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DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 

*Destek ve hareket sistemi; kemik, kıkırdak, kas ve bağ dokulardan oluşur.  

*Bu sistemin;  

-hareketi sağlama,  

-organizmaya destek olma,  

-vücudun ihtiyacı olan mineralleri depolama,  

-iç organlara ve kaslara bağlanma yüzeyi sağlama,  

-önemli iç organları koruma,  

-vücuda biçim verme  

-kan hücrelerini üretme gibi görevleri vardır.  

*Destek ve hareketi sağlamak için iskelet ve kas sistemi birlikte görev yapar. 
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İSKELET SİSTEMİ 

*İskelet sistemi, vücudu destekler ve kasların tutunması için yüzey alanı sağlar.  

*İskelet sistemi önemli iç organları zedelenmekten korur. 

*İskelet sistemi, kemik ve kıkırdak olmak üzere iki çeşit bağ dokudan meydana gelir.  

*Embriyonik dönemde iskelet sisteminin büyük bir bölümü kıkırdak yapıdadır.  

*Embriyoda ikinci aydan itibaren kalsiyum karbonat, kalsiyum fosfat gibi tuzların birikmesiyle kemikleşme süreci başlar. 

*Ergin bireylerin kulak, burun, eklem yerleri gibi bölgelerinde kıkırdak doku varlığını sürdürür. 

Kemik Doku 

*Kemik doku hücrelerine osteosit, kemik doku ara maddesine ise osein denir.  

*Osteositler, lâkün denilen boşluklar içinde yer alır ve ince uzantılarla birbiriyle bağlantı kurar.  

*Osein hem organik hem de inorganik maddelerden oluşur.  

*Organik kısmını kollajen lifler, inorganik kısmını ise kalsiyum karbonat ve kalsiyum fosfat tuzları oluşturur. Ayrıca 

florür, az miktarda sodyum, magnezyum ve demir tuzları da bulundurur.  

*Ara maddede bulunan kalsiyum karbonat ve kalsiyum fosfat tuzları kemik dokuya sertlik kazandırır.  

*Yaşın ilerlemesiyle kemik dokuda organik madde oranı azalır, mineral tuz oranı artar. Bu nedenle kemiğin sertliği ve 

buna bağlı olarak da kırılganlığı artar.  

*Organik kısım olan kollajen lifler ise kemiğe esneklik verir.  

*Çocuklarda kemikler daha esnektir.  

*Kemik doku kan damarları ve sinirler bakımından da zengindir. 
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*Tamamıyla gelişmiş olan bir kemik, doku yoğunluğu bakımından farklı bölgelere sahiptir.  

*Bir uzun kemikte hem sıkı kemiğin hem de süngerimsi kemiğin yer aldığı bölgeler vardır.  

*Doku yapısına göre kemikler süngerimsi kemik doku ve sıkı kemik doku olmak üzere iki çeşittir. 

Süngerimsi kemik doku  

*Küçük kemik plakaların birbirine boşluk bırakarak bağlanması nedeniyle gözenekli yapıya sahiptir.  

*Süngerimsi kemik, böyle bir yapı sayesinde oldukça büyük baskılara dayanabilir.  

*Süngerimsi kemiğin boşluklarında kırmızı kemik iliği bulunur.  

*Kırmızı kemik iliğinde kan hücreleri üretilir.  

*Süngerimsi kemik dokuda kanallar sistemi yoktur.  

*Süngerimsi kemik, uzun kemiklerin şişkin olan uç kısımlarında ve ilik kanalı çevresinde yassı ve kısa kemiklerin iç 

kısmında bulunur. 
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Sıkı kemik doku 

*Ara madde kalsiyum karbonat, kalsiyum fosfat gibi tuzların yoğun bir şekilde birikimi nedeniyle oldukça sıkı ve sert 

yapıya sahiptir.  

*Uzun kemiklerin gövde kısmı büyük ölçüde sıkı kemikten oluşmuştur.  

*Sıkı kemik osteon adı verilen yapı birimlerinden oluşur.  

*Osteon, merkezî bir kanal çevresinde dairesel olarak sıralanmış kemik tabakalar ve tabakaların arasında konumlanmış 

kemik hücrelerden oluşmuştur.  

*Osteonun ortasındaki kanala Havers kanalı, Havers kanallarını yatay olarak birbirine bağlayan kanallara Volkmann 

kanalı adı verilir.  

*Bu kanallarda sinirler ve kemik dokuyu besleyen kan damarları yer alır.  

*Kemik dokunun ihtiyaç duyduğu besin ve oksijen kanallardaki kan damarından sağlanır. Atık ürünler de aynı yolla kana 

verilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

5 
 

*Şekillerine göre kemikler uzun kemikler, kısa kemikler, yassı kemikler ve düzensiz şekilli kemikler olmak üzere dört 

çeşittir. 

Uzun kemikler 

*Boyu eninden uzun olan kemiklerdir.  

*Koldaki pazu kemiği ve bacaklardaki uyluk 

kemikleri uzun kemiklere örnektir.  

*Uç kısımlarındaki şişkin bölgeler baştır. İki baş 

arasındaki bölge ise gövdedir.  

*Baş kısımlarının dış kısmı, sıkı kemik doku iç kısmı ise süngerimsi kemik doku yapısındadır.  

*Gövde kısmı büyük ölçüde sıkı kemikten oluşmuştur.  

*Gövdenin ortasındaki boşlukta ise sarı kemik iliği yer alır.  

*Sarı kemik iliği yalnızca uzun kemiklerin yapısında bulunur. Bol miktarda yağ içerir. Sarı kemik iliğinde bazı akyuvar 

hücreleri üretilir. 

