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Müəlliflər Haqqında
Lisa A. Urry Millis Kollecinin Biologiya kafedrasının müdiri və biologiya elmləri
professorudur. O, Tufts Universitetindən B.A. dərəcəsi ilə məzun olduqdan sonra, Ph.D.
dərəcəsini MIT-də (Massachusetts Institute of Technology) əldə etmişdir. Lisa dəniz
kirpilərinin embrion və sürfə inkişafı zamanı baş verən gen ekspressiyası üzərində
araşdırma aparmışdır. O təbiət elmləri sahəsində qadınlar və azlıqlar üçün şəraitin
yaxşılaşdırılması istiqamətində çalışır. Biologiyaya giriş, inkişaf biologiyası kimi fənlərlə
yanaşı, "Gələcək Prezidentlər üçün Təkamül" kimi qeyri-ixtisas fənlərin tədrisi ilə
məşğuldur.
Michael L. Cain ekoloq və təkamülşünasdır. Hal-hazırda yazıçılıqla məşğul olur. O,
Bowdoin Kollecindən A.B. dərəcəsi ilə məzun olmuş, Brown Universitetindən M.Sc.,
Cornell Universitetindən isə Ph.D. dərəcəsi almışdır. Nyu Meksiko Universitetində
biologiyaya giriş, ekologiya, təkamül, botanika və mühafizə biologiyası dərsləri keçmişdir.
Michael həşəratlarda və bitkirlərdə qidalanma davranışı, uzunməsafəli toxum yayılması
və cırcıramalarda növəmələgəlmə üzrə onlarla elmi məqalənin müəllifidir.

Steven A. Wasserman San Diego, Kalifornia Universitetinin (UCSD) biologiya elmləri
professorudur. Harvard Universitetindən A.B. dərəcəsi və MIT-dən Ph.D. dərəcəsi
almışdır. Drosophila milçəyi üzərində işləyərək inkişaf biologiyası, çoxalma və immunitet
üzərində araşdırmalar aparmışdır. Əvvəllər genetika, inkişaf və fiziologiya tədris edən
Steven artıq biologiya giriş fənni ilə məşğul olur. O, bu sahədə UCSD-nin “Distinguished
Teaching” mükafatı ilə ilə təltif olunmuşdur.

Peter V. Minorsky biologiyaya giriş, ekologiya və botanika fənlərini tədris etdiyi Mercy
Kollecində biologiya elmləri professorudur. O, Vassar kollecindən A.B. dərəcəsi ilə məzun
olmuş və Cornell Universitetində Ph.D. dərəcəsi almışdır. Kenyon Kollecində, Union
Kollecində, Qərbi Connecticut Dövlət Universitetində və Vassar kollecində dərslər
keçmişdir. O həmçinin “Plant Physiology” jurnalının elmi yazarıdır. Araşdırma mövzuları
bitkilərin ətraf mühitdəki dəyişiklikləri necə hiss etməsi ilə bağlıdır. Peter 2008-ci ildə
Mercy Kollecinin “for Teaching Excellence” mükafatına layiq görülmüşdür.
Jane B. Reece Neil Campbellin uzun müddət həmkarı olmuş, Campbell Biologiyanın 8-10cu buraxılışlarının müəllif komandasının başçısı olmuşdur. O, Middlesex County Kollecində
və Queensborough Community Kollecində biologiya tədris etmişdir. Harvard
Universitetindən A.B. dərəcəsi ilə məzun olmuş və Rutgers Universitetindən M.S. dərəcəsi
almışdır. Ph.D. dərəcəsini Berkeley, Kalifornia Universitetində qazanmışdır. Jane
doktorantura kimi UC Berkeley-də və aspirant kimi Stanford Universitetində bakteriyalarda
genetik rekombinasiya ilə bağlı araşdırmalar aparmışdır. Campbell Biologiyanın üzərində
gördüyü işlərdən başqa, həmçinin Campbellin bütün buraxılışlarının həmmüəllifidir.
Neil A. Campbell (1946-2004) M.A. dərəcəsini Los Angeles, Kalifornia Universitetində və
Ph.D. dərəcəsini Riverside, Kalifornia Universitetində qazanmışdır. Araşdırmaları səhra və
dənizsahili bitkilər üzərində olmuşdur. Onun 30 illik pedaqoji kariyerası Cornell
Universitetində, Pomona Kollecində və San Bernardino Kollecində biologiyaya giriş
dərslərindən ibarət olmuşdur. Sonuncuda 1986-cı ildə kollecin ilk “Outstanding Professor”
mükafatına layiq görülmüşdür. O həmçinin bir-neçə il Riverside, Kalifornia Universitetində
ziyarətçi alim olmuşdur. Campbell Biologiyanın təsisçi müəllifi məhz Neil olmuşdur.
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MÜƏLLİFLƏR HAQQINDA

Təşəkkürlər
u kitabın müəllifləri dünyanın dörd bir yanından
Campbell Biologiya dərsliyinin 11-ci buraxılışına töhfə
verən bütün müəllim, tədqiqatçı, tələbə və professorlara
dərin minnətdarlığını bildirmək istəyir.
Kitabın müəllifləri olaraq, sürətlə böyüyən biologiya
elminin yenilikləri ilə ayaqlaşmağın çətinliyini yaxşı
anlayırıq. Bizimlə öz tədqiqat sahələrini müzakirə edən, bu
sahələr aid sualları cavablandıran, biologiya tədrisi ilə
əlaqəli fikirlərini bölüşən alimlərə dərin təşəkkürümüzü
bildiririk. Onların arasında Graham Alexander, John
Archibald, Kristian Axelsen, Barbara Bowman, Joanne
Chory, Roger Craig, Michael Hothorn, Patrick Keeling,
Barrett Klein, Rachel Kramer Green, James Nieh, Kevin
Peterson, T.K. Reddy, Andrew Roger, Alastair Simpson,
Marty Taylor və Elisabeth Wade-ə xüsusi təşəkkür
borcluyuq (əlifba sırasıyla düzülmüşdür). Bundan əlavə,
xxviii–xxxi nömrəli səhifələrdə adları çəkilmiş bioloqlar
detallı rəyləri ilə kitabın elmi doğruluğunu təmin etmək və
pedaqoji dəyərini artırmaq yolunda kömək etmişlər.
Öyrənmə Bələdçisinin müəllifi Michael Pollock bu kitabın
dəqiqlik, aydınlıq və ardıcıllığına önəmli tövhələr vermişdir.
Carolyn Wetzel, Ruth Buskirk, Joan Sharp, Jennifer Yeh və
Charlene D’Avanzo isə Elmi Bacarıq Məşğələsi və Məsələ
Həlli Məşğələsi hissələrinə öz töfhələrini vermişdir.
Dünyanın hər tərəfindən bizimlə birbaşa əlaqə saxlayıb
faydalı təkliflər verən bütün müəllim və tələbələrə təşəkkür
edirik. Bu kitabda gözdən qaçan bütün səhvlərin
məhsuliyyətini sadəcə biz daşıyırıq, ancaq bizimlə işləyən
konsultant, rəyçi və digər əməkdaşlarımızın böyük səyləri
bizim əsərin doğruluğu və effektivliyinə olan əminliyimizi
dəfələrlə artırır.
Görkəmli alimlərlə aparılan müsahibələr Campbell
Biologiya kitabının ilk buraxılışından başlamış köklü
ənənədir və kitabı hər yeni buraxılışı üçün gözdən keçirən
zaman müəlliflərin ən çox zövq aldığı mərhələlərindən
biridir. Lovell Jones, Elba Serrano, Shirley Tilghman, Jack
Szostak, Nancy Moran, Philip Benfey, Harald zur Hausen və
Tracy Langkilde ilə aparılan müsahibələr bölmələrin
əvvəlinə yerləşdirilmişdir.
Biz Rebecca Orra eText, Study Area və Ready-to-Go
Teaching Modules üçün rəqəmsal resursları hazırladığına
görə xüsusilə minnətdarıq. Ready-to-Go Teaching Modules
komandasının digər üzvlərinə də təşəkkür edirik: Molly
Jacobs, Karen Resendes, Eileen Gregory, Angela Hodgson,
Maureen Leupold, Jennifer Metzler, Allison Silveus, Jered
Studinski, Sara Tallarovic, Judy Schoonmaker, Michael
Pollock və Chad Brassil. Həmçinin Figure Walkthrough-lar
üzərində sərf etdikləri gərgin əməyə görə Carolyn Wetzel,
Jennifer Yeh, Matt Lee və Sherry Seston-a səmimi
təşəkkürümüzü bildirmək istərdik. Bu layihəni çox yaxşı
təşkil etdiyinə görə Katie Cook-a təşəkkürümüzü bildiririk.
MasteringBiology-də Görüntülənən Şəkilləri müşayiət edən
sualları yazdığına görə Kaddee Lawrence-ə və Məsələ Həlli
Məşğələlərini MasteringBiology dərslərinə çevirdiyi üçün
Mikaela Schmitt-Harsha təşəkkürlər.
Campbell Biologiyanın öyrənmə vasitəsi kimi dəyəri
müəllimlər və tələbələr üçün yaradılan əlavə materiallar
sayəsində artırmışdır. Biz bu materialları hazırlayan
müəlliflərin mahiyyətcə kiçik (və o qədər də kiçik olmayan)
kitablar yazdıqlarını hesab edirik. Həmçinin aşağıda
sadalanan müəlliflərə də minnətdarıq: Kathleen Fitzpatrick
və Nicole Tunbridge (PowerPoint® mühazirə təqdimatları);
Roberta Batorsky, Douglas Darnowski, James Langeland və
David Knochel (Clicker Questions); Sonish Azam, Kevin
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Friesen, Murty Kambhampati, Janet Lanza, Ford Lux, Chris
Romero, Ruth Sporers və David Knochel (test bankı); Natalie
Bronstein, Linda Logdberg, Matt McArdle, Ria Murphy, Chris
Romero, and Andy Stull (Dynamic Study Modules); və Eileen
Gregory, Rebecca Orr və Elena Pravosudova (Adaptive Follow-up
Assignments).
Bu kitabı müşayiət etməsi üçün MasteringBiology™ və digər
qiymətsiz elektron vasitələr hazırlanmışdır. Onların yenilənmiş
versiyaları üzərində işlədiklərinə görə bu çalışqan təlimçilərə
təşəkkür edirik: Roberta Batorsky, Beverly Brown, Erica Cline,
Willy Cushwa, Tom Kennedy, Tom Owens, Michael Pollock,
Frieda Reichsman, Rick Spinney, Dennis Venema, Carolyn
Wetzel, Heather Wilson-Ashworth və Jennifer Yeh. Mətni
müşayiət edən bu və digər elektron vasitələrin hazırlanmasında
əməyi keçən başqa insanlara – biologiya təlimçilərinə,
redaktorlara və istehsal mütəxəssislərinə – da həmçinin
minnətdarlığımızı bildiririk.
Campbell Biologiya bir alim komandası ilə bir naşir
komandasının qeyri-adi əməkdaşlığının nəticəsidir.
Pearson Education-ın redaktor komandası istedad, əzm və
pedaqoji təcrübəsini bir daha sübut etdi. Portfolio menecment
mütəxəssisimiz olan Josh Frost nəşriyyata fərasət, intellekt və
komandanı idarə edəcək təmkinlilik gətirdi. Kitabın aydın və
effektiv olmasının əsas səbəbi baş analitiklərimiz John Burner,
Mary Ann Murray, Mary Hill, Laura Southworth və Hilair
Chism ilə birlikdə işləyən nəzarətçi redaktorlarımız Beth
Winickoff və Pat Burner-dir. Layihənin doğru istiqamətə
yönləndirilməsi məzmun hazırlanması direktorumuz Ginnie
Simione Jutson və portfolio menecement direktorumuz Beth
Wilbur-süz mümkün olmazdı. Həmçinin, hər il Biology
Leadership Konfranslarını təşkil edən və bizi AP Biologiya
dünyası ilə təmasda saxla Robin Heyden-ə bunlar üçün təşəkkür
etmək istəyirik.
Bu gözəl iş aşağıdakı istehsal komandası olmadan mümkün
olmazdı: istehsalın İdarəedilməsi xidmətlərinin direktoru Erin
Gregg; menecer-prodüser Michael Early; məzmun istehsalçısı
Lori Newman; foto araşdırmaçısı Maureen Spuhler; mətn
redaktoru Joanna Dinsmore; korrektor Pete Shanks; hüquq və
icazə meneceri Ben Ferrini; menecer-redaktor Angel Chavez və
heyətin “Integra Software Services, Inc.”da işləyən digər üzvləri;
sənət istehsal meneceri Rebecca Marshall, rəssam Kitty Auble və
heyətin “Lachina”da işləyən digər üzvləri; dizayn meneceri
Marilyn Perry; mətn və cild dizayneri Elise Lansdon; və emalat
alıcı Stacey Weinberger. Həmçinin, mətnə əlavələr üzərində
işləyən bu şəxslərə də təşəkkür edirik: “Progressive Publishing
Alternatives”dən Josey Gist, Margaret Young, Kris Langan, Pete
Shanks, Crystal Clifton və Jennifer Hastings və Integra-dan
Margaret McConnell. Və mətnləri müşayiət edən elektron
materialları hazırladığı üçün Tania Mlawer, Sarah Jensen,
Charles Hall, Katie Foley, Laura Tommasi, Lee Ann Doctor, Tod
Regan, Libby Reiser, Jackie Jakob, Sarah YoungDualan, Cady
Owens, Caroline Ayres, Katie Cook və Ziki Dekelə, eyni
zamanda istehsal və rəqəmsal studiya vitse-prezidenti Lauren
Fogel-ə və rəqəmsal məzmun hazırlanması portfolio menecment
direktoru Stacy Trecoya təşəkkür borcluyuq.
Son olaraq bu uzun layihə boyu bizi ruhlandırdıqlarına və
səbrli olduqlarına görə ailələrimizə və dostlarımıza təşəkkür
etmək istəyirik. Ross, Lily və Alex (L.A.U.); Debra və Hannah
(M.L.C.); Aaron, Sophie, Noah və Gabriele (S.A.W.); Natalie
(P.V.M.); və Paul, Dan, Maria, Armelle və Sean (J.B.R.), xüsusi
təşəkkürlər. Və həmişəki kimi, Rochelle, Allison, Jason, McKay
və Gus, təşəkkürlər.
Lisa A. Urry, Michael L. Cain, Steven A. Wasserman, Peter V.
Minorsky, and Jane B. Reece
TƏŞƏKKÜRLƏR
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Habitat Komandası Haqqında
Araz Zeyniyev ODTÜ
molekulyar biologiya və genetika
bölümündən məzun olmuşdur.
Daha sonra Groningen və Rostock
Universitetlərində genetika sahəsində
tədqiqatlar aparmış, Azərbaycanın
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Habitat Tərcümə Layihəsi
zərbaycanda elmin bütün sahələrində, o cümlədən
biologiya sahəsində, son 30 ili tənəzzül dövrü kimi
A
xarakterizə etmək olar. Bu zaman zərfində SSRİ dövründə

yaradılmış elmi institut və universitetlərin maddi-texniki
bazası kəskin kiçilmiş, sosial mövqeləri zəifləmiş, bunun
nəticəsində ölkəni çox sayda alim və professional kadr tərk
etmiş və elmi tədqiqatlar effektiv olaraq dayanmışdır.
Azərbaycan bu gün dünyada tədqiqat və inkişafa ən az
maddi vəsait ayıran ölkələrdəndir. Ümumdaxili məhsulun
tədqiqat və inkişafa düşən payı 0.2%-dir ki, bu rəqəm nəinki
dünya miqyasında, hətta qonşu və post-Sovet ölkələri
arasında ən aşağı rəqəmlərdəndir. Təəccüblü deyil ki,
ölkənin elmi hasilatı müxtəlif indesklərə görə dünya
miqyasında sonuncu yerlərdə görünür. Elmə qarşı göstərilən
etinasızlıq öz növbəsində təhsilin keyfiyyətini aşağı salır,
çünki təhsil sisteminin təməlində elmi sistem tərəfindən
hazırlanan tədris və insan resursları durur. Elmə dəstək
verilməyən yerdə alimlər, alimlər olmayan yerdə yaxşı
universitetlər, yaxşı universitetlər olmayan yerdə keyfiyyətli
kadrlar və resurslar, bunlar olmayan yerdə isə adekvat təhsil
olmur.
Təqdim etdiyimiz bu 6 fəsil düşdüyümüz bu qısır
dövrədən çıxmaq üçün tətbiq edilə biləcək yanaşmanın ilkin
məhsullarındandır. Düşünürük ki, tərcümə yolu ilə dilimizə
yeni tədris resursları gətirmək, təhsil probleminin həlli üçün
ictimai şəkildə həyata keçirilə biləcək ən effektiv addımdır.
Maddi mənfəəti əsas olaraq götürən bazar ideologiyasının
qazandıra bilmədiyi elmi dərslikləri dilimizə ictimai
əməkdaşlıq yolu ilə qazandıraraq universitetlərimizdə təhsil
alan tələbələrin daha keyfiyyətli və zamanına uyğun təhsil
almasına imkan yarada bilərik. Campbell Biologiya kitabının
tərcüməsi bu baxımdan təkcə dilə resurs qazandırmaqla
qalmır, həm də bu yanaşmanın necə işləyə biləcəyini
göstərir.
Kitab Azərbaycan dilində mövcud resurslardan bir sıra
cəhətdən fərqlənir. Birincisi, ilk buraxılışı 1988-ci ildə çıxan
kitabın artıq 11-ci buraxılışı çıxıb. Bu 30 ildə kitab təkcə
biologiya sahəsindəki yeniliklərə bağlı olaraq dəyişməklə
qalmayıb, həm də mətn və qrafik illüstrasiyalar baxımından
daha da təkmilləşib. İkincisi, kitab yüzlərlə alimdən ibarət
böyük bir elmi heyətin yoxlamasından keçərək nəşr
edilmişdir. Keyfiyyət kontrolunun belə dərindən aparılması
kitabın elmi cəhətdən dəqiq olmasına imkan verir.
Üçüncüsü, kitabda təkcə nəzəri bilgilərə yox, eyni zamanda
konkret elmi bacarıqların qavranması və əldə olunmasına
xidmət edən elementlərə də yer ayrılıb. Dördüncüsü,
Campbell Biologiya aydın və tələbələr üçün oxunub
anlaşılması daha asan, interaktiv dillə yazılmış əsas mətni ilə
Azərbaycan dilində mövcud olan, əsasən quru, ensiklopedik
tərzdə yazılan, qrafik cəhətdən zəif, pedaqojik baxımdan
qeyri-effektiv və praktiki baxımdan faydasız kitablardan
kifayət qədər fərqlənir. Qrafik illüstrasiyalar, dizayn və əlavə
elementlərin hər biri kitaba pedaqoji olaraq əlavə dəyər
qazandırır. Buna baxmayaraq, bu məsələlərin heç birinə
Azərbaycan dilində mövcud olan ədəbiyyatın əksəriyyətində
ənənəvi olaraq heç bir diqqət ayrılmır. Bütün bunları nəzərə
alsaq, bu kitabın nəyə görə dünyanın ən aparıcı dilləri (çin,
ispan, alman, fransız və s.) də daxil olmaqla 19 dilə tərcümə
edildiyini və müvafiq ölkələrin biologiya kurrikulumlarında
əsas dərsliyə çevrildiyini anlamaq çətin olmaz.
Bu kitabı Azərbaycan dilinə tərcümə etmək üçün ilk
hazırlıqlar təxminən 2016-ci ilin sonlarında başlamışdır.

Əslində o tarixə qədər də, bir cəmiyyət olaraq Azərbaycanın
ümumi inkişafının qabağındakı ən böyük maneələrdən birinin və
yəqin ki, ən fundamental olanının təməl elmi dərsliklər olduğu
aydın idi bizə. Ancaq, konkret addımlar atmaq üçün əlimizə
maddi resurs keçməmişdi. 2016-ci ilin sonunda Azərbaycandakı
böyük bir qurumun rəhbərliyi ilə əlaqə saxlayıb, universitet
dərsliklərinin tərcüməsi üçün vəsait ayrılmasının cəmiyyət üçün
faydalı olacağı ideyası ilə çıxış etdik. Qurum bizim təklif əsasında
dərslik tərcüməsi layihələrini maliyyələşdirilmək məqsədli
ictimaiyyətə açıq elanı verdi. Biz də dördəlli işə girişdik və
işimizin keyfiyyətini göstərmək üçün sürətlə OpenStax Biologiya
kitabından Ekologiya fəslini tərcümə etdik. İlkin mərhələdə
layihəmiz qəbul olunsa da, qurum rəhbərliyindəki müəyyən
insanların şəxsi mənafeyi işə qarışınca başladığımız iş dayandırıldı.
Bu şərtlərdə, Campbell Biologiya kitabının tərcümə layihəsini
ictimai layihəyə çevirmək qərarına gəldik. Fərd və qurumların
ianələri ilə maliyyələşdirilmək üçün, 2018-ci il Sentyabr ayında
ictimaiyyətə video müraciət edərək vəsait toplamağa başladıq.
Halhazırda, layihə büdcəsinin əsas hissəsini ABŞ-da yaşayan
azərbaycanlıların qurduğu Azerbaijan Cultural Society of
Northern California və Yurt Center təmin edir. Vəsaitin kiçik bir
hissəsi isə Azərbaycanda və xaricdə yaşayan azərbaycanlıların
ianələri ilə yığılmışdır.
Bu gün artıq 3 ildən çoxdur ki, bu kitabın tərcüməsi ilə
məşğuluq. Hər işdə olduğu kimi, ilk addımlar yavaş olmuş,
komandamıza səriştəli, həvəsli insanlar yığmaq zaman almışdır.
Bu günə qədər, layihənin ümumilikdə təxminən 25%-ini
bitirmişik. Təxminimizcə, bundan sonra 2 illik intensiv əməklə,
2022-ci ildə kitab bütövlükdə ərsəyə gəlmiş olacaq. Bu ilk 6
fəsillik hissənin yayılması ilə, bizə qoşulacaq insanların da
çoxalacağını təxmin və ümid edirik.
Bu kitabın özünün tərcüməsindən daha da önəmli məqsəd,
bənzər layihələrə təkan verməkdir. Sübut etmək istəyirik ki, belə
nəhəng bir kitabı Azərbaycanda azərbaycanlıların özlərinin
ictimai dəstəyilə reallaşdırmaq mümkündür. Biz bu yola çıxarkən,
sadəcə bir sahədə bir kitabın tərcüməsi məqsədi deyil,
Azərbaycan dilində təməl elmi ədəbiyyatın modernləşdirilməsinə
təkan vermək məqsədi qoymuşuq. Təklikdə, bu biologiya kitabı
çox böyük bir boşluğun bir hissəsini doldursa da, ümumilikdə bu
ölkədəki elmi durğunluğuna dərman ola bilməz. Ana məqsəd ilk
növbədə təbiət elmləri və onların tətbiqi sahələrdə (tibb,
mühəndislik, aqronomiya, şərabçılıq və s.) olmaq üzərə,
beynəlxalq səviyyəli dərsliklərin tərcüməsinə nümunə olmaqdır.
Buna görə də, öz sahəsində bilikli, həvəsli və səbirli insanları bizə
qoşulmağa dəvət edirik. Dəvətimiz sadəcə mütəxəssislər üçün
deyil; həvəskarlar, tələbələr, şagirdlər, bir sözlə hər kəsi qoşulmağa
dəvət edirik. Bu layihə bir istehsal layihəsi olduğu qədər, eyni
zamanda öyrənmə layihəsi, məktəbdir. Kitabı tərcümə etmək,
onu ən incə detallarına qədər müzakirə edib, araşdırıb, ən doğru
ifadəni tapmaq nəinki həvəskara, şagird, tələbəyə, hətta o sahədə
onillərdir işləyən mütəxəssislərə belə çox şey öyrədir. İctimai
əmək ilə yaradılan əsərlər xalqa, yəni bizə daha yaxşı xidmət
edəcəkdir.

Ərtoğrul Alışbəyli, Araz Zeyniyev
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Biologiyanın Əsas Mövzuları,
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Şəkil 1.1 Bu çimərlik siçanı (Peromyscus polionotus) bizə biologiya haqqında nə öyrədə bilər?

ƏSAS ANLAYIŞLAR
1.1
1.2

Biologiyanın əsas mövzuları

1.3

Elm müşahidələr əsasında
hipotezlərin qurulub
sınanmasıdır

1.4

Elm əməkdaşlıq və fərqli
yanaşmalardan bəhrələnir

Əsas Mövzu: Təkamül
canlıların vəhdət və
müxtəlifliyini izah edir.

Qitənin sahildən uzaq hissələrində yaşayan Peromyscus polionotus növü siçan. Bu
siçanın arxası, yanları və üzü qum təpələrində
məskunlaşan həmnöv siçanlarınkı ilə müqayisədə daha tünddür.
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“Canlı nədir?” Sualına Cavab Axtarışı
Bir siçan üçün Florida sahilləri boyu uzanan ağappaq qum təpələrində,
seyrək çimərlik otları arasında gizlənmək heç də asan deyil. Ancaq burada
yaşayan Peromyscus polionotus növünə aid çimərlik siçanı yaşadığı mühitdən
çox seçilməmək üçün xallı ağ xəzə sahibdir (Şəkil 1.1). Ərazinin iç tərəflərində eyni növə aid başqa siçanlar da yaşayır. Onların rəngi isə buranın torpağı və bitki örtüyü kimi çox tünddür. Həm çimərlik siçanı, həm də qitənin
daxilində yaşayan siçanlar üçün xəz rənginin yaşadıqları mühit ilə uyğun
olması həyati məsələdir, çünki şahinlər, bayquşlar və digər itigözlü yırtıcılar
mütəmadi olaraq ov axtarırlar Bəs bu siçanların rəngi ətrafa necə belə yaxşı
uyğunlaşmış, adaptasiya olmuşdur?
Yer kürəsində heyrətamiz müxtəliflikdəki canlıların yaradıcısı zamanla
dəyişmə prosesi olan təkamüldür. Siçanı qoruyan kamuflyaj kimi, canlı orqanizmi öz ətraf mühitinə uyğunlaşdıran adaptasiyalar bu prosesin meyvəsidir. Təkamül biologiya elminin fundamental qanunu, bu kitabın da əsas
xətti və ana mövzusudur.
Bioloqlar bu gün Yer kürəsinin canlıları haqqında çox şey bilsələr də, bir
çox məsələ hələ də sirr olaraq qalmaqdadır. Canlılar haqda suallar vermək
və onlara elmi araşdırma yolu ilə cavablar axtarmaq biologiya elminin,
yəni canlı orqanizmləri öyrənən sahənin əsas fəaliyyətidir. Kiçicik hüceyrənin necə qartala çevrildiyi, insan beyninin necə işlədiyi, yaxud meşədəki
müxtəlif canlıların bir-birilə necə əlaqə qurduğu, yəni canlılar haqqında verilən istənilən sual biologiyanın maraq dairəsinə daxildir. Hər şeydən əvvəl,
biologiya həyatın təbiəti, necəliyi haqda bu gün də davam edən çoxşaxəli
axtarışdır.

Ən fundamental səviyyədə bu sual dayanır: Həyat
nədir? Hətta körpə uşaq belə, bitki və ya pişiyin canlı,
daşın, avtomobilin isə cansız olduğunu başa düşür, ancaq
həyat dediyimiz anlayışı sadə şəkildə, bir cümləlik tərifə
sığdırmaq çətindir. Biz canlını fəaliyyətləri əsasında
tanıyırıq. Şəkil 1.2-də canlılarla əlaqələndirilən xassə və
proseslərin bəziləri göstərilmişdir.
Şəkil 1.2-dəki bir neçə fotoşəkil belə, canlıların sonsuz
müxtəlifliyini göstərmək üçün kifayət edir. Bəs bioloqlar
bu müxtəliflik və mürəkkəbliyi necə anlayırlar?

Kitabın bu giriş fəsli məhz bu suala cavab vermək üçün
ümumi çərçivə yaradır. Fəslin ilk hissəsi müəyyən ümumi
anlayışlar ətrafında qurulmuş bioloji «landşaft»ın quşbaxışı mənzərəsini verir. Daha sonra, biologiyanın ana mövzusu olan, həyatın vəhdəti və müxtəlifliyini açıqlayan
təkamül mövzusuna qayıdacağıq. Bundan sonra isə, elmi
araşdırma mövzusuna keçəcəyik: alimlər təbiət haqqında
sualları necə qoyublar və bu suallara necə cavab verməyə
çalışıblar. Sonda, elm mədəniyyəti haqqında danışacaq,
onun cəmiyyətə necə təsir etdiyindən bəhs edəcəyik.

Şəkil 1.2 Canlıların bəzi xassələri.
▼ Nizam. Günəbaxanın yaxından çəkilmiş

bu fotosunda yüksək dərəcədə nizamlı
struktur görürük. Nizam canlı təbiəti
səciyyələndirən xassələrdən biridir.

▲ Tənzim. Bu uzunqulaq dovşan onu
▲ Təkamül adaptasiyası. Bu cırtdan

dəniz atının görünüşü yaşadığı mühitdə
gizlənə bilməsinə kömək edir. Bunun
kimi adaptasiyalar saysız-hesabsız
nəsildən keçərək, mühit şərtlərinə ən
yaxşı uyğunlaşa biləcək irsi xassələrə
malik fərdlərin uğurla çoxalması ilə
təkamül edir.

▲ Enerji emalı. Bu kəpənəyin

yanacağı çiçəklərdən əldə
etdiyi nektardır. Kəpənək
uçuş və digər işlərdə qidadan aldığı kimyəvi enerjini
istifadə edir.

əhatə edən hava ilə istilik alış-verişini
qulaq damarlarındakı qan axışı vasitəsilə tənzimləyərək bədən temperaturunu sabitləyə bilir.

▼ Çoxalma. Canlı

orqanizm öz bənzərini yaradır.

▲ Xaricdən gələn qıcığa

▲ Böyümə və inkişaf. Burada-

kı palıd toxumunda olduğu
kimi, canlının valideynlərindən
aldığı, genlərdə daşınan irsi
informasiya onun böyüməsinə
və inkişafına yön verir.

FƏSİL 1

cavab vermək. Soldakı
Venera milçəktutanı
ətrafdan gələn qıcığın
bir növü olan çəyirtkənin onun açıq qapanının üstünə düşməsinə
cavab olaraq sürətlə
qapanmışdır.

Biologiyanın Əsas Mövzuları, Təkamül və Elmi Araşdırma

3

BAŞLIQ 1.1

Canlı həyatın analizinin beş əsas mövzusu bunlardır:
Quruluş
İnformasiya
Enerji və Maddə
Qarşılıqlı Əlaqə
Təkamül

Biologiyanın əsas mövzuları
Biologiyanın əhatə dairəsi çox genişdir və maraqlı
kəşflərə hər gün yenisi əlavə olunur. Bu əhatə dairəsindəki mövzu müxtəlifliyini və məlumatları ortaq bir
çərçivəyə necə yerləşdirməli? Diqqəti bu elmin əsas
mövzuları ətrafında toplamaq işi asanlaşdıracaqdır.

Şəkil 1.3

İndisə hər mövzuya ayrı-ayrılıqda qısaca göz ataq.

Bioloji Quruluş Səviyyələrinə Səyahət
◀ 1 Biosfer

Kosmosdan belə, canlı təbiətin izləri görünür. Məsələn, meşələrin əmələ gətirdiyi nəhəng yaşıl ləkələr Yer kürəsindəki canlılığın əlamətidir. Əslində, buradan bütün biosfer – Yerin bütün canlıları və onların yaşadığı yerlər
görünür. Quru və su hövzələrinin böyük hissəsi, yerdən bir neçə kilometr yüksəkliyə qədər atmosfer, hətta
səthindən okeanın ən dərin çöküntülərinə qədər uzanan hər yer biosferi təşkil edir.

◀ 2 Ekosistem

İyerarxik piramidada ilk dayanacağımız tropik meşə, otlaq, çöl və mərcan
rifləri kimi ekosistem örnəklərindən biridir: Şimali Amerikada bir dağ
çəmənliyi. Ekosistem bəlli ərazidə yaşayan bütün canlılar və onlarla qarşılıqlı əlaqədə olan torpaq, su, atmosfer qazları, işıq kimi cansız mühitdən
ibarətdir.

▶ 3 İcma

Bəlli bir ekosistemdə yaşayan orqanizmlərin cəminə
bioloji icma deyilir. Buradakı çəmənlik ekosistemi
icmasında cürbəcür bitki, heyvan, göbələk və kiflə yanaşı, adi gözlə görünməyən sonsuz müxtəliflikdə bakteriya və bənzər mikroorqanizmlər yaşamaqdadır. Bu
canlıların hər biri bəlli bioloji növə, yəni yalnız bir-birilə
cütləşib çoxala bilən müəyyən bir qrupa daxildir.

▶ 4 Populyasiya

Populyasiya bir növə aid olub, bəlli ərazidə
yaşayan bütün fərdləri əhatə edir. Məsələn,
buradakı çəmənlikdə acıpaxla çiçəyi və maral
yaşayır. İcmanın tərifini müəyyən bir ərazidə
məskunlaşmış populyasiyalar bütünü şəklində də vermək olar.
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▲ 5 Orqanizmlər

Canlı təbiətin bir fərdi orqanizm adlanır. Bu çəmənlikdəki hər bitki bir orqanizmdir; həmçinin hər heyvan,
hər göbələk və hər bakteriya
bir orqanizmdir.

Mövzu: Bioloji quruluşun səviyyələri ilə
qalxdıqca, hər yeni pillədə yeni yaranan
xassə özünü göstərir

Bioloji iyerarxiyanın quruluş səviyyələri ilə aşağı
enmək reduksionizm adlanan yanaşmanı təmsil edir. Yanaşmanın belə adlandırılmasının səbəbi, mürəkkəb sistemləri daha asan öyrənilə bilən, daha sadə sistemlərə
“reduksiya” (ing. reduce kiçiltmək, endirmək) etməsi,
yaxud “endirmə”sidir. Reduksionizm biologiyada əhəmiyyətli yer tutur. Məsələn, James Watson və Francis
Crick hüceyrədən götürdükləri DNT-nin molekulyar quruluşunu öyrənərək bioloji irsiyyətin kimyəvi əsaslarını
kəşf etmişdirlər. Reduksionizm çox sayda böyük kəşflərə yol açmışdır. Ancaq növbəti hissədə bəhs edəcəyimiz kimi, bu yanaşmanın təbii olaraq, Yer kürəsindəki
həyatla bağlı formalaşdırdığı təsəvvür natamamdır.

QURULUŞ Yer kürəsindəki həyatın öyrənilməsi canlı
orqanizmi əmələ gətirən mikroskopik ölçülərdəki
molekul və hüceyrələrdən, yaşayan bütöv planetə qədər
uzanır. Bioloqlar bioloji quruluşun bu ucsuz-bucaqsız
spektrini fərqli səviyyələrə bölürlər. Şəkil 1.3 kosmosdan
başlayaraq dağ çəmənliyinin canlı dünyasını mərhələmərhələ təsvir edir. Bu səyahət addım-addım bioloji
quruluş iyerarxiyasını vurğulayır.

▼ 6 Orqan

Mürəkkəb orqanizmin memari quruluş pillələriylə aşağı doğru endikcə, iyerarxik struktur özünü
göstərməyə davam edir. Yarpaq orqanizmin
bədənində birdən çox toxumadan ibarət spesifik
funksiyası olan, orqan adlanan parçaya bir nümunədir. Yarpaq, gövdə və kök bitkinin əsas orqanlarıdır.
Orqanın içindəki hər toxumanın
özünəməxsus düzülüşü var və
orqanın funksiyasında spesifik
rol oynayır.

Hüceyrə

▶ 8 Hüceyrə

Hüceyrə struktur və
funksiya baxımından
canlı həyatın ən
təməl vahididir.
Bəzi orqanizmlər
bütün funksiyaların
yerinə yetirildiyi
tək bir hüceyrədən
ibarətdir. Digərləri
çoxhüceyrəlidir
və iş ixtisaslaşmış hüceyrə
növləri arasında bölünür. Yarpaq
toxumasının böyüdülmüş
görüntüsündəki bu hüceyrənin
eni təxminən 40 mikrometrdir
(μm). 500 hüceyrə bir qəpiyin
diametr xəttini doldura bilir. Bu kiçik
hüceyrələrin içində onlardan da
balaca yaşıl parçacıqlar, fotosintez
prosesini aparan xloroplastlar
yerləşir.

▼ 7 Toxuma

Yarpağın hər hansı toxumasını görmək üçün mikroskopa ehtiyac var. Toxuma orqanizmdəki bir qrup hüceyrənin birlikdə işləyərək bəlli funksiya yerinə yetirən hissəsidir. Yandakı yarpaq bucaq altında kəsilmişdir. Şəklin sol hissəsindəki arı pətəyinə
bənzəyən toxuma işıq enerjisinin şəkərdəki
kimyəvi enerjiyə çevrildiyi fotosintez prosesinin baş verdiyi əsas yerdir. Sağdakı iç-içə
girmiş naxışları olan dəriyəbənzər toxuma
isə epidermis adlanır. Şəkər istehsalında xam
maddə olan CO2, epidermisdəki dəliklərdən
yarpağın içinə daxil olur.

10 μm

50 μm

▼ 9 Orqanel

Orqanellər hüceyrənin içində
müxtəlif funksiyalar yerinə
yetirən bölmələrdir. Onlardan
biri olan xloroplastı güclü
mikroskop vasitəsilə çəkilmiş
aşağıdakı görüntüdə görmək
mümkündür.

Xloroplast

FƏSİL 1

1 μm

▼10 Molekul

Son dayanacaq həyatın molekulyar səviyyəsində yerləşən xlorofildir. Bir molekul atom
adlanan vahidlərin ən az ikisindən ibarət olan
kimyəvi strukturdur. Atomlar burada göstərilən
kompüterlə qurulmuş şəkildə top formasındadır. Xlorofil yarpağın yaşıl olmasına səbəb olan,
fotosintez prosesində
günəş işığını udan
piqmentdir. Xloroplastın içindəki milyonlarla
xlorofil molekulu bəlli
bir sistem daxilində işıq
enerjisini qidanın kimyəvi enerjisinə çevirir.
Atomlar

Xlorofil
molekulu
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Yaranan Xassə
İndisə Şəkil 1.3-ə tərsdən baxaq; molekulyar səviyyədən başlayaraq yuxarı çıxaq. Beləcə, pillələri qalxdıqca ortaya çıxan yeni xassələri təyin etmək imkanı
yaranacaqdır. Yaranan xassə mürəkkəblik artdıqca,
sistemin parçaları arasında əmələ gələn qarşılıqlı əlaqə
və quruluşun nəticəsidir. Məsələn, fotosintez bütöv
xloroplastda işləyir, ancaq sınaq şüşəsində təsadüfi
şəkildə yerləşən xlorofil və digər molekul qarışığında
həyata keçməyəcəkdir. Fotosintez kimi koordinasiyalı
proses bu molekulların xloroplast içində xüsusi şəkildə
düzülməsini tələb edir. Reduksionist yanaşmanın əsas
subyekti olan canlı sistemlərin təcrid olunmuş ayrı-ayrı
hissələrində, üst quruluş səviyyələrində ortaya çıxan bir
sıra önəmli xassə çatışmır.
Yaranan xassə canlı həyat ilə məhdudlaşmır. Velosiped
hissələriylə dolu qutu ilə heç yerə gedə bilməzsiniz, ancaq bəlli şəkildə düzüldükdə, istədiyiniz yerə pedallaya
bilərsiniz. Lakin bioloji sistemlər belə, cansız sistemlərlə
müqayisədə dəfələrlə mürəkkəbdir və buna görə də
həyatın yaranan xassələrini öyrənmək xüsusilə çətindir.
Yaranan xassələri dərindən anlaya bilmək üçün,
bu gün bioloqlar reduksionizmi bioloji sistemlərin
hissələri arasındakı qarşılıqlı əlaqələri öyrənən sistem
biologiyası sahəsi ilə birləşdirirlər. Buradakı mənası ilə
sistem bir yarpaq ola biləcəyi kimi, bir qurbağa, qarışqa
sürüsü, yaxud səhra ekosistemi də ola bilər. Sistem
biologiyası bir-birini tamamlayan şəbəkə şəklində
qurulmuş parçaların dinamik davranışını öyrənib
modelləşdirərək yeni suallar verməyə imkan yaradır.
Məsələn, bədənimizdəki molekullararası əlaqədən
yaranan şəbəkələr 24 saatlıq yuxu və oyaqlıq dövrünü
necə yaradır? Daha iri miqyasda, atmosferdəki karbon
dioksidin tədrici artımı ekosistemləri və biosferi necə
tamamilə dəyişdirir? Sistem biologiyası canlı həyatın
bütün səviyyələrini öyrənmək üçün istifadə oluna bilir.

bilməsinə imkan verir, beləliklə, sadəcə onlara məxsus
olan geriyə doğru uçmaq və havada bir yerdə durmaq
bacarığına malikdirlər. Bu quşlar havada asılı halda
duraraq nazik, uzun dimdiklərini gülün içinə uzadır və
oradakı nektar ilə bəslənirlər. Canlı təbiətin struktur
ilə funksiyası arasındakı bu zərif uzlaşmanı təbii seçmə
izah edir. Bu haqda irəlidə danışacağıq.

Hüceyrə: Orqanizmin Struktur və
Funksiyasının Təməl Vahidi
Hüceyrə canlı təbiətin struktur iyerarxiyasında canlı
üçün tələb olunan bütün proseslərin həyata keçirilə
bildiyi ən kiçik quruluş vahididir. Hüceyrə nəzəriyyəsi 1800-cü illərdə, bir çox alimin müşahidələrinə
əsasən ortaya çıxmışdır. Nəzəriyyəyə görə, bütün canlı
orqanizmlər həyatın ən təməl vahidi olan hüceyrədən
ibarətdir. Həqiqətən də, orqanizmin bütün fəaliyyəti
hüceyrənin funksiyasından asılıdır. Məsələn, bu sətirləri oxuyarkən, gözlərinizin hərflər üzərində gəzişməsi
əzələ və neyron hüceyrələrinin fəaliyyətinin nəticəsidir.
Karbon atomu dövrəsi kimi qlobal miqyasda baş verən
hadisələr belə, yarpaq xloroplastlarında baş verən fotosintez kimi, hüceyrəvi fəaliyyətlərdən asılı ola bilir.
Bütün hüceyrələr bəlli ortaq xassələrə malikdir.
Məsələn, hüceyrələrin hamısı ətraf mühit ilə maddə alış-verişini tənzimləyən membran ilə əhatələnib.
Bunlarla yanaşı, iki əsas növ hüceyrə mövcuddur:
prokariot və eukariot. Tək bir hüceyrədən ibarət olan
iki qrup mikroorqanizm, bakteriya və arxeya prokariot
canlılardır. Qalan bütün canlılar, o cümlədən, heyvan və
bitkilər eukariotik hüceyrələrdən ibarətdir.
Şəkil 1.4 Eukariot və prokariot hüceyrələrin
ölçü və mürəkkəblik baxımından müqayisəsi.
Hüceyrələrin nisbi ölçüləri həqiqidir. Prokariot
hüceyrənin daha çox böyüdülmüş variantı üçün
Şəkil 6.5-ə bax.

Struktur və Funksiya
Bioloji iyerarxiyanın hər bir səviyyəsində struktur
ilə funksiyanın yaxın əlaqəsini görürük. Şəkil 1.3-dəki
yarpağın nazik və yastı olması, onun günəş işığını xloroplast vasitəsilə udmasını maksimallaşdırır. Bütün canlı
formalarında bu cür struktur-funksiya əlaqəsi mövcud
olduğu üçün müəyyən bioloji strukturun öyrənilməsi onun nə etdiyi və
necə işlədiyi haqda da çoxlu məlumat verir. Eyni şəkildə, bir şeyin
funksiyasını bilmək onun struktur
və quruluşu ilə bağlı fikir yaradır.
Heyvanlar aləmində struktur və funksiya arasındakı
qarşılıqlı əlaqəni göstərən
saysız nümunə mövcuddur. Məsələn, kolibri
quşunun anatomiyası
qanadlarının çiyin
ətrafında fırlana
6
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Eukariot hüceyrə
Membran

Prokariot hüceyrə
DNA
(nüvə yoxdur)
Membran

Sitoplazma

Nüvə
(membranla
əhatəli)
Membran
əhatəli orqanellər

DNT (nüvə boyunca
paylanmışdır)

1 μm

VİZUAL BACARIQ Miqyas xəttinin uzunluğunu ölçərək prokariot hüceyrənin həqiqi uzunluğunu hesablayın. Daha sonra eukariot hüceyrənin ən
böyük diametrini hesablayın.
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Eukariot hüceyrə membranla əhatəli orqanellərə malikdir (Şəkil 1.4). DNT ehtiva edən bəzi orqanellər, eynilə
nüvə kimi, eukariot hüceyrələrin hamısında mövcuddur.
Digər orqanellər müvafiq hüceyrə növünə xarakterikdir.
Məsələn, xloroplast ancaq fotosintezedici eukariot hüceyrələrə məxsusdur (Şəkil 1.3). Eukariot hüceyrənin əksinə,
prokariot hüceyrə nüvə və digər membran əhatəli orqanellərdən məhrumdur. Bundan əlavə, prokariot hüceyrə
adətən eukariot hüceyrədən daha kiçik olur (Şəkil 1.4).

Şəkil 1.6 Orqanizmin
valideynlərdən aldığı DNT
onun inkişafına yön verir.

DNT ehtiva edən nüvələr
Sperm hüceyrəsi

Yumurta
hüceyrəsi

Mövzu: Həyatın Əsas Vəzifələrindən Biri
Genetik İnformasiyanın Ekspressiyası və
Ötürülməsidir

Hər iki valideynin
DNT-sini ehtiva
edən mayalanmış
yumurta

İNFORMASİYA Hüceyrənin genetik materialı xromosom
adlanan strukturların içində DNT (dezoksiribonuklein
turşusu) şəklində qorunub saxlanır. Bölünməyə hazırlaşan hüceyrədəki xromosomları DNT-yə bağlandığında
mavi rəngə çevrilən boya ilə görmək mümkündür

Eyni DNT-li
embrionun
hüceyrələri
Valideynlərinin
xassələrini daşıyan
bala orqanizm

(Şəkil 1.5).

Şəkil 1.5 Ağciyər hüceyrəsi iki kiçik hüceyrəyə bölünür.
Əmələ gələn hüceyrələr böyüyüb yenidən bölünəcəkdirlər.

Şəkil 1.7 DNT: Genetik maddə
Nüvə
10 μm

DNT

Hüceyrə

A
C
Nukleotid

T
A
T
A

DNT - Genetik Maddə
Hüceyrə bölünmədən əvvəl, ilk olaraq DNT özünü
replikasiya edir, yəni ikiləşdirir və əmələ gələn iki bala
hüceyrənin hər biri valideynindəki ilə tamamilə eyni olan
bir dəst xromosoma yiyələnir. Bir xromosomun içində
yalnız bir ədəd uzun DNT olur. Bu DNT-lərin hər biri
yüzlərlə, hətta minlərlə gen adlanan parça ehtiva edir.
Nəsildən-nəslə ötürülən genlər irsi informasiyanın təməl
vahididir. Genlər hüceyrədə sintez olunan bütün molekulların inşası üçün lazım olan informasiyanı kodlaşdırır.
Bu molekullar da öz növbəsində, hüceyrənin kimlik və
funksiyasını təyin edir. Hər bir insanın həyatı valideynlərindən irsən aldığı DNT molekullarını ehtiva edən tək bir
hüceyrə ilə başlayır. Hər hüceyrə bölünməsindən əvvəl
DNT surətinin çıxarılması nəticəsində bədəninizi əmələ
gətirən trilyonlarla hüceyrənin hər birinə bu DNT-nin bir
nüsxəsi düşür. Hüceyrələr böyüyüb çoxalarkən, DNT-dəki
informasiya orqanizmin inkişafını yönləndirir (Şəkil 1.6).
DNT molekulunun strukturu, onun informasiya
daşıyıcısı kimi fəaliyyətinin əsasını təşkil edir. DNT ikiqat
spiral şəklində burulmuş iki uzun zəncirdən, onlar isə
nukleotid adlanan dörd növ (A, T, G və C) təməl kimyəvi
FƏSİL 1

C
C
G
T
A
G
T
A
(a) DNT ikiqat spiralı. Bu
model DNT parçasının
atomlarını təsvir edir.
Nukleotidlərdən ibarət
iki uzun zənciri olan DNT
molekulu üçölçülü fəzada
ikiqat spiral formasını alır.

(b) DNT-nin tək zənciri. Təsvir
və hərflər DNT molekulunun bir
zəncirinin kiçik bir hissəsindəki
nukleotidləri təmsil edir. Genetik
informasiya dörd növ nukleotidin
spesifik ardıcıllığı şəklində kodlaşdırılır. Nukleotid növləri A, T, C və
G hərfləri ilə göstərilir.
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bloklardan ibarətdir (Şəkil 1.7). Bu dörd nukleotidin
spesifik ardıcıllıqla düzülüşü gendəki informasiyanı
kodlaşdırır. DNT-nin informasiya kodlaşdırma tərzi
bizim əlifbanın hərflərindən sözlər düzəldərək onlara
bəlli mənalar yükləməyimizə bənzəyir. Məsələn, kəs
sözü kəsmə əməliyyatını ifadə edərkən, eyni hərflərdən
ibarət əks və sək (səkmək) sözləri isə tamamilə başqa
məna verir. Nukleotidləri dörd hərfli əlifba kimi
təsəvvür etmək olar.
Bir çox gen protein istehsalında ilkin çertyoj vəzifəsi
daşıyır. Məsələn, bir bakteriya geni şəkər molekulunu
parçalamaq üçün protein kodlaşdırdığı halda, başqa
bir insan geni infeksiya ilə mübarizə aparmaq üçün
anticisim kodlaşdıra bilir. Ümumiyyətlə, proteinlər
hüceyrənin inşa və fəaliyyətində mərkəzi rol oynayır.
Protein kodlaşdıran genlər protein istehsal prosesini
dolayı yolla, RNT adlanan ara molekul vasitəsilə idarə
edir (Şəkil 1.8). Gen boyu düzülmüş nukleotid ardıcıllığı əvvəlcə mRNT molekuluna köçürülür, sonra isə
aminturşu adlanan təməl vahidlərdən ibarət proteinə
tərcümə edilir. Proses tamamlandıqda aminturşu zənciri
özünəməxsus forma və funksiyaya malik xüsusi protein əmələ gətirir. Gendəki informasiyanın hüceyrəvi
məhsula çevrilmə prosesi bütövlükdə gen ekspressiyası
adlanır.
Bütün canlılar genin ekspressiyası üçün aşağı-yuxarı
eyni genetik koddan istifadə edirlər, yəni bəlli nukleotid ardıcıllığının mənası orqanizmlər arasında dəyişmir.
Canlı orqanizmlər arasındakı fərq, əsasən onların genetik kodlarındakı fərqdən yox, nukleotid ardıcıllığının
fərqli olmasından qaynaqlanır. Genetik kodun bu şəkildə universal olması bütün canlıların bir-biriylə yaxından
əlaqəli olmasının əsaslı dəlilidir. Müəyyən bir proteini
kodlayan genin müxtəlif orqanizmlərdəki ardıcıllıqlarını
müqayisə edərək, həm proteinin özü, həm də növlərin
qohumluğu haqqında dəyərli informasiya əldə etmək
olar.
Şəkil 1.8-də göstərilən mRNT proteinə tərcümə
olunur, ancaq bütün RNT molekullarının sonu belə
olmur. Məsələn, bir neçə on ildir ki, bəzi RNT növlərinin protein sintezi aparatının tərkib hissəsi olduğu elmə
məlumdur. Son zamanlarda alimlər protein kodlaşdıran
gen fəaliyyətinin tənzimində və bir sıra başqa prosesdə iştirak edən yeni RNT növləri kəşf etmişdirlər. Bu
RNT-ləri də genlər kodlaşdırır, həmçinin bu molekulların istehsalı da gen ekspressiyası anlayışına daxildir.
DNT protein və RNT-lərin istehsalı üçün lazım olan
informasiyanın daşıyıcısıdır və hər hüceyrə bölünməsində surətinin çıxarılması ilə genetik informasiyanın
nəsildən-nəslə dəyişmədən ötürülməsini təmin edir.

Genomika: DNT Ardıcıllıqlarının
Genişmiqyaslı Analizi
Bir orqanizmin valideynlərindən irsən aldığı genetik
təlimatların cəminə genom deyilir. Tipik insan hüceyrəsi bir-birinə bənzər iki dəst xromosoma malikdir və
bu dəstlər təxminən 3 milyard nukleotid cütündən
qurulmuş DNT-dən ibarətdir. Bu nukleotidlər tək hərfli
8
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Şəkil 1.8 Gen ekspressiyası: Hüceyrə gendə saxlanılan informasiya əsasında funksional protein istehsal edir.

(a) Göz bəbəyinin arxasında
yerləşən göz linzası işığı fokuslaya bilir, çünki linza hüceyrələri kristalin adlanan şəffaf
proteinin sıx şəkildə yan-yana
düzülməsi ilə əmələ gəlmişdir.
Bəs hüceyrə kristalin proteinini
necə istehsal edir?

Linza
hüceyrəsi

(b) Linza hüceyrəsi DNT-dəki informasiyadan istifadə edərək kristalin proteini əmələ gətirir.
Kristalin geni
Kristalin geni
xromosomdakı
DNT-nin bir hissəsidir.

DNT (kristalin
geninin bir
parçası)

TRANSKRİPSİYA

Hüceyrə DNT nukleotidlərinin ardıcıllığı şəklində kodlaşdırılan informasiya vasitəsilə mRNT
adlanan spesifik RNT molekulu əmələ gətirir.

mRNT

TRANSLYASİYA

Hüceyrə mRNT nukleotidlərində saxlanan
informasiyanı aminturşu ardıcıllığına tərcümə
edir.

Aminturşu
zənciri

PROTEİN BÜKÜLMƏSİ

Protein
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Kristalin proteini

Aminturşu zənciri bükülərək spesifik kristalin
proteini formasını alır.
Növbəti mərhələdə
kristalin proteinləri paketlənərək işığın fokuslanmasına və nəticədə
gözün görməsinə şərait
yaradır.

qısaltmalar olaraq qarşınızdakı biologiya dərsliyinin
hərfləri böyüklüyündə çap olunsa, bütün genomun mətni bunun kimi 700 ədəd kitabı doldurar.
1990-cı illərdən bu yana ortaya çıxan inqilabi texnoloji
yeniliklər genom ardıcıllığını təyinetmə işlərini dəfələrlə
sürətləndirmişdir. Hazırda bir növün nümunəvi fərdini
təmsil edən bütün nukleotid ardıcıllıqlarının cəmi olan
genom ardıcıllığı, insan daxil olmaqla, bir çox heyvan,
bitki, göbələk, bakteriya və arxeyalar üçün aşkar edilmişdir. Genom ardıcıllama layihələrindən qaynaqlanan
informasiya selini və bilinən gen funksiyalarının gün
keçdikcə böyüyən kataloqlarını anlamaq üçün alimlər
hüceyrə və molekul səviyyəsində sistem biologiyası
yanaşması olaraq bilinən metodu tətbiq edirlər. Gen
və DNT-nin digər hissələrini tək-tək araşdırmaqdansa,
dəstlər halında bir, yaxud daha çox növdə tədqiq edirlər.
Bu yanaşma genomika adlanır. Bənzər şəkildə, proteomika termini protein dəstlərinin tədqiq olunduğu elmdir. (Bəlli hüceyrə, toxuma, yaxud orqanizm tərəfindən
istehsal olunan proteinlərin toplusuna proteom deyilir).
Araşdırma texnologiyaları sahəsində atılan üç böyük addım genomika və proteomika yanaşmalarının
tətbiqinə imkan yaratmışdır. Bunlardan biri çox sayda
bioloji nümunəni sürətli şəkildə analiz edə bilən yüksək
məhsuldarlığa malik (ing. high throughput) texnologiyalardır. İkinci böyük addım bu nəhəng informasiya yığınını
saxlamaq, təşkil etmək, sinifləndirmək və analiz etmək
üçün kompüter vasitələrini yaradan bioinformatika
adlı yeni elmin inkişafıdır. Üçüncü yenilik kompüter
mütəxəssislərinin, riyaziyyatçı, mühəndis, kimyaçı,
fizik və əlbəttə ki, bioloq kimi müxtəlif elm sahələrində
işləyən mütəxəssislərin yaxın əməkdaşlığına imkan yaradan interdisiplinar araşdırma komandalarının qurulmasıdır. Bu araşdırma qruplarındakı alimlərin məqsədi bütöv

Şəkil 1.9 Enerji axını və
kimyəvi dövran. Ekosistemdə
enerji axını bir yöndə hərəkət
edir: bitki fotosintez ilə günəş
işığından aldığı enerjini kimyəvi
enerjiyə (şəkər kimi qida molekullarında saxlayaraq) çevirir.
Bu enerji bitkinin özü, yaxud
digər orqanizmlər tərəfindən iş
görmək üçün istifadə olunur və
sonda hamısı istilik olaraq ekosistemdən kənar edilir. Kimyəvi
maddə isə bunun əksinə, canlı
orqanizmlər ilə cansız mühit
arasında davamlı şəkildə dövr
edir.

orqanizm və hüceyrələrdə DNT tərəfindən istehsal
olunan protein və RNT-lərin bütövlükdə koordinasiyalı
şəkildə necə işlədiyini başa düşməkdir.

Mövzu: Həyat Maddə və Enerjinin Daşınması
və Çevrilməsi Proseslərindən Asılıdır
ENERJİ VƏ MADDƏ Canlının ən fundamental xassələrindən biri həyat fəaliyyətlərini davam etdirə bilmək üçün
enerji istifadə etməsidir. Hərəkət, böyümə, çoxalma və
həyatın digər müxtəlif hüceyrəvi fəaliyyətləri işdir; iş isə
enerji tələb edir. Həyat çox hissəsi Günəş qaynaqlı olan
bu enerjinin bir haldan digərinə çevrilmə prosesi nəticəsində mümkün olmaqdadır (Şəkil 1.9). Bitki Günəş işığını udaraq, ondakı enerjini fotosintez vasitəsilə, kimyəvi
enerji olaraq şəkər kimi qida maddələrinin içinə həbs
edir. İşıq enerjisini kimyəvi enerjiyə çevirən bitki və
digər fotosintetik orqanizmlər istehsalçı canlılar adlanır.
İstehsalçıların enerjisi buradan birbaşa digər orqanizmlər
və yaxud onların qalıqlarıyla bəslənən istehlakçı canlılara keçir (məsələn, heyvanlara).
Orqanizm əzələ yığılması, yaxud hüceyrə bölünməsi
kimi işləri görmək üçün kimyəvi enerji istifadə etdikdə,
enerjinin bir hissəsi ətrafa yayılır, istilik olaraq itirilir.
Nəticədə, enerji ekosistemdə bir istiqamətdə axır: işıq
olaraq daxil olur, istilik şəklində çıxır. Kimyəvi maddələr
isə ekosistemin içində dövrə vurur, təkrar-təkrar istifadə
olunur (Şəkil 1.9). Bitkinin hava, yaxud torpaqdan əldə
etdiyi maddə, onun gövdəsinin tərkibinə keçir və daha
sonra bitkini yeyən heyvanın vücuduna daxil olur. Son
mərhələdə bu kimyəvi maddələr tullantı maddələrini,
yarpaq və ölü canlıları parçalayan bakteriya və göbələk
kimi çürüdücülər vasitəsilə yenidən ətraf mühitə qaytarılır.

ENERJİ AXINI

LƏR DÖVRA
DDƏ
NI
MA
Bitki
günəş
işığını
kimyəvi
enerjiyə
çevirir.

Günəşdən
gələn işıq
enerjisi.

Canlılar kimyəvi
enerji vasitəsilə
iş görür.

Bitki maddəni
hava və torpaqdan əldə edir.
Kimyəvi
maddələr
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Maddə bitkini
yeyən canlılara
keçir.

İstilik
sistemdən
kənara çıxır.

Kif və bakteriya
kimi çürüdücülər
tökülmüş yarpaq
və ölü orqanizmləri parçalayaraq
maddəni torpağa geri qaytarır.
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Mövzu: Molekullardan Ekosistemə Qədər,
Qarşılıqlı Əlaqə Bioloji Sistemdə Böyük
Əhəmiyyətə Malikdir

Şəkil 1.10 Əks-əlaqə tənzimi. İnsan bədəni əsas yanacaq olan
qlükozun istifadəsini və ehtiyat saxlanmasını tənzimləyir. Təsvirdə mənfi
əks-əlaqə nümunəsi kimi insulinə cavab olaraq ilkin stimulun azalması
təsvir olunur.

QARŞILIQLI ƏLAQƏ Bioloji iyerarxiyanın istənilən səviy-

Mədəaltı vəzinin insulin
Qandakı
istehsal edən hüceyrəsi.
qlükoz
1 Qanda qlükoz səviyyəsinin yüksək
İnsulin
olması mədəaltı vəzinin qana insulin
ifraz etməsinə yol açır.

Molekullar: Orqanizmin İçindəki Qarşılıqlı
Əlaqələr

-

2 İnsulin qan ilə bütün vücudu
dövr edir.
Mənfi əks-əlaqə

yəsində sistemin parçaları arasındakı qarşılıqlı əlaqə
bir bütün olaraq sistemin işləməsini təmin edir. Bu fakt
hüceyrədəki molekul üçün olduğu qədər, hər hansı ekosistemin parçaları üçün də doğrudur; hər ikisi nümunə
olaraq kitabda verilmişdir.

3 İnsulin hüceyrələrə bağlanaraq
qlükozun qandan alınmasına,
qaraciyər hüceyrələrində isə qlükozun toplanmasına gətirib çıxarır.
Bunun nəticəsində qandakı qlükoz
səviyyəsi aşağı düşür.

Quruluşun aşağı pillələrində, orqanizmi əmələ gətirən
parçalar — orqan, toxuma, hüceyrə və molekullar arasındakı qarşılıqlı əlaqə, bu parçaların maneəsiz şəkildə
işləməsi üçün vacibdir. Məsələn, qandakı şəkər səviyyə4 Azalan qlükoz səviyyəsi artıq
sinin tənzimini ələ alaq. Bədəndəki hüceyrələr iki əks
insulin ifrazatını stimullaşdırmağa
prosesi — şəkərin parçalanması və ehtiyat olaraq saxlanqadir deyil.
ması — tənzimləyərək yanacağa (şəkərə) olan tələb və
VİZUAL BACARIQ
Burada insulinə cavab nədir? Cavabın azaltdığı
təklifi eyni səviyyədə saxlamalıdır. Burada əsas məqam
ilkin qıcıq hansıdır?
bir çox bioloji prosesin özünü tənzimləmədə istifadə
etdiyi əks-əlaqə mexanizmidir.
akasiya ağacı öz kökündə məskən salan torpaq mikroƏks-əlaqə tənzimi nəticə, yaxud məhsulun özünü
orqanizmlərilə, üzərində yaşayan həşəratlarla və yarəmələ gətirən prosesi tənzimlədiyi mexanizmdir. Canlıpağı, meyvəsi ilə bəslənən heyvanlarla qarşılıqlı əlaqə
larda ən çox təsadüf olunan tənzim növü nəticənin ilkin
qurur (Şəkil 1.11). Canlılar arasındakı qarşılıqlı əlaqədə
qıcığını azaldan mənfi əks-əlaqə tipidir. Yemək yedikdən
hər iki tərəf faydalana, biri faydalanarkən, digəri zərər
sonra qanda qlükoz şəkərinin səviyyəsinin artması məgörə, yaxud hər iki tərəf zərər görə bilər. “Süpürgəçi”
dəaltı vəzi hüceyrələrinin insulin ifraz etməsinə səbəb
balığın tısbağanın üstündəki parazitləri yeməsi qarşılıqlı
olur (Şəkil 1.10). Bu da, öz növbəsində, bədən hüceyfayda, pələngin zebri ovlayaraq yeməsi isə növlərdən
rələrinin qlükozu əldə etməsinə, qaraciyər hüceyrələribirinin fayda, digərinin zərər görməsinə nümunədir.
nin isə ehtiyat üçün yığmasına gətirib çıxarır; nəticədə,
İki bitkinin torpaqdakı məhdud resurs üçün rəqabət
qandakı qlükoz səviyyəsi düşür. Bu, insulin ifrazına yol
aparması isə qarşılıqlı əlaqənin hər iki tərəfə ziyan
açan qıcığı aradan qaldıraraq biokimyəvi
yolu bağlayır.
Şəkil 1.11 Afrika akasiyasının digər orqanizmlər və fiziki mühit ilə qarşılıqlı əlaqəsi.
Beləliklə, məhsul onu əmələ gətirən
Günəş işığı
prosesi mənfi şəkildə tənzimləyir.
Mənfi əks-əlaqə qədər çox olmasa da,
Yarpaq Günəşdən
müsbət əks-əlaqə mexanizmi ilə tənzimYarpaq havadan
işıq enerjisi udur.
karbon qazı qəbul
lənən bioloji proseslər də mövcuddur:
edib oksigen
burada məhsul onu əmələ gətirən prosesi
buraxır.
sürətləndirir. İnsan qanının yaralanmaya
cavab olaraq laxtalanması bu mexanizmə
bir nümunədir. Qan damarı zədələndiyi
Yerə düşən yarzaman trombosit adlanan parçalar zədə
paq onu çürüdən
alan bölgəyə yığışmağa başlayır. Müsbət
orqanizmlər tərəfindən parçalanır
əks-əlaqəni trombositlər tərəfindən buvə içindəki mineraxılan kimyəvi maddənin yeni trombositral torpağa geri
lər cəzb etməsində görə bilərik. Trombosit
qayıdır.
toplanması mürəkkəb proseslər zəncirinə
təkan verir və yara laxta ilə örtülür.

Ekosistem: Orqanizmin Başqa
Canlılar və Cansız Mühit ilə
Qarşılıqlı Əlaqəsi

Torpaqdakı su
və minerallar
kök vasitəsilə
çəkilib alınır.

Ekosistem səviyyəsində bütün orqanizmlər bir-birilə əlaqədədir. Məsələn,
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Heyvan ağacın
yarpaq və meyvələrini yeyərək qidalı
maddə və mineralları
ifrazat şəklində torpağa geri qaytarır.

vurmasının örnəyidir. Canlılar arasındakı qarşılıqlı əlaqə
ekosistemin bütövlükdə tənzimlənməsinə kömək edir.
Hər canlı, eyni zamanda ətraf mühitdəki fiziki şeylərlə də qarşılıqlı əlaqədədir. Məsələn, ağac yarpağı işığı
günəşdən alır, karbon dioksidi havadan udur, oksigeni
isə havaya buraxır (Şəkil 1.11). Öz növbəsində, ətraf mühit də canlıların təsirinə məruz qalır. Məsələn,
bitki torpaqdan su və mineral almaqla yanaşı, böyüdükcə kökü daşları parçalayır və torpağın əmələgəlmə
prosesinə kömək edir. Qlobal miqyasda nümunə isə,
atmosferdə mövcud olan bütün oksigenin bitki və digər
fotosintetik canlılar tərəfindən istehsal olunmasıdır.
Digər canlılar kimi, biz insanlar da ətraf mühitimizlə
qarşılıqlı əlaqə qururuq və bu əlaqənin mənfi nəticələri
də var. Məsələn, son 150 ildə bəşəriyyət fosil yanacaqlarından (kömür, neft və qaz) istifadəni dəfələrlə
artırmışdır. Bu proses nəticəsində atmosferə külli
miqdarda karbon dioksid (CO2) və digər qazlar buraxılmışdır ki, bu da, istiliyin Yer kürəsinin səthinə yaxın
bölgələrdə tutulub saxlanmasına səbəb olmuşdur (Şəkil
56.29). Hesablamalara görə, 1900-cü ildən bu yana
insan fəaliyyəti nəticəsində atmosferə buraxılan CO2
Yer kürəsinin orta temperaturunu təxminən 1ºC artırmışdır. Qlobal modelləmə təxminlərinə görə, karbon və
digər qazların bu sürətlə atmosferə buraxılması davam
edərsə, bu əsrin sonlarında temperaturun daha 3ºC
artması gözlənilir.
İqlim dəyişikliyi qısa müddətli hava şəraitinin dəyişməsindən fərqli olaraq, otuz ildən çox çəkən, müəyyən
istiqamətdə irəliləyən qlobal dəyişiklikdir. Hazırda baş
verən qlobal istiləşmə iqlim dəyişikliyinin əsas aspektidir, lakin bunun başqa nəticələri də mövcuddur: külək
və yağıntı xüsusiyyətləri dəyişir, fırtına və quraqlıq kimi
ifrat hava şərtləri daha çox baş verir. İqlim dəyişikliyi
dünyanın bir çox yerində artıq canlıların yaşadığı yerləri, yəni onların habitatlarını dəyişdirməyə başlayıb.
Məsələn, ağ ayıların ovlanmaq üçün platforma olaraq
istifadə etdiyi buz əridiyi üçün qidalanmaları çətinləşmiş və ölüm halları artmışdır. Habitatlar korlandıqca,
yüzlərlə bitki və heyvan növü yeni, daha əlverişli yaşayış məkanları axtarmağa məcbur olurlar, ancaq bəziləri
üçün uyğun habitat azdır, digərləri isə yeni yerlərə
köçməyə vaxt tapmır. Nəticədə, bir çox növün bəzi
populyasiyaları kiçilmiş, hətta tamamilə yox olmuşdur
(Şəkil 1.12). Bu gedişat bütün bir növün yox olmasına
Şəkil 1.12 Qlobal istiləşmə
canlı növlərini təhlükəyə atır.
İstilik artdıqca Scleropus cinsinə aid
bu kərtənkələ sığınacağında daha
çox vaxt sərf etməli olur. Bu da onun
ovlanma üçün qalan vaxtını azaldır.
Daha az qidalanan kərtənkələnin,
nəticədə nəsilvermə qabiliyyəti
aşağı düşür. Araşdırmalar göstərir ki,
1975-ci ildən bu yana Meksikadakı
400 populyasiyanın 12%-i məhv
olmuşdur. İqlim dəyişikliyinin Yer
kürəsindəki həyata təsirinə dair başqa
nümunələr üçün Şəkil 56.30-un
“Əlaqə Qur” hissəsinə baxın.
FƏSİL 1

gətirib çıxara bilər. Sözügedən dəyişikliklərin insan və
digər canlılar üçün də faciəvi nəticə verməsi mümkündür (Başlıq 56.4).
Biologiya elminin 4 əsas mövzusu olan quruluş,
informasiya, enerji-maddə və qarşılıqlı əlaqədən bəhs
etdiyimizə görə, təkamül mövzusuna keçə bilərik. Bioloqlar təkamülün biologiya elminin özəyi, yəni ən əsas
mövzusu olduğu barədə həmfikirdirlər.

YOXLAMA 1.1
1. Şəkil 1.3 əsasında, molekulyar səviyyədən başlayara yuxarıya
doğru, bioloji quruluşun səviyyələrini təsvir edin. Hər cümlədə
bir əvvəlki (aşağı) səviyyəyə aid məfhumlardan istifadə edin.
Məsələn, “Molekul atomların bir-birinə bağlanması ilə əmələ
gəlir”.
2. Bəndlərin hər biri üçün biologiyanın ana xətlərini təyin edin:
(a) Oxlu kirpinin iti iynələri.
(b) Tək bir mayalanmış yumurtadan çoxhüceyrəli orqanizmin
inkişaf prosesi.
(c) Uçuş üçün enerjisini şəkərdən alan kolibri.
Müzakirə olunan mövzular üçün əlavə nümunələr
düşünün.

3. ƏGƏR

BAŞLIQ 1.2
Əsas Mövzu: Təkamül canlıların
vəhdət və müxtəlifliyini izah edir
TƏKAMÜL Təkamül bəşəriyyətin canlı orqanizmlər
haqqında bildiklərini özündə cəmləyən yeganə çərçivədir. Fosil tapıntıları aydın şəkildə göstərir ki, həyat
Yer kürəsində milyardlarla il təkamül keçirərək, tarixdə
yaşamış və bu gün yaşayan sonsuz müxtəliflikdəki canlıları yaratmışdır. Bu müxtəlifliklə yanaşı, həyatın vəhdəti özünü canlılar arasındakı ortaq xassələr şəklində
göstərir. Məsələn, dəniz atı, dovşan, kolibri və zürafə
kimi canlılar nə qədər fərqli görünsələr də, onların skeleti bənzər struktura malikdir.
Həyatın bu vəhdət və müxtəlifliyinin, həmçinin
orqanizmin habitatına uyğunlaşması (adaptasiya)
proseslərinin elmi izahı təkamüldür. Təkamül hazırda
Yer kürəsində yaşayan bütün canlıların keçmişdə
yaşamış ortaq əcdadlardan dəyişərək törədiyini irəli
sürən anlayışdır. Dəyişərək törəmə nəticəsində iki növ
ortaq xassələrə sahib olur ki, bunun səbəbi də sadəcə
ortaq əcdaddan gəlmələridir. Müxtəlifliyin səbəbi isə,
iki növün bir-birindən ayrılmasından sonra törəmə
prosesində baş verən dəyişikliklərdir. Təkamülün,
həqiqətən də baş verdiyinə və mexanizmlərinə dair
çox sayda dəlil mövcuddur. Bütün bunlardan 22-25-ci
fəsillərdə geniş şəkildə bəhs olunacaq.
Müasir təkamül nəzəriyyəsinin banilərindən biri olan
Theodosius Dobzhansky belə demişdir: “Biologiyaya
təkamül işığında baxılmadığı müddətcə, heç nəyin
yerini başa düşmək mümkün deyil”. Onun bu məşhur
sözlərini anlamaq üçün, bioloqların planetdəki sonsuz
müxtəlifliyi necə ələ aldıqlarına nəzər yetirməliyik.
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Canlı Müxtəlifliyini Sinifləndirmək

Canlı Həyat Üç Aləmüstündə Toplanır

Müxtəliflik canlıların ən ayırdedici xüsusiyyətidir.
Bioloqlar bu günədək təxminən 1.8 milyon növ aşkar
etmiş və onları adlandırmışdırlar. Hər orqanizm növünün iki hissədən ibarət adı vardır. Birinci hissə növün
aid olduğu cinsin adıdır. İkinci hissə isə, bu cins içindəki növə məxsus, unikal addır. (Məsələn, Homo sapiens
insanın aid olduğu növün adıdır).
İndiyidək 100 min göbələk, 290 min bitki, 57 min
onurğalı heyvan, 1 milyon həşərat (cücü) və çox sayda
təkhüceyrəli canlı növü aşkar edilmişdir. Alimlər hər il
minlərlə yeni növ kəşf edirlər. Dünyada yaşayan növ sayının 10 milyon ilə 100 milyon arasında olduğu təxmin
edilir. Həqiqi rəqəm nə olursa olsun, biologiya elminin
əhatə etməli olduğu sahənin çox geniş olduğu açıqdır
və bu müxtəlifliyi bəlli çərçivələrdə ortaya çıxarmaq
bioloqların qarşısında böyük məqsəd olaraq qalır.

Alimlər tarixən geniş müxtəlifliyə malik canlıları
tək-tək struktur, funksiya və digər gözəçarpan xassələr
baxımından müqayisə edərək sinifləndirmə yolunu
seçmişlər. Son illərdə ortaya çıxan DNT ardıcıllığının
müqayisəsi kimi, yeni metodların istifadəsi ilə sinifləndirmə prinsipləri yenidən ələ alınır. Bu yenidənqurma
prosesi davam edir, ancaq bu gün canlıları aləmüstü
adlanan üç əsas qrupa ayırmaq mümkündür: Bakteriya,
Arxeya və Eukarya (Şəkil 1.13).
Bunlardan iki aləmüstü, Bakteriya və Arxeya prokariot canlılardır. Eukariot canlıların hamısı Eukarya
aləmüstünə daxildir. Bu aləmüstündə Bitkilər aləmi, Göbələklər aləmi, Heyvanlar aləmi və İbtidailər
mövcuddur. Üç aləm bir-birindən qismən qidalanma
tərzlərinə görə ayrılırlar: Bitkilər şəkər və digər qida
maddələrini fotosintez vasitəsilə özləri istehsal edir,

Şəkil 1.13 Canlı təbiətin üç aləmüstüsü
(a) Bakteriyalar Aləmüstü

2 μm

2 μm

(b) Arxeyalar Aləmüstü

Bakteriyalar ən geniş yayılmış və ən yüksək müxtəlifliyə malik prokariotlardır. Hal-hazırda bir neçə aləmdə sinifləndirilir. Fotoşəkildəki
çöpşəkilli parçaların hərəsi bir bakteriya hüceyrəsidir.

Arxeya Aləmüstü bir neçə aləmdən ibarətdir. Arxeya prokariotlarının bəziləri Yer kürəsinin duzlu göl və isti bulaqları kimi ifrat habitatlarında yaşayırlar. Şəkildəki hər kürəcik bir arxeya hüceyrəsidir.

(c) Eukarya Aləmüstü
◀ Heyvanlar Aləmi başqa

orqanizmlər ilə bəslənən
çoxhüceyrəli eukariot
canlılardır.

100 μm

▲ Bitkilər Aləmi (quru bitkiləri)

torpaq üzərində yaşayan,
fotosintez, yəni işıq enerjisini
qidanın kimyəvi enerjisinə
çevirmə qabiliyyətinə malik
çoxhüceyrəli eukariotlardan
ibarətdir.
▶ Göbələklər Aləmi

Papaqlı göbələklərin
sinifləndirilməsi qismən
qidalanma tərzinə görə təyin edilir. Göbələklər qidanı xaricdən soraraq alan canlılardır.
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▶ İbtidailər Aləmi

(Protista) əksəriyyəti
birhüceyrəli və az
sayda nisbətən sadə
struktura malik çoxhüceyrəli eukariotlardan ibarətdir. Yandakı
şəkildə gölməçə suyundan götürülmüş nümunədə cürbəcür ibtidai
canlılar görmək mümkündür. Alimlərin ibtidailərin törəmə bağlarını
ən doğru şəkildə əks etdirəcək sinifləndirmə strukturu üzərindəki
mübahisələri bu gün də davam edir.
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göbələklər qidanı suda həll olmuş formada xaricdən
əldə edir, heyvanlar isə digər orqanizmləri yeyib həzm
edərək qidalanırlar. İnsan, əlbəttə ki, heyvanlar aləminə
mənsubdur.
Say və müxtəliflik baxımından ən böyük eukariot
qrupu ibtidailərdir. Əvvəllər, ibtidailər tək bir aləmdə
toplanırdılar, lakin hazırda bir neçə qrupda yerləşirlər.
Bu dəyişikliyin səbəbi bəzi ibtidailərin digər ibtidailərdən çox, bitki, heyvan, yaxud göbələklərə daha yaxın
olduğunu göstərən DNT analizlərindən əldə olunan
nəticələrdir.

aspekt əlavə edir: zaman. Fosil və digər dəlillərin də
sübut etdiyi kimi, həyatın tarixi yaşı milyardlarla il olan
Yer kürəsindəki dəyişən canlı orqanizmlərin təkamül
dastanıdır (Şəkil 1.15).
Şəkil 1.15 Keçmişi qazıb çıxarmaq. Paleontoloqlar Madaqaskar
adasında uzun boynu ilə məşhur olan Rapetosaurus krausei dinozavrının arxa ayağını daşlaşmış torpağın içindən diqqətlə qazıb çıxarırlar.

Həyatın Müxtəlifliyi İçindəki Vəhdət
Həyat nə qədər müxtəliflik sərgiləsə də, canlıların
diqqətəlayiq vəhdəti də var. Məsələn, əvvəlki səhifələrdə bəhs etdiyimiz fərqli heyvanlar arasındakı skelet
bənzərliyi, yaxud DNT dilinin (genetik kod) universallığı. Canlılar arasındakı bənzərlik hər yerdə, bioloji
iyerarxiyanın bütün səviyyələrində özünü açıq şəkildə
göstərir. Məsələn, bu vəhdət hüceyrə strukturundakı
bir çox xassədə, hətta tamamilə əlaqəsiz canlılar arasında belə, çox aydın görünür (Şəkil 1.14).
Bəs həyatın bu vəhdət və müxtəlifliyindəki ikili xarakterini necə izah etmək olar? Təkamül prosesi canlıların bənzərliyini olduğu qədər, müxtəlifliyini də işıqlandırır. Bu nəzəriyyə, eyni zamanda, biologiyaya yeni
Şəkil 1.14 Həyatın müxtəlifliyi içindəki vəhdətinə nümunə:
eukariotlarda kirpik strukturu. Kirpik hərəkət prosesində fəaliyyət
göstərən hüceyrə uzantısıdır. Bu struktur gölməçələrdə yaşayan təkhüceyrəli Parameciumdan (infuzor tərliyi) tutmuş insana qədər, çox
fərqli canlılarda mövcuddur. Bir-birindən bu qədər fərqli olan canlılar
belə, bunun kimi diqqətəlayiq oxşarlığa malik ola bilir. Şəkildə verilən
eninə kəsikdə bunu aydın şəkildə görmək mümkündür.

5 μm

Eninə kəsik. Kirpiyin
elektron mikroskopik
eninə kəsiyi.

15 μm

Parameciumun kirpiyi. Bu təkhüceyrəli canlının kirpikləri onun
gölməçə suyunda hərəkət etdirir.

0.1 μm

FƏSİL 1

Nəfəs borusu (traxeya) hüceyrələrinin kirpikləri. İnsanın nəfəs
borusunu örtən hüceyrələrdə kirpiklər
mövcuddur. Ağciyər bunlar vasitəsilə
seliyinə ilişmiş qırıntıları yuxarıya
doğru süpürərək çıxarır və beləcə,
orqanın təmizlik işlərinə kömək edir.
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Şəkil 1.16 Gənc Charles
Darwin. Darwinin Növlərin
Mənşəyi adlı inqilabi kitabı
1859-cu ildə çap edilmişdir.

