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BU ÜN‹TEDE NELER Ö⁄RENECE⁄‹Z?

• Konu metinlerini okuyunuz.

• Konu içinde verilen sorular› yan›tlay›n›z.

• Konularda verilen sorular› yan›tlayamad›ysan›z tekrar bafla dönerek çal›fl›n›z.

• Dikkatinizi çekmesi amac›yla vurgulanm›fl bölümleri tekrar okuyunuz ve 
gerekiyorsa yazarak çal›fl›n›z

BU ÜN‹TEY‹ NASIL ÇALIfiMALIYIZ?

Bu bölümü bitirdi¤inizde, 

• Canl›lar›n bulunduklar› ortamda nas›l hareket ettiklerini ,

• Canl›lar›n vücut bütünlü¤ünü nas›l sa¤lad›klar›n›,

• Canl›lar›n destek ve hareketini sa¤layan yap›lar›n neler oldu¤unu ve bunlar›n 
özelliklerini,

• Canl›n›n destek ve hareket sisteminin   yaflam›n›  nas›l  yönlendirdi¤i hakk›nda 
bilgiler ö¤reneceksiniz. 

☞

✍



➠
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DESTEK VE HAREKET S‹STEMLER‹

Canl›lar›n ço¤unlu¤unun belirli bir flekli vard›r. Çok hücreli canl›larda bu görevi
gerçeklefltiren  doku destek dokudur. Destek doku ayn› zamanda canl›lar›n sahip olduklar›
organlar› da korur. Hayvanlardaki destek doku kas dokuyla birlikte çal›fl›r. Bunlar 
birlikte kas ve iskelet sistemini oluflturur. Bu iki doku birlikte çal›flarak canl›ya hem
desteklik hem de hareketlilik sa¤lar. Ancak suda yaflayan baz› canl›larda ve baz› 
omurgas›zlarda sert bir iskelet yoktur. Bu canl›larda vücuda destekli¤i sa¤layan  farkl›
yap›lar vard›r. Bitkiler de destek doku  sayesinde dik dururlar ancak  bitkilerde hareket
hayvanlardakilerden  farkl›d›r.

I. Bir Hücrelilerde Destek ve Hareket

Hücre ile ilgili yap›lan çal›flmalar hücrenin sitoplazmas› içinde uzanan a¤s› yap›lar
oldu¤unu ve bunun hücrenin iskeletini oluflturdu¤unu ortaya koymufltur.

Hücrenin iskeleti, hücreye yap›sal olarak desteklik sa¤layarak fleklini korur. Bu
durum sitoplazma içinde yer alan ve hücre iskeletini oluflturan a¤s› yap›lar taraf›ndan
uygulanan kuvvetten kaynaklan›r. Hücre iskeletinin bu özelli¤i organelllerin hücre
içinde sabit durmas›n› sa¤lar. Di¤er taraftan iskelet elemanlar›n›n hücrenin farkl› 
yerlerinde yo¤unlaflmas›yla hücrenin flekli de¤iflir. Tüm bunlar›n yan›nda hücre iskeleti,
hücrenin hareket etmesini ve bu hareketlili¤in düzenlenmesini, bu hareketlili¤e ba¤l›
olarak da hücre için gerekli olan yaflamsal olaylar›n (solunum, boflalt›m vb.) 
gerçekleflmesini sa¤lar.

Canl›lar aleminde yer alan bir hücreliler genel olarak sucul organizmalard›r. Suyun
oldu¤u ve nemli olan her yerde yaflayabilirler. Okyanuslarda, denizlerde,  kayalar›n
üzerine ba¤lanarak, kum ve çamurlar›n üzerinde yaflarlar. Bu canl›larda da hücreye
desteklik sa¤layan, hücrenin fleklini koruyan yap›lar vard›r. Örne¤in bir hücreli olan
foraminifera (fiekil 3.1), heliozoa vb. canl›larda bir kabuk bulunur. Bu kabuk hücre
zar›n› sarar ve pelikula ad›n› al›r. Bu yap› hücre zar› taraf›ndan salg›lanan Ca 
(kalsiyum) Si (silisyum), Mg (magnezyum) vb. maddelerin kat›lmas›yla oluflur.

Hayvanlarda destek ve hareket sistemi sinir sistemiyle denetlenir.



❂

Bir hücreli canl›lar genellikle sucul organizmalar olduklar›ndan hareketleri suyun
hareketine ba¤l› olarak de¤iflebilir. Bir hücrelilerin yapm›fl oldu¤u bu hareket ortama
ba¤l› geliflir ve bu olay s›ras›nda organizma hiç enerji harcamaz. 

Canl›lar›n ortama ba¤l› olarak gösterdikleri ve hiç enerji harcamadan yapt›klar› bu
harekete pasif hareket denir. Örne¤in deniz, göl vb. yerlerde yaflayan planktonlar gibi.

Baz› bir hücreli canl›larda hareketi sa¤layan yap›lar vard›r. Bunlar sil, kamç›,
yalanc› ayaklard›r. Canl›, bu yap›lar›n ›fl›k, besin vb. uyar›lmas›yla hareket eder ve bu
hareketi s›ras›nda enerji harcar.

Bir hücreli canl›lar›n ›fl›k, kimyasal madde vb. etkenlerle uyar›lmas› sonucunda ,
enerji harcayarak sil, kamç›, yalanc› ayaklarla hareket etmesine aktif hareket denir.

Aktif hareket uyaran›n çeflidine göre farkl›l›k gösterir. Örne¤in canl›y› uyaran
›fl›ksa buna fototaksi, kimyasal bir madde ise buna kemotaksi ad› verilir. Bu hareketi
yapan canl›lara silleri olan paramesyum (fiekil 3.2.a), kamç›s› olan öglena (fiekil 3.2.b)
ile yalanc› ayaklara sahip amip ( fiekil 3.2.c) örnek olarak verilebilir.
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fiekil 3.1: Bir hücreli canl›lardan foraminifera

➠ Bu canl›lardaki kabuklar zamanla deniz dibinde birikerek  silisli kayalar›
olufltururlar.



☛
II. Bitkilerde  Destek ve Hareket

Canl›lar aleminde yer alan bitkilerde  desteklik sa¤layan yap›lar ve etkenler birden
fazlad›r. Farkl› olmalar›na ra¤men bu yap›lar›n temelini oluflturan hücre çeperidir.
Hücre çeperi selüloz denilen bir maddenin hücre zar› etraf›nda birikmesiyle oluflur ve
hücreye desteklik sa¤layarak fleklini korur ( fiekil 3.3) . 
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fiekil 3.3: Bitki hücresinde yer alan hücre çeperi (selüloz çeper) 

fiekil 3.2.  a. Silleriyle hareket eden paramesyum b. Kamç›s›yla hareket eden öglena c. Yalanc› 
ayaklar›yla hareket eden amip.

a b c

➠ Amipteki yalanc› ayaklar, canl›n›n hareket etmesini sa¤lar. Yalanc› ayaklarla
yap›lan bu harekete amibsi hareket denir.

Pasif ve aktif hareket nedir? Aç›klay›z. 



Bitkilerde destekli¤i sa¤layan di¤er yap›lar kollenkima (pek doku)  ve sklerankimad›r
( sert doku). Kollenkima hücreleri genç gövde de (otsu gövdede), yapraklarda, çiçekte,
yaprak sap›nda desteklik sa¤lar. Bu desteklik, hücre çeperinin pektin ve selülozla
kal›nlaflarak hücrelerin pek dokuyu oluflturmas›yla gerçekleflir.

