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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 üniteyi bitirdi¤inizde,

• Doku ve doku bilimi tan›m›n› yapacak,

• Dokular›n temelde bitkisel ve hayvansal olmak üzere ikiye ayr›ld›¤›n› kavrayacak, 

• Bitkisel dokular›n bölünür ve bölünmez olmak üzere iki bölümde, hayvansal 
dokular›n ise epitel doku, ba¤ ve destek doku, kas doku, sinir doku olmak üzere 
dört incelendi¤ini belirtecek,

• Yukar›da sözü edilen dokular›n yap›lar› hakk›nda ve görevlerine iliflkin bilgileri 
ö¤reneceksiniz.

☞

✍
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DOKULAR

Tüm organizmalarda canl›l›¤›n temel birimi hücredir. Organizma gelifltikçe hücre-doku-
organ-organizma kavramlar› ortaya ç›kar. Hücreler dokular›, dokular organlar›, tüm bu
yap›lar bir araya gelerek organizmay› oluflturur. Çok hücreli canl›larda belirli görevleri
yapmak üzere özelleflmifl hücre topluluklar› vard›r.

Organizmada belirli görevleri yapan özelleflmifl hücre topluluklar›na doku denir.
Dokular› inceleyen bilim dal›na ise doku bilimi ( histoloji ) denir.

Canl›larda fakl› doku çeflitleri vard›r. Dokulardaki bu çeflitlilik, her dokuya ait
hücrelerin flekillerinin ve dizilifllerinin farkl›l›¤›ndan kaynaklanmaktad›r. Bu nedenle
dokular mikroskop alt›nda kolayl›kla ay›rt edilebilir.

Doku, hücreler ve  hücrel e r aras› maddeden oluflur. Hücrel e r aras› maddeye matriks de
d e n i l i r. Baz› doku hücreleri aras›nda boflluk yokken baz› doku hücreleri aras›nda boflluk
v a r d › r. Hücreler aras›ndaki  bofllu¤u matriks doldurur.  Hücrel e r a r as› madde de dokuya göre
fakl›l›k gösterir. Örne¤in  kan dokuda matriks s›v› iken  kemik dokuda kat›d›r. 

Dokular, bitkisel ve hayvansal olmak üzere iki bölümde incelenir.

1. Bitkisel Dokular
Bitkilerdeki organlarda ( kök, gövde, yaprak ve çiçek)  di¤er yüksek yap›l› canl›lardaki

gibi  dokulardan oluflur. Bitkilerde yer alan dokular çeflitlilik gösterir. Ancak dokular›n
özellikleri ve ayn› zamanda bulunduklar› yerlere göre birbiriyle olan iliflkileri  farkl›d›r.

Bitkisel dokular, bölünür doku ( meriste m doku)  ve bölünmez doku ( sürekli doku)
olarak iki bölümde incelenir.

A. Bölünür Doku
Bölünür doku  olgunlaflmam›fl hücreler ve bunlar›n sürekli mitoz bölünme

geçirmesiyle oluflan fakl›laflmam›fl hücrelerden meydana gelmifltir. Yeni oluflan bitki
gelifltikçe hücreler çeflitli görevleri yapmak üzere farkl›lafl›r.

Bitkinin belirli bölgelerinde hücre bölünmesi fakl›laflmam›fl hücrelerle devam
eder. Bu dokulara bölünür doku denir.

Bölünür doku bitkinin kök ve gövdenin  büyümekte olan uç k›s›mlar›nda yer al›r.

Epitel dokuda hücre ara maddesi bulunmaz. Bitki dokular›nda ise  boflluklar bazen
öz suyla doludur.
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Bölünür doku kökenine göre birincil bölünür doku ve ikincil bölünür doku
olmak üzere ikiye ayr›l›r.

Birincil bölünür doku: Bitkinin, kök ve gövde ucunda bulunur. Uç noktalarda
bulunan meristem doku bitkinin boyuna uzamas›n› sa¤lar. Bu dokuya uç meristem
(büyüme konisi) denir. Uç meristemin bulundu¤u bu bölgeler bitkinin büyüme 
noktalar›d›r.

➠ Yeni hücreler  bafllang›çtaki bölünür doku hücrelerine benzerler. Ancak zamanla
hücrelerin büyüyüp geliflmesiyle özellikleri de fakl›laflarak de¤iflir. Bu de¤iflimin sonucunda
hücreler di¤er bitki dokular›n›n elemanlar› fleklinde farkl›lafl›r.

Uç meristem kökte kaliptra ( kök flapkas› ) ile korunur (fiekil 1.1.a). Kaliptra
denilen yap›; kökü, topra¤›n sert k›s›mlar›na, toksik maddelere ve radyasyona karfl›
korur.  Kaliptra zedelendi¤inde, içteki bölünür doku ço¤alarak zedelenen k›sm› onar›r.
Böylece bitkinin kökleri sürekli korunmufl olur. Gövde de ise uç meristem hücrelerinin
korunmas› genç yapraklar taraf›ndan sa¤lan›r (fiekil 1.1.b).

‹kincil Bölünür Doku: Bu dokular bölünmez doku hücrelerinin, h o r m o n l a r ›n
etkisiyle tekrar mitoz bölünme özelli¤i kazanmas›yla oluflur.

‹kincil bölünür dokular kapal› tohumlu bitkilerin çift çeneklilerinde  ve aç›k
tohumlularda kök ve gövdede kambiyum, a¤aç gövdelerinde ise mantar kambiyumu
fleklinde bulunur (fiekil1.2). Kambiyum kök ve gövde de yer al›p bitkide enine

fiekil 1.1: a. Kökteki kaliptra b. gövdede tomurcuk görseli.

➠ Uç meristem bitkinin boyca uzamas›n› sa¤larken doku ( koruyucu doku, iletim
doku, temel doku) ve organlar›n temel yap›s›n› da oluflturur. Bu bölge sayesinde bitkide
büyüme sürekli devam eder.

a b
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büyümeyi sa¤lar. Odun ve soymuk borular›n› oluflturur. Her y›l ilkbaharda büyük, 
sonbaharda küçük hücreler oluflur. Bunlar bitki gövdesinde halkalar oluflturu ve bitkinin
yafl›n›n hesaplanmas›nda kullan›l›r.

B. Bölünmez Doku
Bölünmez dokuda hücre bölünmesi olmad›¤› için sürekli doku olarak da

adland›r›l›r. Temelde bölünür doku hücrelerinin farkl›laflmas›ndan oluflan dokulard›r.
Bölünür doku hücrelerine göre bölünmez doku hücreleri daha büyüktür. Sitoplazmalar›
az, kofullar› büyük ve az say›dad›r. Hücre çeperleri kal›nlaflm›flt›r. Baz› bölünmez doku
hücrelerinin aras›nda boflluklar oluflmufltur.

Bölünmez dokular görevlerine göre befl bölümde incelenir.
1. Temel doku  ( parankima dokusu) 
2. Koruyucu doku ( mantar doku) 
3. Destek doku
4. ‹letim doku
5. Salg› Doku

☛

‹letim demeti olan çiçeksiz bitkiler ile tek çeneklilerde kambiyum bulunmaz. 

➠ Baz› bölünmez dokular belirli koflullar alt›nda tekrar bölünme özelli¤i kazanabilirler.

Bölünür doku, kaliptra ve kambiyum kavramlar›n› aç›klay›n›z. 

fiekil 1.2: Otsu dikotil bitki gövdesinde Kambiyum

Soymuk borular›

Odun borular›
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1. Temel Doku
Parankima doku olarak da adland›r›lan temel doku bölünür doku hücrelerinden

oluflur. Temel  doku, kök ve gövdeyi çevreleyen tabakada, yapra¤›n orta k›sm›ndaki
parankimatik doku tabakas›nda ve di¤er dokular›n etraf›nda bulunur. Temel doku
hücrelerinin sitoplazmalar› bol, hücreleri canl›d›r ( fiekil 1.3). Ancak odun borusu ve
öz bölgesi parankimas›nda ölü parankima hücrelerine de rastlan›r. Ancak bu doku
hücreleri daha sonra çeflitli görevleri yapmak üzere özel hücrelere dönüflür.

