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Canl›l›¤a
Daha Yak›ndan
Bakal›m
Daha önceki önceki say›lar›m›zda “canl›l›k” kavram› üzerinde hep birlikte düflünmüfl, canl› varl›klar›n ortak özelliklerinden biraz bahsetmifltik. Canl›lar›n hücreleri bulundu¤unu, bu hücrelerin birbirlerinden farkl› tiplerde olabildi¤ini,
ve her hücrede “organel” ad› verilen yap›lar sayesinde bir
iflbölümü oldu¤unu söylemifltik. Bu ay, hücrenin en d›fl›ndaki yap›y› tan›yaca¤›z; derimizin vücudumuzu sard›¤› gibi hücreyi saran, kaplayan ve koruyan, hücre zar›n›.
Hücre zar›, hücrenin d›fl ortamla aras›ndaki perde. Ancak, pencerelerimizi örten perdeler en fazla 1-2 mm kal›nl›¤›ndayken, hücre zar› bundan tam 1 milyar kat daha
ince! Hücre zar› da tüm di¤er hücresel yap›lar gibi çeflitli
organik moleküllerden olufluyor; temel olarak da ya¤lardan ve proteinlerden. Biliminsanlar› hücre zar›n›n yap›s›
için “ak›c› mozaik” diyorlar. Bunun nedeni, zar›n ak›flkan
bir yap›s›n›n oluflu. fiöyle düflünebiliriz: Ya¤dan bir deniz
içerisinde yüzen protein bal›klar!
Hücre zar›n›n ya¤lar›n›n özel bir yap›s› var. Suyla ba¤ yapabilen (hidrofilik = su seven) bafl bölgeleri ve su moleküllerinden uzak durmay› ye¤leyen (hidrofobik = suyu sevmeyen) kuyruk bölgeleri bulunuyor. Bafl bölgeleri d›fla,
kuyruklar› da birbirlerine bakacak flekilde iki s›ra halinde dizilen bu moleküller, zar›n esas çift tabakal› yap›s›n› oluflturuyorlar. Bu yap›y› sa¤lamlaflt›ransa, ad›n› çok iyi bildi¤imiz
di¤er bir ya¤: kolesterol. Ancak kolesterolün fazlas›, hücre
zar›n› gere¤inden fazla sa¤lam hale getirerek, ak›flkanl›¤›
engelliyor. Bu nedenle, yediklerimizde gere¤inden fazla
kolesterol almamaya özen göstermemiz gerekiyor.
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nuz? Az önce bahsetti¤imiz ya¤ molekülleri, zardan hangi moleküllerin geçip hangilerinin geçmeyece¤ine karar
veriyor da ondan. Buradan geçifl izni olanlar yaln›zca
flunlar: ya¤da eriyebilen maddeler, su, oksijen, karbondioksit ve baz› hormonlar.
Gelelim proteinlere... Protein molekülleri ya¤lardan daha
büyük, dolay›s›yla da onlardan daha az say›da bulunuyorlar. Ço¤u, zara geçirilmifl birer kürdan gibi, zar›n her iki yüzeyine de ulaflacak flekilde boylu boyunca uzan›yor. Bunlar, zardan madde geçifline yard›mc› olan tafl›y›c› proteinler. E¤er hücre için gerekli bir madde ya¤lardan geçifl izni
alamad›ysa, tafl›y›c› proteinler devreye giriyor ve bu maddelerin bir anlamda “elinden tutarak” onlar› içeriye tafl›yor.
Ya fleker? Hücre zar›nda fleker yok mu? Tabii ki var! Hem
de çok önemli bir görevde. Hücre zar›n›n d›flar›ya bakan
yüzeyinde, flekerlerin yo¤unlaflarak oluflturdu¤u özel bir
örtü var. Buna “glikokaliks” deniyor. Göreviyse, hücrelerin
birbirlerini ve çeflitli maddeleri tan›mas›na yard›mc› olmak.
Ama en önemli görevi, hücre büyümesinin nereye kadar
devam edece¤ini saptamak. Hücreler belirli bir hacme
erifltiklerinde, bu örtü “Art›k bölünme zaman› geldi!” sinyalini veriyor. Kanserli hücrelerin çok h›zl› bölündü¤ünü biliyorduk de¤il mi? Art›k bunun nedenini de biliyoruz: Kanserli hücrelerde, glikokaliks örtüsü zarar görüyor.
Hücre zar›n›n birçok görevi var: madde al›flverifli, hücreler
aras› iletiflim, hücrelerin birbirlerini ve di¤er maddeleri tan›yabilmelerini sa¤lamak, hücre içindeki enzim tepkimelerine yard›mc› olmak ve hücre iskeletinin tutunmas›n› sa¤lamak. Evet, zar hücrenin fleklini de koruyor. Hücrenin gereksinim duydu¤u besin maddelerinin d›fl ortamdan al›nmas› ve hücre içinde oluflan istenmeyen maddelerin d›flar›ya at›labilmesinin özel bir önemi var. Kendinizi bir düflünün, yemek yemeseydiniz ve tuvalete gitmeseydiniz neler
olurdu? Bunun hücreler için ne demek oldu¤unu sonraki
say›lar›m›zda inceleyece¤iz. Önümüzdeki aya kadar, hücre zar›yla ilgili sorular›n›z› bize yollamaya ne dersiniz?

Hücre zar›n›n bir di¤er özelli¤i de “seçici geçirgen” oluflu. Peki zar›n neden böyle nitelendirildi¤ini biliyor musu-
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