Sklerankima hücreleri lignin denilen maddenin birikmesiyle sertleflerek sert
dokuyu oluflturur. Bu da bitkiye desteklik sa¤lar. Bu hücreler canl› de¤ildir. Bu nedenle
uzayamazlar. Sklerankima bitkide boyuna uzaman›n durdu¤u k›s›mlarda  bulunur.
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➠ Kollenkima hücreleri canl› ve esnektir. Gövde ve yapraklarla uzar.

Bitkide suyun ve organik maddelerin  tafl›nmas›nda görev yapan ksilem ve floem
de desteklik sa¤lar. Di¤er taraftan bitkilerin odunsu olmayan k›s›mlar›n›n dik durmas›n›
ise turgor bas›nc› sa¤lar (fiekil 3.4).

Hücrenin osmozla (suyun, su yo¤unlu¤u çok olan taraftan az olan tarafa do¤ru
geçifli) fliflmesiyle hücredeki suyun hücre çeperine uygulad›¤› kuvvete turgor bas›nc›
denir.

➠ Sklerankima hücreleri kollenkima hücrelerinden çok daha fazla serttir.

fiekil 3.4 a. Sulanmad›¤› için turgor bas›nc› düflen bitkide yapraklar›n durumu b. Sulanan
bitkide turgor bas›nc›n›n etkisiyle yapraklar›n dikleflmesi

a. b.

Sklerankima hücrelerinin özelliklerini ve görevini söyleyiniz. ☛



Bitkilerde hareket hayvanlarda oldu¤u gibi yer de¤ifltirme fleklinde de¤ildir.
Kökleriyle topra¤a tutunduklar› yerlerde herhangi bir  uyaran›n etkisiyle durumlar›n›
de¤ifltirme hareketleri yaparlar. Bu durum de¤ifltirme hareketleri  tropizma (yönelme)
ve nasti (›rgan›m) olarak ikiye ayr›l›r.

Tropizma hareketi bitkide uyaran›n ( örne¤in ›fl›k gibi) yönüne ba¤l› olarak mey-
dana gelen yönelme hareketidir. Bir pencerenin yan›nda duran saks› bitkisini düflünün.
Bitki günefl ›fl›¤›n› gördü¤ünde tüm yapraklar ve gövde ›fl›¤a do¤ru yönelecektir.

Bir bitkinin gövdesinin ›fl›¤a do¤ru yönelmesi  fototropizmad›r. Ifl›¤a do¤ru 
yönelim pozitif fototropizma, ›fl›ktan uzaklaflma fleklindeki yönelim negatif fototropiz-
ma olarak adland›r›l›r. Örne¤in ayçiçe¤i bitkisinin  Günefl’e do¤ru bakmas› bir pozitif
fototropizmad›r ( fiekil 3.5).

Gravitropizma, bitkinin yer çekimine karfl› gösterdi¤i yönelme hareketidir.
Bitkinin kökleri her zaman yerin çekim kuvvetinden dolay› Dünya’n›n merkezine
do¤rudur. Buna pozitif gravitropizma denir. Köke karfl›l›k gövdenin ›fl›¤a do¤ru
büyümesi de negatif gravitropizmad›r. Örne¤in bir saks› bitkisini yan çevirdi¤imizde
kökler afla¤› do¤ru gövde ›fl›¤a do¤ru büyür ( fiekil 3.6).

B‹YOLOJ‹ 5

79

➠ Bitkilerde ›fl›¤a do¤ru meydana gelen bu yönelim hareketi oksin denilen bir hor-
mon taraf›ndan gerçeklefltirilir.

fiekil 3.5: Ayçiçe¤i bitkisinin Günefl’e do¤ru yönelmesi 
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Hidrotropizma ise bitkinini köklerinin daima suya do¤ru yönelmesidir.
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❂

fiekil 3.6: Bitkide gravitropizma 

Kemotropizma bitkinin topraktan kendisi için yararl› olan  inorganik maddeleri
kökleri yard›m›yla alabilmek için bu maddelere do¤ru büyümesidir.

Tigmotropizma bitkilerin bir cisimle temas›na karfl› verdi¤i tepkilere denir.
Örne¤in t›rman›c› bitkilerin bir ço¤u herhangi bir fleye dokununcaya kadar dik büyür,
herhangi bir cisme temas etti¤inde bitki sar›lma tepkisi (tigmotropizma) verir.

Bitkideki, uyaran›n yönüne ba¤l› olmayan hareketlere nasti (›rgan›m) hareketleri
d e n i r. Nasti hareketlerin i n fotonasti, term o n a s t i ve sismonasti gibi farkl› çeflitleri vard›r.

Fotonasti, bitkilerde ›fl›¤›n etkisiyle görülen hareketlere denir. Örne¤in akflam
sefas› bitkisinin gündüz kapan›p  akflam aç›lmas› gibi. Yani bitki ›fl›ktan etkilenir ancak
bu etkilenme ›fl›¤a yönelme fleklinde de¤ildir.

Termonasti, bitkilerin s›cakl›¤a ba¤l› olarak gerçeklefltirdi¤i harekete denir.
Örne¤in lale bitkisinin yaln›zca 15-20 °C’ta açmas› gibi.

➠ E¤er su yerin çekim kuvvetinin yani Dünya merkezinin yönünde de¤ilse bitkinin
kökleri çekim kuvvetine de¤il suyu almak için suya do¤ru yönelir.



Sismonasti: Baz› bitkileri n d o k u nm a ya da sars›lmaya karfl› gösterdi¤i tepkidir.
Örne¤in küstüm otu dokunuldu¤unda yapraklar›n› kapat›r.
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fiekil 3.7: Denizanas›nda hareketi sa¤layan yap›lar

➠ Bu iskelet sistemi toprak solucanlar› ve di¤er pek çok halkal› solucana peristaltik
hareket etme olana¤› sa¤lar.

Tropizma ve nasti kavramlar›n› aç›klay›n›z.

III. Omurgas›z Hayvanlarda Destek ve Hareket

Omurgas›z hayvanlarda da destekli¤i sa¤layan ve bu canl›lar›n hareketinde r o l
oynayan iskelet çeflitleri vard›r. Bunlar hidrostatik iskelet,  d›fl iskelet ve iç iskelettir. 

Hidrostatik iskelet: Bu  tür iskelet kapal› bir vücut bofllu¤uiçinde belli bir bas›nç
alt›nda tutulan s›v›dan oluflmufltur. Hidralar, deniz analar›, yass› solucanlar, yuvarlak
solucanlar ve halkal› solucanlarda görülür. Örne¤in denizanas›n›n iç ve d›fl tabakas›nda
kas›lmay› sa¤layan hücreler vard›r. Bu hücrelerin kas›lmas› vücut bofllu¤una al›nan
suyun s›k›flt›r›lmas›n› sa¤lar. Bu durum hidrostatik iskelet olarak görev yapar ve
denizanas›n›n hareketini sa¤lar ( fiekil 3.7).

☛



P e r i s t a l t ik hareket bafltan kuyru¤a  do¤ru ilerleyen, kaslar›n ritmik olarak
kas›lmalar› sonucu ortaya ç›kan ve dalgalar fleklinde yay›lan harekettir.

D›fl iskelet: Genellikle kalsiyum karbonat birikmesiyle oluflan ve vücudun d›fl›nda
bulunan sert yap›daki kabuk d›fl iskeleti oluflturur. Bu kabu¤a kaslar iç yüzeyden
ba¤lanm›fllard›r. Hayvan büyüdükçe kabuk küçük gelir ve de¤ifltirilmesi gerekir. Kabuk
de¤iflece¤i zaman canl› kuytu yerleri tercih eder. Çünkü kabu¤u att›¤› zaman vücudu
aç›kta kalaca¤›ndan çevresel etkenlerden zarar görebilir. Bu iskelet midye, istiridye,
yengeç, böcekler vb. hayvanlarda görülür.

