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Hücre zarı ned�r? Hücre zarının özell�kler� nelerd�r? Hücre zarının yapısı? Hücre zarının görevler�
nelerd�r? Hücre zarı yapısı, özell�kler� ve görevler� hakkında detaylı b�lg� yazımızda yer
almaktadır.

Hücren�n en dış kısmında yer alan, moleküller� özell�k ve yapılarına göre hücre �ç�ne alan veya hücre

dışına bırakan seç�c� geç�rgen katmana hücre zarı den�lmekted�r. Hücre membranı olarakta

adlandırılmaktadır.

Hücre Zarının Yapısı

Hücren�n dış yüzey�n� tamamen saran ve hücren�n �ç ve dış yüzey�n� b�rb�r�nden ayıran b�r zar

yapısına sah�pt�r.

Hücre zarının yapısı �çer�s�nde prote�n, l�p�t (yağ) ve karbonh�drat moleküller� bulunmaktadır.

Hücre zarında yer alan moleküller�n bulunma m�ktarı büyükten küçüğe prote�n, l�p�t (yağ) ve

karbonh�dratlardır.

Hücre Zarı Ned�r? Hücre Zarının Yapısı, Özell�kler�
ve Görevler�
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Hücre zarının üst yüzey�nde reseptörler bulunmaktadır.

Hücre zarı model� b�l�m adamları S�nger ve G. N�cholson tarafından 1972 yılında gel�şt�r�lm�şt�r.

Gel�şt�rd�kler� bu hücre zarı model�ne Akıcı moza�k zar model� olarak açıkladılar. Bu modele göre

hücre zarı ç�� tabakalı fosfol�p�t tabakasından oluşmaktadır. Fosfol�p�tler�n suyu seven h�drof�l�k
olan baş kısmı dış kısımda yer alırken, suyu sevmeyen h�drofob�k olan kuyruk kısmı �se �ç kısma

doğru yerleşm�şt�r.

 

Hücre zarı üzer�nde por adı ver�len hücre boşlukları bulunmaktadır. Bu por adı ver�len boşluklar

hücre alış ver�ş�n�nde öneml� rol oynamaktadır.

Akıcı Moza�k Zar Model�

Bu zar model� yukarıda �fade ed�ld�ğ� 1972 yılında S�nger ve G.N�cholson tarafından ortaya

atılmıştır.

Akıcı moza�k zar model�nde l�p�t tabakası sürekl� hareket etmekle beraber akıcı b�r özell�ğe sah�pt�r.

Bu özell�ğ� hücre zarına esnekl�k kazandırmaktadır.

Hücre zarının yapısında bulunan prote�n moleküller� l�p�t tabakası �çer�s�nde gömülü durumdadır.

Gömülü olan bu prote�nler gömülü olduğu g�b� dış yüzeyde bulunab�lmekted�r.

Bu hücre zarı model�n� gel�şt�ren b�l�m adamları prote�nler� yüzeysel ve �ç prote�n olarak

sınıflandırmışlardır.

http://www.yenibiyoloji.com/fosfolipit-nedir-ozellikleri-nelerdir-279/
http://www.yenibiyoloji.com/fosfolipit-nedir-ozellikleri-nelerdir-279/
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İç kısımda bulunan prote�nler�n b�rçoğu zarın �k� yanında açık kısımlar bulunacak şek�lde l�p�t
tabakasını b�r baştan b�r başa geçerek kanallar oluşturmaktadır.

Hücre zarında yer alan protenler zardan madde geç�şler�nde rol almaktadır. Prote�nler�n sayısı �se

hücreden hücreye farklılık göstermekted�r.

Hücre zarında yer alan karbonh�dratlar prote�nlere bağlanarak gl�koprote�nler�, l�p�tlere

bağlanarak �se gl�kol�p�tler� oluşturmaktadır.

Gl�koprote�nler ve gl�kol�p�tler golg� c�s�mc�ğ�nde meydana gelmekted�r. Bu yapıların hücrede

bulunma m�ktarı �se hücreden hücreye farklılık göstermekted�r.

Gl�koprote�nler�n ve gl�prote�nler�n oluşturduğu tabakaya gl�kokal�ks den�lmekted�r.

Hücre Zarı Yapısındak� Gl�koprote�nler�n Görevler�;

Hücren�n özgün olmasını sağlamaktadır. Yan� hücre kend�s�ne a�t b�r özell�k kazanmasını

sağlamaktadır.

Hücre seç�c� geç�rgenl�k özell�ğ�n� sağlamaktadır.

Akyuvar hücreler�n�n yabancı hücreler� tanımasında öneml� rol oynamaktadır.

Hücreler�n b�rb�rler�n� tanımasını sağlamaktadır. Ayrıca hormon g�b� maddelere karşı yanıt vermey�

sağlamaktadır.

Gl�kokal�ks tabaksının bozulması �se kanser oluşumuna neden olmaktadır. Çünkü gl�kokal�ks�n

bozulması durumunda hücreler kontrolsüz b�r şek�lde bölünmeye başlar.

