
 

>> MUTLAKA OKUYUN: B쩅�yoloj쩅� Nasıl Çalışılır?
İnsanda ve yüksek organ쩅�zasyonlu hayvanlarda 쩅�skelet kem쩅�k dokudan oluşmuştur. Kem쩅�k doku; canlı kem쩅�k hücreler쩅� osteos쩅�t ve bu

hücreler쩅�n arasını dolduran, y쩅�ne bu hücreler tarafından salgılanan ara maddeden (ose쩅�n) meydana gelm쩅�şt쩅�r.

Bu ara madden쩅�n 쩅�ç쩅�nde kem쩅�ğe sertl쩅�k veren kals쩅�yum fosfat, kals쩅�yum karbonat, magnezyum fosfat, az m쩅�ktarda da dem쩅�r ve sodyum g쩅�b쩅�

m쩅�neraller bulunur.
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Yaşlılarda bu 쩅�norgan쩅�k tuzların, kem쩅�kte b쩅�r쩅�kme oranı arttığı 쩅�ç쩅�n; genç ve çocuklarda esnek yapılı olan

kem쩅�k, 쩅�ht쩅�yarlarda sert ve kırılgandır.

Kem쩅�k yapısı ve kem쩅�kler쩅�n kısımları (Kem쩅�k anatom쩅�s쩅�) hakkında fotoğraf yan tara럀�a ver쩅�lm쩅�şt쩅�r. B쩅�r göz

atmanızda fayda var.

Kem쩅�kler쩅�n yapısında sıkı kem쩅�k dokusu (sert kem쩅�k) ve sünger쩅�ms쩅� kem쩅�k olmak üzere 쩅�k쩅� kısım vardır

Sıkı Kem쩅�k Dokusu (Sert Kem쩅�k)

İskelet쩅� oluşturan bütün kem쩅�kler쩅�n dış yüzey쩅� 쩅�le uzun kem쩅�kler쩅�n gövdes쩅� sert kem쩅�kten oluşmuştur.

Lamell쩅� b쩅�r yapıya sah쩅�pt쩅�r.

Bu lameller쩅�n ortasında 쩅�se kan damarları ve s쩅�n쩅�rler쩅�n geçt쩅�ğ쩅� havers kanalı bulunur.

Kem쩅�k hücreler쩅� osteos쩅�tler, havers kanalından geçen kan damarlarının get쩅�rd쩅�ğ쩅� bes쩅�n ve oks쩅�jenle

beslen쩅�r, artıklarını y쩅�ne aynı yolla kan damarlarına ver쩅�rler.

Havers kanallarını b쩅�rb쩅�r쩅�ne bağlayan yan kanallara 쩅�se volkman kanalı den쩅�r.
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Sünger쩅�ms쩅� Kem쩅�k

Kırmızı kem쩅�k 쩅�l쩅�ğ쩅� ve düzens쩅�z boşlukların bulunduğu, 쩅�çer쩅�s쩅�nde 쩅�l쩅�k bulunan kem쩅�kt쩅�r.

Uzun kem쩅�kler쩅�n baş kısmı 쩅�le d쩅�ğer kem쩅�kler쩅�n 쩅�ç kısmında bulunur.

Sıkı ve sünger쩅�ms쩅� kem쩅�k bütün kem쩅�k çeş쩅�tler쩅�nde ortaktır.
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Kem쩅�k Oluşumunda Etk쩅�l쩅� Faktörler



Kem쩅�ğ쩅�n b쩅�r kısmı bağ dokudan, b쩅�r kısmı 쩅�se kıkırdak dokudan meydana gel쩅�r. Organ쩅�zmada b쩅�r tara럀�an kem쩅�k yapılırken, b쩅�r tara럀�an da yıkılır.

Gençlerde ve çocuklarda yapım, yıkımdan daha fazla olduğu 쩅�ç쩅�n büyüme gözlen쩅�r. Yaşlılarda 쩅�se yıkım, yapımdan fazla olur.

Kem쩅�k oluşumunda D, A ve C v쩅�tam쩅�nler쩅� de öneml쩅� rol oynar. D v쩅�tam쩅�n쩅� eks쩅�kl쩅�ğ쩅�nde kals쩅�yum ve fosfor em쩅�l쩅�m쩅� azalır. Kem쩅�kler sertl쩅�ğ쩅�n쩅�

kaybeder ve yumuşar. Sonuçta raş쩅�t쩅�zm den쩅�len kem쩅�k hastalığı ortaya çıkar.

A v쩅�tam쩅�n쩅� eks쩅�kl쩅�ğ쩅�nde kem쩅�kler쩅�n büyümes쩅� yavaşlar. C v쩅�tam쩅�n쩅� eks쩅�kl쩅�ğ쩅�nde 쩅�se kem쩅�klerde zayıflama ve kırılma gözlen쩅�r. Kem쩅�k oluşumunda

rol oynayan b쩅�r d쩅�ğer etken de hormonlardır.
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