
 

>> OKUYUNCA ŞAŞIRACAKSINIZ: B�yoloj� Hakkında İlg�nç B�lg�ler?
Sentrozom ned�r? Sentrozomun yapısı ned�r? Sentrozomun görevler� nelerd�r? Sentrozom özell�kler� nelerd�r? Sentrozom hayvan ve
b�tk� hücreler�nde yer alır mı? Sentrozon ned�r? Centrosom ve centr�ol ned�r? Hücre bölünmes�nde sentrozomun kısımları ve
aşamaları? Sentrozom hakkında tüm detaylı b�lg� yazımızda yer almaktadır. 
Prote�n, DNA ve RNA’dan yapılmış olan sentrozom, hücren�n bölünmes�ne yardımcı olmakla sorumlu organel adlandırılmaktadır. Sentrozom

organel� yosun ve Eğrelt� otu g�b� �lkel yapılı b�tk� hücreler�nde ve s�n�r hücreler� dışındak� tüm hayvan hücreler�nde çek�rdeğe yakın b�r yerde

konumlanır.
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Ayrıca bunlara ek olarak mantar hücreler�nde de gözlemlenm�şt�r. Sentrozom yüksek yapılı b�tk� hücreler� ve yumurta g�b� hücrelerde

bulunmamaktadır.

Öncel�kle s�ze sentrozom yapısı ve görevler�n� kısaca �fade edeceğ�z. Sentrozom yapısı ve özell�kler� hakkında detaylı b�lg� almak �ç�n yazının

devamında yer alan yazımızı okuyab�l�rs�n�z.

Sentrozom Yapısı ve Özell�kler�



Sentrozom organeller� b�rb�r�ne d�k olarak konumlanmış sentr�yol adı ver�len 2 adet s�l�nd�r�k c�sme sah�p b�r yapısı bulunmaktadır.

Sentrozom yapısı �çer�s�nde yer alan sentr�yoller �se 3 küçük tüpten oluşmaktadır. Bu üç tüpünde 9 adet �pl�ğ� bulunmaktadır. Bu �pl�kler�n

arası matr�ks �le doludur.

Sentrozomların yer alan m�krotübüller s�l�nd�r�k b�r şek�l oluşturacak şek�lde d�z�l�rler.

Sentrozom organel�nde zar bulunmamaktadır.

Sentrozomun üçlü m�krotübüller�n� da�resel b�r şek�lde tutan üçlü prote�n bağları bulunmaktadır.

Sentrozom yapısı �çer�s�nde yer alan �ğ �pl�kler� hücre bölünmes� olayında krozomların ayrılması ve zıt kutuplara doğru taşınmasında

görevl� b�r organeld�r.

Sentrozomlardak� �ğ �pl�kler� hayvan hücreler�nde yer almaktadır. Hayvan hücreler�ndek� �ğ �pl�kler� sentrozon olarak adlandırılan

çubuklardan oluşmaktadır.

Sentrozom �lkel b�tk� gruplarında ve hayvan hücreler�n�n çok büyük b�r kısmında bulunur.

Sentrozom Görev� 

Hücre bölünmes�nde hazırlık evres� olarak n�telend�r�len �nterfaz safhasında sentrozom çek�rdeğ�n yanında yer almaktadır. Sentrozom görev�

�se tam olarak burada başlamaktadır. Sentrozom bu safhada yapısı �çer�s�nde yer alan �ğ �pl�kler�n�n kromozomları ayırması ve zıt kutuplara
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taşımasında görevl� b�r organeld�r.

Sentrozom Yapısı ve Görevler� hakkında detaylı b�lg�…
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Sentrozom hücren�n bölünme safhalarından olan �nterfazın gerçekleşt�ğ� aşamada çek�rdeğ�n yanında yer alır. B�rb�r�ne d�k, 3-5 m�l�m�kron

uzunluğunda, endoplazm�k ret�kulum ve r�bozom taşıyan, ortası saydam; çevres� 9 m�krotubulus tr�plet�nden oluşmuş 2 s�l�nd�r�k halde

görünür. Sayıları çoğunluk 2 adett�r (D�p-losoma) ancak sayıları bazı hücrelerde daha fazlada olab�lmekted�r.

