HÜCRE-HÜCRE TEORİSİ-HÜCRE ZARI- HÜCRE ÇEŞİTLERİ
Canlıların temel birimi olarak hücre:
-Tüm canlılar hücre veya hücrelerden oluşur.
- Canlıların en küçük yapısal ve işlevsel birimi hücre olarak kabul edilir.
-Hücre ışık mikroskobu ile keşf edilmiştir.
-Hücre teorisi, 1858 yılında Alman Patalog Rudolf Virchow'un,
bitkiler ve hayvanların yani tüm canlıların hücre ya da hücrelerden
meydana geldiğini yine bu hücrelerin sahip olduğu genetik bilgilerinde,
oluşan diğer hücrelere aktarıldığını savunarak ortaya çıkardığı kuramdır.

Ökaryotik hücre kısımları: 3 kısımdan oluşur: hücre zarı, sitoplazma,
çekirdek
Hücre Zarı ve Yapısı: hHücreyi dış ortamdan ayıran canlı ve esnek olan bir
zardır. Hücre zarının etrafını sararak ve hücrelerin dağılmasını önler.
Hücreye şekil verir ve hücreyi korur.

Hücre teorisine göre:
- Canlıların içinde canlılık faaliyetlerinin gerçekleştiği yapısal, işlevsel en
küçük birimine hücre denir.
- Tüm canlılar hücre veya hücre gruplarından oluşurlar.
-Herbir hücre daha önce var olan hücrenin bölünmesiyle oluşmuştur.
-Hücreler kalıtım maddesi içermekle beraber bunu bölünme ile yavru
hücrelere aktarırlar.
-Tüm metabolik olayların gerçekleştiği kısım hücredir.

Hücrelerin yapısı:
- Bütün canlılar hücre veya hücrelerden oluşan organizasyona sahiptir.
- Bazı canlılar tek hücreden oluşurken bazı canlılar çok sayıda hücreden
oluşur.
-Hücreler gelişmişlik yapılarına göre 2 gruba ayrılır.
-Hücreler → Prokaryotik hücreler ve ökaryotik hücreler olmak üzere 2’ye
ayrılır.

Hücre Zarının Yapısını açıklayan görüş:
- Hücre zarının yapısını açıklayan akıcı- mozak zar modelidir.
- Akıcı mozaik zar modeline göre hücre zarı protein, karbonhidrat ve az
miktarda yağ bulunur.
-Hücre zarında yer alan lipidlerin çoğunluğu fosfolipid yapılıdr.
- Bu modele göre hücre dıştan içe doğru 3 kısmdan oluşur: Hücre zarı,
Sitoplazma, Çekirdek
-Hücre zarında: proteinler > yağlar(fosfolipitler) > karbonhidratlar bulunur.
-hücre zarının esas bileşenleri olarak: proteinler ve yağlardır. Bunlarla
birlikte hücre zarının yapısında az miktarda karbonhidrat da bulunur.
-Karbonhidratlar hücre zarının sadece dışarıya bakan kısmında bulunur.
-Hücre zarının yapısında yer alan fosfolipitler sürekli hareket halindedir.
-Hücre zarı akışkan bir yapıya sahiptir.
- Hücre zarının temelyapısını fosfolipitler oluşturur.
- Hücre zarının yapısında yer alan lipitlerin çoğu fosfolipit yapılı iken
hayvanların hücre zarlarının yapısında bir steroid olan kolesterol da
bulunur.

Hücreler yapılarına ve gelişmişliklerine göre 2’ye ayrılır.
Prokaryotik hücreler
Çekirdek ve zarlı organellere sahip
olmayan hücrelerdir.
Tümü tek hücrelidir.

Ökaryotik hücreler
Çekirdek ve zarlı organellere sahiptirler.

Organel olarak ribozoma sahiptirler.

Zarlı ve zarsız organellere sahiptirler.

DNA’ları halkasal yapıdadır.
DNA hücre sitoplazmasında bulunur.

DNA çekirdekte yer alır.
Birden fazla sayıda kormozomu vardır.

Bakteriler ve arrkebakteriler bu
gruptadır.
Tek bir kromozoma sahiptirler.
Tüm yaşamsal olaylar sitoplamada
gerçekleşir.
Basit yapıldırlar

DNA doğrusaldır.

Tek hücreli ve çok hücreli olanları vardır.

Ribozomları daha büyüktür.
Kalıtsal maddeler kromatin iplik şeklinde
çekirdekte yer alır.
Yaşamsal olaylar, çekirdek, hücre zarından
oluşurlar.

