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Bu bölümü kavrayabilmek için;
* Metinleri dikkatlice ve anlayarak okuyunuz.  
* Konu içindeki sorular› yan›tlay›n›z. Sorular› do€ru yan›tlayamad›€›n›z durumlarda

konuya geri dönerek çal›flman›z›  tekrar ediniz.
* Sorular› yan›tlad›ktan sonra kald›€›n›z yerden çal›flmaya devam ediniz.
* Uyar›lar› ve tan›mlar› dikkatle okuyunuz ve gerekiyorsa yazarak çal›fl›n›z. 
* Ünite konular›n›  bitirdikten sonra de€erlendirme sorular›n› yap›n›z. Yanl›fllar›n›z 

varsa ilgili bölüme dönerek tekrar çal›fl›n›z.  
* Ders konular›n›z›n ve bu konularla ilgili  çeflitli sorular›n yer ald›€›  kaynak kitaplardan

yararlanabilirsiniz. 
* ‹lginizi çeken konularda daha ayr›nt›l› bilgi edinmek isterseniz TÜB‹TAK Bilim 

ve Teknik dergilerini okuyabilir, televizyonda yay›nlanan belgeselleri izleyebilir, 
internetten üniversitelerin web sayfalar›n› ziyaret edebilirsiniz.

Bu üniteyi bitirdi€inizde,
* Canl›lar›n ortak özelliklerini sorgulayacak,
* Canl›lar›n yap›s›nda bulunan organik ve inorganik bileflikleri tan›yacak,
* Hücrenin yap›s›, ifllevi ve çeflitleri konusunda bilgi edineceksiniz. 

BBUU  ÜÜNN!!TTEENN!!NN AAMMAAÇÇLLAARRII� �

NNAASSIILL  ÇÇAALLIIfifiMMAALLIIYYIIZZ??� �
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ÜÜNN!!TTEE  II
HHüüccrree,,  OOggaanniizzmmaa  vvee  MMeettaabboolliizzmmaa

AA..  CCaannllııllaarrıınn  OOrrttaakk  ÖÖzzeelllliikklleerrii  
Do€ada gözlemler yapmak her zaman keyiflidir, çünkü hiç ummad›€›n›z bir anda

sürprizlerle karfl›laflabilirsiniz.  E€er bir ormanda yürüyüfl yap›yorsan›z çam, köknar gibi
çok yüksek a€açlardan aya€›n›z›n alt›n› kaplayan otlara, karayosunlar›na, e€reltilere
kadar  çeflitli   bitki örneklerini görebilirsiniz. Telaflla çal›lar›n arkas›na kaçan bir kertenkele
ya da toprak parçalar› aras›nda  bir tespih böce€ine rastlayabilirsiniz. Tespih böce€ine
dokunmay› denediniz mi? Dokundu€unuzda hemen kapan›r ve onu toprak parçalar›ndan
ay›rt edemezsiniz. 

Bulundu€unuz do€a parças› denizin derinlikleri de olabilir. Dalg›ç oldu€unuzu
hayal edin, telaflla geçen bir bal›k sürüsünün pefline tak›lmak ya da iki yengecin 
birbiriyle mücadelesini izlemek  hangisi daha keyifli olurdu? Gezinti s›ras›nda dipte
kumlar›n aras›na saklanm›fl bir kalkan bal›€›n›  kolay fark edemeyebilirsiniz.  Bazen
do€al ortamlar›nda canl›lar›n düflmanlar›ndan korunmak için gelifltirdikleri bu hilelerden
dolay› onlar› cans›zlardan ay›rt edemeyiz. 

Do€ay› incelerken baz› varl›klar›n  canl›  olup olmad›klar› konusunda flüpheye düflebiliriz.
Bazen bir varl›€›n yaln›zca d›fl görünüflüne bakmakla onun canl› oldu€unu söyleyemeyiz.
Bir varl›€›n canl› oldu€unu söyleyebilmek için hangi özellikleri olmas›n› bekleriz. Bir tafl›n
cans›z; bir a€ac›n, kaplan›n, tavflan›n canl› oldu€unu biliriz. Fakat mayalar›n ya da virüslerin
canl› olup olmad›€›n› kolayca söyleyemeyiz.  Resim 1.1’de yer alan varl›k acaba canl› m›
cans›z m›? 

RReessiimm  11..11::  MMeerrccaann  ookkyyaannuussllaarrddaa  yyaa""aayyaann  bbiirr  hhaayyvvaannddıırr..  BBaakkttıı##ıınnıızzaa  ggöözzeenneekkllii  ttaa""aa  bbeennzzeetteebbiilliirr  vvee  
ccaannssıızz  oolldduu##uunnuu  ddüü""üünneebbiilliirrssiinniizz..  OOyyssaa  ggöözzeenneekklleerrddeenn  vvüüccuudduunnaa  ggeeççeenn  ssuu  iiççiinnddeekkii    bbeessiinnlleerrii  yyaakkaallaayyaarraakk

bbeesslleenniirr..
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Biyologlar canl›lar›n ortak özelliklerini belirlemifllerdir. ‹ster bir hücreli olsun bakteri
ve mayalar gibi ya da çok hücreli olsun a€açlar ve insanlar gibi. Tüm canl›lar bu ortak
özellikleri tafl›rlar. Bu özelikler afla€›daki gibi s›ralanabilir.

Canl›lar; 
1. Hücreli yap›ya ve organizasyona sahiptir.  
2. DNA ( Deoksiribonükleik asit ) tafl›r. 
3. Ürer. 
4. Büyür ve geliflir.  
5. Uyar›lara tepki verir.
6. Enerji kullan›r.
7. ‹ç dengeyi düzenler. 

11..  HHüüccrreellii  YYaappıı  vvee  OOrrggaanniizzaassyyoonn
Tüm canl›lar  bir ya da çok hücreden oluflur. Baz› canl›lar yaln›zca bir hücrelidir.

Hemen hemen tüm bir hücreliler ç›plak gözle görülemeyecek kadar küçük oldu€undan
onlar› mikroskop ile gözlemleyebiliriz. Ço€unlukla da mikroskobik canl›lar olarak söz
ederiz. Di€er canl›lar çok hücrelidir ve çok hücreliler genellikle  ç›plak gözle görülebilecek
kadar büyüktür. 

Hücre, canl›n›n yaflama ve üreme yetene€indeki temel birimidir. 

Bakteriler dünyada yayg›n olarak bulunan bir hücreli canl›lardand›r (Resim 1.2).
Bunun anlam› her bir hücrenin yaflayan  bir organizma oldu€udur. ‹nsanlar yaklafl›k bir
trilyon hücreden, insandan daha büyük yap›l› canl›lardan biri olan balina ise birkaç trilyon
hücreden meydana gelir.  Çok hücreli organizmalar canl›l›€›n sürdürülmesi için  birlikte
ifl gören çok say›da ba€›ms›z hücreden meydana gelir (Resim 1.3). 

RReessiimm  11..22::  BBiirr  bbaakktteerrii  hhüüccrreessiinniinn    ddeeffaallaarrccaa bbüüyyüüttüüllmmüü""    mmiikkrroosskkoopp  ggöörrüünnttüüssüüddüürr..  DDüünnyyaaddaakkii  iinnssaann
ssaayyııssıınnddaann  ddaahhaa  ffaazzllaa    bbaakktteerrii  aa##zzıınnıızzddaa  yyaa""aammaakkttaadd››rr..  OOnnllaarr  iiççiinn  aa€€zz››nn››zz  ddoo€€aall  bbiirr  oorrttaammdd››rr..    



Baz› biyologlar canl›lar›n bir k›sm›n› basit yaflam formlar› olarak adland›rsa da
organizmalar her yönüyle incelendi€inde basit olmad›klar› görülür. Bu kompleks  yap›
çok say›daki aflamada izlenebilir. Örne€in canl›larda kimyasal organizasyonun bir parças›
olan birçok  kimyasal reaksiyon gerçekleflir. Fotosentez yapabilen canl›lar›n karbon
dioksidi özümlemeleri birbirini takip eden bir dizi kimyasal reaksiyonlarla olur. Bu
kimyasal reaksiyonlar üst düzey bir kontrolü gerektirir. Bu kontrol do€ru gerçekleflmezse
canl›l›k olmaz. Kontrolü sa€layan da deoksiribonükleik  asit k›saca DNA’d›r.  

Canl›l›k birimi olan hücre kompleks ve organize olmufltur.  Ba€›ms›z bir hücrenin
varl›€›n› sürdürebilmesi;  besinini karfl›layabilmesi, enerji üretebilmesi, kendine özgü
maddeleri sentezleyebilmesi gibi birçok olay›n gerçekleflmesine ba€l›d›r. Canl›l›€›n
devam›n› sa€layan bu olaylar hücrede yer alan özel yap›lar ve kimyasal reaksiyonlar ile
gerçeklefltirilir (fiekil 1.1).  Bir hücreli canl› tüm bu olaylar› yaln›zca bir hücre içinde
sürdürürken çok hücreli canl› her bir hücresinde gerçeklefltirmek durumundad›r. Bu
hücresel organizasyon canl›l›k özelliklerinin hücre düzeyinde sürdürülmesini sa€lar.
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RReessiimm  11..33::  OOttllaammaakkttaa  oollaann  ggeeyyiikklleerr  vvee  ççaayyıırrllaarr  ççookk  hhüüccrreelliiddiirr..  BBuu  ccaannllııllaarrıı    oolluu""ttuurraann  hhüüccrreelleerriinn  ttaammaammıı
bbiirrlliikkttee  ii""  ggöörrüürr..  

$$eekkiill  11..11::  HHüüccrreenniinn  ccaannllııllıı##ıınnıı  ssüürrddüürrmmeessii  hhüüccrree  iiççiinnddee  yyeerr  aallaann  öözzeell  yyaappııllaarr  ssaayyeessiinnddee  ggeerrççeekkllee""iirr..
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Çok hücreli canl›larda ise baz› hücreler belli görevleri yapmak üzere  farkl›laflm›fllard›r.
Farkl›laflan bu hücreler aras›ndaki görev da€›l›m› ve ifl birli€i hücresel organizasyonun
üstünde bir düzeyi ortaya ç›kar›r. Bir görevi yerine getirmek üzere organize olmufl hücreler
doku olarak adland›r›l›r. Farkl› dokular birlikte organlar biçiminde organize olmufltur.
Birbiriyle uyumlu ve koordineli organlar›n iflleyifli sonucunda da sistemlerden söz ederiz.
Canl›n›n en üst düzey organizasyonunu sistemler oluflturur (fiekil 1.2).   

22..  DDNNAA  ((DDeeookkssiirriibboonnüükklleeiikk  aassiitt))  
Canl› hücreleri  DNA içerir. DNA, kompleks bir moleküldür ve canl›ya özgü biyolojik

bilgiyi tafl›r. Bu bilgi canl›n›n geliflimi ve yaflam›n›n devam› için gerekli  karakteristik
özellikleri ile ilgilidir. 

Gen olarak adland›r›lan k›sa DNA parçalar›nda kodlanm›fl genetik bilgi  dölden
döle aktar›l›r. 

Canl›ya özgü karakter özelliklerinin genler arac›l›€›yla bir nesilden sonraki nesle
aktar›lmas› soyaçekim ya da kal›t›m olarak adland›r›l›r.  

K›saca organizman›n hangi organizma olaca€›na dair tüm  bilgi DNA’da tafl›n›r  ve
kal›t›m yoluyla yavrulara aktar›l›r. DNA bir ine€in inek olarak büyüyece€i bilgisini ve
bir sö€üt a€ac›n›n sö€üt olarak geliflece€i bilgisini içerir.  ‹ne€in hangi özelli€inin DNA
taraf›ndan kontrol edildi€ini düflünebilirsiniz. ‹ne€e bakt›€›n›zda gördü€ünüz vücut
büyüklü€ü, k›llar›n›n rengi, boynuzlar›  gibi  birçok geliflim özellikleri  DNA’s›n›n içerdi€i
bilgiler sayesindedir. Canl›n›n yaln›zca görünen özellikleri de€il  süt  içindeki besleyici
maddelerin, hücreye özgü proteinlerin  sentezlenmesi gibi hücre düzeyindeki yaflamsal
olaylar›n gerçekleflmesi  için de DNA’daki bilgiler kullan›l›r. 

$$eekkiill  11..22::  aa..  ÇÇookk  hhüüccrreellii  mmeemmeellii  bbiirr  ccaannllııddaa  ffaarrkkllııllaa""mmıı""  vvee  kkaassııllaabbiillmmee  öözzeellllii##ii  oollaann  hhüüccrreelleerr  kkaass  ddookkuuyyuu
oolluu""ttuurruurr..  bb..  KKaass  ddookkuu  vvee  ddii##eerr  ddookkuullaarr  bbiirrlliikkttee  ddeesstteekk  vvee  hhaarreekkeett  ssiisstteemmiinnii  ççaallıı""ttıırrıırr..  

aa.. bb..

�
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$$eekkiill  11..33::  aa..  DDNNAA  mmoolleekküüll  mmooddeellii..  DDNNAA  mmoolleekküüllüünnüünn  bbuu    yyaappııssıı  uuzzuunn  yyııllllaarr  ssüürreenn  aarraa""ttıırrmmaallaarr  ssoonnuuccuunnddaa
oorrttaayyaa  kkoonnmmuu""ttuurr..    bb..  iinnssaann  kkrroommoozzoommuunnuunn  eelleekkttrroonn  mmiikkrroosskkoopp  ggöörrüünnttüüssüü..  

fiekil 1.3 DNA’n›n molekül modelini göstermektedir. Canl› hakk›ndaki her fley
DNA’da tan›mlanm›flt›r. Bunlar saç renginiz, a€›rl›€›n›z, difllerinizin yap›s›  ve yüzlerce
di€er karakteristik özelliklerdir.  Dünyadaki her organizman›n özellikleri DNA taraf›ndan
kontrol edilir. DNA modelinin yan›nda  yer alan ve kromozom olarak adland›r›lan yap›
ise DNA’n›n hücre bölünmesi s›ras›nda ald›€› gerçek görüntüsüdür. Kromozom DNA’n›n
s›k›ca sar›lm›fl hâlidir. DNA bu görüntüsüyle s›k›flt›r›lm›fl bir pakete benzer. Bölünme
d›fl›nda bu yap› çözülür. 

33..  ÜÜrreemmee
Tüm canl›lar nesillerini devam ettirebilmek için  üreyerek ço€al›rlar. Üreme efleyli

ve efleysiz olmak üzere iki çeflittir. 

Üreme canl›lar›n  bir bak›ma varl›klar›n›n  sigortas›d›r. Baz› canl›lar efleyli baz›
canl›lar efleysiz ürer, baz›lar› her ikisini de gerçeklefltirebilir. 

E!eysiz üreme, ata canl›dan  yeni bir hücre veya organizman›n oluflmas›yla gerçekleflir.
Üreyen canl› bir hücreli ise üreme ço€unlukla ikiye bölünme biçiminde olur. Örne€in
bakteriler, bir hücreli olan paramesyum ya da baz› algler bu flekilde üreyebilirler.
Resiml 1.4’te efleysiz üremenin bir flekli görülmektedir.

a. b.
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Efleysiz üreme orijinalden çok say›da fotokopi oluflturmaya benzer.  Efleysiz üreme ile
oluflan  organizma veya hücreler ayn› genetik bilgiyi tafl›yan DNA içerir. Baz› insanlar çok
hücreli canl› olan bitkileri,  köklerinden  ya da köklendirdikleri dallar›ndan  efleysiz üreme
ile ço€altabileceklerini bilirler. Kök ya da dallardan geliflen yeni bitki efleysiz üreme ile
ço€alm›fl  bir canl›d›r (Resim 1.5).  

RReessiimm    11..44::    BBaakktteerrii  hhüüccrreessiinniinn    bbööllüünnmmeessiiyyllee  bbiirr  hhüüccrreeddeenn  iikkii  hhüüccrree  oolluu""aaccaakkttıırr..  OOlluu""aann    hheerr  bbiirr  hhüüccrree
bbaa##ıımmssıızz  oollaarraakk  yyaa""aammıınnıı  ssüürrddüürreebbiilleenn  yyeennii  oorrggaanniizzmmaallaarrddıırr..

RReessiimm    11..55::  ÇÇaayy  bbiittkkiissiinnddeenn    aallıınnaann  oorrggaann  ppaarrççaallaarrıınnddaann    yyeennii  bbiittkkiilleerriinn  ççoo##aallttııllmmaass››    ee""eeyyssiizz  üürreemmeenniinn
ffaarrkkll››  bbiirr  bbiiççiimmiiddiirr..  

Birçok canl› efleyli üreme ile ço€al›r. Efleyli üreme difli  ve erkek üreme hücrelerinin
eflleflmesi ve bir araya gelmesi biçiminde bafllar. Difli üreme hücresi (yumurta)nin
DNA’s› ile erkek üreme hücresi (sperm)nin  DNA’s› birleflir. Bu hücre yani döllenmifl
yumurta hücresi (zigot) geliflerek yavru organizmay› oluflturur (Resim 1.6). Bu canl›
difli ve erkek bireyden gelen genetik bilgiyi tafl›r. 
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RReessiimm  11..66::  !!llkk  rreessiimmddee  ssppeerrmmiinn  yyuummuurrttaayyaa  ggiirrii""iinnii  ggöörrüüyyoorrssuunnuuzz..  !!kkiinnccii  rreessiimmddee  iissee  ddöölllleennmmii""  yyuummuurrttaannıınn
bbööllüünnmmeelleerr  ggeeççiirrddii##ii  ggöörrüüllüüyyoorr..  BBuu  hhüüccrreelleerr    ttaa""ııddıı##ıı  DDNNAA’’yyaa  öözzggüü  öözzeelllliikklleerrii  ggöösstteerreecceekk    yyeennii  bbiirr  yyaavvrruunnuunn

ggeellii""eenn    iillkk  hhüüccrreelleerrii..  

Efleysiz üreme ile meydana gelen o€ul döller birbirinin ayn›s›d›r, fakat efleyli
üreme ile oluflan o€ul döller ata  canl›ya benzemekle birlikte  ayn›s› de€ildir. Çünkü bir-
leflen üreme hücreleriyle aktar›lan  kal›tsal özellikler yavru canl›da yeni özelliklerin
ortaya ç›kmas›n› sa€lar. 

44..  BBüüyyüümmee  vvee  GGeellii""mmee
Canl›lar yaflamlar› boyunca ya da belirli bir evresinde büyür ve geliflir. Canl›n›n yaflam›

boyunca geçirece€i  de€iflikliklerin bilgisi  DNA’lar›nda tafl›n›r. 

E€er canl› yaln›zca bir hücreden olufluyorsa geliflmesini tamamlay›p  ergin olana
kadar  büyümesini sürdürür. Bu sürecin sonunda üreyerek neslini devam ettirir.
Örne€in bir hücreli mantarlardan bira mayas› geliflimini  tamamlad›€›nda yeni yavru
hücreler meydana getirir (Resim 1.7).

Çok hücreli canl›larda ise büyüme ve geliflme;  çok say›da hücre bölünmeleri ve
farkl›laflmalar›yla gerçekleflir. Canl›, türüne  özgü biçimde büyür ve geliflir. Örne€in insanda
zigotun bölünmeye bafllamas›ndan yetiflkin bir birey olana kadar geçen süreçte milyarlarca
hücre oluflur ve farkl›lafl›r. Kan dolafl›m›n›, soluk al›p vermeyi, çevreyi alg›lamay›, sindirim
yapmay› vb. gerçeklefltirmek üzere organ ve sistemler geliflir. ‹nsan yavrusu  ergin bir birey
olma sürecini tamamlayana kadar büyüme ve geliflmesini sürdürür. 

RReessiimm  11..77::  BBiirraa  mmaayyaassıı  hhüüccrreessiinnddee  ggeellii""mmeekkttee  oollaann    ttoommuurrccuukk  bbiirr  ssüürree  ssoonnrraa  aayyrrııllaarraakk  yyeennii  yyaavvrruu  ccaannllııyyıı
mmeeyyddaannaa  ggeettiirreecceekk..  
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Hayvanlarda organ say›s› geliflmenin çok erken evresi olan embriyo döneminde
belirlenir. Canl› yetiflkin hâle geldi€inde de say›s› de€iflmez. Örne€in insanda, bal›kta
ya da bir kurba€ada kalp bir tanedir. Yetiflkin bitkilerde ise embriyo evresine göre çok
daha fazla say›da ve çeflitte organ bulunur. Çiçekli bir bitkinin tohumu içindeki embriyoda
bir ya da iki tane yapra€a benzeyen yap›lar bulunurken bu embriyodan geliflen  yetiflkin
bitkide  yüzlerce yaprak bulunur. Büyüdükçe dallan›r ve çok say›da  kökler oluflturur.
Her büyüme mevsiminin bafllang›c›nda yeni yapraklar meydana getirmeye devam eder.
Ayn› flekilde meydana getirilen üreme organlar›n›n say›s› da fazlad›r ve embriyo 
dönemindeyken belirlenemez. Uygun çevresel koflullar oldukça, bitki çiçeklenip büyümeye
devam eder. Bu nedenle bitkiler hayvanlardaki zorunlu s›n›rl› büyümeye karfl›t olarak
genellikle s›n›rs›z büyürler. Yine de bitkilerin büyüme ve geliflmesinin de DNA’n›n
kontrolü alt›nda oldu€u unutulmamal›d›r. Bir fesle€en, kavak kadar boylanamaz. 

Genler canl›ya özgü büyüme ve geliflmeyi sa€lad›€› gibi ömür uzunlu€unu da kontrol
eder. Her birey türüne özgü ortalama bir ömür sürdürür. Yüzy›l yaflayan ç›narlardan ya da
aylarla s›n›rl›  ömrünü tamamlayan böceklerden söz edebiliriz (Resim 1.8). 

RReessiimm  11..88::  BBiittkkiilleerr    yyaa""aammllaarrıı  bbooyyuunnccaa  bbüüyyüümmee  vvee  yyeenniilleennmmee  öözzeellllii##iinnii  kkaayybbeettmmeezzlleerr.. TTüürrüünnüünn  
öözzeelllliikklleerriinnii  ggöösstteerreenn  bbiittkkii  ddaahhaa  ddaa  bbüüyyüümmeeyyee  ddeevvaamm  eeddeecceekkttiirr..  HHeennüüzz  tt››rrtt››ll  eevvrreessiinnddee  oollaann  bbuu  ccaannll››    iissee

bbiirrkkaaçç  hhaaffttaaddaa  ggeelliiflfleerreekk  DDNNAA’’llaarr››nnddaakkii  bbiillggiinniinn  kkoonnttrroollüünnddee  ffaarrkkll››llaaflflaarraakk  bbiirr  kkeelleebbee€€ee  ddöönnüüflfleecceekkttiirr..

55..  UUyyaarrııllmmaa  vvee  TTeeppkkii  VVeerrmmee
Canl› varl›klar çevrelerinden gelecek uyar›lara aç›kt›rlar. Bunun anlam› canl›lar

çevrelerindeki de€ifliklikleri alg›lar ve bunlara tepki gösterebilir. Bu tepkiyi oluflturabilme
yetene€i çeflitli tipteki  almaçlar ile kontrol edilir. Almaçlar çevredeki uyar›lar›
alg›lamay› sa€layan özel yap›dad›r. Bu alg›lama ve tepki oluflturabilme yetene€i organizman›n
besin ve bar›nak bulmas›nda, kendisini korumas›nda yard›mc› olur. Uyar›lara verilen
bu yan›tlar ço€unlukla organizman›n hareketi ile sonuçlan›r. Uyar› yaratan etkenler
›fl›k, ses, s›cakl›k, bas›nç, kimyasal maddeler olabilir.   

Bitkilerde uyar› yaratan etkilerden biri ›fl›kt›r. Bitki yapraklar› ›fl›€a do€ru yönelerek
fotosentez için gerekli enerjiyi sa€lar. Bir hücreli öglena ise göz noktas› ad› verilen  yap›
sayesinde ›fl›€› alg›lay›p hareket eder. Bir hücrelilerde hareket genellikle uyar›ya yönelme
ya da uzaklaflma biçimindedir. Hayvanlar›n uyaranlara tepkileri ço€unlukla yer de€ifltirme
biçimindedir. Bazen avc›dan kaçmak bazen av›n› yakalamak içindir (Resim 1.9).  
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66..  EEnneerrjjii  KKuullllaannmmaa
Canl›lar enerjiyi d›flar›dan al›r ve farkl› ifllerde kullan›rlar. Çünkü hücrelerde enerji

gerektiren birçok kimyasal reaksiyon gerçekleflir. Yukar›da sayd›€›m›z canl›l›k özelliklerinin
tümü için enerji gereklidir. Bitkiler fotosentez s›ras›nda güneflten sa€lad›€› enerji ile
besin üretebilir. Bu besini tüketen canl›lar da besindeki enerjiyi hücrelerinde aç›€a
ç›kararak kullan›r. Enerjinin aç›€a ç›kar›lmas› solunum olaylar›yla  olur. 

Canl› hücrelerin tümünde yüzlerce kimyasal reaksiyon gerçekleflir. Bunlar›n bir
k›sm› hücreye d›flar›dan sa€lanm›fl hammadde niteli€indeki küçük yap›l› moleküllerden
daha karmafl›k ve büyük yap›l› bileflikleri sentezlemek olabilir. Örne€in hücreler, hücre
zar›n›n yap›s›na kat›lacak maddeleri  hücre içinde sentezler. Reaksiyonlar›n bir k›sm›
da tersine gerçekleflebilir. Kompleks yap›l› bileflikler hücrede parçalanarak farkl› görev-
lerde kullan›labilir. Örne€in bir hücreli canl› amip, yuttu€u besini sindirir. (Resim 1.10)
Hücrede enerji dönüflümlerinin gerçekleflti€i çok say›daki  kimyasal tepkime hücrenin
içindeki moleküller aras› etkileflimin sonucudur. 

