


Proteinler, polinükleotidler ve polisakkarit gibi büyük moleküller, hücre zarındaki porlardan
geçemeyecek kadar büyük oldukları için aktif ve pasif taşıma ile hücre içine alınamaz veya hücreden
atılamazlar.

Bu şekildeki büyük moleküllerin enerji harcanmak suretiyle hücre içerisine alınmasına endositoz,
hücre dışına bırakılmasına ise ekzositoz adı verilir.



Yukarıda bahsettiğimiz gibi porlardan geçemeyecek kadar büyük olan
makromoleküllerin, hücre içerisine enerji harcanarak alınması olayıdır.

Endositoz olayında hücre zarının bir kısmı alınacak molekülün sarılması için
kullanılacağından endositoz sonucunda hücre zarının yüzeyi azalmaktadır.

Başlangıçta, endositozun sadece hayvan hücreleri tarafından gerçekleştirilebildiği, bitki
hücrelerinde ise zarın dışında yer alan çeper dolayısıyla gerçekleştirilemediği
düşünülüyordu.

Ancak son yıllarda yapılan çalışmalarla bitki hücrelerinde de bu faaliyetin
gerçekleştirildiği ispatlanmıştır.

Endositoz da alınan maddenin sıvı ya da katı olmasına göre iki farklı şekilde
isimlendirilmektedir.

➢ Fagositoz
➢ Pinositoz



Fagositoz

Kısaca hücrenin yutması anlamına gelir. Büyük moleküllü katı maddelerin hücre içerisine
alınmasıdır.

Katı madde hücre zarında oluşturulan yalancı ayaklar ile sarılır. Daha sonra bu ayaklar birleşerek
zardan kopar ve zar ile çevrelenmiş katımadde besin kofulu olarak sitoplazmaya alınır.

Besin kofulu, hücrenin sindirimden sorumlu organeli olan lizozomla kaynaşır ve sindirim kofulu
oluşmuş olur.

Sindirim faaliyeti sonucu oluşturulan monomerler sitoplazmaya geçerken, atık maddeler ekzositoz
ile dışarı atılır.

Amip gibi tek hücrelilerin beslenmesi ve akyuvarların mikroorganizmaları yutması fagositoz olayına
örnek verilebilir.



Pinositoz

Kısaca hücrenin içmesi anlamına gelir. Büyük moleküllü sıvı maddelerin hücre içerisine alınmasıdır.
Sıvı moleküllerin zara değmesiyle, hücre zarı içe doğru çökerek pinositoz cebini oluşturur.

Sıvı moleküller bu cebe dolar ve hücre zarının boğumlanmasıyla oluşan pinositik kofulu
sitoplazmaya geçer.

Endokrin bezler tarafından salgılanan birçok hormon, bazı enzimler ve antikorların hücreye giriş
şekli bu sayede olmaktadır.

Ekzositoz

Hücre içinde üretilen enzim, hormon, salgı maddeleri gibi makromoleküllerin
enerji harcanarak hücre dışına bırakılması olayıdır. Bu olayda koful zarı hücre
zarı ile birleştiğinden endositozun aksine ekzositozla madde atılması sonrası
hücre zarının yüzeyi artar.

İnsanda tükürük bezlerinin salgılarının boşaltılması ve pankreasın ürettiği
sindirim enzimlerinin hücre dışına bırakılması ekzositoz olayına örnek olarak
verilebilir.