*Uzun kemiklerin baş kısmında kemiğin boyuna uzamasını sağlayan kıkırdak dokudan oluşmuş epifiz plağı vardır.  

*Epifiz plağı; ergenlik döneminin ardından kemikleşir, kemikte ve bireyde boyuna uzama durur.  

*Kemiklerin dış yüzeyini saran zara periost adı verilir.  

*Periost, bol miktarda kan damarı ve sinir içerir.  

*Periost, kemiğin enine kalınlaşmasını ve kırılan kemiğin onarılmasını sağlar. 
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Kısa kemikler  

*Uzunlukları, genişlikleri ve kalınlıkları birbirine yakın olan kemiklerdir.  

*Ön kolla el arasında bulunan el bilek kemikleri ve bacakla tarak kemikleri arasında 

bulunan ayak bilek kemikleri kısa kemiklere örnektir.  

*Kısa kemiklerin dış yüzeyini periost sarar. Kısa kemiklerin iç kısmında süngerimsi kemik 

doku dış kısmında sert kemik doku bulunur. 

 

 

Yassı kemikler 

*Yapısı yassı ve ince olan kemiklerdir.  

*Kafatası kemikleri, kaburga, kalça kemiği ve kürek kemiği yassı kemiklere örnektir.  

*Yassı kemiklerin dış kısmında periost bulunur.  

*Yassı kemiğin merkezinde kırmızı kemik iliği içeren süngerimsi kemik doku, dış tarafında ise sert kemik 

doku bulunur. 

Düzensiz şekilli kemikler 

*Belirli bir şekli olmayan, baskılara dayanıklı sağlam kemiklerdir.  

*Omurlar ve çene kemikleri düzensiz şekilli kemiklere örnektir.  

*Diğer kemik çeşitlerinde olduğu gibi dıştan periostla kaplıdır.  

*İç tarafında süngerimsi kemik doku dış tarafında ise sert kemik doku bulunur. 
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Kıkırdak Doku 

*Kıkırdak doku, kıkırdak hücreleri ve bunların salgıladığı hücreler arası 

maddelerden oluşur.  

*Kemiklerin birleşim yerlerinde, kulak kepçesinde, burunda ve östaki 

borusunda bulunur.  

*Kıkırdak doku hücresine kondrosit ara maddesine ise kondrin denir.  

*Ara maddede protein yapılı lifler bulunur.  

*Kıkırdak dokunun ara maddesi jel şeklinde olduğu için kemik dokudan 

daha esnektir.  

*Kıkırdak doku ara maddesinde kan damarı bulunmaz.  

*Kıkırdak doku hücreleri, kıkırdak dokunun etrafını saran bağ dokudaki damarlardan salınan maddelerin difüzyonuyla 

beslenir.  

*Bu nedenle zedelenen kıkırdak dokunun onarımı uzun süre alır. 

Kıkırdak doku, ara maddesinde bulundurduğu liflerin yapısına göre hiyalin, fibröz ve elastik kıkırdak olmak üzere üç 

çeşittir. 
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Hiyalin kıkırdak 

*Kollajen lif bulundurur.  

*İnsanlarda embriyonal dönemde iskeletin büyük bir kısmını oluşturur.  

*Embriyonun gelişim sürecinde hiyalin kıkırdak kemik dokuya dönüşür. Ancak kaburga 

uçlarında, oynar eklemlerdeki kemiklerin eklem yüzeyinde hiyalin kıkırdak kemik dokuya 

dönüşmez.  

*Soluk borusunda, burunda, bronşlarda, kemik eklem yerlerinde ve kaburga uçlarında 

hiyalin kıkırdak bulunur. 

 

Fibröz kıkırdak  

*Bol miktarda kollajen lif içerir.  

*Bu sayede basınca ve çekmeye karşı dayanıklı kıkırdaktır.  

*Omurgayı oluşturan omurların arasındaki esnek diskler fibröz kıkırdak 

yapısındadır.  

*Ayrıca kalça ve diz eklemleri ile köprücük kemiği eklemlerinde de fibröz kıkırdak 

bulunur 
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Elastik kıkırdak 

*Esneme ve bükülme yeteneği fazla olan kıkırdaktır.  

*Ara maddesinde elastik lifler bulunur.  

*Kulak kepçesindeki kıkırdak, östaki borusundaki kıkırdak ve epiglottisteki (gırtlak kapağı) 

kıkırdak elastik kıkırdak örnekleridir. 

 

 

Eklemler 

*Kemiklerin birbiriyle birleşme yerine eklem denir.  

*Hareket şekline göre oynamaz eklemler, yarı oynar eklemler ve oynar eklemler olmak üzere üç çeşit eklem vardır. 

Oynamaz eklem 

*Hareketsiz eklemlerdir.  

*Kafatasını oluşturan kemiklerin arasında ve kuyruk sokumunda oynamaz eklemler bulunur.  

*Bu eklemleri birbirine bağlayan kemikler, eklem bölgesinde genellikle testere dişine benzer şekilde girintilerle 

çıkıntılarla birbirine kenetlenmiştir. 

Yarı oynar eklem 

*Hareketleri sınırlıdır.  

*Omurgayı oluşturan omurlar arasındaki eklemler, yarı oynar eklemlere örnektir. 
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Oynar eklem 

*Hareketli eklemlerdir.  

*Kolda pazu kemiği ile ön kol kemiği, bacakta ise uyluk kemiği ile kaval kemiği arasındaki eklemler oynar ekleme örnektir. 

*Ayrıca parmak kemiklerinin arasındaki eklemler de oynar eklemlerdir. 


