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Anatomi ve Fizyoloji ?

 Anatomi; 

vücudun normal Ģeklini; yapısını,organları 
ve bu organlar arasındaki yapısal, görevsel 
iliĢkileri inceleyen bilim dalıdır, 

 Fizyoloji 

bütün bu yapıların ve organların 
fonksiyonlarını ve bu fonksiyonların nasıl 
yerine geldiklerini inceleyen bir bilimdir.



Yaşayan organizmaların 
karakteristik özellikleri

A. Metabolizma

B. Uyaranlara cevap verme= 
Responsiveness

B. Hareket (bütün yapısal düzeylerde) 

C. Büyüme/farklanma; 
Growth/Differentiation

D. Üreme- Reproduction



İnsan vücudunun 
organizasyonu





Kimyasal Düzeydeki 
Organizasyon

 En basit düzeyde gerçekleĢen 
düzenlemedir.

 Kimyasal organizasyon;

 atomik, 

 elementer ve 

 moleküler düzeyde gerçekleĢir.



Element

 Bütün maddeler; demir, kalsiyum ya da 
oksijen gibi saf kimyasal maddeler, 
kimyasal elementlerden oluĢur. 

 Bir element kimyasal olarak daha küçük 
parçalara ayrılamayan maddedir. 





Vücudu oluĢturan elementler

 Vücudun yaklaĢık % 98'i 

 oksijen, 

 karbon,

 hidrojen, 

 nitrojen, 

 kalsiyum ve 

 fosfor olmak üzere sadece altı elementten 
meydana gelmiĢtir. 



Atom 

 Bir atom, bir kimyasal elementin 
karakteristik özelliğini taĢıyan en küçük 
parçasıdır. 

 Proton (+), elektron (-) ve nötronlardan 
(0) oluĢur. 

 Atomun kimyasal özellikleri proton ve 
elektron sayıları ile belirlenir. 





Ġyon

 Proton ve elektronların nisbi sayıları 
partikülün yükünün nötral, pozitif yada 
negatif olacağını belirler. 

 Bu Ģekilde elektriksel olarak yüklü 
atomlara iyon denir. 

 Ġyonlar katyon (+) ve anyon (-) olarak 2 
gruptur. Örneğin, elektrikle yüklü hidrojen 
atomuna hidrojen iyonu denir.



Molekül-BileĢen

 Farklı çeĢitlerde element atomlarının kimyasal 
olarak bileĢimi (bir araya gelmesi) molekülleri 
oluĢturur. 

 Bir kimyasal bileĢim, iki ya da daha fazla farklı 
elementin belli oranlarda birleĢmesinden oluĢan 
bir moleküldür. 

 Su, bir oksijen atomu ile, iki hidrojen atomunun 
kimyasal bileĢiminden oluĢan kimyasal bir 
bileĢendir. 



VÜCUT ORGANĠK VE ĠNORGANĠK 
BĠLEġENLERDEN OLUġUR

 Kimyasal bileĢimler iki geniĢ grupta 
toplanabilir

 Organik ve inorganik . 



Ġnorganik bileĢenler

 Küçük ve basit bileĢenlerdir. 

 Örn: su, tuz, hidroklorik asit gibi basit asitler 
ve amonyak gibi basit bazlar. 

 Bu maddelere, su ve elektrolit dengesinin 
kurulması, hücre zarından dıĢarı maddelerin 
taĢınması gibi birçok hücre faaliyeti için 
gereksinim duyulur. 



Organik bileĢenler

 Karbon içeren geniĢ, karmaĢık 
bileĢenlerdir. 

 Onlar vücudun kimyasal yapı taĢlarıdır ve 
vücut faaliyetleri için gereken enerjiyi 
sağlayan yakıt molekülleri olarak da 
hizmet ederler. 

 Organik bileĢenler, ayrıca yaĢam için 
gerekli olan binlerce kimyasal reaksiyona 
katılır ve onları düzenlerler.



4 önemli organik bileĢen grubu

 karbonhidratlar, 

 lipidler, 

 proteinler ve 

 nükleik asitlerdir. 



Hücresel organizasyon

 Kimyasal düzeyin üzerinde, bir sonraki 
organizasyon düzeyi hücresel düzeydir. 

 Canlılarda, atomlar ve moleküller belirli yollarla 
bağlantı kurarak, vücudu inĢa eden hücreleri 
oluĢtururlar. 

 Ġnsan vücudu, kan hücreleri ve kas hücreleri gibi 
çeĢitli tiplerde yaklaĢık 100 trilyon hücreden 
oluĢur. 

