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1. ANATOMİYE GİRİŞ VE TEMEL ANATOMİK KAVRAMLAR

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Anatominin tanımlanması, bölümleri, temel anatomik kavramlar ve bunların
kullanımı hakkında fikir sahibi olunacak,
1.2. Anatomik terminoloji hakkında bilgiler verilerek bunlar örneklerle desteklenecek
ve temel terminoljiyi anlayabilecek,
1.3. Vücut boşlukları ve bölümleri ile bu yapıları saran seröz zarları anlayabilecek
temel bilgi ve beceriye sahip olunacaktır.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Veteriner Anatomi metodları ve sınıflandırması nelerdir?
Veteriner Anatomi Terminolojisi’nde kullanılan genel terimler nelerdir?
Veteriner Anatomi yön tayinleri nasıl yapılır?
Hayvan vücudunun bölümleri ve vücut boşluklarının adları nelerdir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Veteriner Anatomi Metotları

Veteriner
Anatomide Farklı Veteriner Anatomi
konulara farklı yaklaşım metotları
ile
konulara
metotlarının öğretilmesi.
yaklaşım
yönleri
öğretilecektir. Böylece farklı
Veteriner
Anatomi
disiplinlerinin
karşılaştırılabilme kazanımı
sağlanacaktır.

Veteriner
Anatomi Veteriner
Anatomi
Terminolojisi’nde kullanılan terminoloji, dört ayakları
genel terimler
üzerinde duran hayvanların
duruş pozisyonuna göre
kullanıldığı için Nomina
Anatomica Veterinaria temel
ölçütleri
içerisinde
terminolojik
kullanım
sağlanacaktır.

Kullanılan
terminolojinin
hayvan
üzerindeki
örneklemeleri
ve
kullanımıyla kazanım elde
edilecek ve bu kullanım
farklı hayvan türlerini de
kapsayacak
şekilde
ilerletilecektir.

Veteriner
tayinleri

yön Veteriner Anatomik
terminoloji öğretiminde
başlangıç olarak hayvanların
duruş pozisyonuna göre
vücut düzlemleri
kullanılarak yön ve doğrultu
bildidiren terimler
öğretilecektir. Dört ayakları
üzerinde duran hayvanlarda
doğrultu ve yönlerin dikkate
alınması, tüm anatomik
yapıların konumlanmasına
fayda sağlayacaktır.

Dört ayakları üzerinde duran
hayvan modelleri ya da
iskelet modelleri üzerinde
terminolojik yön tayinleri
gösterilecektir.

Hayvan
vücudunun Memeli hayvan vücudunu
bölümleri ve vücut boşlukları oluşturan
baş,
thorax,
abdomen ve pelvis gibi
bölümler ile bunların sınırları
öğretilecektir.
Vücut
boşlukları (cavum cranii,
cavum thoracis, cavum

Hayvan vücudun bölümleri
ve vücut boşluklarının yer ve
sınırları, hayvan modelleri
veya iskelet modeli üzerinde
gösterilerek öğretilecektir.

Anatomi
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abdominis ve cavum pelvis)
hakkında temel bilgiler
verilecektir.
Gövde
ve
ekstremite Anatomik
terminolojinin
adlandırılmasında
temel vücut düzlemleri dikkate
kurallar
alınarak
gövde
ve
ekstremitelerde
farklı
kullanımı öğretilecektir.

Vücut düzlemleri dikkate
alınarak gövde ve ektremite
terminolojisindeki
adlandırmaların
modeller
üzerinde
şekilli
olarak
öğrenimi yapılacaktır.
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Anahtar Kavramlar

