
HAREKET SİSTEMİ; 

İskelet Sistemi

• Hareket sistemi iki kısımdan oluşur: 

– iskelet sistemi ve kas sistemi. 

• İskelet sistemi; kemikleri, eklemleri ve 

ligamentleri (bağları) içerir. 

• Kas sistemi de; kasları ve bunların 

aksesuarları olan tendonları, tendon 

kılıflarını, bursa vs yapıları içerir. İskelet 

sistemi vücudun pasif hareket parçasını, 

kas sistemi ise aktif hareket parçasını

oluşturur.



İskeleti oluşturan yapılar

• İnsan iskeleti vücut ağırlığının % 17 

kadarını oluşturan 208-212 arası özel 

kemikten meydana gelmiştir. 

• 25-30 yaşlarda kemiklerin toplam ağırlığı 

5-6 kg kadardır. 

• Kemik dokusunun %30-40’ını organik

maddeler, % 60-70’ini inorganik

maddelerden oluşur.



İskeleti oluşturan kemikler

• Kafatası 8

• Yüz 14

• Kulak 6

• Hyoid 1

• Vertebral Kolon 26

• Sternum ve kostalar 25

• Üst ekstremite ve omuz kuşağı 64

• Alt ekstremite ve omuz kuşağı 64

Bu kemiklerin 177 tanesi istemli hareketlerin oluşumuna 
katılır



Kemik dokunun sağlamlığı

• Kemik dokusu vücuttaki en stabil dokudur. 

• Basınca karşı direnci kıkırdaktan on kat daha 
fazladır. 

• Bu durum 
– inorganik elemanların

• % 85 kalsiyum fosfat(CaPo4), 

• % 10 kalsiyum karbonat(CaCo3), 

• % 5 magnezyum ve alkali tuzları) 

– organik bir temel madde ile birleşmesinden 
kaynaklanır. 

• Kemiğin organik elemanları ise 
– % 95 i kollajen lifler, 

– % 5 de şekilsiz temel maddeden oluşur. 



Kemik dokusu hücreleri

• Kemik osteosit olarak isimlendirilen kemik 
hücrelerini de içerir. 

• 1 mm3 lük insan kemik dokusunda 700-
900 osteosit vardır.

• Bu hücreler belirli bir hücreler arası madde 
içersinde dağılırlar ve  kemik yapımından, 
yıkımından ve kemikteki yapısal 
değişikliklerden sorumludur. 



–Koruma

–Destek

–Hareket

–Mineral depolamak

–Kan hücresi oluşumu

Kemiklerin bir çok görevi 

vardır



Kemik tipleri
• Şekillerine göre tipleri;

– Uzun kemikler
• boyu eninden büyük olan kemikler bu gruba dahil edilir örneğin kol 

ve bacaklardaki kemikler

– Kısa kemikler
• boyu, eni ve kalınlığı eşit fakat düzensiz görünümlü kemiklerdir, el 

bileği (carpal) ve ayak bileği (tarsal) kemikler bu gruba girerler 

– Yassı kemikler
• ince ve açılı kemiklerdir, kaburgalar, skapula, sternum ve kafatası 

kemikleri bu gruba girerler

– Düzensiz kemikler
• diğer hiçbir kategoriye girmeyen kemiklerdir; vertebralar, pek çok 

yüz kemikleri ve kalça kemikleri bu kategoridendir

– Sesamoid kemikler
• tendonlar içine gömülmüş küçük kemiklerdir, örneğin patella





Uzun kemik yapısı

• Vücudun uzun kemikleri (örneğin 
humerus, radius, ulna, tibia) kemiğin 
anatomik yapısını incelemek için iyi bir 
model oluşturur. 

• Uzun kemikler ekstremitelerde bulunan 
kemiklerdir.

• Uzun kemik iki büyük bölüm içerir. 

– Diafiz ve epifiz.



Diafiz 

• Diafiz uzun kemiğin orta(gövde) kısmıdır, yani 

sert kemik dokudan oluşmuş ,içi boş tübüler bir 

yapıdır. 