Organizmadaki kimyasal reaksiyonlar›n tümü metabolizma olarak adland›r›l›r. 

Metabolik süreçler bir hücrede ya da çok hücreli bir canl›n›n tüm hücrelerinde madde
ve enerji kaynaklar›n›n verimli bir flekilde idare edilmesini sa€lar. 

RReessiimm  11..99::  aa..  CCaannllııllaarr  iiççiinn  bbiirr  ççee""iitt  uuyyaarraann  oollaann  ıı""ııkk  bbiittkkiiddee  vvee  bb..  öögglleennaaddaa yyöönneellmmee  hhaarreekkeettiinnee  nneeddeenn  oolluurr..
cc..  AAvv  oollmmaammaakk  iiççiinn  kkaaççaann  ttaavv""aannıı hhaarreekkeettee  ggeeççiireenn  iissee  aavvccııddıırr..  

aa.. bb.. cc..

�

RReessiimm  11..1100..  CCaannllııllaarrıınn  oorrttaakk  öözzeelllliikklleerrddeenn  bbiirrii  ddee    eenneerrjjii  ggeerreekkssiinniimmlleerrii  iiççiinn  hhaammmmaaddddee  iihhttiiyyaaççllaarrıınnıı  
kkaarr""ııllaammaallaarrııddıırr..  aa..  TTaavvuukk  ssoolluuccaann  iillee  bbeesslleenniirrkkeenn  bb..  AAmmiipp  ssuuddaakkii  kküüççüükk  bbeessiinn  mmaaddddeelleerriinnii  aallıırr..  

aa.. bb..



BB!!YYOOLLOOJJ!!  11--22

1122

fifieekkiill  11..44..  BBiirr  hhüüccrreellii  yyaa  ddaa  ççookk  hhüüccrreellii  ccaannllııllaarrddaa  ffaarrkkllıı  mmeekkaanniizzmmaallaarrllaa  hhüüccrree  iiççii  mmaaddddee  ddeennggeessii  
kkoorruunnuurr..  

77..  !!çç  DDeennggeeyyii  DDüüzzeennlleemmee  ((  HHoommeeoossttaassii))  
D›fl ortamdaki de€iflken çevre koflullar›na karfl›n organizman›n iç ortam› belli

s›n›rlar içinde de€iflmez tutulur. Bu dengenin korunmas› homeostasi olarak adland›r›l›r.
Örne€in egzersiz sonras›nda yükselen vücut s›cakl›€› terleme ile düflürülmeye çal›fl›l›r.
Vücudunuzun da bir termostat› oldu€unu söyleyebilirsiniz. Vücut s›cakl›€›n›n normale
dönmesi hücrelerinizin iç ortam›n›n normale dönmesi anlam›n› tafl›r.

Bir hücreli canl›larda iç ortam›n düzenlenmesi, yaflad›klar› do€al ortam ile canl›
aras›ndaki etkileflimle belirlenir. Örne€in su ve tuz  gibi maddelerin hücre içinde dengesinin
sa€lanmas› için düzenleyici mekanizmalar geliflmifltir. Paramesyum tatl› sularda yaflayan
bir canl›d›r ve bulundu€u ortamdan hücre içine devaml› su girifli vard›r. Paramesyumda
ve benzer canl›larda hücre içine giren fazla su kontraktil koful denen yap›larla tekrar
hücre d›fl›na at›l›r (fiekil 1.4).  Böylece canl›n›n hücre içi su dengesi korunmufl olur. 

� Canl› varl›klar› cans›zlardan ay›ran özellikler nelerdir? 

� Canlıların hangi ortak özelli!i neslin devamını sa!lar?

� DNA canlılarda hangi ortak görevleri üstlenmi"tir?



BB.. YYaaflflaamm››nn  TTeemmeell  BBiilleeflfliikklleerrii  
Canl›lar›n ortak özelliklerinden birinin de  organizasyon oldu€undan  söz edildi. Bu

organizasyon, organizma bütünlü€ünden hücreye kadar çeflitli düzeylerde görülür. Ayn›
zamanda hücrenin kimyasal bileflenlerinde de benzer bir düzenleme vard›r. Bu bölümde
yaflam›n temel bilefliklerinin hücredeki organizasyonundan ve ifllevlerinden söz edilecektir. 

Do€ada bulunan 90 dan fazla elementten sadece 30 kadar› canl›lar›n yap›s›na
kat›l›r. Bu elementlerden insan vücudunda kütlece en fazla bulunanlar› % 65 oksijen, 
% 18 karbon, % 10 hidrojen,  % 3 azot, % 1,6 kalsiyum, % 1,2 fosfor, % 1,2 kükürt, sodyum,
magnezyum, potasyum, klor ve çok daha az oranlarda bulunan demir, flor, çinko, bak›r,
iyot gibi elementlerdir. 

Baz› elementler çok küçük oranlarda bulunsalar da organizman›n gereksinim
duydu€u elementlerdir. Örne€in demir birçok canl› için kan hücrelerinin yap›m›nda
gereklidir. ‹yot insanlarda tiroit bezinin normal çal›flmas› için gereklidir

Canl› hücrelerini oluflturan bilefliklerin bir k›sm› do€adan karfl›land›ktan sonra her
canl›da kendine özgü olarak yeniden sentezlenir. Örne€in fleker içeren elma, üzüm, karpuz
gibi bitkisel besinleri  yedi€inizde besinin yap›s›n› oluflturan büyük moleküllü bileflikler
sindirime u€rar ve yap› birimlerine ayr›fl›r. Bu yap› birimleri hücrelerinizde metabolizman›n
bir parças› olarak enerji sentezi reaksiyonlar›na kat›labilir, yeniden size özgü flekere
dönüflerek karaci€erinizde depolanabilir ya da gereksinim duyulan farkl› kimyasal
reaksiyonlar›n bafllang›ç maddesi olabilir.  D›flar›dan al›nan bilefliklerin bir bölümü de
al›nd›€› biçimiyle kullan›l›r. Gün boyunca içti€iniz su sindirime ya da bir baflka kimyasal
de€iflime u€ramadan doku  hücrelerinize ulafl›r. 

Canl› hücrelerin moleküler yap›s›ndaki bileflikler inorganik ya da organik olabilirler. 

11..  !!nnoorrggaanniikk    BBiillee""iikklleerr
Su, bazlar, asitler ve çeflitli tuzlar, mineraller canl›n›n yap›s›nda bulunan baz› inorganik

bilefliklerdir. Bunlar hücre içi iyon dengesinin ve bas›nc›n›n korunmas›, çözünen maddelerin
tafl›nmas› gibi görevleri üstlenmelerinin yan›nda doku hücrelerinin ifllevini gerçeklefltirebil-
mesi için gereksinim duyulan bilefliklerdir. 

SSuu  vvee  CCaannllııllaarr  !!ççiinn  ÖÖnneemmii  
Organizmalar bol miktarda su içerir ve birço€u  su olan ortamlarda yaflarlar. Genelde

hücrenin etraf› su ile çevrili olup hücrelerin yaklafl›k % 70-95’i sudan ibarettir.

Dünyada  bulunan  suyun büyük k›sm› s›v› geri kalan› ise buz ve buhar hâlindedir.
Do€al çevrede maddenin üç hâlinde de bulunan tek yayg›n bileflik sudur. Dünyan›n
canl›lar›n yaflam›na uygun olmas›n›n temel nedeni bol miktarda su içermesidir. 
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Hidrojen ba€lar›n›n varl›€› sonucu oluflan  kohezyon, bitkilerde  suyun yerçekimine
z›t yönde tafl›nmas›n› mümkün k›lar. Çünkü su molekülleri bu yolla kopmayan bir su
sütunu hâlinde bitkinin gövde ve dallar›na do€ru tafl›nabilir. 

S›cakl›€› kararl› tutabilme: Su s›cak havadaki ›s›y› al›r veya kendi içinde depolanm›fl
›s›y›  daha so€uk olan havaya verir. Bu özelli€i sayesinde su dünya üzerindeki hava
s›cakl›klar›n›n kararl›l›€›n›n korunmas›nda  etkili olur. 

Sudaki s›cakl›k de€iflimlerinin az olmas› iklimler ve canl›lar›n kararl› yaflam
ortamlar›n›n devam› aç›s›ndan önemlidir. Geceleri ya da k›fl mevsimlerinde suyun
yavafl yavafl so€umas› havay› ›s›t›r. K›y› bölgelerinin ›l›man olmas›n›n nedenlerinden
biri budur. Gündüzleri günefl ›fl›nlar›n› so€urarak ›s›nan su, gece oldu€unda  ›s›n›n bir
bölümünü havaya verir. Bu nedenle de k›y› bölgelerinde gece ve gündüz aras›ndaki
s›cakl›k fark›n›n az olmas›nda rol oynar.

Suyun buharlaflmas› karalarda yaflayan canl›lar›n da afl›r› ›s›nmas›n› önler. Örne€in
bitkilerin yapraklar›nda terleme ve buharlaflma ›s›nmay› engeller. ‹nsan derisinde terin
buharlaflmas› vücut s›cakl›€›n› düflürür. 
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Suyun baz› özellikleri yeryüzünü canl›lar›n yaflamas› için uygun bir ortam hâline
getirir. 
- Kohezyon özelli€i
- S›cakl›€› kararl› tutabilme
- Dondu€u zaman genleflmesi
- ‹yi bir çözücü olmas›

Kohezyon özelli€i: Su molekülleri birbirlerine hidrojen ba€lar›yla tutunurlar.
Hidrojen ba€lar›n›n tümü su moleküllerini bir arada tutar (Resim 1.11).  Sudaki bu
durum kohezyon olarak adland›r›l›r. 

RReessiimm  11..1111::  BBiittkkii  yyaapprraa€€››nnddaa  ssuu  mmoolleekküülllleerriinnii    bbiirr  aarraaddaa  ttuuttaann  eettkkeennlleerrddeenn  bbiirrii  kkoohheezzyyoonndduurr..  
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RReessiimm  11..1122::  OOlluu""aann  bbuuzz  ttaabbaakkaassıınnıınn  üüssttttee  kkaallmmaassıı  ggööllddee  yyaa""aayyaann  bbiirr  ççookk  ccaannllıı  ttüürrüünnüünn  yyaa""aammıınnıı  
ssüürrddüürrmmeessiinnee  oollaannaakk  ttaannııyyaaccaakk..    

Dondu€u zaman genleflmesi: Suyun kat› hâli s›v› hâline göre daha az yo€undur.
Çünkü, di€er maddeler kat› hâle geçtiklerinde hacimleri küçülürken su buz hâle geçti-
!inde genle"ir ve hacmi artar. Bu nedenle buz suyun üzerinde yüzer. Böylece donan su
yüzeyinin alt›nda kalan canl›lar yaflam›n› sürdürebilir (Resim 1.12). 

‹yi bir çözücü olmas›: Su çeflitli maddeleri çözebilen bir çözücüdür. Bu su molekül-
lerinin kimyasal özelli€inin  sonucudur. 

Suya fleker ya da tuz att›€›n›zda bir çözelti elde edersiniz. Bu gibi maddelerin
moleküllerinin çevresi su molekülleri taraf›ndan sar›ld›€› için çözünürler. Canl› hücrelerinde
yüksek oranda bulunan su, canl›n›n gereksinim duydu€u maddeleri çözerek hücrede
kullan›lmas›nda ve vücut içinde tafl›nmas›nda görev al›r. Örne€in yap›s›nda su bulunan
kan, bitki özsuyu, hücre içi s›v›s› gibi biyolojik s›v›larda  çeflitli maddeler çözünebilir. 

Buzun su üzerinde yüzmesi canlılar için neden önemlidir? 

Suyun canlı için iyi bir çözücü olmasının yararları neler olabilir? 

Denizden uzak bölgelerin ikliminde kıyılara göre sıcaklık farklılıklarının fazla
olmasının nedenlerini suyun özgül ısısının yüksek olması  özelli!i ile ili"kilendirerek
açıklayınız. 

�

�

�
AAssiitt  - BBaazz  MMaaddddeelleerr  vvee  ppHH  EEttkkiissii  
Asitler ve bazlar suda çözündüklerinde kendilerini olu"turan iyonlara ayrılırlar. Bir

çözeltinin hidrojen iyonu deriflimini art›ran bileflikler asit olarak adland›r›l›r. 

Asit ad› verilen bileflikler suda çözündü€ünde çözeltiye fazladan  H+ verirler. Bu durum
çözeltideki hidrojen iyonlar›n›n  hidroksit iyonlar›ndan fazla olmas›na yol açar. Örne€in
suya hidroklorik asit eklenirse, bu madde ortama  hidrojen iyonlar› verir (fiekil 1.6).

�



�

�

�

�

Hidrojen iyonlar› deriflimi  hidroksit iyonlar› derifliminden  fazla olan çözeltilere
asidik  çözelti denir. 

Bir çözeltinin hidrojen iyonu deriflimini azaltan bileflikler baz olarak adland›r›l›r. 

Baz› bazlar hidrojen iyonlar›n› do€rudan tutarak çözeltinin H+ deriflimini azaltarak
çözeltiyi bazik yapar. Örne€in amonyak (NH3).  Baz›lar› da ortama hidroksit iyonu

vererek  H+ derifliminin azalmas›na yol açar (fiekil 1.6).  Örne€in  sodyum hidroksit (NaOH). 

Hidroksit iyonlar› deriflimi  hidrojen iyonlar› derifliminden  fazla olan çözeltilere
bazik çözelti denir. 

Sulu çözeltilerin H+ (veya OH¯) iyonu deriflimini göstermek amac›yla pH cetvelinden
yararlan›l›r. pH cetveli 0-14 aras›ndad›r. pH 7 çözeltinin nötr oldu€unu ifade eder. pH
7’den 0’a gidildikçe asitlik artar, 7’den 14’e gidildikçe baziklik artar (fiekil 1.7). 

Canl› hücrelerin ço€unun hücre içi pH’si 7’ye yak›nd›r. 

Çözeltinin pH’si çok az de€iflse de çözeltideki H+ ve  OH¯ deriflimleri çok daha
büyük ölçüde de€iflir. Çünkü her pH birimindeki de€iflim iyonlardaki on misli fark›
temsil eder.  Örne€in pH’si 2 olan bir çözelti  pH’si 3 olana göre on kat daha asidiktir. 

##eekkiill  11..66::  aa..  AAssiitt  vvee  bb..  bbaazz  öözzeellllii$$ii  ggöösstteerreenn  bbiillee""iikklleerriinn  ssuuyyllaa  eettkkiillee""iimmii..  
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pH’deki küçük bir de€ifliklik hücre için zararl› olabilir. Bu nedenle canl›da hücre
içi ve hücre d›fl› s›v›larda pH de€iflikliklerine karfl› önlem al›n›r. Baz› maddeler biyolojik
s›v›lar›n pH’lerinde ortaya ç›kabilecek de€iflimleri önler. Bu tür maddeler  çözeltideki
hidrojen iyonlar›n›n deriflimi artt›€›nda bunlar› çözeltiden uzaklaflt›racak ya da çözeltideki
hidrojen iyonlar› deriflimi düfltü€ünde çözeltiye hidrojen iyonu verecek flekilde çal›fl›r.
Örne€in karbonik asit insan kan›nda pH düzenleyicisi olarak ifl görür. 

TTuuzzllaarr    vvee  MMiinneerraalllleerr  
Ço€unlukla sulu çözeltilerdeki asit – baz tepkimeleri tuz ve su oluflturur.  Asitlerle

bazlar kar›flt›r›ld›€›nda asidin H+ iyonu ile baz›n OH- iyonu birleflir. Bu birleflim sonucunda
bir molekül su aç›€a ç›kar, asit ve baz›n yap›s›ndaki di€er iyonlar›n birleflmesiyle de tuz
meydana gelir. Bu olay› sodyum hidroksit (NaOH) ve hidroklorik asit (HCI ) aras›ndaki
etkileflimde gösterebiliriz. 

NaOH  +   HCI            NaCI           +          H2O   
Sodyum klorür

(tuz) 

##eekkiill  11..77::  FFaarrkkllıı  mmaaddddeelleerriinn  ppHH  ddeerreecceelleerrii  
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Asidik ve bazik çözelti nedir? Tan›mlay›n›z.

Canlı hücrelerinin pH’sinin sabit kalması niçin önemlidir?

#nsanların  fosfor, demir, kalsiyum minerallerine niçin gereksinim duydu!unu
açıklayınız.  

�

�

�

Tuzlar do€ada genellikle de€iflik büyüklük ve biçimlerdeki kristaller hâlinde bulu-
nurlar. Tuz kristalleri çok say›daki anyon ve katyonun birbirine ba€lanmas›yla oluflur.
Tuzlar suda çözündü€ünden yani iyonlar›na ayr›ld›€›ndan  oluflan iyonlar›n çözelti içindeki
di€er madde ve iyonlarla etkileflimi H+ deriflimini de etkiler dolay›s›yla çözeltinin
pH’sini de€ifltirebilirler. Sodyum klorür yani sofra tuzu günlük diyetimizde bulunan
tuzlardan biridir. ‹norganik bir madde olan  tuzlar biyolojik s›v›lar›n pH dengesinde rol
oynar.  

Mineraller  genelde çok az oranlarda gereksinim duyulan basit inorganik bilefliklerdir. 

Mineral gereksinimi canl› türüne ba€l› olarakfarkl›l›k gösterir. Burada özellikle
insanlar için önemli minerallerden söz edilmifltir.

- ‹nsanlar ve di€er omurgal›lar kemik yap›m› ve korunmas› için yüksek oranda kalsiyum
ve fosfora gereksinim duyar. Kalsiyum ayr›ca sinir ve kaslar›n normal ifllevini yerine
getirmesi için gereklidir. 

- Fosfor,  ayr›ca ATP ve nükleik asitlerin yap›s›nda yer al›r. 
- Kanda oksijen tafl›nmas›nda görevli bir protein olan hemoglobinin yap›s›nda demir 

bulunur. 
- Magnezyum, demir, çinko, bak›r, selenyum ve molibden baz› enzimlerin yap›s›na 

kat›l›r. 
- Omurgal›lar metabolik h›z› düzenleyen tiroit hormonlar›n› sentezlemek için iyoda 

gereksinim duyar.  
- Sodyum, potasyum ve klorun sinir hücrelerinin çal›flmas›nda ve hücrelerle doku 

s›v›s› aras›ndaki s›v›  dengesinin sa€lanmas›ndaki rolü önemlidir. 

Minerallerin gereksinim duyulan miktar›n üzerinde al›nmas› baz› olumsuz sonuçlara
yol açabilir. Örne€in yüksek oranda tuz al›nmas›  kan bas›nc›n›n artmas›na fazla demir
al›m› karaci€er hasarlar›na neden olabilir. 
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22..  OOrrggaanniikk  BBiillee""iikklleerr  
Hücrenin  % 70 – 95’i sudur. Geri kalan maddenin ço€unu karbon içeren bileflikler

oluflturur. Do€ada bulunan organik bilefliklerin ço€u organizmalar taraf›ndan üretilir.
Bu moleküller inorganik bilefliklere göre daha karmafl›k ve çeflitlidir. 

Karbon içeren  bileflikler organik bileflik ad›n› al›r. Genelde bu bileflikler hücrede
sentezlenir  ve canl› yap›s›nda bulunur.

Karbonhidratlar, ya€lar, proteinler, enzimler, nükleik asitler, vitaminler ve ATP
canl›n›n yap›s›na kat›lan organik bilefliklerdir.

Karbon bulunan her bileflik de organik de€ildir. Örne€in karbondioksit inorganik
bir bilefliktir. 

Canl›lardaki temel elementler  olan karbon, hidrojen, oksijen, azot, kükürt ve fosforun
oranlar› bütün canl›larda hemen hemen eflittir. Ancak karbonun di€er elementlere göre
çok çeflitli moleküller oluflturabilme özelli€i  hücredeki bu elementlerin karbonla birlikte
farkl› yap› ve çeflitteki   organik bilefli€in oluflumunu sa€lar. Bu nedenle de farkl› organizma
türleri ya da ayn› türün bireyleri organik madde çeflitlili€i bak›m›ndan birbirlerinden
ayr›l›rlar. 

Hücrelerde küçük organik bilefliklerin  birleflmesiyle  çok atomlu büyük organik
bileflikler oluflur.  Bunlar karbonhidratlar, proteinler, lipitler ve nükleik asitlerdir. Bu organik
bileflikler  temel yap› birimi olarak görev yapan küçük yap›l› bilefliklerin birleflmesiyle
oluflur. 

Yap› birimlerinin birbirine ba€land›€› tepkime s›ras›nda bir molekül su ç›k›fl›yla
birlikte iki molekül aras›nda kovalent ba€ kurulmufl olur. Bu tür tepkimeler dehidrasyon
tepkimesi olarak adland›r›l›r. Çünkü bu tepkime s›ras›nda su ç›k›fl› olmaktad›r. Dehidrasyon
tepkimelerinin gerçekleflmesi için hücrenin enerji harcamas› gerekir. Bu süreç enzimlerin
yard›m›yla gerçekleflir.  

Enzimler hücrelerdeki kimyasal tepkimeleri h›zland›ran özelleflmifl proteinlerdir. 
(Enzimler konusuna ayr› bir bafll›k alt›nda de€inilecektir.) 

Metabolik olaylar esnas›nda hücrenin gereksinimi olan büyük organik bileflikler
sentezlenirken ayn› süreçte  hidroliz ad› verilen ve dehidrasyon tepkimesinin tersine
organik bileflikler yap› birimlerine de ayr›labilirler. Hidroliz, su kat›l›m›  ile parçalanma
demektir. Yap› birimleri aras›ndaki ba€lar bir su molekülü eklenmesiyle k›r›l›r. Hidroliz
tepkimeleri gerçekleflirken enerji aç›€a ç›kar (fiekil 1.9).

�

�
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##eekkiill  11..99::  aa..  DDeehhiiddrraassyyoonn  vvee  bb..  hhiiddrroolliizz  tteeppkkiimmeelleerrii  mmeettaabboolliikk  oollaayyllaarrıınn  bbiirr  ppaarrççaassııddıırr..  

Besinlerdeki organik bileflikler büyük yap›l› olduklar›ndan do€rudan hücreye
al›namazlar. Sindirim ile hidroliz edilerek yap› birimlerine ayr›l›r. Daha sonra kan
yoluyla hücrelere tafl›n›rlar. Hücreler dehidrasyon  senteziyle bu yap› birimlerini bir-
lefltirerek kendilerine özgü biçimde sentezler.  Her hücrede hücreye özgü  çeflitli ve
büyük yap›l› organik bileflikler bulunur.

KKaarrbboonnhhiiddrraattllaarr  
Karbonhidratlar canl›n›n yaflam›n› devam ettirebilmesi için gereksinim duydu€u

enerjiyi  elde etti€i organik bilefliklerdir. Öncelikle hücrenin bir çeflit yak›t maddesi ifllevini
görmelerinin yan›nda karbonhidratlar, yap› maddesi olarak da önemlidirler. 

Karbonhidratlar›n görevlerini afla€›daki gibi s›ralayabiliriz.

- Nükleik asitlerin (DNA-deoksiribonükleik asit, RNA-ribonükleik asit), 
- ATP (adenozin trifosfat)’nin, 
- Ya€ ve proteinlerle birleflerek hücre zar›n›n, 
- Bitkilerde hücre çeperinin yap›s›na kat›l›r. 

Karbonhidratlar yap›lar›nda karbon (C), hidrojen (H) ve oksijen (O) atomu bulunduran
organik bilefliklerdir. Genel olarak karbonhidratlar›n formülü (CH2O)n ile gösterilir. 

Yap›lar›ndaki karbon, hidrojen ve oksijen say›s› de€iflebilir. Bu farkl›l›k karbonhidrat
lar›n çeflitlenmesini sa€lar.

Karbonhidratlar monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritler olmak üzere üç gruba
ayr›l›r.

MMoonnoossaakkkkaarriittlleerr:: Basit flekerler olarak adland›r›lan monosakkaritler karbonhidratlar›n
en küçük birimidir. Bunlar hücresel olaylarda daha küçük karbonhidrat birimlerine  
parçalanamaz. 
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Biyolojik aç›dan önemli monosakkaritler yap›sal olarak üç karbonlu (trioz), befl
karbonlu (pentoz) ya da alt› karbonlu (heksoz) olabilir. Hücrede deoksiriboz ve riboz
olmak üzere iki çeflit befl  karbonlu monosakkarit bulunur. Bunlar hücrede enerji verici olarak
kullan›lmazlar. Riboz RNA’n›n ve ATP’nin, deoksiriboz ise DNA’n›n yap›s›na kat›l›r.  

Alt› karbonlu basit flekerler ise glikoz (üzüm flekeri), fruktoz (meyve flekeri) ve
galaktoz (süt flekeri)dur (fiekil 1.10).  Kimyasal yap›lar›nda moleküllerin birbirleriyle
ba€ olufltururken farkl› dizilmeleri alt› karbonlu basit flekerlerde çeflitlili€i sa€lam›flt›r.

Monosakkaritler biyolojik aç›dan önemli karbonhidratlard›r. 

- Monosakkaritler suda çözünür ve tatl›d›r. 
- Hücre zar›ndan geçebilecek büyüklüktedir.
- Canl›larda enerji ihtiyac›n›n karfl›lanmas›nda en çok kullan›lan monosakkarit glikozdur. 

Glikoz d›fl›nda vücuda  al›nan fruktoz ve galaktoz karaci€erde glikoza çevrilir ve kana
kar›fl›r.

Glikoz memelilerin kan›nda bulunmas› gereken bir maddedir. ‹nsan kan›nda 100 mL’de
yaklafl›k 90 mg glikoz bulunur.

Glikoz hücrelerde oksijenli solunum ile su ve karbon diokside kadar parçalan›r.
Bir dizi kimyasal reaksiyonun gerçekleflti€i bu süreçte enerji üretilir ve ATP’de tutulur. 