Parankima dokusu hücreleri gerçeklefltirdi¤i görevlerine göre dört bölümde incelenir.

Özümleme parankimas›: Bu  parankimaya bitkinin ›fl›k gören k›s›mlar›nda 
rastlan›r. Örne¤in genç gövdenin d›fl k›s›mlar› ve yapraklarda özümleme parankimas›
vard›r.  Bu doku hücreleri bol kloroplast tafl›r ve fotosentez bu hücrelerde gerçekleflir.

‹letim Parankimas›: ‹letim parankimas› fotosentez yapan dokularla iletim demetleri
aras›nda bulunur. Bu iki doku aras›nda su ve besin tafl›nmas›n› sa¤lar. ‹letim parankimas›
hücrelerinin çeperleri ince olup kloroplastlar›  yoktur.

Depo parankimas›: Kloroplast› az ya da hiç olmayan, hücre çeperleri ince, büyük
hücrelerden meydana gelmifltir. Bitkinin kök, gövde, meyve ve tohum gibi organlar›nda
bulunur. Su ve besin depolar. Örne¤in patates yumrusunda niflasta bak›m›ndan zengin
parankima hücreleri yer almaktad›r.

Havaland›rma parankimas›: Su ve batakl›k bitkilerinde kök ve gövdede yer al›r.
Hücreler aras›nda boflluklar vard›r. Böylece havan›n depolanmas›n› sa¤layarak gaz
al›flveriflini gerçeklefltirir.

fiekil 1.3: M›s›r bitkisinin gövdesinde parankima hücreleri. 

➠ Özümleme parankimas›nda havaland›rmay› sa¤lamak için hücreler aras› boflluklar
vard›r.



B‹YOLOJ‹ 5

7

a. Epidermis
Epidermis canl› bir doku olup bitkilerin kök, gövde, yaprak, çiçek, meyve, tohum

gibi k›s›mlar›n›n üzerinde yer al›r. Epidermisi meydana getiren hücreler büyük kofula
ve az sitoplazmaya sahiptir ve hücreler aras›nda boflluk yer almay›p hücreler tek s›ra
hâlindedir.

2. Koruyucu Doku
Yüksek yap›l› bitkileri fazla su kayb›ndan, çeflitli çevre koflullar›ndan ya da

yaralanmalardan korumak amac›yla hücrelerin farkl›laflmas› sonucu meydana gelen
doku, koruyucu dokudur. Hücrelerdeki bu farkl›laflma özellikle hücre çeperlerinin
kal›nlaflmas›yla  meydana gelir.

Koruyucu doku bitkilerin d›fl yüzeyini örter. Tek ya da çok s›ral› hücrelerden
oluflur. Hücreleri klorofilsizdir. Koruyucu doku, içte bulunan dokular› çeflitli d›fl 
etkilere karfl› korur. Kara bitkilerinde su kayb›n› önlemede önemli görev yapar.

Bitkilerde iki tip koruyucu doku bulunur:

a.  Epidermis
b.  Mantar doku (periderm)

☛ Temel dokunun görevini ve yap›sal özelliklerini aç›klay›n›z.

☛ Temel dokunun kaça ayr›ld›¤›n› söyleyerek özelliklerini söyleyiniz.

☛ Koruyucu doku olarak farkl›laflan hücrelerin farkl›laflma nedenlerini söyleyiniz. 

fiekil 1.4: Epidermis hücreleri ve bu hücreler aras›nda yer alan stomalar.

Epidermis hücresi

Stoma
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Mantar doku içinde kovucuk (lentisel) denilen yap›lar yer al›r ( fiekil 1.5). Kovucuklar
gaz al›flveriflini sa¤lar. Di¤er taraftan bitkilerde gerçekleflen yaprak dökümü mantar
dokunun yaprak sap›yla gövde aras›nda oluflmas›yla gerçekleflir. Burada oluflan 
mantar doku su ve besinin yapra¤a geçifline engel olur. Bu durum bitkide yapraklar›n
dökülmesini sa¤lar.

Yaprakta yer alan epidermis hücreleri günefl ›fl›¤›n›n yapra¤›n alt yüzeyine
geçmesini sa¤lar. Epidermiste yer alan tüyler kök k›sm›nda emmeyi, sarmafl›k gibi 
bitkilerde tutunmay›, reyhan gibi bitkilerde ise salg›lama gibi çeflitli görevleri yapar.

Epidermiste yer alan stomalar di¤er ad›yla gözenekler bitkinin d›fl ortamla
ba¤lant›s›n› kurar (fiekil 1.4). Daha aç›k söylenirse bitkilerdeki su kayb›n›n ve gaz
al›flveriflinin kontrollü bir flekilde gerçekleflmesini sa¤lar. Kütikula ad› verilen koruyucu
tabaka epidermisin d›fl yüzeyinde yer al›r. Bu tabakan›n görevi bitkideki su kayb›n›
a z a l t m a k t › r. 

b. Mantar Doku
Koruyucu dokulardan bir di¤eri de mantar dokudur. Mantar doku mantar 

kambiyumundan oluflur. Mantar kambiyumu ise epidermis ya da parankima hücrelerinin
bölünme yetene¤i kazanmas› ile meydana gelir.

fiekil 1.5: Genç akçaa¤aç gövdesi yüzeyinde kovucuklar

➠ Epidermiste belli görevleri yerine getirmek için stoma ve tüy denilen özelleflmifl
yap›lar yer al›r.

➠ Kütikula tabakas› bitkinin yaflad›¤› bölgeye göre de¤iflir. Nemli bölgelerde
yaflayan bitkilerde ince, kurak bölgelerde yaflayan bitkilerde daha kal›nd›r.

➠ Çok y›ll›k bitkilerin kök ve gövdelerinde yer alan mantar doku hücreleri canl›
de¤ildir. Hücrelerin içi hava ile doludur.
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3. Destek Doku
Bitkilerde yer alan bir di¤er doku destek dokudur. Destek doku bitkiye flekil ve

desteklik sa¤lar. Destek doku iki çeflittir:
• Pek doku (kollenkima)
• Sert doku (sklerankima)

Pek doku: Canl› hücrelerden oluflan pek dokunun hücre çeperleri kal›nd›r. Genel
olarak bitkinin yaprak,yaprak sap› ve gövdesinde yer al›r. Pek doku hücre çeperindeki
kal›nlaflman›n farkl›l›¤›na göre isim al›r. E¤er kal›nlaflma hücre çeperinin her taraf›nda
olursa levha kollenkimas› (fiekil 1.6.a) , kal›nlaflma hücre çeperinin köflelerinde olursa
köfle kollenkimas› (fiekil 1.6.b) ad›n› al›r 

☛ Stoma ile kovucuk denilen yap›n›n bitkinin hangi k›s›mlar›nda yer ald›¤›n› söyleyere k
görevlerini aç›klay›n›z. 

Sert doku: Sert doku hücrelerinin tüm çeperleri kal›nlaflm›flt›r. Ayr›ca sitoplazma
ve çekirdekleri kaybolmufltur. Sert doku lifleri ve tafl hücreleri olmak üzere iki tür sert
doku vard›r. Örne¤in sar›msakta sert doku lifleri, armutta ise tafl hücreleri vard›r 
(fiekil 1.7).

fiekil 1.7:  Tafl hücreleri 
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Odun borular›n›n görevi kökteki emici tüylerle topraktan al› n a n s uy u ve suda
ç ö z ü n m ü fl mineral tuzlar›n› bitkinin di¤er organlar›na tafl›makt›r. Bu tafl›ma kökten
yukar› do¤ru ve tek yönlüdür.