Veteriner Anatomi
Veteriner Anatomik Terimler
Vüdunun yön ve doğrultuları
Vücudun genel bölümleri ve vücut boşlukları
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Giriş
Anatomi, organizmaların yapı ve şekillerini inceleyen ve biyolojinin temelini oluşturan
bir bilim dalıdır. Vücut kısımlarını kesip ayırma anlamı taşıyan Anatomi, Grekçe kökenli bir
kelime olup genel yapı, doğal duruş ve anatomik yapıların birbirleriyle ilişkilerini mikroskobik
ve subgros olarak incelemektedir.
Anatomi, zootomia (hayvan anatomisi), anthropotomia (insan anatomisi) ve phytotomia
(bitki anatomisi) olmak üzere üç farklı bölüme ayrılır. Bu bölümler içerisinde kullanılan
terminolojide bazı benzerlikler bulunmakla birlikte hayvanların duruş pozisyonu farklılığı
nedeniyle “Veteriner Anatomi Terminolojisi” diğerlerinden ayrılır.
Veteriner Anatomide konulara yaklaşım ve öğretim metotlarının farklılığı nedeniyle
farklı disiplinlerin varlığı söz konusudur. Bu disiplinlerin tanımlanmasında farklı hayvan
türlerinin faklı anatomik yapıya sahip olması da dikkate alınmıştır. Öğretim metotları dikkate
alındığında temelde 4 alt dalın varlığı söz konusudur. Bunlar;
Karşılaştırmalı Sistematik Veteriner Anatomi (Anatomia comparativa veterinaria systematica)
Karşılaştırmalı Bölgesel Veteriner Anatomi (Anatomia comparativa veterinaria topographica)
Karşılaştırmalı Cerrahi Veteriner Anatomi (Anatomia comparativa veterinaria chirurgica)
Karşılaştırmalı Artistik ve Estetik Veteriner Anatomi (Anatomia comparativa veterinaria
artistica et esthethica)
Bunların dışında anatominin makroskobik anatomi (Gross Anatomi), radyolojik
anatomi, patolojik anatomi, fonksiyonel anatomi, klinik anatomi ve gelişimsel anatomi gibi
farklı bölümleri vardır. Bunlar içerisinde genel Veteriner Anatomi içerisinde sistematik ve
topografik (bölgesel) anatomi yaygın tercih edilen öğretim metotları olmuştur.
Veteriner Anatomi içinde hayvan türüne göre de alt dallara göre eğitim
verilebilmektedir.
Bunlar;
At Anatomisi (Hippotomia)
Köpek Anatomisi (Kynotomia)
Gevişgetirenler Anatomisi (Ruminantia Anatomisi)
Domuz Anatomisi (Sus Anatomisi)
Kanatlı Anatomisi (Aves Anatomisi)
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1.1. Veteriner Anatomi Sistemleri
Bu sistemler, fonksiyonel olarak birbirinden farklı olmakla birlikte birbirine etkileşimi
bulunan sistemlerdir. Bunlar şekil 1.1’de sınıflandırılmıştır.

Şekil 1.1. Veteriner Anatomide incelenen sistemler

1.2. Veteriner Anatomik Terimler
Veteriner Anatomide kullanılan özel sözcükler “anatomik terim” olarak
adlandırılmış olup Latince veya Grekçe asıldan gelmedir. Bunlar, Nomina Anatomica
Veterinaria ile uluslararası standartlara sahip kelimeleri içerir. Veteriner Anatomide
kullanılan tüm terimler uluslararası özellik taşımakta olup dört ayakları üzerinde duran
hayvanlara duruş pozisyonuna göre özelleşmiştir. İsimlerin tekil ve çoğul halleri olup
bunlar aldıkları son eklere göre farklılık gösterebilir.
Veteriner Anatomide sıklıkla kullanılan bazı isimlerin tekil (singularis) ve çoğul
(pluralis) halleri:
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Tekil nominativus (yalın)

Çoğul nominativus (yalın)

Articulatio: Eklem

Articulationes: eklemler

Cartilago: Kıkırdak

Cartilagines: Kıkırdaklar

Canal: Kanal

Canales: Kanallar

Musculus: Kas

Musculi: Kaslar

Nervus: Sinir

Nervi: Sinirler

Arteria: Atardamar

Arteriae: Atardamarlar

Vena: Toplardamar

Venae: Toplardamarlar

Nodus: Düğüm

Nodi: Düğümler

Bazı terimlerin ise tekil ve çoğul halleri aynıdır. Örneğin ductus, manus gibi.
Veteriner Anatomide sıklıkla kullanılan sayı sıfatları vardır. Bunlar asıl ve
derece gösteren olarak farklı kullanıma sahiptir.

Asıl Sayı Sıfatları Derece Gösteren Sayı Sıfatları
1: Unus

1'inci: Pirimus

2:Duo

2'inci: Secundus

3:Tres

3'üncü: Tertius

4:Quatuor

4'üncü: