan
Asparagus’tan esinlenerek adland›r›-
lan Asparajin. 1938 y›l›nda bulunan
20. amino asit Threonin de, ders ki-
taplar›nda uzun y›llar boyunca kala-
cak olan “Protein sentezine yaln›zca
20 amino asit kat›l›r” cümlesini flekil-
lendirmifl oldu.

Bu 20 amino asitten 11 tanesi, vü-
cudun kendisince oluflturulabiliyor-
ken, geri kalan 9 amino asidin, mutla-
ka besinlerle vücuda al›nmas› gereki-
yor. Bu nedenle bu 9 amino asit,
“esansiyel amino asitler” olarak ad-
land›r›l›yor. Amino asit aç›s›ndan zen-
gin olan besinlerse k›rm›z› et, bal›k,
kümes hayvanlar›, yumurta ve süt
ürünleri gibi hayvansal kökenli besin-
ler. Vücutta belli amino asitlerin ek-

sikli¤i, çok say›da sa¤l›k sorununa yol
açabiliyor. Ancak, dengeli ve yeterli
bir beslenme al›flkanl›¤›yla, bu soru-
nun üstesinden rahatça gelebilmek
olas›. Vejetaryen beslenmenin amino
asit eksikli¤ine neden olaca¤› konu-
sundaki düflüncelerin do¤ru olmad›-
¤›ysa, geçti¤imiz y›llarda yap›lan çal›fl-
malar sonucunda kesinleflti. Bu çal›fl-
malarda, vücudun özellikle ergenli¤e
geçifl sonras›nda, amino asit gereksi-
niminin düflünüldü¤ünden çok daha
az oldu¤u, hatta yeterli miktarda gün-
lük kalori alarak beslenenlerde prote-
in eksikli¤inin çok ender olarak gö-
rüldü¤ü anlafl›ld›.

1986 y›l›nda, UGA dizilimine sahip
olan ve protein sentezinin bitmesin-
den sorumlu olan dur kodonunun ye-
niden programlanmas›yla, Selenosis-
tein olarak adland›r›lan 21. amino
asit tan›mland›. Baz› enzimlerin yap›-
s›nda görülen selenosistein, asl›nda
sistein amino asidinde bulunan azot
atomlar›ndan birinin yerine selenyum
atomu geçmesiyle ortaya ç›k›yor. 

Daha sonraki y›llarda, Amerika’da-
ki Scripps Araflt›rma Enstitüsü ve bu-
na ba¤l› Skaggs Kimyasal Biyoloji

Enstitüsü’nden araflt›rmac›lar, bir
ökaryot olan Saccharomyces cerevi-
sae adl› maya hücresine, do¤al olma-
yan 5 ayr› amino asit ekleyerek, 21
amino asitten oluflan bir kal›t›m flifre-
si elde etmeyi baflard›lar. 2002 y›l›n-
daysa, listeye 22. amino asit eklendi:
Pirolizin. Ohio eyaleti Üniversitesi ça-
l›flanlar›ndan Joseph Kryzcki ve Mic-
hael Chan’›n çal›flmalar› sonucunda
ortaya ç›kan bu yeni amino asit, bir
baflka dur kodonu olan UAG’nin yeni-
den programlanmas›yla elde edildi.
Bu çal›flma, metan üretici bir bakteri
türü olan Methanosarcina barkeri
üzerinde yap›ld›. Bu bakteri, uç ko-
flullarda bile yaflamlar›n› sürdürebil-
meleriyle tan›nan bir hücrelilerin
oluflturdu¤u arkebakteriler grubunun
bir üyesi. Araflt›rmac›lar, pirolizin
amino asidinin, bu canl›n›n metan
üretiminde rol oynuyor olabilece¤ini
düflünüyor. 

21 ve 22 numaral› bu yeni amino
asitlerin, kendilerine özgü kodonlar›
bulunmuyor. Bunun yerine, protein
sentezinin iflleyiflini düzenleyen ko-
donlar›n de¤ifltirilerek yeniden prog-
ramlanmas›yla elde ediliyorlar. Tüm
bu çal›flmalar, yaflam›n genetik flifresi-
nin düflünüldü¤ünden çok daha zen-
gin olabilece¤i ve araflt›rmac›lar›n ça-
l›flmalar› do¤rultusunda bu flifreye ye-
ni kodlar›n eklenmesiyle yeni endüst-
riyel enzimlerin üretilebilece¤ini gös-
teriyor. Çünkü, kimya endüstrisinin
yapay olarak üretmekte zorland›¤›
çok say›da enzim, amino asitler üze-
rinde bu flekilde çal›fl›larak kolayca
üretilebilecek. Laboratuvar koflullar›n-
da üretilen enzimler, peynir, bira, hay-
van yemi, tekstil hammaddeleri, ka¤›t
ve benzeri birçok ürünlerin yap›m›nda
yayg›n olarak kullan›l›yor. Daha önce
hiç bilinmeyen özellikleri tafl›yan pro-
teinlerin elde edilebilecek olmas›ysa,
bafll› bafl›na heyecan verici bir gelifl-
me. fiimdilerde bütün araflt›rmac›lar›n
akl›nda tek bir soru var: “Acaba canl›-
l›¤›n henüz keflfedilmemifl olan di¤er
sürprizleri neler olabilir?”
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Sitoplazmada
bulunan amino
asitler, tRNA
arac›l›¤›yla

ribozomlara tafl›n›yor

Amino asit tafl›yan
tRNA’lar mRNA üzerindeki
ilgili kodona ba¤lan›yor.

Yanyana dizilen amino
asitler, aralar›nda peptit

ba¤› kurulmas›yla
proteinleri meydana

getiriyor.

Ohio eyaleti Üniversitesi çal›flanlar›ndan Joseph
Kryzcki ve Michael Chan