4. ‹letim Doku
Bitkilerde yer alan iletim doku iletim demetlerini oluflturur. ‹letim demetleri

bitkinin topraktan ald›¤› suyu ve yapraklar›nda üretti¤i o rganik maddeleri tafl›makla
g ö r e v l i d i r. ‹letim demetleri iki çeflittir:

a. Odun borular› (ksilem)
b. Soymuk borular› (floem)

a. Odun borular›
Bölünür dokunun oluflturdu¤u hücreler üst üste gelerek zaman içerisinde ç e k i r d e k

ve sitoplazmalar›n› kaybeder. Hücreler aras›ndaki zarlar eriyerek hücre kenarlar›nda
odun özü birikir. Bu birikim hücre kenar›nda kal›nlaflmay› sa¤lar. Bu yap›lar odun 
borular›n›  oluflturur ( fiekil 1.8).

☛ Pek doku ve sert dokunun görevlerini ve yap›sal özelliklerini söyleyiniz. 

fiekil 1.8: M›s›r bitkisi kökünün enine kesitinde odun borular› 

➠ Bitkiye desteklik sa¤layan di¤er etkenler turgor bas›nc›, iletim demetleri ve selüloz
hücre çeperidir.

➠ ‹letim doku tüm damarl› bitkilerde bulunur. Damars›z bitkilerde yoktur.

➠ Odun borular› demetler hâlinde yer al›r.
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fiekil 1.9:  Dü¤ünçiçe¤i kökünün enine kesitinde soymuk borular.

b. Soymuk borular›
Soymuk borular› üst üste dizilen tek s›ra hâlindeki canl› hücrelerden oluflur. Bu

hücreler aras›da hücre zar› tamamen erimez yer yer erir. Böylelikle hücreler aras›nda
delikler oluflur. Bu nedenle soymuk borular›na kalburlu borular da denir ( fiekil 1.9).
Soymuk borular›nda organik maddeler tafl›n›r. Bu tafl›ma s›ras›nda bitkide iletim çift
yönlüdür. Yani yaprakta üretilen organik maddeler depo organlar›na tafl›n›r. Depo
organlar›ndaki organik maddeler yapraklara ve di¤er k›s›mlara iletilir.

☛ Odun borular› ile soymuk borular›n görevlerini söyleyiniz. 

➠ Soymuk borular›n›n etkinliklerini devam ettirebilmeleri için arkadafl hücreleri
denilen, çekirde¤i ve baz› organelleri bulunan hücreler gereklidir.

➠ Soymuk borular›ndaki iletim odun borular›na göre daha yavaflt›r.

5.Salg› Doku 
Bitkilerde bulunan di¤er bir doku salg› dokudur. Bu dokuyu oluflturan hücreler

di¤er dokular›n aras›na da¤›lm›fl durumdad›r. Salg› dokuyu oluflturan hücreler küçük
kofullu büyük çekirdekli bol sitoplazmal›d›r ve canl›d›r. Salg› doku hücre d›fl›, hücre içi
salg›lar ve salg› borular› olmak üzere üç gruba ayr›l›r.

Hücre d›fl› salg›lar: Bu tür salg›lar hücre içinde oluflup daha sonra hücre d›fl›na
at›l›r. Örne¤in koku ve bal özü oluflturan hücrelerin salg›lar› hücre d›fl› salg›lard›r.

Hücre içi salg›lar: Koku veren uçucu madelerin hücre içinde biriktirilir. Örne¤in
y›lan yast›¤› bitkisinin salg›s›, hücre içi salg›d›r.
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1. Örtü Epiteli 
Örtü epiteli vücudun d›fl yüzeyini örten vücut boflluklar›n›n içini saran epiteldir.

Örtü epitelinin s›n›fland›rmas› hücre tabakalar›n›n  say›s›na ve hücrelerin flekillerine
göre yap›lmaktad›r. Buna göre örtü epiteli  tek katl› epitel ve çok katl› epitel olmak
üzere ikiye ayr›l›r.

II. Hayvansal Dokular
Dokular›n bir k›sm›n› oluflturan  bitkisel dokulardan sonra flimdi hayvansal dokular›

ö¤reneceksiniz. Hayvansal dokular görevlerine ve yap›lar›n›n farkl›l›¤›na göre 4 ana
gruba ayr›l›r. Her ana grubun kendi içinde alt gruplar› da vard›r. Hayvansal dokular:

a. Epitel doku           
b. Ba¤ ve destek doku           
c. Kas doku                  
d. Sinir doku 

fiimdi bu dokular›n özelliklerini ö¤reneceksiniz.

A. Epitel Doku 
Vücudun d›fl›n› örten, ayn› zamanda  organlar›n ve vücut boflluklar›n›n içini  saran

doku epitel dokudur. Epitel doku hücreleri aras›nda boflluk yoktur ve birbirlerine s›k›ca
b a ¤ l a n m › fl l a r d › r. Bu dokunun içinde kan d a m a r l a r › bulunmaz. Doku için gerekli olan 
maddeler difüzyonla ba¤ dokudan sa¤lan›r. Epitel dokuunun vücudu d›fl etkilere karfl›
koruma,  ince ba¤›rsak gibi baz› iç organlarda madde emilimini sa¤lama, çevreden
uyar›lar› alma, gözyafl› vb. salg›lar› üretme görevleri vard›r. Epitel doku  üç bölümde
incelenir.

1. Örtü epiteli 
2. Bez epiteli 
3. Duyu epiteli 

☛ Epitel dokunun görevlerini belirtiniz. 

☛ Salg› doku hücrelerinin özelliklerini söyleyiniz.

Salg› borular›: Birkaç tane salg› hücresi uzayarak salg› borusunu meydana getirir.
Bu borular›n içinde süte benzeyen salg› oluflur. Örne¤in kauçuk bitkisindeki süt borular›
bu flekilde oluflmufltur.

Bu üç yolla meydana gelen salg›lar bitkilerde tozlaflmada rol oynar. Baz› salg›lar
a n t i s e p t i k özelli¤e sahip oldu¤u için bitkiyi mikroorganizmalardan korur. Baz› salg›lar
zehirli oldu¤u için bitkinin yenilmemesini sa¤lar. Böcekçil bitkilerdeki salg›lar sindirim
enzimini içerdi¤inden böceklerin bitki taraf›ndan parçalanarak sindirimini sa¤lar.
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Tek katl› epitel: Taban zar› üzerine s›ralanm›fl tek s›ra hücrelerden oluflan epitel
dokudur (fiekil 1.10). Tek katl› epitel hücrelerin flekline göre yass› (akci¤erlerdeki hava
keseciklerinde yer al›r), kübik( tiroit ve tükürük bezlerini içinde yer al›r), silindirik
( ba¤›rsaklar›n içi yüzeyinde yer al›r) olmak üzere farkl› çeflitleri vard›r.

fiekil 1.10:  Tek  katl› yass› epitel dokunun çizimi (üstte) ve mikroskoptaki görüntüsü (altta).

Çok katl› epitel : Bu epitel doku yass›, kübik, silindirik gibi farkl› flekillerdeki 
epitel hücrelerin üst üste gelerek birden çok tabaka hâlinde çizilmesiyle meydana gelir
(fiekil 1.11 ). En üstte yass› hücreler yer al›p ard›ndan kübik, daha sonra silindirik hücreler
gelir. Silindirik hücreler taban zar› denilen bir yap› üzerinde yer al›r. Vücudun baz› 
bölgelerinde ise bu doku farkl›laflarak keratin maddesinin birikmesine neden olur.
Örne¤in hayvanlardaki t›rnaklar, k›llar, boynuzlar vb. keratinleflmifl yap›lard›r. Yemek
borusu ve a¤›z bofllu¤unda yer alan çok katl› yass› epitel doku ise keratinleflmemifl
yap›lara örnek olarak verilebilir. Ayr›ca kufllarda ve memelilerde deriye renk veren 
pigmet maddeleri de bu dokuda yer almaktad›r.

fiekil 1.11:  Vajina iç yüzeyinde yer alan çok katl› epitel doku.
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Çok hücreli bezler: Çok say›da hücrenin biraraya gelmesiyle oluflan bezlerdir.
fiekil 1. 13’te çok görüldü¤ü gibi farakl› flekiller de olabilir.

2. Bez epiteli 
Epitel hücrelerden baz›lar› kimyasal maddeleri biriktirme ya da salg›lama görevi

yaparlar. Bunlara bez epiteli ad› verilir. Bez epiteli hücre say›s›na göre bir hücreli ya
da çok hücreli olmak üzere ikiye ayr›l›r.