Şəkil 1.17 Quşların vəhdət və müxtəlifiyi. Buradakı dörd quş
eyni vücud sxeminin fərqli versiyalarına malikdir. Məsələn, hamısının lələk, dimdik və qanadları var, amma bu orqanlar hər quşun
özünəməxsus həyat tərzinə böyük ölçüdə uyğunlaşır.
▼ Qırmızı çiyinli sar

Charles Darwin və Təbii Seçmə Nəzəriyyəsi
1859-cu ilin noyabr ayında Charles Darwinin bəşəriyyət tarixinin ən önəmli və nüfuzlu əsərlərindən biri
sayılan kitabını çap etdirməsi ilə ictimaiyyətin diqqəti
təkamül anlayışı üzərində cəmləşdi: Təbii Seçmə Yolu
ilə Növlərin Mənşəyi Üzərinə (Şəkil 1.16). “Növlərin
Mənşəyi” kitabının iki mühüm iddiası vardı. Birinci
iddia bu gün yaşayan növlərin, onlardan fərqlənən
əcdadlarından törəyərək yaranması idi. Darwin bu prosesə “dəyişərək törəmə” adını vermişdi. Bu ifadə canlıların
vəhdət və müxtəlifliklərindən qaynaqlanan ikili xarakterini təsvir edirdi — vəhdət ortaq əcdaddan yaranan
fərqli növlərin qohumluq əlaqələrindən, müxtəliflik
isə ortaq əcdaddan uzaqlaşarkən ortaya çıxan dəyişmələrdən qaynaqlanır (Şəkil 1.17). Darwinin ikinci əsas
iddiası dəyişərək törəmənin əsas səbəbinin “təbii seçmə”
olması idi.
Əslində Darwinin nəzəriyyəni inşa edərkən istinad
etdiyi müşahidələr özlüyündə heç də yeni və inqilabi
sayılmazdı. Başqaları canlı təbiətin inkişaf tarixi tapmacasının ayrı-ayrı hissələrini izah etsələr də, məhz
Darwin ilk dəfə onların bir-birilə necə əlaqədə olduğunu aşkar etmişdir. Alim təbiətdə apardığı üç əsas müşahidəyə əsaslanırdı. Birincisi, populyasiyadakı fərdlər çox
vaxt nəsildən-nəslə ötürülə bilən xüsusiyyətlərə görə
bir-birindən fərqlənirlər. İkincisi, populyasiya həyatda
qalıb çoxala biləcək olandan daha çox sayda balalayır.
Mühitin saxlaya biləcəyindən daha çox fərdin olması
onlar arasında rəqabəti qaçılmaz edir. Üçüncüsü, növlər
adətən mühitlərinə, yaşadıqları şəraitə uyğunlaşırlar.
Məsələn, adətən sərt tum yeyən quşların adaptasiyalarından (uyğunlaşma) biri güclü dimdikdir.
Darwin öz təkamül nəzəriyyəsini bu üç müşahidə
üzərində inşa etmişdir. O düşünürdü ki, mühitə daha
yaxşı uyğunlaşmağa imkan verən irsi xassələrə malik
fərdlərin həyatda qalıb çoxalma qabiliyyəti, nisbətən az
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▼ Amerika flaminqosu

▲ Şəfəq bülbülü

▲ Papua pinqvini

uyğunlaşmış fərdlərlə müqayisədə daha çoxdur. Nəsillər bir-birini əvəzlədikcə, əlverişli xassələrə sahib olan
fərdlərin populyasiyada nisbəti artır. Mühit sabit qaldığı
müddətcə, təkamül fərdlərin qeyri-bərabər çoxalma
yolu vasitəsilə mühitə daha da yaxşı uyğunlaşması ilə
baş verir.
Mühit populyasiyada təbii olaraq təsadüf olunan xassələrin arasından bəzilərini gələcək nəslə ötürmək üçün
“seçdiyinə görə”, Darwin bu uyğunlaşma mexanizminə
“təbii seçmə” adını vermişdir. Şəkil 1.18 təbii seçmənin
populyasiyada irsi rəng çeşidliliyini necə “redaktə” edə
bildiyini təsvir edir. Təbii seçmənin nəticələrini yaşadıqları xüsusi mühit və həyat tərzlərinə mükəmməl
şəkildə uyğunlaşmış canlılarda görürük. Yarasa qanadları adaptasiyaya gözəl örnəkdir (Şəkil 1.19).
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Şəkil 1.18 Təbii Seçmə. Bu xəyali böcək populyasiyası torpağı yenicə baş verən yanğınla
qaralmış məkana köç etmişdir. İlk başda populyasiyadakı fərdlərin irsi rəngləri açıq bozdan kömür
rənginə qədər dəyişir. Böcəklərlə qidalanan ac quşlar üçün açıq rəngli böcəkləri tapmaq daha
asandır.

1 Çeşidli irsi xassələrə
malik populyasiya

2 Müəyyən xassələrə
malik fərdlərin aradan
qaldırılması

3 Həyatda qalanların
çoxalması

4 Həyatda qalma və
çoxalma qabiliyyətini
artıran xassələrlə
qarşılaşma tezliyinin
artması

TƏSVİR ET Zamanla torpağın rəngi açılacaq. Əlavə bir mərhələ çəkərək, torpaq tündlüyünün orta həddə çatmasının təbii seçməyə təsirini göstərin.
Bu yeni mərhələ üçün açıqlama hazırlayın. Daha sonra torpağın rəngi tədricən açıldıqca populyasiyanın necə dəyişəcəyini izah edin.

Şəkil 1.19 Təkamül adaptasiyası. Uça bilən
yeganə məməli yarasa uzanmış “barmaqları”
arasında tor olan qanadlara malikdir. Darwin bu
cür adaptasiyaların zamanla təbii seçmə yolu ilə
təkmilləşdiyini iddia etmişdir.

Həyat Ağacı
Şəkil 1.19-dakı yarasa qanadlarının skelet strukturuna bir daha nəzər salın. Bu qanadlar lələkli quşların
qanadlarından fərqlidir; yarasa bir məməlidir. Yarasanın
yuxarı ətrafları uçmağa uyğunlaşsa da, buradakı sümük,
oynaq, sinir və qan damarlarının eynisi insan qolunda,
atın yuxarı ətraflarında və balinanın üzgəcində də var.
Bütün məməlilərin yuxarı ətrafları bir ortaq strukturun
anatomik olaraq fərqli versiyalarıdır. Darwinin dəyişərək törəmə anlayışına əsasən, məməli yuxarı ətraflarının ortaq anatomiyası bu strukturun ortaq əcdaddan
— bütün məməlilərin törədiyi “prototipik” məməlidən
— irsən ötürüldüyünün göstəricisidir. Məməlinin yuxarı
ətraflarındakı müxtəliflik milyon illər boyu fərqli mühitlərdə işləyən təbii seçmə yolu ilə gedən dəyişikliyin
nəticəsidir. Fosillər və başqa dəlillər anatomik vəhdəti
təsdiqləyərək məməlilərin ortaq bir əcdaddan törədiyi
iddiasını dəstəkləyir.
Darwinə görə, təbii seçmənin uzun müddət ərzində
toplanan effektləri əcdad növün iki və ya daha artıq
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övlad növü yaratmasına gətirib çıxara bilər. Bunun
baş verməsi üçün, məsələn, bir populyasiyanın fərqli
mühitlərdə təcrid olunmuş bir neçə alt-populyasiyaya
bölünməsi kifayət edə bilər. Təbii seçmənin fəal olduğu
bu fərqli məkanlarda, coğrafi olaraq bir-birindən təcrid
olunmuş populyasiyaların nəsillər sonra fərqli mühit
şərtlərinə uyğunlaşması bir növün çox sayda fərqli növə
şüalanması ilə nəticələnir.
Darwinin Qalapaqos quşları bir əcdad növdən yeni
növlərin radiasiyasına məşhur örnəklərindən biridir.
Darwin 1835-ci ildə Cənubi Amerikanın Sakit Okean
sahillərindən 900 kilometr məsafədə yerləşən uzaq
Qalapaqos adalarına səyahəti zamanı bu quşlardan
nümunələr toplamışdır. Nisbətən cavan olan bu
vulkanik adalardakı bitki və heyvanlar Cənubi Amerika
materikindəki növlərlə əlaqəli olsalar da, onlara
dünyanın başqa nöqtəsində rast gəlmək mümkün
deyil. Qalapaqos quşlarının Cənubi Amerika və ya
Karib hövzəsindən arxipelaqa gəlib çıxa bilmiş əcdad
növdən əmələ gəldiyi təxmin olunur. Qalapaqos quşları
zamanla fərqli adalarda mövcud olan qida şəraitinə
uyğunlaşdıqca, növ olaraq əcdadlarından fərqlənməyə
başlamışlar. Darwinin birəbitdənləri toplamasından
illər sonra tədqiqatçılar bu quşlar arasındakı təkamül
əlaqələrini əvvəlcə anatomik və coğrafi məlumatlara
əsasən, daha sonra isə DNT ardıcıllıqlarını
qarşılaşdıraraq öyrənmişdirlər.
Bioloqlar təkamül əlaqələrini təsvir etmək üçün
adətən Şəkil 1.20-də göstərilənə bənzər, üfüqi, ağacşəkilli diaqramlardan istifadə edirlər. Ağac diaqramları
bu əlaqələri göstəmək üçün əlverişlidir: hər bir fərdin
əcdadlarını göstərən ailə ağacı ola biləcəyi kimi, hər
bir növ də zamanda geriyə, fərqli əcdad növlərə uzanan həyat ağacının bir budağını təşkil edir. Qalapaqos
birəbitdənləri kimi bir-birinə yaxın növlər ortaq əcda-
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Şəkil 1.20 Dəyişərək törəmə: Qalapaqos quşlarının adaptiv radiasiyası.
Bu “ağac” Qalapaqos quşlarının keçirdiyi
təkamülün hazırkı modelini göstərir. Fərqli
adalarda mövcud olan qida mənbələrinə
uyğunlaşan fərqli dimdik şəkillərinə diqqət
edin. Məsələn, ağır, qalın dimdiklər toxum
qırmaq üçün əlverişli ikən, nazik dimdiklər
böcək tutmağa uyğundur.

Certhidea olivacea
Yaşıl həşəratlarla
bəslənir
Platyspiza crassirostris
Ot və meyvə ilə qidalanır.

ƏCDAD

Camarhynchus pallidus
Ağac dəlir.

Camarhynchus parvulus
Həşəratla bəslənən, kiçik
quş.

Budaqlanma nöqtəsi:
qrupların bir-birindən
ayrıldığı nöqtə.

Geospiza scandens
Kaktusla bəslənir.

Bu budaqlanma nöqtəsi
Camarhynchus və Geospiza cinslərindəki quşların ortaq əcdadını
göstərir.

da malikdir. Bu quşlar, daha da əvvəllər yaşamış olan
əcdadları üzərindən sərçələr, qırğılar, pinqvinlər və
bütün başqa quşlarla əlaqəlidirlər. Bundan əlavə, Qalapaqos quşları və digər quşlar daha da qədimdə yaşayan
əcdadlar üzərindən bizimlə də qohumdurlar. Həyatın
izi ilə daha da qədimə getsək, Yer kürəsində 3.5 milyard
il əvvəl yaşamış erkən prokariotlara rast gələrik. Onların qalıqlarını isə öz hüceyrələrimizdə (məsələn, sahib
olduğumuz universal genetik kodda) tapa bilərik. Bir
sözlə, canlıların hamısı həyatın keçdiyi uzun təkamül
tarixi ilə bir-birinə bağlıdır.

YOXLAMA 1.2
1. Təbii seçmənin populyasiyadakı irsi çeşidliliyə təsirini ifadə
etmək üçün “redaktə etmək” bənzətməsindən nəyə görə
istifadə olunur?
2. Şəkil 1.20-dəki yaşıl quşun zamanla nazik bir dimdiyə necə
yiyələndiyini izah edin.
Başlıq 1.2-də öyrəndiyiniz üç aləmüstünü həyat
ağacının üç əsas budağı kimi təsvir etmək olar və eukariot
budağının alt-budaqları Bitkilər, Göbələklər və Heyvanlar
aləmi olar. Əgər yeni dəlillərin də göstərdiyi kimi, göbələklər
və heyvanlar bir-birilərinə ayrılıqda bitkilər aləminə olduqlarından daha yaxındırlarsa, bəs onda necə? Bu üç eukariot
aləminin təklif olunan əlaqələrini göstərən sadə budaqlanma
sxemi çəkin.

3. TƏSVİR ET
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Geospiza magnirostris
İri, yerdə gəzən,
toxumlarla bəslənən
quş.

BAŞLIQ 1.3
Elm müşahidələr əsasında
hipotezlərin qurulub sınanmasıdır
Elm məlumat almaq üçün metod, təbii aləmi başa
düşmək üçün yanaşmadır. Elm özümüzü, digər canlıları,
Yer kürəsini və kainatı anlamaq istəyimizdən yaranmışdır. Elm sözü ərəb dilində bilik, bilmək sözündən törəyib.
Başa düşmək, bilmək, yəqin ki, insanın ən dərin arzularından biridir.
Elmin təməlində təbii məfhum və hadisələrə izahat
axtarışı, yəni tədqiqat dayanır. Uğurlu elmi araşdırmanın universal düsturu, alimlərin mütləq şəkildə izləməli
olduğu vahid elmi metod yoxdur. Hər axtarışda olduğu
kimi, elmi araşdırmada da çətinlik, sərgüzəşt və bir az
da təsadüf vardır. Bunların yanında elm yaradıcı təfəkkür, səbr, diqqətli planlama, məntiqli düşünmə və maneələri aşacaq gücdə əzm tələb edir. Araşdırmaların bu
bir-birindən çox fərqlənən elementləri göstərir ki, elmi
tədqiqatın qaydaları bir çoxlarının düşündüyü qədər
sərt deyil. Bütün bunlara baxmayaraq, elmi araşdırmanı
təbiətin sirlərini izah etməyə çalışan digər yanaşmalardan ayıran müəyyən xüsusiyyətlər mövcuddur.
Alimlər müşahidə aparır, daha sonra məntiqə uyğun
və sınanması mümkün izahların (hipotez) qurulması
və onların sınanması addımlarını izləyirlər. Bu proses
dəfələrlə təkrarlanır: hipotez sınanarkən, aparılan əlavə
müşahidələr hipotezin yenidən qurulmasını, gözdən
keçirilməsini zəruri edə bilir. Bu da öz növbəsində, yenidən qurulmuş hipotezin sınanması ehtiyacını doğurur.
Alimlər bu şəkildə addım-addım təbiət qanunlarının nə
olduğu ilə bağlı təxminlərini dəqiqləşdirirlər.
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Tədqiqat və Müşahidə
İnsan təbiətən müşahidə etdiyi hadisə və əşyaların
altında yatan səbəbləri axtarıb tapmaq üçün böyük marağa sahibdir. Məsələn, yerə əkilmiş toxumun köklərini
aşağıya doğru çəkən nədir? Alimlər belə sualların daha
spesifik hala gətirilməsində əməkdaşlarının dərc etdiyi informasiyadan, yəni elmi ədəbiyyatdan asılıdırlar.
Əvvəlki araşdırmaları oxuyub başa düşmək aparılacaq
yeni müşahidələrin yeni şeylər üstündə cəmləşdirilməsi
və öncəki nəticələrlə üst-üstə düşən hipotez qurulması
üçün vacib addımdır. Yeni araşdırma üçün lazımi elmi
ədəbiyyatın tapılması, bu gün keçmişdəkindən dəfələrlə
asandır, çünki artıq indeksli və axtarıla bilən rəqəmsal
databazalar mövcuddur.
Bioloqlar elmi araşdırma üçün diqqətlə müşahidələr
aparırlar. İnformasiyanın əldə edilməsi prosesində alimlər adətən öz hissetmə qabiliyyətlərini artırmaq, yaxud
dəqiq ölçülər götürə bilmək üçün mikroskop, həssas
termometr və ya yüksək sürətli kamera kimi müxtəlif
alətlərdən istifadə edirlər. Müşahidələr vasitəsilə təbiət
haqqında çox dəyərli informasiya əldə olunur. Məsələn,
hüceyrənin strukturu haqqındakı anlayışlarımız
hərtərəfli müşahidələrə əsaslanır. Hal-hazırda aparılan
digər müşahidələr isə çeşid-çeşid canlı növlərinin genom
ardıcıllığını və müxtəlif xəstəliklərdə ekspressiyası dəyişən genləri ehtiva edən databazaların genişlənməsinə
xidmət edir.
Qeydə alınan müşahidə data adlanır. Başqa sözlə,
data elmi tədqiqatın əsaslandığı informasiya parçasıdır.
Data dedikdə bir çox insanın ağlına rəqəmlər gəlir, lakin
data eyni zamanda, keyfiyyət qeydlərindən də ibarət
ola bilir. Məsələn, Jane Goodall Tanzaniya cəngəlliklərində şimpanze davranışları üzərində uzun illər
müşahidələr aparmış və bu müşahidələri diqqətlə qeyd
etmişdir (Şəkil 1.21). Goodall heyvan davranışı sahəsini
şimpanze sürüsündə yaşayan üzvlərin müxtəlif şərtlər
altında spesifik davranışlarının müddəti və sıxlığı kimi,
cild-cild kəmiyyət qeydləri ilə zənginləşdirmişdir. Kəmiyyət datası, adətən rəqəmsal ölçülərlə ifadə olunur;
cədvəl və qrafika şəklində tərtib edilir. Alimlər nəticələrin təsadüfi dalğalanma, yoxsa statistik əhəmiyyətli
olduğunu təyin etmək üçün datanı riyaziyyatın bir qolu
olan statistika ilə analiz edirlər. Bu kitabda bəhs olunan
bütün nəticələrin statistik əhəmiyyətli olduğu sübut olunmuşdur.
Məntiqin bir növü olan induktiv mühakimədən
istifadə edərək, müşahidələrin aparılması, yığılması və
analizi ilə sonda önəmli nəticə çıxarmaq mümkündür.
İnduksiya vasitəsilə çox sayda spesifik müşahidədən
ümumiləşdirilmiş vahid bir nəticə əldə olunur. “Günəş
hər zaman şərqdən çıxır” cümləsi buna nümunədir.
Eləcə də, “Bütün orqanizmlər hüceyrələrdən ibarətdir”
iddiası. Diqqətli müşahidə və data analizi, o cümlədən,
induksiya vasitəsilə əldə etdiyimiz ümumi nəticələr
təbiət haqda bildiklərimizin təməlində dayanır.
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Şəkil 1.21 Jane Goodall şimpanze davranışı haqqında keyfiyyət datası toplayır. Goodall qeydlərini, adətən yanına cızma-qara
etdiyi şəkillər ilə birlikdə bir dəftərçəyə yazırdı.

Hipotez Qurmaq və Sınamaq
İlkin müşahidədən, datanın toplanması və analizindən sonra alim suala müvəqqəti cavablar əldə edir və
bu izahatlarını, yəni hipotezlərini sınama prosesinə
başlayır. Elmi kontekstdə hipotez müşahidə və fərziyyələr əsasında qurulan və sınanması mümkün təxminlər
doğuran izahatdır. Hipotez, adətən əldə olan dataya
əsaslanmış və induktiv mühakimə vasitəsilə formalaşdırılmış, bir qrup müşahidə üçün verilən rasional izahatdır. Elmi hipotez əlavə müşahidə və yaxud təcrübələrlə
sınana biləcək təxminlər doğurmalıdır. Təcrübə idarə
olunan şərtlər altında aparılan elmi sınaqdır.
Hamı gündəlik həyatda problemlərin həlli yolunda
müşahidə aparır, sual verir və hipotez qurur. Tutaq ki,
stolüstü lampanız şəbəkəyə taxılıb, düyməsi basılıb,
ancaq işıq vermir. Bu müşahidədir. Sual isə aydındır:
Lampa niyə işləmir? Ağlabatan iki hipotez bunlar ola
bilər: (1) lampa yerinə düzgün oturmayıb, yaxud (2)
lampa sıradan çıxmışdır. Bu fərqli hipotezlərin hər biri
ayrı-ayrılıqda təcrübə ilə sınana bilən təxminlər edir.
Məsələn, lampanın yerinə düzgün oturmadığını iddia
edən hipotezin təxmini budur ki, lampanın diqqətlə
açılıb geri taxılması nəticəsində məsələ həll olunmalıdır.
Şəkil 1.22 bu sualı cavablandırmağa çalışan sadə sxemdir. Problemləri bu cür sınama-yanılma metodu ilə həll
etmək hipotez əsaslı yanaşma adlanır.
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Şəkil 1.22 Elmi araşdırmanın sadələşdirilmiş sxemi. Bəzi
qaynaqların “elmi metod” adlandırdığı ideallaşdırılmış proses burada
işləməyən stolüstü lampa hipotezi kontekstində qərar sxemi ilə təsvir
olunub.
Müşahidə: Stolüstü lampa işləmir.

Sual: Stolüstü lampa niyə işləmir?

Hipotez 1:
Lampa taxıca düzgün
oturmayıb.

Hipotez 2:
Lampa sıradan çıxmışdır.

Təxmin: Lampanın açılıb
yenidən bağlanması problemi həll edəcəkdir.

Təxmin: Lampanı dəyişdirmək
problemi həll edəcəkdir.

Təxmin üçün sınaq:
Lampanı yenidən bağla.

Təxmin üçün sınaq:
Lampanı dəyişdir.

Nəticə:
Lampa işləmir.
Hipotez özünü doğrultmur.

Nəticə:
Lampa yandı.
Hipotez dəstəkləndi.

Deduktiv Mühakimə
Məntiqin bir növü olan deduksiya da elmi hipotezin
istifadəsində əhəmiyyətli yer tutur. İnduktiv mühakimə
bir qrup spesifik müşahidəyə əsaslanaraq ümumiləşdirilmiş nəticəyə gəlmək yolu ikən, deduktiv mühakimə
əks yöndə, yəni ümumi olandan spesifik olana doğrudur. Ümumi müddəa doğrudursa, onun əsasında spesifik nəticələr çıxarmaq mümkün olmalıdır. Elmi prosesdə hipotez doğrudursa, deduksiya bəlli nəticələrin əldə
olunacağını təxmin etməyə imkan verir. Bundan sonrakı
addım nəticələrin gözlənildiyi kimi olub-olmadığını
görmək üçün hipotezi təcrübə, yaxud müşahidə ilə sınamaqdır. Burada deduktiv mühakimə “Əgər... onda ... “
şəklində qurulur. Stolüstü lampa nümunəsində məntiqi
mühakimə belə olmalıdır: əgər sıradan çıxan lampa hipotezi doğrudursa, onda lampanı yenisi ilə dəyişdirsək,
stolüstü lampa normal qaydada işləməlidir.
Elmi kontekstdə hipotezin digər iki əsas aspektini
təsvir etmək üçün, stolüstü lampa nümunəsinə baxaq.
Birincisi, istənilən vaxt əlavə hipotezlər qurub, müəyyən müşahidələri izah etməyə çalışmaq olar. Məsələn,
bizim işləməyən stolüstü lampa üçün yeni hipotezimiz
belə ola bilər: taxıc yuvası sıradan çıxmışdır. Əlbəttə ki,
bu hipotezi sınamaq üçün təcrübə qurmaq olar, lakin
mümkün olan bütün hipotezləri sınamaq mümkün deyil. İkincisi, hipotezin doğruluğunu sübut etmək mümkün
deyil. Şəkil 1.22-də təsvir olunan təcrübələr əsasında
deyə bilərik ki, sıradan çıxan lampa hipotezi ən doğru
izahdır. Amma sınaq hipotezin doğru olduğunu sübut
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etmir, onun səhv olduğunu göstərə bilmədiyi üçün onu
dəstəkləyir. Məsələn, lampanın dəyişdirilməsi problemi
həll edir, lakin, ola bilsin ki, düz lampanın dəyişdirildiyi
vaxt elektrik kəsintisi baş vermişdir.
Hipotezin şübhəyə yer qoymayacaq şəkildə sübut
olunması mümkün deyil, ancaq onu mümkün qədər
müxtəlif şəkildə sınayaraq, doğruluğuna olan etibarı artırmaq olar. Hipotezi müxtəlif şəkillərdə qurub,
dönə-dönə sınamaqla müəyyən konsensus əldə olunur.
Konsensus, yəni fikir birliyi bir qrup alimin hipotezin
əldəki datanı kifayət qədər yaxşı izah etdiyi və təcrübi
sınaqlara tab gətirdiyi nəticəsinə varması deməkdir.

Elmin Cavab Verə Bilməyəcəyi Suallar
Elmi axtarış təbiəti öyrənmək üçün güclü metoddur,
lakin bu metodun cavab verə bilməyəcəyi bəlli növ suallar vardır. Elmi hipotezi sınaqdan keçirmək mümkün
olmalıdır. Müəyyən müşahidə və ya təcrübə ilə irəli
sürülən fikrin səhv, yaxud doğru olduğunu yoxlamağın
yolları olmalıdır. Əgər sıradan çıxan lampa hipotezində
yeni lampa ilə əvəzləmə problemi həll etmirsə, deməli
hipotez yanlışdır.
Heç də bütün hipotezlər elmin bu şərtlərinə cavab
vermir. Gözəgörünməz ruhların stolüstü lampa ilə oynadığını irəli sürən hipotezi sınama ehtimalınız yoxdur!
Çünki elm sadəcə təbii və sınanması mümkün olan
təbiət hadisələrini əhatə edir. Elm nə gözə görünməyən
ruhların stolüstü lampanı yandırıb-söndürmə hipotezini, nə də cin-şeytanın fırtına qoparması, göy qurşaqları
çəkib xəstəliklər törətməsi kimi şeyləri qəbul, yaxud
rədd etmək qabiliyyətinə malikdir. Bu cür fövqəltəbii
izahatlar, eləcə də, fərdi inanc məsələləri olan dini
etiqadlar sadəcə olaraq elmin əhatə dairəsi xaricindədir.
Elm və din bir-biri ilə nə uzlaşır, nə də zidddiyət təşkil
edir. Onlar sadəcə ayrı-ayrı məsələlərlə məşğuldurlar.

Elmi Prosesin Elastikliyi
Şəkil 1.22-də təsvir olunan stoltüstü lampa nümunəsi bəzi qaynaqların elmi metod dediyi ideallaşdırılmış
prosesdir. Ancaq bu yolu addım-addım, eynilə izləyən
elmi araşdırma tapmaq çətindir. Məsələn, tədqiqatçı
təcrübəni qurarkən, əslində əlavə müşahidələrə ehtiyac
olduğu üçün əvvəlki addıma qayıtmağa qərar verə bilir.
Digər bir halda, müşahidə altındakı hadisənin mürəkkəbliyi sualın aydın şəkildə qoyulmasına imkan vermədiyi üçün, başqa tədqiqatların məsələni yeni kontekstə
oturtmasını gözləmək lazım gəlir. Məsələn, alimlər
genlərdən protein istehsal mexanizmini aydınlaşdıra
bilmək üçün 1953-cü ildə DNT strukturunun kəşfinə
qədər gözləməli oldular.
Elmi metodun reallığa daha yaxın olan modeli Şəkil
1.23-də təsvir edilmişdir. Bu modelin mərkəzi ideyası
şəklin ortadasındakı dairədə yerləşən hipotez qurmaq
və sınamaqdır. Elmin təbii məfhumları izah etməkdə bu
qədər uğurlu olmasının səbəbi bu təməl fəaliyyətlərdir.
Lakin bu fəaliyyətlər tədqiqat və kəşflər ilə (üstdəki
dairə), digər alimlər və ümumilikdə bütün ictimaiyyət
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ilə (altdakı dairələr) əlaqədə şəkillənir. Məsələn, elmi
icma hansı hipotezlərin sınanacağına, nəticələrin necə
şərh ediləcəyinə və yekun nəticələrə nə qədər dəyər
veriləcəyinə təsir edir. O cümlədən, xərçəng xəstəliyinin
müalicəsinin tapılması üçün ictimai təzyiq, yaxud iqlim
dəyişikliyini başa düşmək kimi ictimai ehtiyaclar, hansı
elmi tədqiqatların maliyyələşdiriləcəyinə və əldə olunan
nəticələrin nə qədər ətraflı müzakirə olunacağına böyük
təsir göstərə bilir.
Elmi tədqiqatın başlıca xüsusiyyətləri olan müşahidə
və hipotezin qurulub sınanmasını vurğuladıqdan sonra, nümunə olaraq ətraflı şəkildə müzakirə edəcəyimiz
elmi tədqiqatdakı bu xüsusiyyətləri tanımaqda çətinlik
çəkməməlisiniz.

Şəkil 1.23 Elmi araşdırma prosesi:
həqiqətə uyğun model. Əslində, elmi araşdırma prosesi xətti olmaqdan çox, yenidən gözdən
keçirmə, təkrarlanan və mərhələlər arasında
qarşılıqlı əlaqələr ehtiva edən dairəvi prosesdir.
Bu sxem dilimizdə tərcüməsi “Elmi Anlamaq”
olan (www.understandingscience.org) internet
saytındakı “Elm Necə İşləyir?” modeli əsasında
qurulmuşdur.
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• Texnoloji inkişaf
• Qanunvericilik üçün
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• Problemlərin həlli
• Bilik artırmaq

Nümunə olaraq seçilən araşdırma bir sıra müşahidə
və induktiv ümumiləşdirmələr ilə başlayır. Heyvanların
xarici örtük rəngi növlər arasında, hətta əksər hallarda
eyni növün fərdləri arasında belə, geniş şəkildə
fərqlilik təşkil edir. Bu çeşidliliyin səbəbi nədir?
Xatırlayırsınızsa, fəslin əvvəlində bəhs etdiyimiz siçanlar
tək bir növün (Peromyscus polionotus) nümayəndələri idi,
ancaq onların rəngləri fərqlidir və fərqli mühitlərdə
yaşayırlar. Çimərlik siçanı ağappaq qum təpələrinin
aralarına səpələnmiş otların olduğu habitatda,
Floridanın sahilboyu ərazilərində yayılmışdır. Qitədaxili
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Tədqiqat Nümunəsi: Siçan Populyasiyalarında
Örtük Rəngi Araşdırması
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ərazilərində yaşayan siçana isə, tünd və daha münbit
torpaqlarda rast gəlinir (Şəkil 1.24). Fotoşəkillərə ötəri
bir baxışla belə, siçanların örtük rəngi ilə habitatlarının
örtük rəngi arasındakı uyğunluğu müşahidə etmək
çətin deyil. Bu siçanları ovlayan şahin, bayquş, tülkü və
koyyot kimi yırtıcılar şikarlarını baxaraq tapan vizual
ovçulardır. Buna görə də bu siçan populyasiyalarını
1920-ci illərdə tədqiq edən təbiətşünas Francis Bertody
Sumnerin siçanlardakı dəri rənginin ətraf mühit ilə
uyğunlaşaraq kamuflyaj rolu oynadığını, yırtıcılardan
gizlənmək üçün ondan istifadə etdiklərini iddia edən
hipotez irəli sürməsi məntiqli görünür.
Kamuflyaj hipotezinin doğru olduğu açıq-aşkar
ortadadır, lakin yenə də sınaqdan keçirilməlidir.
2010-cu ildə Harvard universitetinin əməkdaşı Hopi
Hoekstra və bir qrup tələbəsi bu məqsədlə Floridaya
yola düşdülər. Yaşadığı mühitə rəng baxımından
uyğunluq göstərən siçanlarla müqayisədə, fərqlənən
siçanların daha çox ovlanacağı təxmini sınanmalı idi.
Şəkil 1.25 bu sahə təcrübəsini təsvir edir.
Tədqiqatçılar yüzlərlə siçan modelini çimərlikdəki
torpağa və qəhvəyi torpağa bənzəməsi üçün boyadılar.
Beləcə, siçan modelləri ancaq rənglərinə görə birbirindən fərqlənirdilər. Bu modellərdən bərabər
sayda hər iki habitata təsadüfi qaydada yerləşdirərək,
səhərə qədər gözlədilər. Öz habitatında yaşayan
siçanlara oxşar siçan modelləri kontrol qrupu vəzifəsini
görürdülər. (Məsələn, açıq rəngə boyanıb çimərlik
habitata yerləşdirilən siçan modelləri.) Habitatı ilə rəng
baxımından fərqlənən modellər isə təcrübi modeldir.
(Məsələn, çimərlik habitatındakı tünd rəngli modellər.)
Ertəsi gün səhər komanda ovlanma izlərini sayıb qeyd
etdi. Bu izlər bəzi modellərin üzərində diş izləri və
yırtıqlar ikən, digər siçan modelləri tamamilə yoxa

çıxmışdılar. Yırtıcının dişləmə şəklindən və təcrübə
yerinin ətrafındakı ayaq izlərindən ovçuların təxminən
bərabər sayda məməlilər və quşlardan ibarət olduqları
müşahidə edilmişdi.
Tədqiqatçılar hər mühit üçün kamuflyajlı modellərin
ovlanma nisbətini hesablamış və nəticə açıq və
aydın şəkildə ortaya çıxmışdı: kamuflyajlı siçanlar
kamuflyajsız siçanlara nisbətdə bütün şərtlər altında,
həm çimərlik habitatında (açıq rəngli siçanların daha az
göründüyü yer), həm də torpaq habitatında (tünd rəngli
siçanların az göründüyü yer) olduqca az ovlanmaya
məruz qalırdılar. Beləcə, data ilə kamuflyaj hipotezinin
təxminləri üst-üstə düşmüşdür.

Təcrübədə Dəyişənlər və Kontrollar
Elmi təcrübədə, adətən sistemin sadəcə bir faktoru
dəyişdirilir və nəticələr müşahidə olunur. Şəkil 1.25də təsvir olunan siçan kamuflyaj təcrübəsi kontrollu
təcrübə üçün nümunədir. Kontrollu təcrübə təcrübə
qrupu (siçan təcrübəsində kamuflyajsız olanlar) ilə
kontrol qrupunu (kamuflyajlı siçanlar) müqayisə etmək
üçün qurulmuş təcrübəyə deyilir. Dəyişikliyə məruz
qalan faktor və onu əsasında ölçülən nəticələr təcrübi
dəyişən adlanır. Dəyişən təcrübədə fərqli dəyərlər
alan xassə, yaxud kəmiyyətdir. Verdiyimiz misalda siçan
rəngi müstəqil dəyişən, yəni tədqiqatçı tərəfindən
müəyyən olunan faktordur. Asılı dəyişən isə müstəqil
dəyişənin təsirinə məruz qalacağı təxmin edilən və
onun əsasında ölçülən faktordur. Siçan təcrübəsində
dəyişən ovlanma nisbəti model rəngindəki fərq nəticəsində ölçülür. İdeal olaraq, təcrübi və kontrol qrupu
arasındakı tək fərq bir müstəqil dəyişənin olmasıdır.
Bu, siçan modelində rəngdir.

Şəkil 1.24 Peromyscus polionotus siçanının çimərlik və torpaq populyasiyaları arasındakı dəri
rənginin fərqi.
Florida

Qitədaxili
populyasiya

Çimərlik populyasiyası

Meksika
körfəzi

Çimərlik
populyasiyası

Sahil boyu uzanan, seyrək bitki örtüyünə malik qum təpələrinin
arasında yaşayan çimərlik siçanının açıq rəngli, xallı kürkü var. Bu cür
örtük onların yaşadığı mühitlə qaynayıb-qarışmasına, yəni kamuflyaj
olmasına imkan yaradır.
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Qitədaxili populyasiya

Ərazinin təxminən 30 km iç tərəflərində isə eyni növə aid başqa bir
populyasiya yaşayır. Bu populyasiyanın fərdləri tünd rəngli habitatlarına bel hissələrindəki tünd qəhvəyi xəzlə uyğunlaşıblar.
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Elmdə Nəzəriyyə

Şəkil 1.25

Gündəlik dildə “Nəzəriyyədir, isbat
olunmayıb!” cümləsindəki nəzəriyyə
sözü sınanmamış spekulyasiya mənasınTəcrübə Hopi Hoekstra və əməkdaşları həm çimərlikdə, həm də iç bölgələrdə yaşayan Peda işlədilir. Lakin elmdə nəzəriyyə sözü
romyscus polionotus siçanlarının xəz rənginin onları öz habitatlarında qoruduğu hipotezini
sınayırlar. Tədqiqatçılar siçan modellərini spreylə habitatlarına uyğun şəkildə açıq və tünd
tamamilə başqa məna ifadə edir. Bəs
rənglərə boyayaraq, onları müvafiq şəkildə çimərlik və torpaq mühitlərinə uyğunlaşdırırlar.
elmi nəzəriyyə nədir və onun hipotezErtəsi səhər zədələnən, yaxud yoxa çıxan siçanların sayı hesablanır.
dən, yaxud adi spekulyasiyadan fərqi
nədən ibarətdir?
Nəticələr Hər habitat üçün kamuflyajlı, yaxud kamuflyajsız oyuncaqların hücuma məruz
Birincisi, nəzəriyyə anlayışı hipotez
qalanlarının faizi hesablanmışdır. Hər iki habitatda ətraf ilə uyğun rəngə sahib olmayan
oyuncaqlar, uyğun rəngə sahib olanlara nisbətdə dəfələrlə çox hücuma məruz qalmışdır.
anlayışından dəfələrlə çox şeyi əhatə
edir. Məsələn, bu hipotezdir: siçanın dəri
Çimərlik habitatı
Torpaq habitatı
rənginin yaşadığı mühit ilə eyni olması,
onu yırtıcılardan qoruyan adaptasiyadır.
Bu isə nəzəriyyədir: təkamül adaptasiyası təbii seçmə nəticəsində yaranır. Bu
nəzəri iddiaya görə, təbii seçmə nəhəng
müxtəliflikdəki adaptasiyaları yaradan
təkamül mexanizmidir; siçanın adaptasiAçıq rəngli
Açıq rəngli
Tünd rəngli
Tünd rəngli
yası isə sadəcə bunun kiçik bir örnəyidir.
oyuncaqlar
oyuncaqlar
oyuncaqlar
oyuncaqlar
İkincisi, nəzəriyyə başqa bir çox sınanması mümkün olan hipotezlər yaratma
potensialına malikdir. Məsələn, Princeton Universitetindən Peter və Rosemary
Grand təbii seçmə nəzəriyyəsindən
Kamuflyajlı
Kamuflyajsız
Kamuflyajsız
Kamuflyajlı
(kontrol)
(təcrübi)
(təcrübi)
yola çıxaraq, spesifik olaraq Qalapaqos
(kontrol)
quşlarında dimdiyin mövcud qidadan
asılı olaraq dəyişdiyini iddia edən hipoYekun Nəticə: Tədqiqatçıların təxminləri nəticələr ilə üst-üstə düşür: Kamuflyajlı siçanlar
kamuflyajsızlara nisbətdə daha az hücuma məruz qalacaqdırlar. Beləcə, təcrübə kamuflyaj
tez irəli sürmüşdü. (Nəticələr hipotezi
hipotezini dəstəkləyir.
doğrulayır; Fəsil 23-dəki giriş bölümünə
baxın).
Məlumat qaynağı: S. N. Vignieri, J. G. Larson, and H. E. Hoekstra, The selective advantage
Üçüncüsü isə, nəzəriyyə, adətən
of crypsis in mice, Evolution 64:2153–2158 (2010).
istənilən hipotez ilə müqayisədə, qat-qat
DATANI ŞƏRH ET Qrafiklərdəki sütunlar hücuma məruz qalan açıq, yaxud tünd rəngli siçanladaha çox dəlilə malik olur. Təbii seçmə
rın faizini göstərir. Tutaq ki, hər iki habitatda 100 siçan hücuma məruz qalmışdır. Çimərlikdə neçə
nəzəriyyəsinin minlərlə dəlili vardır və
siçan açıq rəngli idi? Bəs tünd rənglilərin sayı nə qədər idi? Bu sualları sahildən uzaqda yerləşən
bunlara hər gün yeniləri əlavə olunmaqla
habitat üçün cavablayın.
yanaşı, bu günə qədər bu nəzəriyyəyə
zidd düşən hər hansı elmi data əldə
olunmamışdır. Təbii seçmə və cazibə
qüvvəsi kimi nəzəriyyələr geniş dairələrdə qəbul olunmuşdur. Bu kimi nəhəng nəzəriyyələr
Tədqiqatçı kontrol qrupu olmadan, kamuflyajsız siçançeşidli müşahidələrə aydınlıq gətirməkdə və saysız
ların məruz qaldığı yüksək hücum sayının səbəbinin
dəlillərlə dəstəklənməkdədir.
yırtıcı sayındakı fərq, sınaq sahələri arasındakı temperaNəzəriyyəyə aid dəlillərin çoxluğundan asılı olmatur fərqi və s. faktorlar olub-olmadığını müəyyənləşdirə
yaraq, onunla razılaşmayan yeni araşdırma nəticələri
bilməz. Düzgün qurulmuş təcrübəylə isə tədqiqatçı
ortaya çıxdığında, alimlər nəzəriyyəni dəyişdirir, yaxud
ovlanma fərqini izah edən tək bir faktor ilə üz-üzə qalır.
tamamilə rədd edirlər. Məsələn, bioloqlar bir vaxtlar
Kontrollu təcrübənin bütün faktorları nəzarət altınbakteriya və arxeyaları prokariot aləmüstündə toplayırda olan təcrübə olduğu fikri geniş yayılmışdır. Lakin
dılar. Ancaq hüceyrə və molekulları müqayisə etməyə
təbii sistemlər ilə aparılan təcrübələrdə bu cür nəzarət
imkan verən yeni texnologiyalar üzə çıxdığında, nətiqeyri-mümkündür, hətta yüksək dərəcədə tənzimlənən
cələr göstərdi ki, bu canlılar heç də eyni aləmə mənsub
laboratoriya təcrübələrində belə, çox çətindir. Tədqiqatdeyillər. Bu da bakteriya və arxeyaların eyni aləmdə
çı, adətən arzu olunmayan dəyişənləri, onları aradan
toplanma nəzəriyyəsini təkzib etdi. Əgər elmdə hər
qaldıraraq nəzarət altında saxlamır, kontrol qrupları
hansı bir şəkildə “həqiqət” mövcuddursa, o, ən yaxşı
istifadə edərək təsirlərini ixtisar edir.
halda şərtidir və əldə olan dəlillərin gücündən asılıdır.

Hücuma məruz
qalanların nisbəti

Tədqiqat Siçanlarda kamuflyaj yırtıcıların ovlanmadakı uğuruna təsir edirmi?
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YOXLAMA 1.3
1. Şəkil 1.25-dəki hansı keyfiyyət müşahidəsi kəmiyyət
araşdırmasına yol açmışdır?
2. İnduktiv və deduktiv mühakimə arasındakı fərqlilikləri və
bənzərlikləri sadalayın.
3. Təbii seçmə nə üçün nəzəriyyə adlanır?
Nyu Mexiko səhralarında torpaq əsasən qumludur.
Bəzən təxminən min il əvvəl püskürmüş vulkandan qaynaqlanan lava nəticəsində əmələ gəlmiş qara qayalara da rast
gəlmək olur. Siçanlar hər iki zonada yaşaya bilir və bayquşlar
bu siçanlarla bəslənir. Bu ekosistemlərdə yaşayan siçan populyasiyalarının örtük rəngi haqqında nə deyə bilərsiniz? İzah
edin. Kamuflyaj hipotezini əlavə sınaqlardan keçirmək üçün
bu ekosistemləri necə istifadə etmək olar?

4. ƏGƏR

BAŞLIQ 1.4
Elm əməkdaşlıq və fərqli
yanaşmalardan bəhrələnir
Kino və cizgi filmlərində alim, adətən laboratoriyada
işləyən yalnız, ağ xalatlı, eynəkli insan şəklində təsvir
olunur. Həqiqətdə isə elmi tədqiqat olduqca sosial bir
fəaliyyətdir. Alimlərin çoxu doktorant və daha aşağı
səviyyələrdə təhsil alan tələbələrin də daxil olduğu
komandalarda fəaliyyət göstərirlər. Uğurlu tədqiqatçı
olmağın sirlərindən biri insan əlaqələrində bacarıqlı olmaqdır. Tədqiqatın nəticələri seminar, çap materialı və
internet vasitəsilə elmi dairələrə çatdırılmadıqca, onların təsir gücü yoxdur. Elmdə bir qayda olaraq, araşdırma
nəticələri “məsləkdaş hökmü” (ing. peer review) olmadan
çap olunmur. Məsələn, bu kitabda bəhs olunan elmi
araşdırma nümunələrinin hamısı belə hakimli jurnallarda (ing. peer reviewed journal) çap olunmuşdur.

Sələflərin Əməyini Davam Etdirmək
Görkəmli alim Isaac Newton demişdir: “Təbiətin
bütün qanunlarını kəşf etmək bir insan, hətta bir
nəsil üçün belə, çox çətin işdir. Ən yaxşısı az-az,
lakin dəqiqliklə öyrənib, qalanını gələcək nəsillərə
buraxmaqdır...” Elm adamı olmaq yolunda irəliləyən
hər kəs, təbiət qanunlarını öyrənmək istəyən hər
bir insan sələflərin nəhəng bilik irsindən faydalanır.
Məsələn, Hopi Hoekstra Newtondan 40 il əvvəl, onun
maraqlandığı mövzu üzərində işləmiş D. W. Kaufman
adlı alimin nəticələrindən yararlanmışdır. Kaufmanın
apardığı təcrübənin dizaynı və nəticələri ilə Elmi
Bacarıq Məşğələsi qutusunda tanış ola bilərsiniz.
Elmi araşdırmaların nəticələri müşahidə və təcrübələrin təkrarlanması yolu ilə mütəmadi şəkildə nəzərdən
keçirilir. Eyni sahədə işləyən alimlər, adətən müşahidə
və təcrübələri təkrarlamaq yolu ilə həmkarlarının iddialarını yoxlayırlar. Başqa tədqiqatçılar tərəfindən təkrarlana bilinməyən təcrübi nəticə iddianın zəifliyinə işarə
ola bilər. Bu isə çox vaxt iddianın yenidən dəyərləndirilməsinə gətirib çıxarır. Bu mənada, elm öz-özünün
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hakimidir. Nəticələrin bildirilməsində dürüst olmaq və
işgüzar qaydalara riayət etmək elmdə mərkəzi yer tutur,
çünki yeni araşdırmaların yönü əvvəlki təcrübi məlumatların əsaslı olmasından asılıdır.
Alimlərin ayrı-ayrılıqda eyni elmi suallara cavab axtarmağı nadir hadisə deyildir. Bəziləri önəmli kəşf, yaxud
əhəmiyyətli təcrübədə ilk insan olmaq istəyi ilə çətin
yolu seçərkən, digər alimlər eyni sual üzərində işləyən
həmkarları ilə əməkdaşlıq daxilində irəliləməyi üstün
tuturlar.
Eyni orqanizmdən istifadə edən tədiqatlar
arasındakı əməkdaşlıq daha məhsuldardır. Bu, adətən
model orqanizm adlanan, laboratoriyada asanlıqla
yetişdirilən və tədqiq edilən problem üçün xüsusilə
uyğun olan canlı növü olur. Bütün bioloji növlər
təkamül baxımından bir-birilə əlaqəli olduqlarına
görə bir orqanizmi digər canlıların biologiyasını və
xəstəliklərini başa düşmək üçün model kimi düşünmək
mümkündür. Məsələn, Drosophila melanogaster meyvə
milçəyi üzərində aparılan araşdırmalar bizə, insan da
daxil olmaqla, bütün canlılarda genlərin necə işlədiyinə
dair çox şey öyrətmişdir. Populyar model orqanizmlər
arasında xardal bitkisi Arabidopsis thaliana, torpaq
soxulcanı Caenorhabditis elegans, zebr balığı Danio rerio,
siçan Mus musculus və bakteriya Escherichia coli vardır.
Kitabı oxuduqca bu və ya digər model orqanizmlərin
canlıların öyrənilməsinə nə qədər töhfə verdiyinə
diqqət yetirin.
Bioloqlar elmi məsələlərə fərqli yanaşmalar sərgiləyirlər. Bəziləri məsələyə ekosistem səviyyəsində baxarkən,
digərləri canlı təbiətin mexanizmlərini hüceyrə, yaxud
orqanizm səviyyəsində araşdırır. Bu kitab biologiya
elmini fərqli səviyyələrdə və fərqli yanaşmalar ilə izah
edən bölümlərə ayrılmışdır. Bununla belə, bir məsələyə
hər zaman bir-birini tamamlayan fərqli bucaqlardan da
yanaşmaq mümkündür. Məsələn, Hoekstranın çimərlik
və qitədaxili siçanların dəri rəngi araşdırmaları ən az
bir genetik mutasiyanın kəşfinə yol açdı. Çünki alimin
tədqiqat laboratoriyasında biologiyanın fərqli səviyyələrində ixtisaslaşmış mütəxəssislər işləyirdi və buna görə
də təkamül adaptasiyaları ilə molekulyar səviyyədəki
DNT ardıcıllığı arasında əlaqə qura bildilər.
Bir tələbə olaraq, biologiyanın fərqli səviyyələri
arasında əlaqə qurmaq sizin üçün çox faydalı olacaqdır.
Müxtəlif fəsillərdə təkrar-təkrar qarşınıza çıxan bəlli
mövzular bəhs olunan səviyyələr arasında əlaqə
qurmaq bacarığını inkişaf etdirmək üçün yaxşı vasitədir.
Bu mövzulardan biri oraqvari hüceyrə xəstəliyidir.
Afrikanın yerli xalqları və digər isti regionlarda
yaşayanlar arasında geniş yayılmış bu xəstəliyin genetik
əsasları yaxşı bilinir. Oraqvari hüceyrə xəstəliyi hər
dəfə fərqli səviyyədə yanaşma ilə mütəmadi qarşınıza
çıxacaqdır. Bundan əlavə, kitabda müxtəlif anlayış və
fəsillər arasında əlaqə qurmanıza kömək edəcək şəkillər
yerləşdirilmiş, bəzən isə sizi bu əlaqələri qurmağa dəvət
edən suallar əlavə edilmişdir (bunlar ƏLAQƏ QUR
ilə işarələnmişdir). Ümid edirik ki, bu kimi şeylər sizə
kitabdakı mövzuları bir-birinə bağlamağa kömək edəcək
və bioloji məsələlərə geniş perspektivdən baxmağa
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ELMİ BACARIQ MƏŞĞƏLƏSİ
Sütun diaqramlarının şərhi
Kamuflyaj bayquşların ay işığında siçan ovlamasına nə dərəcə
təsir edir? D. W. Kaufman hipotezi belə qurmuşdur: siçanların xəz
rəngi ilə yaşadığı mühit rəngi arasındakı fərq bayquşların gecə ovlanma uğuruna təsir edir. Alim həm də bu rəng fərqinin ay işığı tərəfindən dəyişdirilə biləcəyini təxmin edirdi. Bu məşğələdə sözügedən
hipotezi sınamaq məqsədilə, yığılan bayquşların siçan ovu datasını
analiz etməlisiniz.
Təcrübə Necə Aparılmışdır? Biri açıq qəhvəyi, digəri tünd qəhvəyi, iki fərqli rəngə malik bir cüt siçan (Peromyscus polionotus),
eyni zamanda ac bayquşun olduğu qapalı bir əraziyə buraxılmışdır.
Tədqiqatçılar bayquşa yem olan ilk siçanın rəngini qeyd edirlər. Əgər
bayquş 15 dəqiqə içində siçanlardan hər hansı birini ovlamırsa,
təcrübə sıfır dəyərini alır. Təcrübə açıq və tünd rəngli torpağı olan
qapalı ərazilərdə dəfələrlə təkrarlanmışdır. Eyni zamanda sınaqlarda
ay işığının mövcud olub-olmadığı qeydə alınmışdır.

Açıq rəngli örtük

Açıq rəngli örtük

Tünd rəngli örtük

Tünd rəngli örtük

Bütöv ay

Bayquşun ovladığı siçan sayı

Bayquşun ovladığı siçan sayı

Təcrübə Datası

Yarım ay

A: Açıq rəngli torpaq

DATANI ŞƏRH EDİN
1. Əvvəlcə, qrafikin necə qurulduğunu tam olaraq başa düşdüyünüzdən əmin olun. A qrafikində açıq
rəngli torpaqda, B qrafikində isə
tünd rəngli torpaqda aparılmış təcrübənin nəticələri göstərilmişdir.
Bu iki qrafik arasında başqa heç bir
fərq yoxdur. (a) Bu qrafiklərdə birdən çox müstəqil dəyişən vardır.
Bu müstəqil, yəni tədqiqatçılar tərəfindən sınanan dəyişənlər
hansılardır? Qrafikin hansı oxu müstəqil dəyişəni təmsil edir? (b)
Asılı dəyişənlər, yəni sınanan dəyişənlərə cavab olaraq üzə çıxan
dəyişənlər hansılardır? Qrafikin hansı oxu asılı dəyişəni təmsil edir?
2. (a) Ay işığında, açıq rəngli torpaqda neçə tünd rəngli siçan ovlanmışdır? (b) Ay işığında, tünd rəngli torpaqda neçə tünd rəngli
siçan ovlanmışdır? (c) Tünd qəhvəyi siçanın ay işığında bayquşa
yem olmamaq ehtimalı hansı halda daha çoxdur: açıq, yoxsa tünd
rəngli torpaqda? Cavabınızı izah edin.
3. (a) Tünd rəngli torpaqda olan tünd qəhvəyi siçan hansı halda ov
olmaqdan qurtula bilər: ay işığında, yoxsa aysız gecədə?
(b) Bəs açıq rəngli torpaqda olan açıq qəhvəyi siçan hansı halda
ov olmaqdan qurtula bilər? İzah edin.
4. (a) Tünd rəngli siçanın gecə vaxtı ov olmaqdan qurtulma ehtimalı
hansı şərtlər altında ən yüksəkdir?
(b) Bəs açıq rəngli siçanın gecə vaxtı ov olmaqdan qurtulma ehtimalı hansı şərtlər altında ən yüksəkdir?
5. (a) Açıq rəngli torpaqda ovlanma sayındakı ən yüksək rəqəm hansı
müstəqil dəyişənlərin kombinasiyasında əldə edilmişdir?
(b) Tünd rəngli torpaqda hansı müstəqil dəyişənlərin birlikdə təsiri
ilə ovlanma ən yüksək göstəricisinə sahib olmuşdur?

Bütöv ay

Yarım ay

B: Tünd rəngli torpaq

Data mənbəyi: D. W. Kaufman, Adaptive coloration in Peromyscus
polionotus: Experimental selection by owls, Journal of Mammalogy
55:271–283 (1974).

cəsarət verərək, biologiyadan zövq almağa imkan
yaradacaqdır.

Elm, Texnologiya və Cəmiyyət
Geniş mənada, alimlər də cəmiyyətin bir parçasıdır və
tənliyin içinə texnologiyanı da əlavə etdiyinizdə, cəmiyyət ilə elm arasındakı qarşılıqlı əlaqə daha aydın olur
(Şəkil 1.23). Elm və texnologiya bəzən eyni tədqiqat
metodlarından istifadə etsə də, əsas məqsədləri fərqlidir. Elmin məqsədi təbiət hadisələrini başa düşməkdir;
texnologiya isə elmi biliyi müəyyən xüsusi məqsəd
üçün tətbiq edir. Bioloq və digər alimlər, adətən “kəşflər”dən, mühəndis və texnoloqlar isə “icadlar”dan bəhs
edirlər. Alimlər tədqiqatlarında texnologiyadan istifadə
etdikləri üçün, elm və texnologiya bir-birilə qarşılıqlı
əlaqədədir.
FƏSİL 1

6. Beşinci suala verdiyiniz cavab əsasında hər iki siçan tipi üçün maksimum öldürücü şərti sadə şəkildə təsvir edin.
7. Hər iki qrafikin datasını birləşdirərək, ay işığı olan və olmayan
şərtlərdə bayquşun ovladığı siçanların ümumi sayını təxmin edin.
Bayquşun ov etməsi üçün ən uyğun şərtlər hansılardır? İzah edin.

Elm və texnologiyanın yaxın əməkdaşlığı nəticəsində,
cəmiyyətdə böyük dəyişikliklər baş verə bilir. Bəzən
təməl elmin ən faydalı tətbiqləri gözlənilməyən yerdən,
elmi tədqiqat işlərində heç kimin diqqət yetirmədiyi
müşahidədən doğulur. Məsələn, 60 il əvvəl Watson və
Crick tərəfindən DNT strukturunun kəşfi və sonrakı
araşdırmalar DNT-nin dəyişdirilməsi texnologiyasına
və onun tibb, aqronomiya və məhkəmə-tibbi ekspertizası sahəsində geniş tətbiqinə gətirib çıxarmışdır (Şəkil
1.26). Bu alimlər yəqin ki, kəşflərinin bir gün çox
önəmli tətbiqləri olacağını qabaqcadan təxmin edirdilər,
ancaq işlərinin tam olaraq nə ilə nəticələnəcəyini çətin
ki, proqnozlaşdıra bilirdilər.
Texnoloji inkifaşın yönü təməl elmin əsas
yönləndiricisi olan maraqdan çox, cəmiyyətin o andakı
ehtiyacına və ictimai şərtlərə bağlıdır. Texnologiya
Biologiyanın Əsas Mövzuları, Təkamül və Elmi Araşdırma
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Şəkil 1.26 DNT texnologiyası və məhkəmə-tibbi ekspertizası.
2011-ci ildə məhkəmə-tibbi ekspertizasının cinayət yerindən əldə etdiyi DNT nümunəsinin analizi Michael Mortonu törətmədiyi cinayətə
(həyat yoldaşını amansızlıqla qətlə yetirmə) görə 25 ildir çəkdiyi
cəzadan azad etdi. DNT nümunəsi digər qətldə təqsirli bilinən başqa
bir nəfərə uyğun gəlirdi. Şəkildə Michael məhkəmə qərarı ilə azadlığa
buraxıldıqdan sonra ata-anası ilə qucaqlaşır. Ekspertizanın apardığı
DNT analizinin detallarından 20-ci fəsildə ətraflı şəkildə bəhs ediləcək.

haqqında gedən müzakirələrin mərkəzində “edə
bilərikmi?” sualı yox, “etməliyikmi?” sualı dayanır.
Texnologiyanın inkişafı çətin suallar doğurur. Məsələn,
bir insanın genetik xəstəliyə sahib olduğunu yoxlamaq
məqsədilə DNT texnologiyasının istifadəsinə hansı
şərtlər altında icazə verilməlidir? Belə analizlər könüllü
şəkildə aparılmalıdır, yoxsa bəzi hallarda məcburi ola
bilər? Sığorta şirkətləri, yaxud işəgötürənlər, sağlamlıq
haqqında bir çox başqa məlumata olduğu kimi, bu və
bənzər informasiyaya çıxış əldə etməlidirlərmi? Genom
ardıcıllama sürəti artır, qiyməti isə azalır; belə olan
halda, bu sualların cavablandırılması daha da önəmli
hala gəlir.
Bu kimi sualların gündəmə gətirdiyi etik məsələlər,
elmlə bağlı olduğu qədər, siyasət, iqtisadiyyat və mədəni dəyərlər ilə də əlaqəlidir. Elmi tədqiqat prosesinin
necə işlədiyini bilmək, texnologiyanın faydalı və zərərli
tərəfləri haqda məlumatlı olmaq sadəcə peşəkar alimlərin deyil, bütün vətəndaşların öhdəliyidir. Elm, texnologiya və cəmiyyət arasındakı bu əlaqələr biologiya
biliyinin əhəmiyyətini daha da artırır.

istehsal üçün texnoloji təkamüldən keçmişdir. Bu
texnologiya, yenə Çindən gələn su əsaslı mürəkkəb ilə
birlikdə Avropaya çatmış, burada isə Gutenberg ondan
yağ əsaslı boya əldə etmişdir. Çap texnologiyasını
müxtəlif mədəniyyətlərin bilik alış-verişinə borcluyuq
və eyni şeyi digər mühüm icadlar üçün də söyləmək
mümkündür.
Bənzər şəkildə, elm də anlayış və mövqelərin müxtəlifliyindən, çeşidliliyin meyvələrindən bol-bol bəhrələnir. Bəs cinsiyyət, gender, irq, etnik mənsubiyyət və
s. atributlar baxımından alim populyasiyası nə dərəcə
müxtəliflik göstərir?
Alimlər yaşadıqları cəmiyyətin normalarını və davranışlarını əks etdirirlər. Buna görə də təsadüfi deyil
ki, dünyanın bir çox ölkəsində qadın və bəzi azlıqların
peşəkar şəkildə elmlə məşğul olmaq məqsədlərinin
qarşısında son zamanlara qədər böyük maneələr dururdu. Son 50 ildə isə yanaşma bir qədər dəyişmişdir və
bu gün ABŞ universitetlərində biologiya ixtisası üzrə
oxuyan tələbələrin yarısı qadındır.
Ancaq peşəkar elmin yuxarı pillələrində dəyişiklik bu
qədər sürətli deyil. Qadınlar və bəzi etnik azlıqlar elm
və texnologiyanın bir sıra sahəsində bu gün də azlıq
təşkil edir. Elmdə fikir müxtəlifliyinin azlığı onun inkişafına mane olur. Dəyirmi masada müzakirəyə qoşulan
səslərin sayı artdıqca, elmi müzakirənin dəyəri, məhsuldarlığı və sağlamlığı bir o qədər artacaqdır. Kitabın
müəllifləri (və tərcüməçiləri) elmin bu maraqlı sahəsini
öyrənmə yolunda sizə uğurlar arzulayır.

YOXLAMA 1.4
1. Elm ilə texnologiya arasında fərq nədən ibarətdir?
2. ƏLAQƏ QUR Oraqvari hüceyrə xəstəliyini törədən genə
ABŞ-da yaşayan Afrika mənşəli insanlarla müqayisədə, Böyük
Səhradan cənubda yaşayan insanlarda daha çox rast gəlinir.
Bu gen oraqvari hüceyrə xəstəliyinin səbəbi olmaqla yanaşı,
malyariya xəstəliyinə qarşı müəyyən müdafiəni də təmin edir.
Təhlükəli xəstəlik olan malyariya Afrikada geniş yayılsa da,
ABŞ-da mövcud deyil. Oraqvari hüceyrə geninin bu iki bölgə
arasındakı sıxlıq fərqini açıqlayan təkamül prosesi necə ola
bilər? (Başlıq 1.2).

Fərqli Yanaşmaların Elmdəki Yeri
Tarixin gedişatına böyük təsir göstərən texnoloji
yeniliklərin bir çoxu, bir-birindən olduqca fərqli
kültürlərin qovuşma nöqtəsi olan ticarət yolları
üzərindəki ocaqlarda inkişaf etmişdir. Məsələn, biliyin
cəmiyyətdə geniş dairələrə yayılmasında böyük rol
oynayan çap texnologiyası alman Johannes Gutenberg
tərəfindən 1440-cı illərdə icad edilmişdir. Çindən
gələn kağız və mürəkkəb kimi şeylər olmasaydı, bu
texnologiya ortaya çıxmazdı. Kağız Çindən Bağdada
uzanan ticarət yolu ilə səyahət edərkən, kütləvi
24
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1 Fəslin İcmalı

ƏSAS ANLAYIŞLARIN XÜLASƏSİ

BAŞLIQ

BAŞLIQ

1.1

1.2

Əsas Mövzu: Təkamül canlıların vəhdət və
müxtəlifliyini izah edir

Biologiyanın əsas mövzuları
Quruluş Altbaşlığı: Bioloji Quruluş Səviyyələrini qalxdıqca
yeni yaranan xassələr ortaya çıxır.
Həyatın iyerarxiyası: biosfer > ekosistem > icma > populyasiya > orqanizm
> orqan sistemləri > orqan > toxuma >
hüceyrə > orqanel > molekul > atom.
Atomdan başlayaraq pillə-pillə qalxdıqca
üst səviyyələrdə aşağı səviyyədəki komponentlərin qarşılıqlı əlaqəsi nəticəsində yeni
yaranan xassələr ortaya çıxır. Reduksionizm adlanan yanaşma ilə mürəkkəb sistemlər daha asan anlaşılan hissələrə
ayrılırlar. Sistem biologiyası sahəsində alimlər bütöv
bioloji sistemin davranışını parçalar arasındakı qarşılıqlı
əlaqələri öyrənərək anlamağa çalışırlar.
Struktur və Funksiya Altbaşlığı: Bioloji Quruluşun İstənilən Səviyyəsində Bir-Biriylə Sıx Əlaqədədir. Orqanizmin təməl quruluş və funksiya vahidi olan hüceyrə həyat
üçün lazım olan bütün fəaliyyətləri həyata keçirə bilən ən
kiçik strukturdur. Hüceyrələr prokariot, yaxud eukariot
olurlar. Eukariot hüceyrə DNT ehtiva edən, nüvə kimi
membranla əhatəli orqanellərə malik hüceyrə növüdür.
Prokariot hüceyrələr isə orqanellərdən məhrumdur.
İnformasiya Altbaşlığı: Canlı Proseslərdə Genetik
İnformasiyanın Ekspressiyası və Ötürülməsi
Genetik informasiya DNT-nin nukleotid ardıcıllığında
kodlaşdırılır. DNT valideynlərdən uşaqlara irsi informasiya
ötürür. Gen adlanan DNT parçaları gen ekspressiyası,
yəni ilkin olaraq DNT-nin mRNT-yə köçürülməsi, daha
sonra isə proteinə tərcümə prosesini proqramlaşdırır. Gen
ekspressiyası proteinə çevrilməyən, ancaq başqa önəmli
funksiyalar yerinə yetirən RNT-lər də əmələ gətirir.
Genomika növün sahib olduğu bütün DNT ardıcıllıqlarını,
yəni növün genomunu geniş miqyasda və digər növlər
ilə müqayisəli şəkildə tədqiq edən elm sahəsidir.
Bioinformatika bu nəhəng data yığınını analiz etmək
üçün hesablama metodlarından istifadə edən sahədir.
Enerji və Maddə Altbaşlığı: Həyat Enerji və Maddənin
Bir-Birinə Çevrilməsini Tələb Edir.
Enerji ekosistem daxilində axır. Bütün canlılar iş görmək
məcburiyyətindədir və bu da enerji tələb edir. İstehsalçılar
günəşdən aldıqları enerjini kimyəvi enerjiyə çevirir; bunun
bir hissəsi istehlakçılara ötürülür, qalanı isə istilik şəklində
ekosistemdən kənar edilir. Kimyəvi maddə canlı və cansız
mühit arasında dövr edir.
Qarşılıqlı Əlaqə Altbaşlığı: Molekullardan Ekosistemə
Qədər Bioloji İyerarxiyanın Bütün Quruluş
Səviyyələrində Qarşılıqlı Əlaqələr Böyük
Əhəmiyyət Kəsb Edir.
Əks-əlaqə tənzimi müəyyən bir prosesin öz məhsulu
tərəfindən tənzimlənməsidir. Mənfi əks-əlaqədə məhsul
öz istehsalını yavaşladarkən, müsbət əks-əlaqə tənzimində
məhsul öz istehsal prosesini sürətləndirir.
Orqanizmlər mütəmadi olaraq fiziki faktorlarla qarşılıqlı
əlaqədədirlər. Bitkilər torpaqdan qida, havadan kimyəvi
maddələr əldə edir, günəş enerjisindən faydalanır.
Əlinizdəki əzələ və sinir hüceyrələrini düşünsək, yazmaq fəaliyyəti biologiyanın dörd əsas mövzusunu hansı formada əks
etdirir?

FƏSİL 1

Yer kürəsindəki canlıları dəyişdirən
təkamül prosesi onların bənzərlik və
müxtəlifliyini izah edə bilir. Eyni zamanda, canlıların ətraf mühitə necə uyğunlaşdığını, yəni onların adaptasiyasını açıqlayır.
Bioloqlar canlı növlərini hər addımda daha çox sayda
altqrup ehtiva edən qruplara bölərək təsnif edirlər.
Bakteriya və Arxeya aləmüstü prokariotik hüceyrələrdən
ibarətdir. Eukarya aləmüstü İbtidailər, Bitki, Göbələk və
Heyvanlar aləmindən təşkil olunmuşdur. Canlılar dünyası
müxtəlif olduğu qədər, bir-birindən çox fərqli olan növlər
arasında belə, çox sayda bənzərlik mövcuddur.
Darwin təbii seçməni növlərin ətraf mühitə adaptasiyasının
mexanizmi olaraq irəli sürmüşdür. Təbii seçmə ətraf mühit
faktorlarına məruz qalan populyasiyada müəyyən irsi
xassələr hesabına, bu xassələrə malik olmayan fərdlərə nisbətən, daha uğurla çoxala bilən fərdlərin seçildiyi təkamül
prosesidir.
Canlı populyasiyası

İrsi çeşidlilik

Kütləvi sayda balalama
və rəqabət

Ətraf mühit
faktorları
Fərdlərin çoxalma qabiliyyətindəki
fərqlər
Populyasiyadakı adaptasiyaların təkamülü

Hər bir bioloji növ həyat ağacında kiçik bir budaq ilə təmsil
olunur. Bu budaqcıqlar gövdəyə getdikcə daha uzaq əlaqəli
valideyn növlər vasitəsilə birləşir. Bütün canlılar təkamül
tarixi ilə bir-birinə bağlıdır.
Təbii seçmə çimərlik siçanlarında xəz rəngi kamuflyajı kimi
adaptasiyaların yaranmasını necə təmin edir?

BAŞLIQ

1.3

Elm müşahidələr əsasında hipotezlərin qurulub
sınanmasıdır
Alim elmi tədqiqatda müşahidə apararaq onları qeydə alır
(data yığmaq) və induktiv mühakimə vasitəsilə buradan
ümumi nəticələr çıxarır. Bu da öz növbəsində, sınanması
mümkün olan hipotez qurmaq üçün istifadə olunur.
Deduktiv mühakimə hipotezi sınamaq üçün istifadə oluna
biləcək təxminlər etməyə kömək edir. Hipotezin sınanması
mümkün olmalıdır; elm nə fövqəltəbii hadisələr ilə
məşğul olur, nə də ki, hər hansı dini inancın doğruluğunu
sübut edə bilər. Hipotez təcrübə ilə, bu mümkün deyilsə,
müşahidə ilə sınanır. Elmi tədqiqat prosesinin mərkəzində
ideya və fikirlərin sınaqdan keçirilməsi dayanır. Elmi
tədqiqat kəşf, icad, eləcə də, cəmiyyətin fikir, nəzarət,
ehtiyacı kimi təsirlərindən kənarda qalmır.
Siçan populyasiyalarında örtük rəngi araşdırmasında
olduğu kimi, kontrollu təcrübə sadəcə tədqiq olunan tək
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bir dəyişən baxımından fərqlənən kontrol qrup və təcrübi
qrupların sınanması yolu ilə, o dəyişənin təsirini göstərmək
məqsədi güdür.
Elmi nəzəriyyə çox geniş əhatə dairəsinə malikdir, yeni
hipotezlər qurmağa imkan yaradır və çox sayda dəlilə əsaslanır.
Elmi tədqiqat prosesində datanın yığılması və yozulmasının
rolu nədir?

BAŞLIQ

1.4

Elm əməkdaşlıq və fərqli yanaşmalardan
bəhrələnir
Elm ictimai fəaliyyətdir. İstənilən alimin işi özündən əvvəl
gələnlərin əməyi üzərində qurulur. Alim əməkdaşlarının
nəticələrini təkrarlaya bilməlidir və burada dürüstlük
böyük əhəmiyyət daşıyır. Bioloqlar arasında məsələyə yanaşma şəkli fərqlilik göstərir və fərqli yanaşmalar bir-birini
tamamlayan xarakter daşıyır.
Texnologiya elmi informasiyanı ictimai faydalı, spesifik
bir məqsədə yönəldən avadanlıq, yaxud metodları əhatə
edir. Təməl elmi araşdırmaların ictimai nəticələrinin özünü
göstərməsi üçün, adətən uzun zaman tələb olunur.
Elmi yanaşmaların müxtəlifliyi elmi tərəqqini sürətləndirir.
Elmi cəmiyyətdə fərqli yanaşma və müxtəlifliyin nə üçün əhəmiyyətli olduğunu izah edin.

SINAQ
Səviyyə 1: Bilik və Anlama
1. Yaşadığınız çevrədəki bütün orqanizmlərin təşkil etdiyi
şeyə nə deyilir?
A) ekosistem		
B) populyasiya
C) icma 		
D) aləmüstü
2. Sistem biologiyasının əsas məqsədi aşağıdakılardan
hansıdır?
A) Müxtəlif növlərə aid genomların analizi
B) Məsələni daha kiçik, sadə hissələrə ayıraraq mürəkkəbliyi azaltmaq
C) Bütöv bir bioloji sistemin davranışını anlamaq məqsədilə, onu əmələ gətirən parçalar arasındakı qarşılıqlı
əlaqələri öyrənmək
D) Bioloji datanın sürətlə yığılması üçün yüksək həcmli iş
görə bilən avadanlıqlar qurmaq
3. Canlıların vəhdətini ən yaxşı aşağıdakılardan hansı əks
etdirir?
A) Yaranan xassə		
B) Dəyişərək törəmə
C) DNT-nin struktur və funksiyası D) Təbii seçmə
4. Kontrollu təcrübə
A) alimin nəticələri diqqətlə qeyd etməsinə imkan yaradacaq qədər yavaş irəliləyən təcrübədir
B) təcrübi və kontrol qrupunu paralel şəkildə sınaqdan
keçirən təcrübədir
C) nəticələrin dəqiqliyindən əmin olmaq üçün təkrarlanan
təcrübədir
D) bütün dəyişənləri sabit saxlayan təcrübədir

Səviyyə 2: Tətbiq və Analiz
6. Aşağıdakılardan hansı keyfiyyət datasına nümunədir?
A) Balıq ziqzaq vuraraq üzür
B) Mədənin içindəkilər hər iyirmi saniyədə bir qarışır
C) Temperatur 20 °C-dən 15 °C-yə düşmüşdür
D) Orta hesabla altı cüt quş hər biri üç quş balası dünyaya
gətirir
7. Elmi tədqiqatı ən yaxşı ifadə edən cümlə hansıdır?
A) Sınanması mümkün olan hipotez qursam, sınaq və müşahidələr onu dəstəkləyəcəkdir
B) Təxminlərim doğrudursa, sınanması mümkün olan hipotez ortaya çıxacaqdır
C) Müşahidələrimi düzgün aparsam, hipotezim dəstəklənəcəkdir
D) Hipotezim doğrudursa, sınaqlarımın müəyyən nəticələri
olacaqdır
8. TƏSVİR ET Mərcan rifini ekosistem, orqanizmi balıq, mədəsini orqan, DNT-ni isə molekulu götürərək, Şəkil 1.3-dəkinə bənzər bioloji iyerarxiya çəkin. İyerarxiyanın bütün
səviyyələrini göstərin.

Səviyyə 3: Sintez və Dəyərləndirmə
9. TƏKAMÜL ƏLAQƏSİ Adi prokariot hüceyrə təxminən 3 000
genə malik olduğu halda, insan hüceyrəsindəki gen sayı
21 000-ə qədərdir. Bunların 1 000-i hər iki növ hüceyrədə
var. Təkamül haqqında indiə qədər öyrəndiklərinizin
əsasında, bu qədər fərqli iki orqanizmin 1 000 eyni genə
malik ola bilməsi faktını izah etməyə çalışın. Bu genlərin
funksiyası nə ola bilər?
10. ELMİ TƏDQİQAT Siçan dərisinin rəngi üzərində aparılmış
araşdırmanı xatırlayın. Yırtıcıların təbii seçmə prosesindəki
rolunu daha dərindən öyrənmək üçün əlavə hipotezlər
təklif edin.
11. ELMİ TƏDQİQAT Modern dövrdə bioloqlar elmi ədəbiyyatı
əldə etmək üçün internet databazalarından istifadə edirlər.
Bunların ən məşhuru ABŞ Dövlət Biotexnoloji İnformasiya
Mərkəzi (ing. National Center for Biotechnology Information,
NCBI) tərəfindən idarə olunan ictimaiyyətə açıq PubMed
databazasıdır. Bu bazanı istifadə edərək, Hopi Hoekstranın
2015-ci ildən bu günədək dərc etdirdiyi bütün elmi
məqalələri tapın.
12. TƏKAMÜL 100-150 sözlük qısa mətn ilə Darwinin təbii
seçmə vasitəsilə Yer kürəsi üzərindəki canlı həyatın bənzərlik və müxtəlifliyini necə izah etdiyini yazın. Yazınıza
onun istifadə etdiyi dəlillərdən bəzilərini daxil edin.
13. SİNTEZ

5. Elmi olaraq hipotezi nəzəriyyədən ayıran nədir?
A) Nəzəriyyə hipotezin sübut olunmuş halıdır
B) Hipotez təxmin olduğu halda, nəzəriyyə dəqiq cavabdır
C) Hipotezin əhatə dairəsi adətən dardır; nəzəriyyə genişdir və güclü izahatlar verir
D) Nəzəriyyələr, adətən doğru çıxır; hipotez isə çox vaxt
təcrübi nəticələr ilə ziddiyyət təşkil edir.
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Şəkildə ağac gövdəsinin
üzərindəki kərtənkələni (ing.
mossy leaf-tailed gecko) görə
bilirsinizmi? Kərtənkələnin bu
görünüşü onun həyatda qalmasına necə kömək edir? Bu
fəsildə təkamül, təbii seçmə və
genetik informasiya haqqında öyrəndikləriniz əsasında,
bu kamuflyajın hansı yollar
ilə törədiyini (təkamül yolu
ilə yarandığını) izah etməyə
çalışın.

BÖLÜM
CANLILARIN KİMYƏVİ TƏRKİBİ

1

FƏSİL 1 Biologiyanın Əsas FƏSİL
Mövzuları,
Təkamül Kimyəvi
və Elmi Araşdırma
2 Canlıların
Tərkibi
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Canlıların Kimyəvi Tərkibi

2

Şəkil 2.1 Meşə qarışqalarının havaya atəş açmaq üçün istifadə etdikləri bu silah nədir?
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ƏSAS ANLAYIŞLAR

Biologiya ilə Kimya Arasındakı Körpü

2.1

Maddə saf bir elementdən,
yaxud onların bir neçəsinin
birləşməsindən əmələ gəlir

2.2

Elementin xüsusiyyətləri
onu təşkil edən atomların
strukturundan asılıdır

2.3

Molekulların yaranması
və funksiyası atomlar
arasında rabitələrin əmələ
gəlməsindən asılıdır

2.4

Kimyəvi reaksiya kimyəvi
rabitə yaradır və qırır

Bütün heyvanlar kimi, qarışqaların da hücumdan qorunmaq üçün müdafiə sistemləri və mexanizmləri mövcuddur. Yüzlərlə, minlərlə fərddən
ibarət koloniyalarda yaşayan meşə qarışqalarının koloniya olaraq düşmənlərlə mübarizə aparmaq üçün effektiv silahları var. Təhlükə yuxarıdan gələndə, qarışqalar potensial yırtıcıya (məsələn, ac bir quşa) doğru
qarınlarından qarışqa turşusu kimi tanınan metan turşusu fışqırdırlar
(Şəkil 2.1). Bu birləşmə bir çox qarışqa növü tərəfindən istehsal olunsa da,
çoxunda turşu xaricə fışqırdılmır. Belə növlərdə turşunun qarışqanı parazit mikroblardan qoruyan dezinfeksiyaedici maddə rolu oynadığı ehtimal
olunur. Kimyəvi maddələrin heyvanlararası ünsiyyətdə, partnyorun cəlb
olunmasında, yırtıcılara qarşı müdafiədə istifadəsi artıq uzun müddətdir
ki, elmə məlumdur.
Qarışqa və digər həşəratlar üzərində aparılan tədqiqatlar kimyanın
canlıların öyrənilməsində vacib rol oynadığını göstərir. Universitet fənlərindən fərqli olaraq, təbiət səliqəli şəkildə biologiya, kimya, fizika kimi
ayrı-ayrı sahələrə ayrılmayıb. Bioloqların işi canlıları öyrənməkdir, lakin
orqanizmlər və onların mühitləri təbii sistemlər olduğu üçün kimya və
fizikadakı anlayışlar onlara da şamildir. Bir sözlə, biologiya multidisiplinardır.
Bu bölümdəki fəsillər canlıların öyrənilməsində istifadə olunan bəzi
əsas kimyəvi anlayışlara giriş xarakteri daşıyır. Burada, molekuldan hüceyrəyə gedən yolda canlı və cansız arasındakı bulanıq sərhədi keçəcəyik.
Bu fəsil, eyni zamanda bütün maddələri əmələ gətirən kimyəvi elementlərdən bəhs edir.

BAŞLIQ 2.1

Canlı Təbiətin Elementləri

Maddə saf bir elementdən, yaxud
onların bir neçəsinin birləşməsindən
əmələ gəlir
Canlı təbiət maddədən təşkil olunub. Fəzada yer
tutan və kütləyə malik olan hər şey maddə hesab edilir.1
Maddə fərqli şəkillərdə olur: daş, metal, yağ, qaz və
canlı orqanizmlər maddənin ala biləcəyi, demək olar ki,
sonsuz şəkillərdən yalnız bir neçəsidir.

Element və Birləşmə
Maddə elementlərdən təşkil olunub. Element isə
kimyəvi reaksiya ilə başqa zərrəciklərə parçalana bilməyən vahiddir. Hər bir elementin öz vahid simvolu var
və nomenklaturaya görə, bu, həmin elementin ilk iki
hərfi ilə göstərilir.
Birləşmə iki və ya daha artıq elementin müəyyən
sabit nisbətdə birləşməsindən əmələ gəlir. Məsələn,
xörək duzu natrium (Na) və xlorun (Cl) 1:1 nisbətində
birləşməsindən əmələ gələn natrium xloriddir (NaCl).
Saf natrium metal, saf xlor isə zəhərli qazdır. Kimyəvi
yolla birləşən bu iki maddə qidaya çevrilir. Su (H2O) 2:1
nisbətində hidrogen (H) və oksigen (O) elementlərindən əmələ gələn başqa birləşmədir. Bu sadə nümunələr
mütəşəkkil maddənin yaranan xassələrə sahib olduğunu
göstərir. Yəni birləşmənin xüsusiyyətləri onu təşkil edən
elementlərin xüsusiyyətlərindən fərqlidir (Şəkil 2.2).

Şəkil 2.2 Birləşmənin yaranan xassələri. Natrium metalı zəhərli
qaz olan xlorla birləşərək, yeyilə bilən natrium xloridi, yəni xörək
duzunu əmələ gətirir.

+

Na			
+
Natrium			

Cl		
Xlor

NaCl
Natrium xlorid

92 təbii elementin təxminən 20-25%-i orqanizmin
sağlam həyat sürüb çoxala bilməsi üçün lazım olan
zəruri elementlərdir. Orqanizmlərin zəruri element ehtiyacı oxşar olsa da, fərqliliklər də mövcuddur. Məsələn,
insanlar 25 elementə ehtiyac duyduğu halda, bitkilərə
yalnız 17 element lazımdır.
Canlı maddənin 96%-ni sadəcə dörd element — oksigen (O), karbon (C), hidrogen (H) və azot (N) — təşkil
edir. Kalsium (Ca), fosfor (P), kalium (K), kükürd (S)
və bir neçə element orqanizm çəkisinin qalan 4%-nin
böyük hissəsini təşkil edir. Səpələnmiş elementlər
orqanizm tərəfindən çox kiçik miqdarda tələb olunan
elementlərdir. Dəmir (Fe) kimi bəzi səpələnmiş elementlərə bütün canlıların ehtiyacı var; digərlərinə isə
yalnız müəyyən orqanizmlər ehtiyac duyur. Məsələn,
onurğalılarda (bel sümüyünə malik heyvanlar) yod (I) tiroid vəzi tərəfindən istehsal olunan bir hormonun vacib
tərkib hissəsidir. Gündəlik sadəcə 0.15 mg yod qəbulu
insan tiroidinin normal funksiyası üçün kifayətdir. Qidada yod əskikliyi zob xəstəliyi kimi bilinən tiroid vəzinin
anormal dərəcədə böyüməsinə gətirib çıxarır. Dəniz
məhsulları və yodlaşdırılmış duzun qəbulu zob xəstəliyi
ehtimalını azaldır. İnsan bədənindəki bütün elementlərin nisbi miqdarı Cədvəl 2.1-də göstərilmişdir.
Təbiətdə olan elementlərdən bəziləri canlılar üçün
zəhərlidir. Məsələn, arsen (As) insanlarda bir sıra xəstəliklərə yol aça, yaxud öldürücü ola bilər. Dünyanın bəzi
yerlərində arsen, təbii halda mövcuddur və yeraltı sulara
qarışa bilir. Cənubi Asiyada quyu suyu istifadə edən
milyonlarla insan bilmədən arsenli su qəbul etmişdir.
Hal-hazırda bu insanların su ehtiyatlarındakı arsen
səviyyəsini azaltmaq üçün addımlar atılır.
Cədvəl 2.1 İnsan vücudundakı elementlər
Element

Gündəlik kütlə ilə çəki sözlərindən eyni mənada istifadə olunsa
da, bu iki termin bir-birindən fərqlənir. Kütlə obyektdəki maddənin miqdarı ikən, obyektin çəkisi kütləsinin cazibə qüvvəsi tərəfindən hansı güclə dartıldığını göstərir. Kosmonavtın Aydakı çəkisi
Yerdəkinin ⅙-i olsa da, kütləsi hər iki məkanda eynidir. Lakin Yer
kürəsində yaşadığımız müddətcə, çəki kütlənin ölçüsü olduğundan, gündəlik dildə bir-biri ilə əvəzlənməsi normaldır.

