Gözümüzün önüne kitap
sayfas› kal›nl›¤›n›n onda birine
sahip, 10 mikrometre çap› olan bir
küre getirelim. ‹ﬂte, hücre olarak adland›rd›¤›m›z yaﬂam›n minyatürize
formu da böylesine küçük bir hacimde, canl›l›¤›n üç temel belirtisi olan
metabolizma, büyüme ve ço¤alabilme
yetene¤ini gösterebilmekte ve canl›l›¤›n› sürdürebilmek için binlerce biyokimyasal tepkimeyi harika bir düzen
içinde gerçekleﬂtirebilmekte.

Hücrelerin
Genel Özellikleri
Eriﬂkin bir insanda özelleﬂmiﬂ baz›
iﬂlevlere sahip 200 farkl› tipte, yaklaﬂ›k
1014 (100 trilyon) hücre bulunur ve

Dünyan›n
Oluﬂum
Sürecinde
Hücre

bunlar dokular›, organlar›, organ sistemlerini ve organizmay› oluﬂtururlar.
Hücrelerin pek ço¤unun hacmi, 11000 mikrometreküp, çaplar› ise 1,2-12
mikrometre aras›nda olur. En küçük
hücre 0,05 mikrometre çapa sahip mikoplazmad›r. Di¤er yandan kuﬂ yumurtalar›n›n çaplar› santimetre, baz› nöronlar›n uzunluklar›ysa metreyle ifade
edilmesine ra¤men, hücrelerin büyük
k›sm› belirtilen da¤›l›m› gösterir.
Hücre ﬂekilleri de çok büyük farkl›l›klar göstermekte. Kübik, küre, yass›, silindirik ve i¤ ﬂeklinde bulunabiliyorlar.
ÖKARYOT

Dünyam›zda, canl›l›¤›n oluﬂum
sürecinde hücrenin ilk s›ray› ald›¤› izlenir. Dünyan›n yaklaﬂ›k 4,5 milyar y›l
önce oluﬂtu¤u tahmin ediliyor. Bir
milyar y›l sonra ilk prokaryotik hücrelerin oluﬂtu¤u ve bunlardan 2 milyar
y›l sonra ilk ökaryotik hücre, sonraki
bir milyar y›l içinde de ilk çok hücreli
ökaryotik canl›lar›n yaﬂama baﬂlad›¤›
düﬂünülmekte.
4,5 milyar y›l önce
3,5 milyar y›l önce
1,5 milyar y›l önce
1,5 milyar y›l önce

Dünyan›n oluﬂumu
‹lk canl›;
prokaryotik hücre
Ökaryotiklerin
ortaya ç›k›ﬂ›
Çok hücreli
ökaryotlar›n ortaya
ç›k›ﬂ›

Tablo: Dünyadaki yaﬂam›n k›sa tarihi.

PROKARYOT

Temel Hücre
Teorisi
Küçük
moleküller

Virüs

Elektron mikroskobu

Bakteri

Hayvan
hücresi

Bitki
hücresi

Iﬂ›k mikroskobu

Hücre büyüklüklerinin kendi aralar›nda ve di¤er yap›sal elemanlarla karﬂ›laﬂt›r›lmas›
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Temel hücre teorisine göre; yaﬂayan organizmalar›n yap›sal ve iﬂlevsel
özelliklerinin temel biriminin hücre oldu¤u ve hücrenin tek baﬂ›na canl›l›k
özellikleri olan beslenme, üreme ve
metabolizma iﬂlevlerini yürütebildi¤i,
ayr›ca tüm canl›lar›n da hücrelerden
oluﬂtu¤u görüﬂü kabul edildi.

EN KÜÇÜK CANLI VARLIK:

HÜCRE
Dünya

Hücre

Ülke

Kromozom

Kromozom
parças›

Bölge

Gen

ﬁehir

Nükleotid
baz çiftleri

‹nsan

Dünyam›z›n ve bir hücrenin ﬂematik karﬂ›laﬂt›r›lmas›

Organizma Hiyerarﬂisinde Hücrenin Yeri
Canl› bir organizman›n yap›sal hiyerarﬂisi incelendi¤inde, hücre; organ sistemleri, organlar ve dokulardan sonra
gelmekte ve canl›l›k özelliklerini gösteren en küçük birimi oluﬂturmakta.
Yap›sal olarak canl› bir organizman›n hiyerarﬂik s›ralamas›n›n temelinde
atom ve atomlar›n belli fiziksel ve kim-

Karbonhidrat
(glukoz)

Protein
(enzim)

‹ﬂlevsel gruplar›n yer ald›¤› baz› yap›sal elemanlar

yasal kurallara göre oluﬂturduklar›
moleküller bulunur. Asl›nda cans›z
varl›klar da ayn› ﬂekilde atom ve moleküllerden oluﬂmuﬂlard›r. Ancak, cans›z varl›klarda, canl›l›¤›n üç temel koﬂulu olan metabolizma, büyüme ve
üreme özelliklerinin bulunmamas›,
onlar› canl› varl›klardan ay›r›r.
Tüm hücreler, temelde benzer bir
hiyerarﬂi gösterirler. Bu hiyerarﬂinin
zirvesinde hücre bulunurken, en alt
basama¤› oluﬂturan yap›sal birimlerse
atomlar ve bunlar›n fiziksel ya da kimyasal yasalara göre bir araya gelerek
oluﬂturduklar› moleküllerdir. Moleküller de makromolekülleri, organelleri ve hücreyi oluﬂtururlar.
S›n›f

Atom
Molekül

Fonksiyonel
Grup

Genel
Yap›

Alkol

-OH hidroksil

R-OH

Eter

-O- oksi

R-O-R

Aldehit

C=O karbonil

Atom ve moleküller, hücrelerin temel bileﬂenleri olmalar› yan›nda, biraraya gelerek oluﬂturduklar› iﬂlevsel
gruplar sayesinde de hücrede gerçekleﬂen tüm biyokimyasal tepkimelerin
oluﬂmas›n› sa¤larlar.
Hücrenin her organizasyonunda
yer alan iﬂlevsel gruplar, esas olarak
karbon, oksijen, hidrojen ve azottan
oluﬂan yap›sal elemanlar›n da farkl›
özellik kazanmalar›na neden olur.
Hücre içi ya da d›ﬂ›nda görev alan
tüm iﬂlevsel yap›lar (hormon, enzim,
vd.) biyokimyasal olarak parçalad›klar›
ya da oluﬂturduklar› tüm molekül ya
da makromolekülleri (substrat) sahip
olduklar› iﬂlevsel gruplarla tan›r ve bu
gruplar üzerinden tepkimeye girerler.
Biyomoleküller (monosakkaritler, aminoasitler, lipidler ve nükleik asitler),
üç boyutlu yap›lar›n› oluﬂturduktan
sonra, sahip olduklar› iﬂlevsel gruplar›n› d›ﬂar›da b›rakarak kendilerine özgü
tan›ma bölgelerini oluﬂturur ve bu sayede bir enzim ya da hormon molekü-

Örnek

Organel

Makromolekül

Hücre
Doku
Organ

Keton

Sistem

Organizma

Karboksilik -CO2H karboksil
asit

Ester

Canl› bir organizmada yap›sal hiyerarﬂi

C= karbonil

-CO2karboalkoksi

‹ﬂlevsel gruplar

Enzimatik tepkimelerde
anahtar kilit etkileﬂimi

lünün özgül olarak kendilerini tan›ma
ve tepkimeye girebilmesini sa¤larlar.
Bu özelliklerinden dolay› bir enzimin
(hücre içi ya da d›ﬂ› tepkimelerin biyolojik katalizörleri) substrat›na özgüllük göstermesi için, substrat›n üç boyutlu yap›s› yan›nda sahip oldu¤u iﬂlevsel grubun da etkisi vard›r. Biyokimyada bu tepkime, anahtar kilit etkileﬂimi olarak tan›mlan›r.
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Hücre
Mikrotübül
Mitokondri
Sentriol