‹ç iskelet: Hayvandaki yumuflak doku içerisinde gömülü olan, kemik gibi sert
yap›daki destek elemanlar›ndan oluflan iskelet iç iskelettir. Süngerlerde, derisidikenlilerde
ve omurgal›larda görülür. Süngerlerde spikül denilen i¤ne fleklinde yap›lar yer al›r.
Derisidikenlilerde ise derinin alt›ndaki sert plakalar iç iskeleti oluflturur. Bunlar 
birbirinden ayr› olup protein liflerle ba¤lanm›fllard›r. lifleren kas›lmas› d e r i s i d i k e n l i l e rde
hareketlili¤i sa¤lar (fiekil 3.8).
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➠ Eklem bacakl›lardaki d›fl iskelet epidermis taraf›ndan salg›lanan ve cans›z olan
kitindir.

IV. Omurgal› Hayvanlarda Destek ve Hareket

Omurgal› hayvanlarda ve ilkel kordal›lardan  Amphioxus’te iç iskelet yer al›r.
Amphioxus’te vücudun s›rt taraf›nda çubuk fleklinde bir iskelet uzan›r. Omurgal› 
h a y v a nlarda ise iskelet k›k›rdak ve kemik dokudan oluflur. Tüm o m u rg a l › l a r › n
e m b r i y olar›nda iskelet k›k›rdaktan oluflur. Bu k›k›rdak yap›lar canl› geliflmeye
bafllad›kça kemikleflmeye bafllar. Ancak köpek bal›klar›, vatozlar ve kedibal›klar›nda
iskelet yaflam boyu k›k›rdak fleklindedir. Bunlar›n d›fl›ndaki di¤er bal›klarda iskelet
kemik yap›dad›r.

fiekil 3.8: Deniz y›ld›z› iç iskelete sahiptir.

O m u rgas›z hayvanlardaki iskelet çeflitlerini söyleyerek görüldü¤ü canl›lara 
örnekler veriniz ☛



Omurgal›larda iskelet omurga, kafatas› kemikleri ve üyelerden oluflur.
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Sürüngenlerde di¤er kemiklerin yan›nda ayr›ca kaburga ve gö¤üs kemikleri vard›r.
Bu kemikler iç organlar› korur.

Kufllarda ise iskelet sistemi onlar›n uçmalar›n› kolaylaflt›racak özelliktedir.
Kemiklerin içerisinde hava boflluklar› yer almaktad›r. Bu hava boflluklar› iskeletin hafif
olmas›n› sa¤lamakta  ve uzun süre uçmalar›n› kolaylaflt›rmaktad›r. Ayr›ca ön bacaklar›
kanat fleklini alm›flt›r ( fiekil 3.9). 

➠ Üyelerde yer alan baz› eklem tipleri (iki kemi¤in ba¤land›¤› bölge) hareketi
sa¤layarak yer de¤ifltirme için canl›ya esneklik kazand›r›r.

Memelilerdeki iskelet sistemi di¤er tüm canl›lara göre en geliflmifl olan›d›r.

Omurgal›larda görüldü¤ü gibi iskelet sistemi o canl›n›n yaflam özelli¤ine göre
farkl›l›klar göstermektedir. Omurgal›larda kemi¤e ba¤l› olan kas çizgili kast›r. Çizgili
kas daha önceki bilgilerinizden de hat›rlayaca¤›n›z gibi iste¤e ba¤l› olarak çal›fl›r. Bu
nedenle istenilen zamanda kaslar›n harekete geçmesi ile canl› hareket etmifl olur.

fiekil 3.9: Kufllarda iskelet yap›s›

Kufllardaki iskelet sisteminin di¤er canl›lardaki iskelet sisteminden farkl›l›¤›n›
söyleyerek önemini aç›klay›n›z. ☛



V. ‹nsanda Destek ve Hareket 

‹nsanda destek ve hareket iskelet ve kaslarla sa¤lan›r.

A. ‹nsanda ‹skelet

‹nsan iskelet sistemi di¤er canl›larda oldu¤u gibi hem hareket etmeyi sa¤lar hem
de iç organlar›n tutunmas›na bir ortam oluflturarak organlar› d›fl etkilerden korur. Di¤er
taraftan  bu görevlerinin d›fl›nda kemik ili¤inde vücut için gerekli olan kan üretilir ve
ayn› zamanda kemikler kalsiyum ve fosfor minerallar›n›n depoland›¤› yerdir.
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‹nsan embriyosunda iskelet 8. haftaya kadar k›k›rdak yap›dad›r. Bu haftadan s o n r a
kemikleflmeye bafllar. ‹nsanda vücudun temelini iskelet oluflturmaktad›r. Üstlenmifl oldu¤u
görevler de  oldukça önemlidir. ‹skeletin geliflimi  anne karn›nda bafllamaktad›r. Bu neden-
le annenin beslenmesi bebe¤in sa¤l›kl› bir iskeletinin olmas› aç›s›ndan oldukça önem-
l i d i r. Bununla birlikte kemik gelifliminde kal›tsal özellikler ve çevresel etkenler (beslenme,
spor yapma vb.) de oldukça önemlidir.

1. Kemik Yap›s› ve Çeflitleri

Kemik, kemik hücrelerinin bir araya gelmesiyle oluflur. Her kemi¤in süngerimsi ve
hafif olan bir iç bölümü, bu süngerimsi yap›y› çevreleyen sert ve s›k› olan bir d›fl
bölümü vard›r.  ‹skeleti oluflturan kemikler flekillerine göre dört çeflittir. Bunlar uzun,
yass›, k›sa ve düzensiz flekilli kemiklerdir.

Uzun kemikler: Boylar› enlerine ve kal›nl›klar›na göre fazla olan kemiklerdir.
Vücudun pazu, uyluk, ön kol, dirsek, bald›r ve kaval kemikleri uzun kemikleridir. Bu
kemiklerin iki ucu fliflkin olup uzundurlar. Uzun olan k›s›m gövde, fliflkin olan uç
k›s›mlar› ise kemik ucu ad›n› al›r ( fiekil 3.10. a.). Gövdenin içerisinde sar› kemik
ili¤inin yer ald›¤› ilik kanal›, süngerimsi yap›da olan uç k›s›mlar›n boflluklar›nda ise
k›rm›z› kemik ili¤i ye al›r. Kemiklerin üzerinde kemik zar› ( periost) denilen bir yap›
bulunmaktad›r.

Uzun kemiklerin uç k›sm› içinde k›k›rdak bir bölge bulunur. Bu k›k›rdak bölge
kemikleflene kadar kemik büyür ve  kiflilerin boylar› uzar.

K›sa kemikler: Bu kemiklerin boylar› ile genifllikleri hemen hemen birbirlerine
eflittir.  Ortada süngerimsi kemik, süngerimsi kemik üzerinde sert kemik, sert kemik
etraf›nda ise kemik zar› yer almaktad›r. El ve ayak parmaklar›n› oluflturan kemikler
örnek olarak verilebilir ( fiekil 3.10.b). 

➠ Organlar kemiklere ba¤ dokularla ba¤l›d›r.



Yass› kemik: Eni boyuna ve kal›nl›¤›na göre daha büyük olan kemiklerdir. K›sa
kemikler gibi ortada süngerimsi kemik, onun d›fl›nda sert kemik ve etraf›nda kemik
zar›ndan meydana gelir. Kafatas› kemi¤i, kürek kemi¤i, le¤en kemi¤i, kaburga kemik-
leri yass› kemiklerdir( fiekil 3.10.c.).

