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KIKIRDAK DOKU 

• Kıkırdak doku hücrelerine ……….……..….., hücre ara 

maddesine ise ……………...…… denir.kondrin

kondrosit

• Bu hücreler kapsül ile çevrilidir.

• Kıkırdak doku, büyük oranda çevredeki bağ dokudan besin ve 

gaz alışverişi yapar. 

• Kemiklerin ucunda eklem bölgesinde bulunan kıkırdak doku, 

hareket esnasında sürtünmeden doğan aşınmayı engeller.

• Uzun kemiklerin uç kısmında bulunan epifiz plağı kıkırdak yapılı 

olup, büyüme çağı boyunca kemiklerin boyuna uzamasını sağlar.

Kapsül

Kondrosit

Kondrin



• Kondrin, homojen, saydam ve camsı bir

görünümdedir. Yapısında kollajen lifler

vardır. Bundan dolayı basınca

dayanıklıdır. 

• Embriyo döneminde iskelet, hiyalin

kıkırdaktan yapılmıştır. Ergin bireylerin

bronşlarında, soluk borusunda, burunda, 

kemiklerin eklem başlarında ve kaburga

uçlarında hiyalin kıkırdak bulunur. 

• Kondrinde, bol miktarda elastik lif içerir.

• Bu yüzden bükülme özelliğine sahiptir.

• Kulak kepçesi, kulak yolu, östaki borusu ve 

epiglotis elastik kıkırdaktan meydana gelmiştir. 

• Kondrinde, kollajen lifler oldukça fazla, 

kıkırdak hücreleri ise azdır. 

• Basınç ve çekmeye karşı en dayanıklı 

dokulardır.

• Omurlar arasındaki disklerde ve 

köprücük kemiği gibi kemiklerin eklem 

yaptığı yerlerde fibröz kıkırdak bulunur. 

KIKIRDAK DOKU ÇEŞİTLERİ 

Kondrosit sayısı azalır. Kondrindeki lif miktarı artar.

Hiyalin Kıkırdak Elastik Kıkırdak Fibröz Kıkırdak



Kemikler, yan yana ve uç uca geldiklerinde görevlerine ve hareket durumlarına göre aralarında bağlantılar yaparlar.  Bu bağlantılara eklem denir. 

EKLEM ÇEŞİTLERİ 

Tam Oynar Eklemler:

• Vücudun çok hareketli olduğu kısımlarında bulunur. 

• Oynar eklem bölgesinde ligament olarak adlandırılan iki kemiği 

bağlayan eklem bağları bulunur. 

• Bu tür eklemlerde eklemi oluşturan iki kemiği uç kısmı bağ dokudan 

yapılmış bir eklem kapsülüyle sarılmıştır. 

• Bu kapsülün de iç yüzeyini ince bir zar sarar. Buna eklem zarı veya 

sinoviyal zar denir. 

• Eklem zarının ürettiği sıvıya eklem sıvısı veya sinoviyal sıvı denir. 

• Eklem boşluğunda toplanan bu sıvı ortamı kayganlaştırarak hareketi 

kolaylaştırır. 

• Ayrıca eklemi oluşturan kemiklerin uçları kıkırdak dokuyla örtülüdür. 

• Eklem kıkırdakları kemiklerin ucunu örterek hareket sırasında 

sürtünmeden doğan aşınmayı engeller. 

• Kol ve bacaklarda, el ve ayak bileklerinde, alt çene kemiğinde bulunan 

eklemler, boyun omurlarından ilk ikisi arasındaki eklemler tam oynar 

eklemlere örnektir.

Ligament

Eklem kapsülü

Sinoviyal sıvı

Sinoviyal zar

Eklem kıkırdağı



• Hareketleri sınırlı olan eklemlerdir.

• Ligament ve eklem kıkırdakları vardır.

• Eklem sıvısı az ya da yoktur. Eklem kapsülü 

yoktur.

• Kaburgaların göğüs kemiği ile yaptığı eklemeler 

ve omurlar arası eklemler yarı oynar eklemlere 

örnektir. 

• Omurlarda disklerin kaymasıyla bel fıtığı denen 

omurga rahatsızlıkları oluşur. 

EKLEM ÇEŞİTLERİ 

Yarı Oynar Eklemler

Boyun omurları
7

Sırt omurları
12

Bel omurları
5

Sağrı omurları
5

Kuruk sokumu 
omurları

4

Omurlar 
arası disk



EKLEM ÇEŞİTLERİ 

Oynamaz Eklemler

• Bu tür eklemlerde kemikler birbirine çok 

sıkı bağlandığından hareket etmezler. 

• Kemiklerin uzantıları bir testerenin dişleri 

gibi girinti ve çıkıntılarla birbirine 

bağlanmıştır.

• Oynamaz eklemlerde eklem sıvısı, eklem 

kıkırdağı, eklem kapsülü gibi yapılar 

bulunmaz. Eklem bağları vardır.

• Kafatası kemikleri arasındaki eklemler, 

kuyruk sokumu omurları, kalça kemerini 

oluşturan eklemler örnek verilebilir. 

Alın kemiği Yan kafa 
kemiği

Arka kafa 
kemiği

Şakak 
kemiği

Altçene 
kemiği

Üstçene 
kemiği

Elmacık 
kemiği

Oynamaz eklem


