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• Kaslarda hücreler arası madde bulunmaz. 

• Kas hücresinin sitoplazmasına ……………………………, hücre zarına ise ……………….…………. denir.

• Kas hücrelerinin endoplazmik retikulumuna …………….……………………… denir. 

• Sarkoplazmada kasılmayı sağlayan ………….………….. olarak adlandırılan telcikler vardır. 

• Bu telcikler …………………………… proteinlerinden oluşur. 

KAS DOKUSU 
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KAS DOKU ÇEŞİTLERİ 

• Hücreleri mekik şeklindedir.

• Tek çekirdeklidir.

• Çekirdek hücrenin ortasında bulunur.

• Aktin ve miyozinleri sitoplazmada 
homojen dağılım gösterir. Bantlaşma
yapmazlar.

• Otonom sinirlerin kontrolünde çalışır.

• İstemsiz, yavaş çalışır ve yorulmazlar.

• Kalp dışındaki iç organlarımızın bir 
kısmında bulunur.

• Hücreleri uzun ve silindirik yapıdadır.

• Çok çekirdekli bir görünüme sahiptir.

• Çekirdekler sitoplazmanın kenarında 
bulunur.

• Aktin ve miyozinler bantlaşma gösterir.

• Somatik sinirlerin kontrolünde çalışır.

• İstemli, hızlı çalışır. Çabuk yorulurlar.

• Kol ve bacak kasları, diyafram kası, göz 
kapağı kasları

• Demir içeren miyoglobin adı verilen 
verilen pigmentleri sayesinde kırmızı 
renklidir. Miyoglobin, oksijenli solunum 
için mitokondriye oksijen taşır.

• Şekil itibariyle çizgili kaslara, çalışma 
prensibiyle düz kaslara benzerlik 
gösterirler.

• Hücreler düzgün silindirik yapıda olmayıp, 
dallanmalar gösterirler. Bu dallanmalara 
interkalar disk denir. Uyartıların hücreler 
arası yayılmasını sağlar.

• Bir ya da iki çekirdeklidir.

• Çekirdekler hücrenin ortasındadır.

• Aktin ve miyozinler bantlaşma gösterir.

• Otonom sinirlerin kontrolünde çalışır.

• Kendi impulsunu kendisi üretir.

• İstemsiz ve ritmik çalışır.

• Miyoglobin adı verilen pigmentleri 
sayesinde kırmızı renklidir.

İnterkalar disk

Düz Kas Çizgili Kas Kalp Kası



NOT
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Çizgili Kasların Çalışma Prensibi (Kayan Filamentler Hipotezi) 

Kasın hacmi değişmez

ATP harcanır

KASILMA SIRASINDA GEVŞEME SIRASINDA

• Z çizgileri birbirine yaklaşır.

• I bandı daralır.

• H bandı daralarak kaybolur.

A bandının boyu değişmez

• Aktinler miyozinler üzerinden 
kayarak birbirine yaklaşır.

Aktin ve miyozinlerin boyu değişmez.

• Z çizgileri birbirinden uzaklaşır.

• Aktinler miyozinler
üzerinden kayarak uzaklaşır.

• I bandı genişler.

• H bandı yenide ortaya çıkar.

Her iki durumda da,

• Kasın boyu uzar eni daralır.• Kasın boyu kısalır eni genişler.

• Sarkomer boyu kısalır. • Sarkomer boyu uzar.

A bandı

H bandı
I bandıI bandı

Z Çizgisi Z Çizgisi

Sarkomer



Kas Kasılmasının Kimyasal Mekanizması

• Kas hücresine impuls getiren motor nöronların kas ile bağlantı 
yaptığı bölgeye motor uç plak denir.

• Motor nöronun akson ucundan nörotransmitter maddeler 
(Asetil kolin) ekzositozla sinapsa boşaltılır.

• Sinapsı difüzyonla geçen asetil kolin sarkolemmadaki reseptörlere 
tutunarak depolarizasyona neden olur.

• Sarkoplazmik retikulum uyarıyı aldığı gibi Ca iyonlarının 
sarkoplazmaya geçişini sağlar.

• Sarkoplazmaya geçen Ca iyonları troponin kompleksine 
bağlanarak, miyozinlerin aktinlere bağlanmasını sağlar. Bu 
esnada miyozin üzerindeki ATP az enzimi sayesinde ATP 
hidrolizinden açığa çıkan enerji ile aktinler miyozinler üzeriden
kaymaya başlar. Kas kasılır.