Glikoz proteinlerle birleflip glikoproteini, ya€larla birleflerek glikolipiti oluflturur.
Bu flekilde yap› maddesi olarak hücre zar›n›n yap›s›na kat›l›r.

DDiissaakkkkaarriittlleerr:: ‹ki molekül monosakkaritin birleflmesi sonucu disakkaritler meydana
gelir. Bu birleflme s›ras›nda bir molekül su aç›€a ç›karken glikozit ba€› oluflur ve bu ba€
kovalent bir ba€d›r.

##eekkiill  11..1100::  GGlliikkoozz,,  ggaallaakkttoozz  vvee  ffrruukkttoozzuunn  hhaallkkaassaall  yyaappııllaarrıınnddaa  kkaarrbboonnllaarr  ii""aarreett
eeddiillmmeemmii"",,  hhaallkkaayyaa  bbaa$$llıı  aattoommllaarr  ggöösstteerriillmmii""ttiirr..  

GGlliikkoozz

FFrruukkttoozz

GGaallaakkttoozz
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Laktoz glikoz ve galaktozun birleflmesiyle oluflur. Laktoz, memeli sütünde bulunur
ve yavru için öncelikli besin kayna€›d›r. 

Glikoz   +    Galaktoz             Laktoz   +  H2O 

Maltoz ve sakkaroz bitki hücresinde üretilirken laktoz hayvan hücresinde üretilir.

‹nsan ve hayvanlar›n besinlerle ald›klar› disakkaritler, sindirim sisteminde mono-
sakkaritlere ayr›larak vücutta kullan›l›r hâle getirilir. Disakkaritlerin yap› birimlerine
ayr›lmas›, su ile tepkimeye girerek monosakkaritler aras›ndaki glikozit ba€›n›n k›r›lmas›yla
gerçekleflir. 

PPoolliissaakkkkaarriittlleerr::  Çok say›da monosakkaritin dehidrasyonu ile oluflmufl büyük moleküllü
karbonhidratlara polisakkarit denir. Polisakkaritlerin temel yap› birimini glikoz molekülü
oluflturur. Niflasta, glikojen, selüloz ve kitin birer polisakkarittir (fiekil 1.12). Bu organik
bileflikler hücrede besin deposu ve yap› maddesi olarak görev yaparlar. 

Niflasta bitkinin kök, gövde, yaprak, tohum ve meyve gibi k›s›mlar›nda bulunur.
Bitkiler fotosentez sonucu ürettikleri glikozun bir k›sm›n› kulland›ktan sonra niflastaya
dönüfltürerek depo eder. Niflasta özellikle tah›llar ile patateste bol miktarda depolan›r.
Binlerce glikoz molekülünün birbiri ile ba€lanmas› sonucu niflasta oluflur.

BB!!YYOOLLOOJJ!!  11--22
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##eekkiill  11..1111::  aa..  MMaallttoozz  vvee  bb..  ssüükkrroozzuunn    ddeehhiiddrraassyyoonn  sseenntteezziiyyllee  oolluu""uummuu..

Canl›larda en çok bulunan disakkaritler maltoz, sakkaroz (sükroz) ve laktozdur.
Disakkarit çeflitlerinden olan maltoz iki molekül glikozun ba€lanmas›yla oluflur. Çay
flekeri olarak bilinen sakkaroz ise glikoz ve fruktozun birleflmesinden oluflmufltur.
Disakkaritlerden maltoz ve sakarozun  oluflumunu gösteren tepkime denklemleri 
fiekil 1.11’de verilmifltir.         

�
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Hayvanlarda ise bitkisel besinlerden al›nan niflasta, sindirim sisteminde hidrolize
u€rayarak glikoz birimlerine ayr›l›p kana geçebilecek duruma getirilir. Kan dolafl›m›
yoluyla da hücrelere kadar tafl›n›r. 

Selüloz bitkisel bir polisakkarittir. Bitki hücrelerinde hücre çeperinin temel maddesi
olan selüloz çok say›da glikoz molekülünden meydana gelmifltir. Selüloz suda çözünmez.
Niflastadan fark› elementler aras›nda glikozit ba€›n›n farkl› oluflmas›d›r.

Omurgal› hayvanlar›n ço€unlu€unun sindirim sistemi selülozu sindirecek enzimlere
sahip olmad›€› için besinlerle al›nan selüloz sindirilmeden vücuttan at›l›r. Selüloz lifleri
ba€›rsaklarda yüzeyi afl›nd›rarak hücreleri mukus üretmek üzere uyar›r. Mukus sayesinde
besinler sindirim kanal›ndan kayarak ilerler ve sindirim h›z› artar. Dolay›s›yla selüloz,
insanlar için bir besin olmasa da sa€l›kl› bir diyet için gereklidir. Otla beslenen 
hayvanlar›n sindirim sisteminde yaflayan baz› bakteriler selülozu sindirebilecek maddeleri
üretir; bu maddelerin yard›m›yla selülozun  sindirimi yap›l›r. 

Glikojen de çok say›da glikoz molekülünün dehidrasyon senteziyle birbirine
ba€lanmas› sonucu  oluflan büyük bir moleküldür. Glikojen hayvanlarda özellikle karaci€er
ve kas hücrelerinde depo edilen bir polisakkarittir. Glikojen ayn› zamanda bakteri ve
mantar hücrelerinde de depo edilir. Karaci€erdeki glikojen gerekti€inde glikoz birimlerine
dönüfltürülerek kana verilir ve vücudun ihtiyac› olan glikoz bu yolla karfl›lan›r. 

Kitin, selüloza benzer ancak selülozdan farkl› olarak yap›s›nda azot bulunan bir
polisakkarittir. Böcek, örümcek, kabuklular gibi eklem bacakl›lar›n d›fl iskeletinin
yap›s›na kat›l›r. D›fl iskelet, hayvan›n yumuflak vücut bölgelerini çevreleyen bir k›l›ft›r.
Saf kitin, deri gibi yumuflakt›r. Ancak yap›s›na kalsiyum karbonat tuzunun kat›lmas›yla
sertleflir. Mantarlarda da hücre duvarlar›n›n  yap›s›nda selüloz yerine kitin bulunur. 

##eekkiill  11..1122::  HHüüccrreeddee  ççookk  ssaayyııddaakkii  gglliikkoozz  mmoolleekküüllüü    ddeehhiiddrraassyyoonn  sseenntteezziiyyllee  nnii""aassttaa  vveeyyaa  sseellüülloozz  oolluu""uummuunnaa
kkaattııllaabbiilliirr..  

� Karbonhidratların canlıdaki görevlerini sıralayınız.

� Hücre solunumunda öncelikle hangi monosakkarit kullanılır?

� Disakkaritlere örnekler veriniz.



##eekkiill  11..1133::  BBiirr  mmoolleekküüll  gglliisseerrooll  vvee  üüçç  mmoolleekküüll  yyaa$$  aassiiddiinnddeenn  oolluu""aann  ttrriigglliisseerriittlleerr  bbiittkkii  vvee  hhaayyvvaann  hhüüccrreelleerriinniinn
tteemmeell    eenneerrjjii  kkaayynnaakkllaarrıınnddaann  bbiirriiddiirr..      
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LLiippiittlleerr  
Lipitlerin yap›s›nda  karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O) elementleri bulunur.

Baz›lar›nda fosfor (P) ve azot (N) da bulunabilir. Eter, kloroform, benzen, aseton gibi
organik çözücülerde çözünebilirler, suda çözünmez ya da çok az çözünürler. Lipitler;
trigliseritler, fosfolipitler ve steroitler olarak grupland›r›labilir.

TTrriigglliisseerriittlleerr  ((NNööttrr  YYaa€€llaarr)):: Nötr ya€ ya da trigliserit olarak da adland›r›lan ya€lar;
lipitlerin do€ada en çok bulunan,  insan ve hayvanlarda depo edilebilen bir çeflididir. 

Trigliseritler bir gliserol molekülü ile üç molekül ya€ asidinin ester ba€lar›yla
ba€lanmas› sonucu oluflur (fiekil 1.13). Gliserol üç karbonlu bir alkol olup her karbonunda
bir hidroksit grubu tafl›r. Trigliseritlerin yap›s›nda yer alan ya€ asitleri ise uzun bir 
karbon atomu zincirinden oluflmufltur. Zincirin bir ucunda karboksil grubu ( - COOH )
bulunurken di€er karbon atomlar›na da hidrojenler ba€lanm›flt›r. 

Gliserol ile ya€ asitleri aras›nda üç ester ba€› kurulur. Ester ba€lar› kurulurken üç
su molekülü aç›€a ç›kar. 

Ya€ asitlerinin karbon zincirindeki karbon ve hidrojenler aras›ndaki polar olmayan
kovalent ba€lar ya€lar›n  hidrofobik (suyu sevmeyen anlam›nda) olmalar›n›n nedenidir.
Ya€ ve suyu kar›flt›rd›€›n›zda birbirlerinden ayr›l›rlar. Çünkü su molekülleri birbirleriyle
hidrojen ba€› kurabilirken ya€larla kuramaz. 

� Ni"asta ve glikojen hangi canlıların  hücrelerinde depo edilir? 
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Ya€ asitleri doymufl ve doymam›fl ya€ asitleri olmak üzere iki grupta incelenir
(fiekil 1.14).

Karbon atomlar› aras›nda tek ba€ bulunan ya€ asitlerine doymu" ya! asidi denir. 

Doymufl ya€ asitleri oda s›cakl›€›nda kat› hâlde bulunan genellikle hayvansal 
kaynakl› ya€lar›n yap›s›na kat›l›r. Tereya€›, kuyruk ya€› doymufl ya€ asidi içerir. Doymufl
ya€ asitleri oda s›cakl›€›nda birbirlerine yak›n konumda paketlenerek kat›lafl›rlar.
Doymufl ya€ asitleri içeren besinlerle beslenen insanlarda kalp-damar hastal›klar› ortaya
ç›kabilir. Bu tür hastal›klarda kan damarlar›n›n iç çeperinde lipit birikintisi oluflur. Bu
birikintiler kan›n ak›fl›n› engeller ve damarlar›n esnekli€ini azalt›r. 

Karbon atomlar› aras›nda çift ba€ bulunan ya€ asitlerine doymam›fl ya€ asitleri denir. 

Doymam›fl ya€ asidi içeren ya€lar oda s›cakl›€›nda s›v›d›r. Zeytin ya€›, pamuk
ya€›, soya ya€›, m›s›r ya€›, ayçiçe€i ya€› gibi bitkisel tohum ya€lar› doymam›fl ya€
asidi içerir. Çift ba€lar›n bulundu€u bölgeler molekülde bükülmeye neden olur. Bu durum
moleküllerin birbirlerine yaklaflmalar›n› ve oda s›cakl›€›nda kat›laflmalar›n› önler. 

Doymam›fl ya€ asitlerinde çift ba€›n bulundu€u karbonlara hidrojen ba€lan›rsa çift
ba€ ortadan kalkar. Doymam›fl ya€ asitleri doymufl hâle getirilir.  

Bitkisel ya€lar›n doymam›fl ya€ asitleri hidrojenle doyuruldu€unda margarinler
elde edilir. 

##eekkiill  11..1144::  SStteeaarriikk  aassiitt,,    ddooyymmuu""  yyaa$$  aassiittlleerriinnddeenn  bbiirriiddiirr  vvee    kkaarrbboonn  aattoommllaarrıı  aarraassıınnddaa  tteekk  bbaa$$  bbuulluunnuurr..
OOlleeiikk  aassiitt  iissee    ddooyymmaammıı""  yyaa$$  aassiittlleerriinnddeenn  bbiirriiddiirr  vvee    kkaarrbboonn  aattoommllaarrıı  aarraassıınnddaa  bbiirr  ççiifftt  bbaa$$

bbuulluunnuurr..

‹nsan vücudunda karbon zincirinde bir adet çift ba€ bulunan oleik asit sentezlenebilir.
Büyümenin ve sa€l›kl› olman›n yan› s›ra hormonlar›n yap›m› için gerekli olan linoleik
asit ise d›flar›dan besinlerle al›nmal›d›r. 



##eekkiill  11..1155::  HHüüccrree  zzaarrıınnddaa  ffoossffoolliippiitt  ttaabbaakkaaddaakkii    yyaa$$  aassiittlleerriinniinn    bbiirrbbiirriinnee  ddöönnüükk  dduurruummuu..  

SStteerrooiittlleerr:: Lipit çeflitlerinden bir di€eri de steroitlerdir. Steroitler canl›da çok az
miktarda bulunsa bile oldukça önemli rol oynar.

- Steroitler hücre zar›n›n geçirgenli€ini ve dayan›kl›l›€›n› art›r›r. 
- Sinir hücrelerinde yal›t›m görevi yapar. 
- Erkek ve difli efley hormonlar›n›n yap›s›na kat›l›r. 
- Vücut taraf›ndan D vitamini yap›m›nda kullan›l›r. 

Kolesterol hayvansal hücrelerde zar›n yap›s›na kat›lan bir steroit çeflididir. Bitkisel
dokularda bulunmaz. Kolesterol beyin, sinirler, kalp, ba€›rsaklar, kas ve karaci€er baflta
olmak üzere tüm vücutta yayg›n olarak bulunur.  

Ya€lar vücudun en ekonomik enerji kayna€›d›r. Ya€lar›n verdi€i enerji ayn› miktarda
karbonhidrat ve proteinden sa€lanan enerjinin yaklafl›k iki kat›d›r. Ayr›ca ya€lar›n 
hücrelerde oksijenli solunumda kullan›lmas›yla çok miktarda metabolik su aç›€a ç›kar.
K›fl uykusuna yatan, çölde yaflayan ve uzun göç yollar›n› kullanan hayvanlar›n vücudunda
depo edilen ya€›n yak›lmas› sonucu enerji sa€lan›rken aç›€a ç›kan metabolik suyla su
ihtiyac›n›n bir k›sm› karfl›lan›r.

� Vücutta sentezlenemeyen ve d›flar›dan al›nmas› gereken ya€ asitlerine temel (esansiyel)
ya€ asitleri denir. Omega ya€ asitleri, esansiyel ya€ asitlerindendir. Bal›k ya€›nda bol
miktarda bulunur. 

FFoossffoolliippiittlleerr:: Fosfolipitler proteinlerle birlikte hücre zar›n›n yap›s›na kat›lan lipit
gruplar›ndand›r. Hücre zar›n›n yap›s›na kat›lan fosfolipitler çift katl› bir tabaka fleklinde
düzenlenmifltir (fiekil 1.15).  Fosfolipitler fosfat grubu içeren bir bafl ile buraya ba€l› iki
ya€ asidinden oluflur. Fosfat grubu suda çözünür, ya€ asitleri ise suda çözünmez. Bu
nedenle hücre zar›n›n yap›s› oluflurken  fosfolipitlerin ya€ asidi olan k›sm› birbirlerine
dönük ve zar içindedir. Fosfat gruplar› ise suyla temas edecek flekilde zar›n iç ve d›fl
yüzeyinde yer al›r.
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‹nsanlar ve di€er memeliler ald›klar› besininin  fazlas›n› ya€ hücrelerinde depolayabilir.
Deri alt›nda ve iç organlar›n çevresindeki depo ya€lar canl›y› so€uktan, darbelerden
korur. Deri  alt›ndaki ya€ tabakas› özellikle balina, fok ve di€er deniz memelilerinde
oldukça kal›nd›r.

� Lipit çe"itleri nelerdir?
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�

�

� Doymu" ve doymamı" ya! asitlerinin insan sa!lı!ı açısından önemini açıklayınız.

� Lipitlerin  görevlerine örnekler veriniz.

PPrrootteeiinnlleerr
Proteinler büyük ve karmafl›k yap›l› organik bilefliklerdir. Di€er organik bilefliklerde

bulunan karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O) atomlar›yla birlikte proteinlerde azot (N)
atomlar› da yer al›r. Ayr›ca yap›lar›nda kükürt (S) ve fosfor (P) da bulunabilir.

Proteinlerin temel yap› birimleri amino asitlerdir (fiekil 1.16). Bir amino asidin
yap›s›nda amino grubu (NH2), karboksil grubu (-COOH) ve radikal grup (R) vard›r.
Radikal, de€iflken grup demektir. 

Radikal grubun farkl› olmas› amino asitlerin çeflitlili€ini sa€lar. Örne€in amino
asitte radikal grup olarak hidrojen atomu bulunursa glisin, CH3 (metil grubu) bulunursa
alanin amino asidi oluflur.

##eekkiill  11..1166::  aa..  PPrrootteeiinnlleerriinn  tteemmeell  bbiirriimmlleerrii  aammiinnoo  aassiittlleerrddiirr..  bb..    DDoo$$aaddaa  vvaarr  oollaann  bbaazzıı  aammiinnoo  aassiittlleerriinn
mmoolleekküüll  yyaappııllaarrıı..  

Laboratuvarda de€iflik radikal gruplar eklenerek amino asit çeflitleri elde edilebilir.
Amino asitler birbirlerine amino ve karboksil gruplar›yla ba€lan›r. 

‹ki amino asidin birleflmesi s›ras›nda bir molekül su ç›karak peptit ba€› kurulur. 



�

##eekkiill  11..1177::  !!""lleevvsseell  bbiirr  pprrootteeiinniinn  sseenntteezzlleennmmeessii  ssıırraassıınnddaa    üüçç  bbooyyuuttlluu  yyaappııyyaa    kkaavvuu""mmaassıı..  

‹ki amino asidin bir peptit ba€›yla birleflmesi sonucu dipeptit; üç amino asidin iki
peptit ba€›yla birleflmesinden de tripeptit oluflur. Çok say›da amino asidin birleflmesiyle
oluflan yap›ya ise polipeptit denir. ‹fllevsel olan proteinler bir ya da birden fazla 
polipeptidin  o proteine özgü biçimde bükülüp k›vr›lmas›yla oluflan bir yap›ya sahiptir
(fiekil 1.17). Proteinlere özgü bu üç boyutlu yap› onun nas›l çal›flaca€›n› belirler.
Örne€in antikor görevi yapan bir proteinin antijenini tan›mas›n› sa€lar. 

�
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Çok say›da amino asit dehidrasyon sentezi sonucu birleflerek proteinleri olufltururken
proteinler hidrolizle yap› birimleri olan amino asitlere ayr›fl›r.

Do€ada proteinlerin yap›s›na kat›lan yirmi çeflit amino asit bulunur. Bu amino 
asitlerden sekiz tanesi insan vücudunda sentezlenemez. 

Vücudumuzun ifllevlerini yerine getirebilmesi için besinlerle d›flar›dan almam›z
gereken amino asitlere temel (esansiyel) amino asitler denir.

Bitkiler bütün amino asitleri kendileri sentezleyebilirken hayvanlar temel amino
asitleri besinlerle d›flar›dan haz›r al›r. 

Hücrede sentezlenen protein her canl›da kendine özgüdür. Çünkü proteini oluflturan
amino asitlerin çeflidi, say›s› ve diziliflleri hücre DNA’s› taraf›ndan belirlenir.
Proteinlerde amino asitlerin dizilifli genlerle kontrol edilir.
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� Proteinlerin yapı birimleri nelerdir? 

� Proteinlerin her canlıda farklı olmasının nedeni nedir?

� Proteinlerin canlıdaki görevleri nelerdir?

Is›tma, yüksek bas›nç ve tuz deriflimi gibi etkenler proteinlerin yap›s›n› bozar. Bu
olaya denatürasyon denir. 

Proteinlerin yap›s›n›n bozuldu€unu ya€da yumurta piflirdi€imizde gözlemleyebiliriz.
Yap›s› bozulan protein art›k biyolojik olarak aktif olmayan bir proteindir.

Proteinlerin organizmadaki görevlerini flu flekilde s›ralayabiliriz.

- Proteinler k›k›rdak, kemik, kas vb. dokular›n yap›s›na kat›l›r.
- Proteinler hücre zar›n›n yap›s›na kat›larak zardan  madde tafl›nmas› s›ras›nda önemli

rol oynar. 
- Bitki ve hayvanlarda vücuttaki ifllevlerin düzenlenmesinde görev alan baz› hormonlar›n

yap›s›nda proteinler bulunur.
- Proteinler vücudun ba€›fl›kl›k sisteminde görev al›r.
- Proteinler çeflitli tepkimelerin gerçekleflmesini sa€layan enzimlerin yap›s›na kat›l›r. 
- Proteinler alyuvarlarda bulunan hemoglobinin bir k›sm›n›, kan proteinlerinden olan

albumin, globulin ve fibrinojenin yap›s›n› oluflturur.
- Vücuda karbonhidrat ve ya€lar›n yeterli al›nmad›€› durumlarda proteinler enerji 

sa€lamak için  kullan›l›r.
- Proteinler hücre içi ve hücre d›fl› s›v›larda oluflan pH de€iflikliklerini dengeler. 

Ayr›ca proteinler büyüme ve geliflme s›ras›nda yeni hücrelerin yap›m›nda, dokular›n
onar›m›nda görev al›r. ‹htiyaçtan fazla tüketilen proteinler vücutta karbonhidrat ve ya€a
dönüfltürülerek depo edilir.

Vücuda yeterli protein al›nmad›€›nda yaralar›n iyileflmesi gecikir, savunma sistemi
zay›flar ve mikroplara karfl› direnç azal›r. Hastal›k riski artar. Büyümekte olan çocuklar›n
zihinsel geliflimi olumsuz yönde etkilenir. 

EEnnzziimmlleerr
Kaslar›n kas›lmas›, görmenin gerçekleflmesi, sinirlerde uyart›n›n iletimi, hücreye

madde al›nmas›, besinlerin sindirilmesi, oksijenin hücrelere tafl›nmas› ve protein sentezi
gibi daha birçok biyolojik olayda  enzimler görev al›r. Çünkü s›ralanan bu biyolojik
olaylar çeflitli moleküllerin etkileflmesi yani kimyasal tepkimeler biçiminde gerçekleflir.
Moleküller aras›ndaki her kimyasal  tepkimede hem ba€lar  k›r›l›r hem de  yeni  ba€lar
kurulur. Örne€in maltozun hidrolizinde glikoz molekülleri aras›ndaki ba€ su molekülü
eklenmesiyle k›r›l›rken suyun hidrojeni glikozun  birine,  hidroksidi di€erine ba€lan›r.  



Bir tepkimenin gerçekleflmesi s›ras›nda ba€lar k›r›l›rken tepkimeye giren moleküller
çevrelerinden enerji so€urur, ürünler oluflurken yeni ba€lar›n kurulmas› s›ras›nda ise
enerji sal›n›r. 

Kimyasal tepkimelerin gerçekleflebilmesi için tepkimeye girecek madde moleküllerinin
aktifleflmesi ve belirli enerji düzeyine ulaflmas› gerekir. 

Kimyasal bir tepkimenin bafllamas›n› sa€layan enerji düzeyine aktivasyon enerjisi denir.

Aktivasyon enerjisi miktarı tepkimeden tepkimeye de€iflebilir. Baz› tepkimeler
normal oda s›cakl›€›nda dahi gerçekleflebilir. Örne€in balkon demirlerinin paslanmas›,
kalsiyum tabletinin suda çözünmesi için  kendili€inden olur. Birçok tepkimede ise akti-
vasyon enerjisi yüksektir. Yüksek enerji engelini aflmak için ›s›tmak gerekir. Otomobil moto-
rundaki bujiler yak›t ve oksijen kar›fl›m›n›n enerjisini  art›rarak tepkimeye girmesini
sa€lar. Tepkimeyi h›zland›rman›n bir yolu da katalizör kullanmakt›r. 

Katalizör tepkimeye girerek tepkimenin h›z›n› art›ran fakat tükenmeyen kimyasal
bir maddedir. 

G›da sanayinde s›v› ya€lar hidrojenle doyurularak margarin elde edilir. Bu ifllem
s›ras›nda katalizör olarak platin kullan›l›r. Böylece uzun süre gerektiren bir ifllem çok
daha k›sa sürede tamamlan›r. 

Katalizörler aktivasyon enerjisini düflürerek tepkimeyi h›zland›r›r.

Canl› sistemlerde kimyasal tepkimelerin gerçekleflmesi için ›s› etkisinden
yararlan›lamaz. Çünkü yüksek s›cakl›k hücreye zarar verir ve yap›s›n› bozar. Is› etkisinden
yararlan›lamad›€›ndan biyokimyasal tepkimelerde katalizör etkisi yapacak maddelere
ihtiyaç vard›r (Grafik 1.1). 

�

�

�

GGrraaffiikk  11..11::  EEnnzziimmlleerr  aakkttiivvaassyyoonn  eenneerrjjiissii  eennggeelliinnii  ddüü""üürreerreekk  tteeppkkiimmeelleerrii  hhıızzllaannddıırrıırr..  
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##eekkiill  11..1188::  EEnnzziimmlleerriinn  ççaall››flflmmaass››  

�

�

�
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Canl› hücrelerde aktivasyon enerjisi engelini düflürerek tepkimeleri h›zland›ran
biyolojik katalizörlere enzim denir. 

Enzimlerin ço€u proteindir. Yaln›zca proteinden oluflan enzimler etkinlik gösterebilmek
için baflka kimyasal moleküllere gereksinim duymaz. Pepsin ve üreaz bu tür enzimlerdir. 

Birçok enzim ifllevini gerçeklefltirebilmek için protein yap›s›nda olmayan yard›mc›lara
gereksinim duyar. Bu yard›mc›lar kofaktör ad› verilen inorganik veya organik moleküllerdir. 

Enzim aktivitesinde görev yapan Fe 2+, Mn 2+, Mg 2+ ve Zn 2+ vb. iyonlar inorganik
kofaktörlerdir. 

Kofaktörler organik bir molekül ise koenzim ad›n› al›r.

B grubu vitaminlerinin ço€u koenzimlerin oluflumuna öncülük eden ham maddelerdir.