Vücuddakı nisbəti (su daxil)

Oksigen

O

65.0 %

Karbon

C

18.5 %

Hidrogen

H

9.5 %

Azot

N

3.3 %

Kalsium

Ca

1.5 %

Fosfor

P

1.0 %

Kalium

K

0.4 %

Kükürd

S

0.3 %

Natrium

Na

0.2 %

Xlor

Cl

0.2 %

Mg

0.1 %

Maqnezium
1

Simvol

96.3 %

3.7 %

Səpələnmiş elementlər (kütləcə 0.01%-dən az olan): Bor (B), xrom (Cr),
kobalt (Co), mis (Cu), flor (F), yod (I), dəmir (Fe), manqan (Mn), molibden (Mo), selen (Se), silisium (Si), qalay (Sn), vanadium (V), sink (Zn).

DATANI ŞƏRH ET
Cədvəldə verilənlərə görə oksigenin insan vücudundakı faizi çox yüksəkdir. Sizcə oksigenin bu qədər yüksək olmasının
səbəbi hansı birləşmədir?
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Şəkil 2.3 Serpentin bitki biosenozu. Bu bitkilər, adi bitkilər üçün
zəhərli olan elementlərlə zəngin serpentin torpaqlarda yaşayır. Çərçivələrdə serpentin süxuru və bitkilərdən biri olan Tiburon Mariposa
zanbağı (Caolochortus tiburonensis) yaxından göstərilmişdir. Bu
xüsusiləşmiş növə sadəcə San-Fransisko körfəzinə uzanan Tiburon
yarımadasındakı bu təpədə rast gəlmək mümkündür.

BAŞLIQ 2.2
Elementin xüsusiyyətləri onu təşkil
edən atomların strukturundan
asılıdır
Hər bir element, digər elementlərdəkindən fərqlənən
müəyyən növ atomdan ibarətdir. Atom elementin xüsusiyyətlərini əks etdirən maddənin ən kiçik vahididir.
Atomlar çox kiçikdirlər; belə ki, təxminən bir milyon
atomu yanaşı düzsək, bu cümlənin sonundakı nöqtənin diamteri qədər yer tutar. Atomlar onu təşkil edən
elementin simvolu ilə göstərilir. Məsələn, C karbonun
simvolu olduğu kimi, bir karbon atomunu da işarə edir.

Elementar Zərrəciklər

Tədqiqat Nümunəsi: Zəhərli Elementlərə
Qarşı Dözümlülüyün Təkamülü
TƏKAMÜL Bəzi canlılar başqaları üçün zəhərli sayılan
elementlərin mövcud olduğu mühitlərdə yaşamağa
alışıb. Bunlara misal olaraq serpentin bitki biosenozunu
göstərə bilərik. Serpentin yəşiməbənzər mineraldır və
yüksək qatılıqda xrom, nikel və kobalt kimi elementləri
ehtiva edir. Bir çox bitki serpentin süxurlarından əmələ
gələn torpaqda yaşaya bilməsə də, bəziləri belə mühitdə yaşamağa uyğunlaşmışdır (Şəkil 2.3). Güman ki, bu
bitkilərin qeyri-serpentin əcdadlarının bu torpaqlarda
yaşaya bilən çeşidləri ortaya çıxmış və daha sonra təbii
seçmə nəticəsində bu ərazilərdə müasir növlər yaranmışdır. Tədqiqatçılar serpentinə uyğunlaşmış bitkilərdən istifadə edərək, ağır metallarla çirkləndirilmiş torpaqlardakı zəhərli metalları toplayıb təhlükəsiz şəkildə
aradan qaldırmağın mümkünlüyünü öyrənirlər.

Atom elementin xassələrinə malik ən kiçik vahid olsa
da, özlüyündə daha kiçik olan elementar zərrəciklərdən
ibarətdir. Fiziklər atomdan yüksək enerjili toqquşma
vasitəsilə yüzdən çox zərrəcik növü əldə ediblər,
lakin burada onların sadəcə üçündən bəhs edəcəyik:
neytron, proton və elektron. Proton və elektronlar
elektrik yükünə sahibdir. Hər protonun bir vahid
müsbət yükü, hər elektronun isə bir vahid mənfi
yükü vardır. Neytron isə, adından da göründüyü kimi,
neytraldır.
Proton və neytronlar atom nüvəsi adlı özəkdə sıx
şəkildə yerləşiblər. Proton nüvəyə müsbət yük qazandırarkən, sürətlə hərəkət edən elektronlar nüvə ətrafında
mənfi yük “buludu” əmələ gətirir ki, bu əks yüklərin
cazibəsi elektronları nüvənin ətrafında saxlayır.
Şəkil 2.4-də helium atomunun çox istifadə olunan iki
modeli göstərilmişdir.

Şəkil 2.4 Helium (He) atomunun sadələşdirilmiş modeli. Helium
nüvəsi 2 neytron (qəhvəyi) və 2 protondan (çəhrayı) ibarətdir. Nüvənin kənarında 2 elektron (sarı) var. Bu modellərdə ölçülər reallığı
əks etdirmir; nüvənin elektron buluduna nisbətdə ölçüsü böyükdür.
Mənfi yük buludu
(2 elektron)

Elektronlar
Nüvə

YOXLAMA 2.1
1. ƏLAQƏ QUR Xörək duzunun yaranan xassələr nədir?
(Başlıq 1.1.)
2. Səpələnmiş elementlər zəruri elementlərdirmi? İzah edin.
3. ƏGƏR? Dəmir insanın qırmızı qan hüceyrəsində oksigeni
daşıyan molekul olan hemoqlobinin funksiyası üçün lazım
olan səpələnmiş elementdir. Dəmir azlığının nəticələri nə ola
bilər?
4. ƏLAQƏ QUR Təbii seçmə serpentin süxurlara dözümlü növlərin təkamülündə nə kimi rol oynaya bilər?
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(a) Bu modeldəki iki elektron
nüvə ətrafındakı hərəkətlərinə görə mənfi yük buludları kimi göstərilmişdir.

(b) Daha da sadələşdirilmiş bu
modeldə isə elektronlar nüvə
ətrafında dövrə vuran iki kiçik
sarı kürə olaraq göstərilib.

Neytron və protonun kütləsi bir-birinə yaxın olub,
təxminən 1.7✕10–24 qramdır (g). Qram və digər gündəlik vahidlər bu qədər kiçik cisimlərin kütləsini təsvir etmək üçün uyğun deyil. Buna görə də atom və elementar
zərrəciklər (eləcə də, molekullar) üçün 1800-cü illərdə
atom nəzəriyyəsinin inkişafına töhfə verən britaniyalı
alim John Daltonun adını daşıyan ölçü vahidi daltondan istifadə edirik. (Dalton sizə başqa yerlərdə rast
gəldiyiniz atom kütlə vahidi və ya a.k.v ilə eyni şeydir). Neytron və protonların kütləsi 1 daltona yaxındır.
Elektronun kütləsi neytron və ya protonun kütləsinin
1/2000-i olduğundan, atomun ümumi kütləsini hesablayanda elektronları nəzərə almaya bilərik.

Atom Nömrəsi və Kütləsi
Fərqli elementlərin atomları elementar zərrəcik sayına
görə bir-birindən fərqlənir. Müəyyən bir elementin
bütün atomlarındakı proton sayı eynidir. Elementə xas
olan bu proton sayı atom nömrəsi adlanır və elementin simvolunun sol aşağısına yazılır. Məsələn, 2He
qısaltması helium elementinə aid atomun nüvəsində 2
protonun olduğunu bildirir. Əksi göstərilmədiyi müddətcə, atomun elektrik yükü olmur, yəni protonlar eyni
sayda elektronla tarazlanır. Buna görə də atom nömrəsi
proton sayından əlavə, elektrik yükü olmayan atomda
elektronların sayına da bərabərdir.
Neytronların sayını kütlə ədədi adlanan və atomun
nüvəsindəki proton və neytronların ümumi sayını
göstərən ədədlə hesablaya bilərik. Kütlə ədədi elementin simvolunun sol yuxarı hissəsində yazılır. Məsələn,
helium atomunu 42He şəklində göstərə bilərik. Atom
nömrəsi protonların sayını göstərdiyi üçün, kütlə
ədədindən atom nömrəsini çıxanda neytronların sayı
əldə olunur. Nümunəmizdəki 42He helium atomunun 2
neytronu var. Natrium (Na) üçün:

Kütlə ədədi = protonların sayı + neytronlar
		
= 23
23

Na

11

		
		

Atom nömrəsi = protonların sayı
= neytral atomdakı elektronların sayı
= 11

Neytronların sayı = kütlə ədədi – atom nömrəsi
		
= 23 − 11 = 12

Ən sadə atom hidrogendir: 11H. Onun heç bir neytronu yoxdur. Bir ədəd proton ilə bir elektrondan ibarətdir.
Elektronların kütləyə töhfəsi əhəmiyyətsiz dərəcədə
kiçik olduğundan, atomun, demək olar ki, bütün kütləsi

nüvədə cəmlənib. Hər bir neytron və protonun kütləsi
1 daltona yaxın olduğu üçün kütlə ədədi atom kütləsi
adlanan atomun ümumi kütləsinə çox yaxın, lakin ondan bir qədər fərqli olur. Məsələn, natriumun (2311Na)
kütlə ədədi 23 dalton olsa da, atom kütləsi 22.9898
daltondur.

İzotoplar
Müəyyən bir elementin bütün atomlarında proton
sayı eyni olsa da, bəzilərində neytron sayı digərlərindən
daha çoxdur və buna görə də bu atomların kütləsi digərlərindən böyük olur. Eyni elementin fərqli atom formalarına elementin izotopları deyilir. Elementlər təbiətdə
izotop qarışığı şəklində mövcud olur. Məsələn, atom
nömrəsi 6 olan karbon elementinin üç təbii izotopu var.
Ən çox rast gəlinən izotop karbon–12, [ 126C], təbiətdəki karbonun 99%-ni təşkil edir. [ 126C] izotopunun
6 neytronu var. Karbonun yerdə qalan 1%-nin böyük
hissəsi 7 neytronlu [ 136C] izotopudur. Üçüncü və daha
nadir olan isə 8 neytronlu [ 146C] izotopudur. İzotopların hər birində 6 protonun olduğuna diqqət yetirin; əks
halda onlar karbon olmazdılar. Elementin izotoplarının
kütləsi cüzi fərqlənsə də, kimyəvi reaksiyalarda eyni
cür davranırlar. (Birdən çox təbii izotopu olan elementin atom kütləsi izotopların atom kütlələrinin təsadüf
olunma tezliklərini də nəzərə almaqla hesablanan ədədi
ortasıdır).
Həm 12C, həm də 13C stabil izotoplardır, yəni nüvələrinin elementar zərrəciklər itirərək parçalanma təmayülü yoxdur. 14C izotopu isə qeyri-stabil, yəni radioaktivdir. Radioaktiv izotop nüvəsi öz-özünə parçalanaraq
enerji və zərrəciklər ortaya çıxaran atomdur. Radioaktiv
parçalanma proton sayında dəyişikliyə gətirib çıxardıqda, atomu başqa bir elementin atomuna çevirmiş olur.
Məsələn, karbon–14 (14C) atomu parçalandıqda, proton
itirərək azot (14N) atomuna çevrilir. Radioaktiv izotopların biologiyada çox sayda yararlı tətbiqi var.

Radioaktiv İzləyicilər
Radioaktiv izotoplar tibbdə diaqnostik vasitə kimi
geniş istifadə olunur. Hüceyrələr həm qeyri-radioaktiv,
həm də radioaktiv izotoplardan istifadə edə bilir. Radioaktiv izotoplar bioloji aktiv molekulların tərkibinə daxil
edilir və bu molekullar sayəsində metabolizmdə atomların orqanizm boyu hərəkəti izlənilir. Məsələn, bəzi
böyrək xəstəliklərinin diaqnozunda radioaktiv atomlarla işarələnmiş maddələr kiçik doza ilə qana yeridilir və
daha sonra sidikdəki izləyici molekullar analiz olunur.
Radioaktiv izləyicilər PET skanerləri kimi bədəndəki
xərçəng toxumalarının böyüməsini və metabolizmini
ölçmək bacarığına malik mürəkkəb görüntüləmə aparatları ilə birlikdə istifadə olunur (Şəkil 2.5)
Radioaktiv izotoplar bioloji tədqiqatlarda və tibbdə
əhəmiyyətli olsa da, parçalanan izotoplardan əmələ
gələn radiasiya hüceyrədəki molekulları zədələyərək
sağlamlığı təhlükə altına sala bilər. Zədələnmənin ciddiliyi orqanizmin qəbul etdiyi radiasiyanın növündən və
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Şəkil 2.5 Radioaktiv
izotopun tibbdə
istifadəsinə nümunə:
PET görüntüsü. Pozitronemissiya (şüalanma)
tomoqrafiyası (PET)
bədəndə yüksək kimyəvi
fəallığın olduğu yerləri
aşkar edir. Açıq-sarı rəngli
bölgə radioaktiv nişanlı
qlükozun çox olduğu
yeri göstərir ki, bu da
öz növbəsində, xərçəng
toxumasının səciyyəvi
xüsusiyyəti olan yüksək
metabolik fəallığa işarədir.

Elektronların Enerji Səviyyələri

Xərçəng
daşıyan
toxuma

miqdarından asılıdır. Ətraf mühit üçün ən ciddi təhlükələrdən biri nüvə qəzalarından yaranan radioaktiv
çöküntüdür. Bunun əksinə, tibbi diaqnostikada istifadə
olunan izotopların dozası daha təhlükəsizdir.

Radiometrik Tarixləmə
TƏKAMÜL Tədqiqatçılar fosillərdəki radioaktiv parçalanmanı ölçərək keçmişdə yaşamış canlıların hansı
dövrə aid olduğunu öyrənirlər. Fosillər bizə keçmiş və
indiki orqanizmlər arasındakı fərqləri ortaya çıxarmağa,
bir zamanlar yaşayıb yoxa çıxmış növlər haqda bilgilər
əldə etməyə imkan verir və təkamül üçün böyük dəlil
toplusu əmələ gətirir. Fosil yataqlarında dərin qatlarda
yerləşən fosillər daha qədim olsa da, onların dəqiq yaşını (il vahidi ilə) təyin etmək üçün qatlardakı mövqeyini
bilmək kifayət deyil. Bu məsələdə köməyimizə radioaktiv izotoplar çatır.
“Ana” izotopun “bala” izotopa parçalanması sabit
sürətdə gedir ki, bu, izotopun yarımlanma müddəti
ilə ifadə edilir. Yarımlanma müddəti “əcdad” izotopun
50%-nin parçalanması üçün lazım olan vaxtdır. Hər bir
izotopun temperatur, təzyiq və digər mühit amillərindən asılı olmayan səciyyəvi yarımlanma müddəti var.
Alimlər radiometrik tarixləmə adlanan metoddan
istifadə edərək, fərqli izotopların bir-birinə nisbətini
ölçür və orqanizmin fosilləşməsi, yaxud qayanın əmələ
gəlməsindən bu yana neçə yarımlanma müddətinin
(il) keçdiyini hesablaya bilirlər. Yarımlama müddəti
bəzi izotoplarda saniyələr, günlərlə davam etdiyi halda,
bəzilərində bu proses milyardlarla il çəkir. Məsələn,
Uran–238 izotopunun yarımlanma müddəti 4.5 milyard
ildir. Hər bir izotopun yaxşı “ölçdüyü” müəyyən müddət aralığı var: Ay daşlarının Yer kürəsi ilə təxminən
eyni yaşda, yəni 4.5 milyard il olduğunu təyin etmək
üçün uran–238 izotopundan istifadə edilmişdir. Elmi
Bacarıq Məşğələsində vacib bir fosilin yaşını karbon–14 izotopu vasitəsilə təyin etmiş təcrübənin datası
ilə işləyə bilərsiniz. (Şəkil 25.6-də fosillərin radiometrik
tarixlənməsi barədə əlavə məlumatlar var).
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Şəkil 2.4-dəki sadələşdirilmiş modellərdə atomun
ümumi ölçüsünə nisbətdə nüvənin ölçüsü həddən
artıq böyüdülmüşdür. Helium atomunun ölçüsü futbol
meydançası böyüklüyündə olsaydı, nüvəsinin ölçüsü
meydançanın mərkəzinə qoyulmuş karandaş pozanı
boyda bir şey olardı. Elektronlar isə meydançanın
ətrafında uçuşan kiçik ağcaqanadlara bənzəyərdi. Atom
əsasən boşluqdan ibarətdir. Kimyəvi reaksiya zamanı iki
atom bir-birinə yaxınlaşanda, onların nüvələri bir-birinə
qarşılıqlı təsir edəcək qədər yaxınlaşmır. Bəhs olunan üç
elementar zərrəcikdən yalnız biri, elektronlar kimyəvi
reaksiyalarda birbaşa iştirak edir.
Atomun elektronları sahib olduqları enerji miqdarına
görə bir-birindən fərqlənir. Enerji dəyişikliyə səbəb
olma (məsələn, iş görmək) qabiliyyəti kimi tərif olunur.
Potensial enerji maddənin mövqeyinə və ya strukturuna görə sahib olduğu enerjidir. Məsələn, təpədə
yerləşən anbardakı su təpənin hündürlüyünə görə
müəyyən potensial enerjiyə malikdir. Anbarın qapıları
açılanda su üzüaşağı axır və enerjisi müəyyən işlər görmək üçün, məsələn, turbinin pərlərini hərəkətə gətirib,
elektrik enerjisi əldə etmək üçün istifadə olunur. Enerji
sərf edildiyindən, təpənin aşağısındakı suyun enerjisi
yuxarıdakı suyun enerjisindən azdır. Maddənin mümkün ən aşağı potensial enerjili halına keçməyə təbii bir
meyli var; məsələn, bizim misalda bunu suyun üzüaşağı
axmasında görmək olar. Anbarın potensial enerjisini
yeniləmək üçün suyu cazibə qüvvəsinin əksinə, yəni
yuxarı vuraraq enerji sərf etmək lazımdır.
Atomdakı elektronlar nüvədən olan məsafələrinə
mütənasib potensial enerjiyə malikdir (Şəkil 2.6). Mənfi
Şəkil 2.6 Atomdakı elektronların enerji səviyyələri. Elektronlar
ancaq müəyyən potensial enerji səviyyələrinə malik elektron
təbəqələrində mövcud ola bilər.
(a) Pilləkənlə aşağı diyirlənən top
pillələrin arasında yox, ancaq
pillələrdə dayana bilər. O cümlədən, elektron da enerji səviyyələri arasında yox, müəyyən
səviyyələrdə mövcud ola bilir.
Üçüncü təbəqə (Bu modelin
ön yüksək enerji səviyyəsi)
İkinci təbəqə (Birinciyə
nəzərən daha yüksək enerji
səviyyəsi)
Birinci təbəqə (Ən aşağı
enerji səviyyəsi)

Enerji
udulur

Enerji
itirilir

Atomun
nüvəsi
(b) Elektronun bir təbəqədən digərinə keçməsi üçün enerji qazancı
və ya itkisinin miqdarı, ilkin və son vəziyyət arasındakı potensial
enerji fərqinə bərabər olmalıdır. Modeldəki oxlar potensial enerji
səviyyəsindəki mümkün mərhələli enerji dəyişmələrini göstərir.

ELMİ BACARIQ MƏŞĞƏLƏSİ
Standart Radioaktiv İzotop Parçalanma
əyrisinin Kalibrasiyası və Datanın Şərhi

Təcrübə Necə Aparılmışdır? Karbon-14 (14C) karbonun 14N
atomuna sabit sürətdə parçalanan radioaktiv izotopudur. Çox kiçik
miqdarda mövcud olan bu atoma atmosferdə digər iki izotopu
olan 13C və 12C izotopların sabit nisbətdə təsadüf olunur. Karbon
bitki tərəfindən fotosintez üçün udulduqda, 12C, 13C və 14C bitkiyə
atmosferdə olduqları nisbətdə daxil olur. Bu nisbətlər bitkini yeyən
heyvanın toxumasında da sabit qalır. Orqanizm yaşadığı müddətcə
bədənindəki 14C davamlı olaraq 14N-ə parçalansa da, mühitdən daxil
olan yeni karbonla əvəzlənir. Canlı öldükdən sonra yeni 14C qəbulu
dayanır, lakin toxumalarındakı 14C atomunun parçalanması davam
edir; toxumalardakı 12C izotopunun miqdarı isə dəyişməz qalır,
çünki o radioaktiv deyil və parçalanmır. Beləliklə, alimlər fosildəki
14
C-ün 12C-yə nisbətini atmosferdəki nisbətlə müqayisə edərək,
ilkin 14C ehtiyatının parçalanma müddətini öyrənə bilir. 14C-ün
yarımlanma müddətinin 5 730 il olduğunu bildiyimizə görə, fosildəki
14
C miqdarının ilkin 14C miqdarına olan nisbətini illərlə ifadə etmək
mümkündür. Başqa sözlə, hər 5 730 ildən bir fosildəki 14C-ün yarısı
parçalanır.
Təcrübə Datası Tədqiqatçılar neandertal fosilindəki 14C-ün atmosferdəki 14C miqdarının 0.0078-i (və ya elmi yazılışla göstərsək,
7.8✕10‒3) olduğunu təyin etmişdirlər. Aşağıdakı suallar bu nisbəti
fosilin yaşına çevirmə prosesində sizə bələdçilik edəcək.
DATANI ŞƏRH EDİN
1. Radioaktiv izotopun standart parçalanma əyrisi qrafikdə göstərilmişdir. Qrafik xətti yarımlanma müddəti vahidi ilə radioaktiv
izotop nisbətinin zamanla necə dəyişdiyini göstərir. Yarımlanma
müddəti radioaktiv elementin yarısının parçalanması üçün gərəkli
vaxtdır. Hər data nöqtəsini müvafiq nisbətlə işarələmək qrafikdən
istifadəni asanlaşdıracaq. Qrafik xətti üzərində yerləşən, yarımlanma müddətinin 1 olduğu data nöqtəsindən izotop nisbəti oxuna
xətt çəkin və bir yarımlanma müddətindən sonra neçə faiz 14C

yüklü elektron müsbət yüklü nüvə tərəfindən cəzb olunur. Elektronu nüvədən kənarlaşdırmaq üçün iş görülməlidir. Ona görə də elektron nüvədən nə qədər uzaq
olsa, o qədər yüksək potensial enerjiyə malik olur. Suyun üzüaşağı tədrici axışından fərqli olaraq, elektronun
potensial enerji dəyişikliyi müəyyən sabit ölçülü pillələrlə baş verir. Müəyyən enerjiyə sahib olan elektronu

0.9
Bayquşun ovladığı siçan sayı

Neandertallar Müasir İnsanlarla Birgə Nə Qədər Yaşayıblar?
Neandertallar (Homo neanderthalensis) 350 000 il bundan əvvəl
Avropada yaşamış və nəsilləri kəsilənədək yüz və ya min illərlə Avrasiyanın bəzi bölgələrində erkən Homo sapiens ilə birlikdə mövcud
olmuşdurlar. Tədqiqatçılar bu ərazilərdə yaşamış son neandertalların
nə vaxt yaşadığını təyin edərək, bu iki növün paralel mövcudluğunun nə qədər davam etdiyini öyrənməyə çalışmışlar. Bu məqsədlə,
neandertal sümüklərin yerləşdiyi ən yeni (ən üst) arxeoloji təbəqədən çıxan neandertal fosilinin yaşını təyin etmək üçün karbon-14
tarixləməsindən istifadə etmişdirlər. Məşğələdə standart karbon-14
parçalanma əyrisini kalibrasiya etdikdən sonra, ondan istifadə edərək
Şimali Qafqazdakı Mezmay mağarasından tapılmış bu neandertal
fosilinin yaşını təyin etməlisiniz. Fosilin yaşı həmin ərazidə sözügedən
iki növün hansı zamanadək birgə yaşadığını təxmin etməyə imkan
verir.
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Data mənbəyi: R. Pinhasi et al., Revised age of late Neanderthal
occupation and the end of the Middle Paleolithic in the northern
Caucasus, Proceedings of the National Academy of Sciences USA 147:8611–
8616 (2011). doi 10.1073/pnas.1018938108

qalacağını qeyd edin. Eyni yolla hər yarımlanma müddətindən
sonra yerdə qalan 14C nisbətinin neçə olduğunu təyin edib, qrafikin kənarına yazın. Hər nisbəti onluq kəsrə çevirib, maksimum
üç mühüm rəqəmədək yuvarlaqlaşdırın (rəqəmin əvvəlindəki
sıfırlar mühüm deyil). Həmçinin, hər bir onluq kəsri elmi yazılışla
göstərin.
2. 14C-ün yarımlanma müddəti 5 730 ildir. x oxunu 14C parçalanması
üçün kalibrasiya etməkdən ötrü keçən zamanı il vahidi ilə hər bir
yarımlanma müddətinin altına yazın.
3. Tədqiqatçılar neandertal fosilindəki 14C miqdarının atmosferdəki
14
C miqdarına olan nisbətinin təxminən 0.0078 olduğunu bilirlər.
(a) Qrafikinizdəki rəqəmlərdən istifadə edərək neandertalın
ölümündən bu yana neçə yarımlanma müddətinin keçdiyini
hesablayın. (b) x oxuna etdiyiniz 14C kalibrasiyasından istifadə
edərək, neandertal fosilinin təxminən neçə yaşı olduğunu təyin
edin (minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırın). (c) Bu araşdırmaya görə,
neandertalların nəsli təxminən nə vaxt kəsilmişdir? (d) Tədqiqatçılar məqalədə müasir insanların (H. sapiens) bu ərazidə təxminən
39 000 — 42 000 il əvvəl məskunlaşdığı ilə bağlı tapıntılardan
bəhs edirlər. Bu, neandertallarla müasir insanların paralel yaşayışı
ilə bağlı sizə nə deyir?
4. Karbon-14 tarixləməsi yaşı maksimum 75 000 ilə qədər olan fosillərdə nəticə verir. Qatılıq çox aşağı olduğu üçün bundan qədim
fosillərin 14C miqdarını ölçmək mümkün deyil. Dinozavrların çoxunun nəsli 65.5 milyon il bundan əvvəl kəsilmişdir.
(a) Karbon-14-dən dinozavr sümüklərini tarixləmək üçün istifadə
etmək olarmı? (b) Radioaktiv uran–235-in yarımlanma müddəti
704 milyon ildir. Əgər dinozavr sümüklərində uran–235 olsaydı,
onu dinozavr fosillərini tarixləmək üçün istifadə etmək olardımı?
Cavabınızı izah edin.

pilləkəndə duran top kimi təsəvvür etmək olar (Şəkil
2.6a). Hansı pillədə olduğundan asılı olaraq, elektronun
fərqli miqdarda potensial enerjisi var, lakin elektron
pillələr arasında ola bilməz. Eynilə top kimi, elektronun
da potensial enerjisini hansı enerji səviyyəsində olduğu
təyin edir. Elektron ara nöqtələrdə yox, ancaq müəyyən
konkret enerji səviyyələrində ola bilər.
FƏSİL 1 Biologiyanın Əsas FƏSİL
Mövzuları,
Təkamül Kimyəvi
və Elmi Araşdırma
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Elektronun enerjisi onun nüvədən olan orta uzaqlığına mütənasibdir. Elektronlar hər biri səciyyəvi orta
uzaqlığa və enerji səviyyəsinə sahib fərqli elektron
təbəqələrində yerləşir. Şəkil 2.6b-dakı diaqramlarda
olduğu kimi, təbəqələr adətən ortaq mərkəzli halqalar şəklində göstərilir. Birinci təbəqə nüvəyə ən yaxın
olandır və buradakı elektronlar ən aşağı potensial
enerjiyə sahibdir. İkinci təbəqədəki elektronlar birinci
təbəqədəkindən, üçüncüdəkilər isə ikincidən də çox
enerjiyə sahibdir. Elektronlar yalnız enerji udaraq və ya
itirərək bir təbəqədən digərinə keçə bilər. Bunun üçün
itirilən və ya udulan enerji miqdarı ilkin vəziyyətdəki
potensial enerji ilə son vəziyyətdəki potensial enerjinin fərqinə bərabər olmalıdır. Elektron enerji udduqda
nüvədən daha uzaqda yerləşən təbəqəyə çıxır. Məsələn,
işıq enerjisi elektronu daha yüksək enerji səviyyəsinə
çıxara bilir. (Bu, bitkilərdə işıq enerjisi vasitəsilə karbon
dioksid və sudan qida maddələri istehsal edən fotosintez prosesinin birinci mərhələsidir. Fotosintez haqda
Fəsil 10-da daha ətraflı öyrənəcəksiniz). Enerji itirdikdə
isə elektron nüvəyə yaxın təbəqəyə “düşür” və itirilən

enerji mühitə çox vaxt istilik olaraq buraxılır. Məsələn,
günəş işığı avtomobilin səthindəki elektronları daha
yüksək enerji səviyyələrinə qaldırır. Elektronlar əvvəlki səviyyəyə düşdükdə isə avtomobilin səthi qızır. Bu
termal enerji havaya keçə və ya maşına toxunduğunuz
halda əlinizə ötürülə bilər.

Elektron Paylanması və Kimyəvi Xassələr
Atomun kimyəvi davranışı elektronlarının təbəqələrdə paylanmasından asılıdır. Ən sadə atom olan hidrogendən başlayaraq, 1 proton və 1 elektron (və müvafiq sayda neytron) əlavə etməklə digər elementlərin
atomlarını inşa etdiyimizi təsəvvür edək. Elementlərin
dövri cədvəlinin dəyişdirilmiş formasının göstərildiyi
Şəkil 2.7-də hidrogendən (1H) arqonadək (18Ar), ilk 18
elementin elektron paylanması göstərilmişdir. Elementlər təbəqələrindəki elektronların sayına uyğun olaraq
üç sətir və ya dövrələr boyu düzülmüşdür. Hər sətir boyu
soldan-sağa getdikcə, elektron və protonlar əlavə olunur. (Tam dövri cədvəl üçün Əlavə B-yə baxın).

Şəkil 2.7 Dövri cədvəlin ilk 18 elementi üçün elektron paylanma diaqramları. Standart
dövri cədvəldə (Əlavə B) hər bir element haqda məlumat helium nümunəsində göstərildiyi kimi
təqdim olunur. Bu cədvəldəki diaqramlarda elektronlar sarı nöqtələr, elektron təbəqələri isə ortaq
mərkəzli halqalar kimi göstərilmişdir. Belə sadələşdirilmiş diaqramlar atomun elektronlarının
təbəqələr boyu paylanmasını göstərməyin rahat yolu olsa da, atomun strukturunu, elektronlarının
yerini düzgün təsvir etmir. Elementlər, hər biri bir elektron təbəqəsinin dolmasını göstərən sətirlər
boyu düzülmüşdür. Elektronlar əlavə olunduqca, mümkün olan ən kənar təbəqəni tuturlar.
Atom nömrəsi

2
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VİZUAL BACARIQ Diaqram əsasında, maqneziumun atom nömrəsini təyin edin. Onun neçə protonu və elektronu var?
Neçə elektron təbəqəsi var? Neçə valent elektronuna malikdir?
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Hidrogenin 1, heliumun isə 2 elektronu birinci təbəqədə yerləşir. Hər şey kimi, elektronlar da potensial
enerjinin mümkün olan ən aşağı səviyyəsində olmaq
istəyir. Atom üçün bu vəziyyət birinci təbəqədə olmaq
deməkdir. Lakin birinci təbəqə 2-dən artıq elektron saxlaya bilmir; ona görə də hidrogen və heliumdan başqa
cədvəlin birinci sətrində heç bir element yerləşmir.
2-dən artıq elektronu olan atomun birinci təbəqəsi dolu
olduğundan digər elektronlar daha yuxarı səviyyələrdə
yerləşməlidir. Növbəti element olan litiumun 3 elektronu var. Bunlardan ikisi birinci təbəqəni, biri isə ikinci
təbəqəni tutur. İkinci təbəqə maksimum 8 elektron tuta
bilər. İkinci sətrin sonundakı neonun ikinci təbəqəsində
8, ümumilikdə isə 10 elektronu var.
Atomun kimyəvi davranışı əsasən ən kənar təbəqədəki
elektronların sayından asılıdır. Bu kənar elektronlara
valent elektronlar, kənar elektron təbəqəsinə isə
valent təbəqə deyilir. Litiumun ikinci təbəqəsi valent
təbəqəsidir və burada yalnız 1 elektronu var. Valent
təbəqələrində eyni sayda elektronu olan atomlar
oxşar kimyəvi davranış sərgiləyir. Məsələn, flor (F) və
xlorun (Cl) hər birinin 7 valent elektronu var və hər
biri natrium (Na) elementi ilə birləşmə əmələ gətirə
bilir: Natrium florid (NaF) diş çürüməsinin qarşısını
almaq üçün diş məcununa əlavə olunur, NaCl isə xörək
duzudur (Şəkil 2.2). Valent təbəqəsi dolu olan atom
fəal deyil, yəni başqa atomlarla asanlıqla əlaqəyə girmir.
Dövri cədvəlin ən sağında yerləşən helium, neon və
arqon Şəkil 2.7-də göstərilmiş dolu valent təbəqəyə
malik yeganə elementlərdir. Bu elementlər kimyəvi
olaraq fəal olmadığından təsirsiz adlanırlar. Şəkil 2.7dəki digər bütün elementlər isə natamam valent
təbəqələri olduğuna görə kimyəvi olaraq fəaldırlar.

Şəkil 2.8 Elektron orbitalları.
Birinci təbəqə
İki dolu təbəqəyə
(10 elektron) malik Neon
İkinci təbəqə
(a) Elektron paylanma diaqramı. Burada 10 elektrona malik
neon atomu üçün elektron paylanma diaqramı göstərilmişdir.
Hər bir ortaq mərkəzli halqa bir elektron təbəqəsini göstərir və
hər təbəqə elektron orbitallarına ayrılır.
Birinci təbəqə

İkinci təbəqə

y

x
z
1s orbitalı

2s orbitalı

Üç ədəd 2p orbitalı

(b) Ayrı-ayrı elektron orbitalları. Üçölçülü strukturlar elektron
orbitallarını — elektronun vaxtının çoxunu keçirdiyi fəzanı —
göstərir. Bir orbital maksimum 2 elektron tutur. Soldakı birinci
elektron təbəqəsi ancaq 1s olaraq işarələnən bir kürəvi (s)
orbitala malikdir. Sağdakı ikinci təbəqədə isə bir böyük s orbitalı (2s kimi işarələnən) və üç hantel şəkilli p orbitalı (2p olaraq
işarələnən) var. Bu üç 2p orbitalı atomun xəyali x, y və z oxları
boyu bir-birinə nəzərən düz bucaqda yerləşirlər. Burada hər bir
2p orbitalının konturu fərqli rənglə boyanıb.

Elektron Orbitalı
20-ci əsrin əvvəllərində atomun elektron təbəqələrini
elektronların nüvə ətrafında hərəkət etdiyi (planetlərin günəş ətrafındakı hərəkətinə bənzər şəkildə) ortaq
mərkəzli cığırlar şəklində göstərirdilər. Üçölçülü
elektron təbəqələrini göstərmək üçün Şəkil 2.7-dəki
kimi, ikiölçülü ortaq mərkəzli halqa diaqramlarından
istifadə etmək bu gün də mümkündür. Lakin unutmayın ki, hər bir ortaq mərkəzli halqa, həmin təbəqədəki
elektronların nüvəyə olan məsafələrinin yalnız ədədi
ortasını göstərir. Ona görə də ortaq mərkəzli halqa
diaqramları atomun həqiqi görünüşünü əks etdirmir.
Əslində, bir elektronun fəzadakı yerini dəqiq bilmək
qeyri-mümkündür. Əvəzində, elektronun vaxtının çoxunu keçirdiyi fəzanı təsvir edə bilərik. Elektronun vaxtının 90%-ni keçirdiyi üçölçülü fəzaya orbital deyilir.
Hər bir elektron təbəqəsi müəyyən enerji səviyyəsində yerləşən və fərqli ölçü ilə istiqamətə malik orbitallar
boyu paylanan elektronlardan ibarətdir. Şəkil 2.8-də
nümunə olaraq neonun orbitalları və elektron paylanma
diaqramı göstərilmişdir. Orbitalı elektron təbəqəsinin
bir hissəsi kimi təsəvvür edə bilərsiniz. Birinci təbəqənin yalnız bir kürəvi s orbitalı (1s), ikinci təbəqənin
isə dörd orbitalı var: bir böyük kürəvi s orbitalı (2s) və

1s, 2s və 2p
orbitalları

(c) Üst-üstə yerləşən orbitallar. Neon orbitallarının bütöv şəklini
yaratmaq üçün birinci təbəqədəki 1s orbitalı ikinci təbəqədəki
2s və üç 2p orbitalları ilə üst-üstə göstərilmişdir.

üç hantelə bənzər p orbitalı (2p) var. (Üçüncü və daha
yuxarı elektron təbəqələrinin də s və p orbitalları ilə
yanaşı daha mürəkkəb şəkilli orbitalları var).
Bir orbitalda ikidən artıq elektron ola bilməz. Ona
görə də birinci elektron təbəqəsindəki s orbitalı yalnız 2
elektron saxlaya bilir. Hidrogen atomunun tək elektronu, helium atomunun isə iki elektronu 1s orbitalında
yerləşir. İkinci elektron təbəqəsinin dörd orbitalı, hər
birində iki elektron olmaq şərtilə, maksimum 8 elektron
saxlaya bilir. İkinci təbəqənin dörd orbitalının hər birindəki elektronların enerji miqdarı, demək olar ki, eynidir,
FƏSİL 2
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ancaq fəzada fərqli yerlərdə hərəkət edirlər.
Atomun fəallığı valent təbəqəsindəki bir və ya daha artıq orbitalda yerləşən cütləşməmiş elektronların varlığından asılıdır. Növbəti hissədə görəcəyimiz kimi, atomlar
bir-birilə valent təbəqələrini dolduracaq şəkildə əlaqəyə
girirlər. Prosesdə birbaşa iştirak edənlər məhz bu cütləşməmiş elektronlardır.

Şəkil 2.9 Kovalent rabitələrin əmələ gəlməsi.
Hidrogen atomları (2H)
1 Hidrogen atomunun
yeganə elektronu
nüvəsindəki tək proton
tərəfindən cəzb olunaraq orbitdə tutulur.

YOXLAMA 2.2
1. Litium atomunun 3 protonu və 4 neytronu var. Onun kütlə
ədədi neçədir?
2. Azot atomunun 7 protonu var; ən çox rast gəlinən azot izotopunun 7 neytronu var. Azotun bir radioaktiv izotopunun
8 neytronu var. Bu radioaktiv azotu atom nömrəsi və kütlə
ədədini müvafiq yerlərdə göstərmək şərti ilə kimyəvi simvolla
yazın.

2 İki hidrogen atomu
bir-birinə yaxınlaşanda
birinin elektronu digərinin nüvəsi tərəfindən
də cəzb olunur.

3. Florun neçə elektronu var? Neçə elektron təbəqəsi var? Dolu
orbitalları hansılardır? Valent təbəqəsini doldurmaq üçün neçə
elektrona ehtiyac var?
4. VİZUAL BACARIQ Şəkil 2.7-də eyni sətirdəki elementlərin
ortaq xüsusiyyətləri nələrdir? Bəs eyni sütunda yerləşənlərin
ortaq xüsusiyyətləri nələrdir?

BAŞLIQ 2.3
Molekulların yaranması və funksiyası
atomlar arasında rabitələrin əmələ
gəlməsindən asılıdır
Atomların strukturundan bəhs etdiyimizə görə, artıq
bir pillə yuxarı qalxıb onların molekul və birləşmələri
necə yaratdığına nəzər sala bilərik. Natamam valent
təbəqələrə malik olan atomlar onları doldurmaq
üçün bir-birilə əlaqəyə girir. Bu zaman atomlar valent
elektronlarını ya paylaşır, ya da ki, bir-birinə ötürür.
Qarşılıqlı təsir adətən atomların kimyəvi rabitələr
tərəfindən bir-birinə yaxın saxlanması ilə nəticələnir. Ən
güclü kimyəvi rabitə növü kovalent rabitə və quru ion
birləşmələrindəki ion rabitələridir. (İrəlidə görəcəyimiz
kimi, sulu məhlullardakı ion rabitələri zəif rabitələrdir).

Kovalent Rabitə
Kovalent rabitə bir cüt valent elektronun iki atom
tərəfindən paylaşılmasıdır. Nümunə olaraq, iki hidrogen
atomunun bir-birinə yaxınlaşdığı zaman nə baş verdiyinə
baxaq. Hidrogen atomunun birinci təbəqəsində 1 elektron olduğunu, lakin hər təbəqənin 2 elektronluq tutumu olduğunu xatırlayaq. İki hidrogen atomu 1s orbitalları
üst-üstə düşəcək qədər yaxınlaşdıqda, elektronlarını
paylaşa bilir (Şəkil 2.9). Nəticədə, hər hidrogen atomu
ilə əlaqədə olan 2 elektron olur ki, bu da, tamamlanmış
valent təbəqə deməkdir. Kovalent rabitə ilə bir-birinə
bağlanan iki və ya daha artıq atoma molekul deyilir
(burada, hidrogen molekulu).
Şəkil 2.10a hidrogen molekulu nümunəsində fərqli
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3 Nəticədə, iki elektron
kovalent rabitəsi
ilə paylaşılır və H2
molekulu yaranır.
Hidrogen
molekulu (H2)

molekulyar təsvir yollarını göstərir. Molekul formulu sadəcə molekulun iki hidrogen atomundan əmələ gəldiyini
göstərir (H2). Elektronların necə paylandığını göstərmək
üçün istifadə olunan elektron paylanma diaqramı, yaxud
Lewis nöqtə strukturu elementin simvolu ətrafında valent
elektronlarını təmsil edən nöqtələrin təsviri şəklindədir (H:H). Struktur formulu bir xətt ilə təkqat rabitəni,
yaxud bir cüt ortaq elektronu göstərir (H—H) . Modellər
arasında molekulun həqiqi strukturunu daha dəqiq şəkildə şar modeli göstərir. (Şəkil 2.15-dən top-çubuq modeli
bu modelə bənzərlik göstərir).
Oksigenin ikinci elektron təbəqəsində 6 elektron mövcuddur və onu doldurmaq üçün 2 əlavə elektrona ehtiyacı var. İki fərqli oksigen atomu iki cüt valent elektronlarını paylaşaraq bir molekul əmələ gətirir (Şəkil 2.10b). Bu
şəkildə birləşən atomların əlaqəsi ikiqat rabitə adlanır
(O=O).
Atomun yarada biləcəyi kovalent rabitə sayı paylaşa
bildiyi valent elektronların sayına bərabərdir. Rabitələr
yarandıqda atomun valent təbəqəsi tamamilə dolur.
Məsələn, oksigenin rabitə tutumu ikidir. Rabitə tutumuna atomun valentliyi deyilir və bu ədəd adətən atomun
ən kənar (valent) təbəqəsini doldurmaq üçün lazım olan
cütləşməmiş elektronların sayına bərabərdir. Şəkil 2.7dəki elektron paylanma diaqramını nəzərdən keçirərək,
hidrogen, oksigen, azot və karbonun valentliyini təyin
etməyə çalışın. Diaqramdan hidrogenin valentliyinin 1,
oksigenin 2, azotun 3, karbonun isə 4 olduğunu görmək
çətin deyil. Dövri cədvəlin üçüncü sətrində yerləşən
fosfor üçün isə məsələ bir az qəlizdir; təkqat və ikiqat
rabitələrin kombinasiyasından asılı olaraq, fosforun valentliyi 3, yaxud 5 ola bilir.

Şəkil 2.10 Dörd molekulda kovalent rabitə. Adətən atomun
valent təbəqəsini doldurmaq üçün lazım olan elektron sayı, həmin
atomun neçə kovalent rabitə yarada biləcəyini təyin edir. Şəkildə
kovalent rabitələrini təsvir etməyin fərqli yolları göstərilmişdir.
Ad və
Molekulyar
Formul

Elektron
Paylanma
Diaqramı

Lewis Nöqtə
Strukturu və
Struktur
Formulu

Şəkil 2.11 Suyun polyar kovalent rabitələri.
Oksigen (O) hidrogendən (H) daha elektromənfi olduğundan, paylaşılan elektronlar daha çox oksigenə tərəf çəkilir.

Şar
Modeli

(a) Hidrogen (H2).
İki hidrogen atomu
bir cüt elektron paylaşaraq təkqat rabitə
yaradır.
(b) Oksigen (O2).
İki oksigen atomu
iki cüt elektron paylaşaraq ikiqat rabitə
yaradır.

(c) Su (H2O).
İki hidrogen və bir
oksigen atomu
təkqat rabitələrlə
bağlanıb su molekulunu ortaya çıxarır.

(d) Metan (CH4).
Dörd hidrogen
atomu bir karbon
atomunun valentliyini tamamlayaraq metan əmələ
gətirir.

H2 və O2 birləşmə yox, saf elementlərdir, çünki birləşmə iki və ya daha artıq fərqli elementin birləşməsindən
əmələ gəlir. Molekulyar formulu H2O olan su birləşmədir. Oksigen atomunun valentliyini doldurmaq üçün iki
hidrogen atomuna ehtiyac var. Şəkil 2.10c-də su molekulunun strukturu göstərilmişdir. (Suyun canlılar üçün
əhəmiyyəti o qədər böyükdür ki, Fəsil 3 tamamilə onun
struktur və davranışına həsr olunub). Təbii qazın əsas
tərkib hissəsi olan metan, molekulyar formulu CH4 olan
birləşmədir. Valentliyi 4 olan karbon atomunu doyurmaq üçün hər birinin valentliyi 1 olan dörd hidrogen
atomuna ehtiyac var (Şəkil 2.10d). (Fəsil 4 isə müxtəlif
karbon birləşmələrindən bəhs edir.)
Rabitədə iştirak edən elementlərin kimliyindən
asılı olaraq, molekuldakı atomlar ortaq elektronları
fərqli hərisliklə özlərinə çəkir. Müəyyən atomun
kovalent rabitədəki elektronları cəzbetmə qüvvəsi
onun elektromənfiliyi adlanır. Atom nə qədər çox
elektromənfidirsə, rabitədəki ortaq elektronları da bir o
qədər çox özünə tərəf dartır. Eyni elementin iki atomu
arasında olan kovalent rabitədə elektronlar bərabər

δBununla da
oksigendə iki
qismi mənfi
yüklü bölgə, hər
hidrogendə isə
qismi müsbət yük
yaranır.

δ-

δ+

H2O

δ+

paylanır, çünki atomların elektromənfiliyi eynidir —
kəndirdartma heç-heçə ilə nəticələnir. Belə rabitə
qeyri-polyar kovalent rabitə adlanır. Məsələn, O2-nin
ikiqat rabitəsi və H2-nin təkqat rabitəsi qeyri-polyardır.
Lakin bir atom daha elektromənfi atoma birləşibsə,
rabitədəki elektronlar bərabər paylaşılmır. Belə rabitələr
polyar kovalent rabitələr adlanır. Bu rabitələr atomlar
arasında elektromənfilik nisbətindən asılı olaraq
polyarlıqlarına görə bir-birindən fərqlənir. Məsələn, su
molekulundakı oksigen və hidrogen atomları arasındakı
rabitələr çox polyardır (Şəkil 2.11).
Oksigen ən elektromənfi elementlərdən olub,
ortaq elektronları hidrogendən daha çox özünə çəkir.
Oksigenlə hidrogen arasındakı kovalent rabitədə
elektronlar oksigenin nüvəsi ətrafında daha çox vaxt
keçirir. Elektronlar mənfi yükə sahib olduğundan və su
molekulundakı oksigenə cəzb olunduğundan, oksigen
atomunda qismi mənfi yükə malik iki sahə yaranır
(Yunan hərfi δ və mənfi işarəsi ilə, yəni δ– “delta
mənfi” şəklində göstərilir), hər bir hidrogen atomu
isə qismi müsbət yükə malikdir (δ+, “delta müsbət”).
Karbon və hirdogenin elektromənfilikləri oxşar olduğu
üçün metanın (CH4) rabitələri daha az polyardır.

İon Rabitəsi
Bəzi hallarda iki atom arasında elektromənfilik
fərqi o qədər böyük olur ki, atomlardan biri digərinin
elektronunu tamamailə qoparır. Nəticədə yaranan əksyüklü atomlar ion adlanır. Müsbət yüklü iona kation,
mənfi yüklü olana isə anion deyilir. Əks yüklərə malik
olduqlarından, kation və anionlar bir-birini cəzb edir;
bu cazibəyə ion rabitəsi deyilir. Qeyd etmək lazımdır
ki, elektron transferi özlüyündə rabitə yaratmır;
sadəcə, bu hadisə nəticəsində iki əks yüklü ion əmələ
gəlir ki, bunlar da öz aralarında rabitə yarada bilərlər.
İon rabitəsi istənilən əks yüklü iki atom arasında
yarana bilər. Atomlar yüklərini aralarındakı elektron
transferindən qazanmaq məcburiyyətində deyillər.
Elektron transferi natrium (11Na) atomu ilə xlor (17Cl)
atomu qarşılaşdıqda baş verir (Şəkil 2.12). Natriumun
üçüncü elektron təbəqəsində yerləşən valent təbəqəsində sadəcə bir elektron olmaqla, cəmi 11 elektronu
mövcuddur. Xlor isə valent təbəqəsində 7 olmaqla, 17
FƏSİL 2
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Hər duzun kation və anion
sayı bərabər olmur. Məsələn, ion
birləşməsi olan maqnezium xloriddə
2 Nəticədə, yaranan hər ionun tamam1 Natriumun tək valent elektronu xlora
(MgCl2) bir maqnezium ionuna
lanmış valent təbəqəsi olur. Əks yüklü ion- iki xlorid ionu düşür. Maqnezium
ötürülərək, onun 7 valent elektronuna
lar arasında ion rabitəsi əmələ gələ bilir.
qoşulur.
(12Mg) dolu valent təbəqəsinə sahib
olmaq üçün 2 elektron verməlidir
və buna görə də xalis yükü 2+ olan
kationa (Mg2+) çevrilməyə meyillidir.
Bu şəkildə, bir maqnezium kationu
iki xlorid anionu (Cl‒) ilə ion
rabitələri qura bilir.
Elektrik yükünə malik olan bütöv
molekullar
da ion adlanır. Məsələn,
Na
Cl
Na+
Clammonium
xlorid duzunda (NH4Cl)
Natrium atomu
Xlor atomu
Natrium ionu
Xlorid ionu
anion
tək
xlorid
ionu ikən, kation
(kation)
(anion)
dörd hidogen atomuna kovalent
Natrium xlorid (NaCl)
bağlanan azot atomundan ibarət ammoniumdur (NH4+). Bütövlükdə, bir
elektron itirdiyinə görə ammonium 		
elektrona malikdir. Bu iki atom qarşılaşdıqda natriumun
		
ionunun
1+ elektrik yükü var.
tək valent elektronu xlor atomuna ötürülür və nəticəMühit
ion
rabitələrinin
gücünə
təsir edir. Quru duz
də, hər iki atomun valent təbəqəsi dolur. (Natriumun
kristalında
rabitələr
o
qədər
güclüdür
ki, onları qırıb
üçüncü təbəqəsində elektron qalmadığı üçün ikinci
kristalı
parçalamaq
üçün
çəkic
kimi
alətlərə
ehtiyac var.
təbəqə valent təbəqə halına gəlir). Atomlar arasındakı
Eyni
duz
kristalı
suda
həll
olanda
ion
rabitələri
zəifləbu elektron alış-verişi bir vahid mənfi yükü natriumdan
yir.
Bunun
səbəbi
ionları
əhatələyən
su
molekullarının
xlora ötürür. Artıq 11 protonu üçün ancaq 10 elektroionlar arasındakı əlaqəni zəiflətməsidir. Əksər dərmannu olan natriumun xalis 1+ yükü var; yəni o, kationa
lar quruykən çox stabil, suda isə asanlıqla parçalandıçevrilmişdir. Digər tərəfdən, əlavə elektron qəbul edən
ğına görə duz şəklində istehsal olunur. (Başlıq 3.2-də
xlorda 17 proton üçün 18 elektron var ki, bu da xalis
suyun duzları necə həll etdiyini öyrənəcəksiniz).
1- elektrik yükü deməkdir; yəni nəticədə, anion olan
xlorid ionu əmələ gəlmişdir.
Zəif Kimyəvi Əlaqələr
İon rabitələri ilə əmələ gələn birləşməyə ion
birləşməsi, yaxud duz deyilir. İon birləşməsi olan
Orqanizmdə güclü kimyəvi rabitələrin çoxu atomnatrium xloridi (NaCl) xörək duzu kimi tanıyırıq (Şəkil
ları birləşdirib hüceyrədəki molekulları əmələ gətirən
2.13). Duzlara təbiətdə müxtəlif ölçü və strukturlara
kovalent rabitələrdir. Lakin molekulların daxilində və
malik kristallar şəklində təsadüf olunur. Duz kristalı
arasında mövcud olan zəif əlaqələr də əhəmiyyətli
bir-birinə elektrik cazibəsi ilə bağlanan saysızolub, canlıların yaranan xassələrinin əmələ gəlməsinə
hesabsız kation və anionun üçölçülü qəfəs halında
öz töhfəsini verir. Bir çox bioloji molekulu işlək forbirləşməsindən əmələ gəlir. İon birləşməsi hər biri
mada saxlayan şey məhz bu zəif əlaqələrdir. Bundan
müəyyən ölçü və atom sayına malik molekullardan
əlavə, hüceyrədə iki molekul bir-birinə təmas edəndə
əmələ gələn kovalent birləşmədən fərqli olaraq,
müvəqqəti olaraq zəif əlaqələr vasitəsilə yapışır. Zəif
molekullardan təşkil olunmur. İon birləşməsinin
əlaqələrin müvəqqəti olması bir üstünlük də sayıla
formulu (məsələn, NaCl) sadəcə duz kristalındakı
bilər: İki molekul bir araya gəlib bir-birinə hansısa şəkilelementlərin bir-birinə nisbətini göstərir, yəni NaCl
də təsir göstərə və daha sonra ayrıla bilir.
ayrıca molekul deyil.
Canlılarda zəif əlaqələrin bir neçə növü əhəmiyyətli
Şəkil 2.12 Kovalent rabitələrin əmələ gəlməsi. Əks yüklü atomlar, yəni ionlar arasındakı
cazibə ion rabitəsidir. İon rabitəsi hər hansı iki əks yüklü ion arasında yarana bilər; elektron transferinin sözügedən iki atom arasında baş vermiş olması şərt deyil.

rol oynayır. Bunlardan biri, yuxarıda müzakirə olunan,
suda həll olmuş ionlar arasındakı ion rabitələridir. Hidrogen rabitələri və van der Waals qüvvələri də canlılar
üçün vacibdir.

Şəkil 2.13 Natrium xlorid (NaCl) kristalı. Natrium (Na+) və

xlorid (Cl–) ionları ion rabitələri tərəfindən bir arada tutulur. NaCl
formulu Na+-un Cl–-a nisbətinin 1:1 olduğunu göstərir.

Hidrogen Rabitələri
Na+
Cl–
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Zəif əlaqələr arasında hidrogen rabitələrinin canlıların
kimyası üçün əhəmiyyəti o qədər böyükdür ki, onlara
xüsusi diqqət yetirməyə dəyər. Elektromənfi atoma kovalent bağlanmış hidrogen atomu qismi müsbət yüklüdür və bu yük yaxınlıqdakı başqa elektromənfi atomlar
ilə cazibə yarada bilir. Hidrogenlə elektromənfi atom

Şəkil 2.14 Hidrogen rabitəsi.
δ-

δ+
δ-

Su (H2O)

Şəkildəki hidrogen
rabitəsi sudakı
hidrogen atomunun
qismi müsbət yükü
və ammonyakdakı
azot atomunun
qismi müsbət yükü
arasındakı cazibədən
yaranır.

δ+
δAmmonyak (NH3)

δ+

δ+
δ+

TƏSVİR ET Dörd su molekulu ilə əhatələnmiş bir su molekulunu elə
çəkin ki, öz aralarında hidrogen rabitələri qura bilsinlər. Sadə cizgilərlə
şar modelini istifadə edin. Suyun qismi yüklərini işarələyin. Həmçinin,
hidrogen rabitələrini nöqtələr şəklində göstərin.

arasındakı bu cazibəyə hidrogen rabitəsi deyilir. Hidrogenin hüceyrədəki elektromənfi partnyoru, adətən
oksigen, yaxud azot atomu olur. Hidrogen rabitəsinin
sadə misalı üçün Şəkil 2.14-də göstərilmiş su (H2O) və
ammonyak (NH3) arasındakı hidrogen rabitəsinə nəzər
salın.

gekkonun bədən çəkisini saxlaya bilir. Bu kəşf Geckskin
adlanan süni yapışqan istehsalına gətirib çıxarmışdır.
Bu yapışqan ilə bank kartı böyüklüyündə sahə 300
kiloqram çəkini divarda saxlaya bilir!
Van der Waals qüvvələri, hidrogen rabitələri, sudakı ion rabitələri və başqa zəif əlaqələr sadəcə kiçik
molekullar arasında yox, həm də protein kimi böyük
molekulların fərqli hissələri arasında da yarana bilir.
Zəif əlaqələrin hamısı bütövlükdə molekulun üçölçülü
strukturunu gücləndirir. (Zəif əlaqələrin vacib bioloji
rolları haqda Fəsil 5-də öyrənəcəksiniz).

Molekulyar Struktur və Funksiya
Hər bir molekulun səciyyəvi ölçü və strukturu var ki,
bu xassələr onun canlı hüceyrədəki funksiyasını təyin
edən faktorlardandır. Məsələn, H2 və O2 kimi iki atomlu molekullar həmişə düz olsa da, ikidən artıq atomun
birləşməsindən əmələ gələn molekulların əksəriyyəti
mürəkkəb struktura malikdir. Atom orbitallarının düzülüşü molekulun strukturunu təyin edir (Şəkil 2.15). Atom
kovalent rabitə yaradan zaman valent təbəqəsindəki

Şəkil 2.15 Hibrid ortibal əsaslı molekulyar formalar.
s orbitalı z

Dörd hibrid orbital

x

Van der Waals Qüvvələri
Qeyri-polyar kovalent rabitələrə sahib molekulların
da müsbət və mənfi yüklənmiş sahələri ola bilir.
Elektronlar həmişə bərabər paylanmır; hər hansı bir
anda, molekulun bu və ya digər hissəsində elektronlar
yığıla bilir. Bunun nəticəsi daim dəyişən müsbət
və mənfi yüklü sahələrdir ki, bu da, bütün atom və
molekulların bir-birinə yapışmasına imkan verir. Bu
van der Waals qüvvələri təklikdə zəif olub, ancaq
molekullar bir-birinə çox yaxın yerləşəndə əmələ gəlir.
Bu tipli əlaqələr eyni zamanda çox yerdə yarandıqda,
nəticə çox güclü olur: van der Waals qüvvələri şəkildə
göstərilən gekkonun divarla üzüyuxarı yeriməsinə
imkan verir! Gekkonun barmaqlarından uzanan
tükəbənzər çıxıntılar, dəri altındakı güclü vətər və
digər anatomik strukturlar mövcuddur. Bunlar səthlə
təmas sahəsini maksimuma çıxarmaq ilə ayaq üçün
lazımi möhkəmliyi təmin etmək
arasında balans yaradır. Ayaq və
divar səthindəki molekullar
arasında van der
Waals qüvvələri
o qədər çoxdur
ki, ayrı-ayrılıqda
zəif olmalarına
baxmayaraq, bu
rabitələr birlikdə

Üç p orbitalı

y
Tetrahedron
(a) Orbital hibridləşməsi. Kovalent rabitədə iştirak edən valent
təbəqədəki bir s və üç p orbitalı birləşərək göz yaşına bənzəyən
hibrid orbitallar əmələ gətirir. Bu orbitallar xəyali tetrahedronun
(çəhrayı xətlər) uclarına tərəf uzanır.
Şar Modeli

Top-çubuq
modeli

104.5°

Su (H2O)

Hibrid Orbitallar Modeli
(üstündə top-çubuq
modeli yerləşdirilmişdir)
Rabitədə
iştirak
etməyən
elektron
cütlükləri

Metan (CH4)
(b) Molekulyar forma modelləri. Su və metanın formasını göstərən
üç fərqli model təsvir olunmuşdur. Hibrid orbitalların mövqeyi
molekulun formasını təyin edir.
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orbitallar arasında yerdəyişmə baş verir. Valent elektronları s və p orbitallarının hər ikisində yerləşən atomlarda
(Şəkil 2.8) bir s və üç p orbitalı birləşərək dörd yeni
hibrid orbital əmələ gətirir. Bu hibridlər atomun mərkəzindən kənara uzanan göz yaşı damcılarına bənzəyir
(Şəkil 2.15a). Bu damcıların böyük uclarını bir-birinə
düz xətt ilə birləşdirsək, tetrahedron adlı həndəsi fiqur,
yəni təməlində üçbucaq olan piramida əldə etmiş olarıq.
Su molekulunda oksigenin valent təbəqəsindəki
hibrid orbitallarının ikisi hidrogenlə paylaşılır (Şəkil
2.15b). Nəticədə, kovalent rabitələri arasında 104.5°
bucaq olan V şəkilli bir molekul ortaya çıxır.
Metan molekulunda (CH4) karbonun bütün hibrid
orbitalları hidrogen atomları ilə paylaşıldığından molekulun strukturu tetrahedronu xatırladır (Şəkil 2.15b).
Karbon nüvəsi mərkəzdə yerləşir və ondan xaricə, tetrahedronun uclarında yerləşən hidrogen atomlarına doğru
kovalent rabitələr uzanır. Çox sayda karbon ehtiva
edən böyük molekulların ümumi forması canlını əmələ
gətirən molekulların bir çoxunda olduğu kimi, bundan
daha mürəkkəbdir. Lakin bir karbon atomuna birləşmiş
dörd başqa atomu olan bu tetrahedral forma böyük
molekullarda da təkrarlanan naxış kimi üzə çıxır.
Bioloji molekulların bir-birini spesifik şəkildə tanıyıb
qarşılıqlı əlaqə qurması üçün molekulyar forma böyük
əhəmiyyət daşıyır. Bu molekullar tez-tez zəif əlaqələrlə müvəqqəti olaraq bir-birinə bağlanırlar. Bu əlaqələr
yalnız formalar komplementar, yəni bir-birinə uyğun
olduğunda baş verir. Məsələn, tiryəkdən əmələ gələn
morfin və heroin kimi opioid dərmanlara nəzər salaq.
Opioidlər ağrıkəsici təsirə malikdirlər və sinir hüceyrələrinin səthindəki xüsusi reseptorlara bağlanaraq
əhval-ruhiyyədə dəyişikliklərə səbəb olurlar. Bəs sinir
hüceyrəsi opioidlər kimi bədən tərəfindən istehsal olunmayan molekullara bağlanan reseptorları niyə istehsal
edir? 1975-ci ildə endorfinlərin kəşfi bu sualın cavabını
vermiş oldu. Endorfinlər hipofiz vəzi tərəfindən istehsal
olunan və stres zamanı (məsələn, ağır məşq) sözügedən reseptorlara bağlanaraq ağrı və eyforiyanı azaldır.
Opioidlər struktur baxımdan endorfinləri təqlid edərək
beyindəki endorfin reseptorlarına bağlanıb oxşar təsir
yaradır (Şəkil 2.16). Molekulyar formanın beyindəki
kimyəvi reaksiyalarda yaratdığı fərq biologiya elminin
əsas mövzularından biri olan bioloji quruluş ilə struktur
və funksiya arasındakı əlaqəni gözlər önünə sərir.

YOXLAMA 2.3

Şəkil 2.16 Molekulyar təqlid. Morfin beynin təbii endorfinlərini
təqlid edərək ağrı hissiyatına və emosional vəziyyətə təsir edir.
Karbon

Azot

Hidrogen

Kükürd
Oksigen

Təbii endorfin
Morfin

(a) Endorfin və morfinin strukturu. Morfin molekulunun (solda)
çərçivəyə alınmış hissəsi beynin hədəf hüceyrələrindəki reseptorlarına bağlanır. Morfin molekulunun (sağda) digər çərçivədəki
hissəsi endorfinin bu hissəsinə çox oxşayır.

Təbii
endorfin

Morfin

Endorfin
reseptorları

Beyin hüceyrəsi

(b) Endorfin reseptorlarına bağlanma. Həm endorfin, həm də morfin beyin hüceyrələrinin səthində yerləşən reseptorlara bağlana bilir.

BAŞLIQ 2.4
Kimyəvi reaksiya kimyəvi rabitə
yaradır və qırır
Maddə tərkibini dəyişdirən kimyəvi rabitələrin qırılıb
yaranmasına kimyəvi reaksiya deyilir. Oksigen ilə hidrogenin birləşərək su əmələ gətirdiyi reaksiya bunlardan
biridir:

1. H-C=C-H strukturu kimyəvi olaraq niyə səhvdir?

+

2. Maqnezium xlorid (MgCl2) kristalında atomları birgə saxlayan
şey nədir?
3. ƏGƏR Farmakoloji araşdırma aparan tədqiqatçı olsaydınız,
təbii olaraq rast gəlinən siqnal molekullarının üçölçülü strukturunu nəyə görə öyrənərdiniz?

2H2

+
Reaktiv
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O2			
Kimyəvi
reaksiya

2H2O
Məhsul

Bu reaksiya H2 və O2 molekullarının kovalent rabitəsini qırır və H2O-nun yeni rabitələrini yaradır. Kimyəvi
reaksiya tənliyini yazarkən reaktiv molekullarından
(başlanğıc maddələri) məhsul molekullarına (yekunda
çıxan maddələr) doğru ox çəkilir. Əmsallar iştirak edən
molekulların sayını göstərir; məsələn, H2-nin qarşısındakı 2, reaksiyanın iki hidrogen molekulu ilə başladığını
bildirir. Reaktiv atomlarının hamısı son məhsulda öz
əksini tapmalıdır, çünki kimyəvi reaksiyada maddənin
kütləsi qorunmalıdır: Kimyəvi reaksiya atomu yarada və
ya yox edə bilməz, sadəcə yerini dəyişdirə bilər.
Bitkinin yaşıl toxumalarında baş verən fotosintez,
kimyəvi reaksiyaların molekulyar strukturda apardığı
dəyişikliyə vacib bioloji nümunədir. İnsanlar, eləcə də
başqa heyvanlar qida və oksigen üçün fotosintezdən
asılıdırlar və bu proses demək olar ki, bütün ekosistemlərin təməlində dayanır. Fotosintez prosesini qısaca
aşağıdakı kimi təsvir etmək mümkündür:

Reaktiv
6 CO2
Karbon dioksid

Məhsul

6 H2O
C6H12O6
Günəş işığı
+				
Su
Qlükoz

+

6 O2
Oksigen

Bitkilərdən hava və torpaq vasitəsilə sovrulan, müvafiq olaraq karbon dioksid (CO2) və su (H2O) fotosintez
üçün xammal rolunu oynayır. Gün işığı bitki hüceyrələrində bu maddələrin qlükoz adlanan şəkərə (C6H12O6)
və daha sonra bitki tərəfindən buraxılan oksigen molekullarına (O2) çevrilməsi üçün lazımi enerjini təmin edir
(Şəkil 2.17). Fotosintez çox sayda kimyəvi reaksiyadan
ibarət zəncir olsa da, sonda ilkin maddələrdəki atom
növü və sayları qorunur. Maddələr sadəcə gün işığından
gələn enerji ilə yer dəyişdirir.
Nəzəri baxımdan, bütün kimyəvi reaksiyalar dönəndir: irəli gedən reaksiyanın məhsulları, geri dönən
reaksiyanın reaktivləri ola bilir. Məsələn, hidrogen və
azot birləşərək ammonyak əmələ gətirə bildiyi kimi,
ammonyak da parçalanaraq hidrogen və azotu bərpa
edə bilir:
3H2+N2 ⇆ 2NH3

Əks-istiqamətli iki ox reaksiyanın dönən olduğunu
göstərir.
Reaksiya sürətini təyin edən şeylərdən biri reaktivin
qatılığıdır. Reaktiv molekulların qatılığı nə qədər çox
olsa, bir-birilə toqquşub məhsul əmələ gətirmək ehtimalı da bir o qədər yüksək olar. Eyni şey məhsullar

Şəkil 2.17

Yarpaq

Oksigenli qabarcıqlar

Fotosintez: günəş enerjisi
köməyi ilə maddənin
yerdəyişməsi. Şirin su
bitkisi Elodea fotosintez
adlanan və günəş enerjisi
ilə hərəkətə gətirilən proses
vasitəsilə, karbon dioksid və
sudakı atomların yerlərini
dəyişərək şəkər istehsal edir.
Şəkərin əksəriyyəti başqa
qida molekullarına çevrilir.
Oksigen qazı (O2) fotosintezin
yan məhsuludur; suyun
altındakı yarpaqlardan çıxan
O2 qazından ibarət hava
qabarcıqlarına diqqət edin.
TƏSVİR ET
göstərin.

Yarpağın üstündə fotosintezin reaktiv və məhsullarını

üçün də keçərlidir. Məhsullar yığıldıqca, reaksiyanın
geri dönməsinə səbəb olan toqquşmaların tezliyi artır.
Bir müddət sonra, irəli və geri reaksiyaların sürəti bərabərləşir; reaktiv və məhsulların nisbi qatılığı sabitləşir.
Bu iki reaksiyanın bir-birini tarazladığı nöqtəyə kimyəvi
tarazlıq deyilir. Bu dinamik tarazlıqdır: reaksiya hər iki
yöndə getməyə davam edir, ancaq reaktiv və məhsulların nisbi sıxlığında xalis dəyişiklik sıfıra bərabərdir.
Tarazlıq reaktiv və məhsulların eyni qatılığa malik
olması deyil; sadəcə olaraq onların qatılıqları müəyyən
nisbətdə sabitlənir. Ammonyak reaksiyasında ammonyak yarandığı sürətlə parçalanaraq tarazlığa çatır. Bəzi
reaksiyaların tarazlıq nöqtəsi sağa o qədər yaxın olur ki,
reaksiya demək olar ki, sonuna qədər gedir; yəni bütün
reaktivlər məhsula çevrilir.
Canlılar üçün əhəmiyyət kəsb edən molekul növləri
haqda müəyyən məlumat əldə etdikdən sonra, kimyəvi
reaksiya mövzusuna geri dönəcəyik. Növbəti fəsildə
canlılarda bütün kimyəvi proseslərin getdiyi mühit, yəni
su əsas mövzumuz olacaq.

YOXLAMA 2.4
1. ƏLAQƏ QUR Başlıq 2.4-ün əvvəlində top-çubuq modeli ilə
göstərilmiş hidrogen və oksigendən suyun əmələ gəldiyi
reaksiyaya baxaq. Şəkil 2.10-u tədqiq etdikdən sonra, bu
reaksiya iştirakçılarının Lewis nöqtə strukturunu çəkin.
2. Tarazlıq nöqtəsində reaktivlərdən məhsulların yarandığı,
yoxsa məhsullardan reaktivlərin yarandığı reaksiyalar daha
sürətlə gedir?
3. ƏGƏR Fotosintez məhsullarının reaktiv, reaktivlərininsə
məhsul olaraq iştirak etdiyi bir tənlik yazın. Enerjini ayrıca bir
məhsul kimi göstərin. Bu yeni tənlik hüceyrələrinizdə gedən
prosesi əks etdirir. Tənliyi öz sözlərinizlə izah edin. Bu tənliyin
nəfəsalma ilə əlaqəsi nədir?

FƏSİL 2
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2 Fəslin İcmalı

ƏSAS ANLAYIŞLARIN XÜLASƏSİ

BAŞLIQ

2.1

Maddə saf bir elementdən, yaxud onların bir
neçəsinin birləşməsindən əmələ gəlir
Elementlər kimyəvi olaraq başqa cisimlərə parçalana bilməz. Birləşmə iki və ya daha artıq fərqli elementin sabit
nisbətdə birləşməsindən əmələ gəlir. Oksigen, karbon, hidrogen və azot canlı kütləsinin təxminən 96%-ni təşkil edir.

Molekul iki və ya daha çox atomun kovalent rabitə ilə
birləşməsindən əmələ gəlir. Elektromənfilik bir atomun
kovalent rabitədəki elektronları özünə cəzb etməsidir.
Kovalent rabitə quran iki eyni atomun elektromənfiliyi də
eyni olduğu üçün qeyri-polyar kovalent rabitə yaranır.
Polyar kovalent rabitənin elektronları elektromənfiliyi
yüksək olan atoma (məsələn, H2O rabitələrində) doğru
dartılır.
Elektron qazanan və ya itirən atom (yaxud molekul) iona
çevrilir və yüklü olur. İon rabitəsi iki əks yüklü ionun
bir-birini cəzb etməsi nəticəsində yaranır:
İon rabitələri

Elementlə birləşməni müqayisə edin.

BAŞLIQ

2.2

Elementin xüsusiyyətləri onu təşkil edən atomların strukturundan asılıdır
Elementin ən kiçik vahidi olan atom aşağıdakı tərkib hissələrindən ibarətdir:
Nüvə
Proton elementin
kimliyini təyin edir.
(+ yüklü)
Neytron (yüksüzdür)
izotopları təyin edir.

-

+
+

Elektron (– yüklü)
mənfi bulud əmələ
gətirərək maddənin
kimyəvi davranışını
təyin edir.

-

Atom

Elektroneytral atomun proton və elektron sayı bərabərdir;
proton sayı atom nömrəsini təyin edir. Atom kütləsi
dalton ilə ölçülür və təqribən kütlə ədədinə, yəni proton
və neytronların cəminə bərabərdir. Elementin izotoplarını
bir-birindən fərqləndirən şey neytron sayı, yəni kütləsidir.
Qeyri-stabil izotoplar zərrəcik və enerjini radioaktiv
şüalanma şəklində ətrafa saçır.
Atomda elektron xüsusi elektron təbəqələrində yerləşir;
hər təbəqədəki elektronun özünəxas enerji səviyyəsi var.
Elektron paylanması atomun kimyəvi davranışını təyin edir.
Natamam kənar təbəqəyə və ya valent təbəqəsinə sahib
atom kimyəvi olaraq fəaldır.
Elektronlar elektron təbəqələrinin bir hissəsi olan və səciyyəvi struktura malik orbital adlanan üçölçülü məkanlarda
yerləşir.
TƏSVİR ET
Neon (10Ne) və arqon (18Ar) üçün elektron paylanma
diaqramını çəkin. Diaqramlardan istifadə edərək bu elementlərin nəyə
görə kimyəvi fəal olmadığını izah edin.

BAŞLIQ

2.3

Molekulların yaranması və funksiyası atomlar
arasında rabitələrin əmələ gəlməsindən asılıdır
Atomlar əlaqəyə girib valent təbəqələrini doldurduqda,
kimyəvi rabitə əmələ gəlir. Elektron cütləri paylaşıldıqda
kovalent rabitələr yaranır:

Təkqat
kovalent
rabitə
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O ::O

: :
: :

:O. . + .O. :

:

H:H

:

H. + H.

İkiqat
kovalent
rabitə

Na

Cl

Na
Natrium atomu

Cl
Xlor atomu

+

-

Na

Cl

Na+
Natrium ionu
(kation)

Cl–
Xlorid ionu
(anion)

Elektron
köçürülməsi
nəticəsində
ion yaranır.

Zəif rabitələr böyük molekulları formaca stabilləşdirir və onların bir-birinə yapışmasına kömək edir. Hidrogen rabitəsi
qismi müsbət yüklü (δ+) hidrogenlə, qismi də mənfi yüklü
(δ–) elektromənfi atom arasında olan cazibədir. Van der
Waals qüvvələri molekulun müvəqqəti müsbət və mənfi
yüklənən sahələri arasında yaranır.
Molekulun strukturu, onun atomlarının valent orbitallarının
yerləşməsindən asılıdır. Kovalent rabitələri hibrid orbitallar
yaradır; bu orbitallar, öz növbəsində, H2O, CH4 və digər
daha mürəkkəb bioloji molekulların formasını təyin edir.
Bioloji molekulların bir-birini tanıması adətən molekulyar
formadan asılı olur.
Qeyri-polyar və polyar kovalent rabitələri, eləcə də ionların
əmələ gəlməsini atomlar arasında elektron paylanması baxımından müqayisə edin.

BAŞLIQ

2.4

Kimyəvi reaksiya kimyəvi rabitə yaradır və qırır
Kimyəvi reaksiya maddənin kütləsini qoruyaraq, reaktivləri məhsullara çevirir. Bütün kimyəvi reaksiyalar nəzəri
olaraq dönəndir. İrəli və geri gedən reaksiyaların sürətləri
bərabərləşdikdə kimyəvi tarazlıq yaranır.
Kimyəvi tarazlıqda olan reaksiyaya reaktiv əlavə olunduğu zaman məhsulların qatılığı necə dəyişər? Bu artım tarazlığa necə
təsir edər?

SINAQ
Səviyyə 1: Bilik və Anlama
1. Səpələnmiş element terminindəki “səpələnmiş” sözü nə
mənaya gəlir?
A) Element olduqca az miqdarda tələb olunur
B) Elementin atomların orqanizm metabolizmi boyunca
izlənməsi üçün indikator olaraq istifadəsi mümkündür
C) Elementə Yer kürəsində nadir hallarda təsadüf olunur
D) Element sağlamlığa müsbət təsir göstərir, amma orqanizmin uzun müddət yaşaması üçün zəruri deyil

Səviyyə 3: Sintez və Dəyərləndirmə

2. 31P ilə müqayisədə, radioaktiv izotop 32P aşağıdakılardan
hansına malikdir?
A) fərqli atom nömrəsinə
B) əlavə bir protona
C) əlavə bir elektrona
D) əlavə bir neytrona

10. TƏKAMÜL ƏLAQƏSİ İnsan bədənini təşkil edən
təbii elementlərin faiz nisbətləri (Cədvəl 2.1) digər
orqanizmlərdəki faiz nisbətlərinə uyğundur. Canlılar
arasındakı bu oxşarlığı izah edin.

3. Aşağıdakılardan hansı atomun kimyəvi fəallığını təyin edir?
A) Ən kənar elektron təbəqəsindən nüvəyə olan orta
məsafə.
B) Valent təbəqəsinin qoşalaşmamış elektronları.
C) Bütün elektron təbəqələrinin potensial enerjisinin cəmi.
D) Valent təbəqəsinin potensial enerjisi.
4. Aşağıdakı ifadələrdən hansı bütün anionlar üçün doğrudur?
A) Elektronlar protonlardan çoxdur.
B) Protonlar elektronlardan çoxdur.
C) Eyni elementin neytral atomu ilə müqayisədə daha az
protona malikdir.
D) Neytronlar protonlardan çoxdur.
5. Aşağıdakılardan hansı tarazlıq vəziyyətinə çatmış kimyəvi
reaksiyanı doğru təsvir edir?
A) Məhsul və reaktiv qatılığı bir-birinə bərabərdir.
B) Reaksiya dönməyən hala gəlmişdir.
C) Həm irəli, həm də geri gedən reaksiyalar dayanmışdır.
D) İrəli və geri gedən reaksiyaların sürəti bir-birinə bərabərdir.

Səviyyə 2: Tətbiq və Analiz
6. Atomu tərkibindəki proton, neytron və elektron sayını sıralayaraq (məsələn, heliumu 2p+, 2n0, 2e– şəklində) göstərə
bilərik. Aşağıdakılardan hansı oksigenin 18O izotopunun
düzgün yazılış şəklidir?
A) 7p+, 2n0, 9e–		 C) 9p+, 9n0, 9e–
B) 8p+, 10n0, 8e–		 D) 10p+, 8n0, 9e–

11. ELMİ TƏDQİQAT Dişi ay güvəsi (Actias luna) havada
yayılan kimyəvi siqnal ifraz edərək erkəkləri cəlb edir.
Yüzlərlə metr uzaqlıqdakı erkək bu molekulları duyub,
mənbəyə doğru uça bilir. Erkək bunu şəkildəki darağa
bənzəyən buynuzcuqları
ilə hiss edir. Buynuzcuğun hər bir lifində cinsi
siqnalı duyan minlərlə
reseptor hüceyrəsi var. Bu
fəsildə öyrəndiklərinizə
əsaslanaraq, erkək güvənin
havadakı saysız-hesabsız
molekul arasından məhz
bu siqnalı necə tanıdığına
dair hipotez irəli sürün.
Hipoteziniz nələri təxmin
edir? Bu təxminlərdən
birini sınaqdan keçirin.
12. ESSE: STRUKTUR Bir gün Neil Campbell hava limanında
gözləyərkən, belə bir iddia eşidir: “Sənayenin
və ya kənd təsərrüfatının ətraf mühiti kimyəvi
tullantılarla çirkləndirməsindən qorxmaq paranoya və
məlumatsızlıqdır. Nəticədə, tullantılar və ətraf mühitdə
mövcud olan maddələr eyni atomlardan ibarətdir”.
Elektron paylanması, rabitə və yaranan xassə haqda
bildiklərinizdən istifadə edərək (Başlıq 1.1) bu fikrin
əksini iddia edən qısa (100-150 sözlük) inşa yazın.
13. SİNTEZ

7. Kükürdün atom nömrəsi 16-dır. Kükürd hidrogenlə
kovalent rabitə yaradaraq hidrogen sulfid adlanan birləşmə əmələ gətirir. Kükürdün valent elektronlarının sayına
əsasən, bu birləşmənin molekulyar formulunu təxmin edin.
A) HS
B) HS2
C) H2S
D) H4S
8. Reaktivdəki bütün atomların məhsullarda öz əksini tapması üçün boşluqlara hansı əmsallar yazılmalıdır?
		

C6H12O6 → __ C2H6O + __ CO2

A) 2; 1			
B) 3; 1			

C) 1; 3
D) 2; 2

9. TƏSVİR ET Aşağıdakı hər bir xəyali molekul üçün atomların
həqiqi valent elektron sayından istifadə edərək Lewis nöqtə
strukturunu işarələyin. Hər bir atomun valent təbəqəsi
dolu olmalı və bütün rabitələrin doğru sayda elektronu
olmalıdır. Buna əsasən molekullardan hansının mövcud ola
biləcəyini təyin edin. Həmçinin, hər bir atom növünün
qura biləcəyi rabitə sayını da nəzərə alaraq, digər molekuldakı yanlışın nədən ibarət olduğunu izah edin.
		
H

O

H

H		

C

C

H

O

a)				
		
H			

H
b)

C

Bu bombardmançı böcək özünümüdafiə vasitəsi kimi
tərkibində qıcıqlandırıcı kimyəvi maddələr olan isti maye
fışqırdır. Böcək vəzilərində iki qrup kimyəvi maddəni
bir-birindən ayrı saxlayır. Bu fəsildə kimya haqda öyrəndiklərinizdən yola çıxaraq, böcəyin öz bədənindəki
kimyəvi maddələrdən niyə zərər görmədiyi və bu güclü
fışqırmaya nəyin səbəb olduğu ilə bağlı fikir yürüdün.

H
H

C

O

H
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Şəkil 3.1 Yer kürəsindəki canlılar suyun kimyasından hansı şəkildə asılıdır?

