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• Hücreler vücudu inşa eden yapıtaşlarıdır 

ve hücreler birleşerek dokuları oluşturur. 

• Herbirimiz hayata tek bir hücre, döllenmiş 

bir yumurta olarak başladık. 

• O hücre milyonlarca hücre çoğaltarak 

karmaşık dokuları, organları ve sistemleri 

meydana getirir.
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Hücrenin bölümleri…

• Hücre zarı

• Sitoplazma

• Çekirdek (Nukleus)
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Hücre zarı

• Her bir hücre, ince bir zarla; plazma 

membranı (plasma membrane) ya da 

kısaca hücre zarı ile çevrilidir. 

• Hücre zarı; 

– hücreyi korur,

– maddelerin hücre içine girişlerini ya da hücre 

dışına çıkışlarını düzenler.

– diğer hücreler ve organellerle bağlantı kurar.
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Seçici geçirgenlik

• Hücre zarı kompleks seçici 

geçirgen bir yapıya sahiptir, 

bazı maddelerin hücreye giriş 

çıkışına izin verirken bazılarına 

vermez. 
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Hücre zarının yapısı;

• 1972 yılında hücre zarının yapısıyla ilgili olarak 

sıvı mozaik modeli tanımlanmıştır. 

• Bu modele göre hücre zarı başlıca protein ve 

fosfolipitlerden oluşmuş çift katlı bir sıvıdır. 

• Fosfolipit tabaka membranın sıvı bölümünü 

oluştururken, fosfolipitten oluşmuş bu sıvı tabaka 

içine gömülü halde bulunan proteinler ise 

mozaik bölümünü oluştururlar.
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HÜCRE ZARINDAN GEÇİŞ
MADDELER, HÜCRE ZARINDAN AKTİF YA DA PASİF 

GEÇİRGENLİKLE GEÇERLER

• Bir takım maddeler difuzyon (diffusion), osmos 

(osmosis), filtrasyon (filtration) gibi fiziki yollarla 

hücre zarından pasif şekilde geçerler. 

• Pasif geçirgenlik, hücrenin enerji harcamasını 

gerektirmez.

• Diğer bazı maddeler aktif geçirgenlikle hücre 

içine girerler, 

• Bu durum hücrenin enerji harcamasını gerektirir. 
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PASİF TAŞIMA ŞEKİLLERİ-

PASİF GEÇİRGENLİK

1. Difüzyon (Diffusion-Yayılma)

2. Ozmoz (Osmos-Geçişme)-Su geçişi

3. Filtrasyon (Filtration)



12

Difüzyon (Diffusion-Yayılma)

• İyonların ya da moleküllerin yüksek 
konsantrasyondan, düşük konsantrasyona doğru 
kesintisiz olarak hareket etmesidir. Bu olaya 
difüzyon denir.

• Moleküller azalan konsantrasyona doğru hareket 
etme eğilimindedir, yani yoğun
konsantrasyondan, daha az yoğun 
konsantrasyona doğru . 

• Difüzyon, moleküllerin kendine özgü rastlantısal 
hareketlerine bağlıdır.
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Ozmoz (Osmos-Geçişme)-Su geşişi

• Moleküller ve iyonlar devamlı hareket ederler, bu 
moleküllerin ve iyonların birbirlerine ve 
bulundukları kabın çeperine çarpmalarından 
osmotik basınç meydana gelir. 

• Yarı geçirgen bir zarla ayrılmış bir ortamda 
suyun osmotik basıncın yüksek olduğu taraftan, 
düşük olan tarafa doğru bir geçme eğilimi vardır. 

• Geçiş çok yoğun ortamdan, az yoğun ortama 
doğru olur ve suyun basıncı zarın her iki 
tarafında eşitlenince durur, bu olaya ozmoz 
denir.
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izotonik

• Canlı hücrelerin, kendi hücre içi 
yoğunlukları, içinde bulundukları çözeltinin 
(solüsyonun) yoğunluğuna eşit olduğu 
zaman (izotonik-isotonic) su molekülü 
konsantrasyonu da eşittir, böylece su 
molekülleri hücreden içeri ve dışarı aynı 
oranda hareket ederler, su moleküllerinin 
net hareket sürekliliği sıfırdır.

• Vücut sıvıları izotonik sıvılardır.



18



19

Hipertonik 

• Hücreler kendi yoğunluklarından, daha 

yoğun bir çözelti içinde (hipertonik-

hypertonic) bulundukları zaman , su 

hücreden ayrılır ve hücrenin büzülmesine, 

kurumasına ve belki de ölümüne yol açar.
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Hipotonik 

• Hücreler, kendi yoğunluklarından, daha az 

yoğun bir çözelti içinde bulundukları 

zaman (hipotonik-hypotonic) hücre bu 

solüsyon üzerinde osmotik basınç yapar 

ve su hücre içine doğru hareket eder. 