Bir hücreli bez epiteli: Bez epiteli hücreleri di¤er epitel hücrelerin aras›na
da¤›lm›fl durumdad›r. Bunlardan baz›lar› yüzeyin kaygan ve nemli olmas›n› sa¤layan
mukus denilen madde salg›lar.  Mukus salg›layan bu hücrelere goblet ad› verilir
(fiekil 1.12). Örnek olarak mide duvar›ndaki hücreler ve kurba¤a derisinin nemli
olmas›n› sa¤layan hücreler verilebilir.

fiekil 1.12:  Epitel dokuda yer alan goblet hücrelerinin çizimi (üstte) ve mikroskoptaki görünümü
(altta).

fiekil 1.13: fiekillerine göre çok hücreli bezler

☛ Tek katl› örtü epitelinin çeflitlerini belirtiniz ve vücunuzda bulundu¤u yerlere
örnekler veriniz.



Ba¤ ve destek dokuda yap› ve görevlerin göre befl grupta incelenir:
• Temel ba¤ doku
• K›k›rdak doku 
• Kemik doku 
• Ya¤ doku 
• Kan doku 

fiimdi bu dokular›n özelliklerini ö¤reneceksiniz.
1.Temel Ba¤ Doku
Bu doku temel ba¤ doku hücreleri, hücreler aras› madde ve liflerden oluflur.

Protein yap›s›nda olan lifler hücreleri birarada tutar. Bu dokuda vücudu yabanc› 
maddelere ve mikroplara  karfl› koruyan mast hücreleri, makrofajlar ve lökositler de 
yer almaktad›r.
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Deride yer alan ter bezleri ve ya¤ bezleri de çok hücreli bezlerdir.

Çok hücreli bezler salg›lama flekillerine göre ekzokrin, endokrin ve karma bez
olmak üzere üçe ayr›l›r.

• Ekzokrin bezler salg›lar›n› vücut bofllu¤u ya da d›fl›na vüçudun bir kanalla veya 
do¤rudan boflaltan bezlerdir. Bu bezlere tükürük ve gözyafl› bezleri örnek verilebilir. 

• Endokrin bezler: Hormon ad› verilen salg›lar›n› do¤rudan kana veren bezlerdir.
Hipofiz ve tiroit bezleri örnek verilebilir.

• Karma bezler: Hem endokrin hem de ekzokrin bez fleklinde ç a l › fl › r l a r.
Bu bezlere  pankreas ve efleysel bezler  örnek verilebilir.

3. Duyu Epiteli
Epitel hücrelerin d›fl ortamdan gelen kimyasal ve fiziksel uyar›lar› almak üzere

özelleflmesiyle oluflan dokudur. Duyu epiteli  üç çeflittir.

Farkl› çeflitleri olan duyu epiteline omurgal›lardaki tat alma hücreleri, koku alma
hücreleri, deride bulunan ve sinir uçlary›la a¤r›y› alg›layan hücreler örnek verilebilir.

➠ Sinir hücreleri vücut içinde herhangi bir iletimi sa¤layabilmek amac›yla duyu
epitelinin içine kadar gelir ve burada sonlan›r. Duyu epiteli taraf›ndan al›nan uyar›lar
bu sinirlerle beyne tafl›n›r.

B. Ba¤ ve Destek Doku
Ba¤ doku matriks ad› verilen hücreler aras› madde içinde da¤›n›k ve seyrek hâlde

bulunan hücrelerin meydana getirdi¤i bir doku türüdür. Genelde di¤er dokular› bir
arada tutma ve bunlara desteklik sa¤lama görevi yapar. Ayn› zamanda doku ve org a n l a r ›
sararak aralar›ndaki boflluklar› doldurur ve onlar› birbirine ba¤lar. Vücudu korur ve
organlar›n onar›lmas›nda da görev al›r.

➠ Hücreler aras› madde genelde  ba¤ doku hücreleri taraf›ndan salg›lan›r ve lifli bir
yap›dad›r.
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Lifler kollajen, elastik ve a¤s› olmak üzere üç çeflittir (fiekil 1. 14). Kollajen lifler
elastik de¤ildir ve kolayca kopmaz. Derinizi çimdikleyerek kald›rd›¤›n›zda derinin
a y r › l m a m a s ›n› sa¤layan lifler kollajen yap›lard›r. Elastik lifler ad›ndan da anlafl›laca¤›
gibi oldukça elastiktir. Çimdikle tutulan derinin tekrar eski hâline gelmesini sa¤lar.
A¤s› lifler kollajenden oluflur ve ba¤ dokusunu komflu dokulara ba¤lar.

2. K›k›rdak Doku
K›k›rdak doku kauçu¤a benzeyen bir maddenin içine gömülü çok say›daki 

kollajen liflerden ve k›k›rdak doku hücrelerinden oluflur. Bu yap›s› sayesinde k›k›rdak
esnek ve dayan›kl› bir yap›ya sahiptir. K›k›rdak doku hücresine kondrosit, ara 
maddeye ise kondrin ad› verilir (fiekil 1.15). K›k›rdak dokuda kan damarlar› ve sinirler
bulunmaz.

fiekil 1.14: Ba¤ doku lifleri

☛ Temel ba¤ dokuyu aç›klay›n›z.

➠ Temel ba¤ doku hücreleri fibroblast olarak adland›r›l›r.

fiekil 1.15: K›k›rdak doku kemik yap›ya dönüflmemifltir.

Kondrin

Kondrasit



Tüm omurgal›larda embriyonik dönemde iskelet k›k›rdak olup, embriyo gelifltikçe
bu k›k›rdak yap› kemik yap›ya dönüflür. Ancak kulaklar, nefes borusundaki halkalar,
burun, kemiklerin uç k›s›mlar› gibi yap›larda k›k›rdak doku korunmufl, kemik yap›ya
dönüflmemifltir.

K›k›rdak dokunun  kendini yenileyebilmesi çok zordur. Ancak dokunun herhangi
bir hasara u¤ramas› sonucu önce temel ba¤ doku oluflur, zamanla bu doku k›k›rdak
dokuya dönüflür.

3. Kemik Doku 
O m u rgal› canl›larda vücuda desteklik veren iskelet, bir tür ba¤ doku olan kemikten

oluflmufltur. Kollajen yap›daki hücreler aras› maddeyi kemik hücreleri oluflturur. Kemik
dokuda yer alan kemik hücrelerine osteoblast ad› verilir. Hücreler aras› maddeye de
osein denilir (fiekil 1.16).

Bu hücreler aras› madde; içinde kalsiyum, fosfat ve magnezyum mineralleri
birleflerek sertleflir. Kemik yap›ya mineraller sertlik, kollajen ise  esneklik kazand›r›r.
Bu durum kemi¤in k›k›rdaktan daha sert ancak k›r›lgan olmayan bir yap› kazanmas›n›
sa¤lar.

➠ K›k›rdak dokunun ara maddesi kondrosit denilen hücreler taraf›ndan salg›lan›r

☛ K›k›rdak dokunun yap›s›n› aç›klay›n›z.
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fiekil 1.16: Kemik doku

➠ Yafl ilerledikçe kalsiyum miktar› azald›¤› için kemi¤in k›r›lganl›¤› artar.
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Ya¤ doku genel olarak deri alt›nda ve organlar›n etraf›nda bulunur. Vücudu çarpma
ve vurma gibi durumlarda korur. Vücut için yal›t›m görevi yaparak vücut s›cakl›¤›n›n
sabit kalmas›n› sa¤lar. Depolanan ya¤lar gerekti¤inde enerji olarak kullan›lmak üzere
yak›l›r. Bu s›rada su aç›¤a ç›kar. Bu durum çöl hayvanlar›, göçmen kufllar ve k›fl
uykusuna yatan hayvanlar›n su ihtiyac›n› kolayca karfl›lamas›n› sa¤lar.

fiekil 1.17: Ya¤ doku

➠ Ya¤ doku hücreleri ya¤ depolad›kça flifler, depolanan ya¤lar›n kullan›lmas›yla
küçülür.