• Uzun kemiklerin ortasında kavum medullare 

(cavum medullare) adı verilen boşluklar vardır 

• Bu boşluklarda "sarı kemik iliği" diye (medulla 

ossium flava) söylenen yağdan zengin bağ 

dokusu bulunur. 



Epifiz 

• Epifizler uzun kemiğin hyalin kıkırdakla

kaplı eklem uçlarıdır. 





Epifiz çizgisi-epifiz plağı

• Büyümekte olan kemikte, diafiz ile epifiz 

arasında yer alan ve symphysis epiphysis 

(epifiz çizgisi=epifiz plağı=büyüme çizgisi )

olarak bilinen hyalin kıkırdaktan yapılmış bir 

doku katmanı vardır. 

• Büyüme tamamlanıncaya dek kemik 

uzunlamasına büyür; bundan sonra ise epifiz 

hattı kemikleşir yani büyüme durur.



Periosteum:

• Her bir kemik özel bir bağ dokusu tabakası 

ile örtülüdür, buna Periyost (periosteum) 

denir. 

• Damar ve sensitif sinirlerden zengindir. 

• Periosteum bağ ve kirişlerin insersiyo 

(sonlanış) yerleri ve eklem yüzleri dışında 

kemiğin tüm bölgelerini örter. 



Periostun görevleri şunlardır: 

• Kan damarları aracılığıyla kemikleri besler, 

• Elastik bir zarla kemiği sararak onu korur, 

sinirden zengin olduğu için kemiğe gelen 

mekanik bir etkiyi (ağrıyı) haber veriri.

• Rejenerasyon(yenilenme):içerdiği kemik yapıcı 

hücrelerden dolayı kemik dokunun yenilenmesini 

ve bir kırığı takiben yeni kemik dokunun 

oluşmasına katkıda bulunur.



Eklem kıkırdağı

• Kemiklerin eklemlerin yapısına katılacak 

olan eklem yüzleri fasies artikularis (facies 

articularis) hiyalin kıkırdak ile örtülüdür 

• Buna eklem kıkırdağı (cartilago articularis) 

adı verilir.



Kırık sonrası kemik iyileşmesi

• Kemikler aynı sürelerde iyileşmezler;

– Hareketsiz bırakma süresi (immobilizasyon)

– Yaralının yaşı (çocuklarda daha hızlı)

– Kırığın konumuna (yük binen bölgelerde ve 

kanlanmanın kötü olduğu noktalarda daha 

yavaş)



Kemiğin yüklere-streslere 

uyumu
• Mekanik yüklerle karşılaştığında kemiğin 

direncinde artışlara yol açan yapısal 
değişiklikler.

– Uzun kemiklerin kompakt kemik tabakasında 
artma.

– Spongioz kemik yapısında güçlenme.

– Kemik çıkıntılarının ya da kiriş ve eklem 
kapsülünün sonlandığı diğer bölgelerin 
belirgin gelişimi.



Yük azalmasına (hareketsizliğe) 

kemiğin uyumu

• Yeterli mekanik yüke maruz kalmazsa 

osteoporoz (kemik erimesi) gelişebilir.

• Astronotlarda gözlenen kemik erimesi



Kemiklerde Yaygın Kullanılan 

Terimler 
• Tüberositas:kemik üzerindeki 

geniş pürtüklü saha

• Tüberkül:küçük çıkıntı, 

tüksecik

• Spina-spinöz:ince uzun-

dikenimsi çıkıntı 

• Kondil:uzun kemiğin iki 

ucundaki geniş yuvarlak 

çıkıntılar

• Epikondil:kondillerin hemen 

üzerinde bulunan daha küçük 

kemik yapılar.