Sentr�yole, sentroplazma �le b�rl�kte “Centrosoma” den�lmekted�r. Bölünme �şlem� gerçekleş�rken, kutup �pl�kler�n�n (�ğ �pl�kler�) merkez�nde

yer aldığından “Centr�ol = Sentr�yol” adım alır. Hücre bölünmes� esnasında sentr�yol de �k�ye bölünerek, her b�r� ayrı zıt kutba g�der ve

aralarında oluşan �ğ �pl�kler�ne, çek�rdek zannın dağılmasıyla ortaya çıkan kromozomlar takılır.

Fakat bölünme ne bas�t b�r �k�ye bölünmed�r ne de DNA repl�kasyonunda olduğu g�b� b�r kontak sentezlenmed�r. Belk� esk� kalıbın doğrudan

doğruya okunmasıdır. Yen� sentr�yolün m�krotubulusları, genell�kle esk� sentr�yolden 100 nm. kadar uzaklıkta ve ona d�k olarak ortaya çıkar.

Büyük b�r olasılıkla b�lg�, var olan sentr�yolden, oluşmakta olan kopyasına herhang� b�r şek�lde aktarılmaktadır. Fakat bu b�lg� aktarılma

düzeneğ�n�n nasıl olduğu açıklanmamıştır.

Spermanın orta kısmında bulunan sentr�yol kamçının ka�de tanec�ğ� olarak görev yapar.Keza S�ller�n ve

kamçıların ka�de tanec�ğ� de sentr�yollere homologtur (kökendeş) ve onlardan doğrudan doğruya

türem�şt�r. Keza duyu hücreler�ndek� almaçın yapısına katılan b�rçok oluşum da sentr�yollerden meydana

gelm�şt�r.

Tüm bu organeller b�lg� aktarımı �le b�rb�r�nden doğrudan doğruya oluştuğuna göre, acaba, sentr�yol ya da

ka�de tanec�ğ� yen�den meydana get�r�leb�l�r m�?
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Bu olanak partenogenet�k çoğalan den�zkestanes�n�n yumurtalarında göster�lm�şt�r. Olgunlaşma bölünmes� sırasında, sentr�yolünü y�t�ren

den�zkestanes� yumurtası, s�toplazma �çer�s�nde yen�den b�r sentr�yol meydana get�rerek, spermanın get�receğ� sentr�yolün �ğ �pl�kler�ndek�

yer�n� almaktadır. Her ne kadar zorunlu durumlarda kend� kend�ne böyle otonom b�r üret�m gözlenm�şse de, bugüne kadar ne sentr�yolde ne

de ka�de tanec�ğ�nde DNA’ya rastlanmamıştır.

Hayvansal ve b�tk�sel b�rhücrel�lerdek� ve çok hücrel�lerdek� s�ller�n, kamçıların ve ka�de tanec�kler�n�n m�krotubulus sayısı, hayret ed�lecek

derecede b�rb�r�ne benzerd�r ya da aynıdır. Bu gözlem, adı geçen organların monof�let�k olduğunu (aynı kökten geld�ğ�n�) kanıtlayab�l�r.

Genell�kle formüller� (9+2) ya da (9+0) şekl�nded�r. Sentr�yolün esas görev�, çevres�ndek� m�krotubulusların oluşumunu sağlamak, kend�s�n�

çoğaltmak ve �ğ �pl�kler�n� meydana get�rmek �ç�n organ�ze etmekt�r.

Ka�de tanec�kler� �ç�ndek� m�krotubulusların da doğrudan bunlardan meydana geld�ğ� saptanmıştır.turkeyarena.net Sentr�yolün, kromozomun

anafaz hareketler�ne katılıp katılmadığı b�l�nmemekted�r. Buna karşın ka�de tanec�kler� s�l hareketler� �ç�n bulunmak zorundadır.



Bazı k�taplarda �ğ �pl�kler�n�n kasılgan olduğu bel�rt�lerek, bazı maddeler�n katılmasıyla kısalıp uzadığı ve buna bağlı olarak sentromer�ne bağlı

olduğu kromozomu kutuplara doğru kaydırdığı savunulmaktaysa da, bunu kanıtlayan herhang� b�rşey bulunamamıştır.

Yen� b�yoloj� �le tüm konulara 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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