➠ Ya¤lar hafiftir ve depo ettikleri enerji miktar› fazlad›r. Bu nedenle kufllar›n
uçmas›nda kolayl›k sa¤lar.

☛ Ya¤ dokunun özelliklerini söyleyiniz.

Kemik doku vücutta kaslarla birlikte hareketi sa¤lama, kan yap›m›nda görev a l m a ,
o rganlar› koruma ve onlara tutunma yüzeyi oluflturma, vücut için mineral deposu olma
görevlerini yerine getirir.

Kemik doku; sert kemik doku ve süngerimsi kemik doku olmak üzere ikiye ayr›l›r.

4. Ya¤ doku 
Bir di¤er farkl› görevi üstlenen doku ya¤ dokudur. Bu doku, hücrelerinde ya¤ 

depolamak üzere özelleflmifltir. Ya¤ hücreleri, h ü c r e l er aras› madde içinde da¤›lm›fl
durumdad›r (fiekil 1.17) .

☛ Kemik dokunun yap› ve görevlerini söyleyiniz.

Ya¤ hücresi
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5. Kan Doku
Kan doku di¤er ba¤ doku türlerinden oldukça farkl›d›r. Hücreler aras› madde

s›v›d›r ve plazma ad›n› al›r.

a. Plazma
Plazman›n yaklafl›k %90’n› sudur. Plazman›n içerisinde çözünmüfl hâlde iyonlar

bulunur. Plazma içindeki iyon miktar› kas ve sinir hücrelerinin normal iflleyiflini
s a ¤ l a r. Ayr›ca plazmada çözünmüfl hâlde proteinler bulunur. Bu proteinler kan›n asitlik
durumunun de¤iflmesine karfl› kanla doku s›v›s› aras›ndaki dengeyi korur ve ayn›
zamanda kan›n ak›flkan olmas›n› sa¤lar.

b. Kan hücreleri
Plazmada farkl› görevlere sahip kan hücreleri yer al›r.

Bunlar;
• Alyuvarlar( eritrosit) 
• Akyuvarlar( lökosit) 
• Kan pulcuklar› ( trombositler) dir.

➠ Alyuvar, akyuvar ve kan pulcuklar›n›n kayna¤› ayn›d›r. Özellikle kaburgalar,
o m u rg a, gö¤üs ve le¤en kemiklerinin k›rm›z› kemik ili¤inde bulunan  bir hücre
t o p l u l u ¤ u n d a n köken al›r.

Alyuvarlar akci¤erlerden ald›klar› oksijeni doku ve organlara iletir, oradan ald›¤›
karbon dioksiti tekrar akci¤erlere götürür. Böylelikle vücut için gerekli gaz al›flveriflini
gerçeklefltirilmifl olur. Alyuvarlar hemoglobin denilen molekülü içerdi¤inden k›rm›z›
renktedir. Her bir hemoglobin molekülü dört oksijen molekülü tafl›r. Alyuvarlar›n genç
olanlar› çekirdekli ve renksizdir. Ancak olgunlaflt›kça çekirde¤i kaybolur ve renkli hâle
gelir. Yuvarlak olmalar›na ra¤men kenarlar› ortas›na göre daha kal›n ve orta k›sm› iki
taraftan içe do¤ru çöküktür (fiekil 1.18).   

fiekil 1.18: K›rm›z› kan hücreleri (alyuvarlar).
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Akyuvarlar granüllü ve granülsüz olmak üzere iki grupta incelenir.

• Granüllü akyuvarlar: Bu akyuvarlar sitoplazmalar›nda granüller tafl›r. G r a n ü l l e r i n
içinde öldürücü enzimler vard›r. Vücuda giren yabanc› maddeler akyuvarlar taraf›ndan
fagosite edilerek hücre içindeki enzimler arac›l›¤›yla parçalan›r. Parçalanma s›ras›nda
oluflan at›klar hücre içinde kald›¤›ndan akyuvarlar›n ömürleri k›sad›r.

Granüllü akyuvarlar; 
1. Nötrofil 
2. Eozinofil 
3. Bazofil olmak üzere üçe ayr›l›rlar ( fiekil 1.19). 

➠ Akyuvarlar›n bir k›sm› kemik ili¤inde depo edilir ve gerekti¤inde kana verilir.

fiekil 1.19:  Granüllü akyuvarlar a. Nötrofil, b. Eozinofil, c. Bazofil

a b c

➠ Alyuvarlar embriyo döneminde karaci¤er ve dalakta, daha sonra ise k›rm›z› kemik
ili¤inde yap›l›r.

Çaplar› 7µm kal›nl›¤› ise 2.2 µm’dur. Alyuvarlar›n bu yap›sal özellikleri onlar›n
genifl yüzeye sahip olmalar›n›, genifl yüzeye sahip olmalar› da fazla oksijen tafl›malar›n›
sa¤lar. Alyuvarlar›n yaklafl›k yaflam süreleri 120 gündür.  Bunu tamamlayan alyuvarlar
karaci¤er ve dalakta p a r ç a l a n › r. Parçalanan alyuvarlar›n yerini ayn› say›da genç alyuvar
al›r ve böylece kandaki alyuvar say›s› sabit tutulmufl olur. Bu insanda 1mm3 kanda
4.000.000 ile 6.000.000 aras›nda alyuvar yer al›r.

Akyuvarlar vücuda giren ve enfeksiyona neden olan  virüs, bakteri vb. mikrorga-
nizmalara karfl› vücudu korur. Re n k s i zdirler ve çekirdekleri vard›r. A k y u v a r l a r›n say›s›
yetiflkin bir insanda, 1mm3 kanda 4.000 ile 11.000 aras›ndad›r. Bu hücreler hem kemik
ili¤inde hem de lenflerde üretilmektedir. Üretilen akyuvarlar yang›n›n ya da enfeksiyonun
oldu¤u yere giderek vücudu savunurlar.
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1. Nötrofil : Granüllü akyuvar  olup çekirdekleri 2-5 loplu olup, sitoplazmalar›
hafif pembe renkte granüllerle kapl›d›r. Vücuda giren yabanc› madde ya da 
mikroorganizmalar›  yok ederler. Bakteri kökenli fliddetli enfeksiyonlarda say›lar› artar.
Örne¤in zatürre gibi. 

2 . Eozinofil: Çekirdekleri iki loplu olup, sitoplazmalar› k›rm›z› granüllerle kapl›d›r.
Bunlar vücudu parazitlerin neden oldu¤u enfeksiyonlara karfl› korur. Parazitlerden 
kaynaklanan hastal›klarda ve alerjik hastal›klarda say›lar› artar.

3. Bazofil: Çekirdekleri tek loblu olup granülleri mavi renktedir. Vücuda her hangi
bir yolla mikroorganizmalar›n girmesi ya da kesik, diken batmas› gibi olaylar sonucu o
bölgede bazofil miktar› artar. Bezofiller doku zedelenmesinde salg›lan›r histamin ile
kan›n p›ht›laflmas›n› sa¤layan heparini salg›lar. Vücutta uzun süreli iltihaplanmalarda
bazofil say›s› artar.

• Granülsüz akyuvarlar: Bu grup akyuvarlar›n sitoplazmalar› granülsüz ve homojendir.
Çekirdekleri tek ve yuvarlakt›r.

Granülsüz akyuvarlar; 
1. Monosit 
2. Lenfosit olmak üzere ikiye ayr›l›r (fieki 1.20).

1. Monosit: Bu hücreler en büyük akyuvar hücreleridir. K›rm›z› kan hücrelerinden
2-3 kat daha büyüktür. Çekirdekleri oval ya da fasulye fleklindedir. Monositler olufltuktan
sonra birkaç saat kadar kanda dolafl›r. Daha sonra dokulara gider. Dokular›n içine 
girerek buradaki mikroorganizmalarla savaflan makrofajlar› oluflturur. Makrofajlar
fagositik hücrelerdir. S›tma, tifo gibi hastal›klarda say›lar› artar.

fiekil 1.20: Granülsüz akyuvarlar a. Monosit b. Lenfosit kan hücreleri.