Kromatin
Çekirdek zar›
Çekirdek kanal›
Çekirdekcik

Çekirdek

Granüllü
endoplazmik
retikulum

Mikrocisim

Çekirdek

Vakuol

Mitokondri

Ribozom

Golgi cisimci¤i
Lizozom

Vezikül
Sitoplazma

Ragella

Ökaryotik
hayvan
hücresi

Plazma zar›
Granüllü
endoplazmik
retikulum

Ribozom

Düz
endoplazmik
retikulum

Çevremizde bulunan büyük, küçük;
gözle görünen ya da görünmeyen tüm
canl›lar, temel olarak iki farkl› hücre tipi içermekteler. Prokaryotik ve ökaryotik olarak adland›r›lan bu hücre tipleri,
farkl› türdeki canl›lar›n temel yap› taﬂlar› konumunda.
Prokaryot ve ökaryotlar, tek ya da
çok hücreli canl›lar› oluﬂturabilirler. Örne¤in, maya hücresi, ekmek gibi ürünlerin oluﬂumunda roy oynayan tek hücreli bir ökaryotken, insan organizmas›,
çok hücreli ökaryotik bir canl›d›r. Bakterilerden Streptococcus pyogenes, prokaryotik tek hücrelere bir örnektir. Prokaryot ve ökaryotik hücreler aras›nda
büyük benzerlikler bulunuyor. Aralar›ndaki temel farkl›l›klarsa, ökaryotlarda
genetik malzemenin, çekirdek ad› verilen zarla çevrili olmas› ve say›ca fazla
olan organellerin de hücre zar›yla iliﬂkili olmalar›. Prokaryotlardaysa, genetik
malzeme, sitoplazma içinde yüzer haldedir.
Prokaryot ve ökaryotlar aras›nda büyüklük olarak da de¤iﬂiklikler izlenir.
Ökaryotik hücreler, prokaryotik hücrelere göre yaklaﬂ›k olarak on kat daha
büyük ve genetik malzemeleri daha
karmaﬂ›k ve uzundur. Prokaryotik hücrelerde, aminoasit ve ﬂeker birimlerinden oluﬂmuﬂ bir hücre duvar› bulunurken ökaryotiklerin çok az›nda bulunan
hücre duvar›n›n yap›s› da farkl›d›r.

Genel Özellikleri
Canl›l›¤›n temel yap› taﬂ› olan hücreye bak›ld›¤›nda, s›n›rlar› çok iyi belirlenB‹L‹M ve TEKN‹K
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Düz
endoplazmik
retikulum

Kloroplast
Plazma zar›

Golgi cisimci¤i

Hücre duvar›

Prokaryot ve Ökaryotlarda ‹zlenen Benzer Özellikler

Prokaryotik Ökaryotik
DNA

Genetik materyal DNA
Zar yap›s›

var

var

Ribozomlar

var

var

Metabolizmalar›

Temel
metabolizma
tepkimeleri

Temel
metabolizma
tepkimeleri

miﬂ s›v› bir ortamda yüzen ve birbirleriyle eﬂgüdümlü ﬂekilde iﬂlev gören organeller izlenir. Hücrenin organelleri
ve organel içi makromoleküller, kuru
a¤›rl›¤› sa¤larken, hücre suyu, a¤›rl›¤›n
%90’›n› oluﬂturur. Organeller ve organel içi yap›lar›n %10’luk kuru a¤›rl›¤›ysa ﬂu makromoleküllerden oluﬂur:

Ökaryotik
bitki hücresi

Prokaryotik bakteri
hücresi

%50 protein
%15 karbonhidrat
%15 nükleik asit
%10 lipid
%10 di¤er karmaﬂ›k yap›lar
Hücrenin yaﬂ a¤›rl›¤›n›n oluﬂturan
elementlerin da¤›l›m›ysa ﬂöyle:
%60 Hidrojen (H)
%25 Oksijen (O)
%12 Karbon (C)
%5 Azot (N)
Bu dört element tüm yaﬂayan organizmalar›n yap›lar›nda benzer oranlarda bulunur. Bu elementlerden baﬂka,
fosfor (P), kükürt (S), potasyum (K),
sodyum (Na), klor (Cl), magnezyum
(Mg), kalsiyum (Ca) ve demir (Fe) de az
miktarda bulunur ve birçok tepkimenin

Prokaryoik ve Ökaryotik Hücrelerin Karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Özellikleri

Prokaryotik hücre
1-10 µm

Büyüklük

Ökaryotik hücre
5-10 µm

Genetik malzeme

Sitoplazma içinde DNA ve non-histon
protein serbest olarak bulunur.

DNA, histon ve histon olmayan proteinler bir kompleks olarak kromozomlar›
oluﬂtururlar ve çekirde¤e yerleﬂiktirler.

Hücre bölünmesi

Mitozsuz bölünme

Mitoz

Zara ba¤l› organeller

Yok

Golgi,endoplazmik retikulum, lizozom vd.

Beslenme

Genelde emme yoluyla, k›smen fotosentez

Emme, sindirim ve baz› tiplerinde
fotosentez

Enerji metabolizmas›

Mitokondrileri yoktur, oksidatif enzimler hücre zar›na ba¤l›d›r.

Oksidatif enzimler mitokondri
iç zar›ndad›r.

Hücresel iskelet yap›

Yok

Mikrotübüller, aktin,miyozin
iplikçikleri.

Hücre içi hareket

Yok

Sitoplazmik ak›m, endositoz,
fagositoz, mitoz ve kesecik nakli.

Tipleri
gerçekleﬂmesinde, ayr›ca çok önemli
makromoleküllerin oluﬂmas›nda (hemoglobin, miyoglobin vd.) rol al›rlar.

Organeller

Kolesterol

Hücre organelleri, hücrenin bütünlü¤ü içinde, çok önemli görevler yüklenmiﬂ yap›lar. Organeller, üstlendikleri
bu görevlerde, hücredeki di¤er yap›larla organize olurlar. Organizmayla karﬂ›laﬂt›r›ld›klar›nda organellerin de bir çeﬂit hücresel organlar olduklar› söylenebilir. Tek baﬂlar›na canl›l›¤› sürdürebilecek nitelikleri taﬂ›mad›klar›ndan, canl›
olarak kabul edilmeyip hücrenin bir bileﬂeni olarak görülürler. Ökaryotik hücrelerde çok önemli iﬂlevleri olan farkl›
tiplerde organeller bulunur.

‹nsan vücudunun element içeri¤i (solda) Dünya kabu¤u,
okyanuslar ve atmosferin element içeri¤i (sa¤da)

Seçici Geçirgen:
Hücre Zar›
Hücre zar› ya da plazma zar›; hücrenin organellerini ve s›v› içeri¤ini saran
ve hücreye yap›sal bütünlük sa¤layan,
ayr›ca çok önemli iﬂlevleri yürüten seçici geçirgen bir yap›d›r. Hücre zar›n›n
baﬂl›ca iﬂlevleri ﬂunlar:
Koruma, Hücre d›ﬂ› ve içi aras›nda
madde al›ﬂveriﬂi, Hücre sinyal iletiminde özel almaçlar›n (reseptör) sa¤lanmas›, Hücre tan›ma yap›lar›n›n oluﬂturulmas›, Hücre d›ﬂ› s›v› ortam ve sitoplazFarkl› Hücre Zarlar›n›n Protein-Lipid ‹çeri¤i
Hücre Zar Tipi
Lipid
Protein
Miyelin
%76
%18
(sinir hücresi uzant›s›
olan aksonu saran k›l›f)

Mitokondri iç zar›
Eritrosit
(k›rm›z› kan hücre zar›)