-Hücre zarında yer alan fosfolipitler çift katlı tabaka şeklinde bulunurlar.
- Fosfolipitlerin suyu sevmeyen (hidrofobik) kısımları birbirine dönük olup
hücre zarının iç yüzüne bakar.
- Fosfolipitlerin suyu seven (hidrofilik) kısımları dışa dönüktür.
- Fosfolipit tabakası arasında düzenli olarak dağılmış ve yer değiştiren
proteinler akışkan olup yerleri ve sayıları değişkenlik gösterir.
-Proteinler fosfolipit tabaksına kısmen veya tamamen gömülü halde
bulunurlar. Hücre zarındaki bazı proteinler fosfolpit tabakasında gömülü
iken bazıları fosfolipit tabakaya tutunmuş olarak bulunur.
- Fosfolipit tabakası içinde bulunan proteinlerin çoğu hücre zarını boydan
boya kat edecek şekilde konumlanırlar.
-Hücre zarını boyda boya kat eden proteinlere kanal proteinler denir.
-Kanal proteinler hücre zarında madde alış-verişini düzenlemekle beraber
hücrenin homeostazisini sağlar. Hücre zarında yer alan proteinler; kanal
protein, taşıyıcı protein, enzim olarak görev yapabilmektedirler. Hücre
zarının yapısında miktarı en az olan organik moleküller karbonhidratlardır.
- Hücre zarında bulunan karbonhidratlar serbest olarak bulunmazlar.
-Karbonhidratlar protein ve yağlara tutunmuş olarak bulunurlar. Hücre
zarında bulunan protein, yağ ve karbonhidratlar kompleks bileşikler
oluştururlar.

Hücre sayısına göre canlılar
Tek hücreli canlılar
Prokaryotik canlılar.
Bakteri hücreleri
Arkebakteriler
Bazı mantarlar
Bazı protistler
Algler

Çok hücreli canlılar
Bazı mantarlar.
Bazı protistler
Tüm Hayvanlar
Tüm bitkiler
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-Fosfat grubu + yağ→Fosfolipit
-Glikoz + lipit → Glikolipit
-Glikoz + protein → Glikoprotein
-Lipit + protein → lipoprotein
-Glikoproteinler ve Glikolipitler hücre zarında
a) Hücre zarında uyarıları alan reseptör(almaç) olarak
b) Hücrelerin birbirlerini tanımasında
c) Hücre zarınında madde alış verişini
d) hücrenin kimliğini
e) Hücre zarının geçirgenliğini sağlayarak madde alış verişi
f) Hücrelerin hormonları tanımasında reseptör olarak
g) Hücre zarının özgünlüğünü,
h) Hücrelere antijenik özellik kazandırma gibi rolleri üstlenirler.
-Hayvan hücrelerinin zarlarında yer alan glikoprotein ile glikolpitler hücre
zarında oluşturduğu tabakaya glikokaliks denir .
Glikokaliks görevleri:
-Hücrelerin kimliğini ve özgünlüğünü oluşturma
-Dokuyu oluşturan hücrelerin birbirlerini tanıması
-Hücrelere antijenik özellik kazandırma
-Bakteri ve virüsleri tanıyan reseptör adlı almaçları oluşturma
-Seçici geçirgenlik sağlama
-Hormon, ilaç, mikrop gibi hücreleri ve yapıları tanıma
- Hücre zarında yer alan glikoprotein ve glikolpitlerin dağılımı ve sayısı
hücre zarının özgünlüğünü sağlayan en önemli özelliktir.
-Bu özellik farklı canlıların hücre zarları arasında değişkenlik oluşturduğu
gibi bir canlının farklı hücrelerinde de değişkenlik gösterir.
-Endositoza engel oluşturmaz.