➠ Monositler ömürleri tükenmifl hücre ve dokular› parçalar.
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➠ Lenfositler sinir dokuda bulunmaz.

fiekil 1.21:  Kan pulcuklar› 

☛ Alyuvar ile akyuvarlar›n görevlerini söyleyiniz. 

c. Kan Gruplar›
Kan gruplar›, alyuvar hücrelerinin zar›nda yer alan protein farkl›l›¤›na göre

de¤iflkenlik göstermektedir. ‹nsandaki kan gruplar› A, B, AB ve O olarak dört tanedir.

2. Lenfositler: Çekirdekleri hemen hemen hücre büyüklü¤ündedir. Say›lar› genel
olarak günefl yan›klar›nda, verem gibi hastal›klarda artar. Lenfositler vücudu kanser
hücreleri, hastal›k etkeni mikroorganizmalar ve yabanc› maddelere karfl› savunur. Di¤er
kan hücreleri gibi lenfositler de kemik ili¤inden ya da karaci¤erdeki kök hücrelerden
o l u fl u r. Bu hücreler de daha sonra geliflim gösterdikleri yere göre T ve B lenfositlerine dönüflür.

• T lenfositler: Kemik ili¤inde üretilen lenfositler gö¤üs bofllu¤undaki timüs bezine
gelerek T hücrelerine dönüflür. T lenfositler hücresel ba¤›fl›kl›ktan sorumludur. Bu
h ü c r e l e r de üç ayr› gruba ayr›l›r. Bunlardan biri antijenleri tan›yan bellek hücresi, salg›lar›
ile yabanc› hücreleri öldüren T hücresi, di¤eri de ba¤›fl›kl›k yan›t›n› kolaylaflt›ran
yard›mc› T hücresidir.

• B lenfositler: Lenfositlerden bir k›sm› kemik ili¤inde üretildikten sonra yine kemik
ili¤inde geliflerek B lenfositleri oluflturur. B lenfositler humoral ba¤›fl›kl›k sa¤lar.
Ayr›ca baz› B lenfositleri bellek hücrelerine de dönüflebilir.

Kan pulcuklar› (Trombositler): Herhangi bir kanamada kan›n p›ht›laflmas›n›
sa¤layarak kan›n vücut d›fl›na  ak›fl›n› durdurur. Kan pulcuklar› çekirdek içemez (fiekil 1 . 21)
ve kemik ili¤indeki büyük hücrelerin sitoplazmalar›ndan kopan parçac›klardan oluflur.
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A kan grubuna sahip bireyin alyuvarlar›n›n yüzeyinde A antijeni vard›r.  B kan
grubunda B antijeni, AB kan grubunda AB antijeni  vard›r. O kan grubunda ise hiç 
antijen yoktur. Bu antijenler fark›l kan grubuna sahip bir bireyde yabanc› kabul edilir
ve antijenlere karfl› plazmada antikor oluflur.

A kan grubu kendi içinde A antikoruna sahip de¤ildir fakat B antikoru içerir. B 
grubu kanda A antikoru bulunur. AB grubu kanda antikor olamay›p, O kan grubunda
hem A hem de B antikoru yer almaktad›r (Tablo 1.1).

Kan grubu nakilleri antijen ve antikorlar› çökelmeye neden olmayacak flekilde
uygun kan gruplar› aras›nda yap›labilir. Ancak bu s›k uygulanan bin yöntem de¤ildir.
Kan nakli genellikle ayn› kan grubuna sahip kifliler aras›nda yap›l›r. Uygun olmayan
kan gruplar› aras›ndaki nakillerde antijen ve antikorlar birleflerek çökelmeye bu da
ölüme neden olur. Ayn› tür antijen ve antikor bir araya geldi¤inde çökelme görülür.

Kan gruplar›n› belirleyen di¤er faktör Rh faktörüdür. Rh antijenleri ço¤unlukla bir
çok kiflide bulunur. Bu faktörü bulunduranlar Rh pozitif, bulundurmayanlar ise Rh
negatif olarak adland›r›l›rlar.

➠ Bir kiflinin kan grubu anne ve baban›n kan grubuna ve kal›t›m yasas›na göre b e l i r l e n i r.

➠ Vücuttaki ba¤›fl›kl›k sistemine ba¤l› olarak do¤umdan 2-8 ay kadar sonra 
vücuda yabanc› antijenlere karfl› antikorlar oluflmaya bafllar.

Tablo 1.1: Kan gruplar›nda yer alan antijen ve antikorlar

➠ Rh negatif kana sahip kifliler Rh pozitiflerden kan ald›klar›nda, Rh pozitif kanda
yer alan Rh antijenleri bireyin kan›ndaki Rh antikorlar› ile birleflerek hücrelerin
çökelmesine neden olur. Bu durumda kifli ölür.

Kan Grubu Alyuvarlardaki Antijen Plazmadaki Antikor

A A Anti B

B B Anti A

AB O Anti A - Anti B

O AB Antijen bulundurmaz
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☛ Rh faktörünün kan naklindeki önemini söyleyiniz. 

fiekil 1.22: ‹skelet kas›n›n yap›s›

Omurgal› canl›larda üç farkl› kas doku bulunur. Bunlar; 

1. Düz kas 
2. Çizgili kas
3. Kalp kas›d›r.

1. Düz Kas
Genel olarak içi bofl olan organlar›n duvarlar›nda yer al›r. Örne¤in sindirim sistemi, idrar

kesesi, atardamarlar vb. Düz kasta aktin ve miyozinler düzgün flekilde dizilmedi¤inden
çizgili bir görünüme sahip de¤ildir. Düz kas hücreleri mekik fleklinde ve bir çekirdeklidir.
Kas›lmalar› yavafl, ancak kas›l› kalma süreleri uzundur.  Düz kaslar iste¤imiz d›fl›nda
çal›fl›r ( fiekil 1.23).

C.    Kas Doku 
Kas doku kas lifi denilen hücrelerden meydana gelir. Kas lifi denilen hücreler uzun

ve incedir. Her kas lifi  miyofibril denilen ayn› zamanda kas›lmay› sa¤layan proteinler
içerir (fiekil 1 . 22) . Miyofibriller aktin ve miyozin ad› verilen proteinlerden oluflur.
H ü c r e l e r aras›nda boflluklar ve hücre aras› madde yoktur

fiekil 1.23: Düz kas
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2. Çizgili Kas 
Genel olarak silindirik ve uzun hücrelerden oluflup, hücrelerinin çekirdekleri çoktur.

Yap›s›ndaki aktin ve miyozin proteinleri düzenli dizilmifllerdir. Bu durum kasa çizgili
bir görünüm vermektedir ( fiekil 1.24). Bu nedenle bu kaslara çizgili kas denilmektedir.

Çizgili kaslar iste¤e ba¤l› çal›flt›¤› için istemli kaslar( iskelet kas›) ad›n› da al›r. A ¤ › z ,
kol, bacak, anüs, s›rt ve kar›ndaki kaslar çizgili kasa örnektir. Bu kaslar iskelete tendonlarla
b a ¤ l › d › r. Çizgili kas h›zl› ve k›sa süreli çal›fl›r. Bu nedenle çok çabuk yorulur.  

3. Kalp Kas›
Kalp kas› yap›sal olarak çizgili kas gibi olmas›na ra¤men düz kas gibi istemsiz

ç a l › fl m a k t a d › r. Bu kas türü kalpte yer almaktad›r. Kalp kas› hücreleri bir veya iki çekirdekli
olup çekirdekleri hücrenin ortas›nda yer al›r. Kalp kas› lifleri dallanm›flt›r (fiekil 1.25).

➠ Hayvanlarda en fazla bulunan doku kas dokudur. Hareket hâlindeyken kas
kas›lmas› en fazla enerji harcatan hücresel etkinliktir.

fiekil 1.24:  Çizgili kas 

fiekil 1.25:  Kalp kas› 
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☛ Düz kas, kalp kas› ve çizgili kas›n özelliklerini söyleyiniz. 