Karmafl›k yap›l› enzimlerin esas ifl yapan bölümü koenzim ya da kofaktör k›sm›d›r
ve bu bölüm enzimin protein olan bölümüne göre daha küçüktür. Enzimin hangi maddeye
etki edece€ini ise protein k›sm› belirler.

Enzimlerin etki etti€i maddeye substrat denir.

EEnnzziimmlleerriinn  ççaall››flflmmaass››:: Enzimin substrat› tan›yan k›sm› protein k›sm›d›r. Enzimin
protein k›sm›nda aktif bölge denilen oluk ya da cep fleklinde özel bir bölüm bulunur. Enzim
substrat›na geçici olarak aktif bölgeden ba€lan›r. Enzim biçim de€ifltirerek substrat›
sarmalar ve enzim-substrat bilefli€i meydana gelir. 

Enzimin etkisi sonucunda substrat ürüne dönüflür. Ürünler serbest b›rak›l›r. Enzim
eski flekline döner ve yeni bir substrata ba€lanmaya haz›r hâle gelir (fiekil 1.18). 



Her hücrede tepkime çeflidi kadar enzim çeflidi vard›r.  Örne€in sakkarozun, glikoz ve
früktoza ayr›flmas› s›ras›nda etkili olan enzim sakkarazd›r  ve yaln›zca bu tepkimeye
özgüdür. Canl›da metabolizman›n binlerce say›da tepkimelerle kontrol edildi€i düflünü-
lürse enzimlerin çeflitlili€i ve say›s› hakk›nda da bir fikir verebilir.  

EEnnzziimmlleerriinn  öözzeelllliikklleerrii  ::    Enzimler, belirli bir koenzim ya da kofaktörle birlikte çal›fl›r.
Fakat bir koenzim ve kofaktör,  birden fazla enzim ile çal›flabilir. Bu nedenle enzim  çeflidi,
kofaktör ve koenzim çeflidinden daha fazlad›r. 

Enzimler genellikle çift yönlü çal›fl›r yani rol ald›€› tepkimeler tersinirdir. Sindirim
enzimleri bu genellemenin d›fl›nda tepkimeyi tek yönlü yürütecek biçimde çal›fl›r.

Enzimler çok h›zl› çal›fl›r. Örne€in  vücutta hücresel solunum faaliyetleri sonucu
oluflan hidrojen peroksidin (H2O2) befl milyon molekülü katalaz enziminin varl›€›nda
bir saniyede parçalan›rken ayn› say›da molekül demir atomunun katalizörlü€ünde
vücut d›fl›nda üç yüz y›lda parçalan›r.

Enzimler kimyasal tepkimelerden  de€iflmeden ç›kar ve defalarca kullan›l›r. Bir
süre sonra yap›s› bozulan enzimler parçalan›r ve hücrede yeniden üretilir.

Enzimler hücrede tak›m hâlinde çal›fl›r. Bir enzimin etki etti€i tepkimenin ürünü,
kendinden sonra gelecek enzimin substrat› olabilir. Örne€in niflasta parçalan›rken amilaz
enziminin ürünü olan maltoz, maltaz enziminin substrat›n› oluflturur.

Tak›m hâlinde çal›flan enzimlerin çal›flmalar› geri besleme mekanizmas› ile
sa€lan›r. Miktar yeterli  düzeye ulaflt›€›nda son ürün ilk enzime ba€lanarak enzimin
çal›flmas›n› durdurur. Tak›mdaki di€er enzimler de çal›flamaz. Hücrede son ürün tükendi€inde
tak›mdaki enzimler yeniden çal›flmaya bafllar.

Enzimler aktif ya da inaktif durumda olmalar›na göre adland›r›l›r. Enzim inaktif
durumda iken substrat›n sonuna ya da katalizledi€i tepkimenin sonuna “jen” eki getirilerek
adland›r›l›r (kimotripsinojen, pepsinojen vb.). Enzim aktif durumda ise genellikle substrat›n›n
sonuna ya da katalizledi€i tepkimenin sonuna “az” eki getirilerek adland›r›l›r (oksidaz,
proteaz, lipaz, ribonükleaz vb.).

Enzimler hücrede üretilir; hücre içinde ve hücre d›fl›nda çal›fl›r. Yapay olarak da
üretilmektedir.

Vücutta hangi tip enzimlerin sentezlenece€ine iliflkin bilgileri genler tafl›r. Hücrede
DNA, RNA ve ATP sentezi için gerekli olan enzimlerin üretilmemesi hücrenin ölümüne
neden olur.

EEnnzziimmlleerriinn  ÇÇaall››flflmmaass››nnaa  EEttkkii  EEddeenn  FFaakkttöörrlleerr::  Canl›larda çok çeflitli enzimler bulunur.
Bu enzimler biyokimyasal tepkimeleri yürütürken  d›fl etmenlerden de etkilenir.
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GGrraaffiikk  11..22..  SSııccaakkllıı$$ıınn  eennzziimmlleerree  eettkkiissii

Enzimlerin çal›flmas›na etki eden etmenleri s›cakl›k, pH derecesi, enzim deriflimi,
substrat deriflimi, substrat yüzeyi, su ve kimyasal maddeler olarak s›ralayabiliriz.

--  SS››ccaakkll››kk::  Enzimler protein yap›s›nda oldu€u için ortamdaki s›cakl›k de€iflmelerinden
etkilenir (Grafik1.2). Enzimin en iyi çal›flabilece€i s›cakl›€a optimum s›cakl›k denir.
Daha düflük ve daha yüksek s›cakl›k enzimlerin çal›flma h›z›n› azalt›r. Enzimlerin yap›s›
yüksek s›cakl›kta tamamen bozulurken düflük s›cakl›kta bozulmaz. So€uk, enzimin
yap›s›n› bozmad›€› için dondurmak suretiyle besin maddelerinin saklanmas›, enzimlerin
inaktif hâle geçirilmesini sa€lar. Bu sayede bakterilerin etkinli€i önlenir. Ancak besin 
dondurucudan ç›kar›ld›€›nda enzimler aktif hâle geldi€i için de bakteri etkinli€i yeniden
bafllayabilir ve besin bozulur. 

--  ppHH  ddee€€eerrii::  Her enzimin en iyi çal›flt›€› bir pH aral›€› vard›r. Genellikle enzimler
pH’nin 7 oldu€u ortamlarda en iyi çal›fl›rken baz›lar› farkl›l›k gösterir. Örne€in insanda
pepsin pH = 2 olan ortamda, tripsin ise pH = 8,5’de, amilaz pH = 7’de en iyi çal›fl›r. 

GGrraaffiikk  11..33..  FFaarrkkll››  eennzziimmlleerr  ffaarrkkll››  ppHH  ddee€eerrlleerriinnddee  eenn  iiyyii  ddüüzzeeyyddee  ççaall››flfl››rr..    
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--  EEnnzziimm  ddeerriiflfliimmii::  Ortamda yeterli substrat varsa enzim deriflimi artt›kça tepkimenin
h›z› da artar (Grafik 1.4). Ortamda belirli miktarda substrat varken enzim deriflimi artarsa
tepkimenin h›z› da en yüksek de€ere ulafl›r. Daha sonra tepkime sabit h›zla devam eder. 

--  SSuubbssttrraatt  ddeerriiflfliimmii::  Enzim miktar›n›n sabit tutuldu€u bir ortamda substrat deriflimi
artt›kça tepkimenin h›z› artar. Tepkime h›z› en yüksek noktaya erifltikten sonra sabit
kal›r (Grafik1.4) . Çünkü enzim substrat ile iyice doymufltur.

GGrraaffiikk  11..44::  aa..  EEnnzziimm  vvee bb..  ssuubbssttrraatt  ddeerriiflfliimmiinniinn  tteeppkkiimmee  hh››zz››nnaa  eettkkiissii

--  SSuubbssttrraatt  yyüüzzeeyyii::  Enzim etkinli€i substrat›n d›fl yüzeyinden bafllad›€› için substrat
yüzeyi geniflledikçe tepkimenin h›z› da artar. 

--  SSuu::  Enzimler etkinliklerini suyun varl›€›nda gerçeklefltirir. Hücrede su kayb›n›n
olmas› enzimlerin faaliyetlerini engelleyece€inden bunlar›n iliflkili oldu€u biyokimyasal
olaylar da durur.

--  KKiimmyyaassaall  mmaaddddeelleerriinn  eettkkiissii::  Baz› maddeler, enzimlerin etkinli€ini art›r›r. Bu
maddelere aktivatör madde denir. Aktivatör madde, kimyasal madde ya da enzim 
olabilir. Örne€in mide hücreleri taraf›ndan üretilen pepsinojen, ancak hidroklorik asit
(HCI) ile aktifleflirse çal›flabilir. Bazı maddeler de enzimlerin etkinli!ini durdurur.
Bunlara inhibitör madde denir (fiekil 1.19). Siyanür, kurflun, civa gibi a€›r metal 
iyonlar› inhibitör maddelerdir. Örne€in siyanür, glikozun hücre solunumunda
kullan›lmas› s›ras›nda görev alan enzimlerin etkinli€ini durdurarak zehirlenmeye yol
açar.

�
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� VViittaammiinnlleerr
Vitaminler hayvanlar›n kendilerinin sentezleyemedi€i ve besin maddesi olarak az

miktarda gereksinim duydu€u  organik bilefliklerdir. 

Dengeli ve yeterli beslenme için protein, karbonhidrat ve ya€larla beraber vitaminlerin
de al›nmas› gerekir. Taze meyve ve sebzeler do€al vitaminlerin ana kayna€›d›r (Resim 1.13).
Vücuttaki ifllevleri için çok az oranlarda da olsa bulunmalar› yeterli olmaktad›r.
Sindirilmeden ya€da ya da suda çözünerek hücre içine al›nan vitaminler hücrenin
yap›s›na kat›lmaz, enerji vermez. Ancak vitaminler, metabolizmada hastal›klara karfl›
direnç art›r›c› ve düzenleyici rol oynar.

Bitkiler, ihtiyaç duyduklar› vitaminleri sentezleyebilir. Hayvanlar vitaminleri
vücutta sentezleyemedikleri için d›flar›dan haz›r al›r. Baz› vitaminler vitamin ön maddesi
(provitamin) olarak al›n›p ba€›rsak, karaci€er ya da deride vücut için kullan›labilecek
vitamin flekline dönüfltürülür. 

##eekkiill  11..1199::    EEnnzziimmiinn  ççaall››flflmmaass››nnaa  iinnhhiibbiittöörrlleerriinn  eettkkiissii  

� Enzimlerin  hücredeki görevleri nelerdir?

� Enzimlerin özelliklerini s›ralay›n›z.

� Hangi faktörler enzimlerin çal›flmas›n› etkiler?
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Günümüzde vitaminlerin kimyasal bileflimleri bilindi€i için istenilen vitamin sentetik
olarak yap›labilmektedir (Resim 1.14). Sentetik vitaminler etki ve özellikleri bak›m›ndan
do€al vitaminlere benzer. Ancak yap›m s›ras›nda ortaya ç›kabilecek yan ürünlerin toksik
(zehir) özellik tafl›mas› da mümkündür. Eksikli€i tespit edildi€i taktirde sentetik vitaminler
insan ve hayvanlarda gerekli miktarda kullan›lmal›d›r. 

RReessiimm  11..1133::    YYeetteerrllii  sseebbzzee  vvee  mmeeyyvvee  ttüükkeettiillmmeessii  vvüüccuudduunn  ggeerreekkssiinniimmii  oollaann  vviittaammiinnlleerriinn  ddoo$$aall  yyoollllaa  
kkaarr""ııllaannmmaassıınnıı  ssaa$$llaarr

RReessiimm  11..1144::    SSeenntteettiikk  vviittaammiinnlleerriinn  kkuullllaannıımmıınnddaa  öönneerriilleenn  ddoozzllaarraa  uuyyuullmmaallııddıırr
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Vitamin dozlar› konusunda bilimsel tart›flmalar sürmektedir. Özellikle A, E ve C
vitaminlerinin antioksidan etkisi son y›llarda çok tart›fl›lan konulardan biridir.
Antioksidan etki oksijenin zararl› etkilerini azaltmak anlam›nda kullan›lmaktad›r.
Demirin paslanmas›nda oldu€u gibi  maddeler oksijenle tepkimeye girdi€inde  istenmeyen
etkiler ortaya ç›kar. Soludu€umuz havadaki oksijen de vücut içinde serbest radikaller
ad› verilen ve toksik (zehirli) etki gösteren baz› maddelerin oluflmas›na neden olur.
Vücudumuzda bulunan antioksidanlar, serbest radikallere karfl› etki göstererek bunlar›n
zarar vermesini önler. Bilimsel çal›flmalar henüz kesin sonuçlar vermedi€inden dengeli
beslenmek ve antioksidan özelli€i olan vitaminlerin de kullan›m›nda bilinçli olmak
gerekir. 

Vitaminler, kolay bozunan bilefliklerdir. Oksijen, günefl ›fl›€›, ›s›, bak›r, demir vb.
metallerle temas gibi etkileflimler sonucu bozunabilir. Ayr›ca besinlerin haz›rlanma,
piflirme, saklanma aflamalar›nda bozunmaya yol açan faktörlere karfl› gerekli özen 
gösterilmezse vitamin kayb› oluflabilir.

Vitaminler suda çözünenler ve ya!da çözünenler olarak iki grupta toplan›r. Suda
çözünenler B kompleks ve C vitaminleridir. Ya€da çözünenler ise A, D, E ve K vitaminleridir.

Afla€›daki tablolarda baz› vitaminlerin  insan vücudundaki  ifllevleri özetlenmifltir. 

Tablo 1.1. Suda çözünen vitamin grupları.

Suda çözünen vitaminler Vücuttaki i"levleri

B1 vitamini (Tiyamin) 

B2 (Riboflavin) 

B3 (Niyasin) 

B5 (Pantotenik asit) 

B6 ( Pridoksin)

B7 (Biotin) 

B9 (Folik asit)

Protein, karbonhidrat ve ya€lar›n vücutta
kullan›lmalar›n› sa€layan tepkimelerde
koenzim olarak görev yapar. 

B12 (Kobalamin)
Nükleik asit sentezinde koenzim ifllevinin
yan›nda alyuvarlar›n olgunlaflmas› için
gereklidir.

C vitamini

Kemik, k›k›rdak doku ve difl etleri için
gerekli kollajen sentezinde ifl görür. 
Antioksidand›r. 
Demir emilimini art›r›r.  

3377

BB!!YYOOLLOOJJ!!  11--22



Tablo 1.2. Ya!da çözünen vitamin grupları.

NNüükklleeiikk  AAssiittlleerr
Canl›lar›n Ortak Özellikleri” konusunu an›msay›n›z.  Canl›ya özgü biyolojik bilginin

DNA’da tafl›nd›€›ndan söz edilmiflti. 

DNA ve RNA nükleik asit olarak adland›r›lan organik bilefliklerdir. Canl›larda
enerji üretimi, protein sentezi, hücre bölünmesi, üreme hücrelerinin oluflturulmas› gibi
yaflamsal olaylar nükleik asitlerdeki bilgilerle kontrol edilir. Nükleik asitlere bu özelli€inden
dolay› yönetici moleküller de denir.

DNA’n›n öncelikli görevi hücrede hangi proteinin ne zaman ve nas›l sentezlenece€i
ile ilgili genetik bilgiyi tafl›makt›r.

Protein sentezinde genetik bilgiyi DNA’dan al›p sitoplazmaya tafl›yan da RNA’lar›n bir
çeflididir. Ayr›ca DNA tafl›d›€› genetik bilgiyi hücre bölünmesiyle yeni oluflan hücrelere
aktar›r. 

Ya!da çözünen vitaminler Vücuttaki i"levleri 

A vitamini 
Görme pigmentlerinin yap›s›na kat›l›r. Cilt sa€l›€› için
gereklidir. Antioksidand›r. Hücre zar› lipitlerinin korunmas›nda
etkilidir. 

D vitamini
Kalsiyum ve fosforun emilimine yard›mc› olur. Kemik
büyümesini h›zland›r›r. 

E vitamini Antioksidand›r. Hücre zar› lipitlerinin korunmas›nda etkilidir.

K vitamini Kan p›ht›laflmas›nda rolü vard›r.  

� Vitaminlere  niçin gereksinim duyulur?

� Suda çözünen vitaminler hangileridir? #nsan vücudundaki i"levlerini söyleyiniz.

� Ya!da çözünen vitaminler hangileridir? #nsan vücudundaki i"levlerini söyleyiniz.
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‹lk kez Friedrich Miescher (Fridrih Mifler) taraf›ndan 1869 y›l›nda  som bal›€› 
hücrelerinin çekirde€inde görüldü€ü için bu moleküllere çekirdek asidi anlam›na gelen
nükleik asit ad› verilmifltir. 

Nükleik asitler, oldukça büyük ve karmafl›k yap›l›d›r. Nükleotit ad› verilen yap›
birimlerinden oluflur. Nükleotitler karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O), azot (N) ve
fosfor (P) elementlerinden meydana gelir.  

Hücrede deoksiribonükleik asit (DNA) ve  ribonükleik asit (RNA) çok say›da 
nükleotidin birleflmesiyle sentezlenir. Bir nükleotidin yap›s›nda be" karbonlu bir "eker,
azotlu organik bir baz ve fosfat grubu bulunur (fiekil 1.20). 

Baz ve fleker molekülü  birbirine, fosfat grubu da fleker molekülüne  ba€l›d›r. Fosfat
ayn› zamanda bir sonraki nükleotidin flekeriyle de ba€ yapar. Böylelikle nükleotitler
birbirlerine kimyasal ba€larla ba€lanarak polinükleotit zincirini oluflturur. Zincirde
flekerlere ba€l› dört tip baz vard›r.  RNA genellikle tek bir polinükleoitit zincirinden
oluflurken DNA’da çift zincir bulunur. 

Nükleotitlerin yap›s›na riboz ve deoksiriboz olmak üzere befl karbonlu iki çeflit
fleker kat›l›r.  

fiekil 1.20’de ribozun karbon atomlar›ndan birine hidroksit (-OH) grubunun
ba€land›€›n›, deoksiribozun ise ayn› karbon atomuna yaln›zca hidrojenin ba€land›€›n›
görmektesiniz.

Nükleik asitlerde bulunan organik bazlar, pürin ve pirimidin olmak üzere iki çeflittir.

Pürin bazlar› çift halkal›, pirimidin bazlar› ise tek halkal›d›r. Adenin (A) ve guanin (G)
pürin grubu bazlar,  sitozin (S ya da C), timin (T) ve urasil (U) pirimidin grubu bazlard›r.

Bu bazlardan adenin, sitozin ve guanin iki nükleik asidin yap›s›na da kat›ld›€› hâlde
timin yaln›zca DNA’n›n, urasil ise sadece RNA’n›n yap›s›nda bulunur.

Buna göre DNA molekülünü oluflturan nükleotitlerde  adenin (A), timin (T), sitozin
(C) ve guanin (G) bazlar› yer al›r. RNA molekülünün nükleotitlerinde ise adenin (A),
guanin (G), sitozin (C) ve urasil (U) bazlar› bulunur. 

�

�

�
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##eekkiill  11..2200::  DDNNAA  vvee  RRNNAA’’nnıınn  nnüükklleeoottiittlleerriinniinn    yyaappııssıınnaa  kkaattııllaann  bbiirriimmlleerr  vvee  nnüükklleeiikk  aassiittlleerr  aarraassıınnddaakkii
ffaarrkkllııllııkkllaarr  

�

Nükleotitlerin bileflenlerinden biri olan fosfat grubu fosforik asit (H3PO4) ten karfl›lan›r.
Fosfat bütün nükleotitlerde ortak moleküldür. 

DDNNAA  mmoolleekküüllüünnüünn  yyaappııssıı: DNA molekülü iki polinükleotit zincirinden oluflur. Bu
iki zincir sarmal flekilde k›vr›lm›fl, merdivene benzer bir yap›dad›r. Merdivenin kenarlar›n›
fleker (deoksiriboz) ve fosfat molekülleri, basamaklar›n› da organik bazlar oluflturur.
Karfl›l›kl› yer alan nükleotit zincirinde basamaklar› oluflturan bazlardan daima guanin
sitozinin; adenin de timinin karfl›s›na gelir. Karfl›l›kl› gelen bazlar birbirine hidrojen
ba€lar›yla ba€lan›r. Adenin ile timin aras›nda iki, guanin ile sitozin aras›nda üç hidrojen
ba€› kurulur (fiekil 1.21). 

Bir DNA molekülünde adenin say›s› timine, guanin say›s› sitozine eflittir. 

Bazlar›n bilinen bu eflleflmelerinden dolay› DNA zincirlerinden birinin baz dizilifli
biliniyorsa di€erinin baz dizilifli bulunabilir. Örne€in, GACTATTGC ..... dizilimine
sahip bir DNA parças›n›n karfl› zincirindeki dizilimi CTGATAACG..... biçimindedir.
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Bakteri hücrelerinde DNA sitoplazmada bulunur. Paramesyum, amip gibi bir hücreliler
ile mantar, hayvan hücrelerinde çekirdek ve mitokondride; bitkilerde ise çekirdek,
mitokondri ve kloroplastlarda bulunur.

RRNNAA  mmoolleekküüllüünnüünn  yyaappııssıı::  RNA molekülü çok say›da nükleotidin tek s›ra hâlinde
yan yana dizilmesi sonucu oluflur (fiekil 1.22).

RNA molekülünün yap›s›nda riboz, fosfat grubu ve organik bazlar bulunur. Organik
bazlar adenin, guanin, sitozin ve urasildir.�

##eekkiill  11..2222::  RRNNAA’’nnıınn  tteekk  iipplliikktteenn  oolluu""aann  vvee  kkaattllaannmmaallaarr  yyaappmmıı""  hhââllddeekkii    ppoolliinnüükklleeoottiitt  zziinncciirriinniinn  mmooddeellii  

##eekkiill  11..2211::  DDNNAA  mmoolleekküüll  mmooddeellii
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�

RNA molekülü ribozomlarda, sitoplazmada, çekirdekte, mitokondri ve kloroplastlarda
bulunur. RNA molekülleri hücrede DNA’daki bilgiye göre sentezlenir. Hücrede yeni
proteinlere gereksinim oldu€unda DNA’dan RNA’lar sentezlenir, çünkü RNA molekülleri
hücrede protein sentezinin gerçekleflmesinde  kilit rol oynayan nükleik asitlerdir.

RNA’n›n görevi DNA’dan ald›€› genetik bilgiye uygun olarak protein sentezini
gerçeklefltirmektir. Hücrede yap› ve görevlerine göre protein sentezinde rol alan üç
çeflit RNA molekülü vard›r.  

--  MMeessaajjccıı  RRNNAA  ((mmRRNNAA))::  Sentezlenecek proteinin amino asit dizisini belirleyen bilgiyi 
DNA’dan al›r ve ribozomlara tafl›r.

--  RRiibboozzoommaall  RRNNAA  ((rrRRNNAA))::  Protein sentezinde görevli olan ribozomlar›n yap›s›na 
kat›l›r.

--  TTaa""ııyyııccıı  RRNNAA  ((ttRRNNAA))::  Protein sentezi s›ras›nda sitoplazmadaki amino asitleri 
tan›r ve ribozoma tafl›r.

RNA’n›n her hücredeki miktar› farkl›l›k gösterir. Kas hücreleri gibi protein sentezinin
yo€un oldu€u hücreler de fazla miktardad›r.

AAddeennoozziinn  TTrriiffoossffaatt  ((AATTPP))
Hücrede; kas hücrelerinin kas›lmas› gibi enerji gerektiren, hücre bölünmesi s›ras›nda

kromozomlar›n hareketi gibi mekanik, hücre içinden d›flar›ya baz› maddelerin at›lmas›
gibi tafl›ma, yap› birimlerinden büyük moleküllerin sentezlenmesi gibi kimyasal ifller
gerçekleflir. Sözü edilen bu ve buna benzer birçok olay için hücreye enerji sa€layan molekül
ATP’dir.

Nükleotitler yaln›zca nükleik asitlerin yap›s›nda yer almaz. Hücrede farkl› görevler
üstlenmifl nükleotit yap›l› moleküller de bulunur. Bu moleküller enerji tafl›mak, koenzimlerin
yap›s›na kat›lmak gibi ifllevleri yerine getirir. 

ATP (Adenozin Trifosfat), hücrede enerji tafl›ma görevini üstlenmifl  nükleotit yap›l›
bir bilefliktir. 

� Nükleik asit çe"itleri nelerdir?

� Nükleik asitlerin yapı birimleri nelerdir?

� Nükleik asitler arasındaki farklar nelerdir?
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ATP’nin yap›s›n› adenin, riboz ve fosfatlar oluflturur. Adenin ve riboz birbirine ba€l›d›r.
Böylece adenozin nükleozit olu"ur. Riboza da  üç fosfat grubu ba€lanabilir (fiekil 1.23). 

Nükleozite ba€l› fosfat gruplar› aras›ndaki kimyasal ba€lar molekülün enerji tafl›ma
iflini yapmas›nda önemlidir. Çünkü ba€l› olan son iki fosfat, molekülden ayr›labilir. Her
fosfat molekülü ayr›ld›€›nda ba€ k›r›l›r. Aç›€a ç›kan fosfat molekülü hücrede baflka
moleküllere aktar›labilir. Bu olay fosforilasyon olarak adland›r›l›r. Bu yolla enerji bir
molekülden di€erine aktar›lm›fl olur. Fosfat grubunu alan molekül kimyasal tepkimelere
girmeye daha yatk›n hâle gelir. 

Hücrede enerji gerektiren pek çok olay fosforilasyon yoluyla ATP’den sa€lanan
enerji sonucu gerçekleflir. Bu dönüflüm s›ras›nda enerjinin bir k›sm› ›s›ya dönüflür.

