


İnsanda destek ve hareket sistemi elemanları

 kıkırdak

 kemik ve

 kas

dokudan oluşmuştur.

Embriyo döneminde tamamen kıkırdaktan oluşan iskelet daha sonra büyük ölçüde kemikleşir. Fakat kıkırdak doku belli bölgelerde varlığını

sürdürür.

Kıkırdak doku 

Vücudun esnek olan destek dokusudur.  
Kan damarı ( kan ve lenf ) ve sinir ağı bulundurmayan kıkırdak doku, bağ dokudan difüzyonla beslenir. Boşaltım maddelerini de aynı yolla 
uzaklaştırır.  

Kıkırdak dokunun vücuttaki temel vazifeleri şunlardır.

 Yumuşak dokuları korumak ve desteklemek
 Eklem yüzeylerinde bulunması sebebiyle kemik hareketlerini kolaylaştırmak
 Embriyoda kemiklerin ve iskelet sisteminin gelişmesine, ayrıca büyüme çağında özellikle uzun kemiklerin büyümesine yardımcı olmak ( epifiz

plak )
 Solunum sisteminde soluk borusu ve bronşların kapanmasını önleme



Kıkırdak doku diğer dokularda olduğu gibi hücreler ve hücrelerin arasını dolduran hücreler arası
maddeden oluşmuştur.

Kıkırdak dokunun hücrelerine özel olarak kondrosit, hücreler arası maddesine ise kondrin adı verilir.
Ara madde kıkırdak hücreleri tarafından sentezlenmektedir.

Kondrositler ara maddeden bir kapsülle ayrılmış olarak bulunan boşluklar içinde topluluklar halinde
bulunur. Bu topluluklar kondron adını alır.

Erişkin kıkırdak doku hücreleri olan kondrositler, kondroblast denen hücrelerden oluşmaktadır.

Bir veya iki çekirdekli olabilen kondrositler, yakından incelendiğinde mikrovilluslu yapıları dikkat çeker. Bu yapı ara
maddenin oluşturulması ve sentezlenmesi bakımından son derece önemlidir.

Kıkırdak dokunun kesilmesi veya yaralanması sonucunda hasar görmesi, tamiri çok zor ve uzun süre gerektiren bir durum

ortaya çıkarır. Kıkırdağın damardan yoksun olması, kondrositlerin hareketsizliği ve çok zor çoğalabilmeleri tamiri

güçleştiren etkenler olarak sayılabilir.

Eğer hasar büyükse kıkırdak kireçleşerek yerini kemiğe terk eder. Zedelenen bölge sadece kıkırdak zarı ( perikondriyum )

ise buradaki bağ doku hücreleri kıkırdak hücreleri üreterek hasarı tamir edebilirler.



Kıkırdak doku, ara madde miktarı ve bu ara maddede bulunan liflerin sayı ve düzenleniş şekline göre 3 farklı gruba ayrılır.

 Hiyalin ( saydam ) Kıkırdak
 Elastik Kıkırdak
 Fibröz Kıkırdak

HİYALİN KIKIRDAK ELASTİK KIKIRDAK FİBRÖZ KIKIRDAK

 Vücutta en çok bulunan kıkırdak tipidir. 
 Hücreler arası maddesi şeffaf ve 

homojendir. 
 Hücre sayısı diğer kıkırdak tiplerinden 

fazladır. 
 Sahip olduğu kollojen lifler sayesinde 

bükülmeyen ve basınca dayanıklı olan 
bu kıkırdak, tüm omurgalıların embriyo 
dönemindeki iskeletini oluşturur. 

 Ergin insanda soluk borusu, bronş,  
burun, kaburga uçları ve uzun 
kemiklerin uç kısımlarında bulunur.

 Bol miktarda elastik lif içermesi 
sebebiyle bükülebilir özellikledir. 

 Karada yaşayan memelilerin kulak 
kepçesinde, kulak yolunda, östaki 
borusunda ve epiglotta bulunur. 

 Elastik kıkırdak kemikleşme göstermez.

 Sıkı bağ doku ile hiyalin kıkırdağın 
karışımdan oluşmuş kıkırdak tipidir. 

 Hücreler arası maddesinde bol miktarda 
kollojen lif bulundurur. 

 Basınca ve çekmeye karşı dayanıklıdır. 
 Omurlar arası disklerde, kalça 

kemiklerinin birleşim yerinde, tendon
larda, menisküslerde ( diz eklemi
yatakları ) ve köprücük kemiği eklem 
lerinde bulunur.

 Kıkırdak zarı ile çevrili değildir.



Kıkırdak doku ile ilgili;

I. Vücudun esnek olan destek dokusudur.
II. Kan ve lenf damarı ile sinir içermez.
III. Tüm tipleri kıkırdak zarı ile çevrilidir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) I II ve III

İnsanda destek ve hareket sistemi ile ilgili aşağıda 
verilenlerden hangisi yanlıştır? 

a) Kıkırdak kemik ve kas dokunun uyumlu 
birlikteliğinden oluşur.

b) İnsanda embriyo döneminde kıkırdaktan oluşan 
iskelet yetişkinlik döneminde tamamen kemikleşir.

c) Kıkırdak dokunun yavaş metabolizmaya sahip 
olması onarımını zorlaştırmaktadır.

d) Kıkırdak dokunun sınıflandırılmasında ara madde 
miktarı ve ara maddedeki liflerin düzenleniş şekli 
önemlidir.

e) Basınca ve çekmeye en dayanıklı kıkırdak tipi 
fibröz kıkırdaktır.