Karbonhidrat

Alfa
heliks
protein

%24

%76

%44

%46

Fosfolipit

Globüler
protein

Zar›n fosfolipid tabakas›

ma aras›nda ba¤lant› noktalar›n›n sa¤lanarak hücre içi ve d›ﬂ› bölümlerin ayr›lmas›, Hücreler aras› ba¤lant›lar›n,
hücre yönelimlerinin ve sinyalizasyonunun sa¤lamas›, Sinyal iletiminde enzimatik tepkimelerin gerçekleﬂti¤i alanlar›n oluﬂturulmas›, Organel ve hücre hareketlerinin sa¤lanmas›.
1930-40’lar›n baﬂlar›nda Danielli ve
Dawson ile baﬂlayan zar tan›mlamalar›,
1950’lerde Robertson’un elektron mikroskopunu kullanmas›yla daha da netlik kazanm›ﬂt›. 1966’da Lenard ve Singer adl› araﬂt›rmac›lar, zar›n %30’undan fazlas›n›n küresel zar proteinlerinden oluﬂtu¤unu gözlediler. Bu y›llardan sonra, daha önceleri dura¤an bir
yap› olarak alg›lanan hücre zar›, geliﬂen
teknolojinin k›lavuzlu¤unda daha gerçekçi olarak tan›mland›. Bu tan›ma göre zar, çift katl› bir lipid tabakayla bu tabakan›n de¤iﬂik bölümlerine yerleﬂmiﬂ
proteinlerden oluﬂuyordu; bu yap› dura¤an olmay›p, sürekli olarak kullan›l›yor ve yenileniyordu.
Yaklaﬂ›k olarak 6-10 nanometre kal›nl›¤›nda olan hücre zar›, farkl› hücre
tiplerinde, de¤iﬂik oranlarda lipid, protein ve karbonhidrat içerir. Hücre protein oran›n›n fazla olmas›, hücrenin biyokimyasal etkinli¤inin çok oldu¤unun
bir göstergesidir. Zara yerleﬂik proteinler; almaç (reseptör-hormonlar ya da
‘ileticiler’ hücre yüzeyinde bulunan bu
yap›lara ba¤lanarak hücresel tepkimeleri baﬂlatabilirler), enzim ya da zar›n her
iki yönüne geçiﬂi düzenleyen bir kanal
iﬂlevi görürler. Bu ba¤lamda yüksek
oranda protein içeren bir zar›n iﬂlevlerinin de o oranda fazla oldu¤u düﬂünülüyor. Zar proteinlerinin zara yerleﬂimleri
üç ﬂekilde gerçekleﬂir.

Zar Lipidleri
Hücre zar› iki tabakal› bir fosfolipid
yap›dan oluﬂur. Her bir fosfolipid tabaka,
hidrofilik (suyu seven) baﬂ ve hidrofobik
(suyu sevmeyen) kuyruk içerir. Fosfolipid tabakan›n hidrofilik baﬂ k›s›mlar›, zar›n d›ﬂ tabakas›n› oluﬂtururken; hidrofobik kuyruk k›s›mlar›, di¤er fosfolipid tabakan›n hidrofobik bölümüyle karﬂ›l›kl›
durarak çift tabakal› hücre mebran›n›n
iç k›s›mlar›n› oluﬂtururlar.

Non-polar
kuyruk
Polar baﬂ

Lipidlerden lesitin
molekülünün baﬂ ve
kuyruk yap›s›

Zar lipidleri, büyük oranda fosfolipidlerden oluﬂsa da, daha az oranda kolesterol ve di¤er lipid tiplerini de içerir.
Zarda bulunan kolesterolün en önemli
görevi, yüksek ›s› gibi iç ya da d›ﬂ etkenlerin zar ak›ﬂkanl›¤›n› art›rmas›n› engelleyerek, zar dayan›kl›l›¤›n›n sürdürülmesini sa¤lamakt›r.

Zar Hareketleri
Hücre zar› hareketsiz ve sabit bir yap› olmay›p, yap›m ve y›k›mla beraber,
kendine özgü hareketin de sürekli olarak izlendi¤i özel bir organeldir. Zar ha-

Zar hareketlerinin yönleri
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reketleri, her iki yana, kendi çevresinde
ve boylamas›na olabilir.

Zar Proteinleri
Hücre zar›nda çok farkl› iﬂleve sahip
proteinler bulunur. Zar proteinlerini
zardaki yerleﬂimlerine göre, “integral”
ve “periferal” olarak ikiye ay›rmak
mümkün. ‹ntegral proteinler, zar›n her
iki taraf›na do¤ru yerleﬂim gösterirken,
periferal proteinler, ya iç ya da d›ﬂ tabakada bulunurlar. Baﬂl›ca zar proteinleri
ve iﬂlevleri ﬂöyle s›ralanabilir:
Çapa proteinleri: Zarlar›n birbirlerine tutunmas› ve s›k› ba¤lant› noktalar›n›n oluﬂmas›n› sa¤larlar.
Bikarbonat-klor
pasif geçiﬂte
görev alan bir
integral
protein

Taﬂ›y›c› protein

Tan›ma proteinleri: Zara yerleﬂik baz› karmaﬂ›k proteinler (glikoproteinler
gibi, baﬂka bir yap›yla birleﬂmiﬂ proteinler) sayesinde zar, ba¤›ﬂ›kl›k hücreleri
taraf›ndan tan›n›r.
Zar enzimleri: ‹ntegral ya da periferal yerleﬂim göstererek, substratlar›n›
bu bölgelerde ürüne çevirirler.
Almaçlar: Hormon ya da iletici almaçlar› olarak bulunurlar ve biyokimyasal etkinin meydana gelmesinde rol
alan bir basama¤› oluﬂtururlar.
Taﬂ›y›c› proteinler: Enerji kullan›larak aktif geçiﬂ ya da enerji kullan›lmadan gerçekleﬂen pasif difüzyon gibi taﬂ›ma olaylar›nda dolays›z rol oynarlar.
Taﬂ›y›c› protein

Hücred›ﬂ› bölge

Sitoplazma

Fagositoz

Zar Geçirgenli¤i

Sitoplazma

Zar geçirgenli¤i ve zarlardan geçiﬂ
(transport), dört ﬂekilde olur.
Filtrasyon: Bir bas›nç etkisiyle uygun boyuttaki parçac›klar›n mevcut kanallardan geçiﬂidir. Kan damarlar›nda
kan bas›nc› etkisiyle besin maddeleri ve
di¤er substratlar›n hücreler aras› s›v›ya
s›zmas›, buna iyi bir örnek.
Taﬂ›y›c› arac›l›¤›yla geçiﬂ: Protein yap›l› taﬂ›y›c›lar arac›l›¤›yla aktif ya da pasif olarak gerçekleﬂen geçiﬂlerdir.
Kesecikler arac›l›¤›yla geçiﬂ: Hücre
zar›n›n s›v› (pinositoz) ya da kat› (fagositoz) substratlar› hücre içine ald›¤› (endositoz), ya da hücre içi art›klar› bir zarla çevreleyerek hücre d›ﬂ›na att›¤› (ekzositoz), farkl› bir geçiﬂ mekanizmas›d›r.
Difüzyon: Zardan rahatça geçebilen
iyon ya da moleküllerin, deriﬂim fark›na
göre, yüksek deriﬂimden düﬂü¤e do¤ru
ak›m›d›r. Moleküllerin, lipid zarlardan
geçebilmesinde büyüklükleriyle yükleri
önemlidir.

Hücre zar›n›n çevreledi¤i bir alanda
hücre içi s›v› ve hücre organellerini içeren aland›r. Hücre içi s›v› ve organeller
olmak üzere iki önemli bölüm içerir.

Hücred›ﬂ› bölge

Sitoplazma

Hücred›ﬂ› bölge
Hücred›ﬂ› bölge

Sitoplazma
Sitoplazma
Aktif iletimde görev alan bir taﬂ›y›c› protein ve bu iﬂlemde kullan›lan ATP
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Hücrelerin
distile suya
konmas›

Hücrelerin ﬂiﬂmesi
ve parçalanmas›

Hücrelerin
konsantre tuz
solüsyonuna
konmas›

Hücrelerin
büzüﬂmesi

Bir eritrositin (k›rm›z› kan hücresi) yüksek ve düﬂük deriﬂimli s›v›lardaki durumu

Hücre ‹çi S›v› (Sitozol)
Erimiﬂ halde besin maddelerini,
iyonlar›, proteinleri ve at›k maddeleri
içeren bölümdür. Hücre zar› arac›l›¤›yla
hücre d›ﬂ› s›v›dan ayr›lm›ﬂt›r. Hücre
içindeki ve d›ﬂ›ndaki s›v› aras›nda üç
önemli fark vard›r.
*Hücre içi s›v›da esas olarak potasyum (K) iyonu bulunurken, hücre d›ﬂ›
s›v›n›n ana iyonu sodyumdur (Na).
*Hücre içi içerik, protein deriﬂiminin
yüksek olmas› sayesinde s›v› reçel ile jel
aras› bir k›vamdayken, hücre d›ﬂ› s›v›n›n deriﬂimi daha azd›r.
*Lipid ve karbonhidrat deriﬂimi, hücre içi s›v›da daha düﬂüktür.
Sitoplazma ayr›ca suda çözünmeyen
yap›lar da içerir. “‹nklüzyon” olarak adland›r›lan bu yap›lar›n büyük k›sm›n›,
depo edilen glikojen ve lipid damlac›klar› oluﬂturur.

