
 

>> OKUYUNCA ŞAŞIRACAKSINIZ: B�yoloj� Hakkında İlg�nç B�lg�ler?
B�r çok canlı türünde bes�nler�n alınımı, s�nd�r�m� ve s�nd�r�lmeyen atıkların vücut dışına atılması özel yapı ve organlar �le gerçekleşmekted�r.

Canlıların hücre ve dokularında, prote�n, yağ ve karbonh�dratlar g�b� organ�k moleküller bulunmaktadır. Canlı yapısında bulunan prote�n, yağ ve

karbonh�drat moleküller�n� parçalayan enz�mler bulunmaktadır. Enz�mler hücredek� s�nd�r�m �şlem�n� özel yapı ve organlarda yapmaktadır.
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Canlılarda meydana gelen s�nd�r�m hücre �ç� ve hücre dışı s�ndr�m olmak üzere �k�ye ayrılmaktadır. 

A) Hücre İç� S�nd�r�m 

B) Hücre Dışı S�nd�r�m

HÜCRE İÇİ SİNDİRİM
Bes�nler bes�n kofulları olarak özel yapılar �le hücre �ç�ne alınır. Hücre �ç�n alınan bu bes�nler bes�n kofulu �çer�s�nde enz�mler�n yardımıyla yapı

taşlarına ayrılırlar. Gerçekleşen tüm bu olaya �se hücre �ç� s�nd�r�m den�lmekted�r. B�tk�ler, prot�stalar, süngerler ve sölenterler g�b� canlı

türler�nde hücre �ç� s�nd�r�m görülmekted�r. Bu canlı türler� dışında akyuvar hücreler�nde de hücre �ç� s�nd�r�m görülmekted�r.

Prot�stalar ve süngerlerde bes�nler hücre �çer�s�ne p�nos�toz ve fagos�toz yoluyla alınmaktadır.

P�nos�toz

Yunanca b�r kel�meden türem�ş ve p�no (�çmek) �le s�to(hücre) anlamına gelen kel�melerden oluşmaktadır. Sıvı haldek� madde veya bes�nler�n

vez�kül adı ver�len yapıyı oluşturarak s�toplazma �çer�s�ne alınmasına p�nos�toz den�lmekted�r.



Fagos�toz

Katı bes�nler�n yalancı ayak olarak adlandırılan yapı �le s�toplazma �çer�s�ne alınmasına fagos�toz den�lmekted�r.

Fagos�toz ve p�nos�toz �le hücre �ç�ne alınan bes�n veya madden�n çevres�nde bes�n kofulu oluşturulur.

Oluşturulan bu bes�n kofulu �le hücre �ç�ne alınan madde veya bes�n l�zozom �le b�rleş�r.

L�zozom daha sonra �çer�s�nde bulunan s�nd�r�m enz�mler� �le bes�n� veya maddey� parçalar.

L�zozomda s�nd�r�m enz�mler� �le parçalanan bu bes�nler veya maddeler koful zarından s�toplazmaya geçerek hücre metabol�zmasında

kullanılır.

Gerçekleşen bu olaylar sonucunda b�rde atık maddeler oluşur. Bu maddeler� taşıyan yapıya �se boşaltım kofulu den�lmekted�r.

Boşaltım kofulunda oluşan bu maddeler ekzos�tozla hücre dışına atılır.

ÖNEMLİ NOT: S�nd�r�m olayının gerçekleşt�ğ� en bas�t yapı bes�n kofuludur. S�nd�r�m olaylarının zarla çevr�l� b�r organel �çer�s�nde yapılmasının

en öneml� neden� hücren�n kend� kend�n� s�nd�rmes�n� önlemekt�r.
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HÜCRE DIŞI SİNDİRİM
Hücre dışı s�nd�r�m olayında, büyük yapılı organ�k moleküller hücre dışında yapı taşlarına parçalandıktan sonra hücre �ç�ne alınır. Çürükcül

bakter� ekmek küfü g�b� mantarlarda (Çürükcül Canlılar), böcekç�l b�tk�lerde, s�nd�r�m s�stem� gel�şm�ş canlılarda, omurgal� ve omurgasız

hayvaların b�r çoğunda görülmekted�r.

Hücre �ç� s�nd�r�m olayında, hücre dışına veya vücut �le �l�şk�s� olan özel s�nd�r�m boşluklarına s�nd�r�m enz�mler� salgılanır. Hücre dışına

gönder�len bu s�nd�r�m enz�mler� bes�n� veya maddey� enz�mler yardımıyla monomerler�ne kadar parçalar. Monomer derken am�no as�t g�b� yapı

taşlarına kadar parçalanır. Tüm bu olaylar hücre dışında meydana geld�ğ� hücre dıışı s�nd�r�m den�lmekted�r.
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ÖNEMLİ NOT: Hücre dışı s�nd�r�mde s�nd�r�m enz�mler�n�n salgılanmasına r�bozom, endoplazm�k ret�kulum, golg� ve hücre zarı görev almaktadır.

Yan� Hücre dışı s�nd�r�mde l�zozom görev yapmamaktadır.

Saprof�t Bakter�lerde Hücre Dışı S�nd�r�m

Saprof�t bakter�ler hücre dışına ekzos�toz yolu �le s�nd�r�m enz�mler� salgılar.

Böylece saprof�t bakter�ler büyük bes�n moleküller�n� hücre dışında s�nd�r�r.

Parçalanmış olan bes�n monomerler�ne ayrılır ve daha sonra hücre �ç�n alınarak saprof�t bakter�ler �ç�n

öneml� olan yaşamsal fal�yetlerde kullanılır.

 

Böcekç�l B�tk�lerde Hücre Dışı S�nd�r�m

B�tk�ler alem�nde böcek y�yen b�r böcekç�l b�tk�lerde hücre dışı s�nd�r�m görülmekted�r.

Böcekç�l btk�ler nast� adı ver�len b�r yöntem �le böceğ� yakalar.

Nast� yöntem�nde salgılana madde �le böcek b�tk�ye yapışır ve kaçamaz.

Daha sonra böcekç�l b�tk� ekzos�toz �le hücre dışına s�ndr�m enz�mler�n� salgılar.



Böcek hücre dışında s�nd�r�ld�kten sonra am�noas�tler�ne kadar parçalan bu bes�n hücre �ç�ne alınır.

Böcekç�l b�tk� aldığı bu bes�n sayes�nde r�bozomda kend� kend�ne uygun prote�nler�n sentezlenmes�nde kullanır.

 

Am�plerde Hücre İç� S�nd�r�m



Am�pler öncel�kle yalancı ayak olarak adlandırılan yapıyı oluştururlar.

Daha sonra am�p bes�n�n etrafını hücre zarı �le sarar.

Daha sonra hücre zarı kopar ve bes�n kofulu adını alarak hücre �ç�ne taşınır.

Hücre �ç�ne alınan bes�n kofulu l�zozom �le b�rleşerek s�nd�r�m kofulu adını alır.

Daha sonra s�nd�r�m kofulu �çer�s�nde bulnan enz�mler araılığıyla bes�n� monomerler�ne kadar parçalar.

Daha sonra bu monomerler s�toplazmaya taşınarak hücre faal�yetler� �ç�n kullanılır.
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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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