Düzensiz flekilli kemikler: Birkaç kemi¤in bir araya gelmesiyle fakl› flekiller alan
kemiklerdir. Omurlar ve yüz kemikleri bu tür kemiklerdir.
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‹nsan iskelet sistemi; kafatas›, gövde iskeleti ve üyeler iskeleti olmak üzere üçe
ayr›l›r.

Kafatas›, kafatas› kemikleri  ve yüz kemiklerinden oluflur. Kafatas›, içerisinde yer
alan beyni d›fl etkilerden korur. Kafatas› kemikleri bir al›n, iki flakak, bir temel, bir
kalbur, bir art kafa kemi¤inden oluflur. Bu kemikler bebek ilk do¤du¤unda yumuflak ve
birbirleriyle kaynaflmam›fl durumdad›r. Ancak iki y›l içerisinde kemikler sertleflerek
birbirleriyle kaynafl›r. Kafatas›nda ayr›ca omurili¤in ve vücudun di¤er o rg a n l a r › n d a n
gelerek beyne giden sinirlerin geçti¤i delikler yer almaktad›r. 

➠ ‹nsan iskeletinde yaklafl›k olarak 207 tane kemik vard›r. Ancak iskelette bulunan
kemik say›s› farkl› kaynaklarda farkl› belirtilebilmektedir. Bunun nedeni kuyruk sokumu
ve sa¤r› omurlar›n›n birleflmifl kabul edilmesi, kulak içinde yer alan ve dildeki 
kemiklerin ayr› say›lmas›d›r.

➠ Bu kemiklerde sar› ilik kanal› bulunmaz. Ancak süngerimsi k›s›mlardaki boflluklarda
k›rm›z› kemik ili¤i vard›r.

fiekil 3.10.a Uzun kemik, b. K›sa kemik, c. Yass› kemik 

‹nsan iskelet sisteminde yer alan kemiklerin kaç çeflit oldu¤unu ve özelliklerini
söyleyiniz.☛
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Kafatas›n›n ön taraf›nda yüz kemikleri yer almaktad›r. Yüz kemikleri iki t›rnaks›,
iki elmac›k, iki burun, iki sapan, iki boynuzcuk  iki üst çene, iki damak ve bir alt çene
kemi¤inden oluflur (fiekil 3.11). 

Gövde iskeleti, omurga ve gö¤üs kafesinden oluflur. Gö¤üs kafesi ise gö¤üs kemi¤i
ile buna ba¤l› kaburga kemiklerinden oluflur.

• Omurga boyundan bafllay›p kuyruk sokumuna kadar uzanan ve 33 tane omurun üst
üste gelmesiyle oluflmufltur. Bunlar  boyun omurlar› (7 omur), s›rt omurlar (12 omur),
bel omurlar› (5 omur), sa¤r› (5 omur), kuyruk sokumu omurlar› ( 4 omur)ndan oluflur 
(fiekil 3.12a ) .

Her bir omurda  genel olarak iki yan ç›k›nt›, bir dikensi ç›k›nt›, omur gövdesi,
omur deli¤i, eklem ç›k›nt›lar› ve omur yaylar› k›s›mlar› yer al›r (fiekil 3.12.b). 

Omurlar  üst üste eklenerek omurgay› oluflturur. Bu s›rada omurga boyunca uzanan
bir kanal oluflur. Bu kanala omurga kanal› ad› verilir. Bu kanal içinden beyin ile vücudun
di¤er organlar› aras›nda iletiflimi sa¤layan omurilik bulunur.

fiekil 3.11: Kafatas›n›  oluflturan  kafatas› kemikleri ve  yüz kemikleri 

➠ Alt çene kemi¤i kafatas›na oynar eklemle ba¤l›d›r.

➠ Boyun bölgesinde yer alan ilk omur atlas ad›n› al›r ve kafatas› atlas kemi¤ine ba¤l›d›r.
Atlas omuru ile kafatas› aras›ndaki bu ba¤lant› kafatas›n›n hareketlili¤ini sa¤lar.
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• Gö¤üs kemi¤i, gö¤üs bölgesinde yer al›p vücudun ön taraf›nda bulunan kaburga
kemiklerinin ba¤land›¤›, üst taraf› genifl alta do¤ru inildikçe daralan bir kemiktir.
Kaburga kemiklerinin hepsi do¤rudan gö¤üs kemi¤ine ba¤l› de¤ildir. 8, 9,10. kaburga
kemikleri birleflerek 7. kaburga kemi¤ine ba¤lanma suretiyle gö¤üs kemi¤ine ba¤lan›r.
En altta yer alan kaburga kemikleri ise gö¤üs kemi¤ine ba¤l› de¤ildir. Kaburga kemikleri
s›rtta omurgaya ba¤l›d›r (fiekil 3.13).

fiekil 3.12: a. Omurgadaki omurlar, b. Boyun omuru ve omurilik kesiti

a b

fiekil 3.13: Gö¤üs kafesini oluflturan gö¤üs kemi¤i ile kaburga kemikleri

➠ Gö¤üs kemi¤i ile kaburga kemikleri aras›nda k›k›rdaks› bir yap› vard›r. Bu yap›dan
dolay› nefes al›rken gö¤üs kafesi geniflleyip nefes verirken tekrar eski hâline döner 



fiekil 3.15: Bacak ve ayak kemikleri
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Üyeler iskeleti, kol ve bacak kemiklerinden meydana gelip gövdeye omuz kemeri ve
kalça kemeri ile ba¤lan›r. Omuz kemeri önde köprücük, arkada ise kürek kemi¤inden
o l u fl u r. Kol kemiklerini gövdeye ba¤lar. Kalça kemeri ise kalça, oturga ve çat›
kemi¤inden oluflur ve önde birleflirler. Arkada ise sa¤r› kemikleriyle birleflir. Böylelikle
hem organlara alttan desteklik verir hem de bacak kemiklerini gövdeye ba¤lar. 

Üye iskeletini oluflturan kol kemikleri bir pazu, bir ön kol ve dirsek kemi¤inden, el
iskeleti ise el bilek, el tarak ve el parmak kemiklerinden meydana gelmektedir (fiekil 3.14) .

Bacak kemikleri, bir uyluk, bir bald›r, bir kaval kemi¤i ile bir diz kapa¤›ndan
oluflur. Ayak iskeleti ise ayak parmak, ayak tarak ve ayak bilek kemiklerinden meydana
gelmifltir (fiekil 3.15). 

fiekil 3.14: Kol ve el kemikleri

Gö¤üs kafesindeki gö¤üs kemi¤i ile kaburga kemikleri aras›ndaki k›k›rdak yap›n›n
önemini aç›klay›n›z. ☛



B‹YOLOJ‹ 5

89

2. Eklem Yap›s› ve Çeflitleri

‹skelet sisteminin bir çok fakl› kemikten olufltu¤unu ö¤rendiniz. Acaba bu kemikler
birbirleri ile nas›l birlefliyor?

Kemikler birbirlerine eklemlerle ba¤lan›r. Eklemler, vücut hareketlerine çok fazla
esneklik kazand›r›r.

Eklemler, kemikler aras›ndaki birleflme yerleridir.

Kemikler aras›ndaki eklemlerin hepsi ayn› de¤ildir. Eklemler hareket etme 
derecelerine göre üçe ayr›l›r. Bunlar oynamaz, yar› oynar ve oynar eklemlerdir.

• Oynamaz eklemler: Kemikler aras›nda s›k› ba¤lant›lar›n oldu¤u eklemlerdir. Bu
kemikler birbirlerine girinti ç›k›nt›lar fleklinde ba¤lanm›flt›r. Bu tür eklemle ba¤l›
kemiler hareket etmez. Kafatas› kemikleri aras›ndaki eklemler oynamaz eklemlerdir
(fiekil 3.16.a).