Hücre Zarının Görevler�

http://www.yenibiyoloji.com/proteinlerin-siniflandirilmasi-cesitleri-309/
http://www.yenibiyoloji.com/glikokaliks-nedir-glikokaliksin-gorevleri-ve-ozellikleri-2577/
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S�toplazmayı dış ortamdan ayırmaktadır.

Hücre �ç� �le hücre dışı ortamlar arasında seç�c� b�r şek�lde madde alışver�ş�n� sağlayarak hücren�n

atıklarını hücre dışı ortama vermek, hücre dışından hücreye gerekl� maddeler� almak ve hücre �ç�

ortamın özgün yapısını korumaya yardımcı olmaktır.

Hücreye komşu olan d�ğer hücreler �le �let�ş�m� sağlamak ve madde alış ver�ş�n� sağlamak öneml�

görevler�nden b�r�d�r.

Hücreye şek�l vermekted�r.

Hücre �ç�ne ve dışına madde alış ver�ş�nde öneml� rol

oynamaktadır.

Hücre zarı canlı mıdır? Bu sorunun yanıtı evet hücre zarı zarı

canlıdır.

Hücre zarının yapısı �çer�s�nde prote�n, l�p�t ve karbonh�drat
bulunmaktadır.

Porlardan geçeb�lecek küçüklüktek� moleküller�n az yoğun ortamdan çok yoğun ortama ATP
harcayarak geç�ş�ne akt�f taşıma den�lmekted�r. Hücre zarı akt�f taşımayı kontrol etmekted�r.

Hücre �ç�ne alınacak olan hormonların tanınmasını sağlamaktadır.

Hücren�n beslenmes�ne yardımcı olmaktadır.

Hücren�n yıpranmış yada zarar görmüş kısmını onarır.
Hücre �ç�nde oluşan atık ürünler�n dışarı atılmasını sağlayarak hücre �ç�ndek� dengey�
sağlamaktadır.

Prokaryot hücrelerde solunum enz�mler�n�n yardımıyla enerj� üret�m�n� sağlamaktadır.

ÖNEMLİ NOT:  
hücre zarının görevler� hakkında yukarıda yazılanların b�r kısmı hücre zarının özell�ğ�d�r. B�rçok b�yoloj�

kaynaklarında hücre zarı özell�kler� ve görevler başlığı altında tüm bu özell�kler yer almaktadır. Bu

nedenle bende s�ze böyle b�rşey yapmak �sted�m. Ş�md� �se s�zlere hücre zarı özell�kler�n� maddeler

hal�nde açıklayınca ben� daha �y� anlayacaksınız.

Hücre Zarının Özell�kler�

Hücren�n tüm yüzey�n� saran zar yan� membran ve bütün hücrelerde bulunan b�r hücre kısmıdır.

Seç�c� geç�rgen özell�ğ�ne sah�pt�r.

Hücre zarının kalınlığı �se 12 mm’d�r.

Esnek b�r yapıya sah�pt�r.

Hücre zarı canlıdır. Şe�af b�r yapıya sah�pt�r.

Komşu ve yabancı hücreler�n tanınmasını sağlar.

Hücre zarının toplam yükü poz�t�f(+)‘d�r.
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Ç�� tabakalı fosfol�p�t tabakasından oluşmaktadır. Ç�� tabakalı bu fosfol�p�t�n b�r kısmı h�drof�l�k
(suyu seven), b�r kısmı �se h�drofob�k (suyu sevmeyen) özell�ğe sah�pt�r.

Yapısında prote�n, l�p�t ve karbonh�drat moleküller� ve bu moleküller�n gl�koprote�n, gl�kol�p�t g�b�

türevler� bulunmaktadır. Yapısında b�r k�myasal madde bulunması neden�yle moza�k şekl�n�

andırmaktadır.

Hücre zarı üzer�nde madde alış ver�ş�n� sağlayan por adı ver�len boşluklar bulunmaktadır.

Hücreden geçecek olan maddeler hücre zarında bulunan yapılara göre değ�şmekted�r. Her hücre

yapısında bulunan moleküllere bağlı olarak madde alış ver�ş� yapmaktadır.

Hücre zarından maddeler�n geç�ş kolaylığı:

Küçük moleküller büyükmoleküllere göre dahakolay geçer. 

Örnek:O2>H2O>C6H12O6

Nötr atomlar,�yonlara göre dahakolay geçer. 

Örnek:O2>K+

(-) yüklü �yonlar (+) yüklü �yonlara göre daha kolay geçer. 

Örnek:Cl->Na+

Yağda çözünen maddeler,suda çözünenlere göre dahakolay geçer. 

Örnek: A,D,E,K v�tam�nler�>B grubu,C v�tam�nler�

Yağı çözen maddeler, çözemeyenlere görehücre zarından daha kolaygeçer. 

Örnek:Eter, kloroform, Alkol>Av�tam�n�
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