ƏSAS ANLAYIŞLAR

Canlı Təbiəti Ayaqda Tutan Molekul

3.1

Su molekulundakı polyar
kovalent rabitələr hidrogen
rabitələrinin yaranması ilə
nəticələnir

3.2

Suyun dörd yaranan xassəsi
Yer kürəsini həyat üçün
əlverişli edən faktorlardandır

3.3

Mühitin turşuluğu və
qələviliyi canlılara təsir edir

Yer kürəsində həyat suda yaranmış və quruya yayılmazdan əvvəl 3
milyard il orada təkamül keçirmişdir. Yerdə və ola bilsin ki, başqa planetlərdə də həyatı mümkün edən maddə məhz sudur. Elmə məlum olan
bütün canlılar böyük ölçüdə sudan ibarətdir və əsasən suyun bol olduğu
mühitlərdə yaşayırlar.
Yer səthinin dörddə üçü su ilə örtülüdür. Bu suyun böyük hissəsi
maye halında olsa da, suya bərk (buz) və qaz (su buxarı) halında da rast
gəlmək mümkündür. Yer kürəsində su təbii şəraitdə hər üç halda mövcud olan yeganə maddədir. Bundan əlavə, suyun bərk halı maye halının
səthində üzür. Bu xüsusiyyət su molekulunun kimyasından yaranır və
ona təbiətdə nadir hallarda rast gəlinir.
Yer kürəsi iqlim dəyişikliyi səbəbilə istiləşdikcə (Başlıq 1.1), buzun
maye suya olan nisbəti dəyişir. Arktik dənizlərdəki buz və buzlaqların
əriməsi onların səthində, altında və ətrafında yaşayan canlılara təsir edir.
Arktikada isti suların çoxalması və buz miqdarındakı azalma kosmosdan bulanıq dəniz suyu kimi görünən (Şəkil 3.1) fitoplanktonların (suda
yaşayan mikroskopik fotosintetik orqanizmlər) həddən artıq çoxalmasına
gətirib çıxarır. Arktik buzlardan asılı olan canlılar isə bundan zərər görür.
Məsələn, iqlim dəyişikliyi və Arktik buzun azalması nəticəsində Alyaskada yaşayan qara gilemotların sayı azalmaqdadır.
Bu fəsildə suyun molekulyar strukturunun digər su molekulları və
başqa növ molekullar ilə əlaqələri necə təyin etdiyini öyrənəcəksiniz.
Bu əlaqələr suyun unikal yaranan xassələrini əmələ gətirir ki, bu da öz
növbəsində Yer kürəsini həyat üçün əlverişli edir.

İqlim dəyişikliyi nəticəsində təhlükədə olan
qara gilemotlar
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BAŞLIQ 3.1
Su molekulundakı polyar kovalent
rabitələr hidrogen rabitələrinin
yaranması ilə nəticələnir
Su ilə gündəlik tanışlığımız onun əsrarəngiz xüsusiyyətlərini görməyimizi çətinləşdirir. Yaranan xassələr
anlayışı ilə suyun unikal xüsusiyyətlərini onun strukturu və digər molekullar ilə olan əlaqələrinə bağlamaq
mümkündür.
Su molekuluna diqqət yetirsək, onların aldadıcı
dərəcədə sadə olduğunu görərik. Birqat kovalent
rabitələrlə oksigen atomuna bağlanmış iki hidrogen
atomu suya V-şəkilli forma verir. Oksigenin
elektromənfiliyi hidrogendən çox olduğu üçün kovalent
rabitənin elektronları oksigenin yanında daha çox vaxt
sərf edir; bu rabitələr polyar kovalent rabitələrdir
(Şəkil 2.11). Elektronların bu cür qeyri-bərabər
paylaşılması və V-şəkilli forma elektrik yükünün qeyribərabər paylanmasına gətirib çıxararaq, suyu polyar
molekul edir. Sudakı oksigenin iki qismi mənfi yükü
(δ–), hər hidrogenin isə bir qismi müsbət yükü (δ+) var.
Suyun xüsusiyyətləri fərqli su molekullarının əks-yüklü atomları arasındakı cazibədən yaranır. Bir molekulun
qismi müsbət yüklü hidrogeni yaxınlıqdakı başqa bir
molekulun qismi mənfi yüklü oksigeni tərəfindən cəzb
olunur. Beləliklə, hidrogen rabitəsi vasitəsilə iki molekul bir yerdə saxlanılır (Şəkil 3.2). Maye suda hidrogen
rabitələri çox zəif olub, kovalent rabitənin 1/20-i
gücündədir. Hidrogen rabitələri yüksək tezliklə yaranır,
qopur və yenidən yaranır. Hər biri saniyənin trilyonda
biri qədər qısa müddətdə mövcud olsa da, molekullar
müntəzəm olaraq başqa molekullarla yeni hidrogen
rabitələri yaradır. Buna görə də verilən hər hansı anda
su molekullarının çoxu qonşularına hidrogen rabitəsi ilə
Şəkil 3.2 Su molekulları arasındakı hidrogen rabitələri.

Su molekulundakı yüklü
sahələr polyar kovalent
rabitələrdən qaynaqlanır.
Elektronlarının düzülüşü
nəticəsində, oksigenin
iki qismi mənfi yüklü
sahəsi yaranır.

Qonşu su molekullarının
yaxın yerləşən əks-yüklü
sahələri bir-birini cəzb edərək
hidrogen rabitələri yaradır.
Bir su molekulu bir neçə
başqa su molekuluna
bağlana bilir; bu əlaqələr
mütəmadi olaraq dəyişir.

TƏSVİR ET Ən soldakı su molekulunda olan qismi yükləri və ona
hidrogen rabitəsi ilə bağlanmış üç əlavə su molekulu çəkin.

bağlanmış vəziyyətdədir. Hidrogen rabitələri su molekullarını daha yüksək səviyyədəki quruluşlara hörərək
suyun qeyri-adi xüsusiyyətlərini əmələ gətirir.

YOXLAMA 3.1
1. ƏLAQƏ QUR Elektromənfilik nədir və su molekulları arasındakı əlaqəyə necə təsir edir? (Şəkil 2.11).
2. VİZUAL BACARIQ Şəkil 3.2-də ortada yerləşən molekul
nəyə görə üç və ya beş yox, məhz dörd su molekuluna bağlanır?
3. İki su molekulunun aşağıda göstərildiyi kimi dayana bilməsi
çox kiçik ehtimaldır. Bunun səbəbi nə ola bilər?
H H
O
			

O
H H

4. ƏGƏR Oksigen və hidrogenin elektromənfiliyinin bərabər
olması suyun xüsusiyyətlərinə necə təsir edərdi?

BAŞLIQ 3.2
Suyun dörd yaranan xassəsi Yer
kürəsini həyat üçün əlverişli edən
faktorlardandır
Bu bölmədə Yer kürəsində canlı təbiət üçün münbit
şərait yaradılmasına kömək edən suyun dörd yaranan
xassəsini ələ alacağıq. Bunlar koheziya, temperaturu
mülayimləşdirmə, donduqda genişləmə və güclü həlledicilik xüsusiyyətləridir.

Suyun Koheziyası
Su molekulları hidrogen rabitələri sayəsində bir-birinə yaxın yerləşir. Maye halındakı suda molekulların
düzülüşü müntəzəm olaraq dəyişsə də, hər hansı bir
anda onların çoxu bir neçə hidrogen rabitəsi qurmuş vəziyyətdə olur. Bu rabitələr digər mayelərlə müqayisədə
suyu daha nizamlı edir. Hidrogen rabitələrinin maddəni
bir arada tutmasına koheziya deyilir.
Bitkilərdə hidrogen rabitəsindən qaynaqlanan koheziya su və həll olmuş qida maddələrinin cazibə qüvvəsinin əksinə hərəkət etməsinə imkan yaradır. Köklərdən
alınan sudaşıyıcı hüceyrə şəbəkəsindən keçərək yarpaqlara çatdırılır (Şəkil 3.3). Yarpaqdan buxarlandıqca,
damarları tərk edən su molekulları hidrogen rabitələri
vasitəsilə aşağıdakı su molekullarını da özləri ilə birgə
dartır və bu dartılma sudaşıyıcı hüceyrələr boyunca
köklərə qədər gedib çıxır. Bunun üçün adheziya, yəni
bir maddənin digərinə yapışması da vacibdir. Su hidrogen rabitəsilə hüceyrə divarındakı molekullara yapışaraq, cazibə qüvvəsinin onu aşağıya doğru dartmasına
müqavimət göstərir (Şəkil 3.3).
Koheziya ilə əlaqəli başqa bir məfhum mayenin səthini gərməyin və ya qırmağın çətinliyinin ölçüsü olan
səthi gərilmədir. Suyun hava ilə sərhədində nizamlı
şəkildə düzülmüş su molekulları hava ilə yox, bir-biriləri
FƏSİL 3
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Şəkil 3.3 Bitkilərdə su nəqliyyatı. Suyun koheziya və adheziya
qabiliyyəti sayəsində uzun bitkilər suyu 100 m-dən də yüksəyə
daşıya bilir.
Yarpaqdakı buxarlanma suyu daşıyıcı
hüceyrələr boyu, köklərdən yuxarıya
doğru dartır.
H2O

Su hidrogen rabitəsilə hüceyrə divarlarına yapışaraq (adheziya), cazibə
qüvvəsinə müqavimət göstərir.
İki növ
sudaşıyıcı
hüceyrə

Su
hərəkətinin
istiqaməti

300 μm

H2O

H2O

Su molekulları arasındakı hidrogen
rabitələri vasitəsilə
əmələ gələn koheziya hüceyrənin
daxilində uzanıb
gedən su sütunu
yaradır.

ilə və aşağıdakı molekullarla hidrogen rabitələri qurur.
Bu asimmetriya suya yüksək səthi gərilmə gücü verərək
onu sanki görünməz bir təbəqə ilə örtür. Fincanı tutumundan bir az artıq dolduraraq bu səthi gərilməni
müşahidə edə bilərsiniz; belə ki, su fincanın kənarından
yuxarıda qalacaqdır. Şəkil 3.4-dəki hörümçək səthi
gərilmədən istifadə edərək gölməçənin üstü ilə, suyun
səthini qırmadan hərəkət edir.

Suyun Temperaturu Mülayimləşdirməsi
Su hərarəti nisbi olaraq yüksək olan havadakı istiliyi udur, öz istiliyini isə daha soyuq havaya ötürərək
temperaturu mülayimləşdirir. Su temperaturunu çox
dəyişmədən böyük miqdarda istiliyi uda və ya buraxa
bildiyinə görə effektiv istilik ehtiyatıdır. Suyun bu qabiliyyətini başa düşmək üçün ilk növbədə temperaturun
və istiliyin nə olduğuna baxmalıyıq.
Şəkil 3.4 Su səthində
hərəkət. Sudakı hidrogen
rabitələrinin kollektiv
gücündən yaranan yüksək
səthi gərilmə bu bərə
hörümçəyinə gölməçə üzərində gəzmək imkanı verir.
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BÖLÜM 1

Canlı Təbiətin Kimyası

Temperatur və İstilik
Hərəkət edən hər şeyin hərəkət enerjisi, başqa
sözlə, kinetik enerjisi var. Atom və molekullar daim
hərəkətdə olduqları üçün kinetik enerjiyə malikdirlər.
Bu hərəkət müəyyən bir istiqamətdə olmaq məcburiyyətində deyil. Molekul nə qədər sürətlə hərəkət edirsə,
kinetik enerjisi bir o qədər çoxdur. Atom və molekulların təsadüfi hərəkəti ilə bağlı olan kinetik enerjiyə
termal enerji deyilir. Termal enerji temperaturla əlaqəli
olsa da, bu ikisi eyni şey deyil. Həcmindən asılı olmayaraq, temperatur maddədəki molekulların orta kinetik
enerjisini, termal enerji isə ümumi kinetik enerjisini
göstərir. Buna görə də termal enerji maddənin həcmindən asılıdır. Çaydanda su qaynatdığımız zaman molekulların orta sürəti artır; bu, artan temperatur olaraq
termometrdə əks olunur. Bu nümunədə ümumi termal
enerji də artır. Lakin qeyd edək ki, su ilə dolu çaydanın
temperaturu üzgüçülük hovuzunun temperaturundan
yüksək olsa da, hovuzun həcmi böyük olduğuna görə
termal enerjisi daha çoxdur.
Fərqli temperaturlara malik iki əşyanı bir yerə qoyanda, əşyaların temperaturları bərabərləşənə qədər termal
enerji nisbi olaraq isti olandan soyuq olana keçir. Soyuq
obyektdəki molekullar isti obyektin termal enerjisi
sayəsində sürət yığır. Buz parçası əlavə olunduğu içkini
öz soyuqluğunu ötürməklə deyil, əriyib mayenin termal
enerjisini udmaqla soyudur. Bir əşyadan digərinə ötürülən termal enerjiyə istilik deyilir.
Bu kitabda istifadə olunan istilik vahidlərindən biri
də kaloridir (cal). Bir kalori 1 g suyun temperaturunu
1°C artırmaq üçün lazım olan enerji miqdarıdır. Eyni
məntiqlə, 1 g suyun temperaturu 1°C azalanda ortaya
çıxan enerji də bir kaloridir. Bir kilokalori (kcal), yəni
1000 cal 1 kiloqram (kg) suyun temperaturunu 1°C
artırmaq üçün lazım olan istilik miqdarıdır. (Əslində,
qida məhsullarının üzərində yazılan “Kalori dəyəri”
kilokaloridir). Kitabda istifadə olunan başqa bir istilik
vahidi couldur (J). Bir coul 0.239 kaloriyə bərabərdir;
bir kalori 4.184 J-dir.

Suyun Yüksək Xüsusi İstilik Tutumu
Suyun temperaturu stabilləşdirmə qabiliyyəti onun
yüksək xüsusi istilik tutumundan qaynaqlanır. Maddənin xüsusi istilik tutumu, onun 1 qramının temperaturunu 1°C dəyişdirmək üçün udulmalı və ya itirilməli
olan istilik miqdarına deyilir. Suyun temperaturunu 1°C
dəyişmək üçün lazım olan istilik miqdarını kalori olaraq
təyin etdiyimizə görə, suyun xüsusi istilik tutumunu
bilirik. Suyun xüsusi istilik tutumu 1 dərəcə və 1 qrama
1 kaloridir, yəni 1 cal/(g•°C). Bir çox digər maddə ilə
müqayisədə suyun xüsusi istilik tutumu olduqca yüksəkdir. Məsələn, spirtli içkilərin tərkibindəki etanolun
xüsusi istilik tutumu 0.6 cal/(g•°C) səviyyəsindədir;
yəni 1 g etanolun temperaturunu 1°C artırmaq üçün
sadəcə 0.6 cal kifayət edir.
Su digər maddələrlə müqayisədə istilik tutumu
yüksək olduğu üçün müəyyən miqdarda istilik udanda

və ya ortaya çıxaranda temperaturu nisbətən az dəyişir. İçindəki su ilıq ikən çaydana toxunduqda əlinizin
yanmasının səbəbi suyun xüsusi istilik tutumunun
dəmirinkindən on dəfə çox olmasıdır. Başqa sözlə,
eyni miqdarda istilik 1 g su ilə müqayisədə 1 g dəmirin
temperaturunu daha tez artırır. Xüsusi istiliyi istilik
alış-verişində temperatur dəyişikliyinə qarşı maddənin
müqavimətinin ölçüsü kimi də başa düşmək olar. Su
temperatur dəyişmələrinə güclü qarşı müqavimət göstərir. Belə ki, o, bir dərəcə temperatur dəyişikliyi üçün
nisbi olaraq böyük miqdarda istilik udur, yaxud itirir.
Suyun bir çox xüsusiyyəti kimi, yüksək xüsusi istilik
tutumunu da hidrogen rabitələri ilə əlaqələndirmək
olar. Hidrogen rabitələrini qırmaq üçün istilik udulmalı,
yaratmaq üçün isə müvafiq şəkildə buraxılmalıdır. Bir
kalori istilik suda cüzi temperatur fərqi yaradır, çünki bu istiliyin çoxu hidrogen rabitələrini qırmağa sərf
edilir. Yalnız bu rabitələr qırıldıqdan sonra su molekullarının sürəti arta bilər. Suyun temperaturu bir balaca
düşdükdə isə çox sayda hidrogen rabitəsi yaranır və
böyük miqdarda enerji istilik halında buraxılır.
Suyun yüksək xüsusi istilik tutumunun canlı təbiət
üçün əhəmiyyəti nədir? Böyük su kütlələri gündüzlər və yay aylarında günəşdən böyük miqdarda istilik
udarkən, sadəcə bir neçə dərəcə isinir. Gecələr və
qış aylarında isə soyuyan su böyük hava kütlələrinin
temperaturunu qaldıra bilir. Suyun bu bacarığı sahilyanı
ərazilərdə havanı mülayimləşdirir (Şəkil 3.5). Suyun
yüksək xüsusi istilik tutumu okeanın temperaturunu
da stabilləşdirərək, onu su canlıları üçün əlverişli edir.
Nəticədə, Yer kürəsi səthinin böyük hissəsini əhatə
edən bu maddə yüksək istilik tutumu sayəsində sudakı və qurudakı temperatur dəyişikliyini canlılar üçün
müəyyən aralıqda saxlayır. Bundan əlavə, canlılar böyük ölçüdə sudan ibarət olduqları üçün bədənlərindəki
temperatur dəyişikliyinə daha yaxşı müqavimət göstərə
bilirlər.

Buxarlanma Yolu ilə Soyuma
Mayedəki molekullar arasında qarşılıqlı cazibə olduğu
üçün bir-birilərinə yaxın yerləşirlər. Bu cazibəni qıracaq qədər sürətli hərəkət edən molekullar mayeni tərk
edərək qaz (buxar) halında havaya qarışır. Maye halından qaz halına keçid buxarlanma adlanır. Unutmayaq
Şəkil 3.5 Avqust ayının bir günündə Sakit okean və Cənubi
Kaliforniyada temperatur göstəriciləri.
Burbank
32

Santa Barbara 23
Los Angeles
(Hava Limanı) 24

70 (°C)
80
90

San Bernardino
38
Riverside 36

Santa Ana
29

Palm Springs
41

Buzun Maye Su Üzərində Üzməsi

Sakit Okeanı 20

100

DATANI ŞƏRH ET
izah edin.

ki, molekulyar hərəkətin sürəti dəyişkəndir və temperatur molekulların orta kinetik enerjisidir. Aşağı temperaturlarda belə, ən sürətli molekullar havaya qarışa bilir.
İstənilən temperaturda müəyyən qədər buxarlanma
olur; otaq temperaturunda saxlanılan bir fincan su əvvəl-axır tamamilə buxarlanır. Molekulların orta kinetik
enerjisi qızdırıldıqda artır və mayenin buxarlanması
daha sürətlə baş verir.
Buxarlanma istiliyi mayenin 1 qramının qaz halına
keçməsi üçün lazım olan istilik miqdarına deyilir. Digər
mayelərlə müqayisədə suya yüksək xüsusi istilik tutumu
verən xassəsi, həmçinin ona yüksək buxarlanma istiliyi
də verir. 25°C-də 1 g suyun buxarlanmasına 580 kalori
sərf olunur. Müqayisə üçün qeyd edək ki, bu, alkoqol və
ya ammonyakı buxarlandırmaq üçün lazım olan enerjidən iki dəfə çoxdur. Suyun yüksək buxarlanma istiliyi,
onun hidrogen rabitələrinin gücündən qaynaqlanan
başqa bir yaranan xassəsidir; molekullar mayeni buxar
şəklində tərk etmək üçün əvvəlcə bu rabitələri qırmalıdırlar.
Suyun buxarlanması üçün yüksək miqdarda istiliyin tələb olunması bir sıra nəticələrə gətirib çıxarır.
Məsələn, bu, qlobal miqyasda Yer iqliminin mülayimləşməsinə kömək edir. Günəşdən gələn və tropik dənizlər
tərəfindən udulan istiliyin böyük hissəsi səth sularını
buxarlandırır. Daha sonra, tropik hava qütblərə doğru
hərəkət etdikcə, kondensasiya prosesi yağışlarla və istiliyin buraxılması ilə nəticələnir. Orqanizm səviyyəsində
buxar yanıqlarının sərtliyini suyun yüksək buxarlanma
istiliyi ilə əlaqələndirmək olar. Belə ki, buxar dəri ilə
təmasda kondensasiyaya uğrayaraq mayeyə çevriləndə,
istilik ortaya çıxır ki, bu da yanıqlara səbəb olur.
Maye buxarlandıqca yerdə qalan mayenin səthi soyuyur (temperaturu azalır). Ən “isti”, yəni ən çox kinetik
enerjiyə sahib molekulların mayeni qaz şəklində tərk
etmək ehtimalı daha yüksək olduğu üçün buxarlanma
yolu ilə soyuma baş verir. Təsəvvür edin ki, məktəbin 100 ən sürətli qaçan şagirdini başqa bir məktəbə
keçirirlər; belə olan halda, əlbəttə ki, məktəbdə qalan
şagirdlərin orta sürəti aşağı düşəcəkdir.
Suyun buxarlanma yolu ilə soyuması göl və gölməçələrdə temperaturu stabilləşdirir və quruda yaşayan
heyvanları həddən artıq qızmaqdan qoruyan mexanizmin əsasını təşkil edir. Məsələn, bitkinin yarpaqlarından buxarlanan su yarpaq toxumalarının günəş
işığı sayəsində həddən artıq qızmasının qarşısını alır.
Tərin insan dərisindən buxarlanması bədən istiliyini
xərcləyərək isti günlərdə, yaxud ağır fiziki iş zamanı
yaranan əlavə istilikdən qurtulmağa kömək edir. İsti
havanın rütubəti ona görə narahat edir ki, havadakı su
buxarının qatılığı yüksəkdir və bu səbəblə tərin bədəndən buxarlanması çətinləşir.

64 km
San Diego 22

Diaqramda göstərilən temperatur paylanmasını

Su nadir maddələrdəndir ki, maye halı bərk halından
daha sıxdır. Yəni buz maye suyun üstündə üzür. Digər
maddələr bərk hala keçəndə yığılaraq daha sıx olsa
da, su genişlənir. Bu qəribə davranışın səbəbi yenə də
FƏSİL 3
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Şəkil 3.6 Buz: kristal struktur və
üzən baryer.Buzun hər bir su molekulu
dörd qonşu molekulla hidrogen rabitəsi
quraraq üçölçülü kristal şəbəkə yaradır.
Kristalın həcmi daha geniş olduğuna
görə, buzun müəyyən həcmindəki
molekul sayı eyni həcmə malik mayedəki
molekul sayından azdır. Yəni buzun sıxlığı maye suyun sıxlığından azdır. Səthdə
üzən buz maye suyu soyuq havadan ayıran baryer rolunu oynayır. Şəkildəki dəniz
heyvanı krevetin bir növü olan krildir.
Şəkil Antarktida yaxınlığındakı sularda
üzən buzun altında çəkilib.
ƏGƏR Su hidrogen rabitələri qurmasaydı, bu krilin habitatında nə baş
verərdi?

Hidrogen rabitəsi

Maye su:
Hidrogen rabitələri
dayanmadan qırılıb
yenidən yaranır.

Buz:
Hidrogen rabitələri
stabildir.

hidrogen rabitələridir. 4°C-dən yüksək temperaturda
Çox sayda alim bu buz kütlələrinin yox olmaq təhsu başqa mayelər kimi davranır: qızdıqca genişlənir,
lükəsi altında olduğunu düşünür. Atmosferdəki karbon
soyuduqca sıxılır. Temperatur 4°C-dən 0°C-yə düşərkən,
dioksid və başqa “istixana” qazlarının yaratdığı qlobal
getdikcə daha az molekul hidrogen rabitəsini qıra
istiləşmə planetdə mövcud olan buzlu mühitlərə ciddi
biləcək qədər sürətli hərəkət etdiyinə görə su donmağa
təsir göstərir. Arktikada havanın orta temperaturu təkcə
başlayır. 0°C-də hər bir molekul dörd başqa molekulla
1961-ci ildən dövrümüzədək 2.2°C artmışdır. Bu temhidrogen rabitəsi qurmuş vəziyyətdə kristal şəbəkəsinə
peratur dəyişikliyi Arktik dəniz buzu və maye su arakilidlənir (Şəkil 3.6). Hidrogen rabitələri molekullar arasındakı mövsümi tarazlığı pozmuş, buzun gec yaranıb,
sına elə bir məsafə qoyur ki, bu məsafə buzu 4°C-dəki
tez əriməsinə və daha kiçik ərazi əhatə etməsinə gətirib
maye sudan 10% daha az sıx etməyə bəs edir (yəni eyni
çıxarmışdır. Buzlaqların və Arktik dəniz buzunun yoxa
həcm 10% daha az molekul tutur). Buz temperaturunu
çıxma sürəti həyatları buza bağlı olan heyvanlar üçün
0°C-dən yuxarı qaldıracaq qədər istilik udanda molefövqəladə çətinliklər yaradır (Şəkil 3.7).
kullar arasındakı hidrogen rabitələri
qırılmağa başlayır. Kristal çökdükcə
Şəkil 3.7 İqlim dəyişikliyinin Arktikaya təsiri. Arktikada orta yuxarı temperatur yayda daha çox
dəniz buzunun əriməsinə yol açır. Bəzi heyvanlar bundan faydalansa da, digərləri zərər görür.
buz da əriyir və nəticədə molekullar
daha az hidrogen rabitəsi quraraq
bir-birinə daha çox yaxınlaşır. Su
Buzun yox olmasından faydalanan növlər:
maksimum sıxlığına 4°C-də çatır və
Sudan filtrlədikləri
Moyva kimi bəzi
Daha işıqlı və isti sular
molekulları sürətləndikcə genişlənir.
fitoplanktonlarla
balıq növləri də
fitoplanktonları çoxalMaye suda da molekullar bir-birinə
qidalanan Qrenyedikləri plankdır və onlar da başqa
landiya balinaları
tonların artımınorqanizmlər
hidrogen rabitəsi ilə bağlanır, lakin
artmaqdadır.
dan faydalanır.
tərəfindən
bu bağlantılar müvəqqətidir və hidyeyilir.
rogen rabitələri mütəmadi şəkildə
Buzun yox olmasından
qırılıb bərpa olunur.
zərər çəkən növlər:
Sıxlığı az olduğuna görə maye su
Rusiya
Buzun üstündə
üstündə qalan buz, müəyyən bir
ov edən qütb
Arktik
mühiti həyat üçün əlverişli edən
ayıları, buz yox
okean
əhəmiyyətli faktorlardan biridir.
Buzun Sent. 2014-dəki sərhədi
olduğu üçün
Buz batsaydı, əvvəl-axır bütün
daha az qidalaBuzun Sent. 1979-dakı sərhədi
nırlar.
gölməçələr, göllər, hətta okeanlar
Berinq
donar və Yer kürəsində həyat olboğazı
Sakit okean morjunun
Şimal Qütbü
mazdı. Yay vaxtı okeanın ancaq bir
dincəlməsi buzdan
neçə santimetrlik nazik üst təbəqəsi
asılıdır; onun
Qrenlandiya
taleyi də sual
əriyərdi. İndiki halda isə dərinlikdəaltındadır.
ki su soyuyarkən əmələ gələn buz,
Alyaska
səthə çıxaraq altdakı maye suyu
Qara gilemotlar Alyasdonmaqdan qoruyur və şəkil 3.6-da
kada quruda yerləşən
yuvalarından, artıq çox
gördüyünüz kimi, burada həyatın
uzaqda olan buzətrafı
davam etməsinə imkan yaradır. Buz
Kanada
balıq ovlama ərazilərinə
altdakı suyu izolyasiya etməkdən
uçub getməkdə çətinlik
Sent. 2014-də dəniz buzu
əlavə, ağ ayı və suiti kimi heyvanlar
çəkirlər. Nəticədə, balalar
Sent. 1979-dan Sent.
üçün etibarlı habitat yaradır.
ac qalır.
2014-dək itirilən dəniz buzu
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BÖLÜM 1

Canlı Təbiətin Kimyası

Su: Canlı Təbiətin Həlledicisi
Qəndi stəkandakı suya atıb bir az qarışdırsaq, həll
olar. Nəticədə, stəkanda su və şəkərin sabit qarışığı
olur, yəni həll olmuş şəkərin qatılığı məhlulun hər yerində eynidir. İki və ya daha artıq maddənin tamamilə
homogen qarışığı olan mayeyə məhlul deyilir. Məhlulda həll edən rolunu oynayan maddə həlledici, həll
olan maddə isə həllolan adlanır. Yuxarıdakı nümunədə
su həlledici, şəkər isə həllolandır. Həllolanın suda həll
olduğu məhlula sulu məhlul deyilir.
Su olduqca universal həlledicidir və bu xüsusiyyətini
su molekulunun polyarlığı ilə əlaqələndirmək mümkündür. Fərz edək ki, bir qaşıq xörək duzunu, yəni ion
birləşməsi olan natrium xloridi (NaCl) suya əlavə edirik
(Şəkil 3.8). Hər bir duz dənəciyinin səthində yerləşən
natrium və xlorid ionları həlledici ilə təmasda olacaqdır.
Bu ionlar və su molekullarının bəzi sahələri əks yükə
sahib olduğu üçün bir-birini cəzb edir. Su molekulundakı oksigenlərin natrium kationuna cəzb olunan qismi
mənfi yüklü sahələri var. Hidrogen sahələri isə qismi
müsbət yüklü olub xlorid anionlarına cəzb olunur.
Nəticədə, su molekulları natrium və xlorid ionlarını
ayrı-ayrılıqda əhatə edərək, onları bir-birindən ayırır.
Həll olmuş ionun ətrafındakı su molekullarından ibarət
kürəyə hidrasiya təbəqəsi deyilir. Su duz kristalının
səthindən daxilə doğru gedərək sonda bütün ionları
həll edir. Beləliklə, su həlledicisi ilə homogen şəkildə
qarışmış natrium kationu və xlorid anionlu iki həllolanı
olan məhlul ortaya çıxır. Başqa ion birləşmələri də suda
həll olur. Məsələn, dəniz suyu və canlı hüceyrələrin
tərkibində çox sayda həll olmuş ionlar var.
Suda sadəcə ion birləşmələri həll olmur. Yuxarıda
bəhs etdiyimiz qəndin tərkibindəki şəkər kimi, ion
olmayan polyar molekullardan ibarət birləşmələr də su

Polyar su molekulunun mənfi
sahələri natrium
kationlarına
(Na+) cəzb
olunur.
Suyun müsbət
yüklü hidrogen
sahələri isə
xlorid anionlarına (Cl–) cəzb
olunur.

Şəkil 3.8 Xörək duzunun suda həll
olması. Həllolan ionlarını su molekullarından ibarət hidrasiya təbəqəsi əhatə edir.
ƏGƏR Bu məhlulu uzun müddət qızdırsanız, nə baş verər?

Şəkil 3.9 Suda həll olan protein. Antibakterial təsirə malik insan
lisozimi göz yaşı və tüpürcəkdə mövcud olan proteindir (Şəkil
5.16). Model sulu mühitdə yerləşən lisozim molekulunu (bənövşəyi) göstərir. Molekulun ionik və polyar sahələri su molekullarının
qismi yüklü sahələrini cəzb edir.
Oksigen lisozim
molekulundakı zəif
müsbət yükə cəzb
olunur.

Bu hidrogen isə lisozim molekulundakı
zəif mənfi yükə cəzb
olunur.

molekulları ilə əhatələnib onunla hidrogen rabitələri
yaratdığı zaman həll olur. Səthində ionik və ya polyar
sahələr varsa, protein kimi böyük molekullar belə, suda
həll ola bilir (Şəkil 3.9). Həmçinin, qan, bitki şirəsi və
hüceyrədaxili maye kimi bioloji mayelərdəki suda çox
sayda fərqli polyar birləşmələr həll olur. Bir sözlə, su
canlı təbiətin həlledicisidir.

Hidrofilik və Hidrofobik Maddələr
Suya hərisliyi olan maddələrə hidrofilik (yun. hidro
su, philos sevgi) maddələr deyilir. Bəzi hallarda, maddə
hidrofilik olsa da, suda həll olmur. Hüceyrədəki bəzi
böyük molekullar bunlara nümunədir. Hidrofilik olduğu
halda suda həll olmayan maddələrə başqa bir misal
pambıqdır. Pambıq çox sayda qismi müsbət və mənfi
yüklü, su ilə hidrogen rabitələri qura bilən hissələrə
malik nəhəng sellüloz molekullarından ibarətdir. Su
sellüloz liflərinə yapışır. Buna görə də pambıq dəsmal
bədəni qurutmaq üçün yaxşı vasitə olmaqla yanaşı, paltaryuyan maşında ərimir. Sellüloz bitkinin su daşıyan
hüceyrələrinin divarında da var; daha öncə gördüyümüz
kimi, suyun bu hidrofilik divarlara yapışması, onu cazibə qüvvəsinin əksinə daşıya bilir.
Sözsüz ki, suya hərisliyi olmayan maddələr də mövcuddur. İon və polyar olmayan (başqa sözlə, hidrogen
rabitələri qura bilməyən) maddələr suyu dəf edir; belə
maddələrə hidrofobik (yun. phobos qorxu) maddələr
deyilir. Bunlara misal olaraq, mətbəxdə istifadə etdiyimiz və sirkə kimi tərkibində su olan maddələrlə asanlıqla qarışmayan bitki yağını göstərə bilərik. Yağ molekullarının hidrofobik davranışı, tərkibindəki karbon və
hidrogen arasındakı elektronların bərabər paylaşıldığı
qeyri-polyar kovalent rabitələrdən qaynaqlanır. Hüceyrə
membranının əsas tərkib hissəsini də məhz yağlara bənzər hidrofobik molekullar təşkil edir. (Görün membran
həll olsaydı, hüceyrənin başına nələr gələrdi!)
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Sulu Məhlullarda Həllolan Qatılığı
Orqanizmdə gedən reaksiyaların çoxu suda həll olmuş
maddələrin iştirakı ilə baş verir. Bu reaksiyaları anlamaq
üçün neçə atom və molekulun iştirak etdiyini bilməli və
sulu məhlulda həllolanların qatılığını (yəni vahid həcmə
düşən həllolan molekul sayını) hesablamalıyıq.
Təcrübə apararkən molekulların sayını hesablamaq
üçün kütlədən istifadə edirik. Əvvəlcə, molekuldakı bütün atomların kütlələrinin cəmi olan molekulyar kütlə
hesablanır. Məsələn, çuğundur şəkəri kimi də bilinən
saxarozun (C12H22O11) molekulyar kütləsini hesablayaq.
Bunun üçün atom saylarını müvafiq elementin atom
kütləsinə (Əlavə B) vurmalıyıq. Yuvarlaqlaşdırılmış
dalton vahidi ilə bir karbon atomunun kütləsi 12, bir
hidrogen atomunun kütləsi 1, oksigen atomunun kütləsi
isə 16-dır. Buna görə də saxarozun molekulyar kütləsi
(12✕12) + (22✕1) + (11✕16) = 342 daltondur. Bu
qədər kiçik miqdarda molekulu tərəzidə çəkə bilməyəcəyimizə görə, maddələri adətən mol adlanan vahidlə
ölçürük. Cüt sözü iki ədəd əşyanı ifadə etdiyi kimi, bir
mol da müəyyən sayda maddəni ifadə edir: 6.02✕1023,
yəni Avogadro ədədi. Avogadro ədədi və dalton vahidinin tərifinə görə, 1 qramda 6.02✕1023 dalton var.
Saxarozun molekulyar kütləsini hesabladıqdan sonra bu
ədədi (342) qram vahidi ilə 6.02✕1023 molekul, yaxud
1 mol saxarozun kütləsini ifadə etmək üçün istifadə
edə bilərik (buna bəzən molyar kütlə də deyilir). Buna
görə də laboratoriyada 1 mol saxaroz deyiləndə 342 g
saxaroz götürülür.
Kimyəvi maddə miqdarını mol ilə hesablamağın
praktik üstünlüklərindən biri odur ki, hər maddənin bir
molundakı molekul sayı eynidir. A maddəsinin molekulyar kütləsi 342 dalton, B maddəsinin isə 10 daltondursa, 342 g A maddəsində molekulların sayı 10 g B
maddəsindəki molekullarn sayına bərabərdir. Bir mol
etanol 6.02✕1023 molekuldan ibarət olsa da, onun çəkisi saxarozun çəkisindən az olduğuna görə kütləsi sadəcə
46 g olacaqdır. Moldan istifadə laboratoriyada maddələri dəqiq molekulyar nisbətlərlə qarışdıran alimlərin işini
asanlaşdırır.
Suda həll olmuş 1 mol saxarozdan ibarət bir litrlik (l)
məhlulu necə hazırlaya bilərik? Bunun üçün, əvvəlcə
342 g saxaroz götürüb üzərinə yavaş-yavaş su tökərək
qarışdırırıq və şəkər tamamilə həll olana qədər su
tökməyə davam edirik. Şəkər tamamilə həll olduqdan
sonra, əlavə su tökərək məhlulun ümumi həcmini 1
litrə çatdırırıq. Beləliklə, əlimizdəki məhlul saxarozun
1 molyarlıq (1 M) məhlulu olur. Qatılıq vahidi olan
molyarlıq — həllolanın məhlulun hər litrinə düşən mol
sayı — adətən bioloqlar tərəfindən sulu məhlullar üçün
istifadə olunur.
Suyun bir həlledici olaraq universallığı bu fəsildə
müzakirə etdiyimiz digər xüsusiyyətlərini tamamlayır.
Suyun bu xassələri Yer kürəsində canlı təbiət üçün o
qədər önəmlidir ki, kainatın başqa yerlərində canlı
axtaran alimlər su izlərini planetdə həyat əlaməti kimi
qəbul edir.
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Digər Planetlərdə Həyatın Mümkün
Təkamülü
TƏKAMÜL Kainatın başqa yerlərində həyat izləri
axtaran bioloqlar (daha dəqiq ifadə etsək, astrobioloqlar)
axtarışlarını suyun mövcud ola biləcəyi planetlər
üzərində cəmləşdirirlər. Günəş sistemindən kənarda
800-dən artıq planet aşkarlanmış və bunlardan
bəzilərində su buxarının olması ilə bağlı dəlillər
tapılmışdır. Günəş sistemində isə Mars diqqət
mərkəzindədir. Yer kürəsində olduğu kimi, Marsın da
qütbləri buz təbəqəsilə örtülüdür. Marsa göndərilən
kosmik gəmilərdən əldə olunan görüntülərdən belə bir
nəticəyə gəlmək olar ki, Mars səthinin altında buz var
və atmosferdə buzun əmələ gəlməsinə imkan verəcək
miqdarda su buxarı mövcuddur. 2015-ci ildə alimlər
Marsda su axımının izlərini tapdılar (Şəkil 3.10) və
digər tədqiqatlar oradakı şəraitin mikroorqanizmlərin
yaşaması üçün əlverişli olduğu göstərdi. Bu baxımdan,
Mars səthinin qazılması oradakı canlı axtarışlarının
növbəti mərhələsi ola bilər. Kəşf olunacaq hər hansı
canlı forması, yaxud fosil təkamül prosesinə tamamilə
yeni perspektivdən işıq tutacaqdır.

Şəkil 3.10 Marsda maye suyun olduğuna dair dəlil. Belə görünür ki, Marsda yay aylarında görünən bu yüksəkliklərdən aşağı enən
tünd rəngli cığırların yaranmasında suyun rolu var. NASA alimləri
suyun mövcudiyyətinə işarə olan hidrasiya olmuş duz izlərinə də rast
gəliblər. (Rəqəmsal olaraq emal olunmuş bu görüntü Mars kəşfiyyat
orbitçisi tərəfindən çəkilmişdir).

Tünd cığırlar

YOXLAMA 3.2
1. Suyun xassələri onun ağac boyu yuxarı qalxmasına necə təsir
edir?
2. Hava haqda danışarkən istifadə olunan “İstidən deyil, rütubətdəndir” deyimini izah edin.
3. ƏGƏR? Suölçənin hidrofobik maddələrlə örtülmüş ayaqları
var. Bunun faydası nə ola bilər? Maddə hidrofilik olsaydı, nə
baş verərdi?
4. DATANI ŞƏRH ET Oruc tutan adamın qanında iştahı idarə
edən hormon olan qrelinin qatılığı 1.3×10–10 M-dir. Belə
olan halda 1 l qanda neçə molekul qrelin var?

BAŞLIQ 3.3

qatılığını artıran maddəyə turşu deyilir. Məsələn, xlorid
turşusu (HCl) suya əlavə edildikdə, hidrogen ionları
xlorid ionlarından qopur:

Mühitin turşuluğu və qələviliyi
canlılara təsir edir

		

Bəzən iki su molekulu arasındakı hidrogen rabitəsində iştirak edən hidrogen atomu bir molekuldan digərinə keçir. Belə hallarda, hidrogen elektronunu geridə
qoyur və ötürülən şey hidrogen ionu (H+), yəni 1+
yükə sahib protondur. Protonunu itirmiş su molekulu
hidroksid ionuna (OH–) çevrilir və 1– yükə sahibdir.
Hidrogeni qəbul edən su molekulu isə hidronium ionuna (H3O+) çevrilir. Bu kimyəvi reaksiyanı belə təsvir edə
bilərik:

Bu yeni H+ mənbəyi məhlulu turşulaşdırır, yəni H+-ın
sayını OH–-yə nisbətən artırır.
Məhlulun hidrogen ionu qatılığını azaldan maddəyə
isə qələvi deyilir. Bəzi qələvilər birbaşa hidrogen ionuna bağlanaraq, H+ qatılığını azaldır. Məsələn, azotun
valent təbəqəsində yerləşən və paylaşılmayan elektron
cütü məhluldakı hidrogen ionlarını cəlb edəndə, ammonyak (NH3) qələvi kimi işləyir və ammonium ionu
(NH4+) əmələ gətirir:
		

2 H2O

H3O+
(hidronium ionu)

Hidroksid ionu
(OH–)

Adətən H3O+ (hidronium ionu) H+ (hidrogen ionu)
kimi göstərilir və biz də kitabda bu işarədən istifadə
edəcəyik. Lakin unutmayın ki, H+ sulu məhlulda sərbəst şəkildə mövcud olmur. O, həmişə su molekuluna
H3O+ formasında birləşir.
İkitərəfli oxlardan da göründüyü kimi, reaksiya
dönəndir. Su molekullarının parçalanması ilə onun
əks-reaksiyası, yəni, H+ və OH– ionlarından yaranması
eyni sürətə çatdığı zaman, dinamik tarazlığa çatır.
Bu tarazlıq nöqtəsində su molekullarının qatılığı H+
və OH–-ın qatılığından olduqca çoxdur. Saf suda hər
554 milyon su molekulundan biri parçalanır. Ona
görə də saf suda H+ və OH– ionlarının qatılığı 10–7
M səviyyəsindədir (25°C-də). Bu o deməkdir ki, bir
litr suda 1/107 mol hidrogen ionu və bir o qədər də
hidroksid ionu var. (Buna baxmayaraq bir litr suda
bütün ionların sayı yenə də çoxdur: hər litrdə 60 000
trilyon).
Suyun parçalanması dönən reaksiya və statistik olaraq
nadir bir hadisə olsa da, həyatın kimyası üçün olduqca əhəmiyyətlidir. H+ və OH– kimyəvi olaraq fəaldır.
Qatılıqlarındakı dəyişmə hüceyrədəki protein və başqa
mürəkkəb molekulların strukturuna nəzərəçarpacaq
dərəcədə təsir edir. Qeyd etdiyimiz kimi, saf suda H+ və
OH–-in qatılıqları bərabər olsa da, turşu və qələvi adlanan bəzi növ həllolanların əlavəsi bu tarazlığı dəyişdirir.
Bir məhlulun turşu və ya qələviliyi adətən pH şkalası
ilə ifadə olunur. Fəslin yerdə qalan hissəsində turşular,
qələvilər və pH haqda öyrənəcək, pH dəyişməsinin
canlılara niyə təsir etdiyini görəcəksiniz.

Turşular və Qələvilər
Sulu məhlulda H+ və OH– arasındakı tarazlığın
pozulmasına nə səbəb olur? Turşular suda həll olanda,
məhlula əlavə H+ qatırlar. Məhlulda hidrogen ionunun

HCl → H+ + Cl–

NH3 + H+ ⇋ NH4+

Digər qələvilər parçalanıb hidroksid ionları əmələ
gətirərək hidrogen ionu qatılığını dolayı yolla azaldırlar.
Yaranan hidroksid ionları hidrogen ionları ilə birləşərək
su əmələ gətirir. Belə qələvilərdən biri suda ionlarına
parçalanan natrium hidroksiddir (NaOH):
		

NaOH → Na+ + OH–

Nəticə etibarı ilə, hər iki halda qələvi H+ qatılığını
azaldır. OH– qatılığı H+ qatılığından çox olan məhlullar
qələvi məhlullardır. H+ və OH– qatılıqları bərabər olan
məhlullar isə neytraldır.
Diqqət edin, HCl və NaOH reaksiyalarında istifadə
olunan oxlar birtərəflidir. Bu maddələr su ilə qarışdırıldıqda tamamilə parçalanır. Buna görə də xlorid turşusu
güclü turşu, natrium hidroksid isə güclü qələvi adlanır.
Müqayisə üçün qeyd edək ki, ammonyak zəif qələvidir. Ammonyak reaksiyasındakı ikitərəfli ox hidrogenə
birləşmə və qopma reaksiyalarının dönən olduğuna
işarə edir. Buna baxmayaraq tarazlıqda NH+-ün NH3-ə
nisbəti sabitdir.
Zəif turşular hidrogen ionlarını dönən şəkildə buraxıb, geri qəbul edən turşulardır. Bunlara misal olaraq
karbonat turşusunu göstərmək olar:
H2CO3
⇋
HCO3–
+
H+
Karbonat turşusu
Bikarbonat ionu
Hidrogen ionu

Bu reaksiyada tarazlıq sol tərəfə gedən reaksiyanın lehinədir; saf suya karbonik turşu əlavə etdikdə, istənilən
anda molekulların yalnız 1%-i parçalanır. Lakin bu belə,
H+ və OH– tarazlığını dəyişdirməyə kifayət edir.

pH Şkalası
25°C sulu məhluldakı H+ və OH– qatılıqlarının hasili
10–14-ə bərabərdir və sabitdir. Bunu aşağıdakı kimi ifadə
edə bilərik:
		

[H+][OH–] = 10–14

FƏSİL 1 Biologiyanın Əsas Mövzuları, Təkamül
və3 Elmi
FƏSİL
Su Araşdırma
və Həyat
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(Mötərizələr molyar qatılığı göstərir). Daha əvvəl də
qeyd etdiyimiz kimi, 25°C-də neytral məhlulda [H+] =
10–7 və [OH–] = 10–7 olur. Buna görə də [H+] və [OH–]in hasili 10–14-dür. Məhlulun [H+] səviyyəsini 10–5 M-a
yüksəldəcək qədər turşu əlavə olunsa, [OH–] da eyni
nisbətdə azalıb 10–9 M olmalıdır (10–5✕10–9=10–14).
Bu dəyişməz əlaqə turşu və qələvilərin sulu məhlulda
davranışlarını ifadə edir. H+ ionu OH– ilə birləşib su
əmələ gətirməyə meyilli olduğundan, turşular sadəcə
məhlula hidrogen ionları əlavə etmir, həm də məhluldakı hidroksid ionlarını azaldır. Bənzər şəkildə, qələvilər
də OH– qatılığını artırmaqdan əlavə, su əmələ gətirərək
H+ ionlarını azaldır. Məhlula OH– qatılığını 10–4 M
edəcək qədər qələvi əlavə olunsa, H+ ionlarının qatılığı
10–10 M-a düşəcək. Sulu məhlulda H+ və OH– ionlarından birinin qatılığını bilmək, digərinin qatılığını hesablamaq üçün kifayət edir.
Məhlulların H+ və OH– qatılıqları 100 trilyon dəfəyə
qədər dəyişə bilir. Buna görə də alimlər bu dəyişikliyi
litrə düşən mol sayından daha rahat bir ölçü ilə ifadə
edirlər. pH şkalası (Şəkil 3.11) loqarifmlərdən istifadə
Şəkil 3.11 pH şkalası və bəzi sulu məhlulların pH dəyərləri.

Turşuluq artır
[H+] > [OH–]

Batareya turşusu

Turşu
məhlul

Mədə turşusu,
limon turşusu
Sirkə, şərab,
kola
Pomidor şirəsi
Pivə
Qara kofe
Yağış suyu
Sidik

Neytral
[H+] = [OH–]
Neytral
məhlul

Tüpürcək
Saf su
İnsan qanı, göz yaşı
Dəniz suyu

Qələvilik artır
[H+] < [OH–]

Nazik bağırsağın daxili

Maqnezium hidroksid
Ammonyak

Qələvi
məhlul
Ağardıcı
Soba yuyucu məhlul
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edərək H+ və OH– qatılıqlarının intervalını yığcamlaşdırır. Məhlulun pH-ı hidrogen ionu qatılığının mənfi 10
əsasdan loqarifmidir:
		

pH = –log[H+]

Neytral sulu məhlulda [H+] = 10–7 M olduğuna
görə,
		

–log 10–7 = –(–7) = 7

Diqqət edin, H+ qatılığı artdıqca pH dəyəri azalır (Şəkil 3.11). Həmçinin, pH şkalası H+ qatılığına əsaslansa
da, OH– qatılığını dolayı yolla göstərir. pH-ı 10 olan
məhlulda hidrogen ionu qatılığı 10–10 M, hidroksid ionu
qatılığı isə 10–4 M-dir.
25°C-də neytral sulu məhlulun pH-ı 7-dir, yəni pH
şkalasının orta nöqtəsindədir. 7-dən aşağı pH turşuluğu
göstərir; rəqəm nə qədər kiçikdirsə, məhlul da bir o
qədər turşdur. Qələvi məhlulların pH-ı 7-dən yüksəkdir. Qan və tüpürcək kimi bioloji mayelərin pH-ı 6-8
arasında olur. Lakin pH dəyəri təxminən 2 olan mədə
şirəsi kimi istisnalar da mövcuddur.
Unutmayın ki, pH dəyərində 1 vahid fərq H+ və
OH– qatılıqlarında onqat fərq deməkdir. Məhz bu riyazi
xassə pH şkalasını yığcam edir. pH-ı 3 olan məhlul pH-ı
6 olan məhluldan iki dəfə yox, 1000 dəfə (10✕10✕10)
turşdur. Məhlul pH-ındakı kiçik dəyişiklik, əslində H+
və OH– qatılıqlarında ciddi fərq deməkdir.

Buferlər
Canlı hüceyrələrin çoxunun daxili pH-ı 7-dir. Hüceyrədəki kimyəvi proseslər hidrogen və hidroksid ionlarının qatılığına qarşı çox həssas olduğu üçün pH-dakı
cüzi dəyişmə belə, zərərli ola bilir. İnsan qanının pH-ı
təxminən 7.4-dür, yəni azca qələvidir. Qanının pH-ı
7-yə ensə və ya 7.8-ə qalxsa, insan bir neçə dəqiqədən
çox yaşaya bilməz. Buna görə də qanın pH-ını stabilləşdirmək üçün kimyəvi sistem mövcuddur. Bir
litr saf suya 0.01 mol güclü turşu əlavə
olunsa, pH 7-dən 2-yə enər. Lakin qana
eyni miqdarda turşu əlavə olunsa, pH
sadəcə 7.4-dən 7.3-ə düşər. Turşunun
qana əlavə edilməsinin pH-a təsiri, suya
əlavə edilməsinin pH-a təsiri ilə müqayisədə
niyə bu qədər azdır?
Bufer adlanan maddələr turşu və ya qələvi əlavəsinə
baxmayaraq, bioloji mayelərə pH-larını sabit saxlamağa
imkan verir. Bufer məhluldakı H+ və OH– qatılıqlarına edilmiş dəyişikliyi azaldan maddədir. Bunun üçün
buferlər məhlulda hidrogen ionları çox olduqda onlara
bağlanır, az olanda isə onları mühitə buraxır. Bir çox
bufer məhlulu hidrogen ionuna dönən şəkildə bağlanan
zəif turşu və qələvidən ibarətdir.
İnsan qanı və digər bioloji mayelərdə pH-ın stabilliyinə bir neçə bufer töhfə verir. Bunlardan biri CO2-nin
qandakı su ilə reaksiyasından əmələ gələn karbonat
turşusudur (H2CO3). Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi,

karbonat turşusu parçalanaraq bikarbonat (HCO3– ) və
hidrogen ionu (H+) əmələ gətirir:
		

pH-ın artmasına
cavab

H+ donoru
(turşu)

pH-ın azalmasına
cavab

H2CO3			

HCO3–

+

H+ qəbuledicisi
(qələvi)

Şəkil 3.12 İnsan fəaliyyəti nəticəsində atmosferdə yığılan CO2
və okeanlara təsiri.

Atmosferdəki karbon
dioksidin (CO2) müəyyən
miqdarı okean sularında
həll olur və burada su ilə
reaksiyaya girərək, karbonat turşusu (H2CO3)
əmələ gətirir.

H+
Hidrogen
ionu

Karbonat turşusu və bikarbonat arasındakı kimyəvi tarazlıq pH tənzimləyicisi kimi işləyir; məhluldakı
proseslərin məhlula hidrogen ionu əlavə edib çıxarmasından asılı olaraq, reaksiyanın tarazlığı sola və ya sağa
doğru dəyişir. Qandakı H+ qatılığı azalanda reaksiya
sağa doğru sürətlənir və daha çox karbonat turşusu parçalanaraq itirilmiş H+-i əvəzləyir. H+-in qatılığı artanda
(pH düşəndə) isə əksinə, reaksiya sola doğru sürətlənir
və HCO3– (qələvi) məhluldakı hidrogen ionlarını aradan
qaldıraraq H2CO3 əmələ gətirir. Yəni karbonat-bikarbonat bufer sistemi bir-birilə tarazlıqda olan turşu və
qələvidən ibarətdir. Digər buferlərin çoxu da turşu-qələvi cütüdür.

Karbonat turşusu hidrogen
və bikarbonat
ionlarına (HCO3–)
parçalanır.
Əmələ gələn əlavə
H+ mövcud karbonat ionları (CO32–)
ilə birləşərək, HCO3–
əmələ gətirir.
Nəticədə, mərcan kimi
dəniz canlılarının əhəngləşmə prosesi, yəni kalsium karbonat (CaCO3)
istehsalında istifadə etdiyi
CO32– molekulunun miqdarı azalır.

Turşulaşma: Okeanlarımızın Üzləşdiyi
Təhlükə
Su keyfiyyətini təhlükə altına salan çoxsaylı insan
fəaliyyətlərindən biri də atmosferə CO2 buraxan fosil
yanacaqlarının yandırılmasıdır. Bu fəaliyyətlər nəticəsində atmosferdə CO2 miqdarı artaraq qlobal istiləşmə
kimi iqlim dəyişikliyinin (Başlıq 56.4) aspektlərinə təsir
göstərmişdir. Bundan əlavə, insan mənşəli CO2-nin
25%-i okeanlar tərəfindən udulmuşdur. Okeanlardakı
suyun nəhəng həcminə baxmayaraq, alimlər bu qədər
CO2-nin udulmasının su ekosistemlərinə zərər vuracağından narahatdırlar.
Yeni əldə edilmiş data bu narahatçılığın əsaslı olduğunu göstərir. CO2 dəniz suyunda həll olanda su ilə reaksiyaya girərək karbonat turşusu əmələ gətirir ki, bu da
okeanın pH-ını aşağı salır. Okean turşulaşması adlanan bu proses okeanlarda həyatı mümkün edən şərtlərin həssas balansını pozur (Şəkil 3.12). Alimlər min illər
boyu buzlarda ilişib qalmış hava qabarcıqlarındakı CO2
səviyyələrini ölçərək təyin etmişlər ki, indi okeanların
pH dəyəri son 420 000 ildə olduğundan 0.1 vahid daha
aşağıdır. Yeni tədqiqatlar bu rəqəmin əsrin sonunadək
daha 0.3-0.5 vahid düşəcəyini təxmin edir.
Dəniz suyu turşulaşdıqca artıq hidrogen ionları karbonat ionları (CO32–) ilə birləşərək bikarbonat ionları
əmələ gətirir (HCO3– ) və karbonat ionlarının qatılığını
aşağı salır (Şəkil 3.12). Alimlərin təxminlərinə görə,
okean turşulaşması 2100-cü ilədək karbonat ionu qatılığında 40% azalmaya səbəb olacaqdır. Rif istehsal edən
mərcanlar və qabıqlı heyvanlar daxil olmaqla, bir çox
dəniz heyvanı kalsium karbonat (CaCO3) istehsal etmək (əhəngləşmək) üçün karbonat ionundan asılı olduğuna görə, bu azalma ciddi narahatlığa səbəb olmalıdır.
Bu fəsildəki Elmi Bacarıq Məşğələsi karbonat ionu
qatılığının mərcan rifinə təsirini öyrənən tədqiqatdan
alınmış data ilə işləməyə imkan verir. Mərcan rifləri

VİZUAL BACARIQ Yuxarıdakı kimyəvi tənliklər əsasında, okeana
həddən artıq CO2 əlavəsinin son tənlikdəki əhəngləşmə prosesinə necə
təsir etdiyini izah edin.

çox sayda müxtəlif dəniz canlısı üçün sığınacaq rolunu
oynayan, olduqca həssas ekosistemlərdir. Onların yoxa
çıxması bioloji müxtəlifliyin faciəvi dərəcədə azalmasına gətirib çıxaracaqdır.
Planetimizin su resurslarının keyfiyyəti ilə bağlı optimist olmaq üçün bir səbəb varsa, o da okean, göl və
çayların həssas kimyəvi tarazlıqları haqda biliyimizin
artmasıdır. İnkişaf yalnız sizin kimi məlumatlı və ətraf
mühit üçün narahatlıq duyan fərdlərin səyləri ilə davam
edə bilər. Bunun üçünsə, suyun Yerdə həyatın əlverişli
olmasında nə dərəcədə mühüm rol oynadığını anlamalıyıq.

YOXLAMA 3.3
1. pH-ı 4 olan turş məhluldakı hidrogen ionlarının (H+) miqdarı,
pH-ı 9 olan qələvi məhluldakı hidrogen ionlarından
dəfə çoxdur.
2. HCl suda parçalanan güclü turşudur: HCl → H+ + Cl–. 0.01 M
HCl-un pH-ı neçədir?

3. Etan turşusu (CH3COOH) da karbonat turşusu kimi bufer ola
bilər. Onun parçalanma reaksiyasını yazıb turşunu, qələvini,
H+ qəbuledicisini və H+ donorunu göstərin.

4. ƏGƏR Bir litr saf suyun və bir litr etan turşusu məhlulunun
hər birinə 0.01 mol güclü turşu əlavə etsək, məhlulların pH-ı
ümümilikdə necə dəyişər? Üçüncü sualdakı reaksiyadan istifadə edərək gəldiyiniz nəticəni izah edin.
FƏSİL 3
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ELMİ BACARIQ MƏŞĞƏLƏSİ

Dəniz Suyundakı Karbonat İonu Qatılığı Mərcan Riflərinin
Əhəngləşmə Sürətinə Necə Təsir Edir? Alimlərin təxminlərinə
görə, atmosferdə CO2 səviyyəsinin artması səbəbilə yaranan okean
turşulaşması mərcanların kalsium karbonatdan ibarət olan rifləri tikmək üçün istifadə etdiyi həll olmuş karbonat ionunun qatılığını aşağı
salacaq. Bu məşğələdə karbonat ionu qatılığının ([CO32–]) əhəngləşmə kimi tanınan kalsium karbonat yığılması prosesinə necə təsir
etdiyini tədqiq edən kontrollu təcrübədən əldə olunmuş datanı analiz
edəcəksiniz.
Təcrübə Necə Aparılmışdır Alimlər illərlə Arizonada yerləşən
“Biosfer 2” adlı mərcan rifi akvariumundan istifadə edərək, okean
turşulaşmasını tədqiq etmişlər. Rif orqanizmlərinin əhəngləşmə
sürətini hesablamış və bu sürətin karbonat ionlarının miqdarından asılı
olaraq necə dəyişdiyini izləmişlər.
Təcrübə Datası Qrafikdəki qara nöqtələr səpmə diaqramını əmələ
gətirir. Qırmızı xətt isə xətti reqressiyanı təmsil edir və qara nöqtələrə
ən yaxşı uyan düz xətdir.
DATANI ŞƏRH EDİN
1. Eksperimental data qrafikində ilk növbədə oxların nəyi göstərdiyini
təyin etməliyik. (a) x oxunda nəyin göstərildiyini yazılı olaraq izah
edin. Vahidləri də qeyd etməyi unutmayın. (b) y oxunda göstərilən
nədir (vahidi də qeyd edin)? (c) Sərbəst dəyişən, yəni alim tərəfindən yönləndirilən dəyişən hansıdır? (d) Asılı dəyişən, yəni sərbəst
dəyişənə uyğun və ya ondan asılı olaraq dəyişən və alim tərəfindən
ölçülən dəyişən hansıdır? (Qrafiklərlə bağlı əlavə məlumat üçün
Əlavə F-dəki Elmi Bacarıqların Xülasəsi bölməsinə baxın).
2. Qrafikdə göstərilən dataya əsasən, karbonat ionu qatılığı ilə əhəngləşmə sürəti arasındakı əlaqəni yazılı olaraq izah edin.
3. (a) Dəniz suyunun karbonat ionu qatılığı 270 μmol/kg dəyərindədirsə, əhəngləşmənin sürəti təxminən nə qədərdir? Bu qatılıq

3 Fəslin İcmalı

ƏSAS ANLAYIŞLARIN XÜLASƏSİ

BAŞLIQ

3.1

Su molekulundakı polyar kovalent
rabitələr hidrogen rabitələrinin
yaranması ilə nəticələnir
Su polyar molekuldur. Bir su
molekulunun oksigenindəki qismi
mənfi yük qonşuluqdakı
başqa bir su molekulunun
hidrogenindəki qismi müsbət yükə cəzb olunanda
hidrogen rabitəsi yaranır. Su
molekulları arasındakı hidrogen
rabitəsi suyun xassələrinin əsasını
təşkil edir.
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BÖLÜM 1

Canlı Təbiətin Kimyası

Əhəngləşmə sürəti
[mmol CaCO3/(m2 • day)]

Reqressiya Xətli Səpmə
Diaqramının Şərhi

[CO32–] (μmol/kg dəniz suyu)
Data Mənbəyi: C. Langdon et al., Effect of calcium carbonate
saturation state on the calcification rate of an experimental coral
reef, Global Biogeochemical Cycles 14:639–654 (2000).

səviyyəsində, 1 m2 rifin 30 mmol kalsium karbonat yığması üçün
neçə gün lazımdır? (b) Dəniz suyunun karbonat ionu qatılığı 250
μmol/kg dəyərindədirsə, əhəngləşmənin sürəti təxminən nə
qədərdir? Bu qatılıq səviyyəsində, 1 m2 rifin 30 mmol kalsium karbonat yığması üçün neçə gün lazımdır? (c) Karbonat ionu qatılığı
azalanda əhəngləşmə sürəti necə dəyişir və bu mərcanın böyümə
müddətinə necə təsir edir?
4. (a) Şəkil 3.12-dəki tənliklərə baxaraq, təcrübədə prosesin hansı
mərhələsinin ölçüldüyünü təyin edin. (b) Təcrübədən əldə olunan
nəticələr, artan atmosferik [CO2] səviyyəsinin mərcan riflərinin böyümə sürətini azaldacağı fikri ilə uzlaşırmı? Cavabınızı əsaslandırın.

TƏSVİR ET
Diaqramda göstərilmiş beş su molekulunun hidrogen
və polyar kovalent rabitələrini işarələyin. Hidrogen rabitəsi kovalent
rabitədirmi? İzah edin.

BAŞLIQ

3.2

Suyun dörd yaranan xassəsi Yer kürəsini həyat
üçün əlverişli edən faktorlardandır
Hidrogen rabitəsi su molekullarını bir-birinə yaxın saxlayaraq, suya koheziya qabiliyyəti qazandırır. Səthi gərilmə
xassəsi də hidrogen rabitələrindən qaynaqlanır.
Suyun yüksək xüsusi istilik tutumu var. Hidrogen
rabitələrinin qırılması ilə istilik udulur, yaranması ilə aşkara
çıxır. Bu yolla temperatur həyat üçün əlverişli aralıqda
saxlanılır. Buxarlanma yolu ilə soyuma xassəsi suyun
yüksək buxarlanma istiliyindən qaynaqlanır. Yüksək
enerjili su molekullarının buxarlanma yolu ilə itirilməsi
suyun səthini soyudur.

Buzun maye su üzərində üzmə səbəbi onun sıxlığının maye
suyun sıxlığından az olmasıdır. Bu xassə göllər və qütblərdəki dənizlərin donmuş səthlərinin altında canlıların
yaşamasına imkan verir.
Polyar su molekulları ionlar tərəfindən və hidrogen rabitəsi
qura bilən digər polyar maddələr tərəfindən cəzb olunduğu üçün su çox güclü həlledicidir. Hidrofilik maddələrin
suya qarşı hərisliyi varkən, hidrofobik maddələrdə bu
xassə yoxdur. Bir litr məhluldakı həllolan mol sayını
göstərən molyarlıq, məhluldakı həllolan qatılığını göstərən
ölçü vahididir. Mol müəyyən sayda molekulu ifadə edir. Bir
mol maddənin qramla kütləsi onun molekulyar kütləsinə
(daltonla) bərabərdir.
Suyun yaranan xassələri Yer kürəsində canlı təbiəti mümkün etdiyi kimi, başqa planetlərdə də həyatın yaranmasına
potensial olaraq şərait yarada bilər.
Suyun yaranan xassələri Yer kürəsində canlı təbiəti mümkün
etdiyi kimi, başqa planetlərdə də həyatın yaranmasına potensial olaraq şərait yarada bilər.

BAŞLIQ

3.3

Mühitin turşuluğu və qələviliyi canlılara təsir edir
Bir su molekulu başqa bir su molekuluna H+ ötürərək H3O+
(sadə şəkildə H+ olaraq göstərilir) və OH– əmələ gətirə
bilir.
H+ qatılığı pH ilə ifadə
olunur; pH = –log [H+].
Turş
Bufer hidrogen ionlarına
[H+] > [OH–]
Turşu sulu
dönən şəkildə bağlanaraq
məhlulda H+
pH dəyişmələrinə müqaionları verir.
vimət göstərən turşu-qələvi
Neytral
cütündən ibarətdir.
[H+] = [OH–]
Fosil yanacaqlarının yandıQələvi sulu
rılması atmosferdəki CO2
məhlulda OH–
miqdarını artırır. CO2-nin
ionları verir,
müəyyən hissəsi okeanlarda
Qələvi
yaxud H+ ionları
həll olaraq okean turşulaş+
–
[H ] < [OH ]
alır.
masına yol açır ki, bu da öz
növbəsində, əhəngləşmədən
asılı olan dəniz heyvanları üçün böyük təhlükə törədir.
Sulu məhlula qələvi əlavə edərək OH– qatılığını 10–3 səviyyəsinə
qaldıranda məhluldakı hidrogen ionu qatılığının necə dəyişdiyini izah edin. Məhlulun pH-ı neçədir?

SINAQ
Səviyyə 1: Bilik və Anlama
1. Aşağıdakılardan hansı hidrofobik maddədir?
A) kağız			
B) xörək duzu
C) mum			
D) şəkər
2. Bir mol şəkər tozu ilə bir mol C vitamini eyni
malikdir.
A) kütləyə			
B) həcmə
C) atom sayına		
D) molekul sayına
3. Gölün pH səviyyəsinin 4.0 olduğu təyin olunmuşdur. Gölün hidrogen ionu qatılığı neçədir?
A) 4.0 M
B) 10–10 M
C) 10–4 M
D) 104 M
4. Üçüncü sualda təsvir olunan gölün hidroksid ionu qatılığı
neçədir?
A) 10–10 M			
B) 10–4 M
–7
C) 10 M			
D) 10.0 M

Səviyyə 2: Tətbiq və Analiz
5. Bir dilim pizzada 500 kcal enerji var. Pizzanı yandırıb,
yaranan istiliyi 50 litrlik soyuq suyu qızdırmağa sərf etsək,
suyun temperaturu təxminən nə qədər dəyişər? (Qeyd: Bir
litr soyuq suyun çəkisi təxminən 1 kg-dır.)
A) 50°C			
B) 5°C
C) 100°C			
D) 10°C
6. TƏSVİR ET Kalium xlorid suda həll olunduqda kalium və
xlor ionları ətrafında əmələ gələn hidrasiya təbəqəsini çəkin. Atomlardakı müsbət, mənfi və qismi yükləri işarələyin.

Səviyyə 3: Sintez və Dəyərləndirmə
7. Əkinçiliklə məşğul olan fermerlər hava proqnozlarını daima
izləyirlər. Fermerlər proqnozlaşdırılan gecə şaxtasından
əvvəl bitkilərin üstünə su səpirlər. Suyun xüsusiyyətləri
haqda öyrəndiklərinizdən yola çıxaraq, bu metodun nə işə
yaradığını izah edin. Hidrogen rabitələrinin bu məfhumla
əlaqəsini izah etməyi unutmayın.
8. ƏLAQƏ QUR İqlim dəyişikliyi (Başlıq 1.1 və 3.2) ilə okean
turşulaşmasının ortaq cəhətləri nələrdir?
9. TƏKAMÜL ƏLAQƏSİ Bu fəsildə suyun yaranan xassələrinin
Yer kürəsini yaşamaq üçün əlverişli edən faktorlardan biri
olduğunu gördük. Alimlər bu yaxınlaradək digər faktorların
mülayim temperatur aralığı, pH, atmosfer təzyiqi, duzluluq
və zəhərli maddə qatılığının azlığı olduğunu düşünürdülər.
Lakin isti, turş kükürdlü bulaqlarda, okeanın dərinliklərindəki hidrotermal bacaların ətrafında və yüksək miqdarda
zəhərli metalların olduğu torpaqlarda yaşayan ekstrimofil
adlanan canlıların kəşfi ilə bu düşüncə dəyişmişdir. Astrobioloqlar niyə ekstrimofilləri öyrənməkdə maraqlıdırlar?
Bu cür ifrat şəraitlərdə canlı həyatın mövcudluğu başqa
planetlərdə həyatın varlığı ilə bağlı nə deyə bilər?
10. ELMİ TƏDQİQAT Turşu yağışları nəticəsində suyun turşulaşmasının şirin su bitkisi olan Elodeanın böyüməsinə mane
olacağı hipotezini yoxlamaq üçün kontrollu təcrübə dizayn
edin (Şəkil 2.17).
11. ESSE: QURULUŞ Suyun yaranan xassələri Yer kürəsini
həyat üçün əlverişli edən faktorlardandır. Qısa bir inşa ilə
(100-150 söz) suyun həlledici olaraq universal olmasının
su molekullarının strukturundan hansı şəkildə asılı olduğu
izah edin.
12. SİNTEZ
Pişiklər suyu necə
içir? Alimlər yüksək sürətli kamera
vasitəsilə pişiyin su
və süd kimi mayeləri
maraqlı bir metodla
içdiyini kəşf etmişlər.
Pişik suya saniyədə
dörd dəfə dilinin ucu
ilə toxunaraq, ağzına
doğru su sütunu
yaradır (şəkildən də
gördüyünüz kimi) və
su cazibə qüvvəsinin
təsirilə geri qayıtmağa imkan tapmamış ağzını bağlayır.
Suyun molekulyar strukturu daxil olmaqla, hansı xassələri
pişiyə bu şəkildə içməyə imkan verir?
FƏSİL 3
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Karbon və Canlı Təbiətin
Molekulyar Müxtəlifliyi

4

Şəkil 4.1 Karbonu həyatın təməli edən onun hansı xassələridir?

ƏSAS ANLAYIŞLAR
4.1

Üzvi kimya karbon
birləşmələrini öyrənən elmdir

4.2

Dörd atomla rabitə qura
bilən karbon müxtəlif
molekullar yarada bilir

4.3

Bioloji əhəmiyyətli kimyəvi
qruplar

Karbon dörd başqa atom və atom qrupları
ilə rabitə qurmaq qabiliyyəti sayəsində,
geniş çeşiddə molekul yarada bilir.
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Karbon: Canlı Təbiətin Gövdəsi
Şəkil 4.1-də gördüyünüz Qinlinq qızıl meymunu kimi canlı orqanizmlər əsasında karbon elementi dayanan kimyəvi maddələrdən ibarətdir.
Karbon günəş enerjisi ilə atmosferdəki CO2-ni karbon əsaslı molekullara
çevirən istehsalçıların, yəni bitki və digər fotosintez qabiliyyəti olan
canlıların fəaliyyəti nəticəsində biosferə daxil olur. Bu karbon molekulları
daha sonra istehsalçılar ilə bəslənən istehlakçılara keçir.
Bütün digər kimyəvi elementlərdən fərqli olaraq, karbon Yer kürəsində mövcud olan bütün canlı müxtəlifliyini yarada biləcək qədər böyük,
mürəkkəb və çeşidli molekullar əmələ gətirir və bu baxımdan bənzərsizdir. Protein, DNT, karbohidrat kimi, canlıları cansızlardan fərqləndirən
molekullar karbon atomlarının öz aralarında və digər atomlarla birləşməsi nəticəsində əmələ gəlir. Hidrogen (H), oksigen (O), azot (N), kükürd
(S) və fosfor (P) atomları bu birləşmələrin adi iştirakçıları olsalar da,
bioloji molekulların sonsuz müxtəlifliyindən cavabdeh olan məhz karbon
(C) elementidir.
Protein kimi böyük bioloji molekullar Fəsil 5-in mövzusudur. Bu fəsildə
isə kiçik molekullardan istifadə edərək, karbonun canlı təbiət üçün nəyə
görə vacib olduğunu açıqlayan molekulyar struktur mövzusunun müxtəlif
anlayışlarını öyrənəcəksiniz. Eyni zamanda, yaranan xassələrin canlı orqanizmdə maddənin strukturundan necə ortaya çıxdığını vurğulayacağıq.

BAŞLIQ 4.1
Üzvi kimya karbon birləşmələrini
öyrənən elmdir
Tarixi səbəblərdən ötrü karbon ehtiva edən birləşmələrə üzvi maddələr, bu maddələri öyrənən elmə
isə üzvi kimya deyilir. Artıq 19-cu əsrin əvvəllərində
kimyaçılar müəyyən şərtlər altında elementlərdən bəzi
sadə birləşmələri əldə etməyi öyrənmişdilər. Ancaq
canlı orqanizmlərdən götürülən mürəkkəb molekulların
süni şəkildə sintezi qeyri-mümkün görünürdü. Bu üzvi
maddələrin ancaq canlılarda əmələ gələ biləcəyi düşünülürdü; canlıların isə fizika və kimya qanunlarından
kənarda, təbiətüstü gücə sahib olduğuna inanırdılar.
Kimyaçılar üzvi maddələri laboratoriyada istehsal
etməyə nail olduqları zaman, bu anlayışlardan şübhə
duyulmağa başlandı. 1828-ci ildə alman kimyaçı Friedrich Wöhler ammonium (NH4+) və sianat (CNO–) ion
məhlullarını qarışdıraraq, “qeyri-üzvi” duz olan ammonium sianat əldə etməyə çalışırdı. Wöhler bunun əvəzinə heyvan sidiyindəki üzvi birləşmə olan urea (sidik
cövhəri) əldə etdiyini görəndə çox təəccüblənmişdi.
Sonrakı onilliklər getdikcə daha da mürəkkəb üzvi
maddələrin sintezinə şahidlik etdi. Bu kəşflər canlılarda
gedən proseslərin də, eynilə fizika və kimya elmlərinin
qanunlarına tabe olduğunu göstərirdi. Üzvi kimya mənbəyindən asılı olmayaraq, karbon birləşmələri ehtiva
edən maddələri öyrənən elmə çevrildi. Üzvi birləşmələr
metan (CH4) kimi sadə molekullardan başlayıb protein kimi minlərlə atomdan ibarət nəhəng molekullara
qədər uzanan geniş spektrə səpələnmişdir.

Şəkil 4.2
Sual. Yer kürəsinin ilk dövrlərində mövcud olduğu təxmin
olunan şəraitə oxşar şəraitdə üzvi maddə yarana bilərmi?
Təcrübə. 1953-cü ildə Stanley Miller Yer kürəsinin ilkin dövrlərində
mövcud olduğu düşünülən şərtləri yamsılamaq üçün qapalı bir sistem
qurur. Qədim dənizləri yamsılayan (simulasiya edən) kolbadakı
su qızdırılır və buxara çevrilərək ikinci, daha yüksəkdə yerləşən və
“atmosfer”, yəni qaz qarışığı ehtiva edən kolbaya keçirilir. Bu süni
atmosferə ildırımın əvəzinə, elektrik boşalmaları buraxılır.
2 “Atmosfer” hidrogen qazı
(H2), metan (CH4), ammonyak
(NH3) və su buxarı ehtiva edir.

“Atmosfer”
Elektrod
1 “Dəniz”
kolbasındakı
su qızır; buxar
“atmosfer”
kolbasına
keçir.

Kondensator

Üzvi maddə
ehtiva edən
soyuq “yağış”

Soyuq
su

H2O
“dəniz”-i
Analiz üçün
nümunə

Üzvi Maddə və Yer Kürəsindəki Həyatın
Mənşəyi

4 Kondensator su və həllolmuş molekulları dəniz kolbasında maye halına qaytarır.

TƏKAMÜL 1953-cü ildə Stanley Miller Çikaqo Univer-

sitetində Harold Ureyin laboratoriyasında tələbə ikən,
üzvi birləşmələrin abiotik (canlı olmadan) sintezinin
təkamül kontekstinə yerləşdirməsinə kömək etdi. Bu
məşhur təcrübə Şəkil 4.2-də təsvir edilmişdir. Təcrübə
əsasında Miller belə bir nəticəyə gəlir ki, mürəkkəb
üzvi maddələr Yer kürəsinin erkən dövrlərində mövcud olduğu düşünülən şərtlər altında öz-özünə əmələ
gələ bilər. Bu təcrübələr abiotik üzvi maddə sintezinin
(məsələn, vulkan yaxınlığında) həyatın təkamülündə
ilkin mərhələ rolu oynadığı fikrini dəstəkləyir (Şəkil 25.2). Millerin təcrübəsi ilə bağlı Elmi Bacarıq
Məşğələsi mövcuddur.
Canlı həyatı təşkil edən əsas elementlərin (C, H, O,
N, S və P) təqribi nisbətinin bir orqanizmdən digərinə
çox fərqlənməməsi bütün canlıların ortaq mənşəyindən xəbər verir. Karbonun dörd rabitə əmələ gətirmək
qabiliyyəti, bu məhdud saydakı təməl atomlardan bitməz-tükənməz müxtəliflikdə üzvi molekulların yaranmasını mümkün edir. Bir növü digərindən, bu növə aid
fərdləri bir-birindən fərqləndirən, onların yaratdıqları
üzvi molekullardakı fərqlilikdir. Bir mənada, bu planet-

3 Qığılcımlar ildırımı
əvəz edir.

5 Maddələr aparatda dövr
etdikcə, Miller vaxtaşırı analiz üçün nümunə götürürdü.

Nəticə Miller canlılarda tez-tez təsadüf olunan bir sıra üzvi maddə
əldə edir. Bunlar arasında formaldehid (CH2O), hidrogen sianid
(HCN) kimi sadə birləşmələrlə yanaşı, aminturşu, karbon və hidrogendən ibarət uzun zəncirlər (hidrokarbon) kimi mürəkkəb birləşmələr də tapılır.
Mülahizə Ehtimal ki, həyatın ilk addımı olan üzvi molekullar Yer
kürəsinin ilkin dövrlərində abiotik sintez yolu ilə əmələ gəlmişdir. Yeni
tədqiqat nəticələri Yer kürəsinin qədim atmosfer tərkibinin Millerin
təcrübəsindəkindən fərqli olduğuna işarə etsə də, bu fərqli “atmosfer”
ilə aparılan sınaqlar göstərmişdir ki, üzvi maddələr burada da yarana
bilər. (Bu nəzəriyyədən Başlıq 25.1-də ətraflı şəkildə bəhs edəcəyik).
Qaynaq: S. L. Miller, A production of amino acids under possible
primitive Earth conditions, Science 117:528–529 (1953).

ƏGƏR Miller sınaqlarında NH3 qatılığını artırsaydı, əmələ gələn
HCN və CH2O məhsullarının nisbi miqdarları necə dəyişərdi?
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ELMİ BACARIQ MƏŞĞƏLƏSİ
Mol və Molyar nisbət
İlk Bioloji Molekullar Qədim Yer Kürəsində Vulkan Yaxınlıqlarında Yarana Bilərdimi? Əvvəllər Stanley Millerin yanında tədqiqat
aparmış Jeffrey Bada 2007-ci ildə Millerin 1958-ci ildə apardığı
sınaqlardan əldə olunan, lakin heç vaxt analiz edilməmiş bir neçə
nümunə tapmışdır. Miller təcrübədə reaktiv qarışığına digər qazlarla
yanaşı, H2S (sulfid qazı) də əlavə etmişdi. Bu təcrübə H2S vulkan tərəfindən havaya buraxıldığına görə qədim dünyanın vulkan ətrafındakı
şərtlərini yamsılamaq üçün dizayn edilmişdir. 2011-ci ildə Bada və
əməkdaşları bu “itmiş” nümunədən əldə olunan nəticələri yayımladılar. Bu məşğələdə hesablamalar üçün H2S təcrübəsindəki reaktiv və
məhsulların molyar nisbətləri istifadə olunur.
Təcrübə Necə Aparılmışdır? Laboratoriya qeyd dəftərinə əsasən,
Miller məşhur sınağında istifadə etdiyi eyni aparatdan (Şəkil 4.2)
faydalanmış, ancaq reaktiv qazların içində metan (CH4), karbon
dioksid (CO2), hidrogen disulfid (H2S) və ammonyak (NH3) da
olmuşdur. O, üç günlük vulkan simulyasiyasından sonra nümunələr
toplamış və kimyəvi maddələri qismən saflaşdıraraq, nümunələri
steril qablarda qoruyub saxlamışdı. 2011-ci ildə Badanın tədqiqat
komandası yeni analiz metodlarından istifadə edərək, bu məhsulu
ehtiva edən qablarda protein vahidi olan aminturşu axtarışına
başlamışdırlar.
Təcrübə Datası Cədvəldə Millerin 1958-ci ildə apardığı H2S təcrübəsinin 2011-ci il analizində tapılmış 23 aminturşudan sadəcə dördü
göstərilmişdir.
Molekulyar Formul

Molyar Nisbət
(Qlisinə nisbətdə)

Qlisin

C2H5NO2

1.0

Serin

C3H7NO3

3.0 ×10–2

C5H11NO2S

1.8 ×10–3

C3H7NO2

1.1

Məhsullar

Metionin
Alanin

Data mənbəyi: E. T. Parker et al., Primordial synthesis of amines and
amino acids in a 1958 Miller H2S-rich spark discharge experiment,
Proceedings of the National Academy of Sciences USA 108:5526-5531
(2011). www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1019191108.

DATANI ŞƏRH ET
1. Mol maddənin dalton vahidi ilə bir molekulunun (yaxud atom)
kütləsinə bərabər sayda zərrəciklərin sayıdır. 1.0 molda (Avogadro
sayı; Başlıq 3.2) 6.02×1023 ədəd molekul (yaxud atom) mövcud-

dəki canlı orqanizmlərdə və cansız fosillərdəki sonsuz
müxtəliflik karbonun unikal kimyəvi xassələri sayəsində
mümkündür.