 Hücreler, fonksiyonlarına göre çeĢitli Ģekil ve 
hacimde olmalarına rağmen çoğu sadece 
mikroskopla görülebilecek kadar küçüktür. 





Dokular

 Hücresel düzeyden sonra en üst düzey 
organizasyon doku düzeyidir. 

 Bir doku, belli fonksiyonları yerine 
getirmek üzere uzmanlaĢmıĢ birbiriyle 
yakından ilgili bir grup hücredir.



Vücutta baĢlıca dört doku tipi 
vardır:

1. Epitel doku (epithelium): 

2. Bağ doku (connective doku): 

3. Kas doku :

4. Sinir doku:



Epitel doku (epithelium):

 Vücudun bütün yüzeyini kaplar, bütün 
boĢlukların iç yüzünü örter, bazı epitel dokular, 
salgı bezlerini oluĢturmak üzere özelleĢmiĢlerdir.

 Epitel dokunun bir çok iĢlevleri vardır. Bunlar 
Koruma fonksiyonu, salgı fonksiyonu, emme 
fonksiyonu ve duyu fonksiyonudur.

 Bazı epitel dokular, kaybedilen eskilerin yerini 
alacak yeni hücreleri devamlı üretecek Ģekilde 
hızlı mitoz bölünme yeteneğine sahiptir.



Salgı epiteli-salgı bezleri

 Salgı epiteli hücreleri belli bölgelerde 
kümeleĢerek salgı bezlerini meydana 
getirirler. 

 Ġki tip salgı bezi vardır. Bunlar: endokrin 
(endocrin) bezler ve ekzokrin (exocrine) 
bezler'dir.



Endokrin salgı bezleri

 Endokrin salgı bezleri, salgılarını 
boĢaltacak bir kanala sahip değillerdir. 

 Hormon adı verilen bu ürünlerini, 
kendilerini saran doku sıvısına bırakırlar ya 
da doğrudan kana verirler. 

 Hormon etki edeceği organa kan içinde 
yayılarak taĢınır. 

 Örneğin böbrek üstü bezleri (glandula 
suprarenalis).



Ekzokrin salgı bezleri

 Ekzokrin salgı bezleri ise salgılarını 
taĢıyacak bir kanala sahiptirler. 

 Örneğin ter, ter bezlerinden, kanallar 
aracılığıyla vücut yüzeyine çıkar. 

 Tükürük bezlerinin kanalları tükürüğü ağız 
boĢluğuna iletir. 



Bağ doku (connective doku):

 Vücudun organlarını korur ve destekler, vücudun 
parçalarını birbirine bağlar ve bir arada tutar.

 Bağ dokusunun ana iĢlevi vücudun diğer 
dokularını birbirine bağlamaktır. 

 Bağ dokuları aynı zamanda vücudu ve onun 
yapılarını destekler ve altındaki organları korur. 

 Nerdeyse vücuttaki her organ bağ dokusundan 
destekleyici bir iskelete sahiptir. 

 Bağ doku fibroblast, makrofaj ve mast hücreleri 
ile çeĢitli liflerden oluĢur.



Bağ dokusu lifleri

 Bağ dokusu liflerinin 3 tipi vardır, 

 kollagen (collagen) lifler, 

 retiküler (reticular) lifler ve

 elastik (elastic) liflerdir. 



Kollagen lifler

– Kollagen lifler, sayısı en çok olanlardır. 

– Kollagen lifler vücutta en çok bulunan 
protein olan kollagen proteinleri içerir. 

– Kollagen çok dayanıklı bir maddedir ve 
kollagen lifler vücut yapılarına büyük 
sağlamlık verir.



Retiküler lifler

 Retiküler lifler çok ince liflerdir. 

 Birçok doku ve organları destekleyen ağı 
oluĢtururlar. 



Elastik lifler

 Elastik lifler kolayca esnerler ve esnemesi 
gereken organların önemli bir parçasıdır. 

 Örneğin akciğerdeki hava kabarcıklarının 
duvarlarındaki elastik lifler, hava ile 
dolduğunda bu küçük torbacıkların 
esnemesine ve sonra nefes verirken 
havayı ciğerden atmak için kapanmasına 
izin verir.



Bağ dokusu tipleri

 Bağ dokusunun bazı temel tipleri: 

 GevĢek bağ doku, 

 Yağ (adipose) doku, 

 Kıkırdak doku, 

 Kemik doku, 

 Kan, lenfa ve kan hücreleri üreten dokular.