Hücre ‹çi Organlar:

Organeller
ve kalp kas› hücreleriyle sinir
Organeller, hücrenin metabolizmas›n›n sürdürülmehücrelerinde bulunmazlar.
sinde özel görevler yükleKirpiçik (silyum), 9 adet
Plazma
nen çok önemli yap›lard›r.
mikrotübül
destesinden oluﬂmembran›
Zara ba¤l› (membranöz) ve
muﬂ bir yap›d›r. Temel iﬂlevleri
Mikrotübül
Plazma
zardan ba¤›ms›z (nonmembhücre yüzeyini art›rmak ve sümembran›
Mitokondri
ranöz) iki organel grubu
müksü yap›lar›n hücre yüzevard›r. Zardan ba¤›ms›z oryinden aktar›lmas›n› sa¤lamakRibozomlar
ganeller, hücre içi s›v›yla
t›r.
do¤rudan iliﬂkiliyken, zara
Kamç›, kirpikçi¤e benzer,
ba¤l› organeller, lipid bir
ancak ondan daha uzundur.
Mikro ve orta
zarla çevrilmiﬂ halde hücre
Temel iﬂlevi hücrenin hareketibüyüklükteki
içi s›v› içinde, ancak s›v›dan
ni sa¤lamakt›r. Sperm hücrelefilamentler
izole halde bulunurlar.
ri, insan›n kamç›ya sahip tek
ﬁekil: Hücre iskeleti temel elemanlar›
*Zardan ba¤›ms›z organeller; hücre
hücresidir.
oluﬂur. Özellikle kalp ve iskelet kaslaiskeleti, mikrovilluslar (hücre d›ﬂ›na
r›nda yo¤un olarak bulunur. Bu hücdo¤ru olan ç›k›nt›lar), sentriol, silia,
relerde aktin iplikçikleriyle beraber
flagella ve ribozomlard›r.
kuvvetli kas›lma hareketini gerçekleﬂ*Zara ba¤l› organeller; mitokondri,
tirir.
endoplazmik retikulum, golgi cisimci*Mikrotübüller, tüm hücrelerde bu¤i, lizozomlar, peroksizomlar ve çekirlunan ve tübulin adl› proteinden oludektir.
Hafif altbirim
ﬂan, 25 nanometre çap›ndaki borucuklard›r. Bir binan›n ana kolonlar›na
benzeyen bu yap›lar, hücrenin ana çaA¤›r altbirim
t›s›n› oluﬂtururlar. Di¤er iplikçikler,
Özelleﬂmiﬂ yap›sal proteinlerin
bu ana kasnak içini dolduran ve a¤s›
oluﬂturdu¤u hücre iskeleti, hücre içini
Ribozom
özellik gösteren protein yap›lard›r.
bir a¤ gibi sarar ve hücre yap›s›na esMikrotübüller ayr›ca, sentriol, kirneklik ve sa¤laml›k kazand›r›r. Hücre
pikçik (silyum) ve kamç› gibi organeliskeletini oluﬂturan proteinler, kal›nRibozomlar, 25 nanomikron çap›nlerin de yap›s›n› oluﬂtururlar.
l›klar›na göre dörde ayr›l›rlar:
da ve yaklaﬂ›k %60’› RNA, %40’› da
*Mikro-iplikçikler, çap› 6 nanometprotein olan yap›lard›r. Protein üretireden küçük olan protein yap›lard›r.
minin gerçekleﬂti¤i zemini oluﬂtururBüyük k›sm›n› aktin proteini oluﬂtular. Bir bak›ma, hammadenin geldi¤i
rur. Bunlar, hücre zar›n›n integral prove bunlar›n ürüne dönüﬂtürüldü¤ü
teinleriyle iliﬂki kurarlar ve bu sayede
fabrikalara benzerler. Ribozom say›s›
zarla sitoplazma içi a¤›n ba¤lant›s›n›
hücre tipine göre farkl›l›k gösterir.
sa¤larlar. Ayr›ca orta kal›nl›ktaki iplikSentrioller, silindirik yap›l›, k›sa
Protein sentezinin yo¤un oldu¤u hücçiklerden miyozinle ba¤lant› sa¤layamikrotübüllerdir. Hücre bölünmesi s›relerde bol bulunurken, ya¤ sentezirak, hücrenin aktif hareketini sa¤larras›nda DNA zincirlerinin her birini
nin yap›ld›¤› bir ya¤ hücresinde say›s›
lar.
bir kutba do¤ru çekerek hücre bölündaha azd›r. Protein sentezinde iﬂlevsel
*Orta kal›nl›ktaki iplikçikler; 7-11
mesinin gerçekleﬂmesinde rol oynarolan ribozomlar, endoplazmik retikunanometre çap›nda ve temelde miyolar. K›rm›z› kan hücrelerinde, iskelet
luma ba¤l› ve sitoplazmada da¤›n›k olzinden oluﬂmuﬂ yap›lard›r. Organel
mak üzere iki ﬂekilde bulunur. Endopkonumlar›n›n sabitlenmesi ve hücre
lazmik retikluma ba¤l› ribozomlar,
içine al›nan yap›lar›n sitoplazma içine
esas olarak protein sentezinin gerçekyönlendirilmelerinde rol al›r.
leﬂti¤i alanlard›r. Bu alanlar ribozo*Kal›n iplikçikler; çap› 15 nanometmun hafif ve a¤›r iki alt-birimi taraf›nreden büyük miyozin demetlerinden
dan oluﬂturulurlar.

Protein Üreten
Fabrikalar: Ribozomlar

Hücre ‹skeleti

Hareket Sa¤lay›c›lar:
Sentrioller, Kirpiçikler
ve Kamç›lar
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Mitokondri
D›ﬂ zar
‹ç zar
Matrisks
Krista

Tilakoit

Bitki hücresi

Stroma

Lamel

Granüm

‹ç zar

D›ﬂ zar

Mitokondri ve bitki hücrelerindeki karﬂ›l›¤› plastid

Hücrelerin Enerji
Santralleri: Mitokondriler
Uzun-silindirik, ya da k›sa ve ﬂiﬂman
görünümlü, farkl› büyüklük ve ﬂekildeki küçük ipliksi organellerdir. Say›lar›
hücrenin iﬂlevsel kapasitesine ba¤l›d›r.
Örne¤in karaci¤er hücrelerinin metabolizma kapasitesi yüksek oldu¤undan, hücre a¤›rl›¤›n›n yaklaﬂ›k %20’sini
mitokondriler oluﬂtururken, k›rm›z›
kan hücreleri mitokondri içermezler.
Mitokondri çift zarl›d›r. ‹çteki zar
mitokondri içlerine do¤ru “krista” ad›
verilen girintiler yapar. Bunun amac›,
iç zar›n yüzey alan›n› art›rmakt›r.
Mitokondri matriksi (mitokondri içi
s›v›) ve zarlar›nda, enzim sistemleri sayesinde birçok metabolik tepkime gerGlukoz

Glikoz

Pirüvat
dehidrogenaz
kompleksi

Pirüvat

Mitokondride Enerji
Üretimi
Hücrelerimiz canl›l›klar›n› devam
ettirebilmek için gerekli enerjiyi, temelde karbonhidratlar ve ya¤lardan
sa¤lasalar da bu rezervler tükenince,
ileri açl›k durumlar›nda, son olarak
proteinlere baﬂvururlar. Hücre, enerji
sa¤lamada esas olarak glukozu kullan›r ve bunu bir dizi tepkimeyle y›karak, organizmada kullan›lan enerji birimi olan ATP’ye çevirir.
D›ﬂ mitokondrial zar

‹ç mitokondrial zar

Elektron taﬂ›ma zinciri ve
oksidatif fosforilasyon

TCA
çevrimi

Glukozun aerobik (oksijenli) glikoliz ile CO2 ve suya
kadar y›k›lmas›yla ATP eldesinin genel tepkimeleri
Asetil KoA

çekleﬂir. Bunlardan baﬂl›calar›; trikarboksilik asit çevrimi, elektron taﬂ›ma
zinciri ve oksidatif fosforilasyon, lipid
y›k›m› ve hemoglobin sentezidir.