• Yar› oynar eklemler: Omurgay› oluflturan omurlar gibi hareketlilikleri s›n›rl›
kemikler aras›nda yer alan eklemlerdir. Çünkü bu omurlar birbirleri üzerine do¤rudan
binmezler aralar›nda k›k›rdaktan yap›lm›fl diskler vard›r  (fiekil 3.16.b).

• Oynar eklemler: Bu eklemler tam hareketli olan eklemlerdir. Genellikle vücudun
hareketlili¤ini sa¤layan kol ve bacak gibi kemikler aras›nda yer al›r. Bu eklemlerin
oldu¤u kemiklerin aras›nda yap›sal bir bütünlük vard›r (fiekil 3.16.c). Yani iki kemik
birbirini yap›sal olarak anahtar ile kilit gibi tamamlar.

➠ Bu disklerin kaymas›yla bel f›t›¤› denen rahats›zl›k ortaya ç›kar.
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fiekil 3.15.a: Oynamaz eklem b:Yar› oynar eklem c: Oynar eklem 

a b c

Bu kemikler aras›nda oluflan eklemde bir boflluk vard›r ve bofllu¤un içi s›v› ile
doludur. Bu s›v› kemiklerin hareketini kolaylaflt›rd›¤› gibi kemiklerin afl›nmamas›n› da
sa¤lar.

B. ‹nsanda Kas 

Bu konuda, daha önceden özelliklerini bildi¤iniz kaslar›n nas›l çal›flt›klar›n›
ö¤reneceksiniz. 

Vücutta yer alan iskelet kaslar› somatik sinir sistemine, düz kas ve kalp kas› ise
otonom sinir sistemine ba¤l› olarak çal›fl›r. Kaslar›n çal›flmas› için bir uyaran taraf›ndan
uyar›lmas› gerekir. Kas›n kas›lmas› için bu uyaran›n belli bir fliddette olmas› gerekir.

Kas›n kas›lmas›n› sa¤layan, uyaran›n en düflük fliddetine eflik fliddeti denir.

Kaslar eflik fliddetinden düflük uyar›lara tepki vermez. Ancak eflik fliddetinden
büyük olan uyar›lara cevap verir. Buna ya hep ya hiç kural› denir. Kas›n kas›l›p
gevflemesi üç evrede gerçekleflir:

Kas›n uyar›lmas›yla  kas›lmas› aras›ndaki geçen süre gizli evre, bu evreden sonra
bafllayan ve kas›n kas›ld›¤› evre kas›lma evresi, kas›n  gevfleyerek tekrar eski durumuna
döndü¤ü evre gevfleme evresidir ( Grafik 3.1.).

➠ Kemikler aras›ndaki bofllu¤u (sinoviyal boflluk) dolduran s›v›, bofllu¤u saran
sinoviyal zarla  kan ve lenften süzülerek sa¤lan›r.

Oynamaz, yar›-oynar ve oynar eklemler vücudumuzun hangi bölümlerinde yer al›r,
örneklendiriniz.☛

❂
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Grafik 3.1:A: Gizli evre B: Kas›lma evresi C: Gevfleme evresi 

1. Kas›n Kas›lma Mekanizmas› 

Bir kas teli bir çok kas lifinden meydana gelir. Bu liflerin her biri  uzun ve çok
çekirdekli bire r h ü c r e d i r. Bu hücreler uzunlamas›na dizilmifl miyofibril denilen ipliklerden
oluflur. Bu miyofibrillerde birbiri üzerine dizilmifl   ince ve kal›n iplikler vard›r. ‹nce
ipliklere aktin, kal›n ipliklere ise miyozin ad› verilir. Kas üzerinde sadece aktin iplik-
lerin bulundu¤u bölge ›fl›¤› az k›rar ve aç›k renkte görülür. Bu bölgeye I band› denir.
Aktin ve miyazin ipliklerinin birlikte bulundu¤u bölge ›fl›¤› çok k›rd›¤› için koyu renk-
lidir. Bu bölgeye A band› ad› verilir. A band›n›n orta k›sm›nda sadece miyozin iplik-
lerinin bulundu¤u bölge H bölgesi olarak adland›r›l›r. I band› ortas›nda Z çizgisi vard›r.
Kasta, iki Z çizgisi aras›rda bulunan bölgeye sarkomer denir (fiekil 3.17) .

Eflik fliddeti nedir? Aç›klay›n›z. ☛

Özel olan bu yap› kas›n kas›lmas›n›n temelini oluflturur.

Bir kas nas›l kas›l›r? fiimdi bunu ö¤renelim. 

Bir kas kas›ld›¤›nda sarkomerin boyu k›sal›r. Yani Z çizgileri aras›ndaki mesafe
a z a l › r. Bu arada A bantlar›n›n boyu de¤iflmez, I band›n›n boyu k›sal›r. Bu durum aktin ve
miyozin ipliklerin birbiri üzerinde kaymas›ndan kaynaklan›r. Bu arada miyozin iplikler
aktin iplikler aras›ndan kayar ve birbirleri ile örtüflme derecesi artar. Bu modele kayan
iplikler modeli denir. Aktin ve miyozin ipliklerde birbiri üzerine binen bölüm artarsa
hem I band› hem de H bölgesi k›sal›r ( fiekil 3.18).  Dinlenme durumunda ise tüm bölgeler
eski hâlini al›r.
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fiekil 3.17: ‹skelet kas›n›n yap›s›

Tüm bunlarla birlikte kaslar için gerekli olan enerjinin ço¤unlu¤u oksijenli ortamda
glikozun parçalanmas›yla elde edilir. Çünkü glikoz oksijenle; su, karbon dioksite
parçalan›r. Bu arada ATP elde edilmifl olur.

➠ Laktik asidin kaslarda fazla birikmesi yorgunlu¤a yol açar.

Kas›lma s›ras›ndaki enerji ihtiyac› ise miyozin iplikte yer alan bafl bölgesinde
gerçekleflen biyokimyasal tepkimler sonucu elde edilir. Bu bölgede ATP, ADP ve 
inorganik fosfata ayr›labilir. Bu s›rada ortaya ç›kan enerjinin büyük bir bölümü 
miyozin ipli¤e aktar›l›r. Bu enerji ile miyozin iplik aktin iplik içinden kayar. Ancak bu
enerji yeterli olmayabilir. Bu durumda kaslar için gerekli olan enerji kreatin fosfat
denilen maddeden sa¤lan›r. Ayn› zamanda kaslarda depolanan glikojen glikoza çevrilir.
Kaslara yeterli oksijen gitmedi¤inde glikoz oksijensiz solunuma kat›l›r ve laktik asit ile
ATP oluflur. Ortamda yeterli oksijen bulunudu¤unda laktik asidin büyük ço¤unlu¤u
kaslarda tekrar glikojen olarak depolan›r, çok az k›sm› ise solunuma kat›l›r.
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fiekil 3.18: Kas›n kas›lma mekanizmas›

C. Kas ‹skelet ‹liflkisi 

Vücudun hareketi kaslar›n kas›lmas›na ba¤l› olarak gerçekleflir. ‹skelet kaslar›
çizgili kaslardan oluflur ve bu kaslar kemiklere ba¤ dokularla ba¤lanm›flt›r. Kaslar, bir-
birine z›t yönde çal›flacak  flekilde  kemiklere ba¤lan›r. Yani iskelet kaslar› çiftler
hâlinde çal›fl›r.

