
 

>> OKUYUNCA ŞAŞIRACAKSINIZ: B�yoloj� Hakkında İlg�nç B�lg�ler?
L�zozomun yapısı ned�r? L�zozomun �lk keşf�n� k�m yapmıştır? L�zozomun �çer�s�ndek�
enz�mler nelerd�r? L�zozom özell�kler� nelerd�r? L�zozom görevler� nelerd�r? L�zozom neden
hayvan hücres�nde bulunur? Otol�z olayı ned�r? H�stal�z olayı ned�r? L�zozomun golg� aygıtı �le
olan �l�şk�s�n�n ve neden� ned�r? L�zozomun s�nd�r�m �şlem� �le �lg�l� yapılan araştırma
sonuçları nelerd�r? Tüm bu soruların cevabı ve ayrıntılı b�lg�le yazımızda yer almaktadır.

L�zozom organel�n�n �lk keşf� Chr�st�an de Duve tarafından, hücre yapısının elektron

m�kroskobuyla �ncelenmes� sonucu gerçekleşm�şt�r. Chr�st�an De Duve, l�zozomları elektron

m�kroskobu �le �nceleed�kten sonra tek kat zarla çevrelenm�ş, �ç� homojen olmayan yoğun

materyalle dolu oluşumlar olarak tanımlamıştır. Daha sonrak� süreçlerde yapılan araştırmalar

sonucu yoğun materyaller�n as�t pH’de etk�l� 10-12 çeş�t h�drol�t�k enz�mler olduğu bulunmuştur.

L�zozomun �çer�s�nde bulunan ağır metaller�n arasında as�t fosfataz, as�t r�bonukleaz, as�t l�paz,

kollagenaz vb. enz�mler d�kkat çekmekted�r.

Yazımız �çer�s�nde l�zozom özell�kler�, yapısı ve görevler� konu bütünlüğü sağlamak amacıyla �ç �çe

yazılmıştır.
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L�zozom organel�, er�tros�tler har�ç tüm memel� hücreler�nde bulunurlar. Yan� b�r d�ğer �fade �le

l�zozom hayvan hücreler�nde bulunmasına karşın b�tk� ve d�ğer türlerde bulunmaz. B�tk� ve mantar

türler�nde l�zozomun görev�n� l�t�k kofullar üstlen�r.

S�toplazma �çer�s�nde yer alan l�zozom golg� c�s�mc�ğ�ne çok yakın b�r konumda granüller şekl�nde

bel�r�r ve bu granüllü b�r�m zar �le çevr�l�d�r. L�zozomun golg� aygıtı (c�s�mc�ğ�) yakın olmasındak� en

büyük neden enz�mler�n golg� aygıtı tarafından üret�lmes�d�r. L�zozom ve golg� aygıtı arasındak� bu

�l�şk� ve bu organeller�n endoplazm�k ret�kulum tarafından meydana geld�ğ� b�l�nmekted�r.
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Hücren�n s�toplazmasında herhang� b�r olay veya nedenden dolayı l�zozom zarı yırtılması sonucu

l�zozom �çer�s�ndek� emz�mler ve as�d�k yapılar s�toplazmaya dağılır ve hücre s�nd�r�l�p parçalanır.
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Bu olaya otol�z den�lmekted�r.L�zozom organel�n�n dokuyu s�nd�rme �şlem�nede h�stal�z
den�lmekted�r.

L�zozom organel�n�n görevler� �ç�n tıklayınız…

Hücren�n s�nd�r�m �şlem�n�n başrol organel� L�zozom organel� zarını h�drojen �yonlarını s�tozolden

l�zozom lümen�ne pompalayarak, �çer�s�ndek� pH’nın pH 5’te tutulmasını sağlayarak dengey� korur.

L�zozom organel� yaklaşık olarak 0,5 m�kron çapında l�poprote�n yapıya sah�p b�r zarla

çevr�lmekted�r. Bu zar yapısının �çer�s�nde genell�kle s�nd�r�m �şlem�nde kullanılan bazı enz�mler yer

almaktadır.

L�zozom organel�n�n �lk keşf� b�r faren�n karac�ğer�d�r. Daha sonrak� yıllarda b�l�m �nsanlarının

yaptığı araştırmalar sonucu alvuyarlar dışında d�ğer tüm hayvan hücreler�nde, özel�kle vücut

savunmasına öneml� görev üstlenen akyuvarlarda ve makrofajlarda bol m�ktarda olduğu

gözlenm�şt�r.
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Pek� neden makrofaj ve akyuvarlarda l�zozom sayısı fazladır? Çünkü Makrofajlar ve akyuvarlar

vücut �çer�s�nde karşılaştıkları yabancı maddeler� fagos�toz yoluyla alıp s�nd�r�rler makrafaj ve

akyuvarların yaptıkları bu �şlem neden�yle sayıları fazladır.

Bu b�lg�ler dışında mantarlar ve mayalarda da l�zozom benzer� yapıların varlığı saptanmıştır.

Bakter� alem�nde �se l�zozom organel�ne rastlanmamıştır ancak hücre yapılarında bazı s�nd�r�m

emz�mler�ne rastlanmıştır.

L�zozom organel� s�toplazma �çer�s�nde yaşlanmış, yıpranmış yada fonks�yonunu kaybetm�ş

organeller� enz�mler� aracılığıyla s�nd�r�rler. L�zozom organel�n�n bu �şlenler� nasıl yaptığı tam olarak

aydınlatılamamıştır. Ancak yapılan bazı araştırmalarda hücren�n s�nd�r�m kofullarında r�bozom ve

m�tokondr� organeller�ne rastlanmıştır. 

Yen� B�yoloj� aracılığıyla tüm b�yoloj� konularına ulaşab�l�rs�n�z…
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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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