Elektron
taﬂ›ma
zinciri

F1- ATP
sentez
kompleksi

Elektron taﬂ›ma zinciri ve oksidatif fosforilasyon

Sitrat

MalatOksaloasetat

Cis-akonitat

Malat

‹zositrat
TCA çevrimi

Fumarat

α-ketoglutarat
Süksinil
KoA

Süksinat

Koenzim A

Koenzim A

TCA çevriminde yüksek enerjili bileﬂiklerin sentezi.
B‹L‹M ve TEKN‹K
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ﬁekil: ‹çten yanmal› motorlar ve hücrede glukoz
kullan›m›n›n ortak sonuçlar›

Enerji olarak, günümüzde kullan›lan
motorlara göre çok daha yüksek verimde çal›ﬂan bu sistem, oksijen varl›¤›nda
bir molekül glukoz baﬂ›na yaklaﬂ›k 38
mol ATP eldesi sa¤lar ve bu duruma aerobik (oksijenli) glikoliz ad› verilir.
Mitokondri içermeyen hücrelerdeyse, anaerobik (oksijensiz) glikoliz süreci iﬂler ve 1 molekül glukoz baﬂ›na 2
molekül ATP geliri elde edilir, bu nedenle de enerji kazanc› aerobik solunuma göre 19 kat daha az olur.
Oksijeni yeterli ve mitokondrisi
olan hücrelerde, enerjinin %95’i aerobik glikoliz ile karﬂ›lan›r.

Endoplazmik
Retikulum (ER)
Endoplazmik retikulum, hücre çekirde¤iyle ba¤lant›l› bir hücre içi zar
a¤›d›r. ER, içi boﬂ yass›laﬂm›ﬂ borucuklar›n, tabaka halinde yo¤unlaﬂarak
odac›klar oluﬂturdu¤u bir yap› sergi-

Granüllü endoplazmik retikulum
Ribozomlar

ler. ER’un dört önemli iﬂlevi vard›r:
*Yap›m: Protein, karbonhidrat ve lipidlerin yap›m›
*Depo: Sentezlenen ya da hücre ya
da hücre d›ﬂ›nda kullan›lmak üzere depolanmas›,
*Taﬂ›ma: Yap›m› gerçekleﬂtirilen
protein, karbonhidrat ve lipidlerin ER
d›ﬂ›na taﬂ›nmas›,
*Zehirden ar›nd›rma: Sahip oldu¤u
enzim sistemleriyle, emilen ilaç ya da
zararl› maddelerin, içerdikleri zehirden ar›nd›r›lmas› yap›sal ve iﬂlevsel
olarak iki farkl› ER vard›r.
Granüllü endoplazmik retikulum:
Üzerinde ribozomlar›n yerleﬂmiﬂ oldu¤u, protein sentezinin ve yap›m›
gerçekleﬂtirilen bileﬂiklerin taﬂ›nmas›n› üstlenen ER’dir. Bu bölgede sentezlenen proteinlere kimyasal olarak baz›
iﬂlevsel gruplar ya da makromoleküller (karbonhidrat eklenmesiyle, glikoproteinlerin oluﬂmas›) eklenir.

Düz en doplazmik
retikulum:
Ribozom
içermeyen
düz endoplamik retikuluDüz endoplazmik retikulum
mun baﬂl›ca iﬂlevleri, karbonhidrat ve lipidlerin sentezidir. Yan›s›ra;
*Hücre zarlar›n›n (ER, plazma zar›,
çekirdek ve golgi cisimciklerinin) yap›m›,
*Steroid yap›l› erkek ve kad›n üreme hormonlar›n›n yap›m›,
*Karaci¤er ve ya¤ hücrelerinde trigliserit olarak adland›r›lan lipidlerin yap›m ve depolanmas›,
*Karaci¤er ve iskelet kas› hücrelerinde, glikojenin yap›m ve depolanmas›,
*Kalsiyum iyonlar›n›n ve büyük moleküllerin depolanmas› ve gerekti¤inde sal›nmas›ndan da sorumludur.
Golgi Cisimci¤i:

ya da yaﬂlanm›ﬂ bir
organelle karﬂ›laﬂt›¤›nda o yap›y› içine
al›r ve sindirim enzimleri etkinleﬂerek
Peroksizom organeli
sindirime baﬂlarlar. Bu
durumdaki lizozomsa ikincil lizozom
olarak adland›r›l›r.
Peroksizomlar:
Lizozomlardan daha küçük yap›daki bu organel içinde, lizozomdan farkl› bir grup enzim bulunur. Peroksizomun lizozomdan bir di¤er fark› da,
granüllü endoplazmik retikulum taraf›ndan sentezlenmesidir.
Peroksizom, alkol ve hidrojen peroksit (H2O2) gibi serbest radikal oluﬂturucu toksinleri emerek, onlar› nötralize eder. Serbest radikaller, son yörüngelerinde eﬂleﬂmemiﬂ elektron içeren ve bu yüzden hücrelerde oldukça
zararl› etkiler oluﬂturan yap›lard›r.

Hücre
Baz
çiftleri
Histon proteini
DNA çift
sarmal›

‹nsan
kromozomlar›n›n
yerleﬂimi ve
elemanlar›

Çekirdek, hücresel tüm iﬂlevlerin
denetlendi¤i, ayr›ca insan vücudunda
görevli, yaklaﬂ›k 100.000 farkl› proteinin tüm bilgilerinin depoland›¤› bir
organeldir. Hücrelerde genelde tek çekirdek olmasina karﬂ›n, baz› hücrelerde çekirdek say›s› farkl›l›klar gösterir.
Örne¤in kas hücreleri birden fazla çekirdek içerirken, k›rm›z› kan hücrelerinde çekirdek bulunmaz. Ökaryatik
bir hücrenin çekirde¤inin çevresi, çok
miktarda kanal içeren, çift katl› bir
zarla sar›lm›ﬂ ve bu sayede sitoplazmadan ayr›lm›ﬂt›r. Prokaryotik hücrelerde bulunmayan çekirdek zar›, ökaryotiklerde d›ﬂ etkenlere karﬂ› korunmay›
en üst düzeye ç›kar›r. Çekirdek ile si-

Salg› kesecikleri

“Sakkulus” denen yayvan zars› yap›lardan beﬂ ya da alt›s›n› bir arada
içeren bir organeldir. Baﬂl›ca iﬂlevleri:
Mukus ya da enzimlerin yap›m› ve d›ﬂ›
bir zarla kaplanarak sal›nmas› (ekzositoz), Hücre zar›n›n yenilenmesi ya da
tamiri, Sitoplazma içi sindirim olaylar›nda kullan›lacak özel enzimlerin kesecik içinde paketlenerek sal›nmas›.

Lizozomlar:
Lizozom, golgi cisimci¤inde
içi sindirim enzimleriyle doldurulmuﬂ, çevresi bir zarla çevrilerek sitoplazmaya sal›nan bir organeldir. Bu ﬂekildeki lizozoma
birincil lizozom denir ve içindeki enzimler henüz etkin de¤ildir. Birincil lizozom bir bakteri

Çekirdek

Hücrenin Beyni:
Çekirdek

Golgi cisimci¤i

Hücre ‹çi Sindirimi
Sa¤layan Organeller:

Kromozom

Çekirdek

Çekirdek
zar›

‹nsan kromozomlar›n›n tümü ve 4. ile 5. kromozomun elektron mikroskopik görünümü.

toplazma aras›ndaki tüm kimyasal haberleﬂme, çekirdek zar›n›n yaklaﬂ›k
%10’unu oluﬂturan kanallar sayesinde
gerçekleﬂir. Çekirdek içi s›v› içeri¤e
nükleoplazma denir. Nükleoplazma
içeri¤i temelde iyonlar, enzimler, RNA
ve DNA nükleotidleri, proteinler ve az
miktarda RNA ve DNA’dan oluﬂur.