ATP’den bir fosfat ayr›ld›€›nda molekül ADP (adenozin difosfat)’ye dönüflür
(fiekil 1.24). Bu ba€›n k›r›lmas› ile laboratuvar koflullar›nda 7300 kalorilik enerji aktar›l›r.
Canl› hücrelerde bu miktar çok daha fazlad›r. Bu reaksiyonlar s›ras›nda bileflikten ayr›lan
fosfat, organik bir moleküle ba€l› olmad›€›ndan inorganik fosfat olarak adland›r›l›r ve 
sembolize edilmesi gerekti€inde P‹ k›saltmas›yla gösterilir. ATP’nin hidrolizi afla€›daki
denklemde gösterilmifltir. 

ATP + H2O            ADP + P‹ Aktar›lan enerji 7300 kalori

ADP’den bir fosfat ayr›ld›€›nda da AMP (adenozin monofosfat) oluflur. ATP’den
fosfatlar›n ayr›lmas› hidroliz ile gerçekleflir. 

##eekkiill  11..2233::  AATTPP’’nniinn  yyaappııssıınnıı  oolluu""ttuurraann  bbiirriimmlleerr  
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ATP’nin hidroliziyle enerji aç›€a ç›karan bu tepkimeler tüm canl› hücrelerinde gerçekleflir.

Canl› varl›klar›n ortak özelliklerinden birinin enerjiyi kullanabilme ve solunumla
yeniden aç›€a ç›karabilme oldu€unu an›msay›n›z.

Bir göl suyunda yaflayan amibin bölünmesi, bitkinin yeni tomurcuklar oluflturmas›,
koflan bir sincab›n kaslar›n›n kas›lmas› için enerji gereklidir. Bu enerjiyi karfl›lamak
amac›yla hücrelerde ATP tüketilir. Ancak ATP yenilenebilen bir kaynakt›r. ADP’ye
dehidrasyon senteziyle bir inorganik fosfat eklenmesi sonucu ATP sentezlenir.  Oksijenli ve
oksijensiz solunum ATP sentezinin gerçekleflti€i metabolik olaylard›r. 

ADP + P‹ ATP + H2O                Tutulan enerji 7300 kalori

� ATP’nin hücre için önemini aç›klay›n›z. 

� ATP’nin yap›s›na kat›lan moleküller nelerdir?

##eekkiill  11..2244::  AATTPP’’nniinn  hhiiddrroolliizzii

�
�
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AALLII##TTIIRRMMAALLAARR

A. Afla€›daki ifadeleri okuyunuz. Do€ru olanlar için ( D ), yanl›fl olanlar  için ( Y ) 
harfi yazarak yan›tlay›n›z. 

1. (...)  Üreme canl›lar›n ortak özelliklerinden biridir. 
2. (...) Kohezyon, bitkilerde  suyun yerçekimine z›t yönde tafl›nmas›n› mümkün k›lar.
3. (...) Canl› hücrelerin hücre içi pH’si 2’ye yak›n ve asidiktir. 
4. (...) Mineraller  canl› hücrelerinde  gereksinim duyulan organik bilefliklerdir.
5. (...)  ‹ki molekül monosakkaritin birleflmesi sonucu bir molekül disakkarit meydana

gelir.

B. Afla€›daki paragraflarda bofl b›rak›lan yerleri do€ru terim, kavram ya da sözcüklerle 
tamamlay›n›z. 

1. “Çok say›da monosakkaritin birleflmesiyle  oluflmufl büyük moleküllü karbon-
hidratlara polisakkarit denir. Polisakkaritlerin temel yap› birimini ………..
molekülü oluflturur. ………., glikojen, selüloz ve kitin birer polisakkarittir. Bu 
organik bileflikler hücrede besin deposu ve yap› maddesi olarak görev yaparlar.”

2. “DNA molekülü iki polinükleotit zincirinden oluflur. Bu iki zincir …….. flekilde 
k›vr›lm›fl, merdivene benzer bir yap›dad›r. Merdivenin kenarlar›n› ....... ve fosfat 
molekülleri, basamaklar›n› da ………….. oluflturur.” 

3. “Yap› birimlerinin birbirine ba€land›€› bir tepkime s›ras›nda bir molekül su 
ç›k›fl›yla  birlikte iki molekül aras›nda kovalent ba€ kuruluyorsa bu tür tepkimeler 
.................... olarak adland›r›l›r. Metabolik olaylar esnas›nda hücrenin gereksinimi 
olan büyük organik bileflikler sentezlenirken de bu tip tepkimelerin tersine organik 
bileflikler su kat›l›m› fleklinde olan ………………..yap› birimlerine  ayr›labilirler.”

4. “‹ster bir hücreli olsun bakteri ve mayalar gibi ya da çok hücreli olsun a€açlar ve 
insanlar gibi. Tüm canl›lar hücreli yap›ya ve organizasyona sahiptir, hücrelerinde 
kal›t›m maddesi olan ………. tafl›r, ürer,  büyür ve geliflir,   ………. tepki verir, 
enerji kullan›r, iç dengeyi düzenler.” 

5. “Canl› hücrelerde aktivasyon enerjisi engelini düflürerek tepkimeleri h›zland›ran 
biyolojik katalizörlere …………….. denir.” 
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! ÖÖZZEETT

Biyologlar canl›lar›n ortak özelliklerini hücreli yap›ya ve organizasyona sahip
olma,  DNA  tafl›ma,  üreme, büyüme ve geliflme, uyar›lara tepki verme, enerji kullanma,
iç dengeyi  düzenleme  olarak belirlemifllerdir. Tüm canl›lar bu ortak özellikleri tafl›rlar.

Canl› hücrelerin moleküler yap›s›ndaki bileflikler organik ya da inorganik olabilirler.
Su, bazlar, asitler ve çeflitli tuzlar, mineraller canl›n›n yap›s›nda bulunan baz› inorganik
bilefliklerdir. Karbonhidratlar, ya€lar, proteinler, enzimler, nükleik asitler, vitaminler ve
ATP canl›n›n yap›s›na kat›lan organik bilefliklerdir.

Suyun,  kohezyon, s›cakl›€› kararl› tutabilme, dondu€u zaman genleflme, iyi bir
çözücü olma gibi özellikleri yeryüzünü canl›lar›n yaflamas› için uygun bir ortam hâline
getirir.

Canl› hücrelerin ço€unun hücre içi pH’si 7’ye yak›nd›r. pH’deki küçük bir de€ifliklik
hücre için zararl› olabilir. Bu nedenle canl›da hücre içi ve hücre d›fl› s›v›larda pH
de€iflikliklerine karfl› önlem al›n›r. Baz› maddeler biyolojik s›v›lar›n pH’lerinde ortaya
ç›kabilecek de€iflimleri önler. Mineraller  genelde çok az oranlarda gereksinim duyulan
basit inorganik bilefliklerdir. Sodyum klorür yani sofra tuzu günlük diyetimizde bulunan
tuzlardan biridir. ‹norganik bir madde olan  tuzlar biyolojik s›v›lar›n pH dengesinde rol
oynar.  

Karbon içeren  bileflikler organik bileflik ad›n› al›r. Genelde bu bileflikler hücrede
sentezlenir  ve canl› yap›s›nda bulunur. Hücrelerde küçük organik bilefliklerin  birleflmesiyle
çok atomlu büyük organik bileflikler oluflur.  Bunlar karbonhidratlar, proteinler, lipitler
ve nükleik asitlerdir. 

Canl› hücrelerde aktivasyon enerji engelini düflürerek tepkimeleri h›zland›ran
biyolojik katalizörlere enzim denir. Enzimlerin ço€u proteindir. Vitaminler, hayvanlar›n
kendilerinin sentezleyemedi€i ve besin maddesi olarak az miktarda gereksinim duydu€u
organik bilefliklerdir. Dengeli ve yeterli beslenme için protein, karbonhidrat ve ya€larla
beraber vitaminlerin de al›nmas› gerekir.

DNA (deoksiribonükleik asit) ve RNA (ribonükleik asit) nükleik asit olarak adland›r›lan
organik bilefliklerdir. Canl›larda enerji üretimi, protein sentezi, hücre bölünmesi, üreme
hücrelerinin oluflturulmas› gibi yaflamsal olaylar nükleik asitlerdeki bilgilerle kontrol
edilir.

Hücrede farkl› görevler üstlenmifl nükleotit yap›l› moleküller de bulunur. Bu moleküller
enerji tafl›mak, koenzimlerin yap›s›na kat›lmak gibi ifllevleri yerine getirir. ATP (Adenozin
Trifosfat) enerji tafl›ma iflinde görevli,  nükleotit  yap›l› bir bilefliktir.  
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TTEESSTT  II--II

1. Afla€›daki organik bilefliklerin hangisinden enerji kayna€› olarak  yararlanabiliriz?

A) Vitaminler 
B) Nükleik asitler
C) Monosakkaritler
D) RNA

2. Afla€›daki vitaminlerin hangisi kan›n p›ht›laflmas›nda görevlidir? 

A) B12 vitamini        
B) K vitamini  
C) E vitamini  
D) A vitamini

3.    Afla€›daki organik molekül  ve yap› birimi efllefltirmelerinden  hangisi yyaannll››flfltt››rr??

A) Maltoz-glikoz
B) Niflasta-glikojen
C) Dipeptit-amino asit
D) Laktoz-glikoz, galaktoz

4.   Bir enzimin en iyi düzeyde çal›flabilmesi için ortam›n; 
I. pH derecesi 
II. S›cakl›€›
III. Su miktar› 

özelliklerinden  hangisi ya da hangilerinin en uygun düzeyde olmas› gerekir?

A) Yaln›z I 
B) Yaln›z II
C) II ve III 
D) I, II ve III 

5. Hemoglobinin yap›s›na kat›lan mineral hangisidir? 

A) ‹yot  
B) Sodyum
C) Demir 
D) Magnezyum 

�
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6. 
I. Azotlu organik bir baz 
II. Befl karbonlu fleker 
III. Fosfat gruplar› 

DNA’da yer alan adenin nükleotit ile RNA’da yer alan adenin nükleotitler hangi ya da
hangileri bak›m›ndan farkl›l›k gösterir? 

A) Yaln›z I
B) Yaln›z II 
C) I ve II      
D) I ve III

7. Afla€›dakilerden hangisi ya€lar›n hayvanlardaki görevlerinden ddee€€iillddiirr??

A) Enerji verici olarak kullan›l›rlar.
B) Baz› enzimlerin yap›s›na kat›l›rlar.
C) Vücutta depolanarak koruyuculuk yaparlar.
D) Hücre zar›n›n yap›s›na kat›l›rlar. 

8. ‹nsanda hangi mineral  kemik hücrelerinin yap›m› için öncelikle gereklidir?

A) Magnezyum 
B) Demir
C) Fosfor
D) Kalsiyum

9. Hangisinin yap›s›nda doymufl ya€ asitleri bulunur? 

A) Tereya€
B) M›s›rözü ya€›
C) Soya ya€›
D) Ayçiçe€i ya€› 

10. Hangi madde enzimlerin çal›flmas›n› durdurur? 

A) Arsenik
B) Su
C) A vitamini
D) Potasyum 



BB!!YYOOLLOOJJ!!  11--22

4499

CC.. HHüüccrree::  CCaannllııllıı""ıınn  TTeemmeell  BBiirriimmii
Evrendeki tüm karma!ık yapılı varlıklar daha  küçük  ve basit yapı birimlerin çe!itli

düzeylerde organize olmasıyla meydana gelir. Karma!ık sistemleri çözümlemeye bu
yapı birimlerini incelemek ve tanımakla ba!layabiliriz. 

Önceki bölümde canlıların yapısını olu!turan kimyasal bile!iklerin özelliklerini
ö"rendiniz. Bu bölümde canlı sistemlerde kimyasal bile!iklerden sonra gelen organizasyon
düzeyi olan hücreyi inceleyeceksiniz.   

11..  HHüüccrree  iillee  !!llggiillii  ÇÇaallıı##mmaallaarrıınn  TTaarriihhsseell  GGeellii##iimmii
17. yüzyılın ortalarında #ngiliz bilim insanı Robert Hooke (Rabırt Huk) kendi

geli!tirdi"i mikroskop ile çe!itli malzemeleri inceledi (Resim 1.15). Bunlardan biri
a"aç kabu"undan yapılmı! !i!e mantarı idi. Çok ince kesitler alarak inceledi"i !i!e
mantarında küçük, odacık !eklinde yapılar gördü ve bunlara Latincede “hücre” 
anlamına gelen “cellulae” (selüla)  adını verdi. Gözlemledi"i yapılar canlı hücreler
de"il ölü hücrelerin duvarlarıydı. 

RReessiimm  11..1155::  aa..  RRoobbeerrtt  HHooookkee’’uunn  kkuullllaannddıı""ıı  mmiikkrroosskkoopp  vvee  bb..  ggöözzlleemmlleeddii""ii  aa""aaçç  mmaannttaarrıı  kkeessiittiinniinniinn  ggöörrüünnttüüssüü

Robert Hooke’un çalı!masını ba!ka bilim insanlarının çalı!maları izledi. 17.
Yüzyılın sonlarında Anton van Leeuwenhoek (Anton van Lövenhuk) kendi geli!tirdi"i
mikroskop ile bir hücreli canlıları gözlemledi (Resim 1.16). Ayrıca sperm hücrelerini
ve bakterileri de inceledi. 

19. yüzyılın ba!ında daha geli!mi! mikroskopların ke!fedilmesi hücre konusundaki
bilgilerin artmasını sa"ladı. #ngiliz bilim insanı Robert Brown (Rabırt Bravn) #nceledi"i
hücrelerin içinde küresel bir yapının bulundu"unu fark etti ve buna “çekirdek” anlamına
gelen “nucleus” (nükleus) adını verdi. 



BB!!YYOOLLOOJJ!!  11--22

5500

�

1838’de Alman botanikçi Matthias Schleiden (Matyas $laydın) çekirde"in, hücrenin
geli!iminde rol oynadı"ını öne sürdü. Takip eden yıllarda Theodore Schwann (Teodor
$ıvan), Schleiden’ın görü!ünü geli!tirerek hem bitki hem de hayvanların hücrelerden
olu!tu"unu ve bunların yapısında çekirdek bulundu"unu  söyledi. Schwann aynı zamanda
“Bir hücre daha büyük bir organizmanın yapısında yer alsa da kendi ya!amsal etkinliklerini
sürdürür.” görü!ünü de ileri sürdü.

Schwann’dan yakla!ık on yıl sonra Alman bilim insanı Rudolf Virchow (Rudolf
Virçov) hücre büyümesi ve üremesi ile ilgili çalı!malarından yola çıkarak var olan hücrelerin
daha önceki hücrelerin bölünmesiyle olu!tu"unu söyledi.  Böylece 19. yüzyılın ortalarına
do"ru mikroskobik gözlemler hücre ile ilgili üç önemli genellemenin ortaya çıkmasını
sa"ladı. Bu genellemelere “Hücre Teorisi” adı verildi:     

1. Bütün canlılar bir ya da daha fazla hücreden olu!mu!tur.
2. Hücre, canlılık özelliklerini gösteren en küçük yapı birimidir.
3. Yeni hücreler var olan hücrelerin bölünmesi ve büyümesi ile olu!ur. 

Bu teori hücre biyolojisinin (sitolojinin) geli!tirilmesi için temel olu!turdu. Daha
sonraki yıllarda hücrenin daha detaylı incelenmesini sa"layan araç, gereç, yöntem ve
teknikler geli!tirildi (Resim 1.17). Örne"in incelenecek malzemeden çok ince kesitler
alınmasını sa"layacak araçlar, hücreleri boyayarak daha kolay gözlemlenmesini sa"layan
kimyasal maddeler üretildi. Bu sayede hücre içindeki mitokondri, Golgi cisimci"i vb.
yapılar tanımlandı. Kromozomlar incelendi ve kromozomların canlının kalıtsal bilgisini
ta!ıdı"ı belirlendi. 

Hücre içindeki yapıları birbirinden ayırarak incelemeyi kolayla!tıran santrifüj adı
verilen araç geli!tirildi. Elektron mikroskobunun ke!fiyle hücrenin iç yapısı hakkında
ayrıntılı bilgiler elde edilmeye ba!landı. 

RReessiimm  11..1166::  LLeeeeuuwweennhhooeekk’’uunn  kkuullllaannddıı""ıı  mmiikkrroosskkoopp
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Hücredeki büyük moleküllerin yapısını incelemeyi sa"layan yöntemler sayesinde
DNA’nın yapısı ke!fedildi. Proteinlerin i!levleri ve yapısı incelendi. Bir canlıdan di"erine
gen (DNA parçaları) aktarılmasını sa"layan yöntemler geli!tirildi. Örne"in insan insülin
geni bakterilere aktarıldı. 2000’li yılların ba!ında önce bir koyunun daha sonra kedi,
fare, köpek gibi birçok memeli hayvanın kopyalanması (klonlanması) sa"landı. 

Hücreyle ilgili çalı!malar ve elde edilen bilgiler hızla artmaya devam etmektedir.
Ancak hücresel yapılar ve süreçlerle ilgili cevaplanmayı bekleyen daha pek çok soru
vardır. Teknolojideki hızlı geli!im bu soruların da cevaplarını bulmalarında bilim insanlarına
yardımcı olmaktadır. 

RReessiimm  11..1177::  HHüüccrreelleerriinn  iinncceelleennmmeessiinnddee  kkuullllaannııllaann  cciihhaazzllaarrddaann    aa..  ıı##ııkk  mmiikkrroosskkoobbuu,,    
bb..  eelleekkttrroonn  mmiikkrroosskkoobbuu,,  cc..  ssaannttrriiffüüjj

Hücreyi gözlemleyen ilk bilim insanı kimdir?

Hücre konusunda daha fazla bilgi edinilmesini sa!layan teknolojik geli"meler
nelerdir?

22..  HHüüccrreenniinn  TTeemmeell  ÖÖzzeelllliikklleerrii  vvee  !!##lleevvlleerrii
Tüm canlılar hücrelerden olu!mu!tur ve canlıların ço"u hayata bir hücre ile ba!lar.

Bu hücre tekrar tekrar bölünerek genellikle milyarlarca hücre içeren bir canlıyı olu!turur.
Canlının geli!iminin ba!langıcında olu!an hücreler birbirine benzer. Ancak daha sonraki
a!amalarda hücreler de"i!imler geçirir ve hem yapıları hem de i!leyi!leri bakımından
farklıla!ır. Hücreler bu !ekilde belirli görevleri gerçekle!tirmek için özelle!ir. Örne"in
oksijen ta!ıma, sindirim enzimleri üretme, dı! ortamdaki de"i!imleri algılama gibi
görevleri yerine getirmelerini sa"layacak özellikler kazanırlar (Resim 1.18). Bir canlıdaki
hücreler bu !ekilde farklı özellikler kazansa da bazı ortak özellikler ta!ır. Sadece bir
canlıyı olu!turan hücreler de"il tüm hücrelerin payla!tıkları bazı ortak özellikler vardır:

�

�
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Tüm hücreler iç ortamlarını bulundukları dı! ortamdan ayıran bir bariyerle çevrilidir.
Hücre zarı olarak adlandırılan bu bariyer lipit, protein ve karbonhidrat moleküllerinden
olu!mu!tur. 

Bütün hücrelerin enerji üretimi, biyolojik moleküllerin sentezlenmesi gibi hayatsal
faaliyetlerinin gerçekle!ti"i bir iç ortamları vardır. Sitoplazma adı verilen bu iç ortam,
çözünmü! hâlde çe!itli maddeler barındıran bir sıvı ve farklı görevler için özelli!mi!
yapılar olan organelleri kapsar. Sıvı ortamın içeri"i, organellerin yapısı ve çe!idi hücreden
hücreye farklılık gösterir.

Tüm hücreler kalıtsal bilgiyi ta!ıyan DNA’nın bulundu"u genellikle merkezî bir
bölgeye sahiptir. Hücreler kalıtım maddesinin (DNA’nın) bulundu"u bu bölgenin zarla
çevrili olup olmamasına göre ikiye ayrılır. 

Kalıtım maddesi zarla çevrili olmayan hücreler prokaryot hücre bu hücre yapısına
sahip canlı prokaryot canlı olarak adlandırılır. Prokaryot hücrelerde kalıtım maddesinin
bulundu"u bölgeye nükleer alan (çekirdek alanı) adı verilir.

Kalıtım maddesi zarla çevrili olan hücreler ökaryot hücre bu hücre yapısına sahip
canlı ökaryot canlı olarak adlandırılır. Ökaryot hücrelerde zarla çevrili kalıtım maddesinin
olu!turdu"u yapıya çekirdek adı verilir.

Prokaryot ve ökaryot hücrelerin di"er özellikleri konunun ilerleyen bölümlerinde
daha detaylı açıklanacaktır. Öncelikle tüm hücrelerde ortak yapı olan hücre zarını 
tanıyacaksınız.

�

�

RReessiimm  11..1188::  aa..  KKaannddaa  ookkssiijjeenn  ttaa##ııyyaann  aallyyuuvvaarr  hhüüccrreelleerrii,,  bb..  EEnnzziimmlleerr  vvee  ddii""eerr  ssaallggıı  mmaaddddeelleerriinnii  üürreetteenn  
ggoobblleett  hhüüccrreelleerrii,,    cc..  UUyyaarrttııllaarrıı  aallggııllaayyaann  vvee  iilleetteenn  ssiinniirr  hhüüccrreelleerrii  

Hücre zarı ve sitoplazma nedir?�



BB!!YYOOLLOOJJ!!  11--22

5533

$$eekkiill  11..2255::  FFoossffoolliippiitt  mmoolleekküüllüünnüünn  hhiiddrrooffoobbiikk  vvee  hhiiddrrooffiilliikk  kkııssıımmllaarrıı

HHüüccrree  ZZaarrıı
Hücrelerin iç ortamları onları çevreleyen dı! ortamdan farklı bir bile!ime sahiptir.

Bu bile!imin korunması canlılı"ın devamı için gereklidir. Hücre içeri"inin, hücrenin
gereksinimine göre sabit bir bile!imde kalmasını sa"lamak hücre zarının görevidir.
Seçici geçirgen özelli"i sayesinde hücre zarı bazı maddeleri hücre içine alırken bazılarının
giri!ini önler. Bazı maddelerin ise hücre dı!ına verilmesini sa"lar. Bu !ekilde iç ortamdaki
madde bile!iminin düzenlenmesi görevini yerine getirir. Hücreyi dı! ortamdan ayıran
ve hücrenin sınırlarını belirleyen hücre zarı aynı zamanda di"er hücrelerle haberle!mede
de rol oynar.  

HHüüccrree  ZZaarrıınnıınn  YYaappııssıı::  Bütün biyolojik zarlar (hücre zarı, organel zarları vb.)  çok
ince bir tabaka hâlinde düzenlenmi! protein, lipit ve karbonhidrat moleküllerinden olu!ur.
Bu moleküllerin zardaki da"ılımı ve oranı zarın hücredeki görevine göre farklılık 
gösterebilir.

Hücre zarının hem iç hem de dı! yüzü genellikle sıvı bir ortamla temas hâlindedir.
Zarın kendisi de akı!kan bir yapıya sahiptir. Ancak yapısındaki molleküllerin özellikleri
nedeniyle zar bütünlü"ünü korur ve da"ılmadan kalır. 

Fosfolipitler ve steroitler hücre zarının yapısında yer alan iki önemli lipit türüdür.
Fosfolipit moleküllerinin hidrofilik (su ile temas etmeye e"ilimli) ve hidrofobik (sulu
ortamdan uzak kalmaya e"ilimli) olan iki bölümü vardır ($ekil 1.25).

Fosfolipit molekülünün hidrofilik olan fosfat grubunun bulundu"u bölüm sıvı
ortamla temas edecek !ekilde zarın iç ve dı! yüzeyinde yer alır. Hidrofobik özellikteki
ya" asitlerinin bulundu"u bölüm ise sıvı ortamdan uzak kalacak !ekilde zarın iç kısmında
yer alır. Yani fosfolipitler fosfat grupları dı!a, kuyruk kısımları birbirine bakacak !ekilde
çift katlı bir tabaka olu!turur ($ekil 1.26). Steroitler de fosfoliptler gibi hidrofobik ve
hidrofilik kısımlara sahiptir. Hayvan hücrelerinin zarında bulunan steroit türü genellikle
kolesteroldür. Kolesterol zarın akı!kanlı"ının sa"lanmasında rol oynar. Bitki hücrelerinde
ise farklı steroit türleri bulunur.  
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$$eekkiill  11..2266::  FFoossffoolliippiitt  mmoolleekküülllleerriinniinn  oolluu##ttuurrdduu""uu  ççiifftt  kkaattllıı  ttaabbaakkaa

Proteinler zarda lipit tabakasına gömülü !ekilde ya da zarın yüzeyinde yer alır. Zar
proteinleri görevlerine göre gruplandırılabilir. Ta!ıyıcı proteinler suda çözünen küçük
moleküllerin ve iyonların zardan geçi!ini sa"lar. Almaç proteinleri hücreye gelen kimyasal
uyaranların örne"in hormonların ba"lanmasını ve bu uyaranlara hücresel tepkinin 
ba!latılmasını sa"lar. Hücresel tanıma ve ba"lanma proteinleri doku ve organların olu!umu
sırasında hücrelerin birbirini tanımasını ve birbirlerine ba"lanmasını sa"lar.

Protein ve lipitlerin yanı sıra zar yapısında karbonhidratlar da yer alır.
Karbonhidratlar hücre zarının dı! yüzeyinde ve lipit ya da protein moleküllerine ba"lı
olarak bulunur. Hücrenin özgüllü"ünün sa"lanmasında, kimli"inin belirlenmesinde
karbonhidratlar da rol oynar. Ba"ı!ıklık sisteminin vücut hücrelerini ve dı!ardan vücuda
giren yabancı hücreleri (bakteri vb.) ayırt etmesinde zarda proteinlere ya da lipitlere
ba"lanmı! olan karbonhidratlar rol oynar. 