Anne karn›ndaki embriyonun g e l i fl i mi s›ras›nda dördüncü aya kadar si n i r
hücrelerinin uzant›lar› yoktur. Sinir hücreleri say›lar›ndaki belirli orandaki art›fltan
sonra farkl›lafl›rlar. Bu farkl›laflmayla  olgun sinir hücrelerini olufltururlar.

D.Sinir Doku 
Bir di¤er doku türü de sinir dokudur. Sinir doku, sinir hücrelerinden yani nöronlardan

oluflur. Nöronlar vücut içerisinde sinirsel uyar›lar› iletmek için özelleflmifl hücrelerdir.
Sinir dokunun bu anlamda görevi vücuda d›flardan gelen ve vücut içinde oluflan uyar›lar›
alarak organizmada ilgili organlara iletmektir.

Sinir hücresi; hücresi gövdesi, akson ve  dentrit denilen yap›lardan meydana gelir.
Sinir hücresindeki iletim dentritten aksona do¤rudur.

Hücre gövdesi bol sitoplazmal› ve çekirdeklidir. Hücre gövdesinden ç›kan k›sa ve
çok say›daki uzant›lar dentritleri, hücre gövdesinden  ç›kan uzun ve genellikle tek olan
uzant› ise aksonu oluflturur (fiekil 1.26).

fiekil 1.26: Sinir hücresi ve k›s›mlar›

➠ Akson üzerinde miyelin denilen bir k›l›f bulunmaktad›r. Bu k›l›f sinir hücrelerinde
uyar›lar›n iletiminin h›zl› flekilde gerçekleflmesini sa¤lar.

☛ Sinir hücresinin k›s›mlar›n› ve sinir hücreleri aras›nda uyar› iletiminin hangi yöne
do¤ru oldu¤unu söyleyeniz.

➠ Olgunlaflm›fl sinir hücrelerinin bölünme yetene¤i yoktur.
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ARAfiTIRMALAR

“d o k u-vücut savunmas›-m u k u s-l i f l e r-m a t r i k s-kas doku-p l a z m a-n ö r o n-köfle 
kollenkimas›-s›v›d›r-bez epiteli-kan damarlar›-odun borular›-kovucuklar”

Yukar›da s›ralanan sözcükleri kullanarak ve gerekli ekleri getirererk afla¤›da ver-
ilen tümcelerdeki boflluklar› doldurunuz.

1. Canl›larda belirli görevleri yapmak için özelleflmifl hücre topluluklar›na 
………….. denir.

2. Doku hücrelerinin aras›nda ……………. denilen madde bulunur.

3. Epitel doku ; örtü epiteli , …………. ve duyu epiteli olmak üzere üçe ayr›l›r.

4. Bez epiteli taraf›ndan salg›lanan …………………….kurba¤a derisinin nemli 
olmas›n› sa¤lar.

5. Temel ba¤ doku; ba¤ doku hücreleri, ………………….ve hücreler aras› maddeden 
oluflur.

6. K›k›rdak dokuda ………………….. ve sinirler yoktur.

7. Hücreler aras› madde kan dokuda………………. ad›n› al›r ve ...............................

8. Kan dokuda yer alan renksiz, çekirdekli ve ………………….  görevli olan 
hücreler akyuvarlard›r.

9. Aktin ve miyozin proteinlerinden oluflan miyofibriller ……………………. 
bulunur.

10. D›flar›dan uyar›lar› alarak organlara ileten ve gereken yan›t› veren hücrelere 
………………… denir.

11. Pek doku hücrelerinde, hücre çeperinin köflelerinde meydana gelen 
kal›nlaflma..................................................oluflturur.

12. Mantar dokuda yer alan …………....... gaz al›flveriflini sa¤lar.

13. Bölünür dokunun oluflturdu¤u hücreler üst üste gelerek zamanla çekirdek ve 
sitoplazmalar›n› kaybetmesiyle …………………….meydana gelir.
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 ÖZET

En küçük canl› birimi olan hücrenin ifl görebilmesi organel iflbirli¤i ile gerçekleflir.
Çok hücreli canl›larda ise belirli görevleri yapmak üzere özelleflmifl hücre topluluklar›
vard›r. Organizmada belirli görevleri yapan özelleflmifl hücre topluluklar›na doku denir.
Dokular› inceleyen bilim dal›na ise doku bilimi ( histoloji ) denir. Doku, hücreler ve
hücreler aras› maddeden oluflur. Hücreler aras› maddeye matriks de denilir.

D o k u l a r, bitkisel ve hayvansal olmak üzere iki bölümde incelenir. Bitkisel dokular,
bölünür doku ( meristamatik doku)  ve bölünmez doku ( sürekli doku)  olarak iki
bölümde incelenir.

Bölünür doku  olgunlaflmam›fl hücreler ve bu hücrelerin sürekli mitoz bölünme
geçirmesiyle meydana gelen fakl›laflmam›fl hücrelerden oluflmufltur. Yeni oluflan bitki
gelifltikçe hücreleri fakl› görevleri yapmak üzere farkl›lafl›r. Bölünür doku kökenine
göre birincil bölünür doku, ikincil bölünür doku olmak üzere ikiye ayr›l›r. Birincil
bölünür doku bitkinin, kök ve gövde ucunda bulunur.  Uç noktalarda bulunan meristem
doku bitkinin boyuna uzamas›n› sa¤alar. ‹kincil bölünür doku bölünmez doku
hücrelerinin hormonlar›n etkisiyle  tekrar mitoz bölünme özelli¤i kazanmas›yla oluflur.

Bölünmez doku,  hücre bölünmesi göstermedi¤i için sürekli doku olarak da adland›r›l›r.
Temelde bölünür doku hücrelerinin farkl›laflmas›ndan oluflan dokulard›r.

Bölünmez dokular görevlerine göre befl bölümde incelenir.
1. Temel doku  ( parankima dokusu) 
2. Koruyucu doku ( mantar doku) 
3. Destek doku
4. ‹letim doku
5. Salg› Doku

Parankima olarak da adland›r›lan temel doku meristem hücrelerinden oluflur.
Temel  doku kök ve gövdenin korteksinde, yapra¤›n mezofil tabakas›nda ve di¤er dokular›n
etraf›nda bulunur. Parankima dokusu hücreleri gerçeklefltirdi¤i görevlerine göre dört
bölümde incelenir: Bunlar; özümleme parankimas›, iletim parankimas›, depo parankimas›,
havaland›rma parankimas›d›r.

Yüksek yap›l› bitkileri fazla su kayb›ndan, çeflitli çevre koflullar›ndan ya da
yaralanma lardan korumak amac › y l a hücrelerin farkl›laflmas› s o n u c u meydana gelen
d o k u, k o r u y u c u d o k u d u r. Bitkilerde epidermis ve mantar doku ( periderm ) olmak üzere
iki tip koruyucu doku bulunur. Epidermis canl› bir doku olup  bitkilerin kök, gövde,
yaprak, çiçek, meyve, tohum gibi k›s›mlar›n üzerinde yer al›r. Koruyucu dokulardan bir
di¤eri de mantar dokudur. Mantar doku mantar kambiyumundan oluflur. Mantar kambiyumu
ise epidermis y a da parankima hücrelerinin bölünme yetene¤i kazanmas› ile meydana
g e l i r.  Bitkilerde yer alan bir di¤er doku destek dokudur. Pek doku (kollenkima) ve  sert
doku (sklerankima) olmak üzere iki çeflittir.
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Bitkilerde yer alan iletim doku iletim demetlerini oluflturur. ‹letim demetleri
bitkinin topraktan ald›¤› suyu ve yapraklar›nda üretti¤i organik maddeleri tafl›makla
görevlidir. ‹letim demetleri odun borular› (ksilem) ve soymuk borular› (floem) olmak
üzere iki çeflittir.

Bitkilerde bulunan di¤er bir doku salg› dokudur. Bu doku salg› üretmekle görevlidir. 

Hayvansal dokular, epitel doku, ba¤ ve destek doku, kas doku ve sinir doku olmak
üzere dörde ayr›l›r.