Birbirine z›t olarak çal›flan bu kaslara antagonist kaslar denilir. Bu duruma 
kolumuzdaki kaslar›n çal›flmas›n› örnek olarak verebiliriz (fiekil 3.19). Kolumuzun iç
ve üst taraf›nda yer alan kas kas›ld›¤›nda kolumuz vücudumuza do¤ru hareket eder. Bu
bükücü kas kas›l›rken kolumuzun alt taraf›nda yer alan aç›c› kas gevfler. Kol vücuttan
uzaklafl›rken de bükücü kas gevfler, aç›c› kas kas›l›r. Yani iki kas›n çal›flmas› birbirinin
z›tt› yöndedir. Kol bu iki kas›n z›t olarak çal›flmas›yla hareket ettirilmifl olur.

➠ Kas›n kas›lmas› s›ras›nda harcanan ATP’nin bir k›sm› ›s›ya dönüflür.

Kaslar kas›l›rken miyofibrillerdeki yap›larda nas›l bir de¤iflim olmaktad›r? k›saca
aç›klay›n›z.☛
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VI. ‹nsanda Destek ve Hareket Sisteminin Di¤er Sistemlerle ‹liflkisi

Destek ve hareket sistemi düzenli çal›fl›rken kemik ve kaslar›n yap›lar›n›n sa¤l›kl›
olmalar› gerekir. Di¤er sistemlerde oldu¤u gibi destek ve hareket sistemi vücutta kendi
bafl›na çal›flmaz. Tiroksin hormonu  hipofizden salg›lan›r, kemik  ve kaslar›n geliflimini
e t k i l e r. Yine büyüme hormonuda büyümeyi sa¤layan hormonlardand›r. Kemik ve kaslar›n
yap›lar›nda protein yer almaktad›r. Sa¤l›kl› bir kemik ve kas geliflimi için beslenmeye
dikkat etmek, dengeli ve yeterli beslenmek gerekir. Di¤er taraftan bu sistemin çal›flmas›nda
da merkezî ve somatik sinir sistemi etkili olmaktad›r. Bu nedenle bu sistemlerin sa¤l›kl›
olmas› yine destek ve hareket sistemin çal›flmas›n› olumlu yönde etkileyecektir. 

fiekil  3.19: Kolun hareket etmesini sa¤layan bükücü ve aç›c› kaslar: a. dinlenme durumunda b.
kas›lm›fl durumda

VII. ‹nsanda Destek ve Hareket Sisteminin Sa¤l›¤›

Bu sistemin sa¤l›kl› olabilmesi için yeterli ve dengeli beslenmek gerekmektedir.
Yeterince protein, mineral, vitamin al›nmazsa kaslar ve kemiklerde çeflitli rahats›zl›klar
görülür. Bunlardan biri olan raflitizm hastal›¤› D vitamini eksikli¤inden kaynaklan›r.
Günefl ›fl›¤› da kemiklerin geliflimi için mutlaka al›nmal›d›r.

Destek ve hareket esisteminde k r a m p l a r, burkulmalar ve k›r›klar meydana gelebilir.
K›r›k, ç›k›k ve burkulmalarda doktora gidilmelidir. Kemiklerin ve kaslar›n sa¤l›kl›
olarak devaml›l›¤›n› sa¤lamak düzenli yap›lacak egzersizlerle mümkündür. Ayr›ca  ani
hareketlerden, kemik ve kaslar›n çal›flmas›n› engelleyecek ters hareketl e r d e n
kaç›n›lmal›d›r. Bel f›t›¤› ve tenisçi dirse¤i hastal›¤› iskelet ve kaslarda s›kça görülen
rahats›zl›klardand›r.

➠ Ciddi beslenme yetersizli¤inin yafland›¤› durumlarda vücut kendisine gerekli enerjiyi
sa¤layabilmek için kaslar› kullan›r. Bu durum kaslar›n bozulmas›na neden olur.

➠ Günefl ›fl›¤›n›n dik geldi¤i saatlerde ve uzun süreli günefllenilmemelidir. Bu konuda
uzmanlar›n tavsiyeleri dikkate al›nmal›d›r.
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ARAfiTIRMALAR

“hücre iskeleti-pasif hareket-selüloz-sklerankima-tropizma-gravitorpizma-nasti-iç
iskelet-iskelet sistemi-k›rm›z› kemik ili¤i-gövde iskeleti-bel f›t›¤›”

Yukar›da s›ralanan sözcükleri kullanarak ve gerekli ekleri getirerek afla¤›da verilen  
tümcelerdeki boflluklar› doldurunuz.

1. Hücreye yap›sal  desteklik sa¤layarak hücrenin fleklini koruyan yap›ya …………..  

denir.

2. Bitkilerde destekli¤i sa¤layan yap› kollenkima ve ……………………..

3. Bitkilerde görülen durum de¤ifltirme hareketleri  ………………….. ve nastidir.

4. Bir hücreli canl›larda aktif ve …………………….. olmak üzere iki tür hareket 

vard›r.

5. Bitkilerdeki uyaran›n yönüne ba¤l› olmayan  irkilme hareketlerine………………. 

denir.

6. Omurgal› hayvanlarda ve ilkel kordal›larda yer alan iskelet………………..

7. Bitki hücrelerinde yer al›p hücreye fleklini veren ……………….. adl› madde hücre 

zar› etraf›nda birikir.

8. Bitkinin yerin çekim kuvvetine karfl› gösterdi¤i harekete ……………….. denir.

9. ‹nsanda hem hareket etmeyi sa¤layan hem de iç organlar›n tutunmas› için ortam 

oluflturarak organlar› koruyan yap›ya …………………….denir.

10. Kan üretimini sa¤layan ………………………… kemikte bulunur.

11. ‹nsanda iskelet sistemi kafatas›, ……………….. ve üyeler olmak üzere üçe ayr›l›r.

12. O m u rgadaki omurlar aras›ndaki disk kaymas›yla meydana gelen hastal›k 

………………….. .
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OZET

Canl›lar›n ço¤unlu¤unun belirli bir flekli vard›r. Çok hücreli canl›larda bu görevi
gerçeklefltiren  doku destek dokudur. Destek doku ayn› zamanda canl›lar›n sahip olduklar›
o rganlar› da  korur. Hayvanlardaki destek doku kas dokuyla birlikte çal›fl›r. Bunlar birlikte
kas ve iskelet sistemini oluflturur. Bu iki doku birlikte çal›flarak canl›ya hem desteklik
hem de   hareketlilik sa¤lar. Ancak suda yaflayan baz› canl›larda ve baz› omurg a s › z l a r d a
sert bir iskelet yoktur. Bu canl›larda vücuda destekli¤i sa¤layan  farkl› yap›lar vard›r.
Bitkiler de destek doku  sayesinde dik dururlar ancak  hareket etme  olay› hayvanlarda
kilerden  farkl›d›r.

Bir Hücrelilerde Destek ve Hareket: Hücrenin iskeleti, hücreye yap›sal olarak
desteklik sa¤layarak fleklini korur. Bir hücreli canl›lar genellikle sucul organizmalar
olduklar›ndan hareketleri suyun hareketine ba¤l› olarak de¤iflebilir. Baz› bir hücreli
canl›larda hareketi sa¤layan yap›lar vard›r. Bunlar sil, kamç›, yalanc› ayaklard›r.

Bitkilerde  Destek ve Hareket: Bitkilerde  desteklik sa¤layan yap›lar ve etkenler
birden fazlad›r. Farkl› olmalar›na ra¤men bu yap›lar›n temelini oluflturan hücre ç e p e r i d i r.
Hücre çeperi selüloz denilen bir maddenin hücre z a r › etraf›nda birikmesiyle oluflur ve hücr-
eye desteklik sa¤layarak fleklini korur.  Bitkilerde destekli¤i sa¤layan di¤er yap›lar kol-
lenkima (pek doku)  ve sklerankimad›r (sert doku). Bitkide suyun ve organik maddelerin
tafl›nmas›nda görev yapan ksilem ve floem de desteklik sa¤lar. Di¤er taraftan bitkilerin
odunsu olmayan k›s›mlar›n›n dik durmas›n› ise turgor bas›nc› sa¤lar.  Bitkilerde hareket ise
hayvanlarda oldu¤u gibi yer de¤ifltirme fleklinde de¤ildir. Kökleriyle topra¤a tutunduklar›
yerlerde herhangi bir  uyaran›n etkisiyle durumlar›n› de¤ifltirme hareketleri yaparlar. Bu
durum de¤ifltirme hareketleri tropizma (yönelme) ve nasti (›rgan›m) olarak ikiye ayr›l›r. 