• Hücre içine giren su onun şişmesine, 

büyümesine belki de patlamasına yol açar
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Filtrasyon (Filtration)

• Mekanik basınç yoluyla, maddelerin zar 

arasından geçmesidir. 

• Örneğin kan basıncı, damarlardaki kanın 

plazma kısmının filtreleme yoluyla 

kapillerlerin duvarlarından dışarı 

sızmasına neden olur, bu da dokular arası 

sıvıları oluşturur.
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Aktif Taşıma

• Düşük konsantrasyondan yüksek 

konsantrasyona doğru, konsantrasyon 

gardiyentine karşı,

• Enerji gerekir, enerji kullanılır.
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Aktif taşıma şekilleri

• Aktif transport,

• Endositoz,

• Egzositoz.
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Aktif transport

• Konsantrasyon gardiyentine karşı taşıma,

• Küçük moleküller ve iyonlar hücre içine bu 

yolla taşınır,

• ATP formundaki enerji kullanılır,
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Endositoz 

• Lipitler ve protein gibi büyük moleküllerin 

ve büyük miktarlardaki suyun hücre içine 

girişi endositoz yoluyla olur.

• Materyal hücre zarı ile sarılır ve hücre 

içine alınır.
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Endositoz şekilleri

• Pinositoz,

• Reseptör aracılıklı endositoz,

• Fagositoz
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Fagositoz(Phagocytosis)

• Kelime olarak "Hücrenin Yemesi" anlamına gelir. 

• Fagositozda, hücre bakteri, besin gibi katı 
maddeleri içine alır (yutar) . 

• Hücre zarının uzantıları maddenin ya da 
bakterinin etrafını sarar ve onu gövdenin içine 
çeker. İçeri giren bu madde sitoplazmada 
yüzmeye başlar. 

• Orneğin beyaz kan hücreleri bakterileri böyle 
yutarlar, sonra lizozomlar bakterilerin etrafını 
saran hücre zarını eritirler ve güçlü enzimleriyle 
bakterileri parçalarlar.
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Egzositoz 

• Endositozun tersi durumdur.
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Sitoplazma ve Organeller

• Hücre içine tamamen dağılmış, 

uzmanlaşmış (özelleşmiş) organeller 

– hücrenin solunumundan, 

– boşaltımından, 

– metabolizmasından

– sindiriminden

– hücre içi madde taşınmasında sorumludur 

yani bu organellerin özel görevleri vardır.
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Organeller

• Bunlar; 

– endoplazmik retikulum, 

– ribozom, 

– golgi aygıtı, 

– mitokondri,

– lizozom, 

– sentrozom, 

– slia ve flagella, 

– kesecikler, 

– mikroflamentler ve mikrotübüller
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Endoplazmik Retikulum:

• Endoplazmik retikulum (Endoplasmic reticulum-ER) bir 
kanalcıklar sistemidir ve bir çok hücrenin sitoplazmasına 
tamamen yayılmıştır.

• ER bir anlamda hücrenin bir parçasından, diğer bir 
parçasına maddelerin taşındığı bir tünel sistemi gibidir. 

• Bu kanalcıklar sayesinde hücrenin uzak noktaları da 
birbirleri ile temas etmiş olur. 

• İki tip ER vardır; Düz tip ve granüllü tip. 

• Granüllü ER un dış duvarında ribozom (ribosome) adı 
verilen organeller vardır. 

• Ribozomlar, proteinlerin üretildiği bir fabrika olarak işlev 
görürler.
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Golgi Cihazı:

• Golgi cihazı (golgi complex) tabağa 
benzeyen membran katlarının, tabaka 
tabaka üst üste gelmesiyle oluşmuştur. 

• Bir anlamda görünüşü üst üste dizilmiş 
gözlemeleri andırır. 

• Bu organeller proteinleri işleyen ve 
paketleyen atelyeler olarak çalışırlar. 

• Golgi cihazının önemli bir görevi de 
lizozom (lysosome) üretmektir.
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Lizozom:

• Bu küçük kesecikler bakteri ya da diğer yabancı 
maddeleri yok eden güçlü sindirim enzimleri içerirler. 

• Hücre öldüğü zaman, lizozomların içindeki enzimler 
sitoplazma içine dağılır ve hücre bu enzim tarafından 
kendi kendini parçalar. 

• Bir organizma öldüğü zaman hücreler hızla bozulur, 
çünkü yukarıda anlatılan "kendini yok etme" sistemi 
devreye girmiştir. 

• Bazı doku bozulmaları ve yaşlanma süreci muhtemelen 
lizozom enzimlerinin sızarak açığa çıkmasına bağlı 
olabilir.

