
 

>> OKUYUNCA ŞAŞIRACAKSINIZ: B�yoloj� Hakkında İlg�nç B�lg�ler?
M�tokondr�, s�toplazmanın �çer�s�nde bulunan hücre organeller�nden b�r�d�r. Kel�me köken� yunancada m�tos (�pl�k) ve khondr�on
sözcükler�nden türet�len b�r kel�med�r. Boyutları 0,2 m�kron ve 5 m�kron arasında değ�ş�kl�k göstermekted�r. M�tokondr�n�n şekl� �se oval

şek�lden çubuk şek�lde kadar değ�ş�k b�ç�mlerde karşımıza çıkab�l�r.

M�tokondr� hücre sayısı karşımıza tek büyük hücre olarak çıkab�ld�ğ� g�b� genelde b�rden fazla sayıdadırlar. M�tokondr� sayısı hücren�n enerj�

�ht�yacına göre değ�şkenl�k göstereb�l�r. Özell�kle kas ve s�n�r hücreler� g�b� yüksek enerj� �ht�yaç duyulan hücrelerde sayıları çok olab�l�r. Örneğ�n

karac�ğer hücreler�nde sayıları 2500 c�varındadır.
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M�tokondr� Görevler� ve Özell�kler�
M�tokondr� hücre �çer�s�nde bölünüp çoğalab�lme özell�ğ�ne sah�pt�r.

Solunum reaks�yonları sırasında monomer organ�k bes�nlere ve �norgan�k bes�nlere dönüşürler.

M�tokondr�n�n görev� Oks�jenl� (O2’l�) solunum �le ATP (Adenoz�n tr�fosfat) sentez�n� gerçekleşt�rmek.

M�tokondr� organel�, oks�jenl� solunum yapab�len ökaryot�k hücrelerde bulunur.

Bas�t hücrelerde yan� prokaryot hücrelerde ve memel�ler�n alyuvarlarında bulunmaz.

M�tokondr� hücre s�toplazmasında enerj� üret�m merkez�d�r.

M�tokondr� organel� şek�l ve büyüklük bakımından bakter� �le büyük benzerl�k göster�r.

M�tokondr�n�n kend�s�ne a�t r�bozom, DNA (Deoks�r�bo nükle�k as�t) ve RNA‘ları (R�bo Nükle�k as�t) bulunmaktadır. 

M�tokondr�n�n yapısı ve büyüklüğü endos�mb�yoz kuramını desteklemekted�r. Endos�mb�yoz kuramına

göre m�tokondr�, aerob b�r prokaryot hücren�n daha kompleks b�r yapıda olan b�r ökaryot�k hücre �ç�ne

g�rerek s�mb�yot�k olarak yaşaması sonucu gel�şm�ş b�r organeld�r.

M�tokondr� organel� kloroplast g�b� ç�� zarlı b�r yapıya sah�pt�r.
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Hücren�n enerj� merkez� M�tokondr�de dört kısım vardır. Bu kısımlar dış zar, �ç zar, zarlararası (per�feral) bölge ve matr�ksd�r.

M�tokondr�n�n dış zar kısmı �ç zar kısmına oranla daha kalındır ve dış zar üzer�nde por�n den�len taşıyıcı prote�nler bulunmaktadır.

M�tokondr� dışarıdan madde alış ver�ş�n� bu por�n den�len boşluklar sayes�nde gerçekleşt�r�r.

M�tokondr�n�n �ç zar kısmı �se dış zar kısma oranla daha geç�rgen b�r yapıya sah�pt�r. M�tokondr�n�n dış zarı �le �ç zarı arasındak� bölgeye

per�feral bölge den�lmekted�r.

İç zar m�tokondr�n�n matr�ks�ne doğru g�r�nt� ve çıkıntılar yaparak kr�sta adı ver�len yapıları oluşturur. Kr�stalar kese, boru, tüpçük, z�gzag

g�b� çeş�tl� şek�llerde görüneb�l�rler. Kr�stalar en�ne boyuna ve çapraz bulunab�l�rler. 

M�tokondr�n�n İç zarı üzer�nde solunumda görev alan ETS (elektron taşıma s�stem�) prote�nler� bulunmakadır. Bu b�lg�yle yola çıkarak enerj�

�ht�yacı fazla olan hücreler�n m�tokondr�ler�nde kr�ta sayısının fazla olduğunu söyleyeb�l�r�z.

İç zar yüzey�nde elementer part�kül (racker part�külü) adı ver�len yapılar bulunmaktadır. Elementer part�kül (racker part�külü) adı ver�len

yapının b�r sap ve b�rde baş bölges� bulunmaktadır. Elementer part�kül’ün (racker part�külü) baş bölges�nde k�myasal enerj�den ATP sentez�

gerçekleşt�ğ�nden bu bölgeye ATPozom adı ver�lmekted�r.

M�tokondr�n�n matr�ks�nde organel prote�nler�n�n üçte �k�l�k kısmı bulunur.
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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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