Yukarıda sözü edilen moleküllerin zar yapısındaki yerle!im !ekli akıcı mozaik zar
modeli ile açıklanır ($ekil 1.27). Bu modele göre zarın akıcı kısmı fosfolipitlerin olu!turdu-
"u çift katlı tabakadır. Bu tabaka esnektir ve fosfolipit molekülleri yer de"i!tirerek taba-
ka içinde hareket edebilir. Zarın akıcı olması büyüme, hareket etme gibi hücresel faaliyet-
ler için önemlidir. Fosfolipit tabaka birçok molekülün geçi!ini önleyen bir bariyer olu!tu-
rur. Çok yüksek ve çok dü!ük sıcaklıklar zarın akıcılı"ını bozarak hücreye zarar verir. 

Hücre zarına mozaik görüntüsünü veren ise protein molekülleridir. Proteinler lipit
tabakası içine da"ılmı!tır ve fosfolipit molekülleri gibi zar içinde yer de"i!tirebilir.
Proteinlerin bir kısmı zar içine gömülmü! hâldedir. Örne"in ta!ıma ve almaç proteinleri
zarın lipit tabakası içinde yer alır. Bazı proteinler ise zarın yüzeyinde bulunur. Yüzeysel
proteinler genellikle zarın iç yüzeyinde yer alır ve hücre zarının !eklinin korunması için
destek sa"lar. 



BB!!YYOOLLOOJJ!!  11--22

5555

�

�

$$eekkiill  11..2277::  AAkkııccıı  mmoozzaaiikk  zzaarr  mmooddeelliinnee  ggöörree  hhüüccrree  zzaarrıınnıınn  yyaappııssıı

Akıcı mozaik zar modeli nedir? Açıklayınız.

Zarın yapısında hangi organik bileflikler bulunur?

HHüüccrree  ZZaarrıınnddaann  MMaaddddeelleerriinn  GGeeççii##ii::  Hücre zarının temel görevi hücre içi ile
dı!ı arasındaki madde ta!ınmasını kontrol etmektir. Madde ta!ınmasının düzenlenme-
sinde hücre zarının seçici geçirgen özellikte olması rol oynar. Bu özellik maddelerin
hücre zarından kontrollü geçi!ini sa"lar.

Hücre zarı;
- Küçük molekülleri büyük moleküllere göre,
- Nötr maddeleri iyonlara göre,
- Negatif iyonları pozitif iyonlara göre,
- Ya"da çözünen maddeleri çözünmeyenlere göre,
- Ya"ı çözen maddeleri çözmeyenlere göre daha kolay geçirir. 

Hücre zarından küçük moleküllü maddelerin ta!ınması enerji harcanıp harcanma-
masına göre aktif ve pasif ta!ıma olmak üzere iki !ekilde gerçekle!ir.

--  PPaassiiff  ttaa##ıımmaa::  Pasif ta!ımanın temeli difüzyona dayanır. 

#yon ya da moleküllerin deri!imlerinin fazla oldu"u bölgeden az oldu"u bölgeye
do"ru hareketine difüzyon denir.

Deri!im bir molekülün ya da iyonun birim hacimdeki sayısıdır.�
�
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Bir beherdeki suya küp !eker at›ld›"›nda, bir süre sonra !eker suyun her tarafına
yayılır ($ekil 1.28). $eker moleküllerinin su içinde yayılması difüzyonla gerçekle!ir.
Difüzyon madde taneciklerinin sürekli ve her yönde hareket hâlinde olmasına dayanır.
Deri!im farklılı"ının bulundu"u bir ortamda madde tanecikleri (moleküller ya da iyonlar)
deri!imlerinin yüksek oldu"u bölgeden deri!imlerinin dü!ük oldu"u bölgeye do"ru
hareket etme e"ilimindedir. Taneciklerin bu hareketi ile tanecikler ortama yayılır ve
deri!im farkı ortadan kalkar. Deri!im farkı e!itlendikten sonra da madde tanecikleri
hareket etmeye devam eder. Ancak deri!imde net bir de"i!im olmaz. Bu duruma denge
hâli denir.

Pasif ta!ımada maddeler seçici geçirgen zarla ayr›lm›fl iki ortam aras›nda, deri!imlerinin
yüksek oldu"u taraftan dü!ük oldu"u tarafa do"ru hareket eder. Deri!im farkı ta!ımanın
gerçekle!mesi için gerekli enerjiyi sa"lar. Hücre enerji (ATP) harcamaz.

Pasif ta!ıma ile zardan madde geçi!i basit difüzyon, kolayla!tırılmı! difüzyon ve
ozmoz olmak üzere gruplandırılabilir. 

BBaassiitt  ddiiffüüzzyyoonn:: Ya"da çözünebilen ve küçük yapılı moleküller hücre zarının lipit
tabakasından basit difüzyonla geçebilir ($ekil 1.29). Karbon dioksit, oksijen gibi inorganik
maddeler ve steroit yapılı hormonlar gibi organik maddeler zardan bu yolla geçer. Bu
tür moleküller deri!imlerinin fazla oldu"u ortamdan az oldu"u ortama do"ru difüzyon-
la zardan geçerek ta!ınır. Su molekülleri ya"da çözünmemesine kar!ın küçük yapılı
oldukları için lipit tabakasından difüzyonla geçebilir. Ancak suyun bu !ekilde geçi!i
oldukça yava!tır.

$$eekkiill  11..2288::  $$eekkeerr  mmoolleekküülllleerriinniinn  ssuuddaakkii  ddiiffüüzzyyoonnuu



BB!!YYOOLLOOJJ!!  11--22

5577

$$eekkiill  11..2299::  HHüüccrree  zzaarrıınnddaann  ddiiffüüzzyyoonnllaa  ggeeççeebbiilleenn  vvee  ggeeççeemmeeyyeenn  mmaaddddeelleerr

KKoollaayyllaa##ttıırrııllmmıı##  ddiiffüüzzyyoonn::  Ya"da çözünmeyen maddelerin ve iyonların hücre
zarından difüzyonu ta!ıyıcı proteinlerin yardımıyla gerçekle!ir. Bu ta!ıma yöntemi

kolayla!tırılmı! difüzyon olarak adlandırılır. Örne"in su, amino asit, !eker, Ca+ ve Cl-

iyonları gibi maddeler hücre zarından bu yolla ta!ınır. Ta!ıyıcı proteinlerin her biri
belirli bir maddeye özgüldür. Bu maddenin geçi!ini sa"larken di"er maddelerin geçi!ini
önler. Basit difüzyonda oldu"u gibi kolayla!tırılmı! difüzyon da maddenin deri!im farkına
dayalı olarak gerçekle!ir ve  hücre enerji harcamaz. 

Ta!ıyıcı proteinlerin bazıları kanal !eklindedir. Bunlar sürekli olarak açık kalan ve
maddenin geçi!i için bir yol olu!turan yapılardır ($ekil 1.30.a).  Suyun geçi!ini sa"layan
ta!ıyıcı proteinler kanal !eklindedir ve her biri saniyede bir milyon su molekülünün
geçi!ine olanak tanır.

$$eekkiill  11..3300::  aa))  KKaannaall  pprrootteeiinnlleerrii  vvee  bb))  ttaa##ııyyııccıı  pprrootteeiinnlleerr  aarraaccııllıı""ııyyllaa  mmaaddddeelleerriinn  hhüüccrree  zzaarrıınnddaann  
kkoollaayyllaa##ttıırrııllmmıı## ddiiffüüzzyyoonnuu
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Bazı ta!ıyıcı proteinler ise belirli maddelere ba"lanarak onların hücre zarından
geçi!ini sa"lar. $eker, amino asit gibi maddelerin geçi!ini sa"layan proteinler bu özelliktedir.
Bu tür ta!ıyıcı proteinler ta!ıyacakları maddeye ba"landıkları zaman !ekilleri de"i!ir ve
maddeyi zarın di"er tarafına bırakır ($ekil 1.30.b).   

OOzzmmoozz:: Su pasif olarak hem lipit tabakasından hem de kanal proteinlerinden
difüzyon yoluyla geçer. 

Suyun pasif olarak seçici geçirgen bir zardan difüzyonuna ozmoz adı verilir.  

Ozmozda su seçici geçirgen bir zarla ayrılmı! iki çözelti arasında; çözünen madde
deri!imi dü!ük olan (seyreltik) çözeltiden çözünen madde deri!imi yüksek olan (deri!ik)
çözeltiye geçer ($ekil 1.31). Burada zar suya geçirgen olmalı, çözünen maddeleri ise
geçirmemelidir. #ki ortam arasında net su geçi!i zarın iki tarafından çözünen madde
deri!imleri e!itleninceye kadar sürer. Bu a!amadan sonra da su geçi!i olur. Ancak her
iki yönde geçen su molekülü sayısı e!it oldu"undan çözeltilerin deri!iminde bir de"i!iklik
olmaz.   

Seçici geçirgen bir zarla ayrılmı! iki çözeltinden deri!imi yüksek olan, deri!imi
dü!ük olana bir emme kuvveti uygular. Bu kuvvete ozmotik basınç denir. Suyun geçi!
yönü ozmotik basıncın yüksek oldu"u tarafa do"rudur. 

Hücreler de içerdikleri protein, karbonhidrat, iyonlar vb. maddeler nedeniyle yüksek
deri!ime sahiptir. Hücre deri!imi kendi deri!imine e!it bir ortama (izotonik bir ortama)
konulursa net su alı! veri!i olmayaca"ından !eklinde bir de"i!im olmaz. E"er hücre,
deri!imi hücre içine göre daha dü!ük olan yani hipotonik bir ortamda (çözeltide) bulu-
nuyorsa ozmozla hücreye su giri!i olur ($ekil 1.32). Hücre !i!er. 

$$eekkiill  11..3311::  SSeeççiiccii  ggeeççiirrggeenn  bbiirr  zzaarrddaann  ssuuyyuunn  oozzmmoozzllaa  ggeeççii##ii  
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$$eekkiill  11..3333::  BBiittkkii  hhüüccrreessiinnddee  aa..  ttuurrggoorr  vvee  bb..  ppllaazzmmoolliizz  dduurruummllaarrıı

$$eekkiill  11..3322::  AAllyyuuvvaarr  hhüüccrreessiinniinn  iizzoottoonniikk,,  hhiippeerrttoonniikk  vvee  hhiippoottoonniikk  oorrttaammddaakkii  dduurruummuu

Hayvan hücreleri hipotonik ortamda bulunduklarında hücre duvarları olmadı"ı
için su alıp !i!erek patlar. Bitki hücrelerindeki hücre duvarı ise hipotonik çözelti içinde
hücrenin patlamasını önler. 

Hipotonik ortamdaki bitki hücresi su alarak !i!er ve hücre içeri"i hücre duvarına
basınç uygular. Bu basınca turgor basıncı denir. Otsu bitkilerin dik ve canlı durmasını
turgor basıncı sa"lar ($ekil 1.33.a). Turgor basıncı bitkilerin gaz alı! veri!ini sa"layan 
stomaların (gözeneklerin) açılıp kapanmasında da etkilidir. Stomaları çevreleyen hücrelerde
su azalınca turgor basıncı dü!er ve stomalar kapanır. 

Hücre içine göre daha fazla çözünen madde içeren (deri!imi yüksek) çözelti hipertonik
çözeltidir. Bitki hücresi hipertonik çözelti içinde kalırsa su kaybeder, hücre zarı hücre
duvarından ayrılır, sitoplazma büzülür ($ekil 1.33.b). Bu olaya plazmoliz denir. 
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Hücre bu ortamda uzun süre kalırsa ölür. Bitkilerin uzun süre susuz kaldıklarında
buru!malarının nedeni budur. Hayvan hücreleri de plazmolize u"rar. 

Plazmolize u"ramı! hücre hipotonik bir çözelti içine konulursa ozmozla su alarak
eski hâline döner. Bu duruma deplazmoliz denir. 

Görüldü"ü gibi hücre içindeki su miktarının dengede tutulması hücrenin canlılı"ını
sürdürebilmesi için çok önemlidir. Aksi takdirde hücre su kaybederek ya da fazla su alarak
zarar görebilir. Hücrede sadece su miktarı de"il pekçok maddenin belirli oranlarda dengede
tutulması gerekir. 

Hücrenin canlılı"ını sürdürmesini sa"layacak !ekilde iç ortam ko!ullarının sabit
tutulmasına hücre içi homeostasi denir. 

Hayvanlarda çe!itli iyonlar, proteinler ve di"er moleküller hücre içinde oldu"u
kadar hücreleri saran sıvıda da bulunur. Bu !ekilde hücre içi ve dı!ındaki çözeltilerin
deri!iminin e!it olması sa"lanır, hücre içinde su dengesi korunur. Böylece hücre içi
homeostasi korunmu! olur. Tatlı sularda ya!ayan paramesyum adı verilen bir hücreli
canlılar ise ozmozla giren fazla suyu bo!altım kofulu adı verilen organelleri ile hücre
dı!ına pompalayarak su dengesini korur. Bitkilerde hücre içi homeostasinin sa"lanmasına
bir örnek ise zararlı atıkların sitoplazma sıvısından ayrılarak koful içinde depolanmasıdır. 

Maddelerin difüzyon ve ozmozla zardan geçi!inden yararlanılarak çe!itli tıbbi
cihazlar geli!tirilmi!tir. Diyaliz makineleri buna örnek olarak verilebilir. Böbrek yetmezli"i
olan hastalarda böbrekler kandaki atık maddeleri süzme i!levini tam olarak yerine getiremez.
Bu nedenle kanda su, üre vb. maddelerin deri!imi artar. Bu durum vücudun iç dengesinin
bozulmasına ve organların zarar görmesine yol açar. Özel bir zar sistemi ve diyaliz sıvısı
içeren diyaliz makineleri sayesinde kandaki atık maddeler süzülerek kan temizlenir. Bu
süzme i!lemi diyaliz sıvısı ve kanda maddelerin deri!imlerinin farklı olmasından yararlanılarak
gerçekle!tirilir.

--  AAkkttiiff  ttaa##ıımmaa::  Pasif ta!ımanın aksine aktif ta!ımada maddeler deri!imlerinin
dü!ük oldu"u ortamdan yüksek oldu"u ortama ta!ınır. Aktif ta!ımayı gerçekle!tirmek
için hücreler enerji harcar. Bu nedenle aktif ta!ıma sadece canlı hücrelerde gerçekle!ir.
$ekerler, amino asitler ve iyonlar aktif ta!ıma ile hücre zarından geçer. Aktif ta!ımada
ta!ıyıcı proteinler görev alır. Ta!ıyıcı proteinler ATP’yi ADP ve P’a ayrı!tırır. Bu sıra-
da açı"a çıkan enerjinin yardımıyla ta!ıyıcı proteinler, maddelerin hücre zarından geçi!ini
sa"lar. Hücre zarından aktif ta!ımayla geçirilecek her madde için özel bir ta!ıyıcı protein
vardır. H+ (proton) pompası, Ca2+ pompası, Na+/K+ pompası aktif ta!ıma için özelle!mi!
bu yapılara örnektir.

� Basit difüzyon, kolayla"tırılmı" difüzyon ve ozmozun ortak özellikleri nelerdir?
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Na+/K+ (sodyum/potasyum) pompası hücre içinden hücre dı!ına 3 Na+ iyonu çıkarırken

hücre içine 2 K+ iyonu alınmasını sa"lar ($ekil 1.34). Sonuçta hücre dı!ında + yükler
daha fazla birikir. Hücre dı!ı ile hücre içi arasında elektriksel yük miktarı bakımından
bir fark olu!ur. Bu elektriksel yük farkı sinir hücrelerinde uyartının iletilmesinde ve
hücre içine ta!ınacak glikoz, amino asit gibi maddelerin zardan geçi!inde rol oynar. 

$$eekkiill  11..3344::  HHüüccrree  zzaarrıınnddaann  ssooddyyuumm  vvee  ppoottaassyyuumm  iiyyoonnllaarrıınnıınn  aakkttiiff  ttaa##ıınnmmaassıı

Pasif ve aktif ta!ıma iyonların ve küçük moleküllerin zardan geçi!ini sa"layan
mekanizmalardır. Hücre içine veya hücre dı!ına büyük moleküllerin de ta!ınması gerekir.
Büyük moleküllü maddelerin zardan geçi!ini sa"layan mekanizmalar endositoz ve
ekzositozdur. Endositozla hücre içine alınan maddeler proteinler, büyük moleküllerin
olu!turdu"u gruplar hatta bütün hücreler olabilir. Ekzositozla hücre dı!ına atık maddeler,
salgı ürünleri ve metabolizmanın yan ürünleri ta!ınır. Hem endositozda hem de ekzositozda
enerji harcanır. Bu nedenle endositoz ve ekzositoz sadece enerji üretebilen canlı hücrelerde
gerçekle!ir.

--  EEnnddoossiittoozz: Hücre zarından geçemeyen büyük moleküllerin koful olu!turularak
hücre içine alınmasına endositoz denir. Endositoz alınan maddenin türüne göre fagositoz
ve pinositoz olarak ikiye ayrılır. 

FFaaggoossiittoozz:: Büyük, katı moleküllerin hücre içine alınmasıdır ($ekil 1.35).
Kandaki akyuvarların ve amip gibi bazı protistlerin de aralarında bullundu"u bazı hücreler
bulundukları ortamdaki büyük molekülleri, hücre parçalarını ve hücreleri fagositozla
alabilir. Fagositozda hücre yalancı ayaklar olu!turarak alınacak maddeyi çevreler. Bu
!ekilde olu!an besin kofulu zardan ayrılarak sitoplazmaya geçer. Besin kofulu sitoplazmada
lizozom adı verilen ve sindirim enzimleri içeren organelle birle!ir. Koful içindeki

� Aktif ta"ımayı pasif ta"ımadan ayıran özellikler nelerdir?
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büyük moleküller küçük moleküllere parçalanır. Hücre için gerekli olan küçük moleküller
sitoplazmaya geçer. Kofulda kalan atık maddeler ekzositozla hücre dı!ına verilir.

PPiinnoossiittoozz:: #çinde çözünmü! büyük moleküllerle birlikte bir miktar sıvının hücre
içine alınmasıdır ($ekil 1.35). Pinositozla alınacak moleküller zara de"di"inde hücre
zarında bir çöküntü olu!ur. Bu çöküntüye pinositoz cebi adı verilir. Alınacak maddeler
bu cebe dolar. Cebin bo"umlanmasıyla olu!an koful sitoplazmaya geçer. Pinositozda
olu!an kofullar fagositozda olu!an kofullardan daha küçüktür. 

Kan yoluyla ta!ınan bazı hormonlar, kan proteinleri vb. hücrelere pinositozla alınır.
Kanda ta!ınan ve LDL adı verilen bir lipoprotein de hücre içine pinositozla ta!ınır. Bu
madde hücre içinde parçalanarak kolesterol açı"a çıkarılır. Kolesterol sitoplazmaya
geçer ve hücre içinde kullanılır. 

--  EEkkzzoossiittoozz::  Koful içindeki maddelerin hücre dı!ına verilmesine ekzositoz adı verilir.

Ekzositozda sitoplazmadaki koful hücre zarına do"ru hareket eder, hücre zarıyla
birle!ir ve içindeki maddeleri dı!arı verir ($ekil 1.36).

Tüm ökaryot hücreler ekzositozla çe!itli maddeler salgılar. Örne"in hayvanlarda
salgı hücreleri hormon, enzim, süt proteinleri, mukus vb. maddeleri bu yolla hücre dı!ına
salgılar. Bitki hücreleri de hücre duvarının yapısında yer alan karbonhidratları ekzositozla
hücre dı!ına verir. 

Her endositoz ile hücre zarından bir parça ayrılırken ekzositozla hücre zarına
parça eklenir. Bu iki mekanizmanın dengeli biçimde i!lemesi ile hücre zarı yüzeyinin
büyüklü"ü kontrol altında tutulur. 

�

$$eekkiill  11..3355::  BBüüyyüükk  mmoolleekküüllllüü  mmaaddddeelleerriinn  ffaaggoossiittoozz,,  ppiinnoossiittoozz  iillee  hhüüccrree  iiççiinnee  aallıınnmmaassıı
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$$eekkiill  11..3366::  EEkkzzoossiittoozz  iillee    hhüüccrree  ddıı##ıınnaa  bbüüyyüükk  mmoolleekküüllllüü  mmaaddddeelleerriinn  ssaallggııllaannmmaassıı

Pasif ve aktif ta!ıma, endositoz ve ekzositoz mekanizmalarının birlikte çalı!ması ile
hücreler çe!itli iyonların ve moleküllerin deri!imini belirli sınırlar içinde tutar, ihtiyacı olan
maddeleri alır, atık maddeleri uzakla!tırır. Böylece hücrenin iç dengesi korunur.

HHüüccrree  dduuvvaarrıı
Bitki hücrelerinde hücre zarını dı!tan çevreleyen yapı hücre duvarıdır. Hücre duvarı

hücreye destek sa"lar. #çi sıvı dolu ve büyük olan merkezî kofulun olu!turdu"u basınca
kar!ı direnç kazandırır. Hücreyi hastalık yapıcı bakteri ve mantarlara kar!ı korur.

Bitki hücre duvarları selüloz liflerden olu!ur. Selüloz, glikoz moleküllerinin birle!mesi
ile olu!mu! karbonhidratlardır. 

Bitki hücreleri ilk olu!tu"unda hücre duvarları nispeten yumu!ak ve esnektir.
Hücre büyüyüp olgunla!tıkça bu duvarda daha fazla selüloz birikir. Hücre duvarı geni!ler,
daha kalın ve sert bir yapı hâlini alır. Odunsu bitkilerde hücre duvarında sert ve dayanıklı
bir madde olan lignin de birikir. Milyarlarca hücrenin sa"ladı"ı destek sayesinde  a"açların
boyları yüzlerce metreyi bulabilir. #nsanlar a"açları ev ve mobilya yapımında, kâ"ıt
üretiminde kullanırlar. Pamuk, keten, bambu gibi di"er birçok bitkinin yapısındaki
selüloz da ba!ta tekstil sanayiinde kuma! üretiminde kullanılır. 

Birbirine kom!u bitki hücreleri orta lamel adı verilen jel benzeri bir madde ile bir
arada tutulur. Orta lamelin yapısını olu!turan pektin adı verilen polisakkarit bazı bitkilerden
ayrı!tırılarak reçel ve jöle gibi besinlerde kıvam artıcı olarak kullanılır. 

� Fagositoz ve pinositoz arasındaki fark nedir?

� Hücreler ekzositoz mekanizmasından hangi amaçlar için yararlanır?
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Kom!u hücreler arasında hücre duvarında plasmodesmata adı verilen mikroskobik
boyutlu geçitler bulunur ($ekil 1.37). Bu geçitlerde hücreleri birbirine ba"layan sitoplazma
uzantıları yer alır. Plasmodesmata iyonların ve küçük moleküllerin bir hücreden di"erine
do"rudan geçmesine olanak tanır. 

Mantar, alg ve bakterilerde de hücre duvarı vardır. Bu canlıların hücre duvarlarını
olu!turan temel madde de karbonhidratlardır. Mantarların hücre duvarında kitin adı
verilen azotlu bir polisakkarit bulunur. Alglerin hücre duvarını olu!turan yapılar farklılık
gösterir. Örne"in alglerin bir grubu olan diatomlarda hücre duvarı pektin ve silisyumdan
olu!ur. Bakterilerin hücre duvarında ise polisakkarit ve proteinden olu!mu! peptidoglikan
bulunur. Hayvan hücrelerinde hücre duvarı bulunmaz.

$$eekkiill  11..1133::    aa..  BBiittkkii  hhüüccrreelleerriinnddee  hhüüccrree  dduuvvaarrıı  vvee  ppllaassmmooddeessmmaattaa,,    bb..  HHüüccrree  dduuvvaarrıınnıı  oolluu##ttuurraann
sseellüülloozz  lliifflleerriinn  mmiikkrroosskkoobbiikk  ggöörrüünnttüüssüü

SSiittooppllaazzmmaa
Hücrenin temel kısımlarından biri de sitoplazmadır. Hücre içeri"inin çekirdek dı!ında

kalan kısmına sitoplazma adı verilir.

Sitoplazma; sitozol adı verilen bir sıvı kısım ve organellerden olu!mu!tur.
Sitozolde su, çe!itli iyonlar, karbonhidratlar, enzimler, koenzimler, organik bile!iklerin
yapı ta!ları olan monosakkarit, amino asit, nükleotit vb. maddeler ve RNA bulunur. 

Hücre içinde belirli görevleri gerçekle!tirmek için özelle!mi! yapılara organel adı
verilir. Organeller solunum, fotosentez, protein sentezi, bo!altım atıklarının hücreden
uzakla!tırılması gibi i!levleri gerçekle!tirir. 

� Hücre duvarının görevleri nelerdir?
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$$eekkiill  11..3388::  RRiibboozzoomm  vvee  rriibboozzoommuu  oolluu##ttuurraann  bbüüyyüükk  vvee  kküüççüükk  aalltt  bbiirriimmlleerr

Ökaryot hücrelerde yer alan organeller ribozom, endoplazmik retikulum, Golgi
cisimci"i, lizozom, mitokondri, plastitler, koful, hücre iskeletini olu!turan yapılar, 
sentrozom, siller ve kamçılardır.

RRiibboozzoomm::  Ribozomlar zarla çevrili olmayan organellerdir. Hücrede protein sentezini
ribozomlar gerçekle!tirir. Her ribozom RNA ve proteinlerden olu!mu! iki alt birime
sahiptir ($ekil 1.38). Bu iki alt birim protein sentezi sırasında birle!ir, sentez bitti"inde ayrılır. 

EEnnddooppllaazzmmiikk  RReettiikkuulluumm::  Endoplazmik retikulum (ER) hücre zarı ve çekirdek arasında
bir a" olu!turan kanalcıklar ve borucuklar sistemidir.Yapısı hücre zarına benzer bir zardan
olu!mu!tur. Miktarı, da"ılımı ve biçimi hücrenin çe!idine göre de"i!ir.