• Lizozomlar hücre içi sindirimi yerine getirirler.
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Mitokondri:

• Hücreler mitokondri (mitochondria) denilen küçük güç 
kaynakları içerirler. 

• Mitokondrinin içindeki yakıt molekülleri parçalanır ve 
enerji açığa çıkar. 

• Bu olay, hücreye gelen besin maddeleri ile oksijenin 
birleşmesi sonucu, mitokondride enerjinin açığa çıkması 
ile gerçekleşir ve hücresel solunum olarak adlandırılır. 

• Bu enerji ATP (Adenozintrifosfat) şeklinde depo edilir. 
ATP; madde iletimi, kimyasal sentez, kas 
kontraksiyonları ve sinir uyartıları için gerekli enerjiyi 
verir. 

• Mitokondri hücreye enerji sağlar.
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Silia ve flagella

• Silia (Cilia) bazı hücre tiplerinin yüzeylerinden 
uzanan küçük, kıl benzeri organellerdir. 

• Örneğin solunum yollarını döşeyen hücreler 
silialı hücrelerdir ve bu hücreler solunumla giren 
kir parçalarını yakalarlar ve Akciğerlerden gelen 
balgamı dışarı atarlar. 

• İnsan sperm hücresi de kamçı şeklinde ince bir 
kuyruğa sahiptir buna flagella (flagellum) denir 
ve sperm hücresi bu kuyruğu hareket için 
kullanır.
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Peroksizom 

• Peroksizom membranında spesifik 

proteinler ve peroksidaz adı verilen 

oksidasyon enzimleri vardır. 

• Karaciğerdeki peroksizomların ana görevi 

detoksifikasyondur (bir maddeyi zararsız 

hale getirme).
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Kesecikler (vezikül)

• Membransı yapılardır.

• Hücre içine yeni girmiş çeşitli 

maddeleri depolar ve yeni 

sentezlenen maddeleri taşırlar.
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Mikrofilamentler ve mikrotübüller

• İnce uzun yapılar ve tüplerdir,

• Sitoplazmayı destekleyerek hücre 

iskeletinin oluşumuna katkıda 

bulunurlar,

• Hücre içindeki maddelerin ve 

organellerin sitoplazma içinde hareket 

etmesini sağlarlar.
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Nukleus (nucleus-çekirdek):

• Hücrenin merkezinde bulunan, 
büyük ve yuvarlak bir 
organeldir.

• Görevi hücrede enerji 
meydana getiren reaksiyonları 
düzenlemek, hücre içi olayları 
idare etmek ve bölünerek 
çoğalmayı sağlamaktır.



46

Kromozom
• Hücre bölünmeye hazırlandığı zaman, kromatin 

ağı daha sıkı ve silindir şeklinde bir gövde 
oluşturacak biçimde sıkışır buna kromozom 
(chromosome) denir.

• Her bir kromozom belli linear dizilmiş bir kaç yüz 
gen'in düzenlenmesinden oluşmuştur. 

• Genler kimyasal DNA desoksiribo nükleik asit 
(Desoksiribonucleic acid dizileridir).

• Kromozomları, hücreler için kimyasal bir yemek 
kitabı olarak düşünebiliriz. Her bir gen belli bir 
protein yapımı için bir reçetedir.

• Nukleolus (nucleolus, küçük çekirdek) nukleus 
içinde özelleşmiş bir bölümdür. 

• Nukleolus; içinde ribozom (ribosome) ların 
yapıldığı bir fabrikadır.
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HÜCRE BÖLÜNMESİ

• Vücutta belli tip hücreler nerdeyse sürekli 

bölünürler. 

– Örneğin, vücutta her saniyede en az on milyon kan 

hücresi üretilir,

• Diğer bazı hücreler ise doğumdan sonra hiçbir 

şekilde bölünmezler. 

– Yüksek derecede uzmanlaşmış kas ve sinir 

hücrelerinin kendilerini yenileme yeteneği yoktur. 

– Yaşlandıkları ya da hastalıkla yıkıma uğradıkları 

zaman giderek azalırlar ve biz daha azı ile yetiniriz.
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Dokular

• Hücresel düzeyden sonra en üst düzey 

organizasyon doku düzeyidir. 

• Bir doku, belli fonksiyonları yerine 

getirmek üzere uzmanlaşmış birbiriyle 

yakından ilgili bir grup hücredir.
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VÜCUT DOKULARI;

DOKULAR VÜCUDUN YAPI TAŞLARIDIR

• Dokular, bazı özel görevleri üstlenmiş özel 
nitelikleri olan hücre topluluklarıdır.