GevĢek bağ doku

1. Organları birleĢtirir ve doku sıvılarını bir 
arada tutar,

2. Derinin hemen altında, kaslar arasında 
ve epitelyal dokuların altında bulunur.



Adipoz doku

 Derinin hemen altında, böbreklerin 
etrafında , gözün arkasında ve kalbin 
yüzeyinde bulunur.

 Fonksiyonları koruma, izolasyon ve 
yağ depolamaktır.



Organ ve Sistem Organizasyonu 

 Belli fonksiyonları yerine getirmek için 
birlikte çalıĢan doku grupları ve organlar 
vücut sistemini ya da organ sistemini 
oluĢtururlar. 

 Örneğin dolaĢım sistemi; kalp, kan 
damarları, kan, lenf yapıları ve çeĢitli diğer 
organlardan oluĢur.



Ġnsan vücudunu oluĢturan sistemler

Sistem Parçaları

 Deri Cilt, saç, tırnaklar, ter bezleri

 Hareket sistemi Kemikler; kaslar, eklemler

 Kemikler Kıkırdak, ligamentler

 Kaslar Iskelet , kalp kası, düz kas

 Sinir sistemi Sinir ve duyu organları;omurilik ve beyin

 Endokrin sistem Hipofiz, adrenal, tiroid ve diğer kanalsız 
bezler

 Üriner sistem Böbrekler, sidik torbasi ve ilgili kanallar

 Üreme ststemi Testisler, ovaryumlar ve ilgili organlar

 Dolaşım sistemi Kalp, kan damarları, kan, lenfa ve 
lenfa yapları

 Solunum sistemi Akciğerler ve nefes borusu

 Sindirim Sistemi Ağız, özefagus (yemek borusu), mide, ince 
ve kalın bağırsaklar, karaciğer.



SİNDİRİM 
SİSTEMİ



KAS 
SİSTEMİ



SOLUNUM
SİSTEMİ



ÜREME SİSTEMİ
BOŞALTIM SİSTEMİ



DOLAġIM SĠSTEMĠ



LENFATİK 
SİSTEM



ENDOKRĠN SĠSTEM



SİNİR 
SİSTEMİ



Metabolizma ?

 METABOLĠZMA VÜCUDU KORUMAK, 
BÜYÜMESĠNĠ VE ONARIMINI SAĞLAMAK 
ĠÇĠN GEREKLĠDĠR

 Vücutta kimyasal iĢlevlerin tümüne birden 
metabolizma denir.

 Vücutta olan bütün kimyasal iĢlemler 
vücudun metabolizmasını ilgilendirir. 



Anabolizma-katabolizma

 Metabolizmanın iki evresi vardır;

 katabolizma ve anabolizmadır. 



Katabolizma 

 Katabolizma metabolizmanın bozma (yıkma, öğütme) 
evresidir. 

 Hayati iĢlemleri sürdürmek için gereken enerjiyi sağlar . 

 Örneğin katabolizma, iletici sinirlerin itme gücü ve 
kasların kasılması için gereken enerjiyi sağlar. 

 Hücreler, hücresel solunum ile ilgili olarak bir dizi 
karmaĢık katabolik reaksiyonlarla besin moleküllerinden 
enerji alır. Bu iĢlem sırasında belli besinler yakıt olarak 
kullanılır, bunlar parçalanırlar ve açığa çıkan enerji özel 
bir enerji deposu olan ATP (Adenozin trifosfat adenosine 
triphospahate) denen molekül içinde toplanır. 



Anabolizma

 Anabolizma, metabolizmanın yapıcı ve birleĢtirici 
safhasıdır. 

 Anabolizmada, enerji, kimyasal maddelerin ve 
vücudun büyümesi, korunması ve onarımı için 
gereken parçaların üretimi için kullanılır. 

 Yiyeceklerden sağlanan besinler kimyasal 
maddelerin ve vücut parçalarının yapımında 
kullanılan hammaddeleri sağlarlar.



Homeostazis 

 Metabolik faaliyetler, yaĢayan her hücrede 
devamlı olmalıdır ve ilgili iç çevreyi ya da 
vücudun durumunun sürekliliğinin (dengesini-
düzenliliğini) korunması için dikkatlice 
ayarlanmalıdırlar. 

 Vücudun iç durumunun dinginliği dıĢ çevrede 
koĢullar değiĢse bile korunmalıdır.

 Ġç dengenin sürekliliği ile bağlantılı bu otomatik 
koruma eğilimine homeostazis denir. 



Homeostatik mekanizma

 Dingin durumu korumak için tasarlanmıĢ 
mekanizma, homeostatik mekanizma olarak 
adlandırılır . 

