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Anatomik Sistem





İskelet Sistemi





İskeletin Görevleri

• Vücuda şekil verir.
• Vücuda destek sağlar.
• Göğüs kafes ve kafatası kemikleri ile yaşamsal 

organları dış etkenlere karşı korur.
• Kaslara ve organlara bağlanma yüzeyi oluşturur 

ve kaslarla birlikte hareketi sağlar.
• Magnezyum, kalsiyum, fosfat gibi mineral tuzların 

depolanmasını sağlar.
• İnsanlarda iskelet sistemi kemik doku ve kıkırdak 

dokudan oluşur.



Kemik Dokusu

• Kemik dokusu canlı kemik hücreleri ile bu 
hücrelerin salgıladığı cansız ara maddeden 
oluşur.

• Kemik hücresine osteosit, kemik dokunun ara 
maddesine osein denir.

• Kemik dokusu süngerimsi doku ve sert(sıkı) 
kemik dokusu olmak iki yapıdadır.



Kemik Dokusu Yapısı



Kemik Doku Yapısı



Sert (Sıkı) Kemik Dokusu

Sıkı kemikte bulunan kemik hücrelerinin zarı 
yoktur. Ama bütün kemiklerin dış yüzeyini, 
periost denilen canlı bir zar örter. Periost
kemiklerin beslenmesini, onarımını ve enine 
büyümesini sağlar.

Havers kanalları kemiğin 
ortasından geçen sarı 
kemik iliği kanalına paralel 
uzanan lamelli yapılardır

Havers kanallarında sinir 
ve kan damarları bulunur. 
Osteositler oksijen ve 
besin maddelerini 
stoplazmik uzantılarıyla 
Havers kanalındaki kan 
damarlarından alır. Havers
kanalı etrafındaki kemik 
hücresi, havers kanalından 
aldığı besin ve oksijeni 
sitoplazmik uzantıları ile 
diğer hücrelere difüzyonla 
geçirir. Artık maddelerde 
aynı yolla havers
kanalındaki damarlara 
verir.

Havers kanallarını birbirine kemiğin dışına ve kemik iliğine bağlayan 
enine kanallara “volkman” kanalı denir. Bu kanallarda kan damarları 
ve sinirler bulunur. Kemik hücreleri kan damarlarından oksijen ile 
besin sağlarken artık ürünleri de aynı yolla kana verir



Süngerimsi Kemik Dokusu

 Süngerimsi kemik doku, yassı kemiklerin ve kısa kemiklerin içinde, 
baş kısmında ve uzun kemiklerin uç bölgesinde bulunur.

 Süngerimsi kemik dokuda Havers kanal sistemi yoktur. Bunun 
yerine düzensiz boşluklardan oluşan gözenekli yapılar bulunur. 

 Gözeneklerin içinde kırmızı kemik iliği bulunur. Gözeneklerde 
alyuvar üretilir. 

 Süngerimsi kemiğin etrafında sıkı kemik bulunur.



İskelet Sistemi

• Osteoklast hücreleri kemik yıkımını
gerçekleştirir. Osteoblastlar ise osteosit
oluşturarak kemik yapımını sağlar.

• İskelet sisteminde kemik yapıları dört boyutta 
incelenir.
– Yassı Kemik

– Uzun Kemik

– Düzensiz (Şekilsiz Kemik)

– Kısa Kemik





Uzun Kemik Yapısı

Periost kemiğin enine 
büyümesi, yenilenmesi 
ve onarılması gibi 
olaylarda görev yapar.

Kemiğin boyca uzamasını sağlar. 19 – 23 yaşından 
sonra kemikleşir ve kemiğin boyca uzaması durur.

Kol (ön kol, pazu ve dirsek) ve bacak (uyluk, kaval ve baldır) kemikleri ile ayak parmak kemikleri uzun kemiktir.

Sarı kemik iliği, ağır kanamalar ya da hipoksi durumunda, aktif olarak 
kan hücresi üretme yeteneğine sahip olan kırmızı kemik iliğine 
dönüşebilir. Yani, bir anlamda, kırmızı kemik iliğine yedek görevi görür

Süngerimsi kemik dokuda 
kırmızı kemik iliği bulunur. 
Kırmızı kemik iliğinde kan 
hücreleri (alyuvar, akyuvar, 
kan pulcuğu) üretilir.





Kısa Kemik Yapısı: El



Kısa Kemik Yapısı: Ayak



Yassı Kemik Yapısı: Kafatası



Yassı Kemik Yapısı: Kafatası



Yassı Kemik Yapısı: Kafatası



Yassı Kemik Yapısı: Göğüs Kafesi



Yassı Kemik Yapısı: Pelvis



Düzensiz Şekilli Kemik: Omur



Yassı Kemik Yapısı: Omurga



Yassı Kemik Yapısı: Omurga Gelişimi



Omurga Bozuklukları



Interverebral Diskin Halleri

Interverebral diskin halleri



Kıkırdak Doku

• İnsanların iskelet sistemini oluşturan kemikler,
yavru anne karnında iken yani embriyo
döneminde iken kıkırdaktan yapılmıştır.

• Yavru doğduktan sonra kıkırdaklar sertleşerek
kemikleri oluştururlar.