• Bir doku, aynı yönde farklılaşmış hücrelerin ve 
bunların ürünlerinin, bir ya da bir kaç ayrı 
yöndeki fonksiyona göre oluşturdukları 
birleşimidir yani aynı tip hücreler birleşerek 
dokuları meydana getirmişlerdir. 

• Bu hücreler arasında da hücreler arası madde 
intersellüler madde (intercelluler substance) 
bulunur. 
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Vücutta başlıca dört doku tipi 

vardır:

1. Epitel doku (epithelium): 

2. Bağ doku (connective doku): 

3. Kas doku :

4. Sinir doku:
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Organ-Sistem 

• Belli fonksiyonları yerine getirmek için 

birlikte çalışan doku grupları organları, 

organlarda vücut sistemlerini ya da organ 

sistemini oluştururlar. 

• Örneğin dolaşım sistemi; kalp, kan 

damarları, kan, lenf yapıları ve çeşitli diğer 

organlardan oluşur.
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İnsan vücudunu oluşturan sistemler
Sistem Parçaları

• Deri Cilt, saç, tırnaklar, ter bezleri

• Hareket sistemi Kemikler; kaslar, eklemler

– Kemikler Kıkırdak, ligamentler

– Kaslar Iskelet , kalp kası, düz kas

• Sinir sistemi Sinir ve duyu organları;omurilik ve beyin

• Endokrin sistem Hipofiz, adrenal, tiroid ve diğer kanalsız 
bezler

• Üriner sistem Böbrekler, sidik torbasi ve ilgili kanallar

• Üreme ststemi Testisler, ovaryumlar ve ilgili organlar

• Dolaşım sistemi Kalp, kan damarları, kan, lenfa ve lenfa 
yapıları

• Solunum sistemi Akciğerler ve nefes borusu

• Sindirim Sistemi Ağız, özefagus (yemek borusu), mide, ince 
ve kalın bağırsaklar, karaciğer.



53

Deri

• Deri en önemli yüzey katmanlarından birisidir. 

İnsan vücudunun en geniş(büyük) 

organıdır ve vücudun tamamını örter. 

• Yüzey alanı 1.5-2 m2 dir ve vücut 

ağırlığının yaklaşık % 15 ini oluşturur. 

• Deri 3 katmandan meydana gelmiştir.

Yüzeyel epidermis tabakası ile bunu altında 

bulunan dermis tabakası ve en altta bulunan 

deri altı (subcutan) tabakaları. 
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Deri;Epidermis

• Epidermis birbiri üzerine yerleşmiş derinden 

yüzeye doğru daima yenilenen epitel 

hücrelerinden oluşmuştur.

• Elin palmar yüzünde ve ayak tabanında oldukça 

kalındır. 
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Deri; Dermis

• Dermis içerisinde kan ve lenf damarları ile 

sinirleri içeren yoğun bir bağ dokusundan 

meydana gelmiştir.

• İçerdiği çok sayıdaki kollajen lifler nedeniyle 

derinin mekanik olarak en aktif bölgesi dermis 

tabakasıdır. 

• Kadınlarda erkeklere oranla ve vücudun ön 

kısmında da arakaya oranla daha incedir. 
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Deri; Dermis

• Dermiste bulunan kollajen lifler birbirine paralel 

demetler halinde seyrederler, bunlara klivaj 

çizgileri denir ve cerrahi kesiler bunlara paralel 

yapılmaya çalışılır.

• Bu çizgiler ekstremitelerde longitüdinal yönde 

gövde de ve boyunda ise sirküler yönde 

seyrederler.  

• Kollajen liflerinin oluşturduğu Dermis tabakası 

ayrıca kıl follikülleri ve salgı bezleri de içerir. 



57

Deri; Dermis

• Vücutta farklı bölümlerde kalınlığı önemli 

miktarlarda değişir. 

• 1 cm2 deride ortalama 1 m uzunluğunda kan 

damarları, 4 m uzunluğunda venöz(toplar 

damar) doku, 10 kıl follikülü, 100 salgı bezi, 300 

duyu hücresi içerir. 



58

Deri; Deri altı

• Dermisin altında bulunan deri altı tabakası 
kavramsal olarak deriden farklıdır ama işlevsel 
olarak derini bir parçasıdır.

• Fasiyalar ve periosteum gibi derinde yer alan 
yapılar aracılığıyla deriyle bağlantılıdır. 

• Büyük kutanöz(deriye ait) damarları ve 
sinirleri taşır. 

• Gevşek bağ dokusu ve adipoz(yağ) dokudan 
oluşmuştur ve derinin  üzerinde bulunduğu 
organlarla bağlantısını kurar.
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Derinin ek yapıları

• Derinin ek yapıları tırnaklar, kıllar, yağ bezleri 

ve ter bezleridir.


