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HÜCRE ZARINDA MADDE GEÇİŞLERİ

1- DİFÜZYON
Madden�n çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geç�ş�ne d�füzyon den�lmekted�r. Moleküller,

yoğunlukları çok olan bölgeden, az olan d�ğer bölgeye doğru dağılırlar, ancak aradak� yoğunluk

farkının azalması durumunda d�füzyon durur. D�füzyon olayında enerj� harcanmaz.

D�füzyon olayını b�r örnek �le açıklayacak olursak;

B�r çay ve onun �ç�n attığınız küp şeker� düşünün, küp şeker çayın

�ç�ne �lk koyulduğunda bardağın d�b�ne düşer. Daha sonra hızla

er�yen şeker çok yoğun olduğu �ç�n çay bardağının �çer�s�nde

yayılmaya başlar. Yan� küp şeker çayın �çer�s�nde d�füze olur. Ancak

burda d�kkat çekmek �sted�ğ�m b�r başka konu �se d�füzyonun

sıcakken daha hızlı olduğudur. Çünkü soğuk çayda şeker daha yavaş d�füze olmaktadır
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D�füzyon Hızına Etk� Eden Faktörler

D�füzyon hızı yoğunluk farkının çok olması �le doğru orantılıdır. Yan� yoğunluk arttıkça d�füzyon

hızıda artmaktadır.

D�füzyonun gerçekleşeceğ� yüzey gen�şl�ğ� ne kadar çok artarsa d�füzyon hızıda artar.

Çay örneğ�ndek� g�b� sıcaklık arttıkça d�füzyon hızıda artmaktadır.

D�füzyon olan moleküller�n büyüklük oranı arttıkça d�füzyon hızı yavaşlar.

Öneml� Uyarı : 
Bazı durumlarda d�füzyon olayı meydana gel�nce hücre zarında bulunan taşıyıcı maddeler yardım eder.

Hücre zarındak maddeler�n yardımıyla meydana gelen bu tür d�füzyonlara �se kolaylaştırılmış d�füzyon

den�lmekted�r. Ve kes�nl�k unutlmamalıdır k�, d�füzyon h�çb�r zaman enerj� harcamaz. ÖSS ve LYS

benzer� sıvanlarda sık sık çıkan b�r b�lg�d�r.

2- OSMOZ
Suyun yarı geç�rgen b�r zardan d�füzyonuna osmoz den�lmekted�r. Daha gen�ş b�r �fadeyle osmoz, su

moleküller�n�n yoğun olduğu b�r ortamdan yarı geç�rgen b�r zar aracılığıyla az ortama doğru hareket

etmes�d�r.Hücreler�n yapısının %60 �le %65’� sudan olması neden�yle osmoz olayı tüm hücrelerde

gerçekleş�r.

Osmoz olayını da b�r deney �le açıklayacak olursak,

Saf su dolu b�r kabın ağzını yarı geç�rgen zar özell�ğ� bulunan b�r

bağırsak parçası takalmış. Daha sonra �çer�s�nde şekerl� su

bulunan b�r cam hun�y� kabın �çer�s�ne koymuşlar ve sonuç olarak

suyun çoktan aza doğru yan� kaptan hun�ye doğru su geç�ş� olduğu

gözlenm�ş. Ve bu �şlem ortamlar arasındak� denge eş�t oluncaya

kadar devam etm�ş.

Yukarıda görüldüğü g�b� yarı geç�rgen b�r zardan farklı yoğunluktak� �k� sıvıdan, yoğunluğu fazla olan,

yoğunluğu az olandan su çekmekted�r. Suyun daha az sulu ortama geçeb�lmek �ç�n zara uyguladığı bu

basınca osmot�k basınç den�lmekted�r.

Hücreler�n �ç�nde bulundukları çözelt�ler, �çler�ndek� sıvılarda çözünmüş maddeler�n yoğunluklarına

göre h�poton�k, �zoton�k ve h�perton�k olmak üzere üçe ayrılmaktadır.



Çözelt� Çeş�tler�:

H�poton�k Çözelt�; Çözünmüş maddeler�n der�ş�m�n�n hücreden az, su m�ktarının fazla olduğu

çözelt�lere den�lmekted�r. D�ğer b�r dey�şle h�poton�k çözelt� hücreye oranla çözücünün az olduğu,

çözünen�n fazla olduğu çözelt�d�r.

İzoton�k Çözelt�; Çözünmüş madde der�ş�m� hücredek� su der�ş�m�ne eş�t olmasıdır.

H�perton�k Çözelt�; Çözünmüş madden�n der�ş�m� hücreye oranla fazla olmasına h�perton�k çözelt�

den�lmekted�r. Yan� d�ğer b�r dey�şle hücreye göre çözücüsü az çözünen� fazla olan ortamdır.