Granüllü ve granülsüz ER olmak üzere iki çe!idi vardır ($ekil 1.39).

Di"er organellerin aksine ribozomlar hem prokaryot hem ökaryot hücrelerde bulunur.
Ancak ökaryot ve prokaryot hücrelerde ribozomlar büyüklük ve yapı bakımından farklıdır.
Ökaryot hücrelerdeki ribozomlar daha büyüktür. Ribozomu olu!turan RNA ve proteinler de
bu iki hücre tipinde farklıdır.

Sayıları hücrenin özelli"ine göre farklılık gösterir. Protein sentezinin yo"un oldu"u
hücrelerde sayıları fazladır. Ökaryot hücrelerde ribozomların bir kısmı sitoplazmada
serbest olarak bulunurken bir kısmı endoplazmik retikulum üzerine tutunmu!tur. Ayrıca
mitokondri ve kloroplastlarda da organele özgü ribozomlar bulunur. Bu organellerdeki
ribozomlar prokaryot hücrelerdeki ribozoma benzer.

� Sitoplazma hangi kısımlardan olu"ur? Bu kısımları kısaca açıklayınız.

� Ribozomlar hangi hücrelerde sayıca fazladır? Neden?
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$$eekkiill  11..3399::  GGrraannüüllllüü  vvee  GGrraannüüllssüüzz  eennddooppllaazzmmiikk  rreettiikkuulluumm

GGoollggii  CCiissiimmccii""ii::  15. yüzyılda Camilla Golgi tarafından ke!fedilmi!tir. Golgi cisimci"i
üst üste dizilmi! yassı zar keselerinden olu!mu!tur ($ekil 1.40). Üzerinde ribozom bulunmaz. 

--  GGrraannüüllllüü  eennddooppllaazzmmiikk  rreettiikkuulluumm:: Üzerinde ribozomların bulunması nedeniyle
pürüzlü bir görünümü vardır. Üzerinde bulunan ribozomların sentezledi"i proteinler
granüllü ER’nin kanalcıklarına girer. Burada yapıları de"i!tirilerek i!levsel olmalarını
sa"layan özellik kazanır. Örne"in enzimlerin i!levsel olabilmesi için substratlarının
yapısına uygun, üç boyutlu !ekle sahip olması gerekir. Enzim yapısına katılan polipeptit,
ribozomda sentezlendikten sonra ER’de bu üç boyutlu yapıyı kazanmasını sa"layacak
de"i!ikliklere u"rar. Polipeptit zincirindeki bazı amino asitlerin çıkarılması, karbonhidratların
eklenmesi ER’de proteinlerin i!lenmesi sırasında gerçekle!en olaylara örnek olarak
verilebilir. Daha sonra proteinler ER’den Golgi cisimci"ine ta!ınır. 

--  GGrraannüüllssüüzz  eennddooppllaazzmmiikk  rreettiikkuulluumm:: Üzerinde ribozom ta!ımaması nedeniyle düz
bir görünüme sahiptir. Hücrede çe!itli görevler üstlenmi!tir. Hücre zarının yapısına
katılan lipitlerin sentezlenmesini sa"lar. Bazı hücrelerdeki granülsüz ER’nin zarlarında
ilaçları, zehirleri etkisiz hâle getiren enzimler bulunur. Karaci"erdeki hücreler buna
örnek verilebilir. Ayrıca kas hücrelerinde granülsüz ER kalsiyum iyonlarını depolar. Bu
iyon kasların kasılması için gereklidir. 

Granüllü ve granülsüz ER genellikle birbiriyle ba"lantılıdır. Bu iki çe!idin miktarının
birbirine oranı hücrenin i!levi konusunda bilgi verir. Granüllü ER’si fazla olan hücrelerde
protein sentezi fazladır. Örne"in sindirim enzimleri üreten hücrelerde granüllü ER
fazla, granülsüz ER azdır. Buna kar!ın lipit sentezleyen ve zehirli maddeleri etkisiz hâle
getiren hücrelerde granülsüz ER fazla, granüllü ER azdır.

� Granüllü ve granülsüz ER arasındaki farklılık nedir? 
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Kofullardaki proteinlerden bazıları hücre dı!ına salgılanır, bazıları hücre zarının
yapısına katılır, bazıları ise lizozomlardaki sindirim enzimlerini olu!turur. Golgi cisimci"inde
lipit ve karbonhidratlar da i!lenip zarla çevrilerek paketlenir ve hücrenin ilgili bölümüne
gönderilir.

$$eekkiill  11..4400::  GGoollggii  cciissiimmccii""ii  vvee  ssaallggıı  kkeesseecciikklleerrii

$$eekkiill  11..4411::    EERR’’ddee  sseenntteezzlleenneenn  pprrootteeiinnlleerriinn  GGoollggii  cciissiimmccii""iinnddee  ppaakkeettlleenneerreekk  ssaallggııllaannmmaassıı

Golgi cisimci"i hücrede genellikle granüllü ER’nin yakınında yer alır. Granüllü
ER’deki ribozomlar tarafından sentezlenen proteinler küçük kesecikler içinde Golgi
cisimci"ine ta!ınır. Golgi cisimci"inde proteinin aktif hâle gelmesini sa"layacak son
de"i!iklikler gerçekle!tirilir. Örne"in amino asit zincirinden bazı bölümler çıkarılır, lipitler
ve karbonhidratlar eklenebilir. Son !eklini almı! proteinler görevlerine göre sınıflandırılarak
Golgi cisimci"i keselerinin uç kısımlarına gönderilir. Bo"umlanarak Golgi cisimci"inden
ayrılan küçük kesecikler koful olarak sitoplazmanın sıvı kısmına bırakılır. Kofullar içerdikleri
maddelere göre hücrenin i! görecekleri kısmına gönderilir ($ekil 1.41).
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� Golgi cisimci!i ve endoplazmik retikulum hücre için gerekli maddelerin üretilip
ta"ınmasında nasıl bir i" bölümü yapar?

LLiizzoozzoomm::  Lizozomlar zarla çevrili organellerdir ($ekil 1.42). #çerdi"i otuzdan fazla
sindirim enzimi sayesinde hücrede lipit, karbonhidrat, protein ve nükleik asitlerin yapı
ta!larına parçalanmasını sa"lar. Bu !ekilde olu!an yapı ta!ları hücrede yeni maddelerin 
sentezlenmesinde kullanılır. 

Lizozomlar Golgi cisimci"i keselerinin bo"umlanmasıyla olu!ur. Granüllü ER
üzerindeki ribozomlar tarafından üretilen sindirim enzimleri  i!lenerek aktif hâle getirilir.
Granüllü ER’den Golgi cisimci"ine gönderilen sindirim enzimleri burada keselerin uç
kısımlarından bo"umlanarak olu!an lizozomların yapısına katılır. Lizozomlar sitoplazmanın
sıvı kısmına bırakılır. 

Lizozomun iç ortamı asidik özelliktedir (pH = 5). Çünkü ta!ıdı"ı sindirim enzimleri
bu pH’de i! görebilir. pH’si 7 civarında olan sitoplazma sıvısında ise bu enzimler aktif
de"ildir. 

Lizozom enzimleri birçok farklı maddeyi sindirir. Örne"in hücrenin fagositozla
aldı"ı besinlerin bulundu"u koful lizozomla birle!ti"inde enzimler besinleri yapı ta!larına
parçalar. Sindirilmi! besinler sitoplazmaya geçer. Lizozom hücre içinde i!levini yitirmi!
hasar görmü! organeleri de sindirir. Hasarlı organel bir zarla çevrilir. Olu!an koful lizozomla
birle!ir. Bu !ekilde organeli olu!turan moleküller yap› birimlerine parçalanır. 

#nsanlarda görülen lizozomal depo hastalıkları kalıtsaldır. Bu hastalıkları ta!ıyan
insanların lizozomlarında sindirim enzimlerinden biri bulunmaz. Sonuçta bu enzimin
sindiremedi"i madde birikir ve hücresel i!levlerde aksamalar olur.  

$$eekkiill  11..4422::  LLiizzoozzoommuunn  yyaappııssıı
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� Lizozomların i"leyi"inde meydana gelecek bozuklukların hücre üzerinde ne gibi
etkileri olabilir?

� Krista ve matriks nedir?

MMiittookkoonnddrrii::  Mitokondriler oksijenli solunumun gerçekle!ti"i zarla çevrili organellerdir.
Oksijenli solunum !eker, ya" gibi organik moleküllerin su ve karbon diokside parçalandı"ı
ve ATP’nin üretildi"i kimyasal tepkimeler dizisidir. Bu tepkimelerin gerçekle!ebilmesi
için oksijen gereklidir. Mitokondriler ATP üretimindeki rolleri nedeniyle hücrenin enerji
santrali olarak da nitelenir.

Mitokondri çift zarla çevrilidir ($ekil 1.43). Dı! zar organeli dı!tan çevreler, düz
ve esnektir. #ç zar yüzey alanını geni!letecek !ekilde kıvrımlar yapmı!tır. Bu kıvrımlara
krista adı verilir. ATP üretimi için gerekli kimyasal bile!ikler kıvrımlar olu!turmu! bu
zarların üzerinde yer alır. Kıvrımların arası matriks denilen sıvı ile doludur. Matrikste
oksijenli solunum tepkimelerinde görevli enzimler, DNA, RNA ve ribozomlar bulunur.
Mitokondri çekirde"in kontrolünde kendini e!leyerek sayısını ço"altabilir.

Mitokondrilerin sayısı ve yerle!imi hücrenin çe!idine göre de"i!ir. Enerji ihtiyacı
fazla olan hücrelerde mitokondriler de sayıca fazlad›r. Örne"in kas hücreleri çok sayıda
mitokondriye sahiptir.

PPllaassttiittlleerr::  Plastitler bitki hücrelerinde ve alglerde bulunan organellerdir. Çe!itli renk
maddeleri içerirler. Görevlerine ve içerdikleri renk maddelerine göre kloroplast, 
kromoplast ve lökoplast olarak üçe ayrılır. 

$$eekkiill  11..4433::  MMiittookkoonnddrriinniinn  yyaappııssıı



BB!!YYOOLLOOJJ!!  11--22

7700

--  KKlloorrooppllaasstt::  Ye!il renkli klorofil pigmenti içeren plastitlerdir. Bitkilerin yapraklarında
genç gövdelerinde ve olgunla!mamı! meyvelerinde bulunur. Organik bile!iklerden ATP
üretmekle görevli olan mitokondri gibi kloroplastlar da enerji dönü!ümünde rol oynar.
Kloroplastların gerçekle!tirdi"i enerji dönü!ümü güne! ı!ı"ındaki enerjinin organik
moleküllerin yapısında kimyasal enerji olarak depolanmasıdır. Fotosentez adı verilen
bu kimyasal süreçte karbon dioksit ve su kullanılarak güne! ı!ı"ı ve klorofil yardımıyla
!eker üretilir. Yan ürün olarak açı"a çıkan oksijen gazı atmosfere verilir. 

Kloroplastlar da çift katlı zarla çevrilidir ($ekil 1.44). Dı! ve iç zar kloroplastın
içteki yapılarını çevreler. Her ikisi de düzdür. Kloroplastların içinde üçüncü bir zar sistemi
daha bulunur. Bu zar sistemi tilakoit adı verilen yassıla!mı! zar keseciklerinden olu!ur.
Tilakoitler üst üste dizilerek granum denilen yapıları olu!turur. Granumlar  birbirlerine
lamel adı verilen yapılarla ba"lıdır. Kloroplastın içi stroma adı verilen sıvı bir ara
madde ile doludur. Stroma granumları çevreler. Bu sıvıda ribozomlar, DNA, RNA,
di"er organik maddeler, su vb. inorganik maddeler vardır. Mitokondri gibi kloroplastlar
da kendini e!leyebilir. 

$$eekkiill  11..4444::  KKlloorrooppllaassttıınn  yyaappııssıı

Kloroplastta güne! enerjisinin tutulmasını sa"layan klorofil pigmentleri ve bu
enerjinin kimyasal enerjiye dönü!türülmesini sa"layan moleküller tilakoitleri olu!turan
zarların üzerinde yer alır. Fotosentezde gerekli di"er maddeler (enzimler) stroma içinde
bulunur. 

--  KKrroommooppllaasstt:: Sarı, kırmızı ve turuncu renkli pigmentleri içeren plastitlerdir.
Ksantofil sarı, karoten turuncu, likopen ise kırmızı renk veren pigmentlerdir. Örne"in
limonda ksantofil, domateste likopen, havuçta karoten pigmenti ta!ıyan plastitler bulunur. 

Kromoplastlar bitkilerin çiçek ve meyvelerinde bulunur. Bazı bitkilerde yapraklarda
ve kökte de kromoplast vardır. Kloroplastların yapısındaki klorofilin bozunması sonbaharda
yaprakların sararmasının nedenlerinden biridir.

--  LLöökkooppllaasstt:: Renksiz plastitlerdir. Bitkinin kök ve toprak altı gövdesi gibi depo
organlarında bulunur. Ni!asta ya" ve protein depolar. Örne"in patates yumrusunda
ni!asta, baklagil tohumunda protein, ayçiçe"i tohumunda ya" depolayan lökoplastlar
vardır. Lökoplastlar uzun süre ı!ı"a maruz kalırsa ye!il renkli kloroplastlara dönü!ebilir. 
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RReessiimm  11..1199::  PPaarraammeessyyuummddaa  kkoonnttrraakkttiill  kkooffuullllaarr

KKooffuull:: Kofullar hücrelere göre yapı ve i!lev bakımından farklılık gösteren zarlı
organellerdir. Hayvan hücrelerinde kofullar genellikle maddelerin ta!ınması ve kısa süreli
depolanmasında görev yapar. Genellikle küçüktür sayıları fazla olabilir.

Bazı bir hücreli protistlerde fagositozla besin alınmasını sa"lar. Ayrıca tatlı sularda
ya!ayan bazı bir hücreli protistlerde bulunan özelle!mi! yapıdaki kontraktil koful hücreye
ozmozla giren fazla suyun dı!arı atılmasını sa"lar (Resim 1.19).

Olgun bitki hücrelerinde genellikle büyük bir merkezî koful bulunur ($ekil 1.45).
Hücre hacminin %90 kadarı bu koful tarafından kaplanabilir. Çekirdek ve sitoplazmanın
geri kalanı küçük bir hacme sıkı!mı!tır. Merkezî kofulun içi sıvı doludur. Bu sıvıda
çözünmü! maddelerin fazla olması nedeniyle kofula ozmozla su giri!i olur ve turgor
basıncı artar. Bu sayede bitki dik ve canlı durur. Merkezî kofulun hacminde ve uyguladı"ı
basınçtaki artı! hücrenin büyümesinde de etkili olur.

� Mitokondri ve kloroplastların i"levleri bakımından benzerli!i nedir? 

� Kromoplast ve lökoplastlar bitkinin hangi bölümlerinde bulunur?
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$$eekkiill  11..4455::  BBiittkkii  hhüüccrreessiinnddee  mmeerrkkeezzîî  kkooffuull

Merkezî koful bitki hücresi için ba!ka önemli görevler de üstlenmi!tir. Tuz, organik
asit, !eker, protein vb. depolar. Bazı bitki hücrelerinde bo!altım atıkları yaprak hücre-
lerindeki kofullarda biriktirilir. Yaprak döküldü"ünde atıklar bitkiden uzakla!tırılmı! olur.
Kofullarda depolanan pigmentler birçok bitkide çiçe"e renk verir. Bazı bitki hücrelerinde
merkezî koful, lizozomdakine benzer enzimler içerir. Bazı bitkilerde hastalık yapıcı
organizmalara kar!ı koruma sa"layan maddeler kofullarda biriktirilir. 

HHüüccrree  iisskkeelleettii::  #skeletin hayvanlarda vücuda destek sa"layan yapı oldu"unu bilirsiniz.
Hücre iskeleti de hücreye destek sa"layan yapıların bütünüdür. Hücre iskeleti sayesinde
hücre belirli bir !ekle sahip olur, sitoplazmada organellerin yerlerinin belirlenmesi yani
hücrenin bir iç organizasyona sahip olması sa"lanır. Ayrıca hücre iskeleti hücre içindeki
yapıların ve hücrenin bütününün hareket etmesinde de görevlidir. Hücre iskeleti tüm
ökaryot hücrelerde bulunur. Ancak en geli!mi! hücre iskeleti hayvan hücrelerinde görülür.

Hücre iskeleti mikrotübül, mikrofilament ve ara filament olmak üzere üç çe!it yapısal
elemandan olu!ur ($ekil 1.46).

� Kofulun bitki ve hayvan hücrelerindeki görevleri nelerdir?
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$$eekkiill  11..4466::  HHüüccrree  iisskkeelleettiinnii  oolluuflflttuurraann  yyaapp››llaarr  

� Hücre iskeleti hangi görevleri üstlenmi"tir?

--  MMiikkrroottüübbüülllleerr:: Hücre iskeleti elemanlarından kalın olanıdır. Çapları 25 nm (nanometre)
dir. Tübülin adı verilen proteinlerin olu!turdu"u içi bo!, çubuk !eklinde yapılardır.
Mikrotübüller hücre içinde sürekli olu!up ayrı!abilir. Hücre !eklinin belirlenmesinde,
organellerin hücre içinde yer de"i!tirmesinde ve hücre bölünmesi sırasında kromozomların
yavru hücrelere ta!ınmasında görev alır. 

-- MMiikkrrooffiillaammeennttlleerr::  Mikrotübüllerden çok daha incedir. Çapları yakla!ık 7 nm’dir.
Mikrofilamentler aktin adı verilen proteinlerin üst üste sarmal !ekilde dizilmesiyle olu!ur.
Mikrotübüller gibi mikrofilamentler de olu!up ayrı!abilme özelli"indedir. Kas dokudaki
liflerin kasılmasında mikrofilamentler rol oynar. Hücrelerin yalancı ayak olu!turarak
hareket etmesinde ve beslenmesinde etkilidir. Ayrıca hücre bölünmesi sırasında hücrenin
bo"umlanarak ikiye ayrılmasını da mikrofilamentler sa"lar. 

-- AArraa  ffiillaammeennttlleerr:: Mikrofilamentlerden daha kalın, mükrotübülllerden daha ince
olan hücre iskeleti elemanlarıdır. Çapları 8-12 nm civarındadır. Di"er iki hücre iskeleti
elamanına göre daha kararlı bir yapıya sahiptir. Bu özelli"i nedeniyle ara!tırmacılar ara
filamentlerin tüm hücre iskeletine destek sa"layan temel çatı oldu"unu dü!ünmektedirler.
Ara filamentler mekanik etkilere dirençli olmaları nedeniyle hücre !eklinin korunmasında
etkilidir. Hücre içindeki yapıların (çekirdek, organeller vb.) yerlerinin sabitlenmesinde
ara filamentler görevlidir. Hayvanlardaki kıl, tırnak vb. yapılardaki keratin bir çe!it ara
filamenttir.

Ara filamentleri olu!turan proteinler dokudan dokuya farklılık gösterir. Bu proteinlerden
olu!an ipliklerin birbiri üstüne sarmal yapmasıyla ara filamentler olu!ur.
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SSeennttrroozzoomm::  Hayvan hücrelerinde, bazı ilkel bitkilerde ve birçok protistte çekirde"in
yakınında sentrozom adı verilen bir bölge bulunur. Bu bölgede mikrotübüllerden olu!mu!
ve birbirine dik konumda bulunan iki sentriyol bulunur. Her bir sentriyol dokuz adet üçerli
mikrotübülden olu!ur. Bu mikrotübüller silindirik bir yapı  olu!turacak !ekilde dizilirler
($ekil 1.47).

Hücre bölünmesinden önce sentriyoller e!lenir ve sentrozom sentriyollerle birlikte
hücrenin iki zıt kutbuna do"ru hareket eder. Sentrozomlar birbirlerinden uzakla!ırken
aralarında mikrotübüller olu!ur.  Bölünme sırasında kromozomların yeni olu!an hücrelere
ta!ınmasını sa"layan yapılar bu mikrotübüllerdir. 

Geli!mi! yapılı bitkilerde sentrozom ya da sentriyol bulunmaz. Mikrotübüller sitoplazma-
da çekirde"in çevresinde olu!ur.

--  SSiilllleerr  vvee  KKaammççııllaarr:: Hücre yüzeyinde bulunan uzun, silindirik ve hareketli 
yapılardır. Her ikisi de mikrotübüllerden olu!mu!tur ve yapısal olarak birbirine benzer.
Ancak siller kamçılara göre çok daha kısadır ve sayıca fazladır (Resim 1.20). Sil ve
kamçı sentriyolden köken alır. Sentriyol hücre zarının altına yerle!ip farklıla!arak sil ya da
kamçıyı olu!turur.

Kamçılar hücrenin sulu ortamda hareketini sa"larken siller genellikle hücre 
yüzeyindeki sıvıyı hareket ettirir. Örne"in memeli spermleri ve öglenanın hareketi
kamçılarla sa"lanır. Memelilerin solunum yolunun iç yüzeyini kaplayan hücrelerin
yüzeyinde bulunan sillerin hareketi mukusu hareket ettirir. Yumurtalıktan atılan yumurtanın
döllenme borusunda ta!ınması da buradaki sillerin hareketi ile sa"lanır.

�

$$eekkiill  11..4477::  SSeennttrriiyyoolllleerriinn  yyaappııssıı

� Sentriyollerin yapısı nasıldır?



BB!!YYOOLLOOJJ!!  11--22

7755

Prokaryot hücrelerde de kamçı bulunur. Ancak bunların yapısı ökaryotlardakinden
farklıdır. Prokaryotlardaki kamçılar mikrotübül içermez. 

ÇÇeekkiirrddeekk
Ökaryot hücrelerde çekirdek (nükleus) hücre içindeki en belirgin yapıdır. Çekirdek

hücrenin bilgi merkezidir. Hücresel i!levlerin yürütülmesi için gerekli kalıtsal bilgiler
çekirdekteki DNA’da depolanır. Çekirdek; çekirdek zarı, kromatin, çekirdekçik ve
çekirdek plazmasından olu!ur ($ekil 1.48).

RReessiimm  11..2200::  aa..PPaarraammeessyyuummddaa  ssiilllleerr,,  bb..  CChhllaammyyddoommoonnaass’’ttaa  kkaammççııllaarr  

$$eekkiill  11..4488::  ÇÇeekkiirrddee""iinn  yyaappııssıı
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Çekirde"i çevreleyen zara çekirdek zarı adı verilir. Bu zar çift katlıdır ve üzerinde por
adı verilen açıklıklar bulunur. Porlar çekirdek ile sitoplazma arasında madde ta!ınmasını
sa"lar. Sitoplazmada sentezlenen enzimler ve di"er proteinler, nükleik asitlerin yapı
ta!ları su ve mineraller çekirde"e; ribozom alt birimleri vb. ise sitoplazmaya porlardan
geçerek ta!ınır. 

Çekirdekteki bilginin sitoplazmaya ta!ınması da porlar aracılı"ı ile gerçekle!ir. DNA’da
kodlanmı! bilgiye göre sentezlenen RNA molekülleri porlardan sitoplazmaya geçerek
burada protein sentezine katılır. Sentezlenen proteinler hücresel i!levlerin gerçekle!mesini
sa"lar. Bu !ekilde çekirdekteki DNA hücrenin i!leyi!ini kontrol altında tutar.

Belirli sayıda nükleotit içeren ve en az bir protein ya da RNA’nın sentezinden sorumlu
DNA parçasına gen adı verilir.  

Bir DNA molekülünde çok sayıda gen bulunabilir. Canlı türünün özelli"ine göre
hücre çekirde"inde belirli sayıda DNA molekülü bulunur.  Çekirdek içinde DNA özel
proteinlerle birle!erek kromatinleri olu!turur. Kromatinler ipliksi yapıdadır ve da"ınık
hâlde bulunduklarından mikroskopta bu yapıları gözlemek zordur. Hücre bölünmesi
sırasında kromatinler kıvrılıp katlanarak daha yo"un yapılar olan kromozomları olu!turur
($ekil 1.49). Kromozomlar ı!ık mikroskobunda kolaylıkla gözlemlenebilir.

Bir hücrede bulunan kromozom sayısı türe özgüdür ve o canlının tüm vücut hücrelerinde
aynı sayıda kromozom bulunur. Örne"in insan vücut hücrelerinde 46, köpekte 78,
mısırda 40, bezelyede 14, yuvarlak solucanda 12, sivri sinekte 6 kromozom vardır.

Bölünme sürecinde olmayan hücrelerde çekirdek içinde çekirdekçik adı verilen
yapılar gözlemlenebilir. Çekirdekçik ribozom üretiminden sorumludur. Burada bulunan
genler ribozomal RNA’nın sentezlenmesini sa"lar. Sitoplazmada üretilip çekirde"e

$$eekkiill  11..4499::  DDNNAA  vvee öözzeell  pprrootteeiinnlleerrddeenn  oolluu##aann  kkrroommaattiinnlleerr,,  hhüüccrree  bbööllüünnmmeessii  ssıırraassıınnddaa  kkııvvrrııllııpp
kkaattllaannaarraakk  kkrroommoozzoommllaarrıı  oolluu##ttuurruurr..  

�
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ta!ınan proteinler ile bu ribozomal RNA’lar birle!tirilerek ribozomların alt birimleri
olu!turulur. Bu alt birimler çekirdek zarındaki porlar aracılı"ıyla sitoplazmaya geçerek
protein sentezini gerçekle!tirir. Çekirdekçi"in büyüklü"ü ve sayısı hücrelerde farklılık
gösterebilir. Protein sentezinin yo"un oldu"u hücrelerde daha fazla sayıda daha büyük
çekirdekçik bulunur. 