• Fossa:çukur,çöküntülü yüzey

•Faset:küçük ve düz eklem 
yüzeyi

•Fasies artikularis: düzgün 
eklem yüzeyi

•Kaput: baş

•Krista:keskin kenar

•Trokanter: çıkıntı

•Fissura: yarık

•Foramen : delik

•Sulkus: oluk

•Sinüs: hava ile dolu boşluk



Kıkırdak Dokusu

• Diğer tüm bağ dokusuna benzer olarak 

kıkırdak ta;

– Hücreler (kondrosit)

– Hücreler arası maddeden oluşmuştur



Kıkırdak doku

• Fibröz
– Omurga, pelvik kemer ve dizin kemik yapıları arasında bulunur

– Kemik yapıları destekler, şok emilimi sağlar ve travmalara karşı 
korur.

• Hyalin
– Kemik uçlarında, burun ve solunum organlarının halkalı 

yapılarında bulunur

– Görevi çatı oluşturmak, destek sağlamak ve darbelere karşı 
korumaktır.

• Elastik
– Dış kulak  ve larinksin yapısında bulunur

– Bulunduğu organa esneme özelliği kazandırır, destekler ve dış 
etkenlerden korur.



Hyalin kıkırdağın yüklere uyumu

• Kısa ve uzun süreli yüklenmelerde 
kıkırdakta akut ve kronik uyumlar 
görülebilir.

• Kısa süreli yüklenmelerde hyalin kıkırdak 
kalınlığında % 12-13 lük bir artış gözlenir.

• Isınma egzersizlerinde gözlendiği gibi bu 
artış yüklenme kuvvetlerine karşı kıkırdak 
dokusunu daha dirençli yapar.



Kıkırdaktaki uzun süreli uyumlar 

• Uzun süreli yüklenmeler (örneğin düzenli 

koşu antr.) kıkırdak hipertrofisine yol açar.

• Hipertrofiye hücre sayısındaki ve hücre 

etkinliğindeki artışlar yol açar.

• Sonuçta eklem kıkırdağının artan yüklere  

hasar görmeksizin karşı koyması mümkün 

olur.



Kıkırdak tiplerinin ortak özellikleri

• Kıkırdak dokusu kan ve sinir içermez. Kıkırdak 
yüzeyindeki kapillerlerden ya da eklem 
kıkırdağındaki sinovial sıvıdan difüzyonla beslenir.

• Yaşlanma ile kıkırdağın su içeriği azalır. Bu da 
esneklikte bir azalmaya yol açar.

• Kıkırdak metabolizması düşük ve yenilenme gücü 
sınırlı bir dokudur.

• Kondrosit aktivitesi hormonlardan etkilenir. 
Testosteron bu aktiviteyi artırır, kortizon ise azaltır.

• Kondrositler artan yüklenmelerle uyarıldıklarında 
buna metabolizmalarını hızlandırarak yanıt 
verirler. Kollajen ve temel maddenin yapımı 
artırılarak bu duruma uyum da sağlarlar.



Eklemler 

• Eklem ?

• İki yada daha fazla kemiğin bir araya 
gelerek oluşturduğu yapıya eklem denir.

• Ligament ?

• Eklemleri oluşturan kemikleri bir arada 
tutan güçlü fibröz dokudan oluşmuş band 
yada bağ. Eklemlerin hareketlerini 
destekler yada sınırlandırır.



Eklem türleri

• İki ana gruba ayrılır

– Diartroidal-diartroz-sinovial eklemeler

– Synoartrodial-sinartroz



Sinartroz(synarthroses)

(hareketsiz) eklemler:

• Hiçbir harekete izin vermeyen veya çok az bir 
harekete izin veren  ve kemiklerin arasındaki 
bağlayıcı bir madde ile birleştirilen sabit, 
bükülmez bağlantılardır. 

• Kendi içinde 3 grupta incelenebilir:
– Sindesmoz(syndesmosis)(ligamentöz-bağsal): 

tibia ile fibula arasındaki bağ doku ile sabitlenmiş 
bağlantı.

– Sinkondroz(Syncondrosis)(kartilajinöz-
kıkırdaksal): symphysis pubisin kıkırdaksal 
bağlantısı.

– Sinostoz(Synostosis)(ossöz-kemiksel): Sakrumun 
parçalarının birbiriyle olan bağlantısı.