• Sarkoplazmadaki Ca iyonları sarkoplazmik retikuluma geri döner. 
Bu işlem aktif taşımayla olduğu için ATP harcanır.

• Sarkolemmanın içeri doğru çökmesiyle oluşan Transveral (T) 
tübülleri sarkoplazmik retikulama uyarı gönderir.
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• Miyozin başı troponinden ayrılarak kas gevşemeye başlar. Bu işlem 
sırasında da ATP harcanır. 



Kasıl Sarsı Grafiği

Kasın uyarıyı aldıktan sonra bir kere kasılıp 

ve gevşemesine ………………….….. denir.

Kas gevşediği zaman bile bir miktar kasılıdır. Bu 

duruma ………………………..… denir. 

Bu durum canlıya gelen uyarılara karşı tetikte 

olma ve hızlı hareket etme avantajı sağlar. Kas 

tonusu baygınlık ve ölümde ortadan kalkar.

kas tonusu

kas sarsı 

Kasılma 
evresi

Gevşeme 
evresiLatent

evre



Kasa gelen uyarı aralıkları daha da sıklaştırılırsa kas kasılarak öylece 

kalır ve gelen uyarıya cevap veremez. Buna fizyolojik tetanoz denir. 

Fizyolojik Tetanoz

Yarı fizyolojik tetanoz
Tam fizyolojik 

tetanoz



Çizgili Kasların Çalışması İçin Enerji Gereksinimi

I. Bir dakikadan kısa bir süre içinde kas, sarkoplazmasında

bulunan mevcut ATP’ leri kullanır. Ve acil enerji deposu olan 

kreatin fosfattan gelen enerji harcanır. Buna doğrudan sistem 

denir.

Kreatin fosfat + ADP Kreatin + ATP
Kreatin kinaz

II. Yoğun egzersiz sırasında kaslar hızlı çalışırken glikozlar hızlı 

bir şekilde pirüvata yıkılır. Buradan gelen ATP’ler kasın hızlı 

çalışması için kullanılır. Ancak bu çalışmaya oranla yeterince 

oksijen olmadığı için pirüvat mitokondriye geçemez, laktik asite

yıkılmaya başlar. Buna glikolitik sistem denir.

Kana karışan laktik asit karaciğerde 

tekrar glikoza çevrilebilir ya da pirüvata

dönüştürülerek oksijenli solunum 

reaksiyonlarına katılır. Çizgili kaslarda 

ve kalp kasında ise glikoza 

dönüştürülemez. Pirüvata çevrilip 

oksijenli solunum reaksiyonlarına 

katılır.Dinlenme hali

III. Kas bu tempoda hızlı çalışmaya devam ettikçe 

solunum hızlanarak kasa yeterli oksijen ulaştırmaya 

başlar. Bu esnada laktik asitler pirüvata dönüştürülerek 

oksijenli solunumda kullanılmaya başlar. Buna oksidatif

sistem denir.



NOTLAR

Tendon (Kiriş) Çizgili kasların kemiklere bağlandığı yerlerde bulunan sıkı bağ dokularıdır.

Rigor mortis (Ölü katılığı), ölüm gerçekleştikten 
kısa bir süre sonra başlayıp kasların ölüm 
sırasındaki kasılmasının ardından, ölüm 

gerçekleştikten sonra ATP üretememesi sonucu 
miyozin başları aktinden ayrılamadığı için kasların  
gevşeyememesinden kaynaklanan bir durumdur. 
Ölümden yaklaşık 3-4 saat sonra başlar. 12 saat 
sonra en tepe noktasına çıkar ve 36 saat sonra 

ortadan kalkar. Ortadan kalkmasının sebebi, kas 
hücrelerinin lizozomları patlayarak otoliz olayının 

gerçekleştirilmesidir. 



NOTLAR

Birbirine zıt yönde çalışan kaslara ……………….……, aynı 

yönde çalışan kasalara ise …………….... denir.

antagonist
sinerjit

Kol ve bacaklardaki kaslar antagonist çalışırken, karın 

ve sırt kasları sinerjit çalışır.

Bükücü kas

Açıcı kas


