
 

>> OKUYUNCA ŞAŞIRACAKSINIZ: B�yoloj� Hakkında İlg�nç B�lg�ler?
Hücler�n s�toplazmasında yer alan, b�tk� gözler� yaşlandıkça plazmalarında meydana gelen, �ç� göze suyu ve bes�nlerle dolu olan boşluklara koful
den�lmekted�r. Koful özell�kler� ve görevler� bakımında hücre s�toplazması �ç�n öneml� b�r organeld�r. Koful �şlevler�ne 6 çeş�t� bulunmaktadır.

Koful Çeş�tler�

Koful çeş�tler� yaptıkları �şe göre;

Koful Özell�kler� ve Görevler�
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1. Bes�n Kofulu

2. Boşaltım Kofulu

3. S�nd�r�m Kofulu

4. Kontrakt�l Kofulu

5. Salgı Kofulu

6. Depo Kofulu d�ye ayrılmaktadır.

Koful Özell�kler� ve Görevler�

Kofulun özell�kler� arasında en öneml� olanı tek katlı b�r zar yapısına sah�p olması ve �ç� sıvı dolu kesec�klerden

oluşmasıdır. (Koful özell�kler�)

Koful, golg� c�s�mc�ğ� ve endoplazm�k ret�kulum organeller�nden meydana gelmekted�r. (Koful özell�kler�)

Yaşlı yan� olgun b�tk�ler�n hücreler�nde kofullar genell�kle merkez� koful olarak adlandırılan büyük yapıları �çer�r. Bu büyük merkez� koful küçük

kofulların b�r araya gelmes�yle oluşmaktadır. Merkez� koful �çer�s�nde koful öz suyu (hücre öz suyu) olarak b�r sıvı bulunmaktadır. Bu sıvı turgor
basıncına neden olarak b�tk�ye destekl�k sağlar ve b�tk�n�n d�k durmasını sağlar. (Koful Görevler�)

Hayvan hücreler�nde yer alan kofulların boyutu b�tk� hücreler�nde kofullara oranla daha küçüktür. Ancak kofulları sayı m�ktarı b�tk�

hücreler�nden fazla olab�lmekted�r. Hayvan hücreler�nde kofulların b�r kısmı endos�toz �le oluşurken, b�r kısmı yapısında salgı maddes�
bulundurmaktadır. (Koful Özell�kler� ve Görevler�)
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Tek hücrel� ökaryot�k canlılarda bes�n kofulu ve kontrakt�l koful 
bulunmaktadır.

Tek hücreler� ökaryot�k canlılarda bulunan kofullar fagos�toz ve p�nos�toz �le meydana gelmekted�r. Bes�n kofulları bes�n s�nd�r�m �şlem�n�

yaptıktan sonra kayboldukları �ç�n, hücre �çer�s�nde �ht�yaç hal�nde oluşan koful çeş�t�d�r. Kontrakt�l koful, tatlı sularda yaşayan tek hücrel�

ökaryot�k canlılarda bulunmakta ve görevler� �se yoğunluk farkından dolayı hücreye g�ren fazla suyun dışarı atılmasını sağlamak. Hücre

�çer�s�nde sürekl� olarak bulunan kontrakt�l koful en temel görev� s�toplazma �çer�s�nde su denges�n� sağlamak. (Koful Özell�kler� ve Görevler�)
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Bazı koful çeş�tler� şeker, prote�n g�b� organ�k maddeler� ve dem�r, potasyum g�b� �norgan�k maddeler� depo etmekle görevl�d�r. (Kofulun

görevler�)

B�tk�ler�n yaprak kısımlarında bulunan bazı koful çeş�tler� �se artık maddeler� depo ederek yaprakların dökülmes� �le atılmasını sağlamaktadır.

(Kofulun özell�kler� ve görevler�)

B�tk� hücreler�nde yer alan bazı kofullar, boşluk sıvılarında zeh�rl� maddeler� ve kötü tat veren maddeler� depo ederek b�tk�y� hayvanlara karşı
korumaktadır. (Koful görevler�)

Flavon ve antokyon g�b� p�gmentler bazı kofulların �çer�s�nde yer alarak b�tk�ye yeş�l reng� sağlamaktadır. (Koful özell�kler� ve görevler�)

Bazı b�tk� hücreler�nde l�zozom organel�n�n görev�n� yer�ne get�ren kofullar bulunmaktadır. Bu kofullar yapılarında bulundurdukları enz�mler

sayes�nde büyük moleküller�n s�nd�rmen� sağlamaktadır. (koful görevler�)

KOFUL ÖZELLİKLERİ VE GÖREVLERİ – PDF
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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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