Çekirdekteki
Genetik
Kütüphane
Kromozom

Çekirdek
kanal›

Çekirdek
kanal›

D›ﬂ zar
‹ç zar

Hücre çekirde¤i

Nükleoplazma

‹nsan organizmas›ndaki
tüm genetik bilgiler çekirdekte, DNA moleküllerinin oluﬂturdu¤u karmaﬂ›k yap›lar olan
kromozomlarda depolanm›ﬂt›r. Kromozomlar, DNA zinciri
ve bu yap›y› katlayarak çok
küçük bir hacme s›¤mas›n›
sa¤layan histon proteinlerinden oluﬂur.
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Yaﬂam›n
cekte genetik hastal›klar›n erken tan›
ve tedavilerinin daha etkin bir ﬂekilde
yap›lmas›n› sa¤layabilecek.
Genetik kodun yer ald›¤› çift
zincirli DNA molekülünün her
bir zinciri, hidrojen ba¤lar›yla
di¤erine eklenmiﬂ olarak bulunur. Genetik kod, üçlü bazlardan oluﬂur ve her baz üçlüsü proteinlerin yap› taﬂlar›
olan aminoasitlerden birini
ifade eder.

Genetik kodun
yer ald›¤› DNA
molekülünün
ﬂematik
gösterimi

ﬁeker--Fosfat
iskelet

Canl›l›¤›n
‹fadesi

Çekirdekteki DNA molekülünün kendisini yeniden oluﬂturmas›na “replikasyon” denir. Bu sayede
Hidrojen ba¤lar›
yavru hücrelere genetik
malzemenin aktar›lmas›
mümkün olur. DNA’n›n yeniden oluﬂturulmas› ve kal›p olarak yavru hücrelere aktar›lmas›, hücrenin canl›l›¤›n›
sürdürebilmesi için gerekli tüm yap›sal ya da iﬂlevsel protein moleküllerinin yap›m (sentez) ﬂifrelerinin de aktar›lmas› demektir. Hücre yaﬂam döngüsü içinde, protein yap›l› tüm moleküller, gereksinim duyuldu¤unda sentezBaz

Yaﬂam›n ﬂifresi, çekirdekte yer alan
DNA sarmallar›nda kodlanm›ﬂ olarak
bulunur. Genetik kod, son 60 y›lda geliﬂen moleküler biyoloji tekniklerinin
de etkisiyle anlaﬂ›labildi. Günümüzdeyse, insan genomunun aç›kl›¤a kavuﬂturulmas›yla yeni ufuklar›n aç›lmas› sa¤lanm›ﬂ bulunuyor. ‹nsan genomunun anlaﬂ›lmas›, çok yak›n bir gele-

lenirler. Protein sentezi olarak adland›r›lan bu süreçte, önce DNA molekülünde yer alan ve protein molekülünü
ifade eden gen bölgesinin bir kopyas›
ç›kar›l›r; ki buna yaz›l›m (transkripsiyon) denir. Ard›ndan da haberci RNA
(mRNA) denen bu yap›, sitoplazmaya
geçerek ﬂifresini içerdi¤i (ifade etti¤i)
proteinin sentezlenmesini sa¤lar. Bu
sürece de çeviri (translasyon) denir.

Yaﬂam ﬁifresinin
‹fadeleri: Proteinler
Her bir DNA zinciri yaﬂamsal önemi çok büyük olan binlerce gen taraf›ndan oluﬂturulmuﬂtur. Bu genlerin
etkinleﬂmesiyle, DNA’daki ilgili bölge
kendini kopyas›n› yapar. Haberci RNA
(mRNA) olarak adland›r›lan bu parça
sitoplazmaya geçerek protein sentezi
için kal›p oluﬂturur.

Birincil yap›

‹kincil yap›

DNA
Replikasyon DNA
sentezi

bilgi

DNA

Üçüncül yap›

bilgi
Yaz›l›m
RNA sentezi

RNA
Çekirdek
bilgi

Sitoplazma

Çekirdek zar›
Çeviri
Protein sentezi

Protein
Ribozom
Santral dogma
B‹L‹M ve TEKN‹K 10 Haziran 2002

Dördüncül yap›

Protein

Proteinlerin birincil,
ikincil, üçüncül ve
dördüncül yap›lar›

ﬁifresi
YAZILIM
DNA

t RNA

mRNA

Amino asitler
RNA
Polimeraz

rRNA

Dördüncül yap›da bir hemoglobin molekülü

ﬁifrenin Çözülmesi:
Protein Sentezi
Protein sentezi, çekirdekteki DNA
molekülü üzerindeki bir gen bölgesinin ifade etti¤i (kodlad›¤›) protein yap›n›n birbirini takip eden tepkime
zincirleri sonucunda yap›m› anlam›na gelir.
Önce, kromozomun belli bölgesine yerleﬂmiﬂ gen bölgesinin bir kopyas› ç›kar›l›r. Bu kopya, haberci RNA
(mRNA) olarak adland›r›l›r. mRNA,
gen bölgesinin tam olarak tamamlay›c› karﬂ›l›¤›d›r. Ancak gen bölgesinin
tam ifadesi olan mRNA, önce olgunlaﬂt›r›l›r. Bu iﬂlem sayesinde
mRNA’n›n protein sentezinde kullan›lmayan bölümleri ç›kar›larak tam
olarak proteini ifade eden bölümü
kal›r. Bu bölüm daha sonra sitoplazmada, endoplazmik retikulumda yerleﬂik olan ribozomlara gelerek protein sentezini baﬂlat›r. Protein sentezinde kal›p olarak kullan›lan,
mRNA’daki kodonlar›n (üç bazl›k

ﬁekil: DNA’dan protein molekülüne

Proteinler

Antikodon

RNA
nükleotidleri
Protein zinciri
Çekirdek zar›
ÇEV‹R‹
kodon

Ribozom

mRNA

Protein sentezinin temel aﬂamalar›

RNA bölümü) ifadesi olan aminoasitler, onlara özgü transfer RNA (tRNA)
taraf›ndan sitoplazmadan tek tek toplanarak ribozomlara getirilir ve aralar›nda peptid ba¤lar› kurularak protein molekülünün birincil (primer) yap›s› oluﬂturulur. Proteinin birincil yap›s›, aminoasitlerin sadece peptid
ba¤lar›yla bir araya gelmeleri sonucu
oluﬂur. Bu ﬂekilde birincil yap›da sentezlenen protein molekülü, daha sonra di¤er ba¤lar›n kat›l›m›yla ikincil ve
üçüncül yap›lara dönüﬂür. Proteinlerin esas olarak etkinlik gösterdi¤i yap›, üçüncül ve dördüncül yap›d›r.

Dördüncül yap›l› protein, üçüncül yap›daki birden fazla proteinin birleﬂmesinden oluﬂur.

Hücresel Yap› ve
‹ﬂlevlerin DNA
Taraf›ndan Denetimi
Hücredeki tüm tepkimelerin denetimi, çekirdekteki DNA molekülü taraf›ndan kodlanan çok özel proteinlerle
sa¤lan›r. Bu kontrol iki düzeyde gerçekleﬂir;
1- Çekirdekteki DNA’n›n do¤rudan
denetimi: Yap›sal proteinlerin do¤rudan senteziyle gerçekleﬂtirilir. Bu sayede, hücre iskeleti bileﬂenleri, zar
proteinleri (almaçlar) gibi, salg›lanan
ürünlerin sentezi sa¤lan›r.
2- DNA’n›n dolayl› denetimi: Özellikle hücrenin metabolik tepkimelerinin düzenlenmesinde, DNA’da kodlu
protein yap›l› enzimlerin sentezi söz
konusudur. Bu sayede glikolizin (glukoz y›k›m›) art›r›lmas› ya da azalt›lmas›, glukoneogenez (glukoz sentezi),
ya¤ sentezi ya da ya¤ depolanmas› gibi birçok metabolik olay, enzimler ya
da hormonlar arac›l›¤›yla düzenlenir.
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Hücre Sü
Hücrenin Yaﬂam
Döngüsü