YOXLAMA 4.1
1. Wöhler sidik cövhəri sintez etdiyini anlayanda niyə təəccüblənmişdi?
2. VİZUAL BACARIQ Miller əsas təcrübə ilə yanaşı, elektrik
boşalmalarının olmadığı yoxlama sınağı (kontrol qrupu) da
aparmış və üzvi maddə əldə etməmişdir (Şəkil 4.2). Bu müşahidəni necə izah etmək olar?
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Stanley Millerin 1958-də apardığı hidrogen sulfid (H2S) təcrübəsinin qeydləri və istifadə etdiyi nümunə qabları.
dur. Cədvəldəki rəqəmlər Millerin H2S təcrübəsindən əldə etdiyi
bəzi məhsulların “molyar nisbəti”dir. Molyar nisbətdə vahidsiz
dəyərlərin hər biri təcrübədəki müəyyən bir standarta əsasən
hesablanır. Burada standart qismində qlisin aminturşusunun mol
sayı seçilmiş və ona şərti olaraq 1.0 dəyəri verilmişdir. Məsələn,
serinin molyar nisbəti 3.0×10–2-dir və bu hər bir mol qlisin üçün
3.0×10–2 mol serin olduğu mənasına gəlir. (a) Metioninin qlisinə
olan molyar nisbətini tapıb bu rəqəmin nə mənaya gəldiyini izah
edin. (b) Qlisinin 1.0 molunda neçə molekul mövcuddur? (c)
Hər 1.0 mol qlisin üçün nümunədə neçə molekul metionin var?
(Unutmayın ki, qüvvətləri olan iki rəqəmin hasilini hesablayarkən
qüvvətlərini toplamalı, bölərkən isə bölənin qüvvətini bölünənin
qüvvətindən çıxmalısınız: 102×102=104; 104/102=102)
2. (a) Hansı aminturşunun miqdarı qlisindən çoxdur? (b) Bu aminturşudan 1.0 mol qlisində olandan neçə ədəd artıq molekul mövcuddur?
3. Məhsulun nə qədəri istehsal olunduğu reaktiv tərəfindən təyin
olunur? (a) CH4, NH3, H2S və CO2 maddələrinin hər birindən bir
mol qabdakı 1 litr suya (55.5 mol H2O) əlavə olunur. Bu qabda
neçə mol hidrogen, karbon, oksigen, azot və kükürd mövcuddur?
(b) Cədvəldəki molekulyar formula əsasında 1.0 mol qlisin almaq
üçün hər bir elementdən neçə mol olmalıdır? (c) Başqa maddələr
istehsal olunmasa, qabdakı ilkin reaktivləri istifadə edərək maksimum neçə mol qlisin əldə etmək mümkündür? İzah edin. (d) Əgər
serin və metionin ayrı-ayrılıqda istehsal olunsaydı, maddələrdən
hər biri üçün hansı element(lər) daha əvvəl tükənərdi? Məhsulların
hər birindən nə qədər əldə etmək olar?
4. Millerin ilkin təcrübələrində H2S reaktivlər arasında deyildi (Şəkil
4.2). Data cədvəlində göstərilən hansı birləşmə H2S ehtiva edən
təcrübədən əldə oluna biləcəyi halda, əvvəlki təcrübələrdən alına
bilməzdi?

BAŞLIQ 4.2
Dörd atomla rabitə qura bilən
karbon müxtəlif molekullar yarada
bilir
Atomun kimyəvi xassələri onun elektron düzülüşündən asılıdır. Bu konfiqurasiya atomun digərləri ilə quracağı rabitələrin növ və sayını təyin edir. Xatırladaq ki,
atomlararası rabitədə iştirak edənlər ən xarici təbəqədə
yerləşmiş valent elektronlarıdır.

Şəkil 4.3 Üç sadə üzvi maddənin forması
Molekul və forması
(a) Metan. Bir karbon atomu başqa
dörd atom ilə rabitə quranda
molekul tetrahedron formasını
alır.

Molekul formulu

Struktur formulu

Top-çubuq modeli (Forma
qırmızı xətlə göstərilmişdir.)

Şar modeli

			 H
CH4

H

C

H

H
(b) Etan. Bir molekul birdən çox
tetrahedronşəkilli təkrabitəli
atomlardan ibarət qrupa sahib
ola bilər. (Etan iki belə qrupdan
ibarətdir).

H H
C2H6

H

C

C

H

H H

(c) Eten (etilen). İki karbon atomu
ikiqat rabitə ilə bağlananda bu
iki karbona qoşulmuş bütün
atomlar onlar ilə eyni müstəvidə
yerləşir və molekul yastı olur.

H

H
C

C2H4

H

Karbon Rabitələrinin Əmələ Gəlməsi

H

Şəkil 4.4 Üzvi molekullardakı əsas elementlərin valentliyi.
Valentlik – atomun yarada bildiyi kovalent rabitə sayı – çox vaxt
valent təbəqənin doldurulması üçün lazım olan elektron sayına
bərabərdir. Üstdəki elektron paylanma diaqramında bütün elektronlar göstərilmişdir. Aşağıda isə sadəcə Lewis nöqtə strukturunda olan
elektronlar verilmişdir. Karbonun dörd rabitə əmələgətirmə qabiliyyəti
olduğuna diqqət edin. Valentlikər mötərizədə verilmişdir.
Oksigen
(2)

Azot
(3)

Karbon
(4)

H.

O..

.
.. . .

C.

N

...

Hidrogen
(1)

.. . .

Karbonun iki ədədi birinci elektron təbəqəsində, dördü isə ikinci elektron təbəqəsində olmaqla, 6 elektronu
var; beləcə, onun tutumu 8 elektron olan təbəqəsində
4 valent elektronu mövcuddur. Adətən, karbon öz 4
elektronunu digər atomlarla paylaşaraq valent təbəqəsini doldurur və 8 elektronlu hala gəlir. Paylaşılan hər
bir elektron cütü kovalent rabitə əmələ gətirir (Şəkil
2.10d). Üzvi birləşmələrdə karbon adətən təkqat və
ikiqat rabitə qurur. Karbon aid olduğu molekulun dörd
istiqamətə budaqlana biləcəyi kəsişmə nöqtəsi rolunu oynayır və nəticədə böyük, mürəkkəb molekullar
əmələ gətirməyə imkan verir.
Bir karbon atomu dörd təkqat kovalent rabitə əmələ
gətirəndə, onun dörd hibrid orbitalının düzülüşü rabitələrin xəyali tetrahedronun künclərinə doğru açılmasına səbəb olur. Metandakı (CH4) rabitə bucağı 109.5°dir (Şəkil 4.3a) və bu, karbonun dörd təkqat rabitəsi
olan hər atom qrupunda təxminən eynidir. Məsələn,
etan (C2H6) bir-birinin üzərini örtən iki tetrahedrona
bənzəyir (Şəkil 4.3b). Daha çox karbonlu molekullarda,
hər karbon qruplaşması tetrahedron şəkilli dörd başqa
atoma birləşib. Amma iki karbon atomu etandakı kimi
(C2H4) ikiqat rabitə ilə birləşəndə, hər iki karbondakı
rabitələr eyni müstəvidə yerləşir, ona görə də o karbonlara birləşən atomlar da eyni müstəvidə olur (Şəkil
4.3c). Biz molekulları sanki ikiölçülüymüş kimi struktur
formulları ilə yazmağı daha əlverişli hesab edirik, lakin
molekulların üçölçülü olduğunu və molekulun formasının funksiyası üçün vacibliyini unutmayın.

C

ƏLAQƏ QUR Natrium, fosfor, kükürd və xlor atomlarının Lewis
nöqtə strukturunu çəkin (istinad üçün bax Şəkil 2.7).

Atomun valent təbəqəsindəki cütləşməmiş elektronların sayı atomun valentliyinə və yarada biləcəyi kovalent
rabitələrin sayına bərabərdir. Şəkil 4.4 karbonun valentliyini və onun ən çox təsadüf olunan rabitə partnyorlarını – hidrogen, oksigen və azotu göstərir. Bunlar üzvi
molekullardakı dörd əsas atomlardır.
Karbonun elektron konfiqurasiyası onun bir sıra
başqa elementlə kovalent rabitə qurması üçün uyğundur. Valentlik və kovalent rabitə qaydalarının karbonun
qeyri-hidrogen partnyorlarına necə tətbiq olunduğunu
ələ alaq. Karbon dioksid və sidik cövhəri kimi iki sadə
nümunəni nəzərdən keçirək.
FƏSİL
Əsas Mövzuları,
və Elmi
Araşdırma
FƏSİL14 Biologiyanın
Karbon və Canlı
Təbiətin Təkamül
Molekulyar
Müxtəlifliyi
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Karbon dioksid molekulunda (CO2) bir karbon atomu
ikiqat kovalent rabitəylə iki oksigen atomuna birləşib.
CO2 molekulunun struktur formulu aşağıda göstərilib:
			

Şəkil 4.5 Karbon skeletindəki çeşidliliyin dörd mənbəyi
(a) Uzunluq

O=C=O

Struktur formulundakı hər xətt ortaq elektron cütünü
təmsil edir. Buna görə də CO2-dəki iki qoşa rabitə dörd
təkqat rabitədəki qədər ortaq elektrona sahibdir. Düzülüş molekuldakı bütün atomların valent təbəqələrini
tamamlayır:

Etan

Propan

Karbon gövdə uzunluğa görə dəyişir.
(b) Budaqlanma

		
CO2 çox sadə və hidrogendən məhrum olduğuna görə
karbon ehtiva etməsinə baxmayaraq bəzən qeyri-üzvi kimi qəbul olunur. CO2-nin üzvi və ya qeyri-üzvi
kimi sinifləndirilməsindən asılı olmayaraq canlı aləmə
karbon mənbəyi kimi çox vacibdir
(Başlıq 2.4).
Sidik cövhəri, CO(NH2)2 1800-cü
illərin əvvəllərində Wöhlerin sintez
etməsiylə sidikdə aşkarladığı üzvi
birləşmədir. Burada hər atom lazımi
Sidik cövhəri
sayda kovalent rabitəyə sahibdir və
bir karbon atomu təkqat və ikiqat rabitələrin hər ikisində iştirak edir.
Sidik cövhəri və karbon dioksidin sadəcə bir karbon atomu var. Ancaq karbon valent elektronlarından
bir, yaxud daha çoxunu istifadə edərək, başqa karbon
atomları ilə kovalent rabitə qura bilmə qabiliyyətinə də
malikdir. Digər karbonlar da öz növbəsində dörd rabitə
qura bildiklərinə görə, prinsipcə sonsuz müxtəliflikdə
uzun zəncirlər yaratmak mümkündür (Şəkil 4.3).

Karbon gövdəsinin yaratdığı müxtəliflik
Karbon zənciri əksər üzvi birləşmələrin gövdəsini
əmələ gətirir. Gövdələr müxtəlif uzunluqda, düz, budaqlı və halqa şəklində olur (Şəkil 4.5). Bəzi karbon gövdələri dəyişən say və mövqedə ikiqat rabitələrə malik
olur. Karbon gövdəsindəki belə çeşidlilik canlı maddəyə
xas olan molekulyar mürəkkəblik və müxtəlifliyin mühüm qaynağıdır. Əlavə olaraq, başqa atomların elementləri bu gövdələrə uyğun yerlərdə rabitə qura bilir.

Hidrokarbon
Şəkil 4.3 və 4.4-də göstərilən bütün molekullar
hidrokarbonlardır, yəni yalnız karbon və hidrogendən
əmələ gələn üzvi birləşmələrdir. Karbon gövdəsində
kovalent rabitə üçün uyğun olan bütün elektronlara
hidrogen atomları bağlanmışdır. Hidrokarbonlar nefti
əmələ gətirən əsas maddədir. Neft fosil yanacağı adlanır, çünki milyonlarla il əvvəl yaşamış canlıların qismi
çürüməsindən yaranmışdır.
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Butan

2-Metilpropan
(adətən izobutan adlanır)

Gövdə budaqlı, yaxud budaqsız olur.
(c) İkiqat rabitə yeri

1-Buten

2-Buten

Gövdə fərqli mövqelərdə yerləşən ikiqat rabitələrə malik ola bilir.
(d) Halqalı struktur

Tsikloheksan

Benzen

Bəzi karbon gövdələri halqa şəklindədir. Yuxarıdakı iki birləşmənin
sağda göstərilən struktur formulunda hər künc bir karbon və ona
bağlı hidrogenləri təmsil edir.

Hidrokarbonlar canlı orqanizmlərdə çox olmasa da,
hüceyrədəki üzvi maddələrdə sadəcə karbon və hidrogendən ibarət bölgələr çoxdur. Məsələn, yağ molekulları qeyri-hidrokarbon komponentə birləşmiş uzun
hidrokarbon quyruqlardan ibarətdir (Şəkil 4.6). Neft və
yağ hidrofobik birləşmə olduğu üçün suda həll olmur və
rabitələrin əksəriyyəti nisbi olaraq qeyri-polyar karbon-hidrogen rabitələrindən ibarətdir. Hidrokarbonların
başqa bir xassəsi bəlli reaksiyalar ilə böyük miqdarda
enerji açığa çıxara bilmələridir. Avtomobili hərəkətə
gətirən benzin hidrokarbonlardan ibarətdir və hidrokarbon quyruqları bitki embrionunda və heyvanlarda
ehtiyat yanacaq rolunu oynayır.

Nüvə
Yağ dənəcikləri

Şəkil 4.7 İzomerlərin üç növü. İzomerlər eyni molekulyar formulu, lakin fərqli strukturları olan birləşmələrdir.
(a) Struktur izomerləri

Pentan
(a) İnsanın piy hüceyrəsindən bir hissə

(b) Yağ molekulu

Şəkil 4.6 Hidrokarbonun yağdakı rolu.
(a) Məməlilər yağı yanacaq ehtiyatı kimi piy hüceyrələrində saxlayır.
Rənglənmiş mikroqraf yağ dənəcikləri ilə dolu insan piy hüceyrəsinin bir hissəsini göstərir.

C5H12-nin iki izomerinin misalında da görüldüyü kimi, struktur izomerləri kovalent partnyorlarına görə bir-birindən fərqlənir.
(b) Cis-trans izomerləri

(b) Yağ bir ədəd kiçik, qeyri-hidrokarbon molekulun üç ədəd hidrokarbon quyruğa birləşməsi ilə əmələ gəlir. Quyruqlar yağa hidrofobik xassə qazandırır və onları parçalamaqla enerji əldə olunur.
(Qara = karbon; boz = hidrogen; qırmızı = oksigen.)
ƏLAQƏ QUR
(Başlıq 3.2)?

cis izomer: X-lərin hər ikisi
eyni tərəfdədir.

Quyruqlardakı hansı xassə yağı hidrofobik hala gətirir

İzomerlər
Üzvi molekulun strukturundakı çeşidliliyi izomerlərdə görmək mümkündür – eyni sayda eyni atomlardan
ibarət olan, ancaq strukturca bir-birindən fərqlənən birləşmələrdə. İzomerlər fərqli strukturda olduqları üçün
fərqli xassələrə malikdirlər. Burada üç növ izomerdən
bəhs edəcəyik: struktur izomerləri, cis-trans izomerləri
və enantiomerlər.
Struktur izomerləri bir-birindən kovalent rabitələrin yerinə görə fərqlənirlər. Məsələn, Şəkil 4.7a-dakı iki
ədəd beş karbonlu birləşməni müqayisə edək. İkisinin
də molekul formulu C2H12-dir, lakin karbon gövdələrindəki kovalent düzülüş baxımdan fərqlənirlər. Gövdə bir
maddədə düz, digərində isə budaqlıdır. Karbon gövdəsinin uzunluğu artdıqca mümkün izomer sayı da sürətlə
artır. C2H12 molekulunun sadəcə üç forması mövcuddursa (bunların ikisi Şəkil 4.7a-da göstərilmişdir), C8H18
molekulunun 18, C20H42 molekulunun isə 366 319
fərqli izomeri ola bilir. Struktur izomerləri bir-birindən
ikiqat rabitənin yerinə görə də fərqlənir.
Cis-trans izomerlərdə karbonlar eyni atomlara
qoşulduğu halda, ikiqat rabitə hərəkətsiz olduğu üçün
atomların fəzadakı vəziyyəti bir-birindən fərqlənə bilir.
Təkqat rabitə atomlara tərkibində olduqları birləşməni dəyişdirmədən rabitə oxu ətrafında sərbəst şəkildə
fırlanma imkanı verir. Bunun əksinə, ikiqat rabitə isə
bu cür fırlanmaya icazə vermir. Əgər iki karbon ikiqat
rabitə ilə bir-birinə qoşulmuş və karbonlara bağlı olan
atomlar (yaxud atom qrupları) bir-birindən fərqlidirsə,
iki fərqli cis-trans izomeri mümkündür. Bir-birinə ikiqat
rabitə ilə bağlanmış iki karbonlu sadə molekul təsəvvür edin. Hər karbona bir H və bir X molekulu bağlıdır
(Şəkil 4.7b). X atomlarının hər ikisi ikiqat rabitənin eyni
tərəfində olanda maddəyə cis izomeri, fərqli tərəflərin-

2-Metilbutan

trans izomer: X-lərin hər biri
fərqli tərəfdədir.

Cis-trans izomerləri ikiqat rabitə ətrafında düzülüşə görə fərqlənirlər. Burada X ikiqat rabitəli karbona bağlanmış müəyyən bir atom
və ya atom qrupunu göstərir.
(c) Enantiomerlər
CO2H

H

CO2H

NH2

H

NH2

CH3

CH3

L izomeri

D izomeri

Enantiomerlər asimmetrik karbonun ətrafındakı düzülüşə görə
bir-birindən fərqlənir. Fərqlilikdən ortaya çıxan molekullar bir-birinin güzgü əksi olur (sağ və sol əl kimi). Buradakı izomerlər Latınca
“sol” və “sağ” sözlərinə uyğun şəkildə (levo və dextro) L və D olaraq
adlandırılıb. Enantiomerləri bir-birilə tamamilə uzlaşacaq şəkildə
üst-üstə qoymaq olmur.
TƏSVİR ET C5H12-nin üç struktur izomeri var; (a)-da göstərilməyən
izomeri çəkin.

də olanda isə trans izomeri deyilir. İzomerlərin formasındakı bu kiçik fərqlər üzvi molekulun bioloji fəallığına
böyük təsir göstərə bilir. Məsələn, görmənin biokimyasında, gözdə yerləşən retinal adlı kimyəvi birləşmənin
işıq düşməsi nəticəsində cis izomerdən trans izomerə
keçidi vacib rol oynayır (Şəkil 50.17). Başqa bir nümunə, Başlıq 5.3-də müzakirə edəcəyimiz qida emalında əmələ gələn zərərli trans yağlardır.
Enantiomerlər bir-birilərinin ayna əksi olan izomerlərdir. Onları bir-birindən fərqləndirən şey dörd fərqli
atom, yaxud atom qruplarına bağlanmış asimmetrik
karbon adlandırılan karbonun olmasıdır. (Şəkil 4.7c-də
göstərilmiş molekulun çubuq-top modelində ortadakı karbona baxın). Fəzada bu dörd qrup asimmetrik
karbon ətrafında bir-birinin ayna əksi olan iki fərqli
FƏSİL 4

Karbon və Canlı Təbiətin Molekulyar Müxtəlifliyi
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Şəkil 4.8 Enantiomerlərin farmakoloji əhəmiyyəti. İbuprofen
və albuterol fərqli effektlər verən enantiomeri olan dərmanlardır.
(Enantiomerləri fərqləndirmək üçün S və R hərflərindən istifadə
olunub.) İbuprofen adətən iki enantiomerin qarışığı şəklində satılır;
S enantiomerləri R formasından 100 dəfə daha effektivdir. Albuterol
yalnız R formasında sintez olunub satılır; S formasının effektləri R
formasının effektlərindən fərqlənir.

Dərman

Effektləri

İbuprofen

İltihabı və ağrını
azaldır

Albuterol

Bronx (nəfəs yolu)
əzələlərini boşaldıb, astma xəstələrində hava axınını
yaxşılaşdırır.

Effektiv
enantiomer

Qeyrieffektiv
enantiomer

S-İbuprofen

R-İbuprofen

R-Albuterol

S-Albuterol

4.2

1. TƏSVİR ET (a) C2H4 molekulunun struktur formulunu
çəkin. (b) C2H2Cl2 molekulunun trans izomerini çəkin.
2. VİZUAL BACARIQ Şəkil 4.5-dəki hansı iki cütlük bir-birinin
izomeridir? Hər cütlük üçün izomer növünü təyin edin.
3. Benzin ilə yağ arasında hansı əlaqə mövcuddur?
4. VİZUAL BACARIQ Şəkil 4.5a və 4.7-yə istinad edərək, C3H8
(propan) birləşməsinin izomerlər əmələ gətirib-gətirmədiyini
təyin edin. Cavabınızı izah edin.
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BÖLÜM 1

Bioloji əhəmiyyətli kimyəvi qruplar
Üzvi maddənin xassələri sadəcə onun karbon gövdəsinin strukturundan deyil, bu gövdəyə bağlanmış müxtəlif kimyəvi qruplardan da asılıdır. Ən sadə üzvi maddə
olan hidrokarbonları daha mürəkkəb üzvi birləşmələrin təməli kimi düşünmək mümkündür. Müxtəlif növ
kimyəvi qruplar hidrokarbonlardakı hidrogeni əvəzləyə
bilər. Bu qruplar birbaşa kimyəvi reaksiyalarda iştirak
edə biləcəyi kimi, molekulun formasında dəyişiklik
yaradaraq funksiyasına dolayı yolla də təsir edə bilir və
buna görə də, hər maddəyə ona xas özəlliklər verir.

Canlılar üçün ən önəmli kimyəvi qruplar

şəkildə yerləşdirilə bilər. Enantiomerlər bir baxıma sağ
və sol ələ bənzəyirlər. Sağ əl sol əlcəyə girmədiyi kimi,
“sağ” molekul da “sol” molekulun tutduğu fəzaya tam
oturmur. Adətən, bu izomerlərdən yalnız biri bioloji
olaraq fəaldır, çünki təkcə bir forması canlıdakı müvafiq
molekula bağlana bilir.
Enantiomerlər farmaseptik sahədə mühüm yer tutur,
çünki istehsal olunan dərmanın hər iki izomerinin eyni
dərəcədə effektiv olmamaq ehtimalı var; ibuprofen və
bronxial astma dərmanı olan “albuterol” buna nümunədir (Şəkil 4.8). Metamfetamin də iki bir-birindən çox
fərqli təsirləri olan enantiomerlərə malikdir. Bir enantiomer çox yüksək təsirə malik narkotik maddə ikən, digəri reseptsiz, açıq şəkildə satılan, burun nəfəs yollarını
açmaq üçün istifadə olunan dərmanın aktiv maddəsidir.
Enantiomerlərin bu kəskin fərqlənən təsirləri, canlı
orqanizmin molekulyar strukturdakı çox kiçik fərqə qarşı belə nə qədər həssas olduğunun bariz göstəricisidir.
Bu atomlarının yerləşməsindən asılı olaraq molekulun
yaranan xassələrə malik olmasına başqa bir nümunədir.

YOXLAMA

BAŞLIQ 4.3

Canlı Təbiətin Kimyası

Estradiol (estrogen hormonunun bir növü) ilə testosteron arasındakı fərqə nəzər yetirək. Hər ikisi insan və
digər onurğalılarda, müvafiq olaraq, dişi və erkək cinsiyyət hormonu kimi fəaliyyət göstərir. Hər ikisi dörd
birləşmiş halqadan ibarət gövdəyə sahib üzvi birləşmə
olan steroid sinfinə aiddir. Bu maddələrin arasında tək
fərq halqalara birləşmiş kimyəvi qruplardır. Diaqramda
fərqli olan kimyəvi qruplar mavi qutularda işarələnmişdir; halqalar qısaldılmış formul ilə göstərilmişdir.
estradiol CH
3

OH

testosteron CH
3

OH

CH3

HO

O

Bu iki molekulun orqanizmin müxtəlif bölgələrinə
olan fərqli təsirləri cinsiyyətin təməlini qoyur, onurğalı
heyvanlarda dişi ilə erkək arasında kəskin fərqlərə səbəb olur. Kimyəvi qrupun bu misaldakı önəmi molekulun şəklini dəyişdirərək funksiyasına təsir etməsidir.
Digər hallarda isə kimyəvi qrup birbaşa kimyəvi
reaksiyalarda iştirak edir; belə qruplara funksional
qruplar deyilir. Bunlardan hər birinin kimyəvi reaksiyada bəlli tərzdə iştirakını təyin edən forma və yük kimi
özünəməxsus xassələri var.
Bioloji proseslərdəki ən önəmli kimyəvi qruplar bunlardır: hidroksil, karbonil, karboksil, amino, sulfhidril,
fosfat, metil qrupu. Bunlardan ilk altısı kimyəvi fəaldır
və sulfhidril qrupu istisna olmaqla, digərləri hidrofilik
olduğu üçün üzvi birləşmənin suda həll olmasını artırır.
Metil qrupu isə kimyəvi fəal deyil, lakin bir çox hallarda
bioloji molekulda tanınma nişanı vəzifəsi görür. Bütün
qruplar haqqında ümumi məlumat əldə etmək üçün
Şəkil 4.9-a baxın.

Şəkil 4.9 Biololoji əhəmiyyətli bəzi kimyəvi qruplar.
Qrupun Xassəsi
və Birləşmədəki Adı

Kimyəvi qrup
Hidroksil qrupu (—OH)

Elektromənfi oksigen qrupu sayəsində
polyardır. Su ilə hidrogen rabitəsi əmələ
gətirərək şəkər kimi birləşmələrin suda
həll olmasına kömək edir.

OH
(HO— şəklində də yazılır)
Karbonil qrupu ( C

O)

O
C

Karboksil qrupu (—COOH)

O
C

H

H

C

C

Birləşmə: Alkoqollar (adətən adlarının
sonunda “-ol” şəkilçisi olur)

H

H

Keton qrupları ehtiva edənlər ketoz,
aldehidə malik olanlar isə aldoz adlanır.

H

O

H

C

C

C

Birləşmə adı: Keton (karbonil qrupunun karbon skeletinin içində olduğu
hal), yaxud aldehid (karbonil qrupu
burada karbon skeletinin sonunda
yerləşir).

H
N

O
O P O–
O–

H H
			
H

H

C

Birləşmə adı: Karbon turşusu, yaxud
üzvi turşu

		

H

O
OH

Ətrafındakı məhluldan (bu canlılar
üçün sulu məhluldur) H+ ala bildiyinə
görə qələvidir.
Birləşmə adı: Amin

H

O
C
HO

N

H

Maddəyə mənfi yük qazandırır. (Fosfat
zənciri içində yerləşdiyi zaman 1–,
zəncirin sonunda yerləşdiyi zaman isə
2– yükü qazandırır). Molekula bağlandığında ona su ilə reaksiya girərək
enerjini açığa çıxarma qabiliyyəti verir.

C

O

⇋

+ H+
H

CH2

SH

C

C

C

H

H

H

C H
H

Birləşmə adı: Metilləşmiş birləşmə

		
		

O		
		

+

N

H

H
Hüceyrə içində NH2+
ionlaşmış halda olur

Sistein, kükürd ehtiva
edən aminturşu

H

OH OH H
H

+ H+

H

N
H

H

OH

C

H

H

C

Qlisin, bir aminturşu
(karboksil qrupu da var)
O

H

C

Hüceyrə içində ionlaşmış (karboksilat ionu)
halda olur.

H

C

C

O

⇋

C

C

O

Propanal, bir aldehid

Etan turşusu, yaxud sirkə
turşusu, sirkəyə turş dadı
verən maddə

DNT, yaxud DNT-yə bağlanan proteinlərin üzərində genin ekspressiyasına təsir edir. Dişi, yaxud erkək cinsi
hormonların funksiya və formasına təsir
edir.

H

H

H

O
O

Birləşmə adı: Üzvi fosfat
Metil qrupu (—CH3)

Etanol (Spirt, alkoqollu içkilərdə mövcud olan maddə).

Aseton, ən sadə ketondur

Birləşmə adı: Tiol
Fosfat qrupu (—OPO32–)

OH

H

H

İki –SH qrupu reaksiyaya girərək protein strukturunu stabilləşdirən “çarpaz
bağ” əmələ gətirə bilir. Saç proteininin
çarpaz bağları saçın düz, yoxsa qıvrım
olacağını təyin edir. Bərbərlər kimyəvi
üsullarla saçı arzu edilən şəklə salarkən bu çarpaz bağlar qırılıb yenidən
qurulur.

SH

H

		

H

Sulfhidril qrupu (—SH)

H

Oksigen ilə hidrogen arasındakı kovalent rabitə çox polyar olduğundan
turşudur (H+ verə bilir).

OH

Amino qrupu (—NH2)

Nümunə

P
O–

O–

Hüceyrənin bir
çox mühüm reaksiyasında iştirak
edən qliserol
fosfat.

NH2
N
C

C

N

C
C

CH3

5-Metilsitozin – Metil
əlavə olunaraq dəyişdirilmiş
DNT-nin tərkib hissəsi.

H

H

FƏSİL
Əsas Mövzuları,
və Elmi
Araşdırma
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ATP: Hüceyrənin mühüm enerji qaynağı

Həyatın kimyəvi elementləri: Xülasə

Şəkil 4.9-dakı “Fosfat qrupu” sətrində üzvi fosfat molekuluna sadə bir nümunə göstərilmişdir. Daha mürəkkəb bir üzvi fosfat olan adenozin trifosfat, yaxud
ATP-yə xüsusi yer ayırmaq lazımdır, çünki onun canlı
orqanizmlər üçün önəmi çox böyükdür. ATP molekulu
adenozin adlanan üzvi molekulun yan-yana üç fosfat
qrupuna bağlanması ilə əmələ gəlir:

Artıq canlı maddənin əsasən karbon, oksigen, hidrogen, azot və bir miqdar kükürd ilə fosfordan ibarət
olduğunu bilirsiniz. Bu elementlərin hamısı mürəkkəb
üzvi birləşmə üçün şərt olan güclü kovalent rabitə yarada bilir. Bu molekullar arasında kovalent rabitə ustası
karbondur. Karbonun çoxşaxəli xassələri sayəsində
unikal karbon gövdəsi qurmaq və bu gövdəyə hər biri
özünəməxsus xüsusiyyətləri olan kimyəvi qruplar qoşaraq müxtəlif üzvi birləşmələr əmələ gətirmək mümkün
olur. Yer kürəsinin zəngin bioloji müxtəlifliyinin əsasında molekulyar səviyyədəki bu geniş çeşidlilik dayanır.

Adenozin

YOXLAMA 4.3

ATP-də olduğu kimi ardıcıl şəkildə yerləşmiş üç fosfatın olduğu molekullarda bir fosfatı su ilə reaksiya nəticəsində yerindən qoparmaq mümkündür. Kitabda bu
qeyri-üzvi ion P i, üzvi molekula birləşmiş fosfat qrupu
isə P şəklində göstərilmişdir. Bir fosfatını itirən ATP
adenozin difosfat (ADP) olur. Adətən ATP-nin enerji
ehtiva etdiyi yazılır, lakin daha düzgün ifadə ATP-nin su
ilə reaksiyaya girmə potensialının olmasıdır. Bu reaksiya nəticəsində açığa çıxan enerji hüceyrə tərəfindən
istifadə oluna bilir. Başlıq 8.3-də bu mövzudan geniş
şəkildə bəhs edilmişdir.
Adenozin

Su ilə
reaksiya

ƏSAS ANLAYIŞLARIN XÜLASƏSİ

4.1

Üzvi kimya karbon birləşmələrini öyrənən elmdir
Bir zamanlar sadəcə canlı orqanizmdən yarandığı düşünülən üzvi birləşmələr laborator şəraitdə də sintez
olunmuşdur.
Canlı maddə əsasən karbon, oksigen, hidrogen və azotdan
ibarətdir. Bioloji müxtəliflik karbonun çeşidli forma və
xassəyə malik çox sayda fərqli molekul əmələ gətirməsinin
nəticəsidir.
Stanley Millerin təcrübəsi canlı təbiətin yaranmağa başladığı
ilk dövrlərdə belə fiziki və kimyəvi qanunların həyati prosesləri
idarə etdiyini necə sübut edir?

BAŞLIQ

4.2

Dörd atomla rabitə qura bilən karbon müxtəlif
molekullar yarada bilir
Dörd valentliyə malik karbon (C) atomu O, H və N daxil
olmaqla, müxtəlif atomlara bağlana bilir. Karbon başqa
64

BÖLÜM 1

Canlı Təbiətin Kimyası

3. TƏSVİR ET Təsəvvür edin ki, əlinizdə sistein kimi bir üzvi
molekul var və molekuldakı —NH2 qrupunu kimyəvi olaraq
dəyişərək —COOH qrupu ilə əvəzləyirsiniz. Bu molekulun
strukturunu təsvir edin. Etdiyiniz dəyişiklik molekulun kimyəvi
xassələrinə necə təsir edir? Mərkəzdəki karbon yerdəyişmədən öncə asimmetrik idimi? Bəs sonra?

Qeyri-üzvi
fosfat

4 Fəslin İcmalı
BAŞLIQ

2. Su ilə reaksiyaya girərək enerji açığa çıxardıqda ATP-də hansı
kimyəvi dəyişikliklər baş verir?

Enerji

Adenozin
ADP

ATP

1. VİZUAL BACARIQ Aminturşu sözü bu sinfə aid molekulun
strukturu haqqında nə deyir? Şəkil 4.9-a istinad edin.

karbonlarla da rabitə qura bilir və beləcə, üzvi maddənin
gövdəsini əmələ gətirir. Bu gövdə uzunluq və formasına
görə çox müxtəlif olub, başqa elementlərin rabitə qura biləcəyi yerlərə sahibdir.
Hidrokarbonlar karbon və hidrogendən ibarətdir.
İzomerlər eyni molekulyar formulaya malik olduğu halda,
struktur baxımından və bunun nəticəsində, xassələrinə görə
bir-birindən fərqlənən birləşmələrdir. İzomerlərin üç növü
var: struktur izomeri, cis-trans izomeri və enantiomerlər.
Aseton ilə propanal hansı növ izomerdir (Şəkil 4.9)? Sirkə turşusu, qlisin və qliserol fosfatda neçə
asimmetrik karbon mövcuddur? Bu üç molekul enantiomerlər
şəklində mövcud ola bilərmi?
VİZUAL BACARIQ

BAŞLIQ

4.3

Bioloji əhəmiyyətli kimyəvi qruplar
Üzvi molekulların karbon gövdəsinə qoşulmuş kimyəvi
qruplar ya kimyəvi reaksiyalarda iştirak edir (funksional
qrup), ya da molekula müvafiq forma verərək funksiyasına
təsir edir (Şəkil 4.9).
ATP (adenozin trifosfat) üç fosfat qrupunun adenozinə
bağlanmasından yaranır. ATP su ilə reaksiyaya girərək
ADP (adenozin difosfat) və qeyri-üzvi fosfat əmələ gətirə

bilir. Bu reaksiya nəticəsində hüceyrə tərəfindən istifadəyə
uyğun enerji açığa çıxır.
P

P

P

Adenozin

Su ilə
reaksiya

P

P

Adenozin +
ADP

ATP

Enerji

Pi

Qeyri-üzvi
fosfat

Metil qrupu Şəkil 4.9-da təsvir olunan digər önəmli 6 qrupdan
kimyəvi cəhətdən necə fərqlənir?

SINAQ

7. Dəyişikliklərdən hansı karbonil qrupu əmələ gətirər?
A) Karboksil qrupundakı –OH qrupunun hidrogen ilə dəyişdirilməsi
B) Hidroksilə tiol əlavəsi
C) Fosfata hidroksil əlavəsi
D) Amindəki azotun oksigen ilə dəyişdirilməsi
8. VİZUAL BACARIQ Beşinci sualda göstərilən molekullardan
hansı asimmetrik karbona malikdir? Bu asimmetrik karbon
hansıdır?

Səviyyə 3: Sintez və Dəyərləndirmə

Səviyyə 1: Bilik və Anlama
1. Modern üzvi kimya nəyi öyrənir?
A) Təkcə canlı orqanizmlər tərəfindən istehsal olunan maddələri öyrənən elm
B) Karbon birləşmələrini öyrənən elm.
C) Yalnız təbii (sintetik olmayan) birləşmələri öyrənən elm.
D) Hidrokarbonları öyrənən elm
2. VİZUAL BACARIQ Bu molekulda hansı funksional qrup
mövcud deyil?
HO
O
A) karboksil
C
H
B) sulfhidril
C) hidroksil
H C
C OH
D) amino
N

H

H

H

3. ƏLAQƏ QUR Qoşulduğu üzvi birləşmənin qələvi kimi davranmasına ən çox hansı kimyəvi qrup səbəb olur? (Başlıq
3.3)
A) hidroksil 			
C) amino
B) karbonil 			
D) fosfat

Səviyyə 2: Tətbiq və Analiz
4. VİZUAL BACARIQ Aşağıdakı hidrokarbonların struktur formulunu təsəvvür edin. Hansının karbon gövdəsində ikiqat
rabitə mövcuddur?
A) C3H8 			
C) C2H4
B) C2H6			
D) C2H2
5. VİZUAL BACARIQ Bu iki şəkər molekul arasındakı əlaqəni
ən doğru şəkildə ifadə edən termini seçin:
A) struktur izomeri
H
B) cis-trans izomerləri
H
O
C) enantiomerlər
H
C
OH
C
D) izotoplar

H

C

O

H

C

OH

C

OH

H

C

OH

H

9. TƏKAMÜL ƏLAQƏSİ • TƏSVİR ET Bəzi alimlər kainatın
hansısa başqa yerlərində həyatın Yerdəki kimi karbon deyil,
silikon elementinə əsaslana biləcəyini düşünürlər. Şəkil
2.7-dəki silikonun elektron paylanma diaqramına baxın və
bunun əsasında onun Lewis nöqtə strukturunu təsvir edin.
Silikonun karbonla olan hansı ortaq xassələri, onun digər
elementlərlə (məsələn neon, alüminium) müqayisədə canlı
təbiət üçün təməl element olma namizədliyini artırır?
10. ELMİ TƏDQİQAT 50 il əvvəl ürəkbulanmaya qarşı talidomid dərmanı qəbul edən hamilə qadınların uşaqları doğum
qüsurları ilə dünyaya gəlirdilər. Talidomid iki enantiomerin
qarışığıdır; biri hamilə qadınlarda ürəkbulanmanın qarşısını aldığı halda, digəri ciddi doğum problemləri yaradır.
Hazırda, ABŞ qida və dərman təhlükəsizliyi orqanı, FDA
(ing. Food and Drug Administration) bu dərmanın qəbulunu
hamilə olmayan və Hansen xəstəliyi (cüzam), qan və ya
sümük iliyi xərçəngi, erkən çoxsaylı mieloma xəstəliklərindən əziyyət çəkənlər üçün təsdiqləyib. Xəstəyə istehsal
olunan faydalı enantiomer verilsə də, müəyyən müddətdən sonra digəri, zərərli enantiomer də bədəndə ortaya
çıxmağa başlayır. Zərərli enantiomerin necə yarandığını
izah edə bilərsinizmi?
11. ESSE 1918-ci ildə Afrika tripanasomozu epidemiyasından
sağ çıxan bəzi xəstələrdə simptomları ağır Parkinson xəstəliyinə bənzəyən qeyri-adi sərt iflic müşahidə olunmuşdur.
İllər sonra, Parkinson xəstəliyinin müalicəsi üçün istifadə
olunan L-dopa dərmanı bu xəstələrdən bəzilərinə verilmişdir. Maddə müvəqqəti də olsa iflicin aradan qalxmasına kömək etmiş, lakin onun enantiomeri D-dopa heç bir
effekt verməmişdir. 100-150
sözlük qısa bir mətndə enantiomerlərin fərqli təsirlərinin
struktur ilə funksiya arasındakı əlaqəni necə göstərdiyini
L-dopa
D-dopa
izah edin.
12. SİNTEZ
Şəkildəki erkək və dişi
aslan arasındakı fərq ilə
karbon atomunun kimyəvi
strukturu arasında hansı
əlaqənin olduğunu izah
edin.

H

6. VİZUAL BACARIQ Bu molekuldakı asimmetrik karbonu
göstərin:
OH H

O
C
H

a

C
H

b

C

c

H

H
C
H

H
d

C

e

H

H
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Böyük Bioloji Molekulların
Struktur və Funksiyası

5

Şəkil 5.1 Proteinin strukturu funksiyası üçün niyə əhəmiyyətlidir?

ƏSAS ANLAYIŞLAR
5.1

Makromolekul
monomerlərdən ibarət
polimerdir

5.2

Karbohidratlar yanacaq və
struktur materialıdır

5.3

Lipidlər müxtəlif növ
hidrofobik molekullardır

5.4

Proteinlər yüksək struktural
və funksional müxtəlifliyə
malik molekullardır

5.5

Nuklein turşuları irsi
informasiyanı daşıyan,
ekspressiyasını təmin edən
və gələcək nəsillərə ötürən
molekullardır

5.6

Genomika və proteomika
biologiyada araşdırma və
tətbiqi fundamental şəkildə
dəyişdirmişdir
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Canlı təbiətin molekulları
Yer kürəsində mövcud olan canlıların rəngarənglik və mürəkkəbliyini
nəzərə alsaq, bakteriyadan tutmuş fillərə qədər, bütün orqanizmlərdə
təsadüf olunan ən önəmli böyük molekulların sadəcə dörd sinfə – karbohidrat, lipid, protein və nuklein turşularına – ayrılması təəccüblüdür.
Bunlardan üçü – karbohidrat, protein və nuklein turşuları – atom miqyasında nəhəng strukturlardır və buna görə də makromolekul adlanırlar.
Məsələn, minlərlə atomdan ibarət, kütləsi 100 000 daltonu keçən nəhəng
proteinlər vardır. Biokimya elminin nailiyyətlərindən biri bu maddələrin
nəhəng ölçü və mürəkkəbliklərinə baxmayaraq, bir çoxunun dəqiq strukturunu aşkar etmiş olmasıdır. Şəkil 5.1-də orqanizmdə alkoqolu parçalayan
alkoqol dehidrogenaz adlı proteinin molekulyar strukturu təsvir edilmişdir.
Makromolekulların strukturu funksiyası üçün əhəmiyyətli rol oyanayır.
Su və sadə üzvi birləşmələr kimi, böyük bioloji molekullar da atomların
xüsusi düzülüşü ilə ortaya çıxan özünəməxsus yaranan xassələrə malikdirlər. Bu fəsildə ilk öncə makromolekulların necə əmələ gəldiyini öyrənəcəyik. Daha sonra isə bütün dörd sinfə aid böyük bioloji molekulların, yəni
karbohidrat, lipid, protein ilə nuklein turşularının struktur və funksiyasına
keçəcəyik.
Üçölçülü eynəklər kompüter
monitorunda təsvir olunan
proteinin strukturunu başa
düşməyə kömək edir.

BAŞLIQ 5.1
Makromolekul monomerlərdən
ibarət polimerdir

Şəkil 5.2 Polimerlərin sintez və parçalanması.
(a) Dehidrasiya reaksiyası: polimer sintezi
HO

Böyük karbohidrat, protein və nuklein turşuları
zəncirvari maddələr olduğu üçün polimer adlanır (yun.
polys çox; meros parça, hissə). Vaqonları bir-birinə bağlanmış qatar kimi, polimer də bir-birinə kovalent rabitə
ilə bağlanmış eyni və ya oxşar təməl vahidlərdən ibarət
uzun molekuldur. Polimerdə təməl vahid vəzifəsini
görən, təkrarlanan vahid monomer adlanır (yun. monos
tək). Polimer əmələ gətirmək funksiyasından əlavə,
bəzi monomerlərin müstəqil funksiyası da vardır.

Polimer sintez və parçalanması
Hüceyrədəki polimerləri əmələ gətirən monomerlər
bir-birlərindən fərqlənsə də, polimerlərin sintez və
parçalanma mexanizmi mahiyyətcə eynidir. Hüceyrə
daxilində bu prosesləri enzimlər, yəni kimyəvi reaksiyaları sürətləndirən ixtisaslaşmış makromolekullar yerinə yetirir. Monomerləri bir-birinə birləşdirən reaksiya,
iki molekulun kovalent rabitə qurub, nəticədə bir su
molekulu ortaya çıxardığı dehidrasiya reaksiyalarına
yaxşı örnəkdir (Şəkil 5.2a). İki monomer arasında rabitə
yaranarkən, monomerlərin hər biri reaksiyada ortaya
çıxan suyun bir parçasını təmin edir: bir monomer hidroksil qrupunu (–OH), digəri isə hidrogeni. Monomerlər
tək-tək zəncirə əlavə edildikcə bu reaksiya təkrarlanır
və polimer əmələ gəlir (buna polimerləşmə reaksiyası
da deyilir).
Polimer mahiyyətcə dehidrasiya reaksiyasının əksi
olan hidroliz prosesi ilə monomerlərinə parçalanır
(Şəkil 5.2b). Hidroliz sözü yunanca hydro (su) və lysis
(parçalanma) sözlərindən əmələ gəlmişdir; suyun
parçalanması deməkdir. Monomerlərarası rabitə bir
su molekulunun əlavə edilməsi ilə qopur. Sudan bir
hidrogen qoparaq bir monomerə, yerdə qalan hidroksil
qrupu isə digər monomerə birləşir. Hidroliz prosesinə
nümunə olaraq insanın həzm prosesini göstərmək
olar. İnsan qidasındakı üzvi maddələrin çoxu polimer
halındadır və bunlar hüceyrəyə daxil olmaq üçün çox
böyükdürlər. Həzm boruları içindəki müxtəlif enzimlər
polimerlərə hücum edərək həzm prosesini sürətləndirir.
Bu prosesdə ortaya çıxan monomerlər vücudun bütün
hüceyrələrinə paylanmaq üçün qana sorulur. Hüceyrələr
bu monomerləri dehidrasiya reaksiyası ilə yeni müxtəlif
növ polimerlərə çevirərək, spesifik proseslərdə istifadə
edirlər. (Dehidrasiya və hidroliz reaksiyaları lipid
kimi bəzi polimer olmayan molekulların sintez və
parçalanmasında da rol oynayır).

Polimer Müxtəlifliyi
Bir hüceyrədə minlərlə fərqli makromolekul var və
bu müxtəliflik miqdarı hüceyrədən hüceyrəyə dəyişir.

1

2

3

H

Qısa polimer

Sərbəst monomer

Dehidrasiya bir su molekulunu
çıxararaq bir ədəd yeni rabitə
əmələ gətirir
HO

1

H

HO

2

3

H2O

4

H

4

H

Uzadılmış polimer
(b) Hidroliz: polimer parçalanması
HO

1

2

3

H2O

Hidroliz bir su molekulu
əlavə edərək bir ədəd rabitə
qırır
HO

1

2

3

H

HO

H

Qardaş, bacı kimi yaxın qohumlar arasındakı irsi fərq,
xüsusilə DNT və protein kimi polimerlər arasındakı
kiçik fərqlərdən qaynaqlanır. Qohum olmayan fərdlərdə
bu molekulyar fərq böyükdür, növlərarası fərq isə, öz
növbəsində bundan da böyükdür. Canlı təbiətdə mövcud olan makromolekul müxtəlifliyi çox genişdir. Nəzəri
olaraq mümkün olan müxtəliflik isə bundan da çoxdur,
demək olar ki, sonsuzdur.
Canlı təbiətin polimer müxtəlifliyinin əsasında nə
dayanır? Bu molekullar yalnız, bir neçəsi nadir olmaqla,
sayları təqribən 40-50 olan adi monomerdən yaranır.
Bu məhdud saydakı monomerlərdən geniş müxtəliflikdə
polimerlərin qurulması əlifbanın 32 hərfindən yüz minlərlə sözün yaradılmasına bənzəyir. Burada əsas amil
vahidlərin düzülüş ardıcıllığıdır. Lakin bu bənzətmə
makromolekulların sonsuz müxtəlifliyini kifayət qədər
izah etmir, çünki əksər bioloji polimer, ən uzun sözdəki
hərf sayından daha çox sayda monomerə malik olur.
Məsələn, proteinlər 20 növ aminturşudan ibarətdir və
adətən yüzlərlə aminturşu uzunluğunda olurlar. Həyatın strukturu sadə, lakin zərifdir: bütün orqanizmlərdə
ortaq olan müəyyən kiçik molekullar təməl vahid kimi
istifadə olunaraq unikal makromolekullar yaradılır.
Nəhəng rəngarəngliyə baxmayaraq, molekulyar struktur və funksiyanı müəyyən qruplarla sinifləndirmək
mümkündür. Gəlin əsas böyük bioloji molekullara birbir nəzər salaq. Bütün siniflərə aid böyük molekullarda,
onları təşkil edən tərkib hissələrində rast gəlinməyən
yaranan xassələr mövcuddur.

FƏSİL
Əsas
Mövzuları, Təkamül
və Elmi
Araşdırma
FƏSİL1
5 Biologiyanın
Böyük Bioloji
Molekulların
Struktur
və Funksiyası
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YOXLAMA 5.1
1. Böyük bioloji molekulların əsas dörd sinfi hansılardır? Hansı
qrup polimer deyil?
2. On monomer uzunluğunda olan polimerin hidrolizi üçün neçə
su molekulu lazımdır?
3. ƏGƏR Yediyiniz balıqdakı proteinlərin aminturşu monomerlərinə parçalanıb vücudunuzdakı yeni proteinlərə çevrilə
bilməsi üçün hansı reaksiyalar baş verməlidir?

Şəkil 5.3 Bəzi monosaxaridlərin struktur və təsnifatı. Şəkərlər
karbonil qrupuna (narıncı, karbon gövdənin uzunluğuna, hissələrinin
asimmetrik karbon ətrafında düzülüşünə görə fərqlənir (məsələn,
müqayisə üçün qlükoz və qalaktozun bənövşəyi hissələrinə baxın).
Aldozlar (Aldehid Şəkərləri)
Karbonil qrupu karbon gövdəsinin sonunda yerləşir

Ketozlar (Keton Şəkəri)
Karbonil qrupu karbon gövdəsinin daxilində yerləşir

Triozlar: üçkarbonlu şəkərlər (C3H6O3)

BAŞLIQ 5.2
Karbohidratlar yanacaq və struktur
materialıdır
Karbohidrat sinfinə şəkər və şəkər polimerləri daxildir. Ən bəsit karbohidrat monosaxarid, yəni sadə şəkərlərdir; bunlardan mürəkkəb karbohidrat istehsalında
monomer kimi istifadə olunur. Disaxarid kovalent rabitə
ilə bir-birinə bağlanmış iki monosaxariddən ibarət bir
cüt şəkərdir. Karbohidrat makromolekulu şəkər vahidlərindən ibarət polisaxarid adlanan polimerdir.

Qliseraldehid
Qlükozun ilkin parçalanma
məhsulu

Dihidroksiaseton
Qlükozun ilkin parçalanma
məhsulu

Pentozlar: beşkarbonlu şəkərlər (C5H10O5)

Şəkər
Monosaxarid (yun. monos tək və sacchar şəkər)
molekulunun kimyəvi formulu adətən CH2O vahidinin
qatları şəklindədir. Ən geniş yayılmış monosaxarid olan
qlükozda (C6H12O6) bu vahiddən altı ədəd var və bu
molekul, canlının kimyasında mərkəzi yer tutur. Qlükoz strukturunda şəkərlərin səciyyəvi xüsusiyyətlərini
görmək mümkündür: bir karbonil =C=O və bir neçə
hidroksil –OH qrupu (Şəkil 5.3). Karbonil qrupunun
yerindən asılı olaraq şəkərlər aldoz (aldehid şəkəri) və
ya ketoz (keton şəkəri) siniflərinə yerləşdirilir. Məsələn,
qlükoz aldoz ikən, onun izomeri olan fruktoz ketozdur.
(Şəkər adlarının çoxu -oz şəkilçisinə malikdir). Digər
bir şəkər təsnifatı üç ilə yeddi karbon arasında dəyişən
karbon gövdəsinin uzunluğuna əsaslanır. Altı karbona
sahib qlükoz və fruktoz kimi şəkərlər heksoz adlanır.
Trioz (üçkarbonlu) və pentoz (beşkarbonlu) şəkərlər də
geniş yayılmışdır.
Sadə şəkərlərdəki müxtəlifliyin bir digər qaynağı
asimmetrik karbona bağlanan hissələrin fəzada düzülüşüdür. (Xatırladaq ki, asimmetrik karbon dörd fərqli
atom və ya atom qruplarına bağlanan karbon atomu
deməkdir). Məsələn, qlükoz və qalaktoz sadəcə bir
asimmetrik karbona bağlanan hissələrinə görə fərqlənir.
(Şəkil 5.3, bənövşəyi qutular). Bu fərq kiçik görünsə
də, bu iki molekula fərqli struktur və bağlanma aktivliyi, habelə, fərqli xüsusiyyətlər bəxş edir.
Qlükozun karbon gövdəsini xətti təmsil etmək rahat
olsa da, bu təsvir həqiqəti tam əks etdirmir. Sulu məhlulda qlükoz və bir çox digər beş və altıkarbonlu şəkərlər həlqəvi forma alır, çünki bu forma onların fizioloji
şəraitdə ən stabil olduqları formadır (Şəkil 5.4).
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Riboz
RNT-nin tərkib hissəsi

Ribuloz
Fotosintezin aralıq məhsulu

Heksozlar: altıkarbonlu şəkərlər (C6H12O6)

Qlükoz
Qalaktoz
Canlıların enerji mənbəyi

Fruktoz
Canlıların enerji mənbəyi

ƏLAQƏ QUR 1970-ci illərdə qarğıdalı şərbətindəki qlükozu daha
şirin dada sahib izomer olan fruktoza çevirən proses işlənib hazırlandı.
Hal-hazırda alkoqolsuz içki və emal olunmuş qidanın əsas tərkib hissəsini təşkil edən yüksək fruktozlu qarğıdalı şərbəti qlükoz və fruktozun
qarışığıdır. Qlükoz və fruktoz hansı tip izomerlərdir? (Şəkil 4.7)

Şəkil 5.4 Qlükozun xətti və həlqəvi formaları

Xətti və həlqəvi formalar. Xətti və həlqəvi strukturlar arasındakı kimyəvi tarazlıq halqaların yaranmasına meyillidir. Şəkər karbonları, gördüyünüz kimi, 1-dən 6-ya qədər nömrələnmişdir. Qlükoz
halqasını əmələ gətirmək üçün 1-ci karbon (çəhrayı) 5-ci karbona bağlanmış oksigenə (mavi) birləşir.

Sadə həlqəvi struktur. İşarələnməmiş hər künc bir karbonu
təmsil edir. Halqanın kənarının qalın
olması onun yandan təsvir edildiyini
göstərir; halqaya birləşən komponentlər halqa müstəvisinin altında
və ya üstündə yerləşir.

TƏSVİR ET Fruktozun xətti strukturu ilə başlayaraq Şəkil 5.3a-dakı kimi fruktoz halqasının formalaşmasını iki mərhələdə
göstərin. Birincisi, xətti strukturun yuxarısından başlayaraq karbonları nömrələyin. Daha sonra 5-ci karbonun oksigeni ilə 2-ci
karbonu birləşdirən həlqəvi molekul çəkin. Fruktoz və qlükoz halqalarındakı karbon sayını müqayisə edin.

Monosaxaridlər, xüsusilə də qlükoz hüceyrənin əsas
qidasıdır. Hüceyrələr hüceyrəvi tənəffüs vasitəsilə
qlükoz molekulunu ardıcıl bir sıra reaksiya ilə parçalayaraq, ondan enerji əldə edir. Hüceyrəvi işin əsas yanacağı
olmaqla yanaşı, sadə şəkərlərin karbon gövdəsi aminturşu və yağ turşusu kimi digər kiçik üzvi maddələrin
sintezi üçün xam maddə rolunu da oynayır. Birbaşa
istifadə olunmayan şəkərlər adətən bu yolla disaxarid
və polisaxaridlərə çevrilir.
Disaxarid iki monosaxaridin dehidrasiya reaksiyası
nəticəsində qlikozid rabitəsilə (qliko burada karbohid-

ratı ifadə edir) bir-birinə bağlanmasından əmələ gəlir.
Məsələn, pivə istehsalında istifadə olunan səməni şəkəri, yaxud maltoz iki qlükoz molekulundan ibarət disaxariddir (Şəkil 5.5a). Ən geniş yayılmış disaxarid qəndin
tərkib hissəsi olan qlükoz və fruktozdan ibarət saxarozdur (Şəkil 5.5b). Bitkidəki karbohidratların çoxu saxaroz
formasında yarpaqdan kök kimi fotosintez qabiliyyətinə
malik olmayan orqanlara daşınır. Süd şəkəri olan laktoz
molekulunda isə qlükoz qalaktoz monomerinə birləşir.
Canlı tərəfindən enerji mənbəyi olaraq istifadə oluna
bilməsi üçün disaxarid monosaxaridlərə parçalanmalıdır.

Şəkil 5.5 Disaxarid sintez nümunələri
Maltoz sintezində dehidrasiya reaksiyası. İki
qlükoz vahidinin birləşməsi
nəticəsində maltoz əmələ
gəlir. 1-4 qlükozidik rabitə
bir qlükozun 1 nömrəli karbonu ilə digər qlükozun 4
nömrəli karbonunu birləşdirir. Qlükoz monomerlərini
fərqli şəkildə birləşdirmək
fərqli disaxarid yaradır.

qlikozid
rabitəsi

Qlükoz

Qlükoz

Saxaroz sintezində
dehidrasiya reaksiyası.
Saxaroz qlükoz və fruktozdan ibarət disaxariddir.
Fruktozun qlükoz kimi
heksoz olmasına baxmayaraq, beş tərəfli dairə əmələ
gətirdiyinə diqqət yetirin.

Maltoz

qlikozid
rabitəsi

Qlükoz

Fruktoz

Saxaroz

TƏSVİR ET Şəkil 5.3 və 5.4-ə istinadən bu şəkildəki bütün şəkər karbonlarını
nömrələyin. Rabitə adı ilə karbon nömrələri necə əlaqələnir?
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Laktoz dözümsüzlüyü laktoz parçalayan laktaz enziminə
malik olmayan insanlarda rast gəlinən, geniş yayılmış
haldır. Şəkər laktaz yerinə bağırsaq bakteriyaları tərəfindən parçalanır və əmələ gələn qaz sancıya səbəb
olur. Bu problemi süd və süd məhsulları qəbul edərkən
laktoz parçalayan laktaz enzimi əlavə etmək və ya bu
enzimlə əvvəldən emal edilmiş qida istifadə etməklə
aradan qaldırmaq mümkündür.

Polisaxarid
Polisaxarid bir neçə yüz ilə min arasında dəyişən
monosaxaridin qlikozid rabitə vasitəsilə birləşməsindən
əmələ gələn polimer makromolekuludur. Bəzi polisaxaridlər ehtiyat qida rolunu oynayır və lazım gələndə par-

çalanaraq hüceyrələrin şəkər ehtiyacını qarşılayır. Digər
polisaxaridlər isə hüceyrəni, yaxud bütün orqanizmi
qoruyan strukturlar əmələ gətirir. Polisaxaridin struktur
və funksiyası şəkər monomerlərinin növü, polimer daxilindəki yeri və aralarındakı qlikozid rabitələr tərəfindən
müəyyən olunur.

Ehtiyat Polisaxaridləri
Həm bitki, həm də heyvanlar daha sonra istifadə
etmək üçün şəkəri ehtiyat polisaxaridlər şəklində qoruyub saxlayırlar (Şəkil 5.6). Xloroplastın da daxil olduğu
bitki plastidləri qlükoz monomerlərindən ibarət, dənəcik formasında polimer olan nişasta toplayır. Nişasta
istehsalı bitkiyə artıq qlükozu qoruyub saxlamaq imkanı

Şəkil 5.6 Bitki və heyvan polisaxaridləri. (a) Bitki hüceyrəsinin ehtiyat maddəsi olan nişasta,
(b) heyvanın əzələ hüceyrəsində ehtiyat maddəsi olan qlikogen, eləcə də (c) bitkinin hüceyrə
divarında olan struktural sellüloz lifləri tamamilə qlükoz monomerlərdən (yaşıl altıbucaqlar) ibarət
polisaxaridlərdir. Nişasta və qlükogendə monomerlərarası rabitələrin bucağından dolayı polimer
zəncirlər budaqlanmayan bölgələrdə spirallar əmələ gətirməyə meyillidir. Nişastanın iki növü var:
amiloz və amilopektin. Qlükozarası rabitəsi fərqli olan sellüloz isə hər zaman budaqsızdır.

Kartof yumrularında
nişasta ehtiva edən ehtiyat
strukturları (plastidlər)

Amiloz (budaqsız)

Qlükoz
monomeri
Amilopektin
(bir qədər budaqlanmış)

(a) Nişasta
Əzələ
toxuması
Əzələ toxumasında
toplanan qlikogen
dənələri

Qlikogen (geniş budaqlanmış)

(b) Qlikogen

Bitki hüceyrəsinin divarındakı
sellüloz mikrolifləri
Hüceyrə divarı
ilə əhatələnmiş
bitki hüceyrəsi

Mikrolif (təxminən
80 sellülozdan
ibarət dəstə)

(c) Sellüloz
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Sellüloz molekulu (budaqsız)

Paralel sellülozmolekulları
arasındakı hidrogen rabitələri
onları birlikdə saxlayır.

verir. Qlükoz hüceyrənin əsas yanacağı olduğuna görə
nişasta da yanacaq ehtiyatıdır. Qlükoz şəkər monomerləri arasındakı rabitəni qıran hidroliz prosesi vasitəsilə
bu karbohidrat bank hesabından çəkilərək istifadəyə verilir.
İnsan daxil olmaqla, əksər heyvan hüceyrəsi bitki nişastasını parçalayan enzimlərə malik olduğuna görə bu
maddədəki qlükoz onlar üçün qidadır. Kartof yumrusu,
buğda, qarğıdalı, düyü və digər dənli bitkilər insan qidasındakı nişastanın əsas hissəsini təşkil edir.
Nişastadakı qlükozların çoxu maltozdakı kimi 1–4
əlaqəsi (bir nömrəli karbondan dörd nömrəli karbona)
ilə bir-birinə qoşulmuşdur (Şəkil 5.5a). Nişastanın ən
sadə forması olan amiloz budaqsızdır. Ondan daha
mürəkkəb nişasta olan amilopektin isə haçalanma
nöqtələrində 1–6 bağları olan budaqlı polimerdir
(Şəkil 5.6a).
Heyvanlar ehtiyat üçün amilopektindən daha budaqlı
molekul olan qlikogen polisaxaridini istifadə edir
(Şəkil 5.6b). Onurğalılar qlikogeni əsasən qaraciyər və
əzələdə saxlayır. Ehtiyac halında qlikogen hidrolizi
hüceyrələri qlükozla təmin edir. (Qlikogenin budaqlı strukturu funksiyası ilə üst-üstə düşür: əlavə uclar
hidroliz üçün əlavə səth sahəsi deməkdir). Lakin bu
yanacaq ehtiyatı heyvanın ehtiyacını uzun müddət qarşılaya bilmir. Məsələn, qida ilə təmin olunmasa, insanın
qlikogen ehtiyatı bir günə bitər. Karbohidratı az olan
qida buna görə də zəiflik və yorğunluğa səbəb ola bilir.

Struktural Polisaxaridlər
Canlılar struktural polisaxaridlərdən güclü materiallar
yaradırlar. Məsələn, sellüloz polisaxaridi bitki hüceyrəsini əhatələyən dayanıqlı divarın əsas tərkib hissəsidir
(Şəkil 5.6c). Bitkilər dünyada il ərzində 1014 kg (100
milyard ton) sellüloz istehsal edir. Sellüloz Yer kürəsində ən bol üzvi maddədir.

Sellüloz da nişasta kimi 1–4 qlikozid rabitəli qlükoz
polimeri olsa da, tərkibindəki rabitələrə görə ondan
fərqlənir. Fərq qlükozun bir-birindən çox az fərqlənən
iki halqaşəkilli strukturu nəticəsində yaranır
(Şəkil 5.7a). Qlükoz halqası əmələ gələrkən hidroksil qrupu 1 nömrəli karbona halqa müstəvisinin üst,
yaxud alt tərəfindən birləşə bilir. Nəticədə əmələ gələn
qlükoz, müvafiq olaraq alfa (ɑ) və beta (β) adlanır. (Bu
kitabda şəkil və sualların hissələrini ayırmaq üçün a, b,
c kimi hərflər istifadə olunduğu kimi, bioloji molekulların fərqli versiyalarını adlandırmaq üçün yunan hərflərindən də istifadə olunur). Şəkil 5.4 və 5.5-dəki kimi,
nişastanın qlükoz monomerlərinin hamısı ɑ tipidir
(Şəkil 5.7b). Əksinə, sellülozun qlükoz monomerləri
isə β konfiqurasiyasına malikdir. Beləcə, sellülozda bir
qlükoz yanındakına nəzərən “başıaşağı” vəziyyətdə
yerləşir (Şəkil 5.7c; həmçinin, Şəkil 5.6c).
Nişasta və sellülozdakı fərqli qlikozid rabitələri bu
iki polimerə unikal üçölçülü forma verir. Nişasta molekulu qlükoz vahidlərini effektiv şəkildə tədarük etmək
funksiyasına uyğun olaraq, əksərən spiralvari formada
olur. Sellüloz isə düz formaya malikdir. O budaqlanmır
və tərkibindəki qlükoz monomerlərinin bəzi hidroksil
qrupları paralel yerləşən sellüloz polimerinin monomerlərinə aid eyni qruplarla hidrogen rabitəsi yarada bilir.
Şəkil 4.6c-də bir-birinə yapışmış paralel sellüloz molekulları mikrolif adlanan vahidlər şəklində bitki hüceyrə
divarında qruplaşırlar. Naqiləbənzər struktura malik bu
mikroliflər bitki üçün güclü struktur materialıdır. Bu
maddə insan üçün də mühümdür, çünki kağızın əsas
tərkibi, pambığın isə yeganə tərkib hissəsidir. Sellülozun budaqsız strukturu onun funksiyası ilə üst-üstə
düşür: bitkiyə fiziki dəstək verir.
Nişastanın ɑ əlaqələrini hidrolizlə parçalayan enzim
sellülozun β əlaqələrini parçalaya bilmir. Səbəb bu iki

Şəkil 5.7 Nişasta və sellülozun strukturu
(a) α və β qlükozun həlqəvi strukturu. Qlükozun
bir-birinə çevrilə bilən bu
iki forması 1 nömrəli karbona birləşmiş hidroksil
qrupunun (göy rəngli)
yerinə görə fərqlənir.
α Qlükoz

(b) Nişasta: α qlükoz monomerlərinin 1–4 rabitəsi. Bütün monomerlər eyni yöndə yerləşir. Sarı rəngli –OH qruplarının istiqamətini
sellülozdakılar ilə (c) müqayisə edin.

β Qlükoz

(c) Sellüloz: β qlükoz monomerlərinin 1–4 rabitəsi. Sellülozda
hər β qlükoz monomeri öz qonşusuna nəzərən tərsinə çevrilmiş
vəziyyətdədir. (Sarı rəngli –OH qruplarına fikir verin).
FƏSİL
Əsas
Mövzuları, Təkamül
və Elmi
Araşdırma
FƏSİL1
5 Biologiyanın
Böyük Bioloji
Molekulların
Struktur
və Funksiyası

71

Şəkil 5.8 Xitin – struktural polisaxarid

YOXLAMA
▲

Xitin monomerinin strukturu

5.2

1. Üçkarbonlu monosaxaridin kimyəvi formulunu yazın.
2. İki qlükoz molekulu maltoz əmələ gətirmək üçün dehidrasiya
reaksiyası vasitəsilə birləşir. Qlükoz formulu belədir: C6H12O6.
Maltozun formulunu yazın.
3. ƏGƏR Baytar xəstə inəyə antibiotik verdikdən sonra,
müxtəlif prokariotlar ehtiva edən “bağırsaq kulturası” da
əlavə edir. Bu nəyə lazımdır?

BAŞLIQ 5.3
▲

Proteinin içində yerləşən xitin buğumayaqlıların xarici skeletini təşkil edir. Bu
imperator çəyirtkəsi (Anax imperator)
köhnəlmiş xarici skeletini ataraq qabığını
dəyişir və baş-ayaq vəziyyətdə yetkin
formada yenidən doğulur.

molekulun formalarının fərqli olmasıdır. Sellüloz parçalayıcı enzimlərə sahib olan canlı orqanizmlərin sayı
çox deyil. İnsan daxil olmaqla, demək olar ki, heç bir
heyvan bu enzimə sahib deyil. Qida ilə qəbul etdiyimiz
sellüloz həzm borularından keçərək nəcislə birlikdə
xaricə atılır. Sellüloz həzm yolları boyunca divarlara
sürtünür, nəticədə borunun səthi qıcıqlanaraq selik ifraz
edir. İfraz olunan selik qida axışını asanlaşdırır. Sellülozun insan orqanizmi üçün qida dəyəri olmasa belə,
həzm prosesini asanlaşdırdığı üçün gərəklidir. Meyvə
və tərəvəzlərin çoxu, həmçinin bütöv dənli məhsullar
sellüloz ilə zəngindir. Qida paketlərinin üstündəki “həll
olmayan lif ” ifadəsi sellüloz mənasına gəlir.
Bəzi mikroorqanizmlər sellülozu qlükoza qədər parçalaya bilirlər. İnəyin mədə-bağırsaq sistemində sellüloz
həzm edən prokariot və ibtidailər yaşayır. Bu mikroblar
saman və digər otların tərkibindəki sellülozu hidrolizləyərək, inəyin qidalana biləcəyi qlükoz və digər
birləşmələrə çevirir. Bənzər şəkildə, sellülozu həzm
edə bilməyən termit də qarnındakı prokariot və ibtidailər sayəsində odunu qidaya çevirib həzm edə bilir.
Bəzi göbələklər də torpaq və başqa yerlərdəki sellülozu
həzm etmək qabiliyyətinə malikdir ki, bu proseslə Yer
kürəsinin ekosistemindəki kimyəvi elementləri yenidən
istifadəyə verirlər.
Struktural olaraq digər vacib polisaxarid buğumayaqlıların (həşərat, hörümçək, xərçəng kimi heyvanlar)
xarici skelet qurmaqda istifadə etdikləri xitin karbohidratıdır (Şəkil 5.8). Heyvanın yumşaq hissələrini əhatə
edən bərk qabığa xarici skelet deyilir. Protein layı içinə
yerləşən xitindən ibarət bu qabıq, ilk mərhələlərdə dəri
sərtliyində olur. Sonrakı mərhələlərdə həşəratlarda proteinlər bir-birilə kimyəvi bağlar qurduqca, xərçənglərdə
isə kalsium karbonat artdıqca, xitin sərtləşir. Göbələklər
hüceyrə divarı üçün sellüloz yerinə xitin istifadə edir.
Bu polimer sellüloz kimi β bağlara malikdir, ancaq aralarındakı fərq xitindəki qlükoz monomerlərinin azotlu
əlavələr ehtiva etməsidir (Şəkil 5.8).
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Lipidlər müxtəlif növ hidrofobik
molekullardır
Böyük molekullar arasında yer alan, lakin həqiqi
polimer olmayan lipidlər adətən makromolekul sayılmır,
çünki kifayət qədər böyük deyillər. Bu birləşmələrin
lipidlər adı altında təsnif edilməsinin səbəbi onların
əhəmiyyətli bir xassəyə malik olmasıdır: suda demək
olar ki, həll olmurlar. Lipidin hidrofobik xassəsi strukturunun nəticəsidir. Oksigenə malik bəzi polyar rabitələri
olsa da, lipid əsasən hidrokarbondan ibarətdir. Lipidlərin struktur və funksiyası bir-birindən çox fərqlənir.
Bu qrupa mum və bəzi piqmentlər daxildir, ancaq biz
burada diqqətimizi bioloji əhəmiyyətli lipidlər olan yağ,
fosfolipid və steroidlər üzərində toplayacağıq.

Yağ
Yağ polimer olmasa da, eynilə bir polimer kimi kiçik
molekulların dehidrasiya reaksiyasıyla (Şəkil 5.2a)
birləşməsindən qurulan böyük molekuldur. Yağ iki cür
molekuldan əmələ gəlir: qliserin və yağ turşuları (Şəkil
5.9a). Qliserin hər üç karbonuna bir ədəd hidroksil
qrupu birləşən alkoqoldur. Yağ turşusu isə adətən
16–18 karbon atomlu gövdəyə malik uzun molekuldur.
Bu gövdənin bir ucundakı karbon karboksil qrupuna
daxildir. Monomer adını bu funksional qrupdan alır.
Gövdənin yerdə qalanı hidrokarbon zənciridir. Hidrokarbon zəncirində C–H rabitələrinin nisbi olaraq
qeyri-polyar olması yağ turşusunun hidrofobik xassəsinin əsas səbəbidir. Yağın sudan ayrılmasının səbəbi
su molekullarının öz aralarında hidrogen bağları əmələ
gətirərək yağı sıxışdırıb aradan çıxarmasıdır. Su ilə yağ
qarışdırıldığın zaman təbəqələr əmələ gəlməsinin səbəbi məhz budur.
Üç yağ turşusu və bir qliserin molekulu ester rabitəsi
ilə birləşərək yağ, yaxud digər adıyla triasilqliserin
əmələ gətirir. Ester rabitəsi karboksil qrupu ilə hidroksil
qrupunun dehidrasiya reaksiyası nəticəsində yaranır.
(Qida məhsullarının üstündəki inqredientlər siyahısında adətən bu yağların digər adı, triqliserid yer alır). Yağ
molekulundakı yağ turşuları eyni növdən ibarət olduğu
kimi, iki və ya üç fərqli növdən də ibarət ola bilir
(Şəkil 5.9b).
Kulinariyada doymuş və doymamış yağ terminlərindən
tez-tez istifadə olunur (Şəkil 5.10). Bu terminlər yağ tur-

Şəkil 5.9 Yağların (triasilqliserin) sintez və strukturu. Yağ bir
molekul qliserin və üç molekul yağ turşusundan ibarətdir. (a) Qliserinə birləşən hər yağ turşusunun müqabilində bir molekul su ayrılır.
(b) İkisi eyni növdən olan, üç yağ turşusundan ibarət yağ molekulu.
Yağ turşusu karbonlarının dörd tək rabitəsinin yönünü düzgün təsvir
etmək üçün karbonlar ziqzaq xətt üzərində göstərilmişdir (Şəkil 4.3a
və 4.6b).

Yağ turşusu
(buradakı palmitin turşusudur)
Qliserin
(a) Yağ sintezindəki üç dehidrasiya reaksiyasından biri
Mürəkkəb efir rabitəsi

Şəkil 5.10 Doymuş və doymamış yağ və yağ turşuları
(a) Doymuş yağ
Kərə yağında olduğu kimi doymuş
yağ molekulları otaq temperaturunda
bir-birinə sıx birləşərək qatılaşır.
Doymuş yağ molekulunun struktural formulu
(ziqzaq xətt hidrokarbon
zəncirini, künclər isə
karbon atomlarını təmsil
edir; hidrogenlər göstərilməyib)

Doymuş yağ turşusu
olan stearin turşusunun
şar modeli (qırmızı =
oksigen, qara = karbon,
boz = hidrogen)
(b) Doymamış yağ
Zeytun yağı kimi doymamış yağ molekulları otaq temperaturunda qatılaşmır, çünki
tərkibindəki yağ turşularının bəzilərinin
hidrokarbon zəncirlərindəki büküşlər molekulların lazımi qədər yığcam şəkildə yan-yana
düzülməsinə mane olur.

(b) Yağ molekulu (triasilqliserin)

şusunun hidrokarbon zəncirinin strukturu ilə əlaqəlidir.
Zənciri əmələ gətirən karbonlar arasında ikiqat rabitə
yoxdursa, karbon gövdəsinə mümkün olan ən yüksək
sayda hidrogen atomu bağlana bilir. Bu strukturun
hidrogen ilə doymuş olduğu hesab olunur, buna görə də
doymuş yağ turşusu adlanır (Şəkil 5.10a). Doymamış
yağ turşusu isə bir və ya daha çox sayda ikiqat rabitəyə
malik olduğu üçün, ikiqat rabitə ilə bağlı karbonların
hər birindən bir hidrogen əskik olur. Demək olar ki, təbiətdəki bütün yağ turşularının ikiqat rabitəsi cis formasındadır. Cis düzülüşünün olduğu yerlərdə hidrokarbon
zəncirində kəskin büküş əmələ gəlir (Şəkil 5.10b). (Cis
və trans ikiqat bağ haqqında biliklərinizi təkrarlamaq
üçün Şəkil 4.7b-yə müraciət edin).
Doymuş yağ turşularından ibarət yağa doymuş yağ
deyilir. Əksər heyvan yağı doymuşdur: buradakı yağ
molekullarının “quyruqları”, yəni yağ turşusunun
hidrokarbon zənciri heç bir ikiqat rabitəyə malik deyil.
Asanca əyilib bükülən quyruqları sıx şəkildə yan-yana
düzmək mümkündür. Heyvan mənşəli yağlar və kərə
kimi doymuş heyvan yağları otaq temperaturunda bərk
halda olurlar. Bitki (məsələn, zeytun yağı) və balıq yağları isə adətən doymamış yağlardır, yəni onların yağ turşuları bir və ya bir neçə növ doymamış yağ turşusundan
ibarətdir. Bu maddələrdəki ikiqat cis rabitələri olduqları
yerdə büküş əmələ gətirərək maddənin yığcamlaşaraq

Doymamış yağ molekulunun struktural formulu

Doymamış yağ turşularından
olein turşusunun şar modeli

Cis ikiqat rabitə bükülməyə səbəb olur.

otaq temperaturunda bərk hala gəlməsinin qarşısını
alır. Qida məhsullarının üstündə yazılan “hidrogenləşdirilmiş bitki yağı” ifadəsi doymamış yağın süni olaraq
doymuş yağa çevrildiyini və qatılaşdırıldığını bildirir.
Marqarin və bənzəri qidalar yağın maye halda ayrılmasının qarşısını almaq üçün hidrogenləşdirilmiş yağlardır.
Ürək-damar xəstəliyi olan aterosklerozun səbəblərindən biri doymuş yağla zəngin qida ola bilər. Damar
divarlarının iç tərəfində plak (yastıq) adlanan yığıntılar
yaranır və bu səbəblə damarda içəriyə doğru şişkinliklər
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əmələ gəlir. Nəticədə, qan dövranı pozulur və damarların dayanıqlığı itirməsilə xəstəliklər ortaya çıxır. Bitki
yağının hidrogenləşmə prosesində təkcə doymuş yağ deyil, eyni zamanda, trans ikiqat rabitələri olan doymamış
yağlar da əmələ gəlir. Alimlər trans yağların ürək-damar xəstəliklərinə səbəb olduğunu düşünürlər (Başlıq
42.4).
Xüsusilə, emal olunmuş və sobada bişirilmiş qidalarda
yüksək miqdarda trans yağ olduğu üçün ABŞ-ın qida
təhlükəsizliyi agentliyi FDA qida məhsullarının üzərində bu maddənin miqdarı haqqında məlumat verilməsini
tələb edir. Agentlik 2018-ci ilədək trans yağların bütün
qida məhsullarından çıxarılması şərtini qoymuşdu.
Danimarka və İsveçrə kimi ölkələrdə trans yağların qida
məhsulunda istifadəsi artıq qadağandır.
Yağın əsas vəzifəsi enerji tədarükü etməkdir. Yağın
hidrokarbon zəncirləri benzin molekullarına bənzəyir
və onlar qədər enerji yüklüdür. Bir qram yağ bir qram
polisaxariddən (məsələn, nişasta) iki dəfə çox enerjiyə
sahibdir. Bitki nisbətən hərəkətsiz orqanizmdir və buna
görə də enerjini nişasta kimi çox yer tutan maddədə
saxlaya bilir. (Bitki yağı, adətən toxumdan əldə olunur.
Bitki kiçik həcmli toxumda daha yığcam enerji daşıyıcısı
istifadə etməyə üstünlük verir). Heyvanlar isə enerji
ehtiyatlarını özləri ilə birlikdə daşımaq məcburiyyətindədirlər, buna görə də az yer tutan, yığcam yanacaq
ehtiyatı, yəni yağ onlar üçün daha əlverişli vasitədir.
İnsan və digər məməlilər uzunömürlü qida ehtiyatını
yağ əlavə olunub çıxarıldıqca böyüyüb-kiçilən piy hüceyrələrində saxlayırlar (Şəkil 4.6a). Piy toxuması enerji
ehtiyatı saxlamaqla yanaşı, yastıq vəzifəsi icra edərək

Hidrofilik baş

Fosfolipid
Hal-hazırda bildiyimiz halıyla hüceyrə digər lipid
növü olan fosfolipidsiz mövcud ola bilməzdi. Fosfolipid
hüceyrənin təməl maddələrindən biridir, çünki hüceyrə
membranının əsas tərkib hissəsidir. Fosfolipidin strukturu molekulyar səviyyədə struktur ilə funksiyanın
bir-birini necə yaxşı tamamladığının klassik nümunəsidir. Fosfolipid yağ molekuluna bənzəyir, lakin burada
qliserinə üç deyil, iki yağ turşusu bağlıdır (Şəkil 5.11).
Qliserinin üçüncü hidroksil qrupu hüceyrədə mənfi
yüklənən fosfat qrupuna bağlanmışdır. Çox vaxt fosfat
qrupuna polyar və ya yüklü bir kiçik molekul da bağlanır. Xolin bunlardan biridir (Şəkil 5.11), lakin digər
maddələr də fərqli növ fosfolipid molekulları əmələ
gətirməyə imkan verir.
Fosfolipidin iki ucunun hər biri suya qarşı fərqli davranış sərgiləyir. Hidrokarbon quyruqları hidrofobikdir
və sudan uzaqlaşdırılır. Fosfat qrupu ilə əlavələri isə
suya hərisliyi olan hidrofilik baş əmələ gətirirlər. Suyun
içinə qoyulan fosfolipidlər öz-özünə qoşalay adlanan bir
cüt laydan ibarət, hidrofobik yağ turşusu quyruqlarını
sudan gizləyən təbəqə yaradırlar (Şəkil 5.11d).
Hüceyrənin səthində fosfolipidlər buna bənzər qoşalay şəklində düzülürlər. Molekulun hidrofilik başları

Şəkil 5.11 Fosfolipidin strukturu. Bir fosfolipidin hidrofilik
(polyar) başı və iki hidrofobik (qeyri-polyar) quyruğu olur. Xolinfosfatid adlanan bu xüsusi fosfolipidin fosfat qrupuna birləşmiş xolini
var. Burada (a) struktural formulu, (b) şar modeli (sarı = fosfor, mavi
= azot), (c) bu kitab boyu qarşınıza çıxacaq fosfolipidin simvolu və
(d) sulu mühitdə fosfolipidlərin öz-özünə toplaşması ilə qurulan
qoşalay strukturu göstərilib.
TƏSVİR ET Şar modelinin hidrofilik başını göstərin.

Xolin

Fosfat
Qliserin

Hidrofobik quyruq

Yağ turşusu
Cis ikiqat rabitəsinə
görə yaranan büküş

Hidrofilik baş

Hidrofobik
quyruq

(a) Struktural formul
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böyrək kimi həyati orqanları fiziki zərbədən qoruyur.
Həmçinin, dərialtı piy təbəqəsi vücud üçün izolyasiya təbəqəsi vəzifəsini də icra edir. Bu dərialtı təbəqə
vücudu soyuq okean suyundan qoruduğu üçün, xüsusilə
balina, suiti və başqa dəniz məməlilərində çox qalındır.
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(b) Şar modeli

(c) Fosfolipid simvolu

(d) Fosfolipid qoşalayı

qoşalayın kənar hissəsində hüceyrə daxilində və xaricindəki sulu məhlul ilə təmasda olur. Hidrofobik quyruqlar isə qoşalayın içinə doğru, sudan uzaqda yerləşirlər.
Fosfolipid qoşalayı hüceyrə ilə ətrafı arasına sədd çəkir,
eukariot hüceyrə daxilində müxtəlif bölmələr əmələ
gətirir. Ümumiyyətlə, hüceyrə varlığını fosfolipidin bu
xassəsinə borcludur.