• Yetişkin insanların burun, kulak, soluk borusu,
yemek borusu, kaburgaların ve eklem
yerlerindeki kemiklerin uç kısımlarındaki
kıkırdaklar ise kemikleşmemiştir.



Eklemler: Diz



Diz Eklemi

Kıkırdak, eklem 
uçlarında iki 
kemiğin birleştiği 
yerde kemik 
uçlarını kaplayan 
kaygan ve parlak 
yapıdır. Alttaki 
kemikten ve eklem 
sıvısından beslenir.



Beslenme ve Kemik Gelişimi



Olası Kemik Hastalıkları



Olası Kemik Hastalıkları



Kas Sistemi

Kol Kemiği

Kasları kemiklere bağlayan 
yoğun, düzenli bağ dokusu

Kas liflerini dıştan saran, sıkı bağ dokusu, 
bir örtü tabakası

Kasları ve kas tellerini 
demetler hâlinde 
bağlayan ve tendonlara
uzanan bağ dokusu. 

Kas liflerini saran bağ 
dokusundan ince kılıf

Kas zarı 

Demetçik
Kılcal Damar

Motor nöronlar (sinir hücreleri), hareketi 
gerçekleştirmek için omurilikten kaslara sinyal 
iletirler

Kaslar etrafında (derin 
fasya) tabakalar 
meydana getiren 
bağdokusudur.
Kas kılıflarını ve kas 
gruplarını bulunduran 
bölmeleri oluşturur.



Kas Sistemi

• Hareket

• Madde Taşınması

• Isı Üretimi; spor yaparken…

• Vücudun şekillenmesinde rol oynar.

• Kas sisteminde çizgili (iskelet) kas, kalp kası ve 
düz kas mevcuttur.



Kas Tipleri

Düz Kas



Kas Tipleri



Kas Tipleri



Kas Tipleri



İskelet Kas

• Çizgili kas hücreleri, uzun ve silindir şeklinde 
hücrelerdir. 

• Bir kas teli boyunca birden çok çekirdek bulunur. 
• Kas hücrelerinin sınırları belirli değildir ve sitokinez

(sitoplazma bölünmesi) görülmez. 
• Beynin kontrolünde, isteğimizle çalışırlar. 
• Düz kasa oranla daha hızlı kasılırlar. 
• Eklem bacaklılardaki kaslar bu tiptendir. 
• Çizgili kas liflerinde açık ve koyu bantlar, özel 

proteinlerin farklı düzende sıralanmasından oluşur. Bu 
proteinler aktin (açık) ve miyozin (koyu)dir. 



İskelet Kas Dokusu



İskelet Kasında 
Epimisyum-Perimisyum-Endomisyum





Hipertrofi ve Atrofi Durumu

İskelet Kaslarının Hipertrofisi ve Vücut 
Geliştirme

Vücut geliştirme sırasında kas 
demetlerinin eksersizlerle çapı ve iş 
yapma kapasitesi artırılır. Çapı artan kaslar 
kalınlaşarak dışarıdan belirgin şekilde 
görülür.

İskelet Kaslarının Atrofisi

Kas uzun süre kullanılmazsa, kas 
proteinlerinin yıkımı yapımına göre 
fazlalaşırsa (örneğin bacak uzun süre 
alçıda kaldığında) veya kas sinirini 
kaybederse (örneğin felç hali) kasın 
boyutlarının küçüldüğü yani atrofi
(atrophy) olduğu görülür.













Kalp (Miyokard) Kası

• Çizgili kas yapısındadır, isteğimiz dışında 
çalışır. 

• Liflerindeki telcikler tek çekirdeklidir. 

• Çekirdekler hücrenin ortasında bulunur. 

• Kalp kası dallanmış bir yapıya sahiptir. 

• Kas telleri kısa boyludur. Birbirine 
bağlandıkları yerlerde ara diskler bulunur. 



Kalp (Miyokard) Kası



Kalp (Miyokard) Kası



Düz Kas

• Bağırsak, mide, atardamar, toplardamar gibi organların 
yapısında bulunur.

• Bu kasların göstermiş olduğu eforlar otomatik olarak
sinir sistemi ile alakalıdır. Vücutta, pek çok solumun,
dolaşım, sindirim ve ürogenital sistemlere benzer içi
boş olan sistemler bulunmaktadır.

• İstemsiz çalışan solunum, sindirim, boşaltım ve üreme
sistemlerinde bulunan organların yapılarında düz kaslar
mevcuttur.

• Düz kaslar mikroskop yardımı ile incelendiğinde
sarkoplazmalarında bantlaşma ile karşılaşılmaz ve
dolayısı ile düz kas olarak adlandırılırlar.



• Düz kas hücreleri mekik şeklinde olup,

• Otonom sinir sisteminin kontrolünde, isteğimiz 
dışında çalışırlar. 

• Kasılmaları yavaş ve düzenlidir. 

• Omurgalılarda sindirim, solunum, dolaşım, 
üreme ve boşaltım sistemlerinin duvarlarında 
bulunur. 

• Eklem bacaklılar hariç, omurgasız hayvanlar 
düz kaslara sahiptir. 



Düz Kas