Hücre bölünmesi sırasında çekirdekçik ve çekirdek zarı çözünerek kaybolur.
Bölünme tamamlandıktan sonra her iki yapı da yeniden olu!ur. 

Çekirdek içinde kromatinin yanı sıra çekirdek plazması da bulunur. Sitoplazmanın
sıvı kısmına benzeyen çekirdek plazmasında su, mineraller, nükleik asitlerin yapı ta!ları,
enzimler ve di"er proteinler bulunur. 

Ökaryot hücrelerin yapısını ö"rendiniz. Ökaryot canlılar olan bitkiler ve hayvanların
hücreleri benzer özelliklere sahiptir. Örne"in her ikisi de hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek
olmak üzere üç ana bölümden olu!ur. Her ikisinde de mitokondri, ribozom, ER ve
Golgi cisimci"i bulunur. Bu iki hücre tipinin farklı özelikleri de vardır. A!a"ıdaki tabloda
özetlenmi! olan bu özellikleri verilen !ekil ve mikroskop görüntüsünde gözlemlemeye
çalı!ınız ($ekil 1.50 ve $ekil 1.51). 

� Çekirdek hangi bölümlerden olu"ur?

� Çekirdekteki DNA hücresel i"levleri nasıl denetler? 

BBiittkkii  HHüüccrreessii HHaayyvvaann  HHüüccrreessii  

Hücre duvarları vardır. Hücre duvarları yoktur. 

Kloroplastları vardır. Kloroplastları yoktur.

Olgun hücrelerde büyük bir merkezî 
koful bulunur.

Çok sayıda küçük kofula sahiptir. 

Sentrozom bulunmaz (ilkel bitkiler hariç). Sentrozom vardır.

Lizozom benzeri organellere sahiptir. Lizozomlara sahiptir. 
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33..  PPrrookkaarryyoott  vvee  ÖÖkkaarryyoott  HHüüccrreelleerriinn  KKaarr##ııllaa##ttıırrııllmmaassıı  
Prokaryot ($ekil 1.52) ve ökaryot hücreler sitoplazma, hücre zarı ve kalıtım 

maddesine sahip olmaları bakımından benzerlik gösterir. Ancak bu hücre tiplerinin bazı
farklı özellikleri de vardır. 

Ökaryot hücrelerde kalıtım maddesi zarla çevrili çekirdek içinde bulunur.
Prokaryotlarda ise zarla çevrili çekirdek yoktur. Kalıtım maddesi hücre içinde çekirdek
alan adı verilen bölgede yer alır. 

$$eekkiill  11..5500::    aa..  BBiittkkii  hhüüccrreessii  ##eekkllii,,    bb..  bbiittkkii  hhüüccrreelleerriinniinn  mmiikkrroosskkoobbiikk  ggöörrüünnttüüssüü

$$eekkiill  11..5511::    aa..  HHaayyvvaann  hhüüccrreessii  ##eekkllii  bb..  bbiirrbbiirriinnddeenn  kkooppmmuu##  hhaayyvvaann  hhüüccrreelleerriinniinn  mmiikkrroosskkoobbiikk  ggöörrüünnttüüssüü

bb..aa..
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Prokaryotların kalıtım maddesinin miktarı ökaryotlardakinin ortalama 1/1000’i
kadardır. Bir ya da birkaç küçük, halkasal DNA molekülü prokaryotların kalıtım 
maddesini olu!turur. DNA ile birle!en proteinler ökaryotlardakinden farklıdır ve 
miktarı daha azdır. Ökaryotlarda DNA do"rusal yapıdadır ve canlı türüne göre de"i!en
sayıda, kromozomlar hâlinde bulunur.

Prokaryot hücrelerde zarla çevrili organel bulunmaz. Sahip oldukları tek organel
ribozomlardır. Fotosentez, solunum vb. ya!amsal i!levler sitoplazma içinde ya da hücre
zarının kıvrımları üzerinde gerçekle!ir. Ökaryot hücrelerde ise çe!itli ya!amsal i!levleri
gerçekle!tirmek üzere özelle!mi! endoplamik retkulum, Golgi cisimci"i, mitokondri,
kloroplast, koful gibi zarlı organeller bulunur.

Ökaryot hücrelerde hareketi sa"layan ve hücreye !ekilde veren hücre iskeleti vardır.
Prokaryot hücrelerde ise hücre iskeleti bulunmaz. 

Ökaryot hücrelerde büyük moleküllerin sitoplazma ve dı! ortam arasında alınıp
verilmesinde endositoz ve ekzositoz olayları gerçekle!ir. Prokaryotlarda ise endositoz
ve ekzositoz görülmez.

Prokaryot ve ökaryot hücreler arasındaki di"er bir fark ise hücre bölünmesindedir.
Prokaryotlarda DNA e!lendikten sonra hücrenin ikiye bölündü"ü basit bir hücre bölünmesi
!ekli görülür. Ökaryot hücrelerde ise  kromozomların yeni hücrelere payla!tırılmasını
sa"layan daha karma!ık bir bölünme gerçekle!ir. 

Tüm prokaryot hücrelerde hücre zarının üzerinde hücre duvarı bulunur. Ancak
hücre duvarının kimyasal yapısı ökaryot hücrelerdekinden farklıdır. Prokaryotlarda
hücre duvarı peptidoglikan adı verilen bir glikoproteinden olu!ur. Birçok prokaryot
hücrede hücre duvarının dı!ında yapı!kan bir maddeden olu!mu! kapsül adı verilen bir
tabaka daha bulunur. Kapsül hücrelerin yüzeylere tutunmasını sa"lar. Ayrıca hücrenin
fagositozla yok edilmesini önler. Ökaryot hücrelerde kapsül yoktur.  

$$eekkiill  11..5522::  PPrrookkaarryyoott  hhüüccrree  yyaappııssıı
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Hemen her ortamda ya!ayabilen bakteriler; yüksek sıcaklık, a!ırı tuzluluk gibi zor
ko!ulları olan ortamlarda ya!ayan arkeler prokaryot hücre yapısına sahip canlılardır.
Öglena, amip gibi bir hücreli canlılar, algler, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar ise ökaryot
canlılardır.

Ökaryot hücrelerde mitokondri ve kloroplast olu!umunu ortaya atan endosimbiyosis
hipotezidir ($ekil 1.53). Simbiyosis iki farklı canlının yakın etkile!im hâlinde ortak
ya!amasıdır.

Endosimbiyosis hipotezine göre 1-2 milyar yıl önce oksijenli solunum yapabilen
bir bakteri, ilkel ökaryot hücre tarafından fagositozla alınmı! ve bu iki canlı ortak ya!amaya
ba!lamı!tır. Oksijenli solunum yapan bakteri di"er hücreye daha fazla enerji üretimi
için bir yol sa"larken ilkel ökaryot hücre ise bakteriye besin ve koruma sa"lamı!tır. Her
iki canlının da fayda sa"ladı"ı bu simbiyotik ili!ki milyonlarca yıl sonra mitokondrinin
olu!masını sa"lamı!tır. Bakteri hücresi bu zaman sürecinde ba"ımsız ya!amasını sa"layan
bazı özelliklerini kaybetmi! ve ökaryot hücrenin parçası hâline gelmi!tir. 

ÖÖkkaarryyoott  HHüüccrreelleerriinn  vvee  ÇÇookk  HHüüccrreellii  CCaannllııllaarrıınn  OOrrttaayyaa  ÇÇııkkıı##ıı
Dünya üzerinde ilk canlıların prokaryotlar oldu"u bilinmektedir. Önceki bölümlerde

açıklandı"ı gibi prokaryotlardan daha karma!ık yapıya sahip olan ökaryot hücrelerin
ortaya çıkı!ını açıklayan görü!ler bu bölümde açıklanacaktır.

� Prokaryot  ve ökaryot hücrelerin kalıtım maddeleri arasındaki farklar nelerdir?

$$eekkiill  11..5533::  ÖÖkkaarryyoott  hhüüccrreelleerriinn  oorrttaayyaa  ççııkkıı##ıı  vvee  eennddoossiimmbbiiyyoossiiss  hhiippootteezziinnee  ggöörree  mmiittookkoonnddrrii  vvee  kklloorrooppllaassttıınn
oolluu##uummuu    
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Kloroplast olu!umu da bu hipoteze göre benzer !ekilde açıklanmaktadır.
Fotosentetik bir canlı olan siyanobakteri ökaryot hücre içine alındı"ında ona fotosentez
yapabilme yetene"i kazandırmı!tır ve zaman içinde ökaryot hücrenin parçası hâline
gelip kloroplasta dönü!mü!tür. 

Yaygın olarak kabul gören teoriye göre çok hücreli canl›lar, bir hücreli canlıların
koloni olu!turarak birlikte ya!amasıyla geli!meye ba!lamı!tır. 

Aynı türden bir hücreli canlıların gerçek anlamda i! bölümü göstermeksizin olu!turdu"u
çok hücreli yapıya koloni adı verilir.

Günümüzde varlı"ını sürdüren kolonilerin örnekleri Pandorina, Scenedesmus
(Skendesmus) ve Volvox’tur (Resim 1.21). Volvox kolonileri Chlamydomonas
(Klamidomonas) adlı bir hücreli alglerin art arda bölünmeler geçirerek kümele!mesi ile
olu!ur. Hücre sayısı 500’den 20 000’e kadar olabilir. Kolonideki hücreler jel benzeri
madde ile bir arada tutulur. Hücreler arasında basit düzeyde i! bölümü vardır. Bazı 
hücreler üremeden, bazıları hareketten sorumludur. Küresel bir yapıya sahip koloni
içinde daha küçük yavru koloniler olu!abilir.  

RReessiimm  11..2211::  BBiirr  hhüüccrreellii  aallgglleerriinn  oolluu##ttuurrdduu""uu  kkoolloonniilleerr

cc.. VVoollvvooxxbb.. SScceenneeddeessmmuussaa..  PPaannddoorriinnaa

Koloni hâlinde ya!amak ve basit düzeydeki i! bölümü hücrelere, çevre ko!ullarına
daha fazla uyum sa"lama yetene"ini kazandırmı!, hayatta kalma ve üreme !anslarını
arttırmı!tır. 

Bazı biyologlar koloni hâlinde ya!ayan canlıları tek hücreli canlılardan çok hücreli
canlılara geçi! olarak kabul ederler.

Çok hücreli canlılarda hücreler farklı görevleri üstlenerek özelle!mi!ler ve dokuyu
olu!turmu!lardır. Dokular bir arada organları; organlar ise sistemleri olu!turur.

� Endosimbiyosis hipotezi mitokondrinin olu"umunu nasıl açıklar?

� Bilim insanlar› bir hücreli canlılardan çok hücreli canlılara geçi"i nasıl açıklamaktadır?
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OOKKUUMMAA  PPAARRÇÇAASSII
Hücrelerin bizim hakkımızda konu!tuklarını, gece ve gündüz mikrodünyada gidip

gelen milyarlarca fısıltıyla ne dedi"imiz, ne yaptı"ımız hakkında yorum yaptıklarını,
her hareketimizi kontrol ettiklerini dü!ünmek belki delice. Ancak, bu hücresel “chat”in,
milyonlarca hücrenin i!birli"i ve e!güdümünün gerekti"i çok hücreli canlılar için
ya!amsal oldu"u da bir gerçek. 

Peki, ama hücrelerarası ileti!im nasıl gerçekle!iyor? Nasıl oluyor da, geli!en bir
embriyoda hücreler nereye gideceklerini, kan hücresi mi, sinir hücresi mi olacaklarını
ve ne zaman ço"almaya ba!layacaklarını biliyorlar? Kas hücrelerine enerji sa"lamak
için kandan !eker alımı gerekti"ini söyleyen pankreas hücreleri hangi dille konu!uyorlar?
Daha da can alıcısı, davetsiz konuklarla kar!ıla!tıklarında, ba"ı!ıklık sisteminin 
!övalyeleri T lenf hücrelerine ço"alma komutunu kim veriyor? Elektrikler kesildi"inde,
siz elektrik arızayı ararken, bu ve di"er tepkilerinizi sa"layan sinir hücreleriniz kime
telefon ediyor?

Hücrelerarası ileti!imle ilgili bu uçsuz bucaksız soruların yanıtları, 1950’li
yılların sonlarında gün ı!ı"ına çıkmaya ba!lamı!. Bilim insanları hücrede ileti aktaran
molekülleri bulmu!lar. Hücreler arasında bilgi aktarımıyla ilgili ara!tırmalar, 1980’in
ba!larında ilerleme kaydetmi!. 

Bugün, hücrelerin plazma zarıyla birbirlerinden yalıtılmadı"ını; birçok dokuda
hücreler arasında, temel olarak silindirik zar proteinlerinden yapılmı! küçücük geçitler
oldu"unu biliyoruz. Bu geçitler, birle!me kanalları olarak adlandırılıyor. Fazla kan
!ekerinin (glukozun) karaci"er hücrelerinde glikojen olarak depolanması ya da gerek-
ti"inde glikojenin glukoza çevrilerek kan dola!ımına karı!ması birle!me kanalları 
aracılı"ıyla mümkün. Bu kanallar, kalp kasında da ya!amsal önem ta!ıyorlar. Yüklü
iyonlar !eklindeki elektriksel uyarıların hücreler boyunca ilerlemesini sa"lıyorlar. 

Sonuç, e!güdümlü bir kasılma. Anla!ılaca"ı gibi, hücreler arası dil, kimyasal ve
elektriksel. Bu dilin etkin kullanılması için, hücreler arasında ileti alma ve gönderme
yollarıyla birlikte, iletilerin de"erlendirilip i!lenece"i bir sistemin olması da gerekli.

Kimyasal iletilerde, üç a!a"ı be! yukarı aynı temel mantık geçerli. Küçük molekül-
lerle kimyasal ileti gönderiliyor. Bu küçük moleküller, “almaç” (reseptör) olarak 
adlandırılan daha büyük moleküllere ba"lanıyorlar. Alıcı moleküller olan almaçlara,
hücrelerin penceresi gözüyle bakılabilir. 

Küçük moleküllerin almaçlarla birle!mesi, almaçların !eklinin de"i!mesine ya da
di"er almaçlarla kümele!melerine neden oluyor. Bu, hücre içinde bir dizi protein 
etkile!imini ba!latıyor. Kimi anahtar enzimler etkin hâle geliyor ya da etkinlikleri sona
eriyor. Yani iletilere ye!il ya da kırmızı ı!ık yakılıyor. Hücre, aldı"ı iletiye göre davranıyor;
bölünüyor, farklıla!ıyor ya da ölüyor. 
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Gerçekte, hücreler sürekli yüzlerce farklı iletinin bombardımanı altında, durmaksızın
çevrelerine tepki vermeye ve uyum sa"lamaya çalı!ıyorlar. #letiler için, o iletilere özgü
almaçlar oldu"u, iletilerin farklı görevler için gönderildikleri, almaçların bekledikleri
iletiler dı!ındakileri yok saydıkları da dü!ünülecek olursa, ileti!im a"ının karma!ıklı"ı
ortada.

Hücresel ileti!imle ilgili birçok bilgi edinilmi! olmasına kar!ın bu alandaki 
bilgiler de birçok bilim dalında oldu"u gibi, hücreler arası ileti!im de emekleme a!amasında.
Kimi kimya mühendisleri, ya!ayan hücrelerden bilgisayar yapılabilece"ini söylüyorlar.
Bazı bilim insanları akıllı biyolojik devreler tasarlamaya çalı!ıyorlar.

Hücreler arasındaki ileti!im, yapay olarak kurulabilirse birçok hastalık tedavi 
edilebilecek, ortopedik özürlere yönelik protezler üretilebilecek. Bilim insanlarının umutları
sınır tanımıyor.

Kaynak
TÜB#TAK Bilim ve Teknik

2004, Kasım, Sayı 444,
Sayfa 54-57
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AALLIIfifiTTIIRRMMAA

A. Birinci sütunda verilen organelleri ikinci sütunda verilen görevlerle do"ru !ekilde
e!le!tiriniz. 

OOrrggaanneell GGöörreevvii
a. Endoplazmik retikulum (  ) 1. #çerdi"i enzimlerle sindirimi sa"lar.
b. Ribozom (  ) 2. Proteinlerin i!lenmesini sa"lar. 
c. Lizozom (  ) 3. Fotosentezi gerçekle!tirir.
d. Kloroplast (  ) 4. Protein sentezini gerçekle!tirir.
e. Mitokondri (  ) 5. Atık maddeleri depolar
f. Koful

B.   A!a"ıdaki paragraflarda bo! bırakılan yerleri do"ru terim, kavram ya da sözcüklerle 
tamamlayınız. 

1. Kalıtım maddesi zarla çevrili olmayan hücrelere ................... hücre denir. Bu tür 
hücrelerde kalıtım maddesinin bulundu"u bölgeye .................  .................. adı 
verilir.

2. Ya"da çözünebilen ve küçük yapılı moleküller hücre zarının lipit tabakasından 
...................... ile geçer. 

3. Hücre içinde i!levini yitirmi!, hasar görmü! organeller .................... tarafından 
sindirilerek parçalanır.

4. Plastitler içerdikleri renk maddelerine göre ................., ................. ve ..................... 
olmak üzere üçe ayrılır.

5. Aynı türden bir hücreli  canlıların gerçek anlamda i! bölümü göstermeksizin 
olu!turdu"u çok hücreli yapıya ................... adı verilir. 
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! ÖÖZZEETT
Hücre calıların temel yapı ve i!lev birimidir. Hücreyle ilgili ilk bilimsel çalı!malar

17. Yüzyılda Robert Hooke ve Anton van Leeuwenhoek tarafından yapılmı!tır. Daha
sonraki dönemde pek çok bilim insanının çalı!maları ile Hücre Teorisi ortaya konmu!tur.
Bu teoriye göre;

1. Bütün canlılar bir ya da daha fazla hücreden olu!mu!tur.
2. Hücre, canlılık özelliklerini gösteren en küçük yapı birimidir.
3. Yeni hücreler var olan hücrelerin bölünmesi ve büyümesi ile olu!ur. 

Bu teori hücre biyolojisinin (sitolojinin) geli!tirilmesi için temel olu!turdu. Daha
sonraki yıllarda hücrenin daha detaylı incelenmesini sa"alayan araç, gereç, yöntem ve
teknikler geli!tirildi. Hücre ile ilgili detaylı bilgiler edinildi. Hücreyle ilgili çalı!malar
ve elde edilen bilgiler hızla artmaya devam etmektedir. Ancak hücresel yapılar ve
süreçlerle ilgili cevaplanmayı bekeleyen daha pek çok soru vardır. Teknolojideki hızlı
geli!im bu soruların da cevaplarını bulmalarında bilim insanlarına yardımcı olmaktadır.

Canlıların hücresel yapıları farklılık gösterebilir. Ancak bazı ortak özellikleri de
vardır. Tüm hücreler hücre zarı ile çevrilidir. Tüm hücrelerin ya!amsal olaylarını  
gerçekle!tirdi"i sitoplazma adı verilen bir iç ortamları vardır. Tüm hücrelerde kalıtım
maddesinin bulundu"u bir bölge vardır. 

Hücreler kalıtım maddelerinin zarla çevrili olup olmamasına göre ikiye ayrılır.
Kalıtım maddesi zarla çevrili olmayan hücrelere prokaryot hücre denir. Prokaryot hücrelerin
sitoplazmasındaki tek organel ribozomlardır. Kalıtım maddesi zarla çevrili olup çekirde"i
olan hücrelere ökaryot hücre denir. Ökaryot hücrelerde ribozomların yanı sıra endoplazmik
retikulum, Golgi cisimci"i, lizozom, kloroplast, mitokondri, koful gibi zarlı organeller,
hücre iskeletini olu!turan yapılar, sentrozom, siller ve kamçılar bulunur. Bu organellerin
ve özelle!mi! yapıların her biri hücrede farklı bir görev üstlenmi!tir. 

Hücre zarı fosfolipit, proteinler ve karbonhidratlardan olu!mu!tur. Hücre zarının
yapısı akıcı mozaik zar modeli ile açıklanır. Hücreye !ekil veren, koruyan ve bütünlü"ünü
sa"layan hücre zarı seçici geçirgen özelli"i ile hücrenin madde alı! veri!lerini de düzenler. 

Hücre zarı;
Küçük molekülleri büyük moleküllere göre,
Nötr maddeleri iyonlara göre,
Negatif iyonları pozitif iyonlara göre,
Ya"da çözünen maddeleri çözünmeyenlere göre,
Ya"ı çözen maddeleri çözmeyenlere göre daha kolay geçirir. 

Hücre zarından küçük moleküllü maddelerin ta!ınması enerji harcanıp harcanmamasına
göre aktif ve pasif ta!ıma olmak üzere iki !ekilde gerçekle!ir. Pasif ta!ıma maddelerin
deri!imlerinin fazla oldu"u ortamdan az oldu"u ortama do"ru enerji harcanmadan
ta!ınmasıdır. Basit difüzyon, kolayla!tırılmı! difüzyon ve ozmoz olarak üç çe!it pasif
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ta!ımadan söz edilebilir. Maddelerin deri!imlerinin az oldu"u ortamdan fazla oldu"u
ortama enerji harcanarak ta!ınmasına ise aktif ta!ıma denir. Büyük moleküllü maddelerin
zardan ta!ınması ise endositoz ve ekzositoz ile gerçekle!tirilir. Büyük moleküllü 
maddelerin hücre içine alınmasını sa"layan endositoz; fagasitoz ve pinositoz olmak
üzere iki !ekilde gerçekle!ir. Büyük moleküllü maddelerin hücre dı!ına verilmesi ise
ekzositoz olarak adlandırılır. 

Ökaryot hücrelerin temel kısımlarından olan çekirdek; çekirdek zarı, kromatin ve
çekirdekçik ve çekirdek plazmasından olu!ur. Kromatin DNA ve proteinlerden 
olu!mu!tur. DNA canlının kalıtsal bilgilerini depo eder ve yeni hücrelere aktarılmasını
sa"lar. Ayrıca hücresel i!levleri de DNA kontrol eder. 

Ökaryot hücrelerde mitokondri ve kloroplast olu!muna ise endosimbiyosis hipotezi
açıklık getirir. Endosimbiyosis hipotezine göre 1-2 milyar yıl önce oksijenli solunum
yapabilen bir bakteri, ilkel ökaryot hücre tarafından fagasitozla alınmı! ve bu iki canlı
ortak ya!amaya ba!lamı!tır. Her iki canlının da fayda sa"ladı"ı bu simbiyotik ili!ki 
milyonlarca yıl sonra mitokondrinin olu!masını sa"lamı!tır. Kloroplast olu!umu da bu
hipoteze göre benzer !ekilde açıklanmaktadır. Fotosentetik bir canlı olan siyanobakteri
ökaryot hücre içine alındı"ında ona fotosentez yapabilme yetene"i kazandırmı!tır ve
zaman içinde ökaryot hücrenin parçası hâline gelip kloroplasta dönü!mü!tür. 

Yukarıda açıklandı"ı !ekilde hücrenin çe!itli organellere sahip olması hücre içi
organizasyonun artı!ını sa"lamı!tır. Çok hücreli canlıların geli!mesiyle daha yüksek
organizayona sahip canlılar ortaya çıkmı!tır. 
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� TTEESSTT  II--IIII

1. A!a"ıdakilerden hangisi hücre çekirde"inde bbuulluunnmmaazz??

A) Kromatin
B) RNA
C) Çekirdek plazması
D) Koful

2. A!a"ıda verilenlerden hangisi pasif ta!ımada etkili ddee""iillddiirr??

A) ATP miktarı
B) Molekül deri!imi
C) Molekülün büyüklü"ü 
D) Molekülün ya"da çözünürlü"ü

3. A!a"ıdakilerden hangisi ssaaddeeccee kloroplastın yapısında bulunur?

A) Krista
B) Matriks 
C) Tilakoit
D) Mikrotübül 

4. A!a"ıda verilen canlılardan hangisinin hücrelerinde hücre duvarı bulunur?

A) Kedi
B) Bu"day 
C) Aslan
D) Yılan

5. Prokaryot hücreden ökaryot hücreye geçi!te kloroplastların olu!umuna a!a"ıdakilerden
hangisi açıklama getirir.

A) Hücre teorisi
B) Akıcı mozaik zar modeli
C) Endosimbiyosis hipotezi
D) Koloni olu!umu
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6. A!a"ıdakilerden hangisi turgor basıncı yüksek olan bir bitki hücresinin turgor 
basıncının azalmasını sa"lar?

A) Hücrenin izotonik bir ortama konması
B) Hücrenin, sitoplazmasındaki çözünmü! maddeleri dı! ortama atması
C) Hücrenin hipotonik bir ortama konması
D) Hücrenin, ozmotik basıncı yüksek bir ortama konması

7. A!a"ıdakilerden hangisi, insanda hücre zarında yer alan protein moleküllerinin 
i!levlerinden biri de"ildir?

A) Hücre için özgül olan hormonlara cevap verme
B) ATP sentezleme
C) Hücre içine alınacak maddeleri seçme
D) Di"er hücrelerle ili!ki kurma

8. Bir hücrede oksijenli solunum, protein sentezi, fotosentez olaylarının ttümünün 
gerçekle!ebilmesi için hücrede,

I.   ribozom
II.  kloroplast
III. mitokondri
IV. sentrozom organellerinden hangilerinin bulunması zorunludur.

A) I ve II
B) II ve III
C) I, II ve III
D) I, III ve IV

9. Geli!mi! organizasyonlu tipik bir bitki hücresinde a!a"ıda verilenlerin hangisi 
bulunmaz?

A) Pinositoz cebi 
B) Ribozom 
C) Lökoplast 
D) Çekirdekçik 

10. I. Kloroplast 
II. Mitokondri 
III. Sentrozom 
IV. Golgi cisimci"i verilen hücre organellerinin hangilerinde DNA bulunur?

A) Yalnız IV 
B) I ve II 
C) II ve III 
D) I, II ve III 