Steroidlər
Steroidlər bir-birinə keçmiş dörd halqadan ibarət
karbon gövdəsi ilə səciyyələnən yağlardır. Steroidin
çeşidləri bir-birindən bu halqa dəstəsinə qoşulan müəyyən kimyəvi qruplar ilə fərqlənirlər. Bir növ steroid
olan xolesterin heyvan üçün böyük əhəmiyyət daşıyır
(Şəkil 5.12): heyvan hüceyrə membranının əsas tərkib
hissələrindən biri olmaqla yanaşı, onurğalı heyvanların
cinsiyyət hormonları da bu maddədən əldə olunur.
Onurğalılarda xolesterin qaraciyərdə istehsal olunur
və ya xaricdən qida ilə qəbul olunur. Qanda yüksək
xolesterin səviyyəsi ateroskleroz xəstəliyinə səbəb olma
ehtimalı var, lakin bəzi alimlər xolesterin və doymuş
yağların bu xəstəliyin əmələ gəlməsindəki roluna şübhə
ilə yanaşırlar.
Şəkil 5.12 Xolesterin, steroid. Xolesterin cinsiyyət hormonları
da daxil olmaqla, digər steroidlərin sintez olunduğu molekuldur. Steroidlər bir-birinə bağlanmış 4 halqaya birləşən kimyəvi qruplara görə
fərqlənir (qızılı rənglə göstərilib).
H3C
CH3

CH3
CH3

CH3

HO
ƏLAQƏ QUR Xolesterini Başlıq 4.3-ün əvvəlindəki şəkildə göstərilmiş cinsiyyət hormonları ilə müqayisə et. Xolesterinin estradiolla
ortaq kimyəvi qruplarını dairələyin; xolesterinin testesteronla ortaq
kimyəvi qruplarını çərçivəyə alın.

YOXLAMA 5.3
1. Yağ (triqliserid) ilə fosfolipidin strukturunu müqayisə edin.
2. İnsanın cinsiyyət hormonları nə üçün lipid sayılır?
3. ƏGƏR Bitki və bəzi heyvan hüceyrələrində olduğu kimi,
yağ damcısını bir membranın əhatə etdiyini fərz edin.
Membran hansı strukturda olmalıdır?

BAŞLIQ 5.4
Proteinlər yüksək struktural və
funksional müxtəlifliyə malik
molekullardır
Canlı orqanizmin demək olar ki, bütün dinamik
funksiyaları proteindən asılıdır. Əslində, proteinin
əhəmiyyəti adında əks olunub: protein sözü yunanca
ilk, əsas mənasına gələn proteios sözündən götürülmüşdür. Protein əksər hüceyrənin quru çəkisinin yarısından
çoxunu təşkil edir və orqanizmin istənilən fəaliyyətində
mühüm rol oynayır. Proteinlərin çoxu kimyəvi reaksiyaları sürətləndirir, yerdə qalanlar isə müdafiə, ehtiyat
saxlama, daşınma, hüceyrələrarası xəbərləşmə, hərəkət
və struktural dəstəkdə iştirak edirlər. Şəkil 5.13-də bu
funksiyalara sahib proteinlərə nümunə verilmişdir. Onlar haqqında gələcək fəsillərdə daha çox danışacağıq.
Canlıların demək olar ki, heç biri proteindən ibarət
enzimlər olmadan mövcud ola bilməzdi. Protein enzimlər kimyəvi reaksiyada özləri sərf olunmadan seçici
şəkildə reaksiyanı sürətləndirən katalizator vəzifəsini
icra edərək hüceyrə metabolizmasını tənzimləyir. Bir
enzim işini təkrar-təkrar yerinə yetirə bildiyi üçün bu
molekulları həyati prosesləri aparan işçilərə bənzətmək
mümkündür.
Bir insan hər birinin özünəməxsus struktur və funksiyası olan on minlərlə fərqli proteinə malikdir. Proteinlər struktural baxımdan elmə məlum olan maddələr
arasında ən mürəkkəb molekuldur. Proteinlər funksional baxımdan nə qədər geniş fərqliliyə sahibdirlərsə,
struktural baxımdan da bir o qədər müxtəliflidirlər: hər
proteinin öz unikal üçölçülü forması vardır.
Bütün proteinlər budaqsız polimer şəklində, eyni 20
aminturşu dəstindən yaradılır. Aminturşular arasındakı
bağa peptid rabitəsi deyildiyi üçün, aminturşu polimeri
də polipeptid adlanır. Protein bir və ya bir neçə sayda,
hər biri qatlanıb bükülərək müəyyən üçölçülü struktur
əmələ gətirən polipeptidlərdən ibarət bioloji olaraq
funksional molekuldur.

Aminturşu Monomerləri
Bütün aminturşular ortaq
Yan zəncir (R qrupu)
struktura malikdir. Aminturşu
R
həm amino, həm də karboksil
ɑ karbon
qrupuna malik üzvi molekuldur (Şəkil 4.9). Buradakı kiçik
H
O
sxemdə aminturşunun ümumi
C
C
N
formulu verilmişdir. Molekulun
H
OH
H
mərkəzində alfa (ɑ) karbon
Amin
Karboksil
adlanan bir ədəd asimmetrik
qrupu
qrupu
karbon yerləşir. Bu karbonun
bir-birindən fərqlənən dörd
fərqli qonşusu var: bir amino qrupu, bir karboksil qrupu, bir hidrogen atomu və R ilə göstərilən dəyişən qrup.
Yan zəncir olaraq da adlandırılan R qrupu bir aminturşu
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Şəkil 5.13 Protein funksiyasına ümumi baxış
Enzim proteinləri

Müdafiə proteinləri

Funksiya: Kimyəvi reaksiyaların seçici sürətləndirilməsi
Nümunə: Həzm enzimləri qida molekullarındakı rabitələrin hidrolizini
katalizləyir.

Funksiya: Xəstəliklərə qarşı qorunma
Nümunə: Anticisimlər virus və bakteriyalara bağlanaraq onları deaktivləşdirir və onların məhvinə kömək edir.
Anticisim

Enzim

Virus

Bakteriya

Ehtiyat proteinləri

Nəqliyyat proteinləri

Funksiya: Aminturşuların tədarükü
Nümunə: Süd proteini kazein məməli balası üçün əsas aminturşu
mənbəyidir. Bitki toxumunda da qida ehtiyatı proteinləri var. Ovalbumin yumurta ağı proteinidir və inkişafda olan embrion üçün aminturşu
mənbəyi kimi istifadə olunur.

Funksiya: Maddə daşınması
Nümunə: Onurğalı heyvan qanının dəmir ehtiva edən proteini, yəni
hemoqlobin oksigeni ağciyərdən bədənin digər hissələrinə daşıyır. Digər proteinlər isə burada göstərildiyi kimi, molekulları membran içində
bir yerdən digərinə köçürür.
Nəqliyyat
proteini

Ovalbumin

Embrion üçün
aminturşular
Hüceyrə membranı

Hormonal proteinlər

Reseptor proteinlər

Funksiya: Orqanizmin fəaliyyətinin koordinasiyası
Nümunə: Mədəaltı vəz tərəfindən ifraz olunan insulin hormonu digər
toxumaların qlükozu qəbul etməsinə səbəb olur və bu şəkildə qanda
şəkərin qatılığını tənzimləyir.

Funksiya: Hüceyrənin kimyəvi qıcığa cavab verməsi
Nümunə: Sinir hüceyrəsinin membranında yerləşən reseptorlar digər
sinir hüceyrələri tərəfindən buraxılan siqnal molekullarını tanıyır.
Reseptor protein

Yüksək
qan şəkəri

İnsulin
ifrazı

Normal
qan şəkəri

Siqnal molekulları

Yığıla bilən və hərəki proteinlər

Struktural proteinlər

Funksiya: Hərəkət
Nümunə: Hərəki proteinlər kirpiklərin və qamçının dalğalanmasına
görə, aktin və miozin proteinləri isə əzələnin yığılmasına görə cavabdehdir.

Funksiya: Dayaq
Nümunə: Keratin saç, dırnaq, lələk və digər dəri çıxıntılarındakı proteindir. Böcək və hörümçəklər öz baramalarını və torlarını qurmaq üçün
ipək liflərdən istifadə edir. Kollagen və elastin proteinləri heyvanların
birləşdirici toxumalarını lifli gövdəylə təmin edir.

Aktin

Miozin
Kollagen

Əzələ toxuması

Birləşdirici toxuma

Şəkil 5.14 hüceyrənin minlərlə fərqli protein əmələ

gətirmək üçün istifadə etdiyi 20 aminturşunu göstərir.
Burada amino və karboksil qrupu hüceyrə daxilində adi
pH dəyərində olduğu kimi ionlaşmış formada göstərilmişdir. Yan zəncir (R qrupu) qlisin aminturşusundakı
kimi sadə bir hidrogendən, və ya qlutamin aminturşusunda olduğu kimi, müxtəlif funksional qrupların
qoşulduğu karbon gövdəsindən ibarət ola bilir.
Yan zəncirin fiziki və kimyəvi xassələri aminturşuya
spesifik xüsusiyyətlər qazandırır və beləcə, polipeptidin
funksiyasına təsir edir. Şəkil 5.14-də aminturşular yan
zəncirə görə qruplaşdırılıb. Bir qrup hidrofobik qey76
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ri-polyar yan zəncirlərə malik aminturşulardırsa, digər
qrup hidrofilik və polyar yan zəncirə malik olanlardır.
Turş xassəyə malik aminturşular adətən mənfi yüklü
olurlar, çünki yan zəncirdəki karboksil qrupu hüceyrənin normal pH səviyyəsində ionlaşmış vəziyyətdə olur.
Qələvi aminturşuların yan zəncirində isə əksər hallarda
müsbət yüklü amino qrupu olur. (Qeyd edək ki, bütün
aminturşuların karboksil və amino qrupları vardır. Turş
və qələvi terminləri sadəcə aminturşunun yan zənciri
nəzərə alınaraq istifadə olunur). Yüklü olduqları üçün
turş və qələvi yan zəncirlər, eyni zamanda hidrofilik
xassəyə malikdir.

Şəkil 5.14 Proteinlərdəki 20 aminturşusu. Aminturşular burada yan zəncirin (R qruplarının)
xassələrinə görə qruplaşdırılıb və pH 7.2-də mövcud olan formalarında göstərilib. Aminturşuların
üçhərfli və birhərfli qısaltmaları mötərizədə göstərilib. Proteinləri əmələ gətirən bütün aminturşular
L enantiomerlərdir (Şəkil 4.7c).
Qeyri-polyar yan zəncirlər; hidrofobik
Yan zəncir
(R qrupu)

Qlisin
(Gly, G)

Alanin
(Ala, A)

Metionin
(Met, M)

Valin
(Val, V)

Fenilalanin
(Phe, F)

Leysin
(Leu, L)

Triptofan
(Trp, W)

İzoleysin
(Ile, I)

Prolin
(Pro, P)

Polyar yan zəncirlər; hidrofilik
Sisteinin polyarlığı çox zəif olduğu üçün, bəzən qeyri-polyar
aminturşulara aid edilir.

Serin
(Ser, S)

Treonin
(Thr, T)

Tirozin
(Tyr, Y)

Sistein
(Cys, C)

Asparagin
(Asn, N)

Qlutamin
(Gln, Q)

Elektrik yüklü yan zəncirlər; hidrofilik
Qələvi (müsbət yüklü)
Turşu (mənfi yüklü)

Asparagin turşusu
(Asp, D)

Qlutamin turşusu
(Glu, E)

Lizin
(Lys, K)

Arginin
(Arg, R)

Histidin
(His, H)
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Polipeptid - Aminturşu Polimeri
Aminturşulardan bəhs etdiyimizə görə, artıq onların
polimer əmələ gətirməsinə keçə bilərik (Şəkil 5.15).
Proses zamanı bir aminturşunun karboksil qrupu ilə
digərinin amino qrupu yan-yana gələrək dehidrasiya
reaksiyası vasitəsilə bir su molekulu ortaya çıxarır və
rabitə əmələ gətirir. Əmələ gələn rabitə peptid rabitəsi adlanır. Bu proses təkrarlanaraq bir sıra aminturşunu
peptid rabitəsi ilə bir-birinə qoşur və polipeptid yaradır.
Hüceyrələrin polipeptid istehsalı haqda daha ətraflı
Başlıq 17.4-də öyrənəcəksiniz.
Şəkil 5.15-də bənövşəyi rənglə işarələnmiş təkrarlanan atom sırası polipeptid gövdə adlanır. Bu polipeptid
gövdədən müxtəlif aminturşu yan zəncirləri (R qrupları) çıxır. Polipeptiddəki aminturşu sayı bir neçədən
minə və ya daha artığına qədər dəyişir. Hər bir polipeptid zəncirinin özünəməxsus xətti aminturşu ardıcıllığı
vardır. Polipeptidin bir ucunda sərbəst amino qrupu (N
ucu), digər ucunda isə sərbəst karboksil qrupu (C ucu)
Şəkil 5.15 Polipeptid zəncirin əmələ gəlməsi. Peptid rabitəsi bir
aminturşunun karboksil qrupu ilə digərinin amino qrupunu birləşdirən
dehidrasiya reaksiyası nəticəsində əmələ gəlir. Peptid rabitələri ardıcıllıqla əmələ gəlir və amino ucunda (N ucu) yerləşən aminturşudan
başlayır. Polipeptidin təkrarlanan gövdəsi (bənövşəyi) var; aminturşu
yan zəncirləri (sarı və yaşıl) bu gövdəyə bağlanır.

Peptid rabitəsi

Yeni peptid rabitəsinin
yaranması
Yan
zəncirlər
(R
qrupları)

Gövdə

Amino ucu
(N ucu)

Peptid
rabitəsi

Karboksil ucu
(C ucu)

TƏSVİR ET Üçhərfli və birhərfli kodlardan istifadə edərək yuxarıdakı üç aminturşunu adlandır. Yeni peptid rabitəsini əmələ gətirəcək
karboksil və amino qruplarını dairəyə al.
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yer alır. Bütövlükdə molekulun kimyəvi xassəsi yan
zəncirlərinin növü və ardıcıllığı tərəfindən müəyyən
olunur: bu xassələri polipeptidin necə büküləcəyini və
buna bağlı olaraq da onun son forma və kimyəvi xarakterini təyin edir. Təbiətdəki ucsuz-bucaqsız polipeptid
müxtəlifliyi daha öncə bəhs etdiyimiz bir prinsipi gözlər
önünə sərir: hüceyrə məhdud sayda monomerləri bir-birinin ucuna çeşidli ardıcıllıqla əlavə edərək, müxtəlif
növ polimerlər əldə edə bilir.

Protein Struktur və Funksiyası
Proteinin özünəməxsus fəaliyyəti onun mürəkkəb
üçölçülü strukturunun nəticəsidir. Bu memari strukturun ən sadə səviyyəsi aminturşu ardıcıllığıdır. Polipeptidin aminturşu ardıcıllığı bizə proteinin üçölçülü
strukturu (bundan sonra sadəcə struktur) və funksiyası
haqqında nə deyə bilər? Polipeptid termini ilə protein
termini bir-birinin sinonimi deyil. Yalnız bir polipeptiddən ibarət protein üçün belə, bu əlaqəni uzun bir
iplik ilə bu iplikdən toxunmuş xüsusi ölçü və formaya
malik paltara bənzətmək olar. Funksional protein təkcə
bir polipeptid zənciri deyil. Protein bir və ya daha çox
polipeptidin dəqiq şəkildə əyilərək, qatlanıb bükülərək
unikal şəklə gəldiyi molekuldur. Bu molekulu müxtəlif
şəkildə göstərmək mümkündür (Şəkil 5.16). Hüceyrənin
normal şərtləri altında proteinin üçölçülü strukturunun
necə olacağını təyin edən şey hər polipeptidin aminturşu ardıcıllığıdır.
Polipeptid hüceyrədə sintez olunarkən, bəzən zəncir
öz-özünə bükülərək proteinin son funksional formasını
ala bilir. Bu bükülməyə icazə verən şey zəncirin müxtəlif hissələri arasında rabitələrin yaranmasıdır ki, bu da
öz növbəsində, aminturşu ardıcıllığının necəliyindən
asılıdır. Bəzi proteinlər kürəşəkilli (kürəvi proteinlər),
digərləri isə uzun lif (lifli proteinlər) formasındadır. Bu
böyük kateqoriyalar içində, saysız-hesabsız altnövlər
mövcuddur.
Proteinin özünəməxsus strukturu onun funksiyasını
təyin edir. Bu makromolekulların funksiyası, demək
olar ki, hər zaman başqa bir molekulu tanıyaraq, ona
bağlanma qabiliyyətindən asılıdır. Forma ilə funksiyanın uyğunluğunun parlaq nümunəsini göstərən Şəkil
5.17-də anticisim (bədənin öz proteini) qrip virusunun
üzərindəki spesifik yad maddəni dəqiqliklə tanıyır və
parçalanması üçün işarələyir. Başlıq 2.3-dəki endorfin
nümunəsində də molekulların bir-birinə uyğun formalarından bəhs etmişdik: Vücudun istehsal etdiyi endorfin molekulları və sintetik dərman morfin insan beyin
hüceyrələrinin səthindəki reseptor proteinlərə bağlanaraq eyforiya və ağrıkəsici təsiri göstərir. Bu bağlanma
açarın kilidə oturmasına bənzər prosesdir (Şəkil 2.16).
Başqa reseptorlar kimi, endorfin reseptoru da proteindir. Proteinin funksiyası (məsələn, reseptor proteininin
spesifik ağrıkəsici siqnal molekuluna bağlanma qabiliyyəti) onun mürəkkəb molekulyar strukturu nəticəsində
yaranan xassədir.

Şəkil 5.16

Protein Vizualizasiyası
Lizozimə birləşmiş hədəf molekul
(bakteriya hüceyrəsinin səthində)

Məqsəddən asılı olaraq, proteini illüstrasiyada müxtəlif şəkildə göstərmək mümkündür.

Struktural Modellər
Protein strukturu tədqiqatlarından əldə
olunan informasiya əsasında kompüterlə
müxtəlif modellər yaratmaq olur. Hər
bir model protein strukturunun müxtəlif
aspektini vurğulayır, lakin bunlardan heç
biri proteinin həqiqi strukturunu tam əks
etdirmir. Buradakı hər üç model göz yaşı
və tüpürcəkdə bakteriyanın üzərindəki
hədəf molekullara bağlanaraq infeksiyanın
qarşısını alan lizozim proteinini təsvir edir.
Hansı modeldə polipeptid gövdəni
görmək daha asandır?

Şar modeli: Proteinin hidrogendən
başqa bütün atomlarını göstərir və
ümumi kürəvi formasını vurğulayır.
Atomların rəngləri: boz = karbon,
qırmızı = oksigen, mavi = azot və
sarı = kükürd.

Lent modeli: Yalnız polipeptid
gövdəni göstərir, üçölçülü
forma əmələ gətirmək üçün necə
büküldüyünü və burulduğunu vurğulayır, burada disulfid körpülər
ilə sabitlənmişdir (sarı xəttlər).

Tel modeli (mavi): Polipeptid
gövdəni ondan uzanan yan
zəncirlərlə (R qrupları ilə) birlikdə
göstərir (Şəkil 5.15). Lent modeli
(bənövşəyi) tel modelinin üzərində
göstərilmişdir.

Mədəaltı vəzdə insulin
sintez edən hüceyrə

Sadələşdirilmiş
Diaqramlar
Hər zaman təfsilatlı kompüter
modelindən istifadə olunması
zəruri deyil. Məqsəd proteinin
strukturunu yox, funksiyasını
qabartmaqdırsa, sadələşdirilmiş diaqram daha əlverişlidir.

İnsulin

Enzim
Rodopsin proteininin
ümumi forması ilə
yanaşı, daxili detallarını
da göstərmək üçün lent
modelinin konturlarını əhatə edən sadə
yarı-şəffaf forma təsvir
olunmuşdur.

Struktural detallara
ehtiyac yoxdursa, proteini
təmsil etmək üçün tünd
rəngli formadan istifadə
etmək məqsədəuyğundur.

Burada ümumi bir enzimi göstərmək üçün
sadə formadan istifadə olunub, çünki bu
diaqram ümumi olaraq enzimin fəaliyyətinə
yönəlib.

Lizozimin ümumi formasını göstərən və şəklin yuxarı hissəsindəki molekulyar modellərə
əsaslanan sadə versiyasını çək.

Anticisim proteini

Burada protein, insulində
olduğu kimi, bəzən sadə nöqtə
şəklində göstərilir.

Nə üçün burada insulinin əsl formasını
göstərmək vacib
deyil?

Qrip virusu proteini

Şəkil 5.17 İki protein səthinin forma cəhətdən uzlaşması. Qrip

virusu proteininə (sarı və yaşıl, sağda) bağlanmış anticisim proteininin
(göy və narıncı, solda) kompüter modelini yaratmaq üçün Rentgen
kristalloqrafiyasından əldə olunan informasiyadan istifadə olunmuşdur.
Tel modelində iki proteinin bir-birinə bağlandığı bölgələr dəyişdirilərək
“elektron sıxlığı xəritəsi”nə çevrilmiş, kompüter proqramı vasitəsilə
proteinlər bir-birindən bir qədər uzaqlaşdırılmışdır.

Protein Strukturunun Dörd Səviyyəsi
Geniş müxtəlifliyinə baxmayaraq, bütün proteinlər
üçmərtəbəli struktura malikdir: birincili, ikincili və
üçüncülü struktur. Dördüncülü struktur ancaq birdən
çox polipeptidi olan proteinlərdə olur. Şəkil 5.18 bu dörd
struktural səvviyəni təsvir edir. Növbəti bölümə keçməzdən əvvəl, bu şəkli diqqətlə nəzərdən keçirin.
VİZUAL BACARIQ Bu kompüter modelləri iki proteinlə bağlı nəyi
görməyə imkan verir?
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Şəkil 5.18

Proteinin Struktur Səviyyələri
Birincili Struktur

İkincili Struktur

Xətti aminturşu zənciri

Polipeptid gövdəsinin atomları arasındakı hidrogen rabitələri ilə sabitlənən bölgələr

Aminturşular

Transtiretinin
α spiral bölgəsi
Hidrogen rabitəsi
Transtiretinin β qırışlı qatlar bölgəsi

H3N
Amino ucu 1
+

30

5

25

35

10

15

20

40

Hidrogen rabitəsi

45

50

Transtiretin birincili strukturu
70
75

65

80

115

90

110

120

125

55

60

85

105

100

95

O
C

Karboksil ucu
O–

Proteinin birincili strukturu onun aminturşu ardıcıllığıdır.
Məsələn, vücudda A vitamini və tiroid hormonlarından birini
daşıyan kürəvi qan proteini olan transtiretinə baxaq. Transtiretin 127 aminturşulu dörd ədəd eyni növ polipeptid zəncirindən əmələ gəlir. Birincili strukturu aydın görmək üçün
zəncirlərdən biri açıq formada göstərilmişdir. Zəncirdəki 127
mövqenin hər biri üçhərfli qısaltma ilə göstərilən 20 aminturşu növündən biri tərəfindən tutulmuşdur.
Birincili struktur uzun bir sözdəki hərflərin düzülüşünə
bənzəyir. 127 aminturşu uzunluğunda olan polipeptid zəncirini 20127 fərqli şəkildə düzmək mümkündür. Ancaq birincili
struktur aminturşuların təsadüfi birləşməsi ilə deyil, irsi
genetik informasiya əsasında təyin olunur. Birincili struktur
polipeptid aminturşularının gövdə və yan zəncirlərinin (R
qrupu) kimyəvi təbiətinə görə ikincili və üçüncülü strukturunu təyin edir.
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β iplik adətən karboksil
uca doğru çəkilən bükülmüş, yaxud düz ox kimi
təsvir olunur.

Əksər proteində təkrar-təkrar qıvrılan, yaxud bükülən və
proteinin ümumi formasına təsir edən seqmentlər mövcuddur.
İkincili struktur adlandırılan bu qıvrılma və bükülmələr polipeptid gövdəsinin təkrarlanan hissələri arasındakı hidrogen
rabitələrinin nəticəsidir (aminturşu yan zəncirlərinin deyil).
Gövdədəki oksigen atomları qismən mənfi, azotlara birləşən
hidrogen atomları isə qismən müsbət yükə sahibdir (Şəkil
2.14). Ona görə də bu atomlar arasında hidrogen rabitəsi yarana bilir. Fərdi olaraq hidrogen rabitəsi zəif olsa da, proteinin
nisbətən uzun bir bölgəsində təkrarlandığı zaman, bu bölgədə
onun müəyyən formasını saxlamağa gücü çatır.
İkincili strukturlardan biri α spiral formasıdır; yuxarıda
göstərildiyi kimi, bu incə qıvrım hər dördüncü aminturşu
arasındakı hidrogen rabitəsi vasitəsilə əmələ gəlir. Transtiretin
polipeptidinin yalnız bir α spiral bölgəsi (bax Üçüncülü Struktur
bölməsi) olsa da, başqa kürəvi proteinlərin düz (spiralvari
olmayan) seqmentlər ilə ayrılan bir neçə spiralvari bölgələri
olur (bax Dördüncülü Struktur bölməsindəki hemoqlobin). Saçın
struktural proteini, α-keratin kimi bəzi lifli proteinlərin bir çox
hissəsində α spiral strukturu mövcuddur.
İkincili strukturun digər əsas növü β qırışlı qatlardır. Yuxarıda da göstərildiyi kimi, bu strukturda polipeptid zəncirinin
yan-yana yerləşən iki və ya daha artıq seqmenti (bunlara β
zənciri də deyilir) polipeptid gövdəsinin iki paralel seqmentləri arasındakı hidrogen rabitələri vasitəsilə bağlanır. Transtiretində olduğu kimi (bax: Üçüncülü Struktur), β qırışlı qatlar bir
çox kürəvi proteinin özəyini təşkil edir və hörümçək torunun
ipəyi kimi bəzi lifli proteinlərin böyük hissəsini əmələ gətirir.
Yüzlərlə, minlərlə hidrogen rabitəsi birlikdə hörümçəyin ipək
lifini eyni çəkiyə malik polad kəndirdən daha güclü edir.
Hörümçəklər β qırışlı qatlara malik struktural proteinlərdən qurulmuş ipək liflər
ifraz edir. Bu, tora elastiklik,
dartılıb-yığılma qabiliyyəti
qazandırır.

Üçüncülü struktur

Dördüncülü struktur

Yan zəncirlər arasındakı əlaqələrlə
sabitlənən üçölçülü forma

Birdən çox polipeptidin birləşməsi
(yalnız bəzi proteinlər)

α spiral

Transtiretin
polipeptidi

Tək
polipeptid
subvahidi

β qırışlı qat

Burada transtiretin polipeptidinin lent modelindəki ikinci
strukturunun üzərinə, onun üçüncülü strukturu çəkilmişdir. İkincili struktur gövdə elementləri arasındakı əlaqədən
yaranarkən, üçüncülü struktur aminturşu yan zəncirlər (R
qrupları) arasındakı əlaqədən əmələ gələn ümumi polipeptid
formasıdır. Üçüncülü struktura töhfə verən əlaqələrdən biri
(adı bir qədər yanıldıcıdır) hidrofobik əlaqədir. Bir polipeptid funksional forma alarkən, hidrofobik (qeyri-polyar) yan
zəncirlərə sahib aminturşular adətən sudan uzaqda, proteinin iç tərəflərində yığılırlar. Yəni “hidrofobik əlaqə”, əslində
qeyri-polyar maddələrin sudan qaçması nəticəsində yaranır.
Qeyri-polyar yan zəncirli aminturşular bir-birinə yaxınlaşdıqda, Van der Waals əlaqələri onları bir arada saxlayır. Bundan
əlavə, polyar yan zəncirlər arasındakı hidrogen rabitələri
və yüklü (mənfi və ya müsbət) yan zəncirlər arasındakı ion
rabitələri üçüncülü strukturun stabilliyində rol oynayır. Hüceyrənin sulu mühitində bütün bu əlaqələr zəifdir, lakin onlar
birlikdə proteinə unikal forma verir.
Disulfid körpüsü adlanan kovalent rabitə proteinin formasını daha da möhkəmləndirir. Yan zəncirlərində (Şəkil 4.9)
sulfhidril qrupu (—SH) olan iki sistein monomeri proteinin
bükülməsi ilə bir-birinə yaxınlaşdıqda onların arasında disülfid körpüsü əmələ gəlir. Bir sistein kükürdü başqa bir sistein
kükürdü ilə disulfid rabitə (—S—S—) yaradaraq proteinin
hissələrini bir-birinə pərçimləyir (Şəkil 5.16: lent modelindəki
sarı xətlər). Sadalanan müxtəlif növ əlaqələr burada göstərilən
xəyali polipeptidin kiçik bir hissəsi üçün təsvir olunduğu kimi,
proteinin üçüncülü strukturunda iştirak edə bilir.

Hidrogen
rabitəsi

Disulfid
körpüsü
Proteinin
kiçik hissəsinin
polipeptid
gövdəsi

Hidrofobik
və Van
der Waals
əlaqələri

Transtiretin
proteini
(dörd eyni
polipeptid)

Bəzi proteinlər funksional halda birdən çox polipeptid
zəncirindən ibarət olur. Dördüncülü struktur bu polipeptid
subvahidlərinin bir yerə yığılması nəticəsində əmələ gələn
ümumi protein strukturudur. Məsələn, dörd polipeptiddən
ibarət bütöv kürəvi transtiretin molekulu yuxarıdakı şəkildə
təsvir olunmuşdur.
Digər nümunə, üç ədəd eyni spiralvari polipeptidin bir-biri
ətrafına dolanmasıyla əmələ gələn qüvvətli kollagen lif proteinidir. Dəri, sümük, vətər, liqament və s. vücud hissələrində
birləşdirici toxumanın tirləri olaraq işləyən kollagen liflərinin
bu strukturu funksiyasına uyğundur. (Kollagen insan bədənindəki bütün proteinlərin 40%-ni təşkil edir).
Kollagen

Qırmızı qan hüceyrələrinin oksigendaşıyıcı proteini hemoqlobin dördüncülü struktura malik kürəvi proteinə başqa
bir misaldır. Hemoqlobin ikisi bir növ (α), digər ikisi isə
başqa növ (β) olan dörd ədəd polipeptiddən
ibarətdir. α və β subvahidlərinin
hər ikisi əsasən α-spiral ikincili
strukturdan təşkil olunmuşdur. Hər subvahiddə oksigenlə
birləşən dəmir atomlu hem adlı
qeyri-polipeptid komponent var.
Hem
Dəmir
β subvahidi
α subvahidi

İon rabitəsi

α subvahidi
β subvahidi

Hemoqlobin
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Şəkil 5.19 Proteində bir aminturşunun yerdəyişməsi oraqvari hüceyrə xəstəliyinə səbəb olur.
Birincili
Struktur

Normal hemoqlobin

1
2

Dördüncülü
Struktur

Normal β subvahid

Normal
hemoqlobin

3

β

4
5
7

2

Oraqvari β subvahid

β

3

α

Oraqvari
hemoqlobin
β

4
5

Funksiyası

α

6
7
β

Qırmızı Qan Hüceyrəsinin Forması

Normal hemoqlobin proteinləri
bir-birinə bağlanmır, müstəqil
şəkildə oksigen daşıyır.

Normal qırmızı
qan hüceyrələri
hemoqlobin
proteinləri ilə
dolu olur.

Oraqvari hemoqlobin proteinləri
arasındakı hidrofobik
əlaqə onların lif şəklində
yığılmasına
səbəb olur;
oksigen
daşıma
qabiliyyəti
ciddi
şəkildə
azalır.

Anormal
hemoqlobin
lifləri qırmızı
qan hüceyrələrini oraq şəklində
deformasiyaya
uğradır.

α

6

1
Oraqvari hemoqlobin

İkincili və
Üçüncülü Struktur

α

ƏLAQƏ QUR Valin və qlutamin turşusu (Şəkil 5.14) aminturşularının kimyəvi xassələrini nəzərə alaraq
qlutamin turşusu valinlə əvəz olunduqda protein funksiyasında baş verən gözlənilməz təsiri izah edin.

Oraqvari Hüceyrə Xəstəliyi: Birincili
Strukturda Dəyişiklik
Birincili (əsas) strukturda baş verən kiçik bir dəyişiklik belə, proteinin forma və funksiyasına təsir edə
bilir. Məsələn, irsi qan xəstəliyi olan oraqvari hüceyrə
xəstəliyi qırmızı qan hüceyrəsinin oksigendaşıyıcı proteini hemoqlobinin birinci strukturunda, altıncı sırada
olmalı olan qlutamin turşusunun əvəzinə başqa bir
aminturşunun (valin) olması ilə əmələ gəlir. Adi qırmızı
qan hüceyrələri disk şəklində ikən, oraqvari hüceyrə
xəstəliyində anormal hemoqlobin molekulları zəncir
şəklində bir yerə toplaşmağa meyillidir və bunun nəticəsində bəzi hüceyrələr oraq formasında deformasiyaya
uğrayır (Şəkil 5.19). Vaxtaşırı kələ-kötür hüceyrələr incə
qan damarlarında yığılıb qan dövranını pozur, xəstədə
“oraqvari hüceyrə böhranı”na yol açırlar. Bu insanların
çəkdiyi əziyyət protein strukturundakı çox kiçik dəyişikliyin belə, necə dağıdıcı nəticələrə gətirib çıxara
bildiyinin dramatik nümunəsidir.

Protein Strukturunu Təyin Edən Nədir?
Proteinin özünəməxsus forması onun funksiyasını
təyin edir. Bəs bu formanı təyin edən əsas faktorlar
nələrdir? Cavabın böyük qismini bilirsiniz: Aminturşu
ardıcıllığı verilən hər hansı polipeptidin üçölçülü formasını təxmin etmək mümkündür. Bu üçölçülü forma
polipeptidin ikincili və üçüncülü strukturlarını əmələ
gətirən qarşılıqlı əlaqələrə əsaslanır. Protein bükülməsi
onun sintezi zamanı hüceyrənin başqa minlərlə molekulla dolu mühitində, başqa proteinlərin köməkliyi ilə
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baş verir. Lakin proteinin strukturu mühitdəki fiziki
və kimyəvi şərtlərdən də asılıdır. Ətrafındakı pH, duz
qatılığı, temperatur və digər faktorlar dəyişərsə, protein daxilindəki zəif kimyəvi rabitə və əlaqələr pozular.
Nəticədə, protein əsl formasını itirərək açıla bilir: bu
proses denaturasiya adlanır (Şəkil 5.20). Düzgün formada olmadığı üçün denaturasiya olmuş protein bioloji
olaraq aktiv deyildir.
Proteinlərin əksəriyyəti sulu mühitdən efir və ya
xloroform kimi qeyri-polyar həlledici maddəyə köçürüldüyü zaman denaturasiyaya məruz qalır. Bu zaman polipeptid zənciri yenidən bükülərək hidrofobik hissələrini xarici tərəfə, həlledici maddəyə doğru yönəltmək
istəyir. Digər denaturasiya faktorları arasında proteinin
formasını qoruyub saxlamasına kömək edən hidrogen
Şəkil 5.20 Proteinin denaturasiya və renaturasiyası. Yüksək
temperatur və ya müxtəlif kimyəvi müdaxilələr proteini denaturasiya
edərək, onun formasını və buna bağlı olaraq da funksiyasını itirməsinə səbəb olur. Əgər denaturasiyaya uğramış protein həll olmuş
şəkildə qalsa, onun ətraf mühiti kimyəvi və fiziki cəhətdən normal
hala döndüyü zaman renaturasiya edə bilər.
De

Normal protein

naturasiya

R en

a
aturasiy

Denaturasiyaya uğramış
protein

rabitələri, ion rabitələri və disulfid körpülərini pozan
kimyəvi maddələr vardır. Denaturasiya yüksək istilik
nəticəsində də baş verir. İstilik polipeptid zəncirini həddindən artıq çalxalayaraq, proteini stabilləşdirən zəif
əlaqələri sındıraraq denaturasiyaya səbəb olur. Bişirilən
yumurta ağı ona görə şəffaflığını itirir ki, denaturasiyaya məruz qalmış proteinlər həll olmur və bərkiyir. Bu
məfhum, eyni zamanda yüksək qızdırmanın niyə həyati
təhlükə yaratdığını da izah edir: yüksək vücud temperaturunda qandakı proteinlər denaturasiya olurlar.
Bişmiş yumurtanı soyuducuya qoyduqda maye halına
geri qayıtmır. Ancaq bəzi hallarda, sınaq şüşəsində
istilik və ya kimyəvi maddə təsiri ilə denaturasiya olan
protein təsiredici amil uzaqlaşdırıldığı zaman, yenidən
funksional formasına qayıda bilir. Buradan belə bir
nəticəyə gəlmək olar ki, proteinin öz formasını alması
üçün lazımi informasiya onun birincili strukturunda
mövcuddur; bu mülahizə bir çox kiçik protein üçün doğrudur. Aminturşu ardıcıllığı proteinin formasını təyin
edir: ɑ spiralın və β qırışlı qatların harada əmələ gələcəyi, disulfid körpülərinin hansı aminturşular arasında
qurulacağı, ion rabitələrin yeri və s. informasiya birincili
strukturda var. Bəs hüceyrə daxilində protein bükülməsi
necə baş verir?

Hüceyrədə Protein Bükülməsi
Hazırda biokimyaçılara təxminən 65 milyon protein
növü məlumdur və bu rəqəmə hər ay 1.5 milyon əlavə
olunur. Bunların arasından 35 000-nin üçölçülü forması
bilinməkdədir. Tədqiqatçılar bir sıra proteinin birincili
strukturu ilə üçölçülü strukturu arasındakı əlaqələri öyrənib protein bükülməsinin qanunauyğunluqlarını kəşf
etməyə çalışırdılar. Lakin, təəssüf ki, protein bükülmə
prosesinin bu qədər sadə olmadığı ortaya çıxdı. Alimlər
əksər proteinin son formaya çatanadək, bir neçə struktural ara formadan keçdiyini düşünürlər. Buna görə də
proteinin son formasına baxaraq bükülmə mərhələlərini
başa düşmək olmur. Lakin biokimyaçılar bu ara mərhələləri izləmək və bu əhəmiyyətli prosesi öyrənmək
üçün metodlar inkişaf etdirmişdirlər.
Hüceyrədə polipeptidin səhv bükülməsi ciddi pozuntulara səbəb olur və bu məsələ tibbi tədqiqatların
diqqət mərkəzinə yerləşməyə başlamışdır. Sistik fibroz,
Alzheimer, Parkinson və “dəli dana” kimi bir çox xəstəlik səhv bükülmüş proteinlərin yığılması nəticəsində
əmələ gəlir. Şəkil 5.18-də göstərilən transtiretin proteininin səhv bükülmüş versiyasının demensiya daxil olmaqla, bir sıra başqa xəstəliyə yol açdığı ehtimal olunur.
Tək bir protein minlərlə atomdan ibarət olduğu
üçün, doğru bükülmüş protein əldə ediləndə belə,
onun dəqiq üçölçülü formasını təsvir etmək asan deyil.
Proteinin üçolçülü formasını təyin etmək üçün ən çox
istifadə olunan metod Rentgen kristalloqrafiyasıdır. Bu metod kristallaşmış molekulun atomlarından
Rentgen şüalarının difraksiyasına əsaslanır. Alimlər bu
metoddan istifadə edərək protein molekulundakı hər
bir atomun yerini dəqiqliklə göstərən üçölçülü modellər
qura bilirlər (Şəkil 5.21). Nüvə maqnit rezonansı (NMR)

Şəkil 5.21

Tədqiqat Metodu Rentgen Kristalloqrafiyası
Tətbiq Alimlər Rentgen kristalloqrafiyasından istifadə edərək, nuklein turşusu və protein kimi makromolekulların üçölçülü (3D) strukturunu təyin edə bilirlər.
Metod Tədqiqatçılar kristallaşmış protein və ya nüklein turşusunun
içindən Rentgen şüası keçirir. Kristalın atomları Rentgen şüalarını
nizamlı bir şəkildə əyir (difraksiya edərək); rəqəmsal detektor əyilmiş
şüaları Rentgen şüası difraksiya naxışı kimi bilinən, nöqtə naxışı şəklində qeydə alır (bunun bir örnəyi aşağıda göstərilmişdir).
Difraksiya olmuş
Rentgen şüaları
Rentgen şüası
mənbəyi

gen
Rent sı Kristal
şüa

Rəqəmsal
detektor

Rentgen şüası
difraksiya naxışı

Nəticə Rentgen şüası difraksiya naxışlarından və kimyəvi
metodlarla təyin olunmuş
monomer ardıcıllığından
istifadə edərək makromolekulların 3D kompüter modelini qurmaq mümkündür.
Məsələn, buradakı model
dörd subvahiddən ibarət
transtiretindir (Şəkil 5.18).

spektroskopiyası və bioinformatika (Başlıq 5.6) protein
struktur və funksiyasını başa düşmək üçün tamamlayıcı
yanaşmalardır.
Protein strukturunu öyrənməyin nəyə görə çətin
olduğunu izah edən sadə bir səbəb var. Artan sayda
biokimyəvi tədqiqatlar göstərir ki, bir çox protein və ya
proteinin bir hissəsi hədəf protein və digər növ molekullar ilə əlaqəyə girmədiyi müddətcə, seçilən üçölçülü
struktur əmələ gətirmir. Onların elastikliyi və strukturlarındakı qeyri-müəyyənlik funksiyalarının əhəmiyyətli
parçasını təşkil edir. Güman ki, bu xassə onların fərqli
zamanlarda fərqli hədəflərə bağlanması üçün lazımdır.
Ehtimal olunur ki, təbiətcə dağınıq protein adı verilən
bu proteinlər məməli heyvanlarda bütün proteinlərin
20-30%-ini təşkil edir. Hal-hazırda bu mövzu elmi tədqiqatların diqqət mərkəzində yer alır.

YOXLAMA 5.4
1. Polipeptidin hansı hissələri proteinin ikincili strukturunu bir
arada tutur? Bəs dördüncülü strukturu saxlayan nədir?
2. İndiyədək yunan əlifbasının ɑ və β hərfləri ən azı üç cüt strukturu ifadə etmək üçün istifadə olunmuşdur. Bunlar hansılardır? Hər birini qısaca təsvir edin.
3. ƏGƏR Polipeptidin valin, leysin və izoleysin aminturşuları
ilə zəngin bölgəsi bükülmüş polipeptiddə harada yerləşər?
İzah edin.
FƏSİL 5
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BAŞLIQ 5.5
Nuklein turşuları irsi informasiyanı
daşıyan, ekspressiyasını təmin
edən və gələcək nəsillərə ötürən
molekullardır
Polipeptidin birincili strukturu proteinin formasını
təyin edirsə, bəs birincili strukturu təyin edən nədir?
Polipeptidin aminturşu ardıcıllığını gen adlanan irsiyyət
vahidləri proqramlaşdırır. Gen nuklein turşusu qrupunun üzvü olan DNT-dən ibarətdir. Nuklein turşusu isə
nukleotid monomerlərindən əmələ gələn polimerdir.

Şəkil 5.22 Gen ekspressiyası: DNT → RNT → protein. Eukariot
hüceyrənin nüvəsindəki DNT, məlumat RNT-sinin (mRNT) sintezi
vasitəsilə sitoplazmadakı protein sintezini idarə edir.
DNT

Nüvədə
mRNT-nin
sintezi

Nüvə
Sitoplazma

Nuklein Turşusunun Rolu
Nuklein turşularının iki növü, dezoksiribonuklein
turşusu (DNT) və ribonuklein turşusu (RNT) canlı
orqanizmlərin malik olduğu mürəkkəb komponentlərin
bir nəsildən digərinə ötürülərək yenidən yaradılmasını təmin edir. Molekullar arasında unikal yer tutan
DNT öz çoxalma prosesini yönləndirmək qabiliyyətinə
sahibdir. DNT, eyni zamanda RNT sintezini və bu RNT
vasitəsilə protein sintezini də idarə edir. Bu iki addım
birlikdə gen ekspressiyası prosesini təşkil edir
(Şəkil 5.22).
DNT orqanizmin valideynlərindən miras aldığı genetik materialdır. Hər bir xromosom bir ədəd uzun DNT
ehtiva edir və yüzlərlə gen daşıyır. Hüceyrə ikiyə bölünüb çoxalarkən, DNT molekullarının surəti çıxarılır və
növbəti nəsilə ötürülür. Hüceyrənin bütün fəaliyyətini
proqramlaşdıran informasiyasının yazıldığı yer DNTnin strukturudur. Lakin necə ki, kompüter proqramı
öz-özünə bir məhsul üzərindəki barkodu oxuya bilmir,
eləcə də DNT birbaşa hüceyrəvi əməliyyatları həyata
keçirmir. Barkodun oxunması üçün skaner lazım olduğu kimi, genetik proqramları da həyata keçirmək üçün
proteinlərə gərək var. Hüceyrənin iş görən avadanlığı
— yəni bioloji funksiyaları həyata keçirən alətləri —
əsasən proteinlərdir. Məsələn, qırmızı qan hüceyrəsində
oksigen daşıyan, daha əvvəl də gördüyünüz hemoqlobin proteinidir (Şəkil 5.18), onun spesifik strukturunu
təyin edən DNT yox.
Bəs genetik informasiyanın DNT-dən proteinə doğru
axışında, yəni gen ekspressiyası prosesində nuklein
turşularının digər növü olan RNT hansı rolu oynayır?
DNT molekulu üzərindəki genlər məlumat RNT-si
(mRNT) istehsalını idarə edir. mRNT molekulu hüceyrənin protein istehsal edən qurğusu ilə əlaqəyə girərək
polipeptidin istehsalını idarə edir; polipeptid büküldükdən sonra proteinin bir hissəsini, yaxud da bütününü
əmələ gətirə bilir. Genetik informasiyanın axımını bu
ardıcıllıq ilə ifadə etmək olar: DNT→RNT→protein
(Şəkil 5.22). Protein sintezinin aparıldığı yer ribosom
adlı strukturdur. Eukariot hüceyrələrdə ribosomlar nüvə
ilə plazma membranı arasındakı bölgə olan sitoplazmada və daxili membranların üzərində yerləşərkən, DNT
nüvə içində yerləşir. Məlumat RNT-si genetik protein
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mRNT

mRNT
mRNT nüvə dəliklərindən sitoplazmaya
keçir
mRNT-də
daşınan
informasiya
əsasında
proteinsintezi
Polipeptid

Ribosom

Aminturşu

sintezi üçün təlimatları nüvədən sitoplazmaya daşıyır.
Prokariot hüceyrədə nüvə olmasa da, məlumatı DNTdən ribosomlara, oradan isə digər hüceyrəvi qurğulara daşımaq üçün yenə də mRNT-dən istifadə edilir.
Kitabın sonrakı hissələrində yeni kəşf olunmuş RNT
molekulları və onların funksiyaları haqda öyrənəcəksiniz. Bu RNT-lərin sintezini idarə edən DNT hissələri
də gen sayılır (Başlıq 18.3).

Nuklein Turşu Komponentləri
Nuklein turşuları polinukleotid adlanan və polimer
formasında mövcud olan makromolekullardır (Şəkil
5.23a). Adından da məlum olduğu kimi, polinukleotid
nukleotid monomerlərindən ibarətdir. Ümumiyyətlə,
nukleotid üç hissədən ibarətdir: beşkarbonlu şəkər
(pentoz), azot ehtiva edən (azotlu) qələvi və sayı bir ilə
üç arasında dəyişən fosfat qrupu (Şəkil 5.23b). Polinukleotid istehsalında istifadə olunan ilkin nukleotiddə
üç fosfat qrupu olur, ancaq polimerizasiya prosesində
bunların ikisi qopur. Nukleotidin heç bir fosfat qrupu
olmayan hissəsinə nukleozid deyilir.
Nukelotid strukturunu başa düşmək üçün ilk öncə
azotlu qələvinin strukturunu öyrənməliyik (Şəkil 5.23c).
Azotlu qələvi bir və ya iki azot atomu ehtiva edən
halqaya malikdir. (Bunların azotlu qələvi adlandırılmasının səbəbi azot atomlarının məhluldan H+ götürməyə
meyilli olması, yəni qələvi kimi davranmalarıdır). İki
növ azotlu qələvi mövcuddur: pirimidin və purin.
Pirimidin bir ədəd altı elementli karbon halqasına və

yanaşı nukleotidləri bir-birinə iki nukleotid şəkəri arasında körpü quran fosfat qrupundan ibarət fosfodiester
rabitəsi ilə qoşulur. Bu bağlanma tərzi şəkər-fosfat gövdəsi
adlanan təkrarlanan şəkər-fosfat naxışı əmələ gətirir
(Şəkil 5.23a). (Azotlu qələvilərin gövdənin bir parçası olmadığına diqqət edin). Polimerin iki sərbəst ucu
bir-birindən aydın şəkildə fərqlənir. Bir ucda 5’ karbona
bağlı fosfat qrupu varkən, digər ucda 3’ karbona qoşulmuş hidroksil qrupu mövcuddur. Bu uclara müvafiq
şəkildə 5’ ucu və 3’ ucu deyilir. Birtərəfli küçə kimi,
polinukleotidin də yönünün şəkər-fosfat gövdəsi boyu
5’-dən 3’-ə doğru olduğunu deyə bilərik. Qələvilər isə
şəkər-fosfat gövdəsi boyunca düzülürlər.
DNT və ya mRNT polimeri boyu sıralanan azotlu
qələvi ardıcıllığı hər gen üçün unikaldır və hüceyrəyə
çox spesifik informasiyanı təmin edir. Genlər minlərlə
nukleotiddən ibarət olduğu üçün mümkün olan fərqli qələvi ardıcıllığı effektiv olaraq sonsuzdur. Genin
daşıdığı informasiya onun özünəməxsus dörd DNT
qələvisindən ibarət ardıcıllığında gizlidir. Məsələn,
5’-AGGTAACTT-3’ ardıcıllığı bir mənaya gələrkən,
5’-CGCTTAAC-3’ ardıcıllığı tamamilə başqa məna
daşıyır. (Əlbəttə ki, həqiqi genlərin uzunluğu bundan dəfələrlə çoxdur). Gendəki qələvilərin xətti sırası
aminturşu ardıcıllığı olan proteinin birincili strukturunu, o isə öz növbəsində proteinin üçölçülü strukturunu
müəyyənləşdirərək, onun hüceyrədəki funksiyasını
təyin edir.

azota malikdir. Bu sinfin üzvləri bunlardır: sitozin (C,
ing. cytosine), timin (T) və urasil (U). Purinlər daha
böyükdür: bir ədəd altı elementli halqa ilə bir ədəd
beş elementli halqa birləşmişdir. Purinlər adenin (A) və
quanin (G, ing. guanine) qələviləridir. Spesifik qələvilər
halqalarına qoşulan kimyəvi qrupları ilə fərqlənirlər.
Adenin, quanin və sitozin həm DNT, həm də RNT molekullarında mövcud olduğu halda, timin yalnız DNT,
urasil isə yalnız RNT molekulunda olur.
İndi isə bu azotlu qələvilərə şəkər əlavə edək. DNTdə şəkər dezoksiriboz, RNT-də isə riboz şəkəridir
(Şəkil 5.23c). Bu şəkərlər arasındakı tək fərq, dezoksiriboz halqasının ikinci karbonunda bir oksigen atomunun
əskik olmasıdır. Adı da buradan qaynaqlanır: dezoksiriboz.
İndiyədək azotlu qələvi ilə şəkərdən ibarət olan
nukleozidi təsvir etdik. Nukleotidi tamamlamaq üçün
şəkərin 5’ (şəkərlərin karbonun nömrəsində apostrof
işarəsi var, Şəkil 5.23b) karbonuna bir ilə üç arasında
fosfat qrupu əlavə etməliyik. Bir fosfatlı olan versiyanın adı nukleozid monofosfat, daha çox bilinən adı isə
nukleotiddir.

Nukleotid Polimerləri
Nukleotidlər dehidrasiya reaksiyası nəticəsində polinukleotidə çevrilir. (Bu mövzu haqqında daha ətraflı
məlumat Başlıq 16.2-də verilmişdir). Polinukleotidin
Şəkil 5.23 Nuklein turşusunun komponentləri. (a) Polinukleotidin
şəkər-fosfat gövdəsi və müxtəlif azotlu qələvilərdən ibarət çıxıntıları olur.
(b) Polinukleotiddə hər nukleotid monomeri azotlu qələvi, şəkər və fosfat
qrupu ehtiva edir. Şəkərdəki karbon nömrələrinin ştrixlənməsinə (’) nəzər
yetirin. (c) Nukleozid azotlu qələvi (purin və ya pirimidin) və beşkarbonlu
şəkər (dezoksiriboz və ya riboz) ehtiva edir.

5’ ucu

AZOTLU QƏLƏVİLƏR
Pirimidinlər

Şəkər-fosfat
gövdəsi (mavi)

Sitozin (C)

Timin (T, DNT-də)

Urasil (U, RNT-də)

Purinlər

Nukleozid
Azotlu
qələvi

Adenin (A)

Quanin (G)
ŞƏKƏRLƏR

Fosfat
qrupu

Şəkər
(pentoz)

(b) Polinukleotidin nukleotid
monomeri
3’ ucu
(a) Polinukleotid və ya nuklein turşusu

Dezoksiriboz (DNT-də)

Riboz (RNT-də)

(c) Nukleozid komponentləri
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və Elmi
Araşdırma
FƏSİL1
5 Biologiyanın
Böyük Bioloji
Molekulların
Struktur
və Funksiyası

85

Şəkər-fosfat
gövdələri

Şəkil 5.24 DNT və tRNT molekullarının strukturu. (a) DNT çox vaxt qoşa spiral
formasını alır. Qoşa spiral kənarları şəkər-fosfat gövdələrinin əmələ gətirdiyi bir-birinə
antiparalel yerləşən polinukleotid zəncirlərindən (mavi lent) ibarətdir. Azotlu qələvi
cütlər arasındakı hidrogen rabitəsi iki zənciri
bir yerdə saxlayır. Burada simvolik strukturlar ilə göstərildiyi kimi, adenin (A) yalnız
timin ilə (T), quanin (G) isə yalnız sitozin ilə
(C) cütləşə bilər. Buradakı hər DNT zənciri
Şəkil 5.23a-dakı polinukleotidin struktural
bənzəridir. (b) tRNT-nin müəyyən antiparalel
hissələri cütləşdiyi üçün, molekul L hərfinə
bənzəyir. RNT-də A, U ilə cütləşir.

Hidrogen
rabitələri

Hidrogen rabitəsi ilə
birləşmiş qələvi cütü

(a) DNT

Hidrogen rabitəsi ilə
birləşmiş qələvi cütü

DNT və RNT Molekullarının Strukturu
DNT xəyali ox ətrafında burulan iki polinukleotid
zəncir, yəni ikiqat spiral şəklində molekuldur
(Şəkil 5.24a). İkitərəfli avtomobil yolu kimi, bu iki
şəkər-fosfat gövdəsi də bir-birinə əks yöndədir və
buna antiparalel yerləşmə deyilir. Şəkər-fosfat gövdəsi
spiralın kənar hissəsində yerləşir. Azotlu qələvilər isə
spiralın iç hissəsində bir-biriləri ilə cütlüklər əmələ
gətirirlər. Cütləşmiş qələvilər arasındakı hidrogen
rabitələri bu iki zənciri bir yerdə saxlayır (Şəkil 5.24a).
DNT molekullarının əksəriyyəti minlərlə, hətta
milyonlarla qələvi cütü uzunluğundadır. Eukariot
xromosomunu təşkil edən tək, uzun DNT zənciri hər
biri DNT-nin fərqli bölgələrində yerləşən çoxsaylı
genləri daşıyır.
İkiqat spiralın qələviləri ancaq müəyyən qaydalar
əsasında bir-birilə cütləşə bilirlər. Bir zəncirin adenini
(A) həmişə digər zəncirin timini (T) ilə, quanin (G)
isə həmişə sitozin (C) ilə cütləşir. Beləcə, bir zəncir
boyunca düzülmüş qələvi ardıcıllığını oxuyaraq
digər zəncirdəki qələvi ardıcıllığını təxmin etmək
mümkündür. Bu qələvi cütləşməsi qaydasına görə, əgər
zəncirin bir hissəsindəki ardıcıllıq 5’-AGGTCCG-3’
şəklindədirsə, əks-zəncirin üzbəüz hissəsindəki
ardıcıllıq 3’-TCCAGGC-5’ şəklində olmalıdır. İkiqat
spiralın iki zənciri komplementardır, yəni biri digərinin
təxmin oluna bilən qarşılığıdır. Bölünməyə hazırlaşan
hüceyrənin sahib olduğu hər bir DNT-nin dəqiqliklə
surətini çıxarmaq qabiliyyəti məhz DNT-nin bu
xassəsinə əsaslanır. Hüceyrə bölündüyü zaman,
çıxarılan surətlər bala hüceyrələrə paylanır; beləcə,
genetik olaraq valideyn hüceyrə ilə eyni hüceyrələr
əmələ gəlir. Hüceyrə çoxalma prosesində DNT-nin
strukturu genetik informasiya ötürmə funksiyasına
imkan yaradır.
RNT molekulu isə əksinə, tək zəncirlidir. Buna baxmayaraq iki RNT molekulu, hətta eyni molekulun iki
fərqli hissəsi arasında komplementar qələvi cütləşməsinin əmələ gəlməsi mümkündür. RNT molekulunun
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(b) Nəqliyyat RNT-si

daxili cütləşməsi bəzi molekulların funksiyası gərəyi zəruri üçölçülü formanı alması üçün önəmlidir. Məsələn,
polipeptid sintezində aminturşuları ribosoma gətirən
RNT-nin bir növü olan nəqliyyat RNT-sinə (tRNT, ing.
transfer RNA) nəzər yetirək. Bir tRNT molekulu təxminən 80 nukleotid uzunluğundadır. Komplementar
hissələrin anti-paralel şəkildə yan-yana gələ bildiyi
yerlərdə qələvi cütləşməsi nəticəsində, rRNT-nin işlək
forması əmələ gəlir (Şəkil 5.24b).
RNT-də adenin (A) ilə urasil (U) qələvisinin cütləşdiyinə və timin (T) molekulunun, ümumiyyətlə mövcud
olmadığına diqqət yetirin. RNT ilə DNT arasındakı
digər bir fərq isə, DNT-nin, demək olar ki, hər zaman
ikiqat spiral şəklində olmağı, RNT molekulunun formasının isə dəyişməyidir. RNT hərtərəfli molekuldur və
buna görə də bir çox bioloq düşünür ki, canlı həyatın
ilkin formalarında genetik informasiya daşıyıcısı DNT
yox, RNT idi (Başlıq 25.1).

YOXLAMA 5.5
1. TƏSVİR ET
Şəkil 5.23a-da ən üstdəki üç nukleotidin
şəkərlərindəki bütün karbonları nömrələyin, azotlu qələviləri
dairəyə alın, fosfatları isə ulduz ilə işarələyin.
2. TƏSVİR ET
DNT ikiqat spiralının bir hisəssinin zəncirinin
azotlu qələvi ardıcıllığı belədir: 5’-TAGGCCT-3’. Ardıcıllığı
başqa bir yerə köçürüb altına komplementar zəncirini yazın
və 5’ və 3’ uclarını aydın şəkildə işarələyin.

BAŞLIQ 5.6
Genomika və proteomika
biologiyada araşdırma və tətbiqi
fundamental şəkildə dəyişdirmişdir
İyirminci əsrin birinci yarısında aparılan təcrübələr
nəsildən-nəslə ötürülən, hüceyrə və orqanizmlərin
funksiyasını təyin edən genetik informasiya daşıyıcısı

olan maddənin DNT olduğu sübut etdi. 1953-cü ildə
DNT strukturunun kəşf edilib nukleotid ardıcıllığının
proteindəki aminturşu ardıcıllığını təyin etdiyi aydınlaşdıqdan sonra, bioloqlar nukleotid ardıcıllığını (qələvi ardıcıllığı daha geniş istifadə olunan termindir) öyrənərək
genləri “deşifrələməyə” başladılar.
DNT zəncirinin nukleotid ardıcıllığını tək-tək təyin
edən kimyəvi metod olan DNT ardıcıllaması (ing. DNA
sequencing) 1970-ci illərdə icad edilmişdir. Alimlər genləri
bir-bir öyrənməyə başladılar və öyrəndikcə sualları da
çoxaldı: Gen ekspressiyası necə tənzimlənir? Aydın idi
ki, gen ilə onun protein məhsulu əlaqəli idi, ancaq bunu
necə edirdilər? Genə daxil olmayan DNT bölgələrinin,
əgər varsa, funksiyası nədir? Bir canlı orqanizmin genetik aparatını tam başa düşmək üçün bütün DNT komplektinin tam ardıcıllığı lazım idi. Həyata keçirilməsi çox
çətin görünsə də, bir sıra görkəmli bioloq 80-ci illərdə
bu iddialı ideyanı ortaya atdı: insanın bütün genomunu,
3 milyard qələvi sırasını ardıcıllamaq. Bu nəhəng layihə
1990-cı ildə başladı və 2000-ci illərin əvvəlində effektiv
bir şəkildə bitdi.
İnsan Genom Layihəsinin (ing. Human Genome Project)
planlanmamış, ancaq böyük yan təsiri daha sürətli
və ucuz ardıcıllama metodlarının inkişafı olmuşdur.
Bu gedişat davam etməkdədir: 2001-ci ildə 1 milyon
qələvilik ardıcıllığın çıxarılması $5 000-dan çox ikən,
2016-cı ildə bu rəqəm $0.02-dan az idi. İlk insan
genomunun ardıcıllanması 10 ildən çox vaxt alırdısa,
indi bunu bir neçə gündə tamamlamaq mümkündür
(Şəkil 5.25). Sürətlə artan tam şəkildə ardıcıllanmış
genomların sayı bioinformatika elminin inkişafına böyük
təkan vermişdir. Bioinformatika kompüter proqramı və
hesablama vasitələrinin istifadəsi ilə böyük informasiya
toplusunu idarə edən və anlamağa çalışan sahədir.
Bu inkişafın yaratdığı zəlzələ biologiya və əlaqəli
sahələrin köklü şəkildə dəyişməsinə gətirib çıxarmışdır.
Hal-hazırda bioloqlar tez-tez genomika adlanan yanaşma vasitəsilə fərqli növlərə aid çox sayda geni, hətta bütöv genomları müqayisə edərək, suallara cavab tapmağa
çalışırlar. Bənzər yanaşma proteinlərə də tətbiq olunur:
Proteomika sahəsi çox sayda proteini və ardıcıllıqlarını
analiz edir. (Protein ardıcıllıqları biokimyəvi metodlar
vasitəsilə əldə oluna biləcəyi kimi, proteini kodlayan
DNT ardıcıllığının tərcüməsi ilə də əldə oluna bilər). Bu
yanaşmalar biologiyanın bütün sahələrinə təsir göstərmişdir. Şəkil 5.26-da bunun bəzi nümunələri verilmişdir.

Şəkil 5.25 Müasir
dövrdə avtomatik
DNT ardıcıllama texnologiyası və güclü
kompüterlər vasitəsilə gen və genomları
sürətlə ardıcıllamaq
mümkündür.

Genomika və proteomika tədqiqatlarının biologiya
elmi üzərindəki ən böyük təsiri, bəlkə də təkamül anlayışına verdiyi yeni töhfələr olmuşdur. Genomika fosil
və yaşayan növlər üzərindəki tədqiqatlardan öyrənilən
təkamül nəticələrini təsdiq etməklə yanaşı, əvvəlki
dəlillərlə aydınlaşdırılmamış müxtəlif orqanizm qrupları
arasındakı əlaqəni də yenidən gözdən keçirərək, təkamül tarixinin başa düşülməsinə kömək etmişdir.

DNT və Proteinlər Təkamülün Ölçü Vahidi
Kimi
TƏKAMÜL Əksəriyyət tərəfindən qəbul edilir ki, canlıların ortaq xassələri onların ortaq əcdadları olduğunu
göstərir. Məsələn, məməli heyvanlar tük və süd vermək
kimi ortaq xassələrə malikdirlər. DNT irsi informasiyanı
genlər şəklində daşıdığı üçün genə və onun məhsulu
proteinə aid ardıcıllıqlar orqanizmin irsi keçmişi haqda
bir növ sənədlərdir. DNT molekulundakı nukleotidlərin
xətti ardıcıllığı ata və anadan uşağa ötürülür. Bu ardıcıllıqlar proteinlərin aminturşu ardıcıllığını təyin edir.
Nəticədə, bacı, qardaş kimi yaxın qohumların DNT və
proteinləri, o növə aid daha uzaq qohumlarınkına nisbətən bir-birinə daha oxşardır.
Canlı təbiətin təkamülü nəzəriyyəsinə əsaslanaraq, bu
“molekulyar genealogiya” (nəsil ağacı) anlayışını növlərarası qohumluq əlaqələri üçün də istifadə etmək mümkündür. Anatomik dəlillər (buna fosil dəlilləri də əlavə
oluna bilər) əsasında, yaxın qohum olduğu iddia olunan
iki növün, DNT və protein ardıcıllıqlarının da uzaq
növlərə nisbətən daha çox bənzərlik daşıyacağını təxmin
etmək olar. Nəticələr bu iddianı təsdiqləyir. Buna örnək
olaraq insan hemoqlobininə aid β polipeptid zəncirinin
digər onurğalılardakı müvafiq hemoqlobin polipeptidi
ilə müqayisəsini göstərmək olar. Bu 146 aminturşuluq
zəncirdə insan və qorilla arasında yalnız bir aminturşu
fərq vardır; insan ilə qurbağa və digər uzaq növlərə aid
polipeptidin fərqi isə 67 aminturşudur. Elmi Bacarıq
Məşğələsində bununla əlaqəli məsələlər həll edə bilərsiniz. Bu nəticəni genomu bütünlükdə müqayisə edərkən
də əldə etmək mümkündür: İnsan genomu ilə şimpanzeninki 95-98% eyni ikən, daha uzaq təkamül qohumu
olan siçan ilə bu rəqəm 85%-ə enir. Molekulyar biologiya alimlər üçün təkamül qohumluqlarını ölçə biləcəkləri
yeni bir xətkeş kəşf etmişdir.
Genom ardıcıllıqlarını qarşılaşdırmağın praktik tərəfi
də var. Məsələ Həlli Məşğələsində bu cür genom analizi yolu ilə bazar fırıldağını necə tapa biləcəyinizi görə
bilərsiniz.

YOXLAMA 5.6
1. Orqanizmin bütün genomunu ardıcıllamaq onun funksiyasını
başa düşmək baxımından alimlərə necə kömək edə bilər?
2. DNT-nin hansı funksiyanı yerinə yetirdiyini nəzərə alsaq, nəyə
görə oxşar xüsusiyyətlərə malik iki növün oxşar genoma sahib
olacağını təxmin etmək olar?

FƏSİL
Əsas
Mövzuları, Təkamül
və Elmi
Araşdırma
FƏSİL1
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Şəkil 5.26

ƏLAQƏ QUR

Paleontologiya
Yeni DNT ardıcıllama
metodları nəsli kəsilmiş əcdadımız olan
Neandertalların (Homo
neanderthalensis) qədim
toxumalarından tapılmış
cüzi miqdarda DNT-ni
deşifrələməyə kömək
etmişdir. Neandertal
genomunun ardıcıllanması onların fiziki görünüşü
(bu rekonstruksiyadakı
kimi) və müasir insanla
əlaqəsi haqqında məlumat verir.
(Şəkil 34.51 və 34.52.)

Genomika və Proteomikanın
Biologiya Elminə Töhfələri
Texnologiya və informasiya emalı sahəsindəki inkişaf nəticəsində
nukleotid ardıcıllanması,
nəhəng gen və protein
qruplarının analizi sürətlə
və ucuz şəkildə həyata keçirilir. Ümumilikdə
genomika və proteomika
biologiyanın müxtəlif
sahələrinə böyük töhfələr
vermişdir.

Tibb Elmləri

Təkamül
Təkamül biologiyasının əsas məqsədi yaşayan
və nəsli kəsilmiş növlər arasındakı əlaqələri
aşkar etməkdir. Məsələn, genom ardıcıllığının
müqayisəsi nəticəsində quru məməlisi olan begemotun balinalarla yaxın qohum olduğu ortaya
çıxmışdır (Şəkil 22.20).

Xərçəng kimi insan xəstəliklərinin genetik əsaslarının araşdırılması tədqiqatçılara yeni müalicə metodlarını inkişaf etdirmək üçün
yön verir. Bir növ “fərdiləşdirilmiş tibb” yanaşması hesab edilən,
xəstədən götürülmüş şişdə ekspressiya olan gen dəstlərinin ardıcıllığının çıxarılaraq,
xəstənin xəstəliyinə
müalicə tapmağa çalışan konkret hədəfli
metodlar daha ümidverici görünür (Şəkil
12.20 və 18.27).

Növlərin Qarşılıqlı Əlaqəsi
Begemot
Qısaüzgəc qrind

Mühafizə Biologiyası
Ədliyyə ekoloqları qanunsuz
bitki istifadəsi və heyvan
ovunu aşkar etmək üçün
genomika və molekulyar
biologiyanın üsullarından
getdikcə daha çox istifadə
edirlər. Məsələn, qanunsuz fil dişi yükündən
əldə olunan DNT-nin
genomik ardıcıllığı
brakonyerlərin ov
etdikləri ərazini və şəxsləri
tapmaq üçün istifadə edilmişdir
(Şəkil 56.9).
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Bitkilərin çoxu köklərindəki
göbələk və bakteriyalarla qarşılıqlı faydalı əlaqədə yaşayırlar. Bu qarşılıqlı əlaqə bitkinin
inkişafına kömək edir. Genom
ardıcıllama və gen ekspressiyası analizləri bitki ilə birlikdə
yaşayan icmaların xarakterizə
olunmasına imkan yaradır.
Belə tədqiqatlar bu əlaqələrin
öyrənilməsinə kömək edir
və gələcəkdə aqrar sənayeyə
yeniliklər gətirə bilər. (Fəsil
31 Elmi Bacarıq Məşğələsi və
Şəkil 37.11).
ƏLAQƏ QUR Genomika və proteomika tədqiqatçılara
müxtəlif bioloji suallara cavab tapmaqda necə köməklik edir?
Burada verilən nümunələr əsasında izah edin.

ELMİ BACARIQ MƏŞĞƏLƏSİ
Polipeptid Ardıcıllığı Datasının Analizi

İnsan

İnsana Rezus Meymunu Daha Yaxındır, Yoxsa Hibbon? Məşğələdə β-qlobin adlanan, hemoqlobinin β polipeptid zəncirinin aminturşu
ardıcıllığını analiz etməli və rezus meymunu ilə hibbonun insanla
qohumluğuna dair fərziyyə irəli sürməlisiniz.

töv ardıcıllıq tək bir sətrə yerləşmədiyindən, üç parçaya bölünmüşdür.
Ardıcıllıqların müqayisəsini asanlaşdırmaq üçün hamısı cərgələnmişdir.
Məsələn, hər üç növdə ilk aminturşunun V (valin), 146-cı aminturşunun isə H (histidin) olduğunu görə bilərsiniz.

Belə Təcrübələr Necə Aparılır? Maraq dairəsindəki polipeptidi
orqanizmdən saflaşdırıb aminturşu ardıcıllığını təyin etmək
mümkündür, lakin adətən müvafiq gen əldə olunduqdan sonra DNT
ardıcıllanır və buradan aminturşu ardıcıllığı çıxarılır.

DATANI ŞƏRH ET

Rezus
meymunu

Hibbon

1. Rezus meymunu və hibbonun ardıcıllıqlarını hərfbəhərf müqayisə
edərək, üst-üstə düşməyən aminturşuları dairələyin. (a) İnsan və
rezus meymunu ardıcıllıqları arasında neçə aminturşu fərqi var? (b)
Bəs hibbon və insan arasındakı fərq nə qədərdir?
Təcrübə Datası Aşağıdakı data insan, rezus meymunu və hibbondan
2. Meymun növlərində neçə faiz aminturşu insanın β-qlobin ardıcıllığı
götürülmüş β-qlobinlərin 146 aminturşuluq ardıcıllıqlarını göstərir. Büilə eynidir?
3. Sadəcə dataya əsaslanaraq, bu iki
Növ
Cərgələnmiş 𝛃-qlobin aminturşu ardıcıllıqları
növdən hansının insana daha yaxın olduğu
haqda hipotez irəli sürün. Cavabınızı necə
İnsan
1 VHLTPEEKSA
VTALWGKVNV DEVGGEALGR LLVVYPWTQR FFESFGDLST
əsaslandırardınız?
Meymun
1 VHLTPEEKNA
VTTLWGKVNV DEVGGEALGR LLLVYPWTQR FFESFGDLSS
4. Hipotezi dəstəkləmək üçün başqa hansı
Hibbon
1 VHLTPEEKSA
VTALWGKVNV DEVGGEALGR LLVVYPWTQR FFESFGDLST
dəlillərdən istifadə edərdiniz?
İnsan
51 PDAVMGNPKV KAHGKKVLGA FSDGLAHLDN LKGTFATLSE
LHCDKLHVDP
Data mənbəyi:
Meymun
51 PDAVMGNPKV KAHGKKVLGA FSDGLNHLDN LKGTFAQLSE
LHCDKLHVDP
İnsan: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/
Hibbon
51 PDAVMGNPKV KAHGKKVLGA FSDGLAHLDN LKGTFAQLSE
LHCDKLHVDP
AAA21113.1;
İnsan
Meymun
Hibbon

101 ENFRLLGNVL
101 ENFKLLGNVL
101 ENFRLLGNVL

VCVLAHHFGK EFTPPVQAAY QKVVAGVANA LAHKYH
VCVLAHHFGK EFTPQVQAAY QKVVAGVANA LAHKYH
VCVLAHHFGK EFTPQVQAAY QKVVAGVANA LAHKYH

Rezus meymunu: http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/protein/122634;
Hibbon: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/122616

MƏSƏLƏ HƏLLİ MƏŞĞƏLƏSİ

Siz də balıq
fırıldaqçılığının
qurbanısınız?

Bu məşğələdə qızılbalığın həqiqi olub-olmadığını araşdırmalısınız.
Yanaşmanız

Araşdırmanızdakı rəhbər prinsip, növdaxili və ya yaxın əlaqəli növlərin DNT ardıcıllığının uzaq əlaqəli növlərə nisbətən, bir-birinə daha oxşar olmasıdır.

Bəlkə də qızılbalıq alarkən Atlantik qızılbalığının (Salmo salar) əvəzinə, daha bahalı,
Sakit okean qızılbalığına (Oncorhynchus
növü) üstünlük verirsiniz, amma tədqiqatlar
göstərir ki, təxminən 40% ehtimalla pulunu
ödədiyiniz balığı almırsınız!

Datanız

Kijuç balığı (Oncorhynchus kisutch) etiketi daşıyan qızılbalıq aldığınızı təsəvvür
edin. Balığın həqiqi kijuç olub-olmadığını təyin etmək üçün məhsuldan götürülən
qısa DNT ardıcıllığını üç qızılbalıq növünün eyni genlərinin standart ardıcıllığı ilə
müqayisə etməlisiniz. Ardıcıllıqlar belədir:
O.kisutch (kijuç) kimi
işarələnmiş nümunə

5’ –CGGCACCGCCCTAAGTCTCT–3’

O. kisutch (kijuç)

5’ –AGGCACCGCCCTAAGTCTAC–3’

O. keta (keta)

5’ –AGGCACCGCCCTGAGCCTAC–3’

Salmo salar (Atlantik qızılbalığı)

5’ –CGGCACCGCCCTAAGTCTCT–3’

{

Standart
ardıcıllıqlar

Analiz

1. Standart ardıcıllıqları (O. kisutch, O. keta və S. salar) nəzərdən keçirin və nümunənizin ardıcıllığıyla üst-üstə düşməyən nukleotidləri dairəyə alın.
2. (a) O. kisutch və nümunəniz arasında neçə nukleotid fərqi var? (b) Bəs O. keta
ilə fərq nə qədərdir? (c) Hesablamanı S. salar üçün təkrarlayın.
3. Standart ardıcıllığın hər biri ilə nümunəniz arasında neçə faiz oxşarlıq var?
4. Sadəcə burada verilənlərə əsaslanaraq nümunənin hansı növə aid olduğunu
təxmin edin. Cavabı nəyə əsaslandırırsınız?

FƏSİL
Əsas
Mövzuları, Təkamül
və Elmi
Araşdırma
FƏSİL1
5 Biologiyanın
Böyük Bioloji
Molekulların
Struktur
və Funksiyası
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5 Fəslin İcmalı

ƏSAS ANLAYIŞLARIN XÜLASƏSİ

BAŞLIQ

5.1

Makromolekul monomerlərdən ibarət polimerdir

ayrılmasıyla baş verən dehidrasiya reaksiyası ilə daha
böyük molekullar əmələ gətirir. Polimerlər əks-proses olan
hidroliz ilə parçalara ayrılır. Kiçik monomer qrupundan
çox sayda polimer qurula bilər.

Böyük karbohidrat (polisaxarid), protein və nuklein turşuları monomer zəncirindən ibarət polimerlərdir. Lipidlərin
tərkib hissələri müxtəlifdir. Monomerlər su molekullarının

Böyük Bioloji Molekullar

BAŞLIQ

Tərkibi

5.2

Karbohidratlar yanacaq və
struktur materialıdır
Nişasta və sellülozu tərkib, struktur və
funksiya baxımından müqayisə edin.
Nişasta və sellülozun insan bədənində
rolu nədir?

BAŞLIQ

5.3

Karbohidrat, protein və aminturşular arasındakı fərqlər 		
nədən qaynaqlanır?

Nümunələr

Funksiyası

Monosaxaridlər: qlükoz, fruktoz

Yanacaq; digər molekullara çevrilə
və ya birləşib polimer əmələ gətirə
bilən karbon mənbəyidir

Disaxaridlər: laktoz, saxaroz
Polisaxaridlər:
Monosaxarid monomer

Qlükozu enerji kimi tədarük edir

Nişasta (bitki)

Xarici skeleti və göbələyin hüceyrə divarını gücləndirir

Qlikogen (heyvan)
Xitin (heyvan və göbələk)
Qliserin

Lipidlər müxtəlif növ
hidrofobik molekullardır

Triqliseridlər (yağlar): qliserin +
üç yağ turşusu

Vacib enerji mənbəyi

Fosfolipidlər: qliserin + fosfat
qrupu + iki yağ turşusu

Membranın lipid qoşalayı

3 yağ
turşusu

Nə üçün lipidlər polimer, yaxud
makromolekul hesab olunmur?

Fosforlu P
başlıq
2 yağ
turşusu

Proteinlər yüksək struktural və
funksional müxtəlifliyə malik
molekullardırır
Proteinlərin yüksək müxtəlifliyi nəyə
əsaslanır?

Enzimlər

Kimyəvi reaksiyaları kataliz edir

Müdafiə proteinləri

Xəstəliklərə qarşı qoruyur

Ehtiyat proteinləri

Aminturşu tədarük edir

Nəqliyyat proteinləri

Maddələri daşıyır

Hormonlar

Orqanizmin cavabını koordinasiya edir

Reseptor proteinlər
Aminturşu monomeri
(20 tip)

Hüceyrə membranının tərkib
hissəsi (xolesterin)
Bədən boyunca hərəkət edən
siqnalötürücü molekullar (hormonlar)

Steroid gövdə

5.4

Hidrofobik
quyruqlar
Hidrofilik
başlıqlar

Steroidlər: Bitişik dörd halqa və
onlara bağlı kimyəvi qruplar

BAŞLIQ

Bitki hüceyrə divarını gücləndirir

Sellüloz (bitki)

Hərəki proteinlər
Struktural proteinlər

Hüceyrə xaricindən siqnalları
qəbul edir
Hüceyrə hərəkətində iştirak edir
Struktural dəstəyi təmin edir

BAŞLIQ

5.5

Nuklein turşuları irsi
informasiyanı daşıyan,
ekspressiyasını təmin edən
və gələcək nəsillərə ötürən
molekullardır
Komplementar nukleotid cütləşməsi
nuklein turşularının funksiyasında nə
rol oynayır?
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BÖLÜM 1

Canlı Təbiətin Kimyası

Azotlu qələvi
Fosfat
qrupu

DNT:

İrsi məlumat saxlayır

Şəkər = dezoksiriboz
Azotlu qələvilər = C, G, A, T
Adətən qoşa zəncirli
Şəkər

Nukleotid (polinukleotid
monomeri)

RNT:
Şəkər = riboz
Azotlu qələvilər = C, G, A, U
Adətən tək zəncirli

İnformasiyanın DNT-dən ribosoma
daşınması da daxil olmaqla, gen
ekspressiyasında müxtəlif funksiyalar yerinə yetirir

BAŞLIQ

5.6

Genomika və proteomika biologiyada araşdırma
və tətbiqi fundamental şəkildə dəyişdirmişdir
DNT sıralanmasındakı son texnoloji yeniliklər genomikaya
təkan vermişdir ki, bu da böyük gen qruplarını və ya bütöv
genomu analiz edən yanaşmadır. Proteomika isə böyük
protein qrupları üçün oxşar yanaşmadır. Bioinformatika bu
böyük data toplularının analizi üçün hesablama alətləri və
kompüter proqramlarının istifadəsidir.
İki bioloji növ təkamül cəhətdən nə qədər yaxındırsa, onların DNT ardıcıllığı da bir o qədər oxşardır. DNT ardıcıllığı
datası fosil və anatomik dəlillərə əsaslanan təkamül modelini təsdiq edir.
Meyvə milçəyində, balıqda, siçanda və insanda müəyyən bir
gen ardıcıllığına nəzər salaraq, insanın gen ardıcıllığının digər
növlərə olan nisbi oxşarlığını təxmin edin.

SINAQ
Səviyyə 1: Bilik və Anlama
1. Aşağıdakılardan hansı digərlərini özündə birləşdirir?
A) disaxarid		
C) nişasta
B) polisaxarid		
D) karbohidrat
2. Amilaz enzimi sadəcə monomerlər α halında olduqda qlükoz monomerləri arasındakı qlükozidik rabitəni qıra bilir.
Amilaz aşağıdakılardan hansını parçalaya bilər?
A) qlikogen, nişasta və amilopektin
B) qlikogen və sellüloz
C) sellüloz və xitin
D) nişasta, xitin və sellüloz
3. Aşağıdakılardan hansı doymamış yağlar üçün doğrudur?
A) Bitkilərdən daha çox heyvanlarda rast gəlinir
B) Yağ turşusu zəncirlərində ikiqat rabitə var
C) Otaq temperaturunda bərkiyirlər
D) Eyni sayda karbona malik doymuş yağlardan daha çox
hidrogenləri var
4. Hidrogen rabitəsinin dağılmasından ən az təsirlənən protein struktural səviyyə hansıdır?
A) Birincili struktur		
C) Üçüncülü struktur
B) İkincili struktur		
D) Dördüncülü struktur

7. Aşağıdakı qələvi ardıcıllığı cütlərindən hansı normal DNT
qoşa spiralının bir hissəsini əmələ gətirə bilər?
A) 5’-AGCT-3’ və 5’-TCGA-3’
B) 5’-GCGC-3’ və 5’-TATA-3’
C) 5’-ATGC-3’ və 5’-GCAT-3’
D) Bütün cütlər doğrudur
8. Aşağıdakı terminləri qruplaşdıran cədvəl qurun, sətir və
sütunları işarələyin.
Monosaxarid
Polipeptid
Fosfodiester rabitə
Yağ turşusu
Triqliserid
Peptid rabitəsi
Aminturşu
Polinukleotid
Qlükozidik rabitə
Nukleotid
Polisaxarid
Mürəkkəb efir rabitəsi
9. TƏSVİR ET Şəkil 5.23a-dakı polinukleotid zəncirini kopyalayın və 5’ ucundan başlayaraq G, T, C, A qələvilərini
işarələyin. Bunun DNT polinukleotidi olduğunu fərz edin.
İndi isə fosfat (çevrə), şəkər (beşbucaqlı) və qələvilər üçün
eyni simvoldan istifadə edərək komplementar zəncir qurun.
Qələviləri işarələyin. Hər zəncirin 5’ → 3’ istiqamətini
göstərən ox çəkin. Oxlardan istifadə edərək ikinci zəncirin
birinciyə anti-paralel olduğunu dəqiqləşdirin.
Tövsiyə: Birinci zənciri şaquli formada çəkdikdən sonra,
vərəqi tərsinə çevirin; İkinci zənciri 5’-dən 3’-ə doğru, yuxarıdan aşağı çəkmək işinizi asanlaşdıracaqdır.

