
 

>> OKUYUNCA ŞAŞIRACAKSINIZ: B�yoloj� Hakkında İlg�nç B�lg�ler?
Golg� c�s�mc�ğ� görevler� ve özell�kler� hakkında b�lg� vermeden önce s�zlere golg� c�s�mc�ğ� hakkında kısa b�lg�ler vereceğ�z. 1898 yılında �talyan b�l�m adamı Cam�la
Golg� s�n�r hücreler�n� �ncelerken b�r takım yassı kesec�klere ve kanalcıklara rastlamış, Cam�la Golg� rastladığı bu yapılara Golg� c�s�mc�ğ� adını verm�şt�r. Farklı b�yoloj�

kaynaklarında golg� c�s�mc�ğ�ne golg� kompleks�, golg� aygıtı veya golg� aparatı den�lmekted�r.

Golg� c�s�mc�ğ� zarlı b�r yapıya sah�p olmakla b�rl�kte d�sk şekl�nde üst üste d�z�lm�ş yassı kesec�klerden oluşmaktadır. Genell�kle ökaryot canlıların hücre yapısında

görülen golg� c�s�mc�ğ�n�n kese sayıları, doku t�p�ne ve mrtabol�k faal�yetlere göre değ�şmekted�r. B�r görev� gerçekleşt�rmek �ç�n özelleşm�ş hücrelerde o görev� yer�ne
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get�rmek �ç�n bazı organeller�n sayısı fazla olmaktadır. Bunu golg� c�s�mc�ğ� �le örneklend�reb�l�r�z. Madde paketleme fal�yet� �ç�n özelleşm�ş hücrelerde golg� c�s�mc�ğ�

fazladır.

Golg� c�s�mc�ğ� olarak adlandırdığımız organel� b�r üret�m, depolama, ayırma, paketleme ve gönderme merkez� olarak

düşünüleb�l�r. Prote�n, yağ, ve karbonh�drat g�b� maddeler endoplazm�k ret�kulumdan golg� c�s�mc�ğ�ne g�der ve �ler� sev�yede

�şlenerek görevler�ne göre sınıflandırlırlar. Endoplazm�k ret�kulumdan golg� c�s�mc�ğ�ne gelen prote�n, yağ ve karbonh�drat g�b�

maddeler arasından salgı görev� yapacak olan plazma zarına, hücre duvarına veya l�zozom organel�n�n yapısına katılarak

farklılaşırlar.

Golg� c�s�mc�ğ�nde �şlenen ve farklılaşan bu maddeler daha sonra kesec�kler yan� vez�kül şekl�ne gelerek s�toplazma sıvısına aktarılır. Golg� c�s�mc�ğ�nde farklışan

maddeler gl�prote�n, gl�kol�p�t ve l�poprote�nlere dönüşerek plazma zarının yapısına katılırlar.

L�zozom ve koful organel� oluşumunda rol alan golg� c�s�mc�ğ�, hücre zarı yapımında fabr�ka görev� görmekted�r. Uzun yıllar b�l�m dünyasında önemsenmeyen ve

fazla görev� olmadığı düşünülen golg� c�s�mc�ğ� son yıllarda hücre zarının özgünlüğü konusundak� rolü neden�yle tüm d�kkatler� üzer�ne çekmey� başarmıştır.

>> OKUYUNCA ŞAŞIRACAKSINIZ: B�yoloj� Hakkında İlg�nç B�lg�ler?
Golg� yukarıda sıraladığımız özell�kler�ne ek olarak b�r takım moleküller�n üret�mde de öneml� rol üstlenmekted�r. Hücre tarafından salgılanan b�rçok pol�sakkar�t
golg� c�s�mc�ğ� tarafından üret�lmekted�r.

Ayrıca golg� c�s�mc�ğ� salgı �şlem� yapan hücrelerde ve s�n�r hücreler�nde hem bolca bulunmakta hemde gel�şm�ş düzeyded�r.

Golg� c�s�mc�ğ� alyuvar hücreler�nde, sperm ve bakter� g�b� hücrelerde bulunmamaktadır.

Golg� c�s�mc�ğ�n�n özell�ğ�n� ve �şeley�ş�n� kaybetmes� durumunda salgı üret�m� büyük oranda durur. Buna ek olarak yaşlanma �le

b�rl�kte bazı hormonlarında yeters�zl�ğ�ne bağlı olarak meydana gelen hastalıkların temel�nde metabol�k faal�yetler� azalan golg�

c�s�mc�ğ�n�n ekt�s� bulunmaktadır.
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Golg� C�s�c�ğ� Görevler�

Golg� c�s�mc�ğ�n�n en temel görevler� arasında salgılama görev� bulunmaktadır.

Golg� c�s�mc�ğ�nde oluşan kesec�kler (vez�küller) zaman �çer�s�nde hücre zarının yapısına katılır. Bu kesec�kler hücre zarına yerleşerek hücre zarının gen�şlemes�ne

ve hareket etmes�ne olanak sağlar.

Golg� c�s�mc�ğ� salgı yapan hücrelerde oldukça gel�şm�ş düzeyded�r.

Golg� c�s�mc�ğ�n�n vez�kül olarak adlandırılan kesec�kler�nde tomurcuklanma olayı sonucu kafullar üret�lmekted�r.

Golg� c�s�mc�kler� b�tk�ler�n hücre çeper�n�n oluşumunda öneml� b�r görev� bulunmaktadır.

Golg� c�s�mc�ğ� endoplazm�k ret�kulumdan gelen prote�n, yağ ve karbonh�drat g�b� maddeler�n farklılaşıp gl�koprote�n,

gl�kol�p�t ve l�poprote�n g�b� maddelere dönüşmes�n� sağlamaktadır.

Golg� c�s�mc�ğ� l�zozom ve koful organeller�n�n oluşumunda öneml� rol oynamaktadır.
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Yen�b�yoloj�.com s�tes� �le tüm b�yoloj� konularına ve b�yoloj� hakkında her türlü b�lg�ye ulaşab�l�rs�n�z...
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