 Zorlayıcı bir uyaran, homeostazis'i bozan bir 
uyarandır ve vücutta strese (zorlanma, baskı) yol 
açar. 

 Homeostatik mekanizma stresi dengeleyemediği 
ve eski durumuna getiremediği zaman, stres, 
hastalığa ya da ölüme bile neden olan kusurlu 
bir iĢleyiĢe yol açar.



Homeostazis



Homeostatik mekanizma nasıl çalıĢır?

 Geri bildirim (geri besleme, fidbek, 
feedback) sistemi ile çalıĢır. 

 Iki türlü fedback sistem vardır. 

 Pozitif ve nagatif feedback.



Negatif fidbek sistem

 Düzenleyici mekanizmanın görevi uygun 
olmayan değiĢikliği önlemektir, böylece eski 
duruma dönüĢü sağlar. 

 Bu negatif fidbek sistemdir, çünkü düzenleyicinin 
yanıtı uyaranı geri çevirnıektir. 

 Vücuttaki çoğu homeostatik mekanizmalar 
negatif fidbek sistemlerdir. 

 Vücut ısısı, kandaki Ģeker düzeyinin ayarı (glikoz) 
ve birçok diğer metabolik iĢlemler, negatif fidbek 
ile düzenlenir.



Negatif fidbek sistem



Pozitif fedbek sistem

 Vücudun birkaç pozitif fidbek sistemi vardır. 
 Bu sistemlerde sabit durumdan farklılaĢmalar, 

değiĢikliklerin Ģiddetini artıran bir dizi olayı 
baĢlatır. 

 Bu pozitif fidbek sistem, doğum eylemi süresince 
iĢler. Bebeğin baĢı annenin rahim ağzını 
zorlarken bir refleks hareketi rahimin kasılmasına 
yol açar. Kasılma bebeğin baĢını tekrar rahim 
ağzına doğru zorlar. Bu bir diğer kasılma ile 
sonuçlanır ve pozitif fidbek bebek doğana kadar 
sürekli olarak tekrarlanır.







ANATOMİK TERİMLER VE 
KAVRAMLAR

 Anatomi bir tanım bilimidir. 

 Vücudun bütününe ve yapıların birbirlerine 
göre olan pozisyonlarını belirlemek için tek 
anlamlı terimler kullanılır.



Anatomik pozisyon

 Ayakta dik duran, baĢ dik, yüz karĢıya 
dönük, ayaklar bitiĢik, kollar iki yanda 
sarkık ve avuç içleri karĢıya bakan bir 
insanın durumuna anatomik pozisyon 
denir. 



Yön-yer belirten terimler

 Süperior(cranial,cephalic,rostral): Kafaya 
yakın olan veya bir yapının üst bölümü.

 Ġnferior(Caudal): Ayağa yakın olan veya bir 
yapının alt bölümü. Örneğin mide kalbin 
inferior undadır.

 Anterior(ventral):Vücudun ön tarafına yakın 
olan.

 Posterior(dorsal): Vücudun arka tarafına 
yakın olan.



Yön-yer belirten terimler

 Medial:Vücudun orta hattından geçtiği 
varsayılan hayali çizgiye yakın olan.

 Lateral: Orta hatta daha uzak olan.

 Proksimal: Vücudun gövde kısmına daha 
yakın olan. Bir ekstremitenin gövdeye 
tutunduğu noktaya yakın olan.

 Distal: Gövdeye uzak olan.



Yön-yer belirten terimler

 Superficial(external): Vücut yüzeyine yakın olan.

 Deep: Vücudun içine doğru olan yüzeyel olmayan.

 Plantar: taban ile ilgili, ayak tabanı.

 Palmar: El ayası ile ilgili, avuç içi.

 Dorsal: Sırt anlamındadır, örneğin el sırtı veya 
ayak sırtı gibi.



Yön-yer belirten terimler

 Parietal: Vücut boĢluğu duvarları veya bir organı 
saran membran dır.

 Viseral: Ġç organı saran membran veya iç organ 
anlamında kullanılır.

 Extremite: Uç anlamına gelir, üst extremite: kol-
ön kol-el, alt extremite:uyluk-bacak-ayak tan 
oluĢur.

 Aksiyal bölüm: BaĢ, boyun, toraks(göğüs 
bölgesi), abdomen(karın bölgesi) ve pelvisi(kalça 
bölgesi) içerir.