Vücudun d›fl›n› örten, ayn› zamanda  organlar›n ve vücut boflluklar›n›n içini  saran doku
epitel dokudur. Epitel doku; örtü epiteli, bez epiteli ve duyu epiteli olmak üzere üç ç e fl i t t i r.

Ba¤ doku matriks ad› verilen hücreler aras› madde içinde da¤›n›k ve seyrek halde
bulunan hücrelerin meydana getirdi¤i bir doku türüdür. Genelde di¤er dokular› bir
arada tutma ve bunlara desteklik sa¤lama görevi yapar.

Ba¤ ve destek dokuda yap› ve görevlerin göre befl grupta incelenir:
• Temel ba¤ doku
• K›k›rdak doku 
• Kemik doku 
• Ya¤ doku 
• Kan doku 

Temel ba¤ doku; ba¤ doku hücreleri, hücreler aras› madde ve liflerden oluflur.
Bu dokuda vücudu yabanc› maddelere ve mikroplara  karfl› koruyan mast hücreleri, 
m a k r o f a j l a r ve lökositler de yer almaktad›r

K›k›rdak doku kauçu¤a benzeyen bir maddenin içine gömülü çok say›daki kollajen
liflerden ve k›k›rdak doku hücrelerinden o l u fl u r. K›k›rdak dokunun  kendini yenileyebilmesi
çok zordur. Dokunun herhangi bir hasara u¤ramas› sonucu önce temel ba¤ doku oluflur,
zamanla bu doku k›k›rdak dokuya dönüflür.

Omurgal› canl›larda vücuda desteklik veren iskelet bir tür ba¤ doku olan kemikten
oluflmufltur. Kollajen yap›daki hücreleraras› maddeyi kemik hücreleri oluflturur.

Bir di¤er farkl› görevi üstlenen doku ya¤ dokudur. Ya¤ doku genel olarak deri alt›nda
ve organlar›n etraf›nda bulunur. Hem vücut s›cakl›¤›n› korumada hem de  gerekti¤inde
enerji kayna¤› olarak kullan›lmak üzere ya¤ moleküllerini depolar.

Kan doku di¤er ba¤ doku türlerinden oldukça farkl›d›r. Kan doku plazma ve kan
hücrelerinden oluflur. Plazma; su ve suda çözünmüfl hâlde bulunan proteinler, iyonlar
vb. maddelerden oluflur. Kan hücreleri alyuvar, akyuvar ve kan pulcuklar› olmak üzere
üç çeflittir.
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Alyuvarlar akci¤erlerden ald›klar› oksijeni doku ve organlara iletir, oradan ald›¤› 
k a r b o n dioksiti tekrar akci¤erlere götürür. Böylelikle vücut için gerekli gaz
al›flveriflinigerçeklefltirmifl olur. Akyuvarlar vücuda girerek enfeksiyona neden olan
virüs, bakteri vb. yabanc› canl›lara karfl› vücudu korur. Kan pulcuklar› herhangi bir
kanamada p›ht›laflmay› sa¤layarak kan›n vücut d›fl›na  ak›fl›n› durdurur.

Kan gruplar› alyuvar hücrelerinin zar›nda yer alan protein farl›l›¤›na göre
de¤iflkenlik göstermektedir. ‹nsandaki kan gruplar› A, B,AB ve O olarak dört çeflittir.

Kan uyuflmazl›¤› olan kiflilerden birbirlerine kan nakli yap›lmaz. Çünkü
uyuflmazl›¤›n oldu¤u kan gruplar›ndaki antijen ve antikorlar birleflerek çökelmeye bu
da ölüme neden olur. Kan gruplar›n› belirleyen di¤er faktör Rh faktörüdür. Rh 
antijenleri ço¤unlukla bir çok kiflide bulunur.

Kas doku kas lifi denilen hücrelerden meydana gelir. Kas lifleri uzun ve incedir.
Her kas lifi  miyofibril denilen ayn› zamanda kas›lmay› sa¤layan  proteinleri içerir. Kas
doku düz kas, çizgili kas ve kalp kas› olmak üzere üçe ayr›l›r. Düz kaslar istemsiz,
çizgili kaslar ise istemli çal›fl›r. Kalp kas› yap›sal olarak çizgili kas olmas›na ra¤men
istemsiz çal›fl›r.

Bir di¤er doku türü de sinir dokudur. Sinir doku, sinir hücrelerinden yani nöronlardan
oluflur. Nöronlar vücut içerisinde sinirsel uyar›lar› iletmek için özelleflmifl hücrelerdir.
Sinir dokunun bu anlamda görevi vücuda d›flardan gelen ve vücut içinde oluflan
uyar›lar› alarak organizmada ilgili organlara iletmektir.
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. TEST I

1. Afla¤›daki dokulardan hangisi kaslara ve organlara tutunma yüzeyi oluflturur?

A. kemik doku      
B. epitel doku      
C. kan doku        
D. k›k›rdak doku 

2. Afla¤›dakilerden hangisi ba¤ ve destek doku de¤ildir?

A. kan doku      
B. kas doku      
C. ya¤ doku       
D. temel ba¤ doku 

3. Afla¤›dakilerden hangisi epitel dokunun görevlerindendir? 

A. vücuda destek olmak 
B. ince ba¤›rsakta baz› maddelerin emilimini sa¤lamak 
C. kas›lmay› sa¤lamak 
D. kan üretimini sa¤lamak

4. Afla¤›dakilerden hangisi ba¤ ve destek dokunun görevleri aras›ndad›r?

A. d›flar›dan al›nan uyar›lar›n organlara iletilmesi 
B. dokular› bir arada tutma ve desteklik sa¤lamak
C. süt, gözyafl› gibi salg›lar› sa¤lamak 
D. vücudun savunmas›n› sa¤lamak

5. Vücutta akci¤erlerden organlara oksijen tafl›yan yap› afla¤›dakilerden hangisidir?

A. kan pulcuklar›       
B. kan plazmas›     
C. alyuvar          
D. akyuvar

6. Akyuvarlar afla¤›daki yap›lardan hangisinde yap›l›r ve depo edilir? 

A. kemik ilikleri      
B. k›k›rdak doku   
C. temel ba¤ doku      
D. plazma
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7.  Afla¤›daki organlardan hangisinde çizgili kas bulunur? 

A. ba¤›rsak     
B. kalp       
C. dalak        
D. a¤›z

8. Afla¤›dakilerden hangisi bir sinir hücresinde yer almaz?

A. miyelin k›l›f      
B. dentrit      
C. aktin        
D. akson 

9. Afla¤›dakilerden hangisi bitkilerde sürekli mitoz bölünme yetene¤ine sahip       
dokudur?

A. bölünür doku       
B. temel doku       
C. iletim doku        
D. mantar doku 

10. Kambiyum denilen yap›dan afla¤›da verilenlerden hangisi oluflur?

A. birincil bölünür doku     
B. iletim doku    
C. epidermis
D. salg› doku 

11. Afla¤›dakilerden hangisi bir temel doku ( parankima) çeflidi de¤ildir? 

A. özümleme parankimas›   
B. iletim parankimas›    
C. depo parankimas›   
D. havaland›rma parankimas›

12. Afla¤›dakilerden hangisi destek doku çeflididir?

A. epidermis    
B. odun borular›    
C. kollenkima    
D. soymuk borular›
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13. Mantar dokuda gaz al›flveriflini sa¤layan yap› afla¤›dakilerden hangisidir? 

A. kovucuk    
B. stoma    
C. epidermis   
D. parankima 

14. Afla¤›daki yap›lardan hangisi bitkilerde su ve suda çözünmüfl tuzlar› organlara 
iletir?

A. soymuk borular›   
B. stoma
C. odun borular›   
D. özümleme parankimas›   

15. Afla¤›dakilerden hangisi salg› dokunun görevlerinden de¤ildir?

A. bitkiyi mikroorganizmalardan korumak
B. tozlaflmay› sa¤lamak 
C. böcekçil bitkilerde böceklerin sindirilmesini sa¤lamak 
D. fotosentez ürünlerini ilgili organlara tafl›mak 
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