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Kem��k Çeş��tler��
İnsan ��skelet��nde başlıca uzun kem��k, kısa kem��k, yassı kem��k ve düzens��z şek��ll�� kem��k olmak üzere dört çeş��t kem��k bulunur.

Kem٠k çeş٠tler٠ ve Kem٠kler٠n Görevler٠ ٠le Özell٠kler٠
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1. Uzun kem��kler

Uzun Kem��kler��n görevler�� ve Özell��kler�� :

Kol ve bacaklarda bulunan, ��k�� ucu ş��şk��n s��l��nd��r şekl��ndek�� kem��klerd��r.

Ş��şk��n olan uç kısımlarına kem��k ucu, ��k�� uç arasında kalan kısma da kem��k gövdes�� den��r.

Uzun kem��kler��n en dış kısmında, kem��ğ��n en��ne büyümes��n�� ve onarılmasını sağlayan kem��k zarı (per��yost) bulunur.

Bu kem��kler��n uç kısımlarında ��nce b��r tabaka hal��nde sıkı kem��k dokusu, onun altında da süngers�� kem��k dokusu vardır.

Kem��k gövdes��, sıkı kem��k dokusudan meydana gel��r.

Bu kısmın ortasında da uzunlamasına kanal şekl��nde b��r boşluk bulunur. Bu boşluk sarı kem��k ��l��ğ�� ��le doludur.

Uzun kem��ğ��n uç kısımlarında ��l��k kanalı bulunmaz ve daha gevşek b��r dokulaşma göster��r. Boşlukları

kırmızı kem��k ��l��ğ�� ��le doludur.

Baş kısımlarında bulunan kıkırdak dokular b��r süre kem��ğ��n boyca uzamasını sağlar. Ep��f��z plağı olarak

adlandırılan bu kıkırdak yapı, büyüme dönem�� tamamlandığında kem��kleş��r ve kem��ğ��n boyuna

büyümes�� durur.

Uzun kem��kler��n ve d��ğer kem��k çeş��tler��n��n en dışını saran sıkı bağ dokusuna kem��k zarı (per��yost) den��r.

Bu zar kem��ğ��n; kalınlaşmasını, korunmasını ve onarımını sağlar.
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2. Kısa kem��kler

Kısa Kem��kler��n Özell��kler�� ve Görevler�� :
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Boyu ve gen��şl��ğ�� yaklaşık olarak eş��t olan kem��klerd��r.

Ellerde ve ayaklarda bulunan, tarak ve parmak kem��kler�� buna örnek olarak göster��leb��l��r.

Dışta sert (sıkı) kem��k, ortada ��se sünger��ms�� kem��k bulunur.

Kısa kem��klerde ��l��k kanalı yoktur.



Sadece kırmızı ��l��k bulunur.





 

 

3. Yassı kem��kler

Yassı Kem��kler��n Görevler�� ve Özell��kler�� :

Gen��şl��ğ�� daha fazla olan kem��klerd��r.

Yapısı ve dokusu bakımından kısa kem��klerle aynıdırlar.

Kafatası kem��kler��, kaburgalar, kürek ve kalça kem��kler�� bunlara örnekt��r.

4. Düzens��z şek��ll�� kem��kler

Düzens��z Şek��ll�� Kem��kler��n Özell��kler�� ve Görevler�� :

Bel��rg��n b��r şekl�� olmayan kem��klerd��r.

Örneğ��n omurga kem��kler�� g��b��.

Yapısal olarak kısa ve yassı kem��klere benzerler.
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