Hücre Zarının Bazı Özellikleri:
-Hücre zarı canlıdr ve kalınlığı sabit olup değişmemektedir.
- Hücre zarı esnek, saydam ve seçici geçirgendir.
Hücre zarının üzerinde por(geçit=delik) bulunur.
- Hücre zarının yapısında en çok bulunan organik bileşen proteinlerdir.
-Hücre zarının yapısında su ve vitaminler bulunmaz.
-Hücre zarı hücreye şekil vermekle beraber hücreyi dağılmaktan korur.
- Hücre zarı akışkan ve hareketli bir yapıya sahiptir.
- hücre zarının yapısında ATP kullanılmakla birlikte ATP üretilemez.
-Su hücre zarının yapısı yer alan çift katlı fosfolipit tabakalardan ve protein
kanalların içinden giriş çıkış yapar.
-Seçici geçirgen olan hücre zarı hücre içi ile hücre dışı arasında madde
geçişini düzenler.
-Hücre zarı yapısı çok ince olduğundan ışık mikroskobuyla görülmezken
ancak elektron mikroskobuyla görülebilir.
-Hücre zarı sitoplazmanın dışında bulunarak hücreyi dağılmaktan korur.
- Hücre zarındaki porlardan monomerler, gazlar, iyonlar, su geçebilir.
Hücre Zarı Oluşumları
- Hücre zarının farklılaşmasıyla bazı yapılar oluşur.
-Bazıları devamlı yapılar iken bazı geçici yapılardır.
a-Mikrovilluslar:
-Hücre zarından hücre dışına doğru uzanan parmak şeklindeki uzantılardır.
-Mikrovillus oluşumu hücrenin yüzeyi atar. Hücre zarından oluşan devamlı
yapılardır. İnce bağırsak iç yüzeyinde besinlerin emilimini artırırlar. İnce
bağırsak iç yüzeyinde 550 m2’lik bir alan oluştururlar.

b- Yalancı Ayaklar:

-Hücre zarından oluşmuş geçici yapılardır. Hücrenin beslenme, savunma
ve hareketi sağlarlar. Akyuvarlarda savunma amaçlı mikropları tutumada
işlev görürler. Amipte beslenme ve hareketi sağlarlar.

c-Besin kofulu:
-Hücre zarındaki porlardan geçemeyecek kadar büyük olan besinlerin
hücreye alınmasında rol alırlar.
-Hücre zarının beslenme sırasında hücre dışına doğru oluşturduğu geçici
oluşumlardır. Aşağıdaki şekilde farklı besin kofulu oluşumları gösterilmiştir.

d- Sil ve kamçılar:
-Hücre iskeleti elemanlarından olan mikrotübüller tarafından
oluşturulurlar.
- Hücre zarından oluşan daimi yapılardır.
-Siller prokaryotik ve ökaryotik hücreli canlılarda ortak olarak bulunurlar.
-Siller kamçılara göre daha kısa olup ileri geri titreşerek hücrenin hareketini
sağlarlar.
-Memeli hayvanların solunum yollarında çok sayıda titrek yüzlü siller
bulunur ve akciğere doğru ilerleyen mukusu yukarı doğru yani yemek
borusuna itmeye çalışırlar.
-Paramesyumda(terliksi hayvan) bulunan siller paramesyumunda
hareketini sağlar.
-kamçılar:
-Sillere göre uzun olan daimi olan hücre zarı oluşumlarıdır.
- Prokaryotik ve ökaryotik hücre zarınlarında ortak olarak bulunur.
-Memeli spermlerinde bulunan kamçılar spermin yumurtaya ulaşmasını
sağlar. Öğlenada yer alan tek bir kamçı ile öğlena ışığa doğru hareket
edebilmektedir.
Hücre Zarının Dışında Yer Alan Hücre Duvarı(Çeper):
- Hücre zarının dışında yer alan cansız, dayanıklı ve sert olan yapılardır.
- Hücre duvarı algler, bakteriler, mantarlar ve bitkisel hücrelerde bulunur.
-Hücre duvarnın esas yapı hücre tipine göre değişkenlik göstermektedir.
-Hücre duvarının kalınlığı hücre zarına göre daha fazladır ve hücre
yaşlandıkça hücre duvarının kalınlığı değişmektedir.
-Hücre duvarı hücreyi iç ve dış etkilere karşı hücreyi koruyan cansız ve sert
ve tam geçirgendir.
-Bitkisel hücre duvarının esas yapısı bir polisakkarit olan selülozdur.
-Mantarların hücre duvarının yapısında kitin adlı polisakkarit bulunur.
- Bakterilerin hücre duvarının yapısında peptidoglikan adlı protein,
Karbonhidrat ve yağlardan oluşan özel yapılı bir madde bulunur.

Kapsül: Hücre duvarının dışında bulunan bir tabakadır. Hastalık yapıcı
bakteriler olan patojen bakterilerde bulunur. Bakteriyi en dıştan sarıp
koruyan tabakadır. Cansız ve sert olmakla birlikte bakterilerin diğer
hücrelere tutunmasını sağlar. Polisakkarit yapılı tabaka olan kapsül,
hücrelerin yalancı ayak oluşturarak patojen bakteriyi yakalamsına ve
fagositozla yutmasına engel olur.

57