Sentromerler

Kromatin

Vücudumuzdaki hücrelerin sahip
olduklar› harika bir yaﬂam döngüleri
vard›r. Her hücre temel hücre hipotezinde oldu¤u gibi, baﬂka bir hücreden
köken al›r, metabolizmas› vard›r ve
Çekirdekcik
belli dönemlerde kendisi gibi baﬂka
Plazma
Çekirdek zar›
zar›
hücreler üretir. Hücre, yaﬂam döngüsünü tamamlad›ktan sonra canl›l›¤›n›
‹nterfaz›n G2 faz›
kaybeder.
releriyse mayoz bölünme geçirirler.
Bu yaﬂam döngüsünün süresi, hücMitoz dönemi 1-3 saat süren ve birreden hücreye de¤iﬂir. Örne¤in, ba¤›rbiri peﬂis›ra devam eden profaz, metasaklar›n iç yüzeyini döﬂeyen hücreler
faz, anafaz ve telofaz dönemlerinden
her üç günde bir yenilenirken, bir kas
oluﬂur. Bu süreç, hücrenin bu zamana
ya da sinir hücresinin yaﬂam döngüsü
kadar kabaca iki kat›na ç›kard›¤› orgaçok daha uzun olabilir. Hücrelerin yaneller ve genetik malzemenin, eﬂit olaﬂam döngülerindeki süre farkl›l›klar›
rak ikiye bölünmesiye sonlan›r. Mitoözellikle, G0 döneminin uzunlu¤uyla
zu oluﬂturan dört dönem sonunda geiliﬂkilidir. Yaﬂam döngüsünde yer alan
netik malzeme ikiye ayr›l›rken, son iki
dönemler ve baﬂl›ca özellikleri ﬂunlar:
dönem olan anafaz ve telofazda sitopG0 dönemi: Normal hücre iﬂlevlerilazma ve içerdi¤i organeller eﬂit olarak
nin devam etti¤i dönemdir. Süresi hücbölünür.
reden hücreye farkl›l›k gösterir. Bu
Mitoz birbirleriyle devam eden prodönemde hücre temel iﬂlevlerini yerifaz, metafaz, anafaz ve telofaz aﬂamane getirir.
lar›ndan oluﬂur.
G1 dönemi: Hücre büyümesinin ön
Profaz: Bu dönemde, çekirdek zar›
planda oldu¤u dönemdir. Artan proteparçalan›r ve kromozomlar ipliksi yain sentezi sayesinde hücre organellerip›larla tutturulur.
nin say›s› iki kat›na ç›kar. Bu dönem,
Metafaz: Yavru kromatidler sentrohücre döngüsünde 8 saat ya da daha
merlere tutunurlar ve hücre merkeziuzun bir süre al›r.
ne hareket ederler
S dönemi: 6–8 saat süren bu döAnafaz: Yavru kromatidler ayr›l›rlar
nemde, temelde DNA’n›n kendi kopyas›n› oluﬂturmas› (replikasyonu)
ve paketlenmesini sa¤layan histon proteinlerinin yap›m› gerçekleﬂtirilir.
G2 dönemi: 2-5 saat süren bu
dönemde protein sentezi ön
plandad›r.
Mitoz dönemi: Mitoz i¤si, ipliksi anlam›na gelen bir sözcük.
Döneme bu ismin verilmesinin
nedeni, çekirdekte izlenen i¤si,
ipliksi görünümdür. Mitoz, vücut hücrelerinde izlenen bir bölünme ﬂeklidir. Cinsiyet hücreleri olan yumurta ve sperm hüc- ﬁekil: Hücre yaﬂam döngüsü
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Erken mitotik
iplikçikler

Sentriollerin
eﬂleﬂmesi
Sentromer

Kromozomlar
Profaz

ve ayr›lan bu kromatidler karﬂ› kutuplara yönelirler.
Telofaz: Kromatidler daha az belirgin hale gelirler. Karﬂ› kutuplara yerleﬂen kromatidlerin çevresi çekirdek zar›yla örtülmeye baﬂlar ve sitokinez sonucu iki yavru hücre meydana gelir.

Mayoz
Bölünme
1887 Y›l›nda Weismann adl› araﬂt›rmac›, hücre çekirde¤i üzerinde çal›ﬂ›rken ilginç bir gözlemde bulundu. Buna göre, vücut hücreleri 23 çift kromozom içerirken, üreme hücreleri olan
yumurta ve sperm hücreleri 23 tek
kromozom bulundurmaktayd›. Daha
sonraki y›llarda bunun nedenini Hertwig adl› araﬂt›rmac›, mayoz bölünmeyi
keﬂfederek ortaya koydu.
Mayoz, bir indirgenme bölünmesidir. Önce, ana cinsiyet hücreleri olan
Çekirdek zar›
porçac›klar›

‹plikçiklerin
kutuplara
çekilmesi

Kinetkor

Mikrotübüller

Prometafaz ve Metafaz

üreçleri
Metafaz
alan›

Metafaz

ﬂarak sperm hücrelerini meydana getirirler. Benzer ﬂekilde, diploid kromozom içeren birincil yumurta hücresi,
birinci mayoz bölünme sonunda iki
adet ikincil yumurta hücresi oluﬂturur. Ard›ndan, gerçekleﬂen ikinci mayoz bölünmeyle bir “ootid” ve üç adet
kutup küreci¤i meydana gelir. Oluﬂan
ootid, olgunlaﬂarak yumurta hücresine dönüﬂür.

Mayoz bölünme de, mitoz bölünmede oldu¤u gibi, profaz, metafaz, anafaz
ve telofaz aﬂamalar›ndan oluﬂur.

Hücrelerin
Farkl›laﬂmalar› ve
Canl›y› Oluﬂturmalar›
Oogenez

Spermatogenez
Cinsiyet hücresi
diploid (2n)

Mitoz

Spermatogonium,
oogonium
diploid (2n)
Yavru
kromozomlar
Hücrenin
bölünme izi

Çekirdek zar›n›n
oluﬂumu

Anafaz
Çekirde¤in
oluﬂumu

Telofaz

ve diploid kromozom içeren (ayn› kromozom tak›m›ndan iki tak›m içeren)
sperm ana hücresi ve yumurta ana
hücresi) hücrelerinde mitoz bölünmeyle hücre ço¤almas› olur ve ana
sperm hücresinden birincil sperm
hücresi, ana yumurta hücresinden de
birincil yumurta hücresi meydana gelir. Diploid yani 2n kromozom içeren
birincil sperm hücresi, birinci mayoz
bölünme sonucu iki adet, ikincil
sperm hücresi oluﬂturur. ‹kincil
sperm hücresinden, ikinci mayoz bölünme sonucunda haploid kromozomlu (bir tak›m kromozom) dört adet
“spermatid” oluﬂur ve bunlar olgunla-

Mitoz

Birincil sperm hücresi,
yumurta hücresi
diploid (2n)

I. Mayoz
bölünme

‹kincil sperm hücresi,
yumurta hücresi
haploid (n)

II. Mayoz
bölünme

Spermatid, ootid
haploid (n)
Farkl›laﬂma ve
olgunlaﬂma
Sperm hücreleri
haploid (n)

Ovum (yumurta)
hücreleri
haploid (n)
ﬁekil: Cinsiyet hücrelerinde mayoz bölünme
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Hücresel farkl›l›klar›n
Nedeni: Döllenme
Döllenme, erkek ve diﬂi üreme hücreleri olan sperm ve ondan yaklaﬂ›k
2000 kat daha büyük olan yumurtan›n
birleﬂerek zigotu oluﬂturmalar› sürecidir. Döllenme sonras›nda zigotta baﬂlayan bölünmeler, çok hücreli karmaﬂ›k
bir yap› olan blastosisti oluﬂturur. Blastosist, rahimin iç tabakas›na ulaﬂarak
buraya tutunur ve implantasyon olarak
adland›r›lan bu tutunma sonras›nda, yaﬂamsal öneme sahip embriyonik yap›lar›n oluﬂumu baﬂlar. Ard›ndan zigotun
beslenmesini sa¤layan “plasentasyon
dönemi” baﬂlar. Bu aﬂamada, blastosist
art›k tüm ihtiyaçlar›n› anneden plasenta yoluyla karﬂ›lar. Embriyogenz denen

Zigotun erken geliﬂim dönemleri; implantasyon ve
plasentasyon

Zigotun oluﬂumu
ve endometriuma
göçü
Trofoblast
‹ç hücre kitlesi

Blastosist
Embriyo oluﬂumu
Rahim boﬂlu¤u
Endometrium
Mayoz bölünmenin evreleri ve özellikleri

Sa¤l›kl› bir insanda 200 farkl› çeﬂitte, yaklaﬂ›k 100 trilyon hücre bulunur. Farkl› tiplerdeki bu hücrelerin
kayna¤›, baﬂlang›çta haploid (n) say›da kromozom içeren sperm ve yumurta hücresinin birleﬂmesi sonras› oluﬂan ve diploid (2n) say›da kromozom
içeren “zigot”tur.