3- PLAZMOLİZ
H�perton�k b�r ortama konulan b�r hücre su kaybeder ve büzülmeye başlar. Yaşana bu olaya �se

plazmol�z den�lmekted�r. Çünkü h�perton�k ortamda su m�ktarı az ve der�ş�m� fazladır. Bu nedenle

hücre h�perton�k ortamda su kabederek büzülür.
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4- DEPLAZMOLİZ
Plazmol�ze uğramış olan b�r hücre h�poton�k b�r ortama g�rmes� durumunda su alarak esk� hal�ne

döner. bu olaya �se deplazmol�z den�lmekted�r.
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5- TURGOR BASINCI
B�r hücren�n h�poton�k b�r ortama koyulması durumunda hücre su alarak ş�şer. Buna turgor
den�lmekted�r. Bu ş�şme �le b�rl�kte hücre �ç�nde hücre dışına doğru b�r bqasınç artar bu basınca �se

turgor basıncı den�lmekted�r.

Turgor basıncının yararları �se, b�tk�ye d�rençl�k, d�kl�k sağlamasının yanı sıra stomaların açılmasını

sağlamaktadır.

Hayvan hücreler�n�n b�tk� hücreler� g�b� hücre çeper� bulunmamaktadır. Bu nedenle hayvan hücreler�

turgor basıncına fazla dayanamaz ve patlarlar. Hayvan hücreler�nde bu olay genell�kle alyuvarlarda

meydana gel�r ve bu olay hemol�z olarak adlandırılmaktadır.

6- AKTİF TAŞIMA
Hücre zarından geçeb�lecek büyüklüktek� moleküller�n az yoğun ortamdan, çok yoğun oldukları

ortama enz�mler�n ve taşıyıcı moleküller�n yardımıyla geçmes�ne akt�f taşıma den�lmekted�r. Akt�f



taşımada gerçekleşen bu madde alışver�ş�nde enerj� harcanmaktadır.

ÖNEMLİ NOTLAR:

Akt�f taşıma olayı hücre zarından geçecek maddeler�n, hücre

dış ve �ç yoğunluk farkının artış göstermes� durumunda

gerçekleşen b�r olaydır.

Yan� hücre �ç�ndek� ve hücre dışındak� maddeler�n yoğunluk

farkı eğer artış göster�yorsa akt�f taşıma gerçekleş�yor demekt�r.

Ayrıca sadece canlı hücreler akt�f taşıma �şlem�n�

gerçekleşt�rmekted�r.

Unutulmamalıdır k�, akt�f taşımanın geç�ş yönü d�füzyon olayının ters�d�r.

7- ENDOSİTOZ
Hücre �ç�ne alınmayacak büyüklüktek� moleküller�n koful oluşturarak hücre �ç�ne alınmasına

endos�toz den�lmekted�r.

Endos�toz İk� Şek�lde Gerçekleş�r; Bunlar, 
Fagos�toz: Hücre �ç�ne alınmayacak büyüklüktek� katı moleküller�n, yalancı ayakların yardımıyla hücre

�ç�ne alınmasına fagos�toz den�lmekted�r. Hücre �ç�ne alınacak olan bes�n yalancı ayaklar �le etrafı

sarılır ve oluşturulan koful �le hücre �ç�ne taşınır. Bu maddeler koful �çer�s�nde s�nd�r�l�p monomerler�

s�toplazma �ç�ne dağılır.

P�nos�toz: Hücre �ç�ne alınmayacak büyüklüktek� sıvı moleküller�n p�nos�toz ceb� oluşturmasıyla hücre

�ç�n alınmasına p�nos�toz den�lmekted�r. Sıvı moleküller hücre zarına değd�ğ� an hücre �ç�ne doğru



p�nos�t�k b�r koful yan� p�nos�toz ceb� oluşur ve böylece sıvı moleküller hücre �ç�ne alınır. P�nos�tozda

oluşan koful fagos�tozda oluşan kofula oranla daha küçüktür. Hormonlar ve ant�korlar hücre �ç�ne

p�nos�toz �le alınırlar.

8- EKZOSİTOZ
Hücrede meydana gelen reaks�yonlar sonucu s�nd�r�lemeyen atıkların veya salgılanacak olan b�r

madden�n kaful oluşturarak hücre dışına atılmasına ekzos�toz den�lmekted�r. Ekzos�toz �ç�n hücre

�ç�nde meydana gelen kofulda golg� büyük b�r rol almaktadır. Golg� �le oluşturulan koful hücre zarına

temas ett�ğ� noktada açılır ve artık maddeler hücre dışına bırakılır.

ÖNEMLİ NOT: 
Hücre yapısında yada etrafında hücre çeper� bulunduran hücreler fagos�toz olayını meydana

get�remezler. ve unutmayalım k�, hücre zarnın yüzey� endos�toz olayı �le küçülürken, ekzos�toz olayı �le

büyümekted�r.
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