Hareket ile İlgili Terimler

 Fleksiyon: Bükülme anlamında kullanılır.  Bu hareket ile 
eklemi oluĢturan iki kemik arasındaki açı daralır. Sagital 
eksen  çevresinde ve sagital düzlem üzerinde gerçekleĢir.
 Hiperfleksiyon: aĢırı bükme, kolun baĢ üzerine doğru 

kaldırılması

 Lateral fleksiyon: yanlara bükülme

 Ekstansiyon: Fleksiyon sırasında bükülen eklemin 
düzelmesine denir. Fleksiyon hareketi ile aynı düzlem ve 
eksende yapılır.
 Hiperkstansiyon: aĢırı germe-ekstansiyon pozisyonundan daha 

ileriye gerdirmedir.



Hareket ile İlgili Terimler

 Abduksiyon: Bir ekstremitenin frontal 
düzlemde orta hattan uzaklaĢmasına denir.

 Adduksiyon: Bir ekstremitenin vücuda 
yaklaĢmasına verilen isimdir.

 Horizontal adduksiyon 90 derece 
fleksiyondaki kolun yatay olarak gövdeye 
yaklaĢtırılması

 Horizontal abduksiyon 90 derece 
fleksiyondaki kolun yatay olarak gövdeden 
uzaklaĢtırılması



Hareket ile İlgili Terimler
 Rotasyon:Ekstremitenin ortasından geçen dik 

eksen etrafında yaptıkları harekete rotasyon 
denir. Diğer bir ifadeyle vücudun herhangi bir 
parçasının kendi ekseni etrafında yaptığı 
hareket verilen isimdir.
 Ekstremitenin yan kenarını öne çeviren rotasyona iç 

rotasyon, arkaya çeviren rotasyona dış rotasyon adı 
verilir. 

 Baş ve boynun sağa ve sola çevrilme hareketine sağ 
ve sola rotasyon denir

 Önkoldaki iç rotasyon hareketine özel olarak 
pronasyon, dış rotasyon hareketine de supinasyon
denir. 

 El baş parmağının el küçük parmağına 
yaklaşmasına ise oppozisyon denir.



Hareket ile İlgili Terimler

 Ayak bileği ekleminde sagital düzlemde 
yapılan ayak tabanına doğru bükülmeye 
plantar fleksiyon denir, ayak sırtına 
doğru yapılan bükülmeye ise dorsal 
fleksiyon denir. 

 Ayak tabanının içe doğru bükülmesine 
inversiyon, dıĢa doğru bükülmesine 
eversiyon denir.



Hareket ile İlgili Terimler

 Ard arda yapılan fleksiyon-ekstansiyon, 
abduksiyon-adduksiyon hareketlerinin bir 
kombinasyonuna sirkumduksiyon denir. 
Örneğin kol ile omuz ekleminde dairesel 
hareketin yapılması. 



Vücut Düzlemleri
 Herhangi bir anatomik tanım birbirini dik kesen 3 

ana düzlem temel alınarak yapılır.

 Sagital Düzlem: Vücudu önden arkaya dik kesen 
düzlemlerdir. Vücudu sağ ve sol iki parçaya ayırır.

 Transvers(horizontal) Düzlem: Vücudu enine 
kesen düzlemlerdir. Vücudu süperior ve inferior 
bölümlere böler.

 Frontal(coronal) Düzlemler: Vücut boyunca 
vücudu sağdan sola kesen düzlemlerdir. Vücudu 
anterior ve posterior bölümlere ayırır.



Vücut eksenleri

 Frontal-Horizontal eksen

 Soldan sağa doğru uzanan eksendir

 Sagital-Horizontal eksen

 Önden arkaya doğru uzanan eksendir

 Vertikal (dikey)eksen

 Yukarıdan aĢağıya doğru dikey olarak uzanan 
eksendir



Eksen ve düzlemlerde hareket

 Bir düzlemde yapılan hareketler o düzleme 
paraleldir

 Bir düzlem ve onu bir noktadan dik olarak 
gelip geçen eksen aynı hareketi yaptırırlar



Sagital düzlem, Frontal-Horizontal 
eksende yapılabilen hareketler

 Fleksiyon-Ekstansiyon

 Hiperfleksiyon-Hiperkestansiyon



Frontal Düzlem, Sagital-horizontal 
eksende yapılabilen hareketler

 Abd-Add

 Lateral fleksiyon

 Hiperabduksiyo-hiperadduksiyon



Transvers düzlem, Vertikal eksende 
yapılabilen hareketler

 Ġnternal ve eksternal rotasyon

 Sağa-sola rotasyon

 Supinasyon-pronasyon

 Horizontal abd-horizontal add