Diartroz(diarthroses)

(hareketli) eklemler:

• Diartroz eklemler kemiklerin karşılıklı olarak 

oluşturdukları hareketli bir bağlantıdır. 

• Kemik uçları kıkırdak ile kaplıdır ve birbirine 

göreceli olarak hareket edebilirler. Böylece 

gerçek eklemi oluştururlar. 

• Bir diartrozun yapısında şu bölümler bulunur:

– Eklem yüzeyi

– Eklem kapsülü

– Eklem boşluğu kavitesi



Eklem Yüzeyi:

• Eklemleşen kemik uçları hyalin kıkırdakla kaplanmıştır. 

• Bu kıkırdak pürüzsüz bir yüzey sağlayarak sürtünmeyi 
azaltır. 

• Eklem yüzeyi konveks yani dış bükey veya konkav 
iç bükey olabilir. Örneğin omuz ve kalça eklemleri

• Eklem yüzeyleri birbirine uyumlu değilse bu sorun 
kıkırdak yapısındaki diskler ya da menisküslerin 
eklem boşluğuna doğru yerleşmesiyle ile düzeltilir. 

• Çünkü eklem yüzeylerinin büyüklük, konkavite ya da 
konveksite derecelerinde farklılık olabilir. 

• Örneğin diz ekleminde femur ve tibia kemikleri bu 
şekilde menisküsler sayesinde birbirine uyumlu hale 
getirilmiştir.



Eklem Kapsülü:

• Eklem kapsülü eklem kavitesi(boşluğu) için hava 
geçirmez bir katman oluşturarak eklemin etrafını 
çevreleyen bir bağ dokusudur. 

• Eklem kapsülü iki tabakadan oluşur. 

• İç tabaka düzgündür ve eklem yüzeylerini 
yağlayarak kayganlığını arttıran sinovyal sıvı 
salgılar. 

• Dış katman ise kollajen bağ dokusundan 
yapılmıştır.



Eklem Boşluğu:

• Eklem yüzeyleri arasında bulunan boşluğa 

denir. 

• Bu boşluk çok küçüktür ve eklemlerin 

hareket sınırlarını artırır.



Diartrozların Sınıflandırılması:

• Diartrozlar eklemin hareketliliği, eklemi 

oluşturan yüzeylerin şekilleri ve eklem 

bağlarının düzenleniş biçimlerine göre 

sınıflandırılırlar. 



Eklemin Stabilitesi, Sağlamlığı, Eklem 

Hareketlerini Kısıtlayan Faktörler;

• Bir eklemin stabilitesi 5 önemli faktöre 

bağlıdır;

• Eklem Yüzeyi (kemik yüzeyler), 

• ligamentler(bağlar) ve

• Kaslar

• Fascia ve deri

• Atmosfer basıncı



Eklem Yüzeyi:

• Eklem yüzeyleri arasındaki uyum eklemin 

hareketlerini etkiler. Örneğin kalça ekleminde 

olduğu gibi birbirine uyumlu eklem yüzeylerinden 

oluşan eklemlerde hareket genişliği ve eklemin 

stabilitesi oldukça iyidir. 

• Bunun yanında diz ekleminde olduğu gibi 

uyumsuz eklem yüzeylerinden oluşan 

eklemlerde stabilite kötü olduğu kadar hareket 

serbestisi de sınırlıdır.



Ligamentler:

• Eklem civarında bulunan fibröz bantlardır 

ve eklemin aşırı hareketine engel olurlar.





Kassal yapılar

• Kemik yapının stabiliteye katkısının az 

olduğu eklemlerde eklemi saran kaslar ve 

onların tendonları eklem stabililtesinde 

önemli rol oynar

• Buna örnek omuz eklemidir.



Fascia ve deri

• Kasları kılıflar halinde saran fascia bazen 

eklemeleri de destekler

• Örneğin diz iliotibial traktusun dizi 

desteklemesinde olduğu gibi.



Atmosfer basıncı

• Eklem kapsülünün hava geçirmez olması 

eklem içinde negatif bir basın oluşturur.

• Eklem içindeki basınç stabilitede 

önemlidir.