Tropizma hareketi bitkide uyaran›n (örne¤in ›fl›k gibi) yönüne ba¤l› olarak 
meydana gelen yönelme hareketidir. Bitkideki hareket,  uyaran›n yönüne ba¤l› olarak
de¤iflmiyorsa bu hareketlere nasti hareketleri denir.

Omurgas›z Hayvanlarda Destek ve Hareket: Omurgas›z havyalarda da destek-
li¤i sa¤layan ve bu canl›lar›n hareketini düzenleyen iskelet çeflitleri vard›r. Bunlar
hidrostatik iskelet,  d›fl iskelet ve iç iskelettir.

Hidrostatik ‹skelet: Bu  tür iskelet kapal› bir vücut bofllu¤u (gastrovasküler boflluk)
içinde belli bir bas›nç alt›nda tutulan s›v›dan oluflmufltur. Hidralar, deniz flakay›klar›, 
denizanalar› yass› solucanlar, yuvarlak solucanlar ve halkal› solucanlarda görülür.

D›fl iskelet: Genellikle kalsiyum karbonat birikmesiyle oluflan ve vücudun
d›fl›nda bulunan sert yap›daki kabuk d›fl iskeleti oluflturur. Bu iskelet midye, istiridye,
yengeç, böcekler vb. canl›larda görülür.

‹ç iskelet: Hayvandaki yumuflak doku içerisinde gömülü olan kemik gibi sert
yap›daki destek elemanlar›ndan oluflan iskelet iç iskelettir. Süngerlerde, derisidikenli-
lerde ve omurgal›larda görülür.





B‹YOLOJ‹ 5

97

Omurgal› Hayvanlarda Destek ve Hareket: Omurgal› hayvanlarda ve ilkel
kordal›lardan  Amphioxus’te iç iskelet yer al›r. Amphioxus’te  vücudun s›rt taraf›nda
çubuk fleklinde bir iskelet uzan›r. Omurgal› canl›larda ise iskelet k›k›rdak ve kemik
dokudan oluflur. Tüm omurgal› hayvanlar›n  embriyolar›nda iskelet k›k›rdaktan oluflur.
Bu k›k›rdak yap›lar  geliflmeye bafllad›kça kemikleflir. Ancak köpek bal›klar›, vatozlar
ve kedibal›klar›nda iskelet yaflam boyu k›k›rdak fleklindedir. Bunlar›n d›fl›ndaki di¤er
bal›klarda iskelet kemik yap›dad›r.

O m u rgal›larda iskelet omurga, kafatas› kemikleri ve üyelerden oluflur.
Sürüngenlerde di¤er kemiklerin yan›nda ayr›ca kaburga ve gö¤üs kemikleri vard›r. Bu
kemikler iç organlar› korur. Kufllarda ise iskelet sistemi onlar›n uçmalar›n›
kolaylaflt›racak özelliktedir. Kemiklerin içerisinde hava boflluklar› yer almaktad›r.
Memelilerde iskelet sistemi di¤er tüm canl›lara göre en geliflmifl olan›d›r.

‹nsanda Destek ve Hareket Sistemi : ‹nsanda destek ve hareket iskelet ve
kaslarla sa¤lan›r.  ‹nsan iskelet sistemi di¤er canl›larda oldu¤u gibi hem hareket etmeyi
sa¤lar hem de iç organlar›n tutunmas›na bir ortam oluflturarak organlar› d›fl etkilerden
korur. Di¤er taraftan  bu görevlerinin d›fl›nda kemik  ili¤inde vücut için gerekli olan kan
üretilir ve ayn› zamanda kemikler kalsiyum ve fosfor minerallerinin  depoland›¤› yerdir.
Kemikler iskelet sisteminin sert olan k›sm›n› oluflturur.

‹nsan iskelet sistemi; kafatas›, gövde iskeleti ve üyeler iskeleti olmak üzere üçe
a y r › l › r. Kafatas›, kafatas› kemikleri  ve yüz kemiklerinden oluflur. Kafatas›  içerisin de yer
alan beyni d›fl etkilerden korur. Gövde iskeleti, omurga ve gö¤üs kafesinden oluflur. Gö¤üs
kafesi ise gö¤üs kemi¤i ile buna ba¤l› kaburga kemiklerinden oluflur.  Üyeler iskeleti, kol
ve bacak kemiklerinden meydana gelip gövdeye omuz kemeri ve kalça kemeri ile ba¤lan›r.

Kemikler birbirlerine eklemlerle ba¤lan›r. Eklemler, vücut hareketlerine çok
fazla esneklik kazand›r›r. Eklemler  hareket etme derecesine göre üçe ayr›l›r. Bunlar
oynamaz, yar› oynar ve oynar eklemlerdir.

Vücutta yer alan iskelet kaslar› somatik sinir sistemine, düz kas ve kalp kas› ise
otonom sinir sistemine ba¤l› olarak çal›fl›r. Kaslar›n çal›flmas› için bir uyaran taraf›ndan
uyar›lmas› gerekir. Kas›n kas›lmas› için bu uyaran›n belli bir fliddette olmas› gerekir.

Bir kas kas›ld›¤›nda sarkomerin boyu k›sal›r. Yani Z çizgileri aras›ndaki mesafe
azal›r. Bu arada A bantlar›n›n boyu de¤iflmez, I band›n›n boyu k›sal›r. Bu durum aktin
ve miyozin ipliklerin birbiri üzerinden kaymas›ndan kaynaklan›r. Bu arada miyozin
iplikler aktin iplikler aras›ndan kayar ve birbirleri ile örtüflme derecesi artar. Vücudun
hareketi kaslar›n kas›lmas›na ba¤l› olarak gerçekleflir.

Destek ve hareket sistemi düzenli çal›fl›rken kemik ve kaslar›n yap›lar›n›n
sa¤l›kl› olmalar› gerekir. Tiroksin hormonu  hipofizden salg›lan›r, kemik  ve kaslar›n
geliflimini etkiler. Yine büyüme hormonuda büyümeyi sa¤layan hormonlardand›r.

Bu sistemin sa¤l›kl› olabilmesi için yeterli ve dengeli beslenmek gerekmektedir.
Yeterince protein, mineral, vitamin al›nmazsa kaslar  ve kemiklerde çeflitli rahats›zl›klar
görülür. Bunlardan biri olan raflitizm hastal›¤› D vitamini eksikli¤inden kaynaklan›r.
Günefl ›fl›¤› da kemiklerin geliflimi için mutlaka al›nmal›d›r.
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OKUMA PARÇASI

Kalsiyum Eksikli¤iyle Gelen Hastal›k OSTEOPOROZ ( kemik erimesi )

Osteoporoz iskeletin zay›flamas›na bu yüzden de kemiklerin kolayca k›r›lmas›na
yol açan bir hastal›kt›r. Hem kad›nlarda hem erkeklerde görülür. 75 yafl›n› geçmifl 
insanlar›n neredeyse yar›s› bu hastal›¤a yakalan›r. 90 yafl›ndan önce erkeklerin 
% 6's›nda osteoporoz yüzünden kalça kemiklerinde k›r›k ya da çatlaklar oluflur.
Yafll›larda görülen bu tür rahats›zl›klar›n iyileflme süreleri çok zahmetli ve uzundur.
Ayr›ca hastal›kla birlikte iskelet sisteminde bozulmalar, e¤ilmeler de görülebilir.