Səviyyə 3: Sintez və Dəyərləndirmə
10. TƏKAMÜL ƏLAQƏSİ Aminturşu ardıcıllıqlarının müqayisəsi yaxın növlərin təkamül tarixlərinə işıq tuta bilər. İki
canlı növünü müqayisə etsəydiniz, bütün proteinlərin eyni
dərəcədə fərqlilik göstərəcəyini gözləyərdinizmi? Cavabınızı əsaslandırın.
11. ELMİ TƏDQİQAT DNT-yə birləşən proteinləri araşdıran
laboratoriyada aspirantsınız. Sizə müəyyən növlərin genomu tərəfindən kodlanan proteinlərin aminturşu ardıcıllığı
verilir və DNT-yə bağlanma ehtimalı olan proteinləri
tapmaq tapşırılır. Sizcə, bu proteinlərin DNT-yə birləşən
hissələrində hansı tip aminturşular olmalıdır? Fikrinizi
izah edin.
12. ESSE: TƏŞKİLAT Hüceyrədə müxtəlif funksiyalar yerinə
yetirən proteinlərin hamısı eyni dəst aminturşu monomerlərdən ibarət olan polimerlərdir. Aminturşu strukturunun
proteindəki funksiya müxtəlifliyini necə yaratdığına dair
100-150 sözlük qısa esse yazın.
13. SİNTEZ

5. DNT-ni parçalayan enzim, nukleotidləri birləşdirən kovalent rabitələrin hidrolizini kataliz edir. DNT molekulu bu
enzimlə qarışdırılsa, nə baş verər?
A) Qoşa spiralın iki zənciri aralanar
B) Polinukleotid gövdənin fosfodiester rabitəsi qırılar
C) Pirimidinlər dezoksiriboz şəkərlərdən ayrılar
D) Bütün qələvilər dezoksiriboz şəkərlərdən ayrılar

Səviyyə 2: Tətbiq və Analiz

Yumurta sarısının funksiyasının inkişaf edən cücəni
qidalandırmaq və dəstəkləmək olduğunu nəzərə alaraq,
yumurta sarısında yağ, protein və xolesterin səviyyəsinin
niyə yüksək olduğunu izah edin.

6. Qlükozun molekul formulu C6H12O6-dır. Dehidrasiya reaksiyası ilə on qlükoz molekulunun birləşməsindən yaranmış
polimerin molekul formulu necə olar?
A) C60H120O60
B) C60H102O51
C) C60H100O50
D) C60H111O51

FƏSİL 5

Böyük Bioloji Molekulların Struktur və Funksiyası
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BÖLÜM
HÜCEYRƏ
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BÖLÜM 2

Hüceyrə

2

Hüceyrə Səyahəti

6

Şəkil 6.1 Hüceyrələriniz biologiyanı necə öyrənir?

ƏSAS ANLAYIŞLAR
6.1

Mikroskopiya və biokimya
biologiyanın əsas alətlərindəndir

6.2

Eukariot hüceyrə prosesləri birbirindən ayıran daxili membrana
sahibdir

6.3

Eukariot hüceyrənin genetik
təlimatları nüvədə yerləşir və bu
təlimatlar ribosom tərəfindən
yerinə yetirilir

6.4

Endomembran sistem protein
nəqliyyatını tənzimləyən və
müxtəlif metabolik funksiyalar
yerinə yetirən şəbəkədir

6.5

Mitoxondri və xloroplast enerjini
bir formadan digərinə çevirir

6.6

Sitoskelet hüceyrənin struktur və
fəaliyyətini təşkilatlandıran lif
şəbəkəsidir

6.7

Hüceyrəxarici komponentlər və
hüceyrəarası əlaqələr hüceyrədə
gedən prosesləri koordinasiya edir

6.8

Hüceyrə onu əmələ gətirən
hissələrin cəmindən böyükdür

Həyatın Təməl Vahidi
Atom anlayışının kimya üçün təməl təşkil etdiyi kimi, hüceyrə anlayışı
da biologiyadakı canlı sistemlər üçün əsasdır. Hal-hazırda bir çox fərqli
hüceyrə sizin üçün işləyir. Bu cümləni oxuduqca, əzələ hüceyrələriniz
yığılaraq gözlərinizi hərəkətə gətirir. Şəkil 6.1 sinir hüceyrəsi çıxıntısının
(narıncı rəngdə) bir əzələ hüceyrəsi (qırmızı) ilə bağını göstərir. Bu səhifə
üzərindəki sözlər sinir hüceyrələrinin beyinə daşıdığı siqnallara tərcümə
edilir; oradan isə öz növbəsində başqa sinir hüceyrələrinə ötürülür. Oxuma
prosesi davam etdikcə, sinir hüceyrələri öz aralarında əlaqələr yaradır;
bu yolla yaddaş möhkəmlənir və öyrənmə prosesi həyata keçirilir.
Bütün canlılar hüceyrələrdən ibarətdir. Hüceyrə bioloji quruluş
iyerarxiyasında canlı varlıq sayılan maddə yığınının ən sadəsidir.
Yandakı infuzor-tərlik (Paramecium cinsi) kimi gölməçə sularında
yaşayan eukariot, canlı aləmin bir çox üzvü kimi həyatını tək
hüceyrə olaraq davam etdirir. Heyvan ilə bitki kimi böyük və
mürəkkəb canlılar isə çoxhüceyrəlidir. Bu canlıların bədəni ayrı-ayrılıqda uzun müddət müstəqil yaşaya bilməyən müxtəlif
ixtisaslaşmış hüceyrə növlərinin birliyindən ibarətdir. Hüceyrələr toxuma və orqan kimi yüksək səviyyədə təşkilatlandığı
hallarda belə, hüceyrə struktur və funksiya baxımından orqanizmin ən təməl vahidi adını qoruyur.
Bütün hüceyrələr onları əmələ gətirən əcdad hüceyrələr vasitəsilə bir-birilərilə əlaqəlidirlər. Yer kürəsindəki həyatın uzun təkamül tarixi boyunca
hüceyrələr müxtəlif dəyişikliklərə uğramışdır. Hüceyrələr çox fərqli görünmələrinə baxmayaraq, bir çox ortaq xassəyə malikdirlər. Bu fəsildə,
ilk öncə hüceyrəni anlamağa imkan verən vasitə, avadanlıq və metodların
üzərində dayanacaq, daha sonra isə hüceyrənin daxilində səyahət edərək
tərkib hissələri ilə tanış olacağıq.
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Mikroskopiya
İnsanın duyğu qabiliyyətlərini genişlədən alətlərin
icadı hüceyrənin kəşfinə və ilkin tədqiqinə imkan
yaratdı. Mikroskop 1590-cı ildə icad edilmiş və 1600cü illərdə təkmilləşdirilmişdir. Mikroskop altında ilk
görünən şey 1665-ci ildə Robert Hook tərəfindən palıd
ağacının qabığından götürülmüş ölü hüceyrələrin divarı
olmuşdur. Canlı hüceyrələri ilk dəfə müşahidə etmək
üçün isə Antonie van Leeuwenhoek tərəfindən ustaca
hazırlanmış linzaları gözləmək lazım gəldi. Hookeun
Leeuwenhoeku 1674-cü ildə ziyarət edərkən mikroorqanizm (ev sahibi onlara çox kiçik heyvancıqlar mənasına
gələn animalcules adını vermişdi) aləmini kəşf etməsi
səbəbilə keçirdiyi həyəcanı təsəvvür edin.
İntibah dövrü alimlərinin keçmişdə istifadə etdikləri
bütün mikroskoplar kimi, bu gün sizin laboratoriyada
istifadə etdiyiniz də işıq mikroskopudur. İşıq mikroskopiyasında (LM) görünən işıq nümunənin içindən
keçərək şüşə linzaya çatır. Linza işığı sındıraraq obyektin böyüdülməsinə səbəb olur və işıq buradan ya insan
gözünə, ya da kameraya ötürülür (Əlavə D).
Mikroskopiyada üç əhəmiyyətli parametr mövcuddur:
böyütmə, çözümlülük və kontrast. Böyütmə nümunənin əldə olunan şəkildəki böyüklüyünün onun həqiqi
böyüklüyünə nisbətidir. İşıq mikroskopu effektiv olaraq
hədəfi ən çox min dəfə böyüdə bilir. Bundan yuxarı böyüdüldükdə əlavə detallar aydın görünmür. Çözümlülük
şəklin təmizlik dərəcəsidir, yəni iki nöqtəni bir-birindən
ayırd edə bilmək üçün lazım olan minimum məsafədir.
Məsələn, çılpaq gözlə tək bir ulduz kimi görünən səma
obyektinə, çözümlülük gücü daha yüksək olan teleskop
vasitəsilə baxdıqda, onun əslində əkiz ulduz olduğunu
görə bilərik. Müvafiq şəkildə, standart üsullar vasitəsilə
böyütmə əmsalından asılı olmadan, işıq mikroskopu 0.2
mikrometr (μm), yaxud 200 nanometr (nm) ölçülü kiçik
detalları bir-birindən ayırd etməyə qadir deyil (Şəkil 6.2).
Üçüncü parametr, kontrast isə bir şəkildəki ən açıq sahə
ilə ən tünd sahə arasındakı parlaqlıq fərqidir. Preparatın
kontrastını artırmaq məqsədilə onu boyamaq, yaxud
hüceyrənin ayrı-ayrı komponentlərini qabartmaq üçün
işarələmək mümkündür. Şəkil 6.3-də müxtəlif mikroskopiya növlərindən nümunələr verilmişdir; bu bölməni
oxuduqca bu şəkillərə göz gəzdirin.
Çözümlülük baryeri son zamanlara qədər eukariotun
membran əhatəli orqanellərini işıq mikroskopu vasitəsilə öyrənmək istəyən bioloqların qarşısında bir maneə
olaraq qalırdı. Bu parçacıqların hər hansı detalını gör94
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İnsan boyu
Bəzi əzələlərin və
sinir hüceyrəsinin
uzunluğu
Toyuq yumurtası

Qurbağa yumurtası

İnsan yumurtası
Bitki və heyvan
hüceyrələrinin
əksəriyyəti
Nüvə
Əksər bakteriya
Mitoxondri

Ən kiçik bakteriyalar
Viruslar
Ribosom

Superçözümlü
mikroskop

Elektron mikroskop

Hüceyrə bioloqu əksəri çılpaq gözlə görülməyəcək
qədər kiçik olan hüceyrənin daxili mexanizmlərini necə
aşkar edə bilir? Hüceyrə səyahətimizə başlamadan
öncə, tədqiqat metodlarını öyrənmək faydalı olacaqdır.

İşıq mikroskopu

Mikroskopiya və biokimya
biologiyanın əsas alətlərindəndir

Şəkil 6.2 Hüceyrə ölçüləri. Əksər hüceyrənin ölçüsü 1 ilə 100
μm diametr arasında dəyişir (cədvəldəki sarı bölgə). Hüceyrə komponentləri və viruslar daha kiçikdir. Təsvir olunan ölçüləri buraya
yerləşdirə bilmək üçün şaquli şkalanın loqarifmik olduğuna diqqət
edin. Yuxarıdan aşağıya doğru enərkən, ölçü (diametr və ya uzunluq)
hər bölmədə 10 dəfə azalır. Metrik sistemin tam cədvəli üçün kitabın
sonundakı C əlavəsinə baxın.

Çılpaq göz

BAŞLIQ 6.1

Protein
Lipid
Kiçik molekullar
Atom
1 sentimetr (cm) = 10-2 metr (m) = 0.4 inch
1 millimetr (mm) = 10-3 m
1 mikrometr (μm) = 10-3 mm = 10-6 m
1 nanometr (nm) = 10-3 mμ = 10-9 m

mək üçün yeni avadanlığa ehtiyac vardı. 1950-ci illərdə
biologiya elminə elektron mikroskopiya texnologiyası
qədəm qoydu. Elektron mikroskop (EM) işıq yerinə
elektron şüalarını preparatın içindən keçirir, yaxud
da səthində cəmləşdirir (Əlavə D). Çözümlülük şəkli
əmələ gətirən mikroskopun istifadə etdiyi işıqla, yaxud
elektronun dalğa uzunluğu ilə tərs mütənasibdir. Elektron şüaları görünən işıqdan dəfələrlə qısa dalğa uzunluğuna malikdir. Modern elektron mikroskop nəzəri
olaraq təxminən 0.002 nm çözümlülük gücünə çatmağa
qadirdir, ancaq praktikada bu rəqəm 2 nm civarındadır. Bu dəyər yenə də işıq mikroskopunun çözümlülük
gücündən 100 dəfə çoxdur.
Skanedici elektron mikroskop (SEM) xüsusilə
nümunə topoqrafiyasının öyrənilməsi üçün faydalıdır

Şəkil 6.3

Mikroskopik dünyaya səyahət

İşıq Mikroskopiyası (LM)
Konfokal. Üstdəki görüntü sinir toxumasının fluoresent maddə ilə işarələnmiş hüceyrələrinin adi fluoresensiya mikroqrafıdır
(sinir hüceyrələri yaşıl, dəstək hüceyrələri
narıncı, sarı görünən isə onların üst-üstə
düşən bölgələridir). Aşağıdakı isə eyni
toxumanın konfokal görüntüsüdür. Lazer
köməyi ilə qalın nümunədən gələn fokuslanmamış işığı istisna edən bu "optik dilimləmə" metodu tək bir təbəqənin fluoresensiya şəklini əldə edir. Bir neçə laydan əldə
olunan iti görüntülərdən yeni üçölçülü
strukturun bərpa edilməsi mümkün olur.
Standart görüntü isə fokussuz işıq istisna
edilmədiyi üçün bulanıq görünür.

Aydın görüş dairəli mikroskop (boyanmamış nümunə). İşıq birbaşa preparatın
içindən keçir. Hüceyrə təbiətən rəngli
deyilsə, yaxud süni olaraq boyanmayıbsa,
əldə olunan şəklin kontrastı aşağı olur.
(İlk dörd şəkildə göstərilən insanın yanaq
hüceyrələridir. İlk şəkildəki miqyas xətti
bütün şəkillər üçün doğrudur).
Aydın görüş dairəli mikroskop (boyanmış
preparat). Boyama kontrastı artırır. Boyama
metodlarının çoxu üçün hüceyrənin sabitlənməsi (fiksasiya) tələb olunur. Bu prosesdə
hüceyrə ölür.

Dekonvolyusiya. Bu görüntünün üst
tərəfində ağ qan hüceyrəsinin yuxarıdan
aşağıya bütün laylarından alınmış adi fluoresensiya mikroqrafı görünür. Alt tərəfdə
isə eyni hüceyrənin, görüntüsü hər bir
laydan əldə edilmiş bulanıq dekonvolyusiya kompüter proqramı vasitəsilə işlənmiş
versiyası yerləşir. Kompüter bulanıq,
fokuslanmamış işığı ələyir və ilkin laya geri
yerləşdirir; beləcə, çox daha iti, üçölçülü
görüntü əldə olunur.

Faza-kontrast. Sıxlıq fərqləri nümunənin
kontrastını artırmaq üçün istifadə olunur. Bu
metod, xüsusilə rəngsiz (piqmenti olmayan)
hüceyrələri canlı olaraq tədqiq etmək üçün
faydalıdır.

Diferensial interferans kontrast mikroskopiyası (Nomarski). Faza-kontrast mikroskopiyasında olduğu kimi, optik vasitələrlə
sıxlıq fərqi qabardılır; şəkil üçölçülü görünür.

Super-çözümlülük. Üstdəki şəkildə 40
nm diametrində kiçik qovuqcuqlarda
toplanmış molekullara bağlanan fluoresent
maddə ilə boyanmış sinir hüceyrəsinin bir
hissəsinin konfokal görüntüsü verilmişdir.
Yaşılımtıl-sarı ləkələrin bulanıq görünməyinin səbəbi bu 40 nanometrlik şeylərin adi
işıq mikroskopunun limiti olan 200 nanometrdən çox daha kiçik olmağıdır. Altdakı
isə eyni nümunənin yeni super-çözümlülük metodu ilə görüntüsüdür. Mürəkkəb
avadanlıqdan istifadə olunaraq, fərdi
fluoresent molekulları işıqlandırılır və yerləri bir-bir qeyd edilir. Müxtəlif yerlərdəki
molekullardan alınan informasiya birləşdirilərək çözümlülük limiti "qırılır"; nəticədə,
gördüyünüz iti yaşılımtıl-sarı nöqtələr əldə
olunur. Hər nöqtə bir ədəd 40 nanometrlik
qovuqcuqdur.

Fluoresensiya. Spesifik molekulların hüceyrə
daxilindəki yerini tapmaq onları fluoresent boya,
yaxud anticisimlə işarələməklə mümkündür. Bəzi
hüceyrələr öz-özünə parıldayan (fluoresensiya
yayan) molekullara malikdirlər. Fluoresensiya yayan maddələr ultrabənövşəyi radiasiyanı udaraq
görünən işıq yayır. Buradakı fluoresensiya yayan
maddə ilə işarələnmiş uşaqlıq hüceyrəsində nüvə
maddələri göy, mitoxondrilər narıncı, hüceyrənin
"skeleti" isə yaşıl rəngdədir.

Elektron Mikroskopiya (EM)
Skanedici elektron mikroskopiya (SEM). SEM ilə əldə
olunan mikroqraflar nümunənin səthinin üçölçülü şəklini
göstərir. Buradakı SEM şəkli traxeya (nəfəs borusu)
hüceyrəsinin səthindəki kirpik adlanan çıxıntıları göstərir.
Elektron mikroqraflar ağ-qara olur, lakin burada olduğu
kimi, adətən süni olaraq bəlli strukturlara daha çox diqqət
yetirmək üçün rəngləndirilir.

Uzununa kəsik

Qısaltmalar:
LM - işıq mikroqrafı
SEM - Skanedici elektron mikroqrafı
TEM - Transmissiya elektron mikroqrafı
VİZUAL BACARIQ Toxuma TEM üçün dilimlənərkən, sol
yuxarıdakı kirpiklərin yönü hansı istiqamətə idi? Bəs sağda?Kirpik
yönünün görünən kəsik növünü necə təyin etdiyini izah edin.

Eninə kəsik

Kirpiklər

TEM
SEM

Transmissiya elektron
mikroskopiya (TEM).
TEM nümunədən alınan
nazik dilimin təsvirini yaradır. Buradakı TEM traxeya
hüceyrəsindən kəsik göstərir; onun daxili strukturunu
görmək mümkündür.
Nümunə hazırlanarkən bəzi
kirpiklər uzununa kəsik yaratmış, digərləri isə ortadan
kəsilərək eninə kəsik əmələ
gətirmişdir.

FƏSİL 1 Biologiyanın Əsas Mövzuları,FƏSİL
Təkamül
və Elmi Araşdırma
6 Hüceyrə
Səyahəti
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(Şəkil 6.3). Elektron şüaları adətən incə qızıl təbəqə ilə
örtülmüş nümunənin səthini skan edir. Şüalar səthdəki
elektronları həyəcanlandırır. İkincili elektronlar isə
elektron naxışını video ekrana göndərən elektronik
siqnala tərcümə edən cihaz vasitəsilə qəbul edir.
Nəticədə, hüceyrə səthinin üçölçülü kimi görünən
təsviri əldə olunur.
Transmissiya elektron mikroskop (TEM) hüceyrənin daxili strukturunu öyrənmək üçün istifadə olunur
(Şəkil 6.3). İşıq mikroskopu şüşə üzərindəki nümunənin
içindən işıq şüası keçirir. Buna müvafiq şəkildə, TEM
də çox nazik nümunənin içindən elektron şüası keçirir.
TEM üçün nümunə ağır metal ilə boyanır. Bu proses
nəticəsində ağır metal hüceyrənin müəyyən strukturlarına çox bağlanaraq onların elektron sıxlığını digərlərinə nisbətən artırır. Elektronlar nümunənin içindən
keçərkən sıx bölgələrdə seyrək olanlara nisbətən daha
çox ətrafa saçılır. Nəticədə, sıx bölgələrdən nisbətən az
elektron keçir, yəni transmissiya aşağı olur. Əldə olunan
şəkil nümunə içindən keçən (transmissiya olan) elektron
naxışıdır. Hər iki növ elektron mikroskop şüşə linza yerinə elektromaqnit sahəsi vasitəsilə elektronların yolunu
dəyişdirərək görüntünü monitora yönləndirir.
Elektron mikroskop işıq mikroskopu ilə görünməyən
bir çox hüceyrəaltı strukturun kəşfinə imkan yaratmışdır. Buna baxmayaraq, xüsusilə canlı hüceyrənin öyrənilməsi baxımından, işıq mikroskopunun üstün cəhətləri
var. Elektron mikroskopun nümunə hazırlama metodlarının hüceyrəni öldürməsi onun mənfi tərəfidir. İstənilən növ mikroskop üçün nümunə hazırlama prosesinin
hüceyrədə olmayan, amma mikroqrafda görünən süni
qalıqlar yaratma ehtimalı var.
Son onilliklərdə işıq mikroskopları bir sıra böyük
texniki yenilik sayəsində yenidən aktuallaşmışdır (Şəkil
6.3). Hüceyrə içində spesifik molekul və strukturların
fluoresent nişan ilə işarələnməsi detalları daha dəqiq
görməyə imkan yaratmışdır. Bundan əlavə, konfokal və
dekonvolyusiya mikroskopları hüceyrə və toxumanın iti
üçölçülü görüntülərini ortaya çıxarmışdır. Son illərdə
inkişaf etdirilmiş bir neçə yeni metod və nişan molekulları sayəsində alimlər çözümləmə sərhədini aşaraq
10-20 nm ölçülərə qədər kiçik hüceyrəaltı strukturları
araşdırmağa nail olmuşlar. Bu super-çözümlü mikroskoplar
yayğınlaşdıqca, qarşımıza çıxan şəkillərin yaratdığı təsir,
350 il öncə Leeuwenhookun şəkillərinin Hookea verdiyi
həyəcan qədər böyük olacaqdır.
Mikroskop sitologiyanın, yəni hüceyrə strukturunu
öyrənən elmin ən önəmli alətidir. Bu strukturların
funksiyasını anlamaq üçün sitologiya hüceyrənin kimyəvi proseslərini, yəni metabolizmasını öyrənən elm olan
biokimya ilə əməkdaşlıq etməlidir.

Hüceyrə Fraksinasiyası
Hüceyrənin struktur və funksiyasını öyrənmək üçün
istifadə olunan metodlardan biri, hüceyrəni parçaladıqdan sonra əsas orqanel və digər kiçik hüceyrə strukturlarını bir-birindən ayıran hüceyrə fraksinasiyasıdır.
(Şəkil 6.4) Bu metod üçün istifadə olunan avadanlıq
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Şəkil 6.4

Tədqiqat Metodu Hüceyrə Fraksinasiyası
Tətbiq Hüceyrə Fraksinasiyası hüceyrə komponentlərini bir-birindən
böyüklük və sıxlıq baxımından ayırmaq (fraksinasiya) üçün istifadə
olunur.
Metod Hüceyrələr parçalayıcı (blender) vasitəsilə içindəkiləri çıxarmaq üçün homogenizasiya olunur. Əldə olunan qarışıq (homogenat)
sentrifuqadan keçirilir. Supernatant (çöküntünün üstündəki maye)
başqa bir qaba köçürülür və daha yüksək sürətlə daha uzun müddətdə sentrifuqa edilir. Proses bir neçə dəfə təkrarlanır. Bu “diferensial
sentrifuqasiya”nın nəticəsi hər biri fərqli hüceyrə komponenti ehtiva
edən çöküntü nümunələri olur.

Homogenizasiya
Toxumanın
hüceyrələri
1000 G gücündə
sentrifuqasiya (cazibə qüvvəsindən
1000 dəfə böyük)
Sentrifuqasiya
10 dəqiqə müddətində
Supernatant bir
sonrakı qaba
köçürülür
20.000 G
20 dəqiqə

Əsasən nüvə və
böyük hüceyrə
parçalarından
ibarət çöküntü

Homogenat

Diferensial
sentrifuqasiya

80.000 G
60 dəqiqə

150.000 G
3 saat

Əsasən mitoxondridən (və hüceyrələrin qaynağı
bitki hüceyrəsidirsə, xloroplastdan)
ibarət çöküntü
Əsasən plazma və
hüceyrənin daxili
membran parçalarından əmələ
Nəticə İlkin sınaqlarda
gəlmiş “mikrosom”
alimlər hər bir çöküntüdəki
adlandırılan struk- Əsasən ribosom ehorqaneli təyin etmək üçün
turlardan ibarət
tiva edən çöküntü
mikroskopdan, metabolik
çöküntü
funksiyasını aydınlaşdırmaq
üçün isə biokimyəvi metodlardan istifadə etmişdirlər. Hazırda bu
ilkin eyniləşdirmə prosesləri alimlərə hədəflərindəki orqanelin hansı
çöküntüdə olduğunu təyin edib yığmaq üçün yol göstərir.
ƏLAQƏ QUR mRNT-nin proteinə translyasiya prosesini araşdırmaq
üçün hansı mərhələdəki çöküntünü və onun hansı hissəsini götürərdiniz?
(Şəkil 5.22)

BAŞLIQ 6.2

parçalanmış hüceyrə ehtiva edən qabları fərqli sürətlərdə fırlada bilən sentrifuqadır. Müəyyən sürət müəyyən qüvvə əmələ gətirərək hüceyrə komponentlərinin
müəyyən hissəsinin dibə enib çöküntü əmələ gətirməsinə səbəb olur. Aşağı sürətdə çöküntü böyük parçalardan ibarət ikən, yüksək sürətlərdə çöküntünün içindəki
hissəciklər kiçik olur.
Hüceyrə fraksinasiyası spesifik hüceyrə komponentlərini yüksək miqdarda və saf şəkildə əldə edərək, onların
funksiyasını təyin etməyə imkan verir. Bütöv hüceyrə
ilə bu işi görmək adətən mümkün deyil. Məsələn, əldə
olunan bir hüceyrə fraksiyasında aparılmış biokimyəvi
sınaq, burada hüceyrəvi tənəffüsdə iştirak edən enzimlərin, elektron mikroskopiya analizi isə mitoxondri adlanan orqanellərin olduğunu göstərmişdir. Bu nəticələr,
bioloqlara mitoxondrinin hüceyrənin tənəffüs mərkəzi
olduğunu təyin etməyə kömək etmişdir. Beləcə, biokimya və sitologiya hüceyrənin funksiyası ilə strukturunu
əlaqələndirməkdə bir-birini tamamlayır.

Eukariot hüceyrə prosesləri birbirindən ayıran daxili membrana
sahibdir
Bütün orqanizmlərin təməl struktural və funksional
vahidi olan hüceyrənin bir-birindən açıq şəkildə ayrılan
iki növü var: prokariot və eukariot hüceyrə. Bakteriya
və Arxeya aləmüstünə aid canlılar prokariot hüceyrədir.
İbtidailər, göbələk, heyvan və bitkilərin hamısı eukariot
hüceyrələrdən ibarətdir. (Protista qeyri-rəsmi bir termin
olub, adətən birhüceyrəli eukariotlardan ibarət canlılara
istinad edir).

Prokariot və Eukariot Hüceyrənin Müqayisəsi
Bütün hüceyrələr müəyyən ortaq xassələrə sahibdirlər: Hər hüceyrə plazma membranı (bəzən hüceyrə
membranı da deyilir) adlanan yarımkeçirici sərhəd ilə
əhatəlidir. Bütün hüceyrələrdə sitozol adlanan, hüceyrəaltı komponentlərin içində asılı kimi duran jeleyəbənzər, yarım-maye maddə var. Bütün hüceyrələr DNT-dən
ibarət gen daşıyan xromosomlara və bu genlərin göstərişinə əsasən protein istehsal edən ribosom adlanan kiçicik
komplekslərə malikdir.
Prokariot və eukariot hüceyrə arasındakı ən önəmli
fərqlərdən biri DNT-nin hüceyrə daxilindəki yeridir.

YOXLAMA 6.1
1. İşıq mikroskopiyasında istifadə olunan boya elektron mikroskopiyasında nə ilə müqayisə oluna bilər?
2. ƏGƏR Aşağıdakıları araşdırmaq üçün hansı növ mikroskopdan istifadə edərdiniz?
(a) Canlı ağ qan hüceyrəsindəki dəyişikliklər
(b) Tük səthindəki struktural detallar

Şəkil 6.5 Prokariot hüceyrə. Həqiqi nüvəsi və membran-əhatəli başqa orqanelləri olmayan prokariotların
daxili strukturu eukariotlara nisbətən çox sadədir. Prokariotlar bakteriya və arxeyalardır; bu iki aləmin ümumi
hüceyrə strukturu olduqca bənzərdir.
Kirpikciklər: bəzi prokariotların
səthində mövcud olan qoşqu
strukturları
Nukleoid: Hüceyrə
DNT-sinin yerləşdiyi bölgə
(membranla əhatəli deyil)
Ribosom: protein istehsal
mərkəzi
Plazma membranı: sitoplazmanı əhatə edən membran
Bakteriya
xromosomu

(a) Tipik
çubuqşəkilli bakteriya

Hüceyrə divarı: plazma membranından xaricdə yerləşən sərt struktur
Qlikokaliks: bir çox prokariotun
kapsuladan və yaxud yapışqan
təbəqədən ibarət ən kənar
təbəqəsi
Qamçılar: bəzi
prokariotların hərəki
orqaneli

(b) Corynebacterium diphtheriae
bakteriyasından kəsilib alınmış
nazik dilim (rəngləndirilmiş TEM)
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Eukariot hüceyrədə DNT-nin çoxu nüvə adlanan qoşa
membran ilə əhatələnmiş orqaneldə yerləşir (Şəkil 6.8).
Prokariot hüceyrədə isə DNT membran ilə əhatə
olunmayan, nukleoid adlanan bölgədə cəmləşir
(Şəkil 6.5). Eukariot “həqiqi nüvə” mənasına gəlir (yun.
eu həqiqi və karyon, kernel nüvə). Prokariot isə “nüvədən
əvvəl” (yun. pro əvvəl) deməkdir və prokariot hüceyrənin təkamül tarixindəki yerinə işarədir.
Hər iki növ hüceyrənin daxili hissəsi sitoplazma adlanır; eukariotlarda bu termin sadəcə plazma membranı
ilə nüvə arasındakı bölgə üçün istifadə olunur. Eukariot
hüceyrənin sitoplazmasında sitozolun içində asılmış
kimi duran, xüsusi struktur və funksiyaya sahib çeşidli
orqanellər mövcuddur. Membranla əhatəli bu strukturlar prokariot hüceyrələrin demək olar ki, heç birində
yoxdur. Orqanel yoxluğuna baxmayaraq prokariot sitoplazması şorba kimi şəkilsiz bir şey deyil. Məsələn, bəzi
prokariotlarda proteinlərlə (membranla yox) əhatələnmiş bölgələr mövcuddur ki, bu bölgələrdə müəyyən
reaksiyalar baş verir.
Eukariot hüceyrənin ölçüsü prokariotla müqayisədə
dəfələrlə böyük olur (Şəkil 6.2). Hüceyrənin ölçüsü
funksiyası ilə yaxından əlaqəlidir. Hüceyrədaxili maddə
mübadiləsi hüceyrə böyüklüyünə müəyyən sədlər qoyur. Alt həddə bilinən ən kiçik hüceyrə olan, diametri
0.1 ilə 1.0 μm arasında dəyişən mikoplazma bakteriyaları yer alır. Bu, bütün metabolizmi proqramlaşdırmağa
yetəcək qədər DNT-nin, hüceyrənin varlığını davam etdirib, çoxalması üçün lazım olan enzim və digər hüceyrəvi avadanlığın yerləşə bildiyi ən kiçik həcm ola bilər.
Tipik bakteriya diametri 1-5 μm olan, mikoplazmadan
təxminən 10 dəfə böyük hüceyrədir. Eukariot hüceyrələr isə adətən 10-100 μm diametrə malik olurlar.
Metabolik tələblər hüceyrə böyüklüyünün üst həddini də təyin edir. Plazma membranı kifayət qədər
oksigen, qida və tullantı materiallarının keçməsi üçün
hüceyrənin sərhədində seçici baryer rolunu oynayır
(Şəkil 6.6). Membranın hər bir kvadrat mikrometr sahəsindən məhdud miqdarda maddə keçə bildiyi üçün səth
sahəsinin həcmə nisbəti çox vacibdir. Hüceyrə və ya hər
hansı başqa əşya böyüyərkən, onun səth sahəsi həcminə nisbətən daha yavaş artmaqdadır. (Sahə ölçülərin
kvadratı, həcm isə kubu ilə mütənasibdir). Buna görə
də kiçik əşyanın səth sahəsinin həcmə nisbəti yüksək
olur (Şəkil 6.7). Elmi Bacarıq Məşğələsində iki həqiqi
hüceyrənin – bir ədəd yetkin və ondan tumurcuqlanan
bir ədəd bala maya hüceyrəsinin – həcm və səth sahəsini hesablaya bilərsiniz. Orqanizmlərin hüceyrə səthini
hansı yollarla genişləndirdiyini görmək üçün isə Şəkil
33.9-dakı Əlaqə Qur hissəsinə müraciət edin.
Hüceyrənin öz həcmini qoruyub saxlayacaq ölçüdə
səth sahəsinə olan ehtiyacı əksər hüceyrələrin nəyə
görə mikroskopik ölçüyə sahib olduğunu (Şəkil 6.7), sinir hüceyrələri kimi hüceyrələrin isə niyə uzun və nazik
olduğunu izah edir. Ümumiyyətlə, böyük orqanizmlərin
hüceyrələri kiçik orqanizmlərin hüceyrələrindən böyük
olmur; sadəcə, hüceyrə sayı artır. Bağırsaq hüceyrəsi
kimi, ətrafı ilə yüksək miqdarda maddə mübadiləsi
aparan hüceyrə üçün səth sahəsinin həcmə nisbətinin
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Şəkil 6.6 Plazma membranı. Plazma və orqanel membranları
çeşidli proteinlərin üzərində, yaxud içində yerləşdiyi ikiqat fosfolipid
layından (qoşalay) ibarətdir. Fosfolipid və membran proteinlərinin
hidrofobik bölgələri membranın içində yerləşir, hidrofilik bölgələri
isə membranın iki tərəfindəki sulu məhlul ilə əlaqədə olurlar. Plazma
membranının hüceyrə xaricinə baxan tərəfində yerləşən lipid və proteinlərə karbohidrat zəncirləri qoşula bilir.
(a) Plazma membranın TEM şəkli.
Qırmızı qan hüceyrəsinin plazma
membranı açıq rəngli lentlə ayrılmış
iki tünd rəngli lent kimi görünür.

Hüceyrə xarici

Hüceyrə daxili
(sitoplazma)

Karbohidrat yan zəncirlər
Fosfolipid

Hidrofilik
bölgə

Hidrofobik
bölgə
Hidrofilik
bölgə

\
(b) Plazma membranının strukturu

VİZUAL BACARIQ (a) bəndində göstərilən TEM şəklindəki tünd
və açıq şəridlər sözügedən bənddəki hansı hissələrə aiddir? Şəkil 5.11
sizə kömək edə bilər.

Şəkil 6.7 Səth sahəsi və həcm arasında həndəsi əlaqə. Burada
hüceyrələr qutu ilə təmsil olunmuşdur. Şərti bir uzunluq vahidi götürərək hüceyrənin səth
sahəsini (kvadrat vahid,
Səth sahəsi artarkən,
yaxud vahid2), həcm
ümumi həcm sabit qalır
(kub vahid, yaxud vahid3)
və səth sahəsinin həcmə
nisbətini hesablayaq.
Yüksək səth-həcm nisbəti
5
hüceyrə ilə ətrafı arasın1
dakı maddə mübadiləsini
asanlaşdırır.
1

Ümumi səth sahəsi
Bütün qutu səthlərinin
(yüksəklik×genişlik) sahəsinin
cəminin onların sayı ilə hasili

6

150

750

Ümumi həcm
yüksəklik×genişlik×uzunluq
×qutu sayı

1

125

125

6

1.2

6

Səth-həcm nisbəti
səthin sahəsi÷həcm

ELMİ BACARIQ MƏŞĞƏLƏSİ
Miqyas xətti ilə hüceyrənin səth sahəsi
və həcminin hesablanması
Hüceyrə böyüyərkən nə qədər yeni sitoplazma və plazma
membranı istehsal edir? Birhüceyrəli maya Saccharomyces cerevisiae
tumurcuqlanıb ondan ayrılan kiçik yeni hüceyrə əmələ gətirirərək
çoxalır. Bu hüceyrə daha sonra ana hüceyrə böyüklüyünə çatır.
(Şəkil 6.8-də aşağıda təsvir olunan maya hüceyrəsinə nəzər yetirin).
Böyüdükcə yeni hüceyrə onun həcmini artıran yeni sitoplazma və səth
sahəsini artıran yeni plazma membranı istehsal edir. Bu məşğələdə
yetkin ana hüceyrənin və ondan yeni ayrılmış bala hüceyrənin
ölçülərini təyin etmək üçün miqyas xəttindən istifadə edəcəksiniz.
Daha sonra hər hüceyrə üçün səth sahəsi və həcm hesablamalısınız.
Sonda yeni hüceyrənin yetkin hüceyrə ölçüsünə çatmaq üçün hansı
miqdarda yeni sitoplazma və plazma membranı yaratmalı olduğunu
hesablayacaqsınız.
Təcrübə necə aparılmışdır? Maya hüceyrələri tumurcuqlanaraq
bölünməyə təkan verən şərtlər altında yetişdirilmiş və diferensial
interferensiya kontrast mikroskopu ilə şəkli çəkilmişdir.

(2005).

DATANI ŞƏRH ET
1. Maya hüceyrəsinin mikroqrafına baxın. Şəklin altındakı miqyas xətti
1 μm ölçüdədir. Miqyas xətti xəritələrdə olduğu kimidir. Məsələn,
xəritədə 1 cm 1 km məsafəni göstərir. Buradakı miqyas xətti isə bir
millimetrin mində birini təmsil edir. Miqyas xəttini təməl vahid qəbul
edib ana və bala hüceyrənin diametrini hesablayın. İlk olaraq hər
iki hüceyrənin diametrini ölçün. Ölçərkən istifadə edəcəyiniz ölçü
vahidinin əhəmiyyəti yoxdur, lakin millimetr istifadə etmək işinizi
asanlaşdıracaqdır. Ölçülən diametrləri miqyas xəttinin uzunluğuna
bölüb, miqyas xəttinin həqiqi uzunluğuna vurun. Nəticə mikrometr
cinsindən hüceyrənin həqiqi diametridir.
2. Maya hüceyrəsi formaca kürəyə çox yaxındır. (a) Aşağıdakı kürə
həcmi üçün tənliyi istifadə edərək hüceyrələrin həcmini hesablayın:
V= 4 πr3
3

Təcrübə Datası Buradakı işıq mikroqrafında yetkin ana hüceyrə və
ondan tumurcuqlanaraq ayrılan yeni bala hüceyrə görünür.
			
Yetkin ana
hüceyrə
Tumurcuq
hüceyrə

Mikroqraf mənbəyi: Kelly Tatchell, using yeast cells grown for
experiments described in L. Kozubowski et al., Role of the septin ring
in the asymmetric localization of proteins at the mother-bud neck
in Saccharomyces cerevisiae, Molecular Biology of the Cell 16:3455–3466

kifayət qədər yüksək olması önəmlidir. Bu hüceyrələr
səthlərində mikroxov adlanan uzun, nazik çıxıntılar
əmələ gətirərək həcmdə çox böyük dəyişikliyə getmədən səth sahələrini nəzərəçarpacaq dərəcədə böyüdə
bilirlər.
Prokariot ilə eukariot hüceyrə arasındakı təkamül
bağını bu fəslin sonrakı hissələrində öyrənəcəyik. Prokariot hüceyrələrin geniş təsviri Fəsil 27-də veriləcəkdir.
Bu fəsildə hüceyrə strukturu haqqında aparacağımız
müzakirələrin çoxu eukariot hüceyrələrə aiddir.

Eukariot Hüceyrəyə Ümumi Baxış
Eukariot hüceyrə səthindəki plazma membranı ilə
yanaşı, daxildə geniş yayılmış, çoxşaxəli və onu orqanel adlanan kiçik bölmələrə ayıran daxili membranlara
sahibdir. Hüceyrənin bu bölmələri fərqli metabolik
funksiyalar üçün məhəlli şərtlər yaradır. Beləcə, bir-birilə uzlaşmayan proseslər eyni anda, tək bir hüceyrə
daxilində baş verə bilir. Plazma və orqanel membranları

Burada π (yunan əlifbasında pi hərfi) təxmini dəyər 3.14 olan bir
sabit, d diametr, r isə diametrin yarısı olan radiusu təmsil edir. (b)
Yeni bala hüceyrə yetkinləşdikcə nə qədər yeni sitoplazma istehsal
etməlidir? Bunu təyin etmək üçün yetkinləşmiş böyük hüceyrənin
həcmindən kiçik hüceyrənin həcmini çıxarın.
3. Hüceyrə böyüdükcə, onun plazma membranı böyüyən həcmi əhatə
edə bilmək üçün genişləməlidir. (a) Kürənin səthi tənliyindən istifadə edərək hər iki hüceyrənin səth sahəsini hesablayın: A=4πr2. (b)
Bala hüceyrə yetkinləşdikcə nə qədər sahə yeni sitoplazma istehsal
etməlidir?
4. Bala hüceyrə yetkinliyə çatdıqda, ilkin sahə və həcmi sondakı sahə
və həcmindən təxminən neçə dəfə böyük olacaqdır?

da metabolizmada birbaşa iştirak edir, çünki bir çox
enzim elə bu membranda yerləşir.
Əksər bioloji membranın əsası fosfolipid və digər
növ lipidlərdən ibarət ikiqat təbəqədir. Müxtəlif növ
proteinlər bu ikiqat təbəqənin qismən içində, yaxud da
səthinə pərçimlənmiş vəziyyətdə yerləşir (Şəkil 6.6).
Hər membranın yerinə yetirdiyi işlər üçün uyğunlaşmış
özünəməxsus lipid və protein tərkibi olur. Məsələn,
mitoxondri adlanan orqanelin membranlarında yerləşən
enzimlər hüceyrə tənəffüsündə iştirak edir. Membran
hüceyrə strukturunda fundamental yerə malik olduğundan, 7-ci fəsil tamamilə bu mövzuya həsr olunub.
Fəsilə davam etməzdən əvvəl, Şəkil 6.8-dəki eukariot
hüceyrələri nəzərdən keçirin. Ümumiləşdirilmiş heyvan
və bitki hüceyrə diaqramları müxtəlif orqanelləri göstərir. Bu iki növ hüceyrə arasındakı əsas fərqlər aydın
görünür. Şəklin altındakı mikroqraflar isə sizə müxtəlif
növ həqiqi eukariot hüceyrələr haqqında təsəvvür yaratmağa kömək edəcəkdir.
FƏSİL 1 Biologiyanın Əsas Mövzuları,FƏSİL
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və Elmi Araşdırma
6 Hüceyrə
Səyahəti

99

Şəkil 6.8

Eukariot hüceyrədə səyahət
Heyvan Hüceyrəsi (ümumiləşdirilmiş hüceyrədən kəsik)

Qamçı: bəzi
heyvanlarda olan
hərəki struktur;
mikroborucuq
dəstəsindən ibarət
plazma membranı
ilə əhatəli çıxıntı

Endoplazmatik Şəbəkə (EŞ): membranlı
qovuqcuq və torbacıqlardan ibarət şəbəkə;
membran sintezi və digər sintetik və metabolik proseslərdə iştirak; hamar və dənəvər
(ribosomla zəngin) bölgələr
Dənəvər EŞ

Hamar EŞ

Nüvə örtüyü: nüvəni
əhatələyən ikiqat membran;
dəlik şəklində çox sayda keçid;
EŞ ilə davamlılıq təşkil edir
Nüvəcik: ribosom istehsal
edən membransız struktur;
nüvə bir, yaxud daha çox
nüvəcik ehtiva edir

NÜVƏ

Xromatin: DNT və proteinlərdən
ibarət maddə; bölünən hüceyrədə ayrı-ayrı sıxışdırılmış xromosom şəklini alır

Sentrozom:
mikroborucuqların
doğulduğu bölgə;
bir cüt sentriol
ehtiva edir

Plazma membranı:
hüceyrəni örtən
membran

SİTOSKELET: hüceyrənin
şəklini təyin edir, hüceyrə
hərəkətində iştirak edir;
komponentləri proteinlərdir; aşağıdakılardan
ibarətdir:
Mikroborucuqlar
Ara filamentlər
Ribosomlar (kiçik qəhvəyi
rəngli nöqtələr): protein
istehsal edən komplekslər;
nüvə örtüyü, dənəvər EŞ-ə
bağlı şəkildə, yaxud da
sitozolda sərbəst

Mikrofilamentlər
Mikroxovlar:
hüceyrənin
səth sahəsini
artıran çıxıntılar

Golgi aparatı: hüceyrə məhsullarının
aktiv şəkildə sintezi, modifikasiyası,
sinifləndirməsi və ifrazatı

Peroksisom: müxtəlif ixtisaslaşmış metabolik funksiyalar yerinə
yetirən orqanel; yan məhsul olaraq
hidrogen peroksid istehsal edərək
daha sonra onu suya çevirir

Lizosom:
makromolekulların
hidrolizə uğradığı
həzm orqaneli

Mitoxondri: hüceyrəvi tənəffüsün
baş verdiyi və ATP-nin çoxunun
istehsal olunduğu orqanel

Hüceyrə
Nüvə
Nüvəcik
Uşaqlıqdan alınmış insan hüceyrəsi (rənglənmiş TEM)
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Göbələk hüceyrələri

Heyvan hüceyrələri

Ana
hüceyrə
Tumurcuqlar

Maya hüceyrələri: Tumurcuqlanaraq çoxalan hüceyrə (üstdə, rəngləndirilmiş SEM)
və tək hüceyrə (sağda, rənglənmiş TEM)

Hüceyrə
divarı
Vakuol

Nüvə
Mitoxondri

Bitki hüceyrəsi (ümumiləşdirilmiş hüceyrədən kəsik)
Nüvə örtüyü
NÜVƏ

Dənəvər
Endoplazmatik
Şəbəkə

Nüvəcik
Xromatin

Hamar
Endoplazmatik
Şəbəkə

Ribosomlar (kiçik qəhvəyi nöqtələr)
Mərkəzi vakuol: yaşlı bitki hüceyrəsinin ən
görkəmli orqanelidir; funksiyaları arasında
anbar, tullantı materiallarının parçalanması,
makromolekulların hidrolizi var. Vakuol genişləməsi bitki böyüməsinin əsas yollarındandır

Golgi aparatı

Mikrofilamentlər
Mikroborucuqlar

SİTOSKELET

Mitoxondri
Peroksisom
Xloroplast: fotosintetik
orqanel; günəş işığını kimyəvi
enerjiyə çevirərək şəkər molekullarında saxlayır

Plazma membranı
Hüceyrə divarı: hüceyrə formasını qoruyub
saxlayan və onu mexaniki zədələrə qarşı
qoruyan ən kənar təbəqə; sellüloz, digər
polisaxaridlər və proteindən ibarətdir.

Plazmodesmata: yanaşı
hüceyrələri hüceyrə divarının
daxilindən keçərək bir-birilə
əlaqələndirən sitoplazmik kanal

Qonşu hüceyrənin divarı

Bitki Hüceyrələri

Hüceyrə divarı
Xloroplast
Mitoxondri
Nüvə
Nüvəcik
Üzən bir bitki olan sugülü (Spirodela oligorrhiza)
hüceyrələri (rənglənmiş TEM)

Birhüceyrəli eukariotlar

Hüceyrə

Qamçı
Nüvə
Nüvəcik
Vakuol
Birhüceyrəli yaşıl yosun Chlamydomonas
(üstdə: rənglənmiş SEM; sağda: rənglənmiş
TEM)

Xloroplast
Hüceyrə divarı
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YOXLAMA

6.2

1. Nüvə, mitoxondri, xloroplast və endoplazmatik şəbəkənin
struktur və funksiyasını qısaca təsvir edin.
2. TƏSVİR ET İxtiyari bir vahiddə 125×1×1 ölçülərinə sahib
uzunsov sadə bir hüceyrə çəkin. Sinir hüceyrəsi təxminən
bu formada olur. Bu hüceyrənin səth-həcm nisbətini Şəkil
6.7-də göstərilən ilə müqayisə edib təxmin edin. İndi nisbəti
hesablayın və təxmininizi yoxlayın.

BAŞLIQ 6.3
Eukariot hüceyrənin genetik
təlimatları nüvədə yerləşir və bu
təlimatlar ribosom tərəfindən
yerinə yetirilir
Gəlin eukariot hüceyrənin içində başladığımız böyük səyahətin ilk dayanacağında hüceyrənin genetik
nəzarət sisteminin iki komponentinə nəzər yetirək:
bunlardan biri hüceyrədəki əksər DNT-nin saxlanıldığı
nüvə, digəri isə bu DNT-dəki informasiyanı istifadə
edərək protein istehsal edən ribosomdur.

Nüvə: İnformasiya Mərkəzi
Eukariot genlərinin əksəriyyəti
nüvə adlanan yerdə yerləşir. (Bəzi
genlər mitoxondri və xloroplastda
yerləşir). Nüvə orta hesabla təxminən 5 μm diametri olan və ilk
gözə dəyən orqaneldir (fluoresensiya mikroqrafındakı bənövşəyi
struktura bax). Nüvəni əhatə edən
nüvə örtüyü (Şəkil 6.9) onun möhtəviyyatını sitoplazmadan ayırır.
Nüvə örtüyü ikiqat membrandır.
Hər biri lipid qoşalayı və proteinlərdən ibarət olan bu iki membran 20-40
nm boşluqla bir-birindən ayrılır. Örtük
üzərində təxminən 100 nm diametrində
dəliklər mövcuddur. Hər bir dəliyin kənarlarında
nüvə örtüyünün xarici və daxili membranları bir-birilə
birləşir. Bu keçidlərdə yerləşən dəlik kompleksi adlanan
mürəkkəb protein strukturu böyük molekulların (protein, RNT və s.) giriş-çıxışını tənzimləməklə əhəmiyyətli
rol oynayır. Dəliklərin olduğu yerlər istisna olmaqla,
nüvə örtüyünün iç tərəfi nüvə laminası adlanan protein lifindən ibarət şəbəkəyəbənzər struktur ilə örtülüdür
(heyvan hüceyrəsində ara filament adlanır). Bu şəbəkə
nüvə örtüyünü mexaniki olaraq dəstəkləyərək nüvəyə
forma verir. Nüvənin bütün iç hissəsini əhatə edən
protein liflərindən ibarət belə bir strukturun, yəni nüvə
matrisinin varlığına dair bir çox dəlil mövcuddur. Alimlər
düşünürlər ki, nüvə laminası və nüvə matrisi genetik
maddənin quruluşuna (yerləşməsinə) da kömək edir.
Genetik informasiya daşıyıcısı olan DNT nüvədə
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xromosom adlanan ayrı-ayrı vahidlər şəklində
təşkilatlanır. Hər xromosom bir əsas uzun DNT və ona
bağlı bir çox proteindən ibarətdir. Bu proteinlərdən
bəziləri DNT-nin burularaq qısalmasına və beləcə,
nüvənin içinə sığmasına kömək edir. Xromosomu
əmələ gətirən DNT və protein kompleksi xromatin
adlanır. Hüceyrə bölünmə prosesindən keçmədiyi
zamanlarda, boyanmış xromatin mikroqraflarda
nüvəyə səpələnmiş kütlə şəklində görünür və bu
halda xromosomları bir-birindən ayırd etmək mümkün
deyil. Hüceyrə bölünməyə hazırlaşarkən, xromosomlar
burulub sıxlaşır və mikroskopda bir-birindən ayırd
oluna bilən hala gəlirlər. Hər eukariotik bioloji növün
özünəməxsus xromosom sayı var. Məsələn, tipik
insan hüceyrəsinin nüvəsində 46 xromosom var.
İnsanda sadəcə 23 xromosoma malik olan cinsiyyət
hüceyrələri isə (yumurta və sperm) istisna təşkil edir.
Meyvə milçəyinin əksər hüceyrəsində 8, cinsiyyət
hüceyrəsində isə 4 xromosom var.
Bölünməkdə olmayan hüceyrənin nüvəsində böyük
bir struktur gözə çarpır. Elektron mikroskopda tünd
dənəcik və xromatin iplərini bir-birinə bağlayan liflərdən ibarət olduğu aydın görünən bu strukur nüvəcik
adlanır. Burada, DNT təlimatları əsasında RNT-nin
bir növü olan ribosomal RNT (rRNT) istehsal edilir.
Sitoplazmadan idxal olunan proteinlər rRNT
ilə birləşərək, nüvəcikdə ribosomun kiçik
və böyük vahidlərini əmələ gətirir. Daha
sonra bu vahidlər nüvə dəliklərindən
Nüvə
sitoplazmaya keçir; bir böyük və
bir kiçik vahid birləşərək ribosom
əmələ gətirir. Birdən çox nüvəcik
də mümkündür. Bu say bioloji növdən və hüceyrənin çoxalma dövrəsi
mərhələsindən asılıdır.
Şəkil 5.22-də gördüyünüz kimi,
nüvə DNT-nin verdiyi təlimatlar
əsasında məlumat RNT-si (mRNT)
sintez edərək, protein istehsalını
idarə edir. mRNT daha sonra nüvə dəliyindən keçirilərək sitoplazmaya ötürülür.
mRNT molekulları sitoplazmaya çatanda,
ribosomlar mRNT-dəki genetik məlumatı müəyyən polipeptidin birincili strukturuna tərcümə edir.
(Genetik informasiyanın transkripsiya və translyasiyası
17-ci fəsildə ətraflı şəkildə ələ alınacaq).

Ribosom: Protein Zavodları
Ribosomal RNT və proteindən ibarət kompleks olan
ribosom, protein istehsalını həyata keçirən hüceyrə
komponentidir (Şəkil 6.10). (Qeyd edək ki, ribosom
membran ilə əhatələnmədiyi üçün orqanel sayılmır).
Protein sintezi sürəti yüksək olan hüceyrələrdə ribosomların yığılmasında vacib rol oynayan, yaxşı formalaşmış nüvəcikdən əlavə, çox sayda ribosoma rast gəlinir.
Məsələn, insanın çox sayda həzm enzimi istehsal edən
mədəaltı vəzi hüceyrəsində bir neçə milyon ribosom
mövcuddur.

Şəkil 6.9 Nüvə və örtüyü. Nüvənin içində xromatin (DNT və ona bağlı proteinlər) kütləsi şəklində görünən xromosomlar və ribosom sintezində yer alan bir, yaxud daha çox sayda nüvəcik olur.
Dar bir aralıq ilə bir-birindən ayrılmış iki membrandan ibarət nüvə örtüyündə nüvə dəliyi vasitəsilə
keçidlər açılmış və nüvə laminası ilə döşənmişdir.
Nüvə

Nüvə
Nüvəcik
Xromatin

Nüvə örtüyü:
Xarici membran
Daxili membran
Nüvə dəliyi
Dənəvər EŞ

▲ Nüvə örtüyünün səthi

(TEM). Bu nümunə
dondurub-sındırma (ing.
freeze-fracture) adlanan
metodla hazırlanıb. Bu
metodla örtük ortadan
kəsilərək xarici və daxili
membranlar üzə çıxarılır.

Dəlik
kompleksi
Ribosom

▲

Nüvə
örtüyünün
yaxından
görüntüsü

▲ Xromatin: Bölünməkdə

olmayan hüceyrədən alınan
bu xromosom parçası DNT
(mavi) və protein kompleksinin (bənövşəyi) burulmasının iki mərhələsini göstərir.
Qalın hissə də, öz növbəsində,
bəzən uzun halqalar şəklində
burulur.

▲ Dəlik kompleksləri (TEM). Hər dəlik

protein parçacıqları ilə əhatələnmişdir.

▲

ƏLAQƏ QUR Xromosom genetik maddə
daşıyıcısıdır və nüvədə yerləşir. Hüceyrənin
yerdə qalan hissəsi xromosomların daşıdığı
informasiyanı necə əldə edir? (Şəkil 5.22)

Nüvə laminası (TEM). Tora bənzəyən lamina
nüvə örtüyünün daxili səthinə döşənmişdir.
(Açıq rəngli dairəvi ləkələr nüvə dəlikləridir).

Şəkil 6.10 Ribosomlar. Mədəaltı vəzi hüceyrəsini göstərən bu elektron mikroqrafda həm sərbəst, həm də bağlı
ribosomlar görürük. Burada göstərilən ribosomun iki vahidinin sadələşdirilmiş diaqramı və kompüter modelidir.

Ribosomlar

Sitozolun sərbəst ribosomları

EŞ

Endoplazmatik şəbəkə (EŞ)
EŞyə bağlı ribosomlar
Böyük
vahid

EŞ və ribosomları (TEM)

Kiçik
vahid
Ribosomun sxematik şəkli.

Ribosomun kompüter modeli

TƏSVİR ET Ribosomlar haqqında bölümü oxuduqdan sonra, elektron mikroqrafında ifraz üçün nəzərdə tutulan protein istehsal edən bir ribosom göstərin.
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Ribosom sitoplazmanın iki fərqli bölgəsində protein
istehsal edir. Sitozolda üzənlər sərbəst ribosom adlanarkən, EŞ, yaxud nüvə örtüyünün xaricinə yapışanlara
bağlı ribosom deyilir. (Şəkil 6.10). Bağlı və sərbəst ribosomlar struktur olaraq tamamilə eynidir və bir ribosom
fərqli zamanlarda bu iki roldan birini oynaya bilir.
Sərbəst ribosom üzərində istehsal olunan proteinlərin
çoxu sitozolun içində işləyir; bunlara misal olaraq şəkər
həzminin ilkin mərhələlərini kataliz edən enzimləri
göstərmək olar. Bağlı ribosomlar isə adətən membran
içinə yerləşdirilən, lizosom kimi müəyyən orqanellərdə
paketlənən (Şəkil 6.8) və yaxud hüceyrədən xaricə ixrac
olunan proteinləri istehsal edirlər (ifraz). Protein ifrazı
prosesində ixtisaslaşmış hüceyrələr (məsələn, həzmedici
enzimlər ifraz edən mədəaltı vəzi hüceyrələri) adətən
yüksək miqdarda bağlı ribosomlara malikdirlər. (Ribosomun struktur və funksiyası haqqında daha ətraflı Başlıq
17.4-də öyrənəcəksiniz).

YOXLAMA 6.3
1. Genetik təlimatların icrasında ribosomların rolu nədir?
2. Nüvəciyin molekulyar tərkibini təsvir edib, funksiyasını izah
edin.
3. ƏGƏR Hüceyrə bölünmə prosesinə başlayarkən xromosomlar qısalır və işıq mikroskopunda ayrı-ayrılıqda görünəcək
qədər qalınlaşırlar. Molekulyar səviyyədə hansı proseslərin
baş verdiyini izah edin.

BAŞLIQ 6.4
Endomembran sistem protein
nəqliyyatını tənzimləyən və
müxtəlif metabolik funksiyalar
yerinə yetirən şəbəkədir
Eukariot hüceyrənin endoplazmatik şəbəkə, nüvə
örtüyü, Golgi aparatı, lizosom, çeşidli qovuqcuq, vakuol
kimi membranla əhatəli orqanel və plazma membranı
endomembran sistemə daxildir. Bu sistem hüceyrədə
müxtəlif işlər görür; bunların arasında protein istehsalı,
bu məhsulların membran, orqanel və hüceyrə xaricinə
daşınması, lipid metabolizmi və daşınması, həmçinin,
zəhərlərin zərərsizləşdirilməsi (detoksifikasiya) vardır.
Sistemin membranları ya bir-birinin fiziki davamıdır,
ya da membrandan ibarət kiçik qovuqcuqlar membran
parçaları daşımaqla, sistemin komponentlərini bir-birinə bağlayır. Bu əlaqələrə baxmayaraq fərqli yerlərdəki membranların struktur və funksiyası eyni deyildir.
Bundan əlavə, membranın qalınlığı, molekulyar tərkibi,
içində gedən kimyəvi reaksiya növləri sabit deyil və
membranın həyatı boyunca bir neçə dəfə dəyişikliyə
uğraya bilir. Nüvə örtüyünü daha əvvəl müzakirə etdiyimizə görə, endoplazmatik şəbəkə və onun yaratdığı
digər endomembranlara keçə bilərik.
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Endoplazmatik Şəbəkə: Biosintetik Zavod
Endoplazmatik şəbəkə (EŞ) o qədər geniş membran
torudur ki, bir çox eukariot hüceyrənin bütün membranlarının yarısından çoxunu təşkil edir. (Endoplazmatik
sitoplazma daxilində yerləşən deməkdir). EŞ sistern
(lat. cisternae, maye anbarı) adı verilən membranlı
qovuqcuq və borulardan ibarət şəbəkədir. EŞ membranı EŞ lumeni (boşluq), yaxud sistern boşluğu adlanan
daxili hissəni sitozoldan ayırır. EŞ membranı nüvə örtüyü ilə birləşdiyi üçün örtüyün iki membranı arasındakı
hissə ilə EŞ lumeni davamlılıq təşkil edir (Şəkil 6.11).
EŞ vahid sistem olsa da, struktur və funksiya baxımından fərqlənən iki bölgəyə ayrılır. Dənəvər EŞ-nin
xarici üzü ribosomlarla zəngindir və nəticədə, elektron
mikroqraflarda dənəvər şəklində görünür. Hamar EŞ
isə müvafiq olaraq hamar görünür və burada ribosomlar
yoxdur. Daha öncə də qeyd etdiyimiz kimi, dənəvər EŞ
ilə davamlılıq təşkil edən nüvə örtüyünün sitoplazma
tərəfindəki xarici üzünə də ribosomlar bağlanır.

Hamar Endoplazmatik Şəbəkənin
Funksiyası
Hamar EŞ hüceyrə növünə görə dəyişən müxtəlif
metabolik proseslərdə iştirak edir. Bu proseslərə lipid istehsalı, karbohidrat metabolizmi, dərman və zəhərlərin
detoksifikasiyası, həmçinin, kalsium ionu ehtiyatının
saxlanması daxildir.
Hamar EŞ enzimləri yağ, steroid və yeni membran
fosfolipidləri kimi lipidlərin istehsalında mühüm rol
oynayır. Hamar EŞ tərəfindən istehsal olunan steroidlərə misal olaraq onurğalıların cinsiyyət hormonlarını
və böyrəküstü vəzilərin ifraz etdiyi müxtəlif steroid
hormonları göstərmək olar. Bu hormonları istehsal və
ifraz edən hüceyrələr hamar EŞ ilə zəngindir. Bu da
struktural xassənin funksional olana uyğunlaşmasına
yaxşı nümunədir.
Hamar EŞ-yə aid digər enzimlər isə, xüsusilə qaraciyər hüceyrələrində dərman və zəhərin detoksifikasiyasına kömək edir. Detoksifikasiya adətən dərman
molekullarına hidroksil qrupu əlavə etməkdən ibarətdir.
Hidroksil qrupu dərmanları daha həllolan edib, vücuddan xaric olunmalarını asanlaşdırır. Sakitləşdirici fenobarbital və digər barbiturat ailəsindən olan dərmanlar
qaraciyərin hamar EŞ-sində bu cür dəyişikliyə məruz
qalan maddələrə nümunədir. Barbiturat, alkoqol və bir
çox başqa dərmanlar hamar EŞ-nin və onunla əlaqəli
detoksifikasiya enzimlərinin artmasına təkan verərək,
prosesin sürətini artırır. Nəticədə, bu dərmanlara qarşı
tolerantlıq artır; yəni eyni təsiri (məsələn, sakitləşdirici
təsir) əldə etmək üçün daha yüksək dozada dərmana
ehtiyac olur. Digər tərəfdən, bəzi detoksifikasiyaedici
enzimlər geniş təsirə sahib olduğundan, hamar EŞ-nin
bir dərmana cavab olaraq artması, başqa dərmanlara
qarşı da tolerantlıq yarada bilir. Məsələn, barbituratların yanlış istifadəsi müəyyən antibiotik və digər yararlı
dərmanların effektivliyini azalda bilir.

Şəkil 6.11 Endoplazmatik Şəbəkə (EŞ). Bir-birilə birləşmiş
borucuq və sistern adlanan yastı qovuqcuqlardan ibarət membranlı
vahid bir sistem olan EŞ, eyni zamanda nüvə örtüyü ilə də davamlılıq
təşkil edir (üst diaqramdakı kəsik). EŞ membranı EŞ lumeni (yaxud
sistern boşluğu) adlanan bir-birinə qoşulu vahid boşluqlar sistemini
əhatə edir. Səthi ribosomlarla dolu dənəvər EŞ elektron mikroqrafda
hamar EŞ-dən açıq şəkildə fərqlənir. Nəqliyyat qovuqcuqları keçid EŞ
adlanan bölgədən tumurcuqlanaraq qopur və Golgi aparatı kimi bir
sıra ünvana yollanır.

Hamar EŞ eyni zamanda kalsium ionu ehtiyatı saxlayır. Məsələn, əzələ hüceyrələrində hamar EŞ membranı, kalsium ionlarını sitozoldan EŞ lumeninə nasos
vasitəsilə vurur. Sinir impulsu tərəfindən qıcıqlanan
əzələ hüceyrəsində kalsium ionları geriyə, sitozola ötürülür və əzələ hüceyrəsinin yığılmasına gətirib çıxarır.
Başqa hüceyrə növlərində, kalsiumun EŞ lumenindən
buraxılması başqa şeylərlə nəticələnir. Buna misal olaraq, yenicə istehsal olunmuş protein dolu qovuqcuqların
ifrazını göstərmək olar.

Dənəvər Endoplazmatik Şəbəkənin
Funksiyası

Hamar EŞ

Nüvə
örtüyü

Dənəvər EŞ

EŞ lumeni
Sisternlər
Ribosomlar
Nəqliyyat qovuqcuğu

Hamar EŞ

Keçid EŞ

Dənəvər EŞ

Bir çox hüceyrə dənəvər EŞ-yə bağlanmış ribosomların istehsal etdiyi proteinləri ifraz edir. Məsələn, bəzi
mədəaltı vəzi hüceyrələri insulin proteinini EŞ-də
istehsal edərək bu hormonu qan dövranına buraxır.
Polipeptid zənciri bağlı ribosomdan uzandıqca, zəncir
EŞ membranındakı proteinlər tərəfindən əmələ gətirilmiş dəlik içindən EŞ lumeninə ötürülür. Yeni yaranmış
polipeptid EŞ lumeninə daxil ola-ola, bükülərək öz təbii
funksional formasını alır. İfraz olunan sekretor proteinlərin çoxu kovalent rabitə ilə bir-birinə bağlı protein
və karbohidratdan ibarət qlikoproteinlərdir. Karbohidratlar EŞ lumenindəki proteinlərə EŞ membranında
yerləşən enzimlər tərəfindən bərkidilir.
Sekretor proteinlər əmələ gəldikdən sonra, EŞ membranı onları sitozoldakı sərbəst ribosomlar tərəfindən
istehsal olunan proteinlərdən ayrı tutur. Sekretor proteinlər membranla əhatəli qovuqcuqlara toplanmış şəklində EŞ-dən ayrılır (Şəkil 6.11). Keçid EŞ-si adlanan
xüsusi bölgədə baş verən bu proses, hava qabarcıqlarına
bənzəyən qovuqcuqların əmələ gəlməsi ilə baş verir.
Hüceyrənin bir hissəsindən digərinə daşınan qovuqcuqlara nəqliyyat qovuqcuqları deyilir.
Dənəvər EŞ sekretor proteinlər istehsal etməkdən
əlavə, həm də hüceyrənin membran zavodudur; o, öz
membranına fosfolipid və membran proteinləri əlavə
edərək böyüyür. Membran proteini olaraq fəaliyyət
göstərəcək polipeptidlər ribosomdan uzanarkən, EŞ
membranına daxil olaraq, hidrofobik bölgələriylə oraya
pərçimlənirlər. Hamar EŞ kimi, dənəvər EŞ də membran fosfolipidləri istehsal edir; EŞ membranında yerləşən enzimlər sitozoldakı fosfolipid ön-maddələrindən
istifadə edərək fosfolipid istehsal edir. EŞ membranı genişlənir və bəzi hissələri nəqliyyat qovuqcuqları şəklində endomembran sisteminin digər hissələrinə ötürülür.

Golgi aparatı: Qəbul və Göndərmə Mərkəzi
EŞ-dən çıxdıqdan sonra bir çox nəqliyyat qovuqcuğu
Golgi aparatına yönəlir. Golgi aparatının qəbul, seçmə
və göndərmə funksiyaları var. Hətta onu emal sexi kimi
də düşünmək olar. Burada, protein kimi EŞ məhsulları
dəyişdirilir və saxlanılır, daha sonra isə başqa ünvanlara
göndərilir. Təsadüfi deyil ki, Golgi aparatı ifrazat işində
ixtisaslaşmış hüceyrələrdə xüsusilə çox olur.
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Golgi aparatı təndir çörəyinə bənzəyən, bir-birilə
əlaqəli, üst-üstə yığılmış yastı membranlı torbacıqlardan
(sistern) ibarətdir (Şəkil 6.12). Bir hüceyrədə bu qalaqlardan bir neçə, hətta yüzlərlə mövcud ola bilər. Qalağın
sistern membranı onun daxili boşluğunu sitozoldan
ayırır. Golgi aparatı ətrafında toplanmış qovuqcuqlar,
Golgi ilə digər strukturlar arasındakı maddə mübadiləsində iştirak edir.
Golgi qalağının yönü var, yəni qalağın iki tərəfində yerləşən sisternlər fərqli qalınlıqdadırlar və fərqli
molekulyar tərkibə sahibdirlər. Golgi yığınının bu iki
tərəfi cis və trans üzləri adlanır. Cis sözü “eyni tərəfdə”
deməkdir və cis üzü adətən EŞ-yə yaxın yerləşir. Nəqliyyat qovuqcuqları yükü EŞ-dən Golgi aparatına doğru
daşıyır. EŞ-dən tumurcuqlanıb ayrılan qovuqcuq, Golginin cis üzündəki membran ilə birləşərək öz membranını
və lumenindəki maddələri Golgiyə əlavə edir. Trans (əks
tərəfdə olan deməkdir) üzü isə qovuqcuqların tumurcuqlanaraq qopub başqa bölgələrə səyahət edən üzüdür.
Adətən endoplazmatik şəbəkənin məhsulları Golgi
aparatının cis bölgəsindən trans bölgəsinə daşınarkən
yolda dəyişdirilir. Məsələn, EŞ-də əmələ gələn qlikoproteinin karbohidratları əvvəlcə EŞ-nin özündə,
daha sonra isə Golgidən keçərkən dəyişikliyə uğrayır.
Golgi bəzi şəkərləri çıxarıb atır, digərlərini isə əvəzləyir,
beləcə, bir-birindən çox fərqli müxtəlif karbohidratlar
əmələ gətirir. Golgidə membran fosfolipidləri də dəyi-

Şəkil 6.12 Golgi aparatı. Golgi aparatı bir-birilə əlaqəli, yastı qovuqcuqlar, yaxud
sisternlərin (ing. cisternae) qalağıdır. Eninə kəsik diaqramında gördüyünüz kimi, EŞ
sisternindən fərqli olaraq bu qovuqcuqlar bir-birinə fiziki olaraq bağlı deyil. Golgi
qalağı nəqliyyat qovuqcuğu və içindəki məhsulu qəbul edib başqa yerə göndərir. Golgi
struktur və funksiya baxımından qütblü bir strukturdur: cis üzündə EŞ məhsulu ehtiva
edən qovuqcuqları qəbul edir, trans üzündən isə qovuqcuqlar başqa yerlərə göndərilir. Sistern yetkinləşmə nəzəriyyəsinə görə, bir Golgi sisterninin özü cis üzündən trans
üzünə hərəkət etdikcə yolda "yetkinləşir"; bu prosesdə bəzi proteinləri də özü ilə daşıyır. Bundan əlavə, bəzi qovuqcuqlar digər qovuqcuqlar tərəfindən önə hərəkət edərkən
daşınmış bəzi enzimləri yenidən istifadəyə qaytarmaq üçün onları geriyə doğru, bu
enzimlərə ehtiyac olan daha gənc bölgəyə daşıyır.

Golgi
aparatı

cis üzü
(Golgi aparatının
"qəbul şöbəsi")
6 Qovuqcuqlar
faəliyyət yeri EŞ olan
bəlli proteinləri geriyə
də daşıyır.

1 Qovuqcuqlar EŞ-dən
Golgiyə doğru hərəkət edir.

5 Qovuqcuqlar bəlli proteinləri
geriyə, daha az yetkin (gənc) tərəfə,
işləyəcəkləri yerə doğru daşıyır.
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şikliyə uğraya bilir.
Cilalama işləri ilə yanaşı, Golgi bəzi yeni makromolekullar da istehsal edir. Hüceyrə tərəfindən ifraz edilən
polisaxaridlərin bir çoxu Golgi məhsuludur. Məsələn,
pektin və qeyri-sellüloz polisaxaridlər bitki hüceyrəsinin Golgi aparatında əmələ gəlir və daha sonra sellüloz
ilə yanaşı hüceyrə divarına əlavə olunur. İfrazat üçün
nəzərdə tutulan qeyri-protein məhsullar da, protein
məhsulları kimi Golginin trans üzündən yola çıxaraq,
nəqliyyat qovuqcuqları içində plazma membranına
qovuşur.
Golgi məhsullarını özünəməxsus enzim dəstləri ehtiva
edən sisternlərdən keçirərək mərhələli şəkildə təkmilləşdirir. Bioloqlar Golgiyə son zamanlara qədər məhsulların qovuqcuqlar vasitəsilə bir sisterndən digərinə
daşındığı, hər sisterndə müəyyən dəyişikliklərə məruz
qaldığı statik struktur kimi baxırdılar. Bu baxış müəyyən qədər doğru olsa da, bəzi tədqiqatlar göstərir ki,
Golgi aparatı əslində çox dinamik sistemdir. Sistern
yetkinləşmə nəzəriyyəsinə görə, sisternlər özləri cis
üzdən trans üzə doğru hərəkət edir və hərəkət etdikcə,
daşıdıqları yük də modifikasiyaya uğrayır. Şəkil 6.12də bu nəzəriyyəyə əsasən çəkilmiş sxem təsvir olunub.
Böyük ehtimalla, həqiqət bu iki modelin arasında bir
yerdədir. Yeni tədqiqatlar göstərir ki, Golginin mərkəzi
bölgəsindəki sisternlər nisbətən sabit, kənardakılar isə
daha dinamikdir.

2 Qovuqcuqlar birləşərək yeni
cis Golgi sisterni əmələ gətirir

3 Sistern yetkinləşməsi:
Golgi sisternləri
cisdən transa doğru
hərəkət edir.

trans üzü
(Golgi aparatının
"göndəriş şöbəsi")

4 Qovuqcuqlar
doğulur və bəlli
məhsulların plazma
membranına ifraz
edilməsi, yaxud da
başqa ünvanlara
çatdırılması üçün
Golgini tərk edir.

Golgi aparatının TEM təsviri

Golgi qalağı məhsullarını trans üzündən tumurcuqlanıb
qopan qovuqcuqlar içində yola salmadan əvvəl, onları
sinifləndirərək hüceyrənin müxtəlif bölgələrinə yönləndirir. Fosfat qrupları kimi molekulyar nişanlar məktubun
üzərinə yazılan poçt koduna bənzər şəkildə sinifləndirməyə kömək edir. Golgidən çıxan bəzi nəqliyyat qovuqcuqlarının membranında müəyyən orqanelləri və plazma
membranının üzərindəki “pərçim sahələri”ni tanıyan
molekullar olur. Bu molekullar qovuqcuqların düzgün
ünvana göndərilməsinə imkan verir.

Hidrolitik enzimlər və lizosom membranı dənəvər
EŞ-də istehsal olunduqdan sonra əlavə dəyişikliklər üçün
Golgi aparatına ötürülür. Lizosomların ən azından bir
qismi, ehtimal ki, Golgi aparatının trans üzündə əmələ
gəlir (Şəkil 6.12). Bəs lizosom membranının iç üzündəki proteinlər, eləcə də həzmedici enzimlər özlərini
həzmdən necə qoruyurlar? Çox güman ki, bu proteinlərin üçölçülü strukturu onların həssas rabitələrini həzm
enzimlərinin hücumundan qoruyur.
Lizosom hüceyrədaxili həzmi müxtəlif şərtlər altında həyata keçirir. Amöb və digər bir çox birhüceyrəli
eukariot faqositoz (yun. phagein yemək və kytos qab
deməkdir, burada qab ilə nəzərdə tutulan hüceyrədir)
ilə kiçik orqanizm və qida parçalarını əhatələyərək udur.
Bu şəkildə yaranan qida vakuolu daha sonra bir lizosom
ilə birləşir və içindəkilər həzm olunmağa başlayır (Şəkil
6.13a, alt). Həzm prosesinin məhsulu (sadə şəkər, aminturşu və digər monomerlər) sitozola keçərək hüceyrənin
qidasını təşkil edir. Bəzi insan hüceyrələri də faqositoz
edə bilir. Onlardan biri bədənin keşiyində dayanan, virus
və bakteriyaları udaraq məhv edən makrofaq adlı ağ qan
hüceyrələridir (Şəkil 6.13a və Şəkil 6.31).

Lizosom: Həzm Bölməsi
Lizosom eukariot hüceyrədə makromolekul həzmi
(hidroliz) üçün istifadə olunan, hidrolitik enzimlərlə
zəngin, membranla əhatələnmiş qovuqcuqdur. Lizosom
enzimlərinin ən optimal şəkildə işləyə bildiyi turş mühit
bu orqanelin içində mövcuddur. Lizosom parçalanarsa,
yaxud sızma nəticəsində içindəkilər sitozola keçərsə,
buraxılan enzimlər çox aktiv olmur, çünki sitozolun pH
dəyəri neytrala yaxındır. Lakin genişmiqyaslı sızma hüceyrəni tamamilə parçalayaraq məhv edə bilər.
Şəkil 6.13 Lizosom.
Nüvə

İki zədələnmiş orqanel
ehtiva edən qovuqcuq
Mitoxondri
parçası
Peroksisom
parçası

Lizosom
1 Lizosom aktiv
hidrolitik enzimlər
ehtiva edir.

2 Lizosom qida
vakuolu ilə birləşir.

3 Hidrolitik enzimlər qida parçalarını
həzm edir.

1 Lizosom zədələnmiş
orqanel ehtiva edən
qovuqcuq ilə birləşir.

2 Hidrolitik enzimlər
orqanel parçalarını
həzm edir.

Həzmedici
enzimlər
Lizosom
Lizosom

Peroksisom

Plazma membranı
Həzm
Qida vakuolu

Qovuqcuq
(a) Faqositoz. Faqositoz prosesində lizosomlar hüceyrə daxilinə alınan
maddələri həzm (hidroliz) edir. Üst: Burada göstərilən siçovuldan alınmış
makrofaq hüceyrəsində (bir növ ağ qan hüceyrəsi) lizosomlar çox tünd
görünür, çünki lizosom içindəki həzm prosesinin məhsullarından biri ilə
boya maddəsi reaksiyaya girir (TEM). Makrofaqlar bakteriya və virusları
udaraq onları lizosomlar vasitəsilə məhv edir. Alt: Diaqram birhüceyrəli
eukariotda faqositoz prosesi əsnasında lizosom ilə qida vakuolunun
birləşməsini göstərir.

Mitoxondri

Həzm

(b) Avtofaqiya. Avtofaqiya prosesində, lizosomlar hüceyrədaxili materialları yenidən istifadəyə verir. Üst: İki ədəd fəaliyyətini itirmiş orqanel
ehtiva edən siçovuldan alınan qaraciyər hüceyrəsinin sitoplazmasında bir
qovuqcuq (TEM). Bu qovuqcuq hüceyrədaxili materialı yenidən istifadəyə
verən avtofaqiya prosesində lizosom ilə birləşəcək. Alt: Diaqram belə bir
qovuqcuğun lizosom ilə birləşmə prosesini göstərir. Bu qovuqcuqların
qoşa membranının haradan qaynaqlandığına dair məlumat yoxdur. Xarici
membran lizosom ilə qaynaşır, daha sonra daxili membran zədələnmiş
orqanellər ilə birlikdə həzm olunur.
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Lizosomdakı hidrolitik enzimlər hüceyrənin öz üzvi
maddələrini təkrar emaldan keçirmək üçün də istifadə
olunur. Avtofaqiya adlanan bu prosesdə zədələnmiş orqanel, yaxud sitozolun kiçik bir hissəsi qoşa membran ilə
əhatə olunur (bu membranların mənbəyi təyin olunmayıb). Daha sonra lizosom bu qovuqcuğun xarici membranı ilə birləşir (Şəkil 6.13b). Lizosom enzimləri udulan
material ilə birlikdə daxili membranı da parçalara ayırır
və əldə olunan kiçik üzvi birləşmələr yenidən istifadə
üçün sitozola verilir. Lizosomların köməyi ilə hüceyrə özünü yeniləməyə davam edir. Məsələn, insanın
qaraciyər hüceyrəsi hər həftə öz makromolekullarının
yarısını təkrar emaldan keçirir.
Bəzi irsi xəstəliklər lizosomda normal hidrolitik
enzimlərin çatışmazlığı səbəbilə meydana gəlir. Lizosom həzm oluna bilməyən maddə ilə dolub daşır və
hüceyrənin digər proseslərinə əngəl törətməyə başlayır. Məsələn, Tay-Sachs xəstəliyində lipid həzm edən
enzimlər əskikdir və yaxud işləmir. Nəticədə, beyin
hüceyrələrində lipid yığılır və beynin funksiyasını korlayır. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, lizosom xəstəlikləri
ümumi populyasiyada nadirdir.

Şəkil 6.14 Bitki hüceyrəsinin vakuolu. Mərkəzi vakuol bitki
hüceyrəsində adətən ən böyük bölmədir. Sitoplazmanın yerdə qalan
hissəsi çox vaxt bu vakuol membranı ilə plazma membranı arasındakı
dar bir bölgəyə sıxışmış vəziyyətdə olur (TEM).

Mərkəzi vakuol

Sitozol

Nüvə

Mərkəzi
vakuol

Hüceyrə divarı
Xloroplast

Vakuol: Müxtəlif Xidmət Bölmələri
Vakuollar endoplazmatik şəbəkə və Golgi aparatından
doğulan böyük qovuqcuqlardır. Buna görə də bu qovuqcuqlar endomembran sistemin tərkib hissəsi sayılır.
Bütün hüceyrə membranlarında olduğu kimi, vakuol
membranı da həllolan maddə nəqliyyatını seçici şəkildə
həyata keçirir; beləcə, sitozol məhlulu ilə vakuol məhlulu bir-birindən fərqlənir.
Vakuol fərqli hüceyrələrdə fərqli funksiya yerinə
yetirir. Faqositoz nəticəsində əmələ gələn qida
vakuolundan bəhs etdik (Şəkil 6.13a). Şirin sularda
yaşayan birhüceyrəli eukariotların çoxu hüceyrə
içində əlverişli ion və molekul qatılığını qoruyub
saxlaya bilmək, artıq suyu hüceyrədən xaric etmək
üçün kontraktil (sıxılıb açılan) vakuollara malikdir
(Şəkil 7.13). Heyvan hüceyrəsində lizosomun yerinə
yetirdiyi enzim hidrolizini bitki və göbələkdə xüsusi
vakuollar həyata keçirir. (Bəzi bioloqlar bu hidroliz
vakuolları lizosomun bir növü hesab edir). Bitkilərdə
vacib üzvi birləşmələr müəyyən kiçik vakuollarda
saxlanılır. Buna misal olaraq, toxumların ehtiyat
toplayıcı hüceyrələrində proteinlərin toplandığı
vakuolları göstərmək olar. Vakuollar otyeyən heyvanlar
üçün zəhərli və ya həzmi asan olmayan birləşmələri
toplayaraq bitkiləri qoruya bilir. Qırmızı və mavi kimi
rəng piqmentləri ehtiva edən bəzi bitki vakuolları
həşəratları çiçəklərə cəzb edərək tozlanmaya kömək
edir.
Yetkin bitki hüceyrəsi adətən kiçik vakuolların birləşməsi ilə əmələ gələn böyük mərkəzi vakuolu ehtiva
edir (Şəkil 6.14). Mərkəzi vakuolun içindəki hüceyrə
şirəsi adlanan bu məhlul bitki hüceyrəsində kalium və
xlorid ionları daxil olmaqla, bir çox qeyri-üzvi ionun
əsas mənbəyidir. Mərkəzi vakuol bitki hüceyrəsinin böyüməsində mühüm rol oynayır – vakuol su udub böyü108
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dükcə, hüceyrə yeni sitoplazma yaratmadan böyüyərək
enerjiyə qənaət edir. Sitozol çox vaxt mərkəzi vakuol ilə
plazma membranı arasında nazik bir təbəqədən ibarət
olduğundan, nəhəng bitki hüceyrəsi üçün belə, membran səthinin sitoplazma həcminə nisbəti lazımi həddə
qalır.

