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CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ
2 ya da daha fazla element belli oranlarda bir araya gelerek bileşikler oluşur.
Canlı yapısında bulunan bileşikler inorganik ve organik yapılıdır.

İnorganik bileşikler Organik bileşikler
Canlılar tarafından sentezlenemeyen ve 
dışarıdan hazır alınan madddelerdir.
Sindirime uğramadan hücre zarından geçebilirler.
Yapıcı ve düzenleyici olarak kullanılabilirler.
Hücresel solunumda enerji verici olarak kullanılmazlar.

Kemosentez yapan canlılar enerji için kullanabilirler.

Canlılar tarafından sentezlenebilirler.
Genel olarak yapılarında C,H ve O içerirler.

Sindirime uğrayan veya uğramayan çeşitleri bulunur.
Yapıcı, düzenleyici  olalrak kullanılabilrler.
Hücre solunumunda enerji verici olarak kullanılabilirler

düzenleyiciler
inorganikler

organikler

su, mineral,tuz

yağlar,proteinler, hormonlar, enzimler,vitaminler

enerji verenler
inorganikler

organikler

X

  enerji verim sırası
enerji için kullanım önceliği

yağlar,proteinler,karbonhidratlar
karbonhidratlar, yağlar, proteinler

yapıcı-onarıcı olanlar
inorganikler

organikler

su, mineral, tuz

yapıya katılma oranı proteinler, yağlar, karbonhidratlar

yönetici olanlar
inorganikler

organikler

X
nükleik asitler

Yağların enerji veriminin yüksek olmasının nedeni daha çok hidrojen içermeleridir.

Karbonhidratların birinci derece enerji verici olarak kullanılmasının nedeni yıkımlarının kolay olmasıdır.

Su
Asit-Baz
Tuz
Mineraller

Karbonhidratlar Yağlar Proteinler
Vitaminler Enzimler Hormonlar
Nükleik asitler

İNORGANİK BİLEŞİKLER
SU
Tüm organizmalarda en çok bulunan bileşen sudur.

Bir oksijen iki hidrojen elementinin birbirine kovalent bağlarla bağlanması sonucu oluşur.
Polar moleküldür çünkü hidrojen tarafı (+) oksijen tarafı (-) yüklüdür.
H2O molekülleri birbirine hidrojen bağları ile bağlanır. Su moleküllerinin birbirini çekmesine kohezyon adı verilir. Suyun farklı 
molekülleri çekmesine adezyon adı verilir.

Canlılarda farklı miktarlarda bulunur.

Suyun kohezyon kuvveti
Suyun adhezyon kuvveti Bitkiler kökleriyle aldıkları suyu yapraklara taşıyabilir.

Yüzey gerilimi sayesinde böceklerin su üzerinde hareketi gerçekleşir

Suyun taşıyıcı özelliği Kan dokuda maddelerin taşınmasını sağlar
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Suyun çözücü özelliği
Kimyasal reaksiyonların gerçekleşmesini sağlar.
Minerallerin suda çözünerek taşınmasını sağlar
Azotlu atıkların seyreltilmesini sağlar.

Suyun özısısının yüksek olması
Vücut ısısının dengede kalmasını sağlar

Ortam ısısının dengede kalmasını sağlar

Suyun buharlaşma özelliği Ekosistemde su döngüsünün gerçekleşmesini sağlar

Suyun donarak yüzme özelliği Su altında canlılığın devam etmesini sağlar.

Enzimler sulu ortamda çalışır.
Fotosentez sırasında su kullanılır.
Sindirim sırasında su kullanılır.

ASİTLER VE BAZLAR
Asitler
Suda çözündüklerinde H+ iyonu verirler.

Tatları ekşidir.
pH aralığı 0-7 arasındadır.
Turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir.

Bazlar

Suda çözündüklerinde OH iyonu verirler.
Tatları acıdır.
pH aralığı 7-14 arasındadır.
Turnusol kağıdının rengini maviye çevirir.

Organik yapılı asitler de vardır. Laktik asit gibi... Organik yapılı bazlar da vardır. Adenin, guanin gibi...

Kanın pH değeri 7,4dür. kanın pH değeri artarsakanın pH değeri azalırsa

Karbonik asit (H2CO3) → H+ + HCO3- reaksiyonu 
gerçekleşir ve H+ iyonu arttığı için kanın pH’sı düşer.

H+ + HCO3
- → H2CO3 reaksiyonu gerçekleşir ve 

H+ iyonu azalacağı için kanın pH’sı yükselir. 

TUZLAR
Asit ve bazların tepkimeye girmesiyle tuz ve su oluşur.
HCl + NaOH                NaCl + H20

Vücut ozmotik basıncının düzenlenmesinde görev alır.
MİNERALLER
Suda çözünmüş olarak ya da  yiyeceklerle vücudumuza alınırlar.
Tüm canlılar tarafından dışarıdan alınırlar.
Eksikliği bazı hastalıklara neden olabilir.
Enzimlerin yapısına kofaktör olarak katılabilirler.

kalsiyum

sinir ve kasların çalışması
kemik ve dişlerin yapısı
eksikliğinde kemiklerde yumuşama ve raşitizm

fosfor
kemiklerin ve dişlerin yapısı
nükleik asit ve ATPnin yapısı

potasyum sinir hücrelerinde iletim

demir hemoglobin yapısı, ETS elemanları yapısı
eksikliğinde anemi

İyot tiroksin hormonu yapısı
eksikliğinde guatr
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