Erkeklerin iskelet yap›lar›n›n daha sa¤lam, kemik kayb› iflleminin daha yavafl
oldu¤undan ve kemik kayb› daha geç yafllarda bafllad›¤›ndan eosteoporoz erkeklere
oranla kad›nlarda daha s›k görülür.

Osteoporoza Yol Açan Etkenler Nelerdir?

Cinsiyet fark› ve yafl d›fl›nda baz› insanlar di¤erlerine oranla osteoporoz hastal›¤›na
daha yatk›nd›r.

‹nsan›n yaflam› boyunca kemik sürekli de¤iflir, yani eski kemi¤in yerini yeni kemik
al›r. Çocukluk döneminde üretilen kemik kaybedilen kemikten daha fazlad›r, böylece
iskelet hem boyca hem dayan›kl›l›k yönünden geliflir. Kemik ve doku miktar› 30'lu
yafllar›n ortalar›nda maksimuma ulafl›r. Bu noktada, çocuklukta gerçekleflen ifllemin tam
tersi meydana gelir: Eski kemikler yeni kemiklerden daha h›zl› bir biçimde vücuttan
ayr›l›r.

Risk etkenleri flöyle s›ralanabilir: Cinsiyet (kad›nlarda risk erkeklere oranla 
4 katt›r), yafl, kalsiyum eksikli¤i, ›rk, fiziksel etkinli¤in olmamas›, kal›t›m, sigara ve
alkol tüketimi, kemik kayb›na yol açacak baz› hastal›k tedavileri ve ilaçlar› (ast›m ve
arterit gibi). Menopozu izleyen yafllarda, 65-70 yafllar› aras›nda, kad›nlar ve erkekler
kemiklerini h›zla kaybederler; kalsiyumun sindirim sisteminde emilimi her iki cins için
de azal›r. Kemik kayb› artt›¤›nda kemiklerin k›r›lma ve çatlama oran› da artar.  Çatlaklar
genellikle kalçada, omurgada ve bileklerde geçici hasarlar b›rak›r.

Ne Tür Tedavi Yöntemleri Kullan›l›r?

E¤er osteoporoz tan›s› konduysa, doktor öncelikle kalsiyum içeren ilaçlarla
tedaviye bafllayacakt›r.. E¤er osteoporoz testosteron eksikli¤inden kaynaklan›yorsa,
doktorunuz testosteronla ilgili bir terapi de uygulayabilir. ‹laç tedavisinin yan›nda
beslenmeyle ilgili de öneriler sunulacakt›r.
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Osteoporoz Nas›l Engellenir?

Kemik sa¤l›¤›n›z› korumak için yapman›z gerekenler zor fleyler de¤ildir. Genel
sa¤l›¤›n›z için de gerekli olan sigara ve içki al›flkanl›klar›n› b›rakmak ve hareketli
olmak bunlar›n bafl›nda gelir. 65 yafl›na kadar her gün 1000 mg kalsiyum alman›z
gerekir. 65 yafl›ndan sonra da günlük kalsiyum miktar› 1500 mg'a ç›kar›lmal›d›r. Yine
kalsiyumla birlikte çok gerekli olan, ayr›ca kalsiyumun ince ba¤›rsaktan emiliminde rol
alan D vitaminini de günde 10 dakika günefllenerek alabilirsiniz. E¤er herhangi bir
nedenle günefl ›fl›¤›ndan mahrumsan›z, günlük D vitamininizi yiyeceklerden
sa¤lamal›s›n›z. Bu da en az 400 ‹Ü en çok 800 ‹Ü olmal›d›r. Bir bardak sütten ya da
haz›r vitamin tabletlerinden yeterli miktarda kalsiyum  ve D vitamini al›nabilir. Fakat
istatistiklere göre süt ve süt ürünlerinin tüketimi gerekli olan oran›n yar›s›ndan bile
azd›r. Süt sevmeyenler için yo¤urt, peynir, ve dondurma, koyu yeflil yaprakl› bitkiler,
deniz ürünleri, tofu ve badem gibi yiyecekler de gerekli kalsiyum miktar›n› karfl›lamada
yard›mc› olacakt›r. Spor yapmak da yine kaslar› ve kemikleri güçlendirir. Bunlar
aras›nda yokufl yukar› yap›lan yürüyüfl, merdiven inip ç›kma, tak›m sporlar› ve a¤›rl›k
kald›rma gibi sporlar dayan›kl›l›¤› artt›rd›¤› için yararl›d›r.

Sa¤l›kl› bir yaflam ve özellikle sa¤l›kl› bir yafll›l›k dönemi geçirmek için yeterli
kalsiyum miktar›n› almak gerekir. Bunun için de süt ürünlerini tüketme al›flkanl›¤› 
edinmek yerinde bir davran›flt›r.

Özgür Ergin; Bilim ve Teknik, Eylül 1999 
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. TEST III

1. Afla¤›dakilerden hangisi hücre iskeletinin görevlerinden de¤ildir?

A) hücreye desteklik sa¤lamak

B) hücreye fleklini vermek

C) hücre solunumunu sa¤lamak

D) hücredeki hareketlili¤i sa¤lamak

2. Afla¤›da belirtilen canl›lardan hangisi pasif hareket yapanlara örnek olarak 
verilebilir? 

A) amip

B) öglena

C) plankton

D) paramesyum

3. Kollenkima hücresi afla¤›daki canl›lardan hangisinde yer al›r?

A) bir hücreliler 

B) planktonlar

C) hayvanlar 

D) bitkiler

4. Afla¤›daki bitkilerden hangisi fototropizma hareketi gösterir? 

A) mimoza

B) akflam sefas›

C) asma

D) ay çiçe¤i
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5 . Afla¤›dakilerden hangisi bitkilerin dokunma yada sars›lmaya karfl› gösterdi¤i tepkidir? 

A) fototropizma

B) sismonasti

C) kemotropizma

D) garvitropizma

6. Afla¤›daki canl›lardan hangisinde iskelet yap›s› derinin alt›nda sert plakalardan 
oluflmufltur? 

A) öglena

B) desiridikenliler

C) amip

D) solucan

7. Afla¤›daki canl›lardan hangisinde kemik yap›s› ömür boyu k›k›rdak fleklinde 
devam eder? 

A) köpek bal›¤›

B) yunus

C) amphioxus

D) solucanlar

8. Afla¤›daki görevlerden hangisi insan iskelet sisteminin görevi de¤ildir?

A) kan üretmek

B) organlar›  korumak 

C) vücut ba¤›fl›kl›¤›n› sa¤lamak 

D) kaslara desteklik sa¤lamak
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9. Afla¤›dakilerden hangisi omurgas›z hayvanlarda destekli¤i sa¤layan yap›lardand›r?

A) hidrostatik iskelet

B) ksilem

C) sklerankima

D) kamç›

10. Afla¤›dakilerden hangisi gövde iskeletini oluflturan yap›lardan de¤ildir?

A) kaval kemikleri

B) gö¤üs kemikleri

C) kaburga kemikleri

D) omurlar

11. Afla¤›dakilerden hangisi üyeler iskeletinde bulunur?

A) atlas kemi¤i

B) el parmak kemikleri 

C) kaburga kemi¤i

D) al›n kemi¤i

12. Afla¤›dakilerden hangisi destek ve hareket sisteminin sa¤l›¤› için gerekli olan 
öncelikli vitaminlerdendir? 

A) E vitamini

B) C vitamini

C) D vitamini

D) A vitamini 