Endomembran Sistem: Xülasə
Şəkil 6.15 membrana aid lipid və proteinlərin çeşidli
orqanellərdən keçərək endomembran sistem içindəki
yolunu qısaca təsvir edir. Membran EŞ-dən Golgi aparatına, oradan isə digər yerlərə hərəkət etdikcə, içindəki
maddələrin molekulyar tərkib və metabolik funksiyası
dəyişikliyə uğrayır. Endomebran sistem hüceyrənin
bölməli quruluşunun mürəkkəb və dinamik tərkib
hissəsidir.
Hüceyrə səyahətimizə endomembran sistem ilə birbaşa əlaqəsi olmasa da hüceyrənin enerji transformasiyasında mühüm rol oynayan başqa orqanellər ilə davam
edirik.

YOXLAMA 6.4
1. Dənəvər və hamar EŞ arasındakı struktural və funksional
fərqlər nədir?
2. Qovuqcuqların endomembran sistemi bir-birinə necə birləşdirdiyini təsvir edin.
3. ƏGƏR EŞ-də fəaliyyət göstərən bir protein təsəvvür edin.
Bu protein tam aktiv olmaq üçün Golgi aparatında dəyişdirilməlidir. Proteinin hüceyrə içindəki həyat yolunu, onu kodlaşdıran mRNT-dən başlayaraq təsvir edin.

Nüvə
1 Nüvə örtüyü
dənəvər EŞ ilə, o da
öz növbəsində hamar EŞ ilə birləşir.

Nüvə örtüyü

Dənəvər EŞ
Hamar EŞ

2 EŞ tərəfindən istehsal olunan membran və
proteinlər Golgiyə doğru nəqliyyat qovuqcuqlarında hərəkət edirlər.

cis Golgi

3 Golgi nəqliyyat
qovuqcuqları ilə yanaşı,
sonrakı mərhələrdə
lizosom vakuol kimi
ixtisaslaşmış digər növ
qovuqcuqlara çevrilən
müxtəlif növ qovuqcuq
mənbəyidir.

trans Golgi
4 Lizosom başqa bir qovuqcuq ilə
birləşib həzm prosesini yerinə yetirmək üçün hazır şəkildə gözləyir.

5 Nəqliyyat qovuqcuğu proteinləri ifraz etmək üçün plazma
membranına doğru daşıyır

Plazma membranı
6 Plazma membranı qovuqcuqlar ilə birləşərək genişləyir; proteinlər hüceyrədən ifraz olunur.

Şəkil 6.15 Xülasə: endomembran sistemin orqanelləri arasındakı əlaqə.
Qırmızı oxlar membran və onların örtdüyü materialın bəzi daşınma yollarını göstərir.

BAŞLIQ 6.5
Mitoxondri və xloroplast enerjini bir
formadan digərinə çevirir
Canlı orqanizmlər ətrafdan əldə etdikləri enerjini
başqa formalara çevirirlər. Eukariotlarda enerjini hüceyrədə iş görmək üçün yararlı hala gətirən orqanellər
mitoxondri və xloroplastdır. Mitoxondri hüceyrəvi
tənəffüsün aparıldığı bölmədir; bu prosesdə oksigenin
köməyi ilə şəkər, yağ və digər yanacaq maddələrindəki
enerji ATP istehsal etmək üçün istifadə olunur. Bitki
və yosunlarda mövcud olan xloroplast isə fotosintez
məkanıdır. Fotosintez prosesi günəş enerjisini kimyəvi
enerjiyə çevirir – günəş şüalarını udaraq əldə etdiyi
enerjini su və karbon dioksiddən şəkər kimi üzvi birləşmələrin sintezi üçün istifadə edir.
Bənzər funksiyalara malik olmaqla yanaşı, mitoxondri
və xloroplastın tarixçəsi də oxşardır. Bu orqanellərin
strukturunu təsvir etmədən öncə, onların təkamülü
haqda danışacağıq. Burada oksidativ orqanel olan peroksisomdan da bəhs edəcəyik. Peroksisomun mənşəyi
və onun digər orqanellər ilə əlaqəsi indiyədək mübahisə mövzusudur.

Mitoxondri Və Xloroplastın Mənşəyi
TƏKAMÜL Mitoxondri və xloroplastın bakteriya ilə oxşarlığı endosimbioz nəzəriyyəsinin irəli sürülməsinə
səbəb olmuşdur (Şəkil 6.16). Bu nəzəriyyəyə əsasən,
eukariot hüceyrənin qədim əcdadı oksigen istifadə
edən və fotosintez qabiliyyəti olmayan bir prokariot
hüceyrə udmuşdur. Bir müddət sonra udulmuş hüceyrə
ev sahibi (udan) hüceyrə ilə qarşılıqlı əlaqə yaradaraq
endosimbiont (başqa hüceyrə daxilində yaşayan) hüceyrəyə çevrilmişdir. Beləcə, təkamül prosesində ev sahibi
hüceyrə endosimbiontla birləşərək tək bir hüceyrəyə,
mitoxondriyə sahib bir eukariota çevrilmişdir. Ehtimal
ki, bu hüceyrələrdən bəziləri fotosintez qabiliyyəti olan
bir prokariot udmuş və xloroplastlı eukariotların əcdadına çevrilmişdir.
Nəzəriyyə mitoxondri və xloroplastın bir çox struktural xassəsi ilə üst-üstə düşür. Birincisi, endomembran sistemin orqanelindən fərqli olaraq mitoxondri və
xloroplast bir yox, iki membran ilə örtülmüşdür. (Xloroplastın da daxilində membran əhatəli torbacıq sistemi
mövcuddur). Udulan əcdad prokariotun bir cüt xarici
membrana sahib olduğuna dair dəlillər vardır. Bu qoşa
membranlar daha sonra xloroplast və mitoxondrinin
qoşa membranlarına çevrilmişdirlər. İkincisi, bakteriya
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Şəkil 6.16 Endosimbioz nəzəriyyəsi – eukariot hüceyrənin
mitoxondri və xloroplastının mənşəyi. Nəzəriyyə mitoxondrinin əcdadının oksigen istifadə edən prokariot, xloroplastın
əcdadının isə fotosintetik bir prokariot olduğunu irəli sürür. Böyük
oxlar təkamül boyunca dəyişiklikləri, hüceyrə içindəki kiçik oxlar
isə endosimbiontun zamanla orqanelə çevrilməsini (təkamül
keçirməsini) göstərir.

Endoplazmatik
Şəbəkə

Nüvə

Nüvə
örtüyü

Eukariotların
əcdad hüceyrəsi (sahib hüceyrə)

Fotosintez edən
prokariotun
udulması

Oksigen istehlakçısı,
fotosintez etməyən
prokariot udulmuş və
çox sayda nəsil sonra
mitoxondriyə çevilmişdir.

Mitoxondri

Xloroplast
Ən az bir
hüceyrə

Mitoxondri

Fotosintez etməyən
eukariot

Fotosintez edən eukariot

bütün eukariot hüceyrələrdə mövcuddur. Eukariotların
çoxunda yüzlərlə, hətta minlərlə, bəzilərində isə sadəcə
bir ədəd mitoxondri olur. Mitoxondri sayı hüceyrənin
metabolik fəallığı ilə mütənasiblik təşkil edir. Məsələn,
hərəkət edən və ya yığılıb-açılan hüceyrələrdə müəyyən
həcmə düşən mitoxondri sayı qeyri-fəal hüceyrələrdəkinə nəzərən daha çoxdur.
Mitoxondrini əhatə edən iki membranın hər biri
özünəməxsus protein kolleksiyasına malik fosfolipid
qoşalaylarıdır (Şəkil 6.17). Xarici membran düzdür, daxili
membran isə krist adlandırılan bükülmələr əmələ
gətirir. Daxili membran mitoxondrini iki daxili bölgəyə
ayırır. Bunlardan biri, xarici və daxili membran arasındakı dar bölgə – membranarası boşluqdur. İkinci bölgə
olan mitoxondri matrisi isə daxili membran ilə əhatə
olunmuşdur. Matris m itoxondri DNT-si və ribosomları ilə yanaşı, çeşidli enzimlər də ehtiva edir. Matrisdəki enzimlər hüceyrəvi tənəffüsün bəzi mərhələlərini
katalizasiya edir. ATP istehsalındakı enzimlər də daxil
olmaqla, tənəffüsdə iştirak edən digər proteinlər daxili
membranda yerləşir. Yüksək dərəcədə bükülmələrə malik olan kristlər daxili membranda böyük bir səth sahəsi
əmələ gətirir ki, bu da hüceyrə tənəffüsünün məhsuldarlığını artırır. Bu, canlılarda strukturun funksiyaya
uyğunlaşmasına başqa bir nümunədir.
Mitoxondri adətən 1-10 μm uzunluğundadır. Elektron
mikroqrafda görünən ölü hüceyrələrdəki hərəkətsiz
strukturların əksinə, canlı hüceyrələrdən əldə olunmuş
zaman aralıqlı videoçarxlarda mitoxondrilərin hərəkət
etdiyini, forma dəyişdirdiyini və ikiyə bölünüb birləşdiyini görmək mümkündür. Bu tədqiqatlar nəticəsində
məlum olmuşdur ki, mitoxondri əslində davamlı olaraq
hərəkətdə olan dinamik, budaqlı boruşəkilli şəbəkələr
əmələ gətirən orqaneldir (Şəkil 6.17b).

Xloroplast: İşıq Enerjisinin Tutulması

kimi, mitoxondri və xloroplast da daxili membrana
bağlı dairəvi DNT-yə malikdir və bütün prokariotlarda
olduğu kimi ribosomlara sahibdir. Bu DNT orqanelin
özündəcə istehsal olunan ribosomlarda bəzi proteinlərin sintezini kodlaşdırır. Mitoxondri və xloroplastların
keçmişdə hüceyrə olması fikri ilə üst-üstə düşən üçüncü
fakt isə, onların hüceyrə içində öz başına böyüyüb çoxala bilən, yəni nisbi olaraq müstəqil, avtonom orqanellər
olmasıdır. Geniş qəbul olunan bu nəzəriyyə haqda daha
geniş məlumat üçün Başlıq 25.3-a baxın.
Növbəti hissədə mitoxondri və xloroplastın strukturuna nəzər salacaq, funksiyaları haqda ümümi məlumat
verəcəyik. (Fəsil 9 və Fəsil 10-da onların enerji çevirici
fəaliyyəti daha ətraflı ələ alınıb).

Mitoxondri: Kimyəvi Enerjinin Çevrilməsi
Mitoxondri heyvan, bitki, göbələk və əksər birhüceyrəli eukariotlar da daxil olmaqla, demək olar ki,
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Xloroplast şəkərin fotosintetik istehsalında iştirak
edən yaşıl xlorofil piqmenti ilə yanaşı, enzim və bir
sıra başqa molekulu ehtiva edir. 3-6 μm uzunluğundakı
ərik dənəsinə bənzəyən bu orqanelə yosun və bitkinin
yarpaq kimi yaşıl orqanlarında rast gəlinir (Şəkil 6.18 və
6.26c).
Xloroplastın içindəkilər sitozoldan arasında çox dar
membranarası boşluq olan bir cüt membran ilə ayrılır.
Xloroplastın içində tilakoid adlanan bir-birinə bağlı
yastı torbacıqlardan ibarət başqa bir membran sistemi
mövcuddur. Tilakoidlər bəzi bölgələrdə üst-üstə yığılaraq qranum adlanan dəstələr əmələ gətirir. Qranumların aralarındakı maye isə xloroplast DNT-si, enzim və
ribosom ehtiva edən stromadır. Xloroplast membranları onu üç bölgəyə ayırır: membranarası boşluq, stroma və
tilakoid boşluq. Bu bölmələşdirmə xloroplasta fotosintez
prosesi vasitəsilə işıq enerjisini kimyəvi enerjiyə çevirmə qabiliyyəti verir. Fotosintezdən 10-cu fəsildə ətraflı
şəkildə bəhs olunur.
Mitoxondrinin olduğu kimi, xloroplastın da mikroqraf
və diaqramlardakı sabit və durğun görünüşü aldadıcı-

Şəkil 6.17 Mitoxondri – hüceyrənin
tənəffüs bölməsi. (a) Mitoxondrinin daxili
və xarici membranları sxem və elektron
mikroqrafda (TEM) aydın şəkildə görünür.
Kristlər daxili membranın səth sahəsini
artıran içə doğru bükülmələrdən ibarətdir.
Narıncı rəngdə olan yarı kəsilmiş sxemdə

membranla əhatəli iki bölmə görünür:
membranarası boşluq və mitoxondri
matrisi. Daxili membran və matris içində bir
çox tənəffüs enzimi mövcuddur. Matrisdə
sərbəst ribosomlar da yerləşir. Həlqəvi DNT
molekulları mitoxondrinin daxili membranına bağlanır. (b) İşıq mikroqrafı birhüceyrəli

eukariotu göstərir (Euglena gracilis). Bu,
TEM ilə müqayisədə dəfələrlə az böyüdülmənin nəticəsidir. Mitoxondri matrisi yaşıla
boyanmışdır. Mitoxondrilər budaqlı boru
şəbəkəsi əmələ gətirir. Nüvə DNT-si qırmızı,
mitoxondri DNT-si parlaq sarı rəngdə
görünür.

Mitoxondri
Membranlararası boşluq
Xarici
membran

Mitoxondrilər

DNT
Daxili
membran

Mitoxondri
matrisinin
sərbəst
ribosomları

Mitoxondri
DNT-si

Kristlər
Matris

(a) Mitoxondri sxemi və TEM şəkli.

Nüvə DNT-si
(b) Evqlena hüceyrəsinin mitoxondri şəbəkəsi
(işıq mikroqrafı).

dır. Xloroplastlar dinamik və böyüyən orqanellər olub,
bəzən ikiyə bölünərək özlərini çoxaldırlar. Xloroplast
hərəkətli orqaneldir: mitoxondri və digər orqanellər
ilə birlikdə Başlıq 6.6-da bəhs edəcəyimiz, hüceyrənin
struktural komponentləri olan sitoskelet boyunca hüceyrə içində hərəkət edirlər.

Xloroplast bitkilərin ixtisaslaşmış orqanelləri olan
plastidlər qrupunun üzvüdür. Plastidlərdən biri bitki
kök və yumrularında nişasta (amiloz) ehtiyatı saxlayan
amiloplast adlı rəngsiz orqaneldir. Qrupun digər üzvü
xromoplast isə piqmentlərə malikdir; meyvə ilə çiçəklərə
narıncı və sarı rəng verir.

Şəkil 6.18 Xloroplast – fotosintez bölməsi. (a) Bir çox bitki, buradakı sxem və TEM şəklində göstərildiyi kimi, dənəyəbənzər xloroplasta malikdir. Xloroplast üç bölmədən ibarətdir: membranarası boşluq, stroma
və tilakoid boşluq. Sərbəst ribosomlar stromada yerləşir. Xloroplast DNT-si də buradadır. (b) TEM şəklindən
dəfələrlə az böyüdülmüş bu fluoresensiya mikroqrafı yaşıl yosun olan bütöv Spirogyra crassa hüceyrəsini
göstərir. O, adını spiral şəklində olan xloroplastlarından alır. Təbii işıq altında xloroplast yaşıl görünür, lakin
burada olduğu kimi ultrabənövşəyi şüalar altında qırmızı rəngdə fluoresensiya yayır.
Xloroplast
Stroma
Ribosomlar

Xarici və daxili
membranlar
Qranum

DNT
Tilakoid

Xloroplastlar
(qırmızı)

Membranlararası boşluq

(a) Xloroplast diaqram və TEM şəkli.

(b) Yosun hüceyrəsinin xloroplastları
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Şəkil 6.19 Peroksisom.
Peroksisom kürəvari və
adətən enzim molekullarının sıx şəkildə bir yerə
yığılmasından əmələ gəldiyi
təxmin olunan dənəvər,
yaxud kristallik özəyə malik
orqaneldir. Xloroplast və
mitoxondri bəlli metabolik
proseslərdə peroksisom ilə
əməkdaşlıq edirlər (TEM).

Peroksisom
Mitoxondri

Xloroplastlar

Peroksisom: Oksidləşmə
Peroksisom tək bir membranla örtülü ixtisaslaşmış
metabolik bölmədir (Şəkil 6.19). Peroksisomlar müxtəlif
maddələrdən hidrogen çıxararaq oksigenə (O2) əlavə
edir və nəticədə, yan məhsul olaraq hidrogen peroksid (H2O2) istehsal olunur. Peroksisom adını hidrogen
peroksid maddəsindən götürüb. Bu reaksiyanın müxtəlif funksiyaları var. Bəzi peroksisomlar yağ turşularını
oksigenlə daha kiçik molekullara parçalayaraq, hüceyrəvi tənəffüsdə yanacaq olaraq istifadə edilməsi üçün
mitoxondriyə ötürür. Qaraciyərdəki peroksisom alkoqol
və digər zərərli maddələri neytrallaşdırmaq məqsədilə
hidrogenləri çıxarıb oksigenə daşıyır. Peroksisom tərəfindən yaradılan H2O2 zəhərli olsa da, peroksisom eyni
zamanda H2O2-i suya çevirən enzimlərə də malikdir.
Bu, hüceyrənin bölməli strukturunun onun funksiyası
üçün nə qədər vacib olduğuna dair gözəl nümunədir.
Beləcə, H2O2 istehsal edən və bu zəhərli birləşməni kənarlaşdıran enzimlər hüceyrənin zədələnə biləcək digər
komponentlərindən ayrı saxlanılır.
Qlioksisom adlanan ixtisaslaşmış peroksisom bitki toxumunun yağ toplayan hüceyrələrində yerləşir. Bu orqanel
toxum cücərməyə başlayıb fotosintez vasitəsilə enerji
və karbon mənbəyi istehsal edənədək, yağ turşularını
şəkərə çevirə bilən enzimlər ehtiva edir.
Peroksisomun digər orqanellər ilə əlaqəsi indiyədək
tam aydın deyil. Peroksisom sitozol və EŞ-də istehsal
olunan proteinləri, həmçinin EŞ və öz daxilində istehsal
olunan lipidləri tərkibinə qataraq böyüyür. Bəlli ölçüyə çatan peroksisom, ikiyə bölünərək çoxala bilir. Bu
xassələr onların endosimbiotik təkamül yoluna işarə
etsə də, bəzi alimlər bu fikirlə razı deyillər. Bu məsələ
ətrafında mübahisə davam etməkdədir.

YOXLAMA 6.5
1. Mitoxondri ilə xloroplastın funksiya və membran strukturlarını
nəzərə alaraq iki ortaq xassə təsvir edin.
2. Bitki mitoxondriyə malikdirmi? İzah edin.
3. ƏGƏR
Sinif yoldaşınız xloroplast və mitoxondrinin endomembran sistem daxilində sinifləndirilməli olduğunu iddia
edir. Bu fikirə qarşı hansı arqumentləri irəli sürə bilərsiniz?
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BAŞLIQ 6.6
Sitoskelet hüceyrənin struktur
və fəaliyyətini təşkilatlandıran lif
şəbəkəsidir
Elektron mikroskopiya inkişafının erkən dövrlərində
bioloqlar eukariotik hüceyrədəki orqanellərin sitozol
içində sərbəst şəkildə üzdüklərini düşünürdülər. Lakin
işıq və elektron mikroskopiyasındakı inkişaf sitoplazmanı boydan-boya əhatə edən lif şəbəkəsinin, yəni
sitoskeletin kəşfinə yol açdı (Şəkil 6.20). Bakteriyalarda
da sitoskelet əmələ gətirən liflər mövcuddur və bu liflər
eukariot sitoskeletindəki proteinlərə bənzər proteinlərdən qurulmuşdur. Lakin burada sadəcə eukariotlardakı
sistemdən bəhs edəcəyik. Eukariot hüceyrənin struktur
və faəliyyətinin təşkilində mühüm rol oynayan sitoskelet üç növ molekulyar strukturdan ibarətdir: mikroborucuq, mikrofilament və ara filamentlər.

Sitoskeletin Rolu: Dəstək və Hərəkət
Sitoskeletin ən bariz funksiyası hüceyrəyə mexaniki
dəstək vermək və onun formasını qoruyub saxlamaqdır. Bu, xüsusilə divarı olmayan heyvan hüceyrəsi üçün
önəmlidir. Sitoskeletin bir bütün olaraq diqqətəlayiq
gücü və davamlılığı onun strukturundan qaynaqlanır.
Birqübbəli çadır kimi, sitoskelet də onu əmələ gətirən
parçaların bir-birinə tətbiq etdiyi əks-qüvvələrin tarazlığı ilə stabilləşdirilir. Necə ki, heyvan skeleti digər
vücud orqanlarını sabitləməyə kömək edir, sitoskelet də
hüceyrənin bir çox orqaneli, hətta bəzi sitozol enzimləri
üçün dayaq nöqtəsi rolunu oynayır. Ancaq sitoskelet
heyvan skeletindən daha dinamik strukturdur. Belə ki,
o, hüceyrənin bir hissəsində sürətlə parçalanıb, digərində yenidən əmələ gələrək hüceyrənin formasını dəyişdirə bilir.
Şəkil 6.20 Sitoskelet. Fluoresent mikroqrafda görüldüyü kimi, sitoskelet bütün hüceyrəni əhatə edir. Buradakı sitoskelet komponentləri fərqli fluoresent molekullar ilə işarələnmişdir: mikroborucuqlar
yaşıl, mikrofilamentlər isə qırmızımtıl-narıncı ilə. Sitoskeletin üçüncü
üzvü olan ara filamentlər burada görünmür. (DNT mavi rəngli nişan
molekulları ilə boyanmışdır).

Hüceyrə hərəkətinin bəzi növləri sitoskelet sayəsində
formalaşır. Hüceyrə hərəkəti termini həm hüceyrənin öz
yerini dəyişməsini, həm də hissələrinin hərəkətini ifadə
edir. Hüceyrə hərəkəti adətən sitoskelet ilə hərəki proteinlərin qarşılıqlı əlaqəsini tələb edir. Bunun üçün bir
çox nümunə mövcuddur: bütöv bir hüceyrə sitoskelet
üzvləri və hərəki proteinlərin əməkdaşlığı nəticəsində
hüceyrə xaricindəki lif üzərində hərəkət etmək qabiliyyətinə yiyələnir. Hüceyrə daxilində isə qovuqcuq və digər orqanellər sitoskeletin yaratdığı cığırlarla hüceyrədə
hərəki proteinlərin “ayaqlarından” istifadə edərək “yeriyirlər”. Məsələn, neyrotransmitter daşıyan qovuqcuqlar
bu yolla akson uclarına gedib çatırlar. Qovuqcuqdakı
maddələr sinir hüceyrəsinin uzun çıxıntısı olan aksonun
ucundan növbəti sinir hüceyrəsinə ötürülür (Şəkil 6.21).
Sitoskelet eyni zamanda plazma membranını da idarə
edir – onu içəri bükərək qida vakuolları, yaxud digər
faqositik qovuqcuqlar əmələ gətirir.

Şəkil 6.21 Motor protein və sitoskelet
Qovuqcuq

ATP

Motor proteini
üçün reseptor

Sitoskeletin
mikroborucuğu

ATP ilə işləyən
motor proteini

(a) Qovuqcuq üzərindəki reseptorlara birləşən motor protein onunla
birlikdə mikroborucuq boyunca "gəzə" bilir. Bəzən mikrofilament
boyunca da “gəzir”.
Mikroborucuq

Qovuqcuq

0.25 µm

Sitoskelet Komponentləri
İndi isə gəlin sitoskeleti təşkil edən üç əsas lif növünə
daha yaxından baxaq. Sitoskelet komponentləri arasında ən qalını mikroborucuqdur. Həmçinin, aktin filamenti
adlanan mikrofilament komponentlərin ən incəsidir;
üçüncü komponent olan ara filamentin diametri isə orta
qalınlıqdadır (Cədvəl 6.1).

(b) Neyrotransmitteri ehtiva edən iki ədəd qovuqcuq sinir hüceyrəsinin akson adlanan çıxıntısının içində sona doğru mikroborucuq
boyunca hərəkət edir (SEM).

Cədvəl 6.1 Sitoskeletin struktur və funksiyası
Xassə

Mikroborucuq (Tubulin polimeri)

Mikrofilament (Aktin filament)

Ara filament

Struktur

İçiboş boru

Birbirinə sarılmış iki aktin lifi

Kəndir kimi burulmuş lifli proteinlər

Diametr

25 nm; iç hissə (lumen) isə 15 nm

7 nm

8-12 nm

Protein vahidləri

α-tubulin və β-tubulindən ibarət
tubulin dimeri

Aktin

Bir sıra protein növündən biri
(keratinlər kimi)

Hüceyrə formasının qorunub saxlanılması (dartılmaya dayanıqlı elementlər); hüceyrə formasında dəyişikliklər;
əzələ yığılması; bitki hüceyrələrində
sitoplazma axını; hüceyrə hərəkəti
(amöbvari); heyvan hüceyrəsində
bölünmə

Hüceyrə formasının qorunub saxlanması (dartılmaya dayanıqlı elementlər); nüvə və başqa bir sıra orqanelin
yerinin sabitlənməsi; nüvə laminasının
əmələ gətirilməsi;

Əsas funksiyası

Fibroblastların fluoresent mikroqrafları.
Fibroblast hüceyrə biologiyası araşdırmalarında
tez-tez istifadə olunan
hüceyrə növüdür, çünki
səthə yayılaraq yastı forma alır və beləcə, daxili
quruluşu aydın şəkildə
görünür. Bu şəkillərdə
maraq dairəsindəki
strukturlar fluoresent
molekul ilə işarələnmişdir. Nüvənin DNT-si də
birinci (mavi) və üçüncü
(narıncı) mikroqraflarda
boyanmışdır.

Hüceyrə formasını qoruyub saxlamaq (əzilməyə müqavimət göstərən
"dirəklər"); hüceyrəvi hərəkət (kirpik
və qamçıda olduğu kimi); hüceyrə
bölünərkən xromosomların hərəkəti;
orqanel hərəkəti
10 µm

10 µm

Tubulin dimerindən ibarət sütun

5 µm

Keratin proteinləri
Liflər (bir-birinə
dolanmış keratin)

Aktin vahidi
25 nm
7 nm
α

β

8-12 nm

Tubulin dimeri
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Mikroborucuq
Bütün eukariot hüceyrələr tubulin adlanan, kürəvi
proteinlərdən ibarət, içiboş çubuğa bənzəyən mikroborucuqlara malikdir. Hər bir tubulin molekulu bir dimer
olub iki vahiddən ibarətdir. Tubulin dimeri bir-birindən
çox az fərqlənən α-tubulin və β-tubulin adlı iki növ polipeptiddən əmələ gəlir. Mikroborucuğun uzanması tubulin əlavəsi ilə baş verir. Tubulinlər bir mikroborucuqdan
qopub hüceyrənin başqa yerində yenisinə birləşə bilir.
Tubulin dimerlərinin qütblü olması səbəbiylə mikroborucuğun ucları bir-birindən fərqlidir. Mikroborucuqların
bir ucunda tubulinlərin birləşmə və qopma sürəti digər
ucla müqayisədə olduqca böyükdür. Sürətli uca “müsbət uc” deyilir, yavaş uc isə “mənfi uc” adlanır. Bu fərq
sayəsində hüceyrə uzanıb qısala bilir.
Mikroborucuqlar hüceyrənin mexaniki dəstəyidir
və ona forma verir. Bundan əlavə, hərəki proteinlərə
malik qovuqcuqlar mikroborucuqları yol kimi istifadə
edərək onların üzərində hərəkət edir. Şəkildə 6.21-də
göstərilən neyron nümunəsiylə yanaşı, mikroborucuqlar qovuqcuqları EŞ-dən Golgi aparatına, oradan isə
plazma membranına daşıyır. Mikroborucuqlar, həmçinin
hüceyrə bölünməsi zamanı xromosomların bir-birindən
ayrılması prosesində iştirak edir (Şəkil 12.7).

Sentrosom və Sentriol Mikroborucuqlar
heyvan hüceyrəsində adətən nüvə yaxınlığında
yerləşən sentrosom adlı bölgədən boy atırlar. Bu
mikroborucuqlar sitoskelet şəbəkəsində sıxılmağa
qarşı müqavimət rolu oynayan dirəklər kimidir.
Sentrosom dairə ətrafına düzülmüş doqquz ədəd üçlü
mikroborucuqdan ibarət bir cüt sentrioldur (Şəkil 6.22).
Sentrosom mikroborucuğun yaranmasında rol oynasa
da, bir çox eukariot hüceyrədə mövcud deyil və
mikroborucuqların təşkili başqa yollarla həyata keçirilir.
Kirpik və Qamçı Bəzi eukariot hüceyrələrdə mikroborucuqların xüsusi düzülüşü kirpik və qamçı kimi
çıxıntılara hərəkətetmə qabiliyyəti qazandırır. (Şəkil
6.5-də göstərilən bakteriya qamçısı tamamilə fərqli
struktura malikdir). Bir sıra birhüceyrəli eukariot hərəki
çıxıntı kimi işləyən bu kirpik və qamçılar vasitəsilə suda
hərəkət edir. Heyvan spermi, yosun və bəzi bitkilər də
qamçıya sahibdir. Bir toxuma layının hissəsi olaraq bir
yerə sabitlənmiş hüceyrələrdən uzanan kirpik, yaxud
qamçılar hərəkət etdikdə toxuma səthindəki mayeni
hərəkətə gətirə bilir. Məsələn, traxeyanın kirpikli üzü
(tənəffüs borusu) selikə ilişib qalmış parçacıqları süpürərək ağciyərdən kənarlaşdırır (Şəkil 6.3-dəki mikroqraflar). Qadın çoxalma sisteminin uşaqlıq borusunda
yerləşən kirpiklər yumurtanı uşaqlığa daşıyır.
Hüceyrə səthində çox sayda hərəkətli kirpik olduğu
halda, daha uzun olan qamçıların sayı bir neçə dənə
olur. Qamçı və kirpik hərəkət tərzinə görə bir-birindən
fərqlənir. Qamçı balıq quyruğu kimi dalğavari hərəkət
edir. Kirpik hərəkəti isə qayıq kürəkləri kimi, növbəli
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Şəkil 6.22 Bir cüt sentrioldan ibarət sentrosom. Bir çox heyvan hüceyrəsi nüvənin yanında yerləşən və mikroborucuq qaynağı
olan bölgəyə, sentrosoma sahibdir. Sentrosom hər birinin diametri
təxminən 250 nm (0.25 μm) olan bir cüt sentrioldan ibarətdir.
Sentriollar bir-birinə nəzərən düz bucaq altında yerləşir və
hər biri doqquz ədəd üçlü mikroborucuqdan qurulmuşdur. Sxemdəki mavi rəngli hissələr mikroborucuq
üçlüklərini birləşdirən qeyri-tubulin proteinləri
göstərir.
Sentrosom

Mikroborucuq

Sentriollar

Bir sentriolun
uzununa kəsiyi

Mikroborucuq

Digər sentriolun
eninə kəsiyi

VİZUAL BACARIQ Bir sentrozomda neçə mikroborucuq olur?
Sxemdə bir mikroborucuğu qələmlə dairəyə alın, adını yazın və strukturunu təsvir edin. Bir üçlük tapıb ətrafına dairə cızın və adlandırın.

şəkildə güc verən və gücünü toplayan fazalardan ibarətdir (Şəkil 6.23).
Bəzi kirpiklər hüceyrədə siqnal qəbuledici antena
rolunu oynayır. Çox vaxt hərəkətsiz olan bu cür kirpiklərdən hüceyrədə bir ədəd olur. Güman ki, onurğalı
heyvanların bütün hüceyrələri birincili kirpik adlanan bu
kirpiklərə malikdir. Onların üzərindəki proteinlər molekulyar siqnalları ətraf mühitdən alıb hüceyrənin daxilinə ötürür. Bu siqnal isə, öz növbəsində, hüceyrədaxili
fəalliyyətdə dəyişikliklərə səbəb ola bilir. Kirpik əsaslı
siqnalötürmə prosesinin beynin fəaliyyəti və embrion
inkişafı üçün həyati önəmə sahib olduğu bilinməkdədir.

Şəkil 6.23 Hərəkətli kirpik ilə qamçının hərəkət tərzlərinin müqayisəsi

(a) Qamçı hərəkəti. Qamçı adətən
dalğalanaraq ilanvari hərəkət
edir və nəticədə hüceyrə qamçının oxu boyunca yer dəyişdirir.
İnsanın sperm hüceyrəsinin
hərəkəti qamçıvari yerdəyişməyə
nümunədir (işıq mikroqrafı).

(b) Kirpik hərəkəti. Kirpiklər
önə-arxaya hərəkət edirlər. Sürətli
güc vuruşu ilə kirpik hüceyrənin
onların oxuna perpendikulyar
yöndə hərəkət etməsinə səbəb
olur. Sonra daha yavaş olan bərpa
vuruşunda isə kirpiklər hüceyrə
səthinə doğru əyilib yaxınlaşaraq
geriyə qayıdırlar. Tiftik kimi qamçı
layı ilə örtülmüş bu Colpidium şirinsu ibtidaisinin kirpikləri saniyədə
təxminən 40-60 vuruşla hərəkət
edirlər (rənglənmiş SEM).

Üzmə yönü

Orqanizmin hərəkət yönü

Güc vuruşu

Ölçüsü, hüceyrədəki sayı və hərəkət tərzləri fərqli
olsa da, kirpik və qamçı ortaq struktura malikdir. Hər
ikisi membranı ilə əhatələnmiş bir qrup mikroborucuqdan ibarətdir (Şəkil 6.24a). Doqquz qoşa mikroborucuq
mərkəzdə yerləşən iki tək mikroborucuq ətrafında
dairə əmələ gətirir (Şəkil 6.24b). Demək olar ki, bütün
eukariotların qamçı və kirpikləri bu “9+2” naxışlı struktura malikdir. (Hərəkətsiz birincili kirpiyin mərkəzi iki
mikroborucuğu olmur, yəni o, “9+0” naxışına sahibdir).
Kirpik və ya qamçının bu mikroborucuq dəstələri hüceyrə daxilində bazal cisimcik adlanan, strukturu sentriola çox bənzəyən, “9+0” naxışlı struktura əsaslanır
(Şəkil 6.24c). Bir çox heyvan (həmçinin insan) sperminin
qamçısındakı bazal cisimcik yumurtaya daxil olur və
həyatını orada sentriol olaraq davam etdirir.
Bəs bu mikroborucuq dəstələri qamçı və kirpiyi necə
hərəkətə gətirir? Əyilmə kənar mikroborucuq cütlərini
bir-birinə bağlayan dinein adlı böyük hərəki proteinin
iştirakıyla baş verir (Şəkil 6.24; qırmızı xətlər). Tipik dinein proteini iki “ayağı” ilə mikroborucuq cütü boyunca
“yeriyir” və enerji mənbəyi olaraq ATP-dən istifadə
edir. Bir ayaq mikroborucuq ilə əlaqəni saxlayarkən,
digəri əlaqəni qoparıb bir addım aralıda yeni əlaqə

Bərpa vuruşu

yaradır (Şəkil 6.21). Kənar cütlər birləşdirici elastik
proteinlər (Şəkil 6.24; göy xətlər) vasitəsilə mərkəzdəki
iki mikroborucuğa bağlanır. Dineinlər elə koordinasiya
olunur ki, yerimə hərəkəti dairənin sadəcə bir tərəfində
baş verir və nəticədə, mikroborucuqların, sonda isə bütün orqanelin əyilməsinə gətirib çıxarır. Mikroborucuq
cütlükləri sabitlənmiş olmasaydı, dineinlərin yeriməsi
mikroborucuqların təkcə bir-biri üzərində sürüşməsi ilə
nəticələnərdi.

Mikrofilament (Aktin filamenti)
Mikrofilamentlər nazik, içi dolu olan çubuqlardır.
Onlara həmçinin aktin filamenti deyilir, çünki aktin
adlı kürəvi (qlobulyar) proteinlərdən təşkil olunmuşdurlar. Mikrofilament aktin vahidlərindən ibarət burulan
qoşa zəncirdir (Cədvəl 6.1). Mikrofilamentlər xətti
liflərdən əlavə, budaqlanıb şəbəkələr də yarada bilir;
bunun üçün müəyyən proteinlər filamentin kənarına
bağlanmalıdır. Mikrofilamentlər mikroborucuqlar kimi,
bütün eukariot hüceyrələrdə mövcuddur.
Mikroborucuğun yerinə yetirdiyi sıxılmaya davamlılıq rolundan fərqli olaraq, mikrofilamentin sitoskelet
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Şəkil 6.24 Qamçı, yaxud hərəkətli kirpiyin strukturu

Kənar mikroborucuq cütlüyü
Hərəki proteinlər (dinein)
Mərkəzi
mikroborucuq
Radial
ox
Kənar cütlüklər arasındakı birləşdirici protein

Mikroborucuq

Plazma membranı
Bazal cisimcik

(b) Hərəkətli kirpiyin uzununa kəsiyində mikroborucuqların "9+2" şəklində düzüldüyünü
görürük (TEM). Mərkəzdəki iki mikroborucuq
elastik birləşdirici proteinlər (sxemdə mavi) vasitəsilə ətrafındakı cütlüklərə bağlanmışdır. Eyni
zamanda, cütlüklərin dinein adlanan hərəki
proteinlər ilə bağları var (sxemdə qırmızı).

Üçlük

(a) Bu membranla əhatə olunmuş hərəkətli
kirpiyin uzununa kəsiyində kirpik boyu
uzanan mikroborucuqlar görünür (TEM).
(c) Bazal cisimcik: Kirpik və qamçının doqquz ədəd
kənar cütlüyü bazal cisimciyə girərkən hər
biri daha bir ədəd mikroborucuq ilə birləşərək
doqquz üçlükdən ibarət halqa əmələ gətirir. Hər
üçlük qeyri-tubulin protein vasitəsilə yanındakına birləşir (sxemdəki incə mavi xətlər). Bu düzülüş “9+0” naxışı adlanır. Mərkəzi iki mikroborucuq burada görünmür, çünki bazal cisimcikdən
bir az yuxarıda sonlanır (TEM).

Bazal cisimciyin eninə kəsiyi

TƏSVİR ET (a) və (b) bəndlərindəki görüntülərdə mərkəzi mikroborucuq cütlüyünü təyin edib
adını yazın. (a) bəndində onların harada sonlandığını və niyə bazal cisimciyin eninə kəsiyi olan
(c) bəndində görünmədiyini izah edin.

içindəki struktural rolu dartılmaya davam gətirməkdir.
Plazma membranının birbaşa altında yerləşən mikrofilament tərəfindən təşkil olunmuş üçölçülü şəbəkə (qabıq
mikrofilamentləri) hüceyrənin formasını qoruyur (Şəkil
6.8). Bu şəbəkə sayəsində hüceyrə sitoplazmasının
qabıq adlanan xarici təbəqəsi, axıcı daxili sitoplazmadan fərqli olaraq, yarıbərk jeleyəbənzər formada olur.
Qida-sorucu bağırsaq hüceyrələri kimi bəzi növ heyvan
hüceyrələrində mikrofilament dəstələri mikroxov adlanan, hüceyrənin səth sahəsini artıran zərif çıxıntıların
da özəyini təşkil edir (Şəkil 6.25).

Mikroxovlar

Plazma membranı

Mikrofilamentlәr
(aktin filamentlәri)

Ara filamentlәr

Şəkil 6.25 Mikrofilamentlərin struktural rolu.
Qidasorucu bağırsaq hüceyrəsinin səth sahəsi mikroxov adlanan mikofilament dəstələri ilə dəstəklənmiş hüceyrəvi çıxıntılarla genişlənir.
Bu aktin filamentləri ara filament şəbəkəsinin daxilinə bərkidilmişdir
(TEM).
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Plazma
membranı

Mikrofilamentlərin hüceyrə hərəkətindəki rolu yaxşı
öyrənilmişdir. Minlərlə aktin filamenti, miozin adlı
proteindən ibarət daha qalın filamentlərlə qarşılıqlı
əlaqəyə girərək əzələ hüceyrələrinin yığılmasına səbəb
olur (Şəkil 6.26a); əzələnin yığılma mexanizmi Başlıq
50.5-də daha geniş təsvir olunmuşdur. Birhüceyrəli
eukariot olan amöb və insanın ağ qan hüceyrəsində
olan aktin və miozin proteinlərinin yaratdığı məhəlli
yığılmalar nəticəsində hüceyrənin amöbvari hərəkəti
(iməkləmə, sürünmə) yaranır. Hüceyrə psevdopod
(yun. pseudes yalançı, pod, ayaq deməkdir) adlanan
hüceyrə çıxıntılarını uzadaraq onlara doğru hərəkət edir
və bu yolla səth üzərində sürünür (Şəkil 6.26b). Bitki
hüceyrələrində aktin proteinləri sitoplazma axını adlanan hüceyrədaxili dairəvi sitoplazma axışına kömək edir
(Şəkil 6.26c). Xüsusilə, böyük bitki hüceyrələrində geniş
yayılmış bu proses hüceyrə daxilində orqanel yerdəyişməsini və maddə paylanmasını sürətləndirir.

Ara Filament
Mikroborucuqdan kiçik, mikrofilamentdən isə böyük
olan bu elementlər müvafiq olaraq ara filament adlanır
(Cədvəl 6.1). Mikroborucuq və mikrofilamentlər bütün
eukariotlarda mövcud olduğu halda, ara filamentə ancaq
onurğalılar daxil olmaqla, bəzi heyvanların hüceyrələrində təsadüf olunur. Mikrofilamentlər kimi dartılmaya
qarşı müqavimətdə ixtisaslaşmış ara filamentlər müxtəlif sitoskelet elementlərindən ibarət qrupdur. Hər qrup
bəlli protein sinfinə aid keratin kimi spesifik vahidlərdən əmələ gəlir. Bunun əksinə, mikroborucuq və mikrofilament isə bütün eukariot hüceyrələrdə eyni diametrə
və eyni tərkibə malikdir.
Hüceyrənin bir tərəfində parçalanıb digər tərəfində
yenidən əmələ gələn mikroborucuq və mikrofilamentlə
müqayisədə, ara filament hərəkətsiz və statik strukturdur. Hüceyrə öldükdən sonra belə, ara filament şəbəkəsi varlığını davam etdirir; məsələn, insan dərisinin xarici
təbəqəsi keratin filamenti ilə zəngin ölü hüceyrələrdən
ibarətdir. Mikroborucuq və mikrofilament şəbəkəsini
əridən kimyəvi müdaxilələrdən sonra, canlı hüceyrə sitoplazmasından geriyə öz formasını qoruyan ara
filament şəbəkəsi qalır. Bu, ara filamentlərin qeyri-adi
dayanıqlılığının göstəricisidir. Onlar hüceyrə formasının
əmələ gəlməsində və bəlli orqanellərin yerini sabitləməkdə önəmli rol oynayır. Məsələn, nüvə adətən ara
filamentdən yaradılmış qəfəsdə yerləşir və sitoplazmanın daxilinə uzanan filament budaqları ilə sabitlənir.
Digər ara filamentlər isə nüvənin daxili səthini örtən
nüvə laminasını təşkil edir (Şəkil 6.9). Ara filament hüceyrə formasının yaranmasına kömək edərək hüceyrənin bir sıra spesifik funksiyasının icrasına imkan yaradır.
Məsələn, ara filament şəbəkəsi bağırsaq mikroxovunu
əmələ gətirən mikrofilamentlər üçün bünövrə rolunu
oynayır. (Şəkil 6.25). Beləliklə, müxtəlif ara filament
növləri birlikdə hüceyrənin sabit gövdəsini formalaşdıra
bilirlər.

Şəkil 6.26 Mikrofilament və hərəkət. Üç nümunə ilə aktin filamentləri ilə hərəki proteinlər arasındakı qarşılıqlı əlaqənin hüceyrəni
necə hərəkətə gətirdiyi təsvir olunmuşdur.

Əzələ hüceyrəsi

Aktin
filamenti
Miozin
filamenti
Miozin
başlığı
(a) Əzələ hüceyrəsinin yığılmasında miozin motorlarının rolu.
Miozin çıxıntılarının (başlıq) "yeriməsi" nəticəsində paralel yerləşən miozin və aktin filamentləri bir-birinə nəzərən hərəkət edir
və aktin filamentləri arasındakı məsafə azalır (qırmızı oxlar). Bu
proses əzələ hüceyrəsinin qısalması ilə nəticələnir. Əzələ yığılması
bir çox əzələ hüceyrəsinin eyni anda qısalmasıdır (TEM).
Qabıq (kənar sitoplazma):
aktin şəbəkəli jele

İç sitoplazma
(daha axıcı)

Uzanan yalançı
ayaqlar
(b) Amöbvari yerdəyişmə. Aktin filamentlərinin miozin ilə qarşılıqlı
əlaqəsi nəticəsində hüceyrə yığılır və hüceyrənin arxa tərəfi (sol)
irəliyə doğru (sağa) çəkilir. (LM)

Orqanellər
(c) Bitki hüceyrəsində sitoplazma axını. Sitoplazma təbəqəsi aktin
filamentlərinin əmələ gətirdiyi cığır boyunca hüceyrə içində dövr
edir. Bəzi orqanellərə bağlanan miozin motorları aktin ilə birlikdə
sitoplazma axınını əmələ gətirir (LM).
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YOXLAMA 6.6
1. Qamçı və kirpiyin necə əyildiyini təsvir edin.
2. ƏGƏR Kartagener sindromundan əziyyət çəkən kişilər
sonsuz olur, çünki spermləri hərəkət edə bilmir. Bu insanlar
ağciyər infeksiyasına da dayanıqlı olmurlar. Xəstəliyin səbəbi
genetikdir. Sizcə xəstəliyə yol açan nöqsan nədir?

Şəkil 6.27 Bitkinin hüceyrə divarı. Sxemdə hüceyrə divarı, böyük
vakuol, nüvə, bir neçə mitoxondri ilə xloroplasta malik hüceyrələr
təsvir olunub. Elektron miqroqrafda yanaşı hüceyrələr arasındakı divar
görünür.
Mərkəzi vakuol
Sitozol
Plazma membranı

BAŞLIQ 6.7
Hüceyrəxarici komponentlər və
hüceyrəarası əlaqələr hüceyrədə
gedən prosesləri koordinasiya edir
Hüceyrənin içində səyahət edib, onun daxili komponentlərini öyrəndikdən sonra mikroskopik dünyanın
səthinə qayıdaraq, səyahətimizi buradakı əhəmiyyətli
funksiyalara sahib strukturlarla bitirək. Plazma membranı adətən canlı hüceyrənin sərhədi qəbul edilir, lakin
bir çox hüceyrə istehsal etdiklərini xaricə çıxarır. Hüceyrənin ifraz etdiyi bu maddə və strukturlar xaricdə
yerləşsə də, hüceyrə fəaliyyətində bir çox təməl funksiya yerinə yetirdiyi üçün onların tədqiqi əhəmiyyətlidir.

Bitkinin hüceyrə divarı

Plazmodesma

İkincili
hüceyrə
divarı
Birincili
hüceyrə
divarı
Orta lamel

Bitkinin Hüceyrə Divarı
Hüceyrə divarı bitki hüceyrəsinin xarici strukturudur
(Şəkil 6.27) və bitki hüceyrəsini heyvan hüceyrəsindən
ayıran xassələrdən biridir. Divar bitki hüceyrəsini qoruyur, ona forma verir və həddən artıq suyun içəri daxil
olmasının qarşısını alır. Bitkinin ixtisaslaşmış hüceyrələrindəki güclü divarları onu bütövlükdə Yer kürəsinin
cazibə qüvvəsi qarşısında ayaqda tutur. Şəkil 6.5 və 6.8dən göründüyü kimi, prokariotlar, göbələklər və bəzi
birhüceyrəli eukariotlar da hüceyrə divarına malikdir.
Bunu Bölmə 5-də müzakirə edəcəyik.
Bitkinin hüceyrə divarı plazma membranından
dəfələrlə qalındır: 0.1 μm ilə bir neçə mikrometr arasında dəyişir. Divarın kimyəvi tərkibi bir bioloji növdən
digərinə, hətta eyni bitkinin hüceyrə tipləri arasında
dəyişsə də, divarın təməl stukturu bənzərdir. Sellüloz
sintaz adlı enzim tərəfindən istehsal olunan, sellüloz
polisaxaridindən təşkil olunmuş mikroliflər (Şəkil 5.6)
hüceyrəxarici boşluğa ifraz olunaraq xaricdəki digər
polisaxarid və protein matrisinin daxilinə yerləşir. Bu
güclü liflərin matrisin içinə yerləşməsi dəmirin betona
batırılması ilə əldə olunan dəmir-beton konstruksiyaya
bənzəyir.
Cavan bitki hüceyrəsi əvvəlcə birincili hüceyrə
divarı adlanan nazik və elastik struktur əmələ gətirir
(Şəkil 6.27-dəki mikroqraf). Yanaşı hüceyrələrin birincili hüceyrə divarları arasında orta lamel adlı, əsası
yapışqan polisaxarid olan pektindən ibarət nazik təbəqə
yaranır. Orta lamel qonşu hüceyrələri bir-birinə yapışdırır. (Pektin kulinariyada jele və cemi qatılaşdırmaq üçün
istifadə olunur). Hüceyrə yetkinləşib böyümə dayandıqdan sonra divar sərtləşməyə başlayır. Bəzi hüceyrələr
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bunu sadə yolla, birincili hüceyrə divarı içinə bərkidici
maddə ifraz etməklə, digərləri isə birincili divarla plazma membranı arasına ikincili hüceyrə divarı hörməklə
edir. Adətən üst-üstə yığılmış təbəqələrdən ibarət ikincili divar hüceyrəni qoruyub ona dəstək verəcək gücdə
olan dayanıqlı maddədən əmələ gəlir. Məsələn, odun
əsasən ikincili divarda yığılır. Hüceyrə divarında adətən
növbəti mövzumuzlardan olan plazmodesma adlı kanallar da mövcuddur.

Heyvan Hüceyrəsinin Hüceyrəxarici Matrisi ECM
Heyvan hüceyrəsi bitki kimi hüceyrə divarına sahib
olmasa belə, mürəkkəb hüceyrəxarici matrisə (ing. extracellular matrix, ECM) malikdir. ECM-nin əsas tərkibi
qlikoprotein və hüceyrə tərəfindən ifraz olunan digər
karbohidratlı molekullardır. (Xatırladaq ki, qlikoprotein adətən qısa şəkər zəncirlərinin kovalent rabitəylə
proteinlərə bağlanması ilə əldə olunur). Bir çox heyvan
hüceyrəsində ECM-nin əsas tərkibi hüceyrələr ətrafında güclü liflər əmələ gətirən kollagen qlikoproteinidir
(Şəkil 5.18). Maraqlıdır ki, insan vücudunun bütün proteinlərinin 40%-ni kollagen təşkil edir. Kollagen lifləri
hüceyrənin ifraz etdiyi proteoqlikan molekullarından
hörülmüş şəbəkə içinə yerləşir (Şəkil 6.28). Proteoqlikan
molekulu kiçik özək proteinindən çıxan və ona kovalent

Kollagen lifləri proteoqlikan
kompleksinin əmələ
gətirdiyi şəbəkə
içinə bərkidilmişdir.

HÜCEYRƏXARİCİ MAYE

Proteoqlikan
kompleksi yüzlərlə
proteoqlikan molekulunun qeyri-kovalent
rabitələr vasitəsilə tək
bir uzun proteoqlikan
molekuluna qoşulması ilə yaranır.

Fibronektin
plazma membranının içində yerləşən
inteqrinləri
ECM-yə
qoşur.

İki vahidli membran
proteini olan inteqrinlər
hüceyrənin xaricində
ECM-yə, daxilində
isə əlaqəli proteinlər
ilə mikrofilamentlərə
bağlanır. Bu bağ
hüceyrənin xarici mühiti
ilə daxili komponentləri
arasında siqnalötürmə
qabiliyyətinə malikdir və
hüceyrənin davranışında
dəyişiklik yarada bilir.

Plazma
membranı

Polisaxarid
molekulu

Karbohidratlar
Özək
proteini

Proteoqlikan
molekulu
Proteoqlikan kompleksi

Şəkil 6.28 Heyvan hüceyrəsinin hüceyrəxarici matrisi (ECM). ECM-nin molekulyar tərkib və strukturu hüceyrə
növünə görə dəyişir. Burada təsvir olunan ECM-də üç növ molekul mövcuddur: kollagen, fibronektin və proteoqlikanlar.

rabitə ilə bağlanan çoxsaylı karbohidrat zəncirindən
ibarətdir. Bu karbohidrat zəncirlərinin miqdarı bütün
maddənin 95%-ə qədərini təşkil edə bilir. Yüzlərlə
proteoqlikan molekulu bir uzun polisaxarid molekulu
ətrafına toplaşaraq kovalent olmayan bağlar vasitəsilə
nəhəng proteoqlikan kompleksləri əmələ gətirə bilir
(Şəkil 6.28). Bəzi hüceyrələr ECM kompleksinə
fibronektin kimi ECM qlikoproteinləri vasitəsilə
qoşulur. Fibronektin və digər ECM proteinləri plazma
membranında yerləşən inteqrin adlı səthi reseptor
proteinlərinə bağlanır. İnteqrin proteini plazma membranı boyunca uzanaraq, sitoplazma tərəfində sitoskelet
mikrofilamentinə qoşulmuş əlaqəli proteinə bağlanır.
İnteqrin termini inteqrasiya (lat. integrare, birləşdirmək,
bütünləşmək) sözündən gəlir: İnteqrin ECM ilə sitoskelet sistemi arasında siqnal ötürücü vəzifəsini yerinə yetirərək, xarici və daxili dəyişiklikləri bir-birilə əlaqələndirir, inteqrasiya edir.
İnteqrin, fibronektin və digər ECM proteinləri üzərində aparılan tədqiqatlar göstərir ki, ECM hüceyrənin həyatında önəmli rol oynayır. ECM inteqrin vasitəsilə hüceyrə ilə xəbərləşərək hüceyrənin davranışını dəyişdirə
bilir. Məsələn, inkişaf edən embrionun bəzi hüceyrələri
hüceyrəxarici matris liflərini yolgöstərici kimi istifadə
edib, öz mikrofilamentlərini bu cığırlara uyğunlaşdıraraq bəlli yollarla köç edirlər. Alimlər hüceyrə ətrafındakı
ECM-nin nüvə içindəki genlərin fəaliyyətinə də təsir
edə bildiyini aşkar etmişlər. Ehtimal ki, informasiya
ECM-dən nüvəyə mexaniki, kimyəvi siqnalötürmə,
yaxud bunların birləşdiyi üçüncü bir yol ilə ötürülür.
Mexaniki siqnalötürmə fibronektin, inteqrin və sitoskeletin mikrofilamentlərini istifadə edir. Sitoskeletdəki dəyişikliklər isə, öz növbəsində, hüceyrədaxili siqnalötürmə yollarını hərəkətə gətirə bilir. Onlar da hüceyrənin
istehsal etməkdə olduğu protein profilində dəyişiklik

yaradaraq hüceyrənin ümumi fəaliyyətini dəyişdirir. Bu
yolla müəyyən toxumanın hüceyrəxarici matrisi (ECM)
o toxumaya aid bütün hüceyrələri koordinasiya etməyə
kömək edir. İrəlidə də görəcəyimiz kimi, hüceyrələr
arasındakı birbaşa əlaqələr də bu koordinasiyada iştirak
edir.

Hüceyrə qovşağı
Bitki və heyvanlarda hüceyrələr birləşərək toxuma,
orqan və orqan sistemləri yaradırlar. Hüceyrələr adətən
bir-birinə yapışırlar, qonşuları ilə birbaşa fiziki əlaqə
qurduqları bölgələr vasitəsilə xəbərləşir, qarşılıqlı əlaqə
qururlar.

Bitki Hüceyrəsinin Qovşağı: Plazmodesma
Bitkinin cansız hüceyrə divarı hüceyrələri bir-birindən tamamilə təcrid edirmiş kimi görünə bilər.
Əslində isə, Şəkil 6.29-da göründüyü kimi, hüceyrə
divarı plazmodesma (yun. desma bağ deməkdir)
adlanan və hüceyrələri birləşdirən çoxsaylı dəliklərə malikdir. Plazmodesmanın içindən keçən sitozol yanaşı hüceyrələrin kimyəvi mühitini bir-birilə
Şəkil 6.29 Bitki hüceyrələri arasındakı plazmodesma. Qonşu
hüceyrələrin sitoplazmaları aralarındakı divardan keçən plazmodesma
adlanan kanallar vasitəsilə birləşirlər (TEM).
Hüceyrə divarları
Hüceyrənin daxili

Qonşu
hüceyrənin daxili
Plazmodesmalar

Plazma membranları
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əlaqələndirir. Bu qovşaqlar bitkinin əksər hüceyrələrini
birləşdirərək onu vahid canlı varlığa çevirir. Yanaşı
hüceyrələrin plazma membranları plazmodesma kanalının iç üzünü örtərək bir-birilə birləşir. Beləcə, plazma membranları biri digərinin davamı kimidir. Su və
kiçik həllolan maddələr hüceyrədən-hüceyrəyə sərbəst
şəkildə keçə bilir. Bir sıra elmi təcrübələr də göstərir
ki, bəzi hallarda müəyyən protein və RNT molekulları
da buradan keçməyə qadirdir (Başlıq 36.6). Hüceyrələr
arasında daşınan makromolekulların sitoskelet lifləri
vasitəsilə plazmodesmaya çatdığı təxmin olunur.

Şəkil 6.30

Heyvan Hüceyrəsinin Qovşaqları: desmosom,
sıx və aralı qovşaqlar
Heyvanlarda üç növ hüceyrə qovşağı mövcuddur:
sıx qovşaq, desmosom və aralı qovşaq. Aralı qovşaq bitki
plazmodesmasına bənzəsə də, onun dəlikləri membranlı
deyil. Hər üç növ hüceyrə qovşağı, xüsusilə vücudun
daxili və xarici səthlərini örtən epitel toxumasında zəngindir. Şəkil 6.30-da bağırsaq örtüyünün epitel hüceyrəsi
üzərindəki sözügedən qovşaqları təsvir olunmuşdur.

Heyvan Toxumasının Hüceyrə Qovşaqlarına Səyahət
Sıx qovşaqlar

Sıx qovşaqlar mayenin hüceyrələrin arasından axıb
getməsinin qarşısını alır.

Qonşu hüceyrələrin plazma membranları sıx qovşaqlarda bir-birinə
çox kip şəkildə spesifik proteinlər
vasitəsilə bağlanır. Hüceyrə ətrafında
fasiləsiz qeyri-keçirici zolaqlar əmələ
gətirən sıx qovşaqlar hüceyrəxarici
mayenin epitel hüceyrə təbəqəsindən sızıb keçməsinin qarşısını alır
(qırıq qırmızı oxlar). Məsələn, dəri
hüceyrələri arasındakı sıx qovşaqlar
bizi sukeçirməz edir.

Sıx qovşaq

TEM

Desmosom
Sıx qovşaq

Desmosom (lövbər qovşağının bir
növü) pərçim düyməsi kimi hüceyrələri möhkəm şəkildə bir müstəvidə birləşdirir. Keratin kimi güclü
proteinlər desmosomu sitoplazma
içinə bərkidir. Desmosom əzələ
hüceyrələrini bir-birinə bağlayır. Bəzi
"əzələ dartılması" növləri desmosom
yırtılması səbəbilə baş verir.

Ara
filamentlər
Desmosom

TEM
Aralı Qovşaq

Aralı Qovşaq

Qonşu hüceyrələrin
plazma membranları
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Hüceyrələrarası
boşluq

Hüceyrə

Hüceyrəxarici
matris (ECM)

TEM

İonlar yaxud
kiçik molekullar

Eyni zamanda, kommunikasiya
qovşağı adlandırılan aralı qovşaq
hüceyrədən digər yanaşı hüceyrəyə sitoplazma kanalı əmələ gətirir
və beləcə, funksional olaraq bitki
plazmodesmasına bənzəyir. Aralı
qovşaq içindən ion, şəkər, aminturşu və digər kiçik molekulların keçə
bildiyi membran proteinlərinin əmələ
gətirdiyi bir dəlikdir. Aralı qovşaq
ürək əzələsi kimi bir çox toxuma və
heyvan embrionunda hüceyrəarası
kommunikasiyanın zəruri elementlərindəndir.

YOXLAMA 6.7
1. Bitki və heyvan hüceyrəsi struktur cəhətdən birhüceyrəli eukariotlardan hansı cəhətləri ilə fərqlənir?
2. ƏGƏR Bitkinin hüceyrə divarı, yaxud heyvan hüceyrəxarici
matrisi (ECM) keçirici olmasa, hüceyrənin funksiyası necə
dəyişər?
2. ƏLAQƏ QUR Sıx qovşağı əmələ gətirən polipeptid zəncir
parçanın iplə tikilməsinə bənzər şəkildə membranı dörd dəfə
qət edir. Qovşaq iki hüceyrəxarici halqa, bir qısa sitoplazmik
halqa, C– və N–sonluq quyruqlardan ibarətdir. Şəkil 5.14-ə
baxaraq bu sıx qovşaq proteininin aminturşu ardıcıllığı haqda
hansı təxminləri etmək mümkündür?

BAŞLIQ 6.8
Hüceyrə onu əmələ gətirən
hissələrin cəmindən böyükdür
Hüceyrənin ümumi bölməli quruluşundan başlayaraq, hər bir orqanelin memari quruluşuna uzanan geniş
hüceyrə səyahətimiz boyunca strukturun funksiya ilə
əlaqəsini göstərən bir çox nümunəyə rast gəldik. (Burada Şəkil 6.8-ə qayıdıb hüceyrə strukturunu yenidən
gözdən keçirmək faydalı olacaqdır).
Hüceyrənin daha kiçik parçalarını öyrənərkən unutmayın ki, komponentlərin heç biri təkbaşına işləyə
bilmir. Hüceyrə komponentlərinin bir-birinə necə inteqrasiya olunduğunu, necə pərçimləndiyini anlamaq üçün
Şəkil 6.31-dəki mikroskopik mənzərəyə baxın. Buradakı
böyük hüceyrə makrofaqdır (Şəkil 6.13a). O, bakteriyaları (balaca hüceyrələr) faqositik qovuqcuğa alıb həzm
edərək məməli bədənini infeksiyaya qarşı qoruyur.

Makrofaq psevdopod (spesifik olaraq filopod) vasitəsilə səth boyunca sürünərək bakteriyaya çatır. Proses
zamanı aktin filamentləri sitoskeletin digər elementləri
ilə əməkdaşlıq edir. Bakteriya makrofaq tərəfindən
udulduqdan sonra mürəkkəb endomembran sistemin
əmələ gətirdiyi lizosom onu məhv edir. Lizosomun həzmedici enzimləri, həmçinin bütün sitoskelet proteinləri
ribosomlar tərəfindən istehsal olunur. Bu proteinlərin
sintezi isə nüvədəki DNT-dən göndərilən genetik informasiya əsasında proqramlaşdırılır. Bu proseslər isə, öz
növbəsində, mitoxondri tərəfindən ATP şəklində təmin
edilən enerjiyə ehtiyac duyur.
Hüceyrənin funksiyası onun nizamlı quruluşundan
qaynaqlanır. Hüceyrə parçalarının cəmindən daha
böyük olan canlı vahiddir. Xarici görünüşdən hüceyrəvi
proseslərin bir-birinə necə yaxşı inteqrasiya olunduğunu görmək mümkündür (Şəkil 6.31). Bəs hüceyrənin
daxilindəki təşkilatlanma necədir? Biologiya elminin
müxtəlif hüceyrəvi proseslərini öyrənməyə davam
etdikcə, hüceyrənin memari struktur və hissələrini
beyində canlandırmağa çalışmaq sizə kömək edəcəkdir.
Şəkil 6.32 hüceyrədəki molekul və makromolekullar ilə
yanaşı, hüceyrənin struktur və orqanellərinin nisbi ölçü
və quruluşları haqqında təsəvvür yaradır. Şəkli tədqiq
edərkən, özünüzü bir protein qədər kiçik təsəvvür edib,
hüceyrə dünyasına səyahət edin.

YOXLAMA 6.8
1. Şirin sularda yaşayan birhüceyrəli eukariot olan Colpidium
colpoda bakteriya ilə bəslənir və kirpikləri ilə hərəkət edir
(Şəkil 6.23b). Orqanel və digər hüceyrə strukturlarını
mümkün qədər çox nəzərə alaraq, C. colpoda hüceyrəsində
müxtəlif parçaların birlikdə necə çalışdığını təsvir edin.

Şəkil 6.31 Hüceyrəvi funksiyaların yaranması. Buradakı makrofaq (qəhvəyi rəngli) hüceyrəsinin
Staphylococcus bakteriyalarını (qırmızı-narıncı) tanımaq, tutmaq və daha sonra parçalamaq qabiliyyəti
bütün hüceyrənin koordinasiyalı fəaliyyəti sayəsində mümkündür. Bu faqositoz prosesində iştirak edən
komponentlərin arasında sitoskelet, lizosom və plazma membranı vardır (rənglənmiş SEM).

Makrofaq

Bakteriya

Filopod (makrofaq
hüceyrəsinin bakteriyaları udan çıxıntısı)
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Şəkil 6.32

Hüceyrənin Molekulyar Aparatlarını Təsəvvür Etmək

Bir bitki hüceyrəsindən kəsik göstərən orta paneldəki illüstrasiyada bütün struktur və molekullar bir-birinə həqiqi nisbətdə təsvir olunub. Bəzi molekul və strukturlar daha yaxşı başa düşülməsi üçün üst və alt panellərdə eyni dərəcədə
böyüdülmüşdür. Bütün protein və nuklein turşularının strukturları Protein Data Bank adlı databazadan götürülmüşdür. Strukturu təyin olunmamış bölgələr boz rəngdə göstərilmişdir.

Proton
nasosu

Kalsium
kanalı

Akvaporin

Reseptor

Siqnalötürmə
yolunda bir
enzim

Nəqliyyat

Siqnalötürmə

Membran proteinləri: Plazma membranı
və digər membranlarda yerləşən bu proteinlər
maddə və siqnalların membranın bir tərəfindən
digər tərəfinə köçürülməsində və digər önəmli
hüceyrəvi proseslərdə iştirak edirlər. Bəzi
proteinlər membran içində yer dəyişdirmə
qabiliyyətinə malikdirlər.

Plazma
membranı
Hüceyrə
divarı

Xloroplast

Mitoxondri

Fosfofruktokinaz

Rubisco

Kompleks III

Kompleks IV
ATP sintaz
Sitoxrom c

ATP sintaz

Sitoxrom
kompleksi

Q

Fd

Fotosistem II

NADP+
reduktaz

Fotosistem I
Pq

Kompleks II
Heksokinaz

Kompleks I

İzositrat
dehidrogenaz

Hüceyrəvi tənəffüs: Hüceyrəvi tənəffüs bir hissəsi sitoplazma və mitoxondri
matrisində yerləşən ayrı-ayrı protein, yaxud protein kompleksləri tərəfindən aparılan
çoxaddımlı prosesdir. Qidadan ATP-nin istehsal edilməsində iştirak edən digər protein
və protein kompleksləri mitoxondrinin daxili membranında "zəncir" əmələ gətirir.
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Pc
Fotosintez: Fotosintezin böyük protein kompleksləri və qeyri-protein molekulları
xloroplast membranının içində yerləşir. Burada işıq enerjisi növbəti mərhələlərdə başqa
proteinlər tərəfindən şəkər istehsalında istifadə olunan molekulların içinə həbs olunur.
Proses planetimizdəki həyatın əsasını təşkil edir.

Transkripsiya: DNT ardıcıllığında saxlanan
informasiya nüvədə RNT polimeraz adı verilən enzim
tərəfindən məlumat RNT-sinə (mRNT) köçürülür.
İstehsal olunduqdan sonra mRNT molekulu nüvəni
nüvə dəlikləri vasitəsilə tərk edir.

mRNT

Translyasiya: mRNT-dəki informasiya əsasında sitoplazmada spesifik ardıcıllıqla düzülmüş aminturşulardan ibarət bir polipeptid istehsal olunur. Burada
həm transfer RNT-si (tRNT), həm də ribosom iştirak edir. Bir böyük və bir
kiçik parçadan ibarət olan eukariot ribosomu, dörd böyük ribosomal RNT
(rRNT) və 80-dən çox proteindən əmələ gələn nəhəng kompleksdir. DNT-nin
nükleotid ardıcıllığı transkripsiya və translyasiya proseslərində vasitəçilik edən
mRNT ilə polipeptid zəncirinin aminturşu ardıcıllığını təyin edir.

RNT
polimeraz

Nükleosom: 8 histon proteini
ətrafına dolanmış DNT
DNT

Nüvə dəliyi: Bu kompleks ikiqat
membranla əhatəli nüvənin ikitərəfli
nəqliyyatını tənzimləyir. Nüvə dəliyindən keçən ən böyük cisimlərdən biri
nüvənin içində quraşdırılan ribosom
parçalarıdır.

Ribosom

Aminturşulardan
ibarət
polipeptid

DNT

Böyük vahid

tRNT

Kiçik vahid
mRNT

Nüvə
Nüvə
dəliyi

Endoplazmatik
şəbəkə

Nüvə
örtüyü

Hüceyrədaxili miqyas
xətti

Mikrofilament
Qovuqcuq

25 nm
Böyüdülmüş strukturların
miqyas xətti

Bu cisimləri böyükdən-kiçiyə doğru
sıralayın: proton nasosu, nüvə dəliyi,
sitoxrom C, ribosom.
İki tubulin
proteinindən ibarət
bir vahid

Hərəki
protein
(miozin)
Mikroborucuq

Mikrofilament

Sitoskelet: Sitoskelet protein polimerlərindən ibarətdir. Mikroborucuqlar tubulin adlanan protein vahidindən ibarət içiboş boruşəkilli
strukturlardır. Mikrofilamentlər isə aktin proteinlərindən qurulmuş iki
zəncirin bir-birinə sarılması ilə əmələ gələn kəndirə bənzəyir.

Hərəki proteinlər: Bunların vəzifəsi hüceyrə
daxilindəki qovuqcuqların daşınması və orqanellərin hərəkət etdirilməsidir. Bu işlər adətən
ATP hidrozilindən əldə olunan enerji tələb edir.

Nükleosom və RNT polimerazın
strukturuna diqqət yetirin. RNT
polimerazın nükleosomdakı proteinlər tərəfindən əhatələnən DNT-də
transkripsiya prosesinə başlaya bilməsi üçün ilk öncə hansı dəyişikliklər
baş verməlidir?
Şəkildə mikrofilament üzərində
hərəkət edən başqa bir miozin proteini tapın. Bu miozin hansı orqaneli
daşıyır?
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6 Fəslin İcmalı

6.2

ƏSAS ANLAYIŞLARIN XÜLASƏSİ

BAŞLIQ

BAŞLIQ

Eukariot hüceyrə prosesləri bir-birindən ayıran
daxili membrana sahibdir

6.1

Mikroskopiya və biokimya biologiyanın əsas
alətlərindəndir
Mikroskopiya sahəsindəki inkişaf özü ilə birlikdə böyütmə, çözümlülük və kontrast parametrlərinə təsir edərək
hüceyrə strukturunu öyrənmək üçün bir sıra yeniliklər
gətirmişdir. Digər bir neçə mikroskopiya növü ilə yanaşı,
işıq mikroskopiyası və elektron mikroskopiyası bu gün
də əhəmiyyətli vasitələr arasındadır.
Hüceyrə bioloqları hüceyrə fraksinasiyası metodu ilə parçalanmış hüceyrələri ardıcıl sentrifuqasiya mərhələlərindən
keçirərək, bəlli hüceyrə komponentlərini çöküntü halında
əldə edə bilirlər.
Mikroskopiya və biokimya elmləri hüceyrənin struktur və
funksiyasının öyrənilməsində necə əməkdaşlılıq edir?

Hüceyrə komponenti

BAŞLIQ

6.3

6.4
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Funksiyası

Ribosom

Ribosom ribosomal RNT və proteindən təşkil olunan iki hissədən
ibarətdir. Sitozolda sərbəst olur və
ya EŞ-yə bağlı olur.

Protein istehsalı

Endoplazmatik şəbəkə (EŞ)

Membran əhatəli borucuq və qovuqcuqlardan ibarət geniş şəbəkə;
membran lumenini sitozoldan
ayırır; nüvə örtüyünə birləşir.

Hamar EŞ: lipid istehsalı, karbohidrat
metabolizmi, Ca2+ ehtiyatı, zəhər
və dərmanların detoksifikasiyası
Dənəvər EŞ: üstündəki bağlı ribosomları vasitəsilə ifrazat üçün nəzərdə tutulan (sekretor) və digər proteinlərin istehsalı; proteinə karbohidrat
əlavəsilə qlikoprotein yaradılması;
yeni membran istehsalı

Membranlı yastı torbacıqlardan
ibarət qalaq; qütblüdür (cis və
trans üzləri)

Proteinlərin, protein və fosfolipid
üzərindəki karbohidratların modifikasiyası; bir çox polisaxaridin
istehsalı; təyinatı qovuqcuqlar ilə
daşınmaq olan məhsulların sinifləndirilməsi

Lizosom

Hidrolitik (su ilə həzm) enzimlərlə
dolu membranlı torbacıq (heyvan
hüceyrəsi)

Hüceyrə tərəfindən udulan
materialın, habelə hüceyrənin
öz makromolekul və zədələnmiş
orqanellərinin yenidən istifadə
məqsədilə həzmi

Vakuol

Böyük, membran əhatəli qovuqcuq

Həzm, ehtiyat saxlama, tullantıların
atılması, su tarazlığı, hüceyrə böyüməsi və müdafiə

EŞ

(Nüvə
örtüyü)

Endomembran sistem
protein nəqliyyatını
tənzimləyən və
müxtəlif metabolik
funksiyalar yerinə
yetirən şəbəkədir
Nəqliyyat qovuqcuqlarının
endomembran sistemdə
gördüyü əsas işi təsvir edin.

Strukturu

DNT və proteinlərdən ibarət xromatindən əmələ gələn xromosomlar
vardır; ribosom parçacıqlarının
yaradıldığı yer olan nüvəcik də buradadır; dəliklər maddə giriş-çıxışını
tənzimləyir.

Nüvə ilə ribosom arasındakı
əlaqəni təsvir edin.

BAŞLIQ

Eukariot hüceyrənin bölməli quruluşu onun biokimyəvi funksiyalarına necə təsir edir?

Nüvə dəliklərlə deşilmiş nüvə
örtüyü (qoşa membranlı) ilə
əhatələnmişdir; nüvə örtüyü
və endoplazmatik şəbəkə (EŞ)
bir-birinin davamıdır.

Nüvə

Eukariot hüceyrənin
genetik təlimatları
nüvədə yerləşir və bu
təlimatlar ribosom
tərəfindən yerinə
yetirilir

Bütün hüceyrələr plazma membranı ilə əhatələnmişdir.
Prokariot hüceyrə nüvə və digər membranla əhatəli orqanellərə malik deyil. Eukariot hüceyrələr isə prosesləri
daxili membranların köməyi ilə ayrı-ayrı bölmələrdə həyata
keçirirlər.
Səth-həcm nisbəti hüceyrənin ölçü və formasına təsir edən
mühüm parametrdir.
Bitki və heyvan hüceyrəsinin orqanellərinin çoxu ortaqdır: bir nüvə, endoplazmatik şəbəkə, Golgi aparatı və
mitoxondri. Xloroplast yalnız fotosintez qabiliyyəti olan
eukariot hüceyrələrdə olur.

Golgi aparatı

Strukturu

Hüceyrə komponenti

BAŞLIQ

6.5

Mitoxondri və xloroplast
enerjini bir formadan
digərinə çevirir
Mitoxondri və xloroplastın
mənşəyi haqqında endosimbioz nəzəriyyəsi nə irəli sürür?

BAŞLIQ

Mitoxondri

Qoşa membran ilə əhatəlidir; daxili
membran içəriyə doğru bükülmüşdür

Hüceyrəvi tənəffüs

Xloroplast

Adətən maye stroma ətrafında qoşa
membran ilə örtülü, qranalar şəklində
qalaqlanan tilakoidlərdən ibarətdir.

Peroksisom

Təkmembranlı ixtisaslaşmış metabolik bölmə

Fotosintez (xloroplast bitki kimi
fotosintez edən eukariot hüceyrələrdə olur)
H atomlarını substratdan oksigenə
daşıyaraq, H2O2 (hidrogen peroksid)
istehsal edən, nəticədə suya (H2O)
çevrilən enzimlər ehtiva edir.

6.6

Sitoskelet hüceyrənin struktur və fəaliyyətini
təşkilatlandıran lif şəbəkəsidir
Sitoskelet hüceyrədə fiziki dəstək rolunu oynayır, hərəkət və
siqnalötürmədə iştirak edir.
Mikroborucuq hüceyrənin formasını təyin edir, orqanellərinin
hərəkətinə yön verir və bölünən hüceyrədə xromosomları
bir-birindən ayırır. Kirpik və qamçı mikroborucuq vasitəsilə
hərəkət edən çıxıntılardır. Birincili kirpik hissetmə və siqnalötürmədə iştirak edir. Mikrofilament əzələ yığılması, amöbvari hərəkət və sitoplazma axını proseslərində iştirak edir;
mikroxovların özəyini təşkil edir. Ara filament hüceyrə şəklinin formalaşdırılmasına kömək edir və orqanelləri sabitləyir.
Hərəki proteinlərin eukariot hüceyrə daxilindəki yerdəyişmədə
və bütöv hüceyrə hərəkətindəki rolunu təsvir edin.

BAŞLIQ

6.7

Hüceyrəxarici komponentlər və hüceyrəarası
əlaqələr hüceyrədə gedən prosesləri koordinasiya
edir
Bitki hüceyrə divarı sellüloz lifləri, başqa polisaxaridlər və
proteinlərdən əmələ gələn strukturdur.
Heyvan hüceyrəsi qlikoprotein və proteoqlikan ifraz edərək
dəstək, yapışma (adheziya), hərəkət və tənzimdə rol oynayan
hüceyrəxarici matris (ECM) yaradır.
Hüceyrə qovşağı yanaşı hüceyrələri bir-birinə bağlayır. Bitki
qonşu hüceyrələrinin içindən keçən plazmodesmaya sahibdir. Heyvan hüceyrəsində isə sıx qovşaq, desmosom və aralı
qovşaq var.
Bitki hüceyrəsinin divarı ilə heyvan hüceyrəsinin hüceyrəxarici
matrisini (ECM) struktur və funksiya baxımından müqayisə
edin.

BAŞLIQ

Funksiyası

6.8

Hüceyrə onu əmələ gətirən hissələrin cəmindən
böyükdür
Aktiv hüceyrədə bir çox komponent birlikdə fəaliyyət göstərir.
Hüceyrə bakteriyanı udarkən nüvə bu prosesdə hansı rolu
oynayır?

3. Aşağıdakılardan hansı prokariot hüceyrədə mövcuddur?
A) Mitoxondri		
C) Ribosom
B) Nüvə örtüyü
D) Xloroplast

Səviyyə 2: Tətbiq və Analiz
4. Sianidin ATP istehsalında iştirak edən ən az bir molekula
birləşdiyi məlumdur. Sianid hüceyrənin ən çox hansı hissəsində toplanır?
A) Mitoxondri		
C) Peroksisom
B) Ribosom		
D) Lizosom
5. Aşağıdakılardan hansı lizosomların öyrənilməsi üçün ən uyğun hüceyrə ola bilər?
A) Əzələ hüceyrəsi
C) Bakteriya
B) Sinir hüceyrəsi
D) Faqositozedici ağ qan hüceyrəsi
6. TƏSVİR ET Aşağıda sadalanan strukturlara sahib iki eukariot
hüceyrə çəkin və adlarını yanına qeyd edin. Hüceyrələrin bu
daxili strukturları arasında mümkün bütün bağları da göstərin. Strukturlar: nüvə, dənəvər EŞ, hamar EŞ, mitoxondri,
sentrosom, xloroplast, vakuol, lizosom, mikroborucuq, hüceyrə divarı, ECM, mikrofilament, Golgi aparatı, ara filament,
plazma membranı, peroksisom, ribosom, nüvəcik, nüvə dəliyi,
qovuqcuq, qamçı, mikroxov, plazmodesma.

Səviyyə 3: Sintez və Dəyərləndirmə
7. TƏKAMÜL ƏLAQƏSİ (a) Təkamülün vahid bir proses olduğunu ən yaxşı əks etdirən hüceyrənin hansı strukturlarıdır?
(b) Hüceyrənin ixtisaslaşmış struktur müxtəlifliyini əks
etdirən bir misal verin.
8. ELMİ TƏDQİQAT Təyinatı plazma membranı olan bir protein
düşünün. Bu protein yerinə oturduğunda uzantıları membranın hər iki tərəfindən çıxmalıdır. Fərz edin ki, bu protein
üçün genetik informasiyanı daşıyan mRNT hüceyrə kulturasındakı ribosomlar tərəfindən artıq translyasiya olunub.
Fraksinasiya (Şəkil 6.4) prosesindən sonra bu proteini hansı
hissədə axtarardınız? Cavabınızı proteinin keçdiyi yolları
təsvir edərək izah edin.
9. ESSE: TƏŞKİLAT Canlı həyatın tərifinə daxil olan bəzi xassələri əsas götürərək və hüceyrənin struktur ilə funksiyası
haqqında öyrəndiklərinizi nəzərə alaraq aşağıdakı arqumenti
müzakirə edən 100-150 sözlük qısa bir mətn yazın: Canlı
həyat hüceyrə səviyyəsində özünü göstərən yaranan xassədir.
(Başlıq 1.1.)
10. SİNTEZ

SINAQ
Səviyyə 1: Bilik və Anlama
1. Aşağıdakılardan hansı endomembran sistemin bir hissəsi
deyildir?
A) Nüvə örtüyü
C) Xloroplast
B) Golgi aparatı
D) Plazma membranı
2. Aşağıdakı strukturlardan hansı bitki və heyvan hüceyrəsində
mövcuddur?
A) Xloroplast		
C) Mərkəzi vakuol
B) Mitoxondri		
D) Sentriol

Epitel
hüceyrəsi

Soldakı şəkil nazik bağırsaq hüceyrələrinin SEM görüntüsüdür.
Bu hüceyrələr bağırsaq möhtəviyyatı ilə qan arasında epitel
toxumasından sədd çəkmək və
bağırsağın içindəki qidanı sormaq
işində ixtisaslaşmışdır. Hüceyrələrin bu ixtisaslaşmış funksiya ilə
strukturu arasındakı əlaqəni təsvir
edin.
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