Yenido¤an
(2n)

Mitoz
farkl›laﬂma
ve büyüme
Zigot (2n)

Birleﬂme
Yaﬂam döngüsünde mayoz ve
mitoz bölünmenin yeri

B‹L‹M ve TEKN‹K 14 Haziran 2002

Mayoz

Sperm (n)

Yumurta (n)

dönemde, art›k embriyo olarak adland›r›lan yap›da tüm önemli organ ve organ
sistemleri geliﬂmeye baﬂlar.

Hücre Program›n›n
Son Perdesi: Yaﬂlanma
Ve Ölüm

Dünyam›zda var olan tek ya da çok
hücreli tüm canl›lar›n
Mitoz,
yaﬂamlar› sonsuz olmafarkl›laﬂma ve
y›p, hepsinin belirlenbüyüme
miﬂ bir yaﬂam süreleri
vard›r. Yaﬂlanma ve
ölüm hakk›nda birçok
kuram ortaya at›lm›ﬂ olsa da, bu sürecin tek bir
Eriﬂkin (2n)
kuramla ayd›nlat›lamayaca¤›, pek çok etkene
Mayoz
ba¤l› olarak geliﬂti¤i ve
baz› genlerin etkinleﬂmesiyle gerçekleﬂti¤i
Habloid dönem
görüﬂü a¤›rl›k kazanDiploid dönem

m›ﬂ durumda.
Yaﬂlanma ve ölüm kavramlar› ne
kadar so¤uk gelirse gelsin, devam
eden hücresel program›n parçalar› oldu¤undan, kaç›n›lmaz gerçeklerdendir. Yaﬂlanma ve ölüm, hücrelerin genetik malzemesinde kodlanan ve zaman içinde etkinleﬂen gen bölgelerinin ürünleri olan proteinlerin etkileri
sonucu gerçekleﬂir.
Ölümsüzlük ya da uzun süreli yaﬂam üzerine düﬂünceler, insanl›k tarihi kadar eskidir. Binbir gece masallar›nda ab-› hayat’› (ölümsüzlük suyunu) arayan masal kahramanlar› ya da
çocuklu¤umuzda okudu¤umuz, ölümsüz çizgi roman kahramanlar› hep
uzun süreli yaﬂam ya da ölümsüzlü¤e
duyulan bir hayranl›¤›n ifadeleriydi.
Günümüzde yap›lan bilimsel çal›ﬂmalar, insan›n, yaﬂam süresini olabildi¤ince uzatabilmek için, hücre harabiyetini art›ran serbest radikal oluﬂumu,
aﬂ›r› beslenme, sa¤l›ks›z ortamlar (hava kirlili¤i, kimyasal ve fiziksel zararl›
etkenler) gibi olumsuz etkilerden kaç›nmas› gerekti¤ini belirtiyorlar.

Merkezi
sinir
sistemi

Do¤um öncesi

Zigottan fetusa kadar olan dönemde yap›sal de¤iﬂiklikler

Fizyolojik Bir Süreç:
Hücre Ölümü
Hastal›klar ve kazalar d›ﬂ›ndaki
ölümler, yaﬂlanma sürecinden sonra,
çekirdekteki gen bölgesi ya da bölgelerinin etkinleﬂmesinin bir sonucudur.
Nekroz ve apopitoz olmak üzere iki
tür hücre ölümü vard›r.
Nekroz: Patolojik olaylar sonucu
geliﬂen hücre ölümleridir. Hücre hasar› oluﬂturan travma, hücre kanlanmas›n›n, dolay›s›yla oksijenlenmenin bozulmas›, enfeksiyon gibi nedenlere ba¤l›
olarak gerçekleﬂir. Organeller ﬂiﬂer,
hücre s›n›rlar› düzensiz hale gelir ve
bunlar›n bir sonucu olarak da hücre
bütünlü¤ü kimyasal ve yap›sal olarak
bozulur.
Apopitoz: Sonbaharda yapraklar›n
dökülmesi anlam›na gelen bu terim,
normal yaﬂam sürecini tamamlayan
hücrelerin, sahip oldu¤u program çer-

Embriyodan fetusa, haftalar içinde izlenen yap›sal ve fonksiyonel geliﬂim

çevesinde, ölüm sinyali alarak canl›l›klar›n› sonland›rmalar› anlam›na gelir.
Çok karmaﬂ›k mekanizmalar sonucu
gerçekleﬂen apopitozda, baz› genlerin
etkinleﬂmesi sonucu, baﬂta DNA’y› y›k›ma u¤ratanlar› (endonükleazlar) olmak
üzere, di¤er organellere de zarar veren
ve bir ﬂekilde hücrenin ölmesine neden
olan y›k›c› proteinlerin sentezlenmesi
söz konusudur. Bunlar›n bir sonucu

olarak hücre, h›zla y›k›ma u¤rayarak
ölür. Hücre, günümüzde bile ayd›nlat›lamam›ﬂ pek çok s›rr› saklar. Hücre
üzerine yap›lacak araﬂt›rmalar, baz›
hücresel mekanizmalar›n anlaﬂ›lmas›n› sa¤layacak; baﬂta kanser olmak
üzere birçok hastal›¤›n erken tan› ve
tedavisi, ayr›ca canl› ve canl›l›k kavramlar› konusunda da bizlere yeni
ufuklar açacakt›r.
Yrd. Doç. Dr. Hakan Boyuna¤a

Apopitozda hücre ölüm mekanizmalar›ndan biri,
endonükleazlar›n sal›n›m›

K›r›kkale Üniversitesi, T›p Fakültesi
Biyokimya Anabilim Dal›
hboyunaga@excite.com

Öldürücü proteinin
gen bölgesinin
aktivasyonu
Öldürücü
Protein
Apopitotik
Hücre
Endonükleaz

DNA’n›n parçalanmas›
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Yaﬂlanma Kuramlar›

Dayanak Noktas›

Yorum

De¤iﬂime u¤rayan proteinler

Yaﬂlanmay› kesin olarak ayd›nlatamamaktad›r.

Nöroendokrin kuram›

Hücresel proteinlerin ﬂekilsel de¤iﬂimleri, onlar›n iﬂlevsel özelliklerini de
bozabilir.
DNA’da oluﬂan hasarlar›n ileri yaﬂlarda tam düzeltilememesi (telomer kuram›n› da içerir).
Kollajen gibi büyük moleküller zaman içinde birbirlerine ba¤lanarak iﬂlevlerini kaybederler
Nöroendokrin sistemde zaman içinde oluﬂan fonksiyon kayb›

Serbest radikal kuram›

Serbest radikaller, hücresel hasar› art›rarak yaﬂam süresini k›salt›r.

Genetik

Gen ifadesi s›ras›ndaki bir de¤iﬂiklik, hücre yaﬂlanmas›na neden olur.

Ölüm iﬂareti

Yaﬂlanan hücrelerin d›ﬂ zarlar›nda, ölümüne neden olan protein yap›lar
oluﬂur.
At›klar›n birikimi sonucu hücre iﬂlevleri bozulur.

DNA hasar› ve tamirinin
gerçekleﬂtirilememesi
Çapraz iliﬂkiler kuram›

At›klar›n birikimi
Diyet K›s›tlanmas›

Yaﬂlanmada, DNA hasar› ve tamirinin rolü tam
olarak bilinmemektedir.

Bu durum sadece kad›nlar›n üreme sisteminde
gösterilmiﬂtir
Yaﬂl›l›kla birlikte artan birçok hastal›¤›n temelinde
serbest radikal hasar› vard›r.
Hücrenin yap›sal ve iﬂlevsel özelliklerini
bozucu tarzda olur.

%25’lik bir diyet k›s›tlamas›n›n yaﬂam süresini %30 oran›nda art›rd›¤›, Olas› nedeni, serbest radikal oluﬂumunun
deneylerle gösterilmiﬂtir.
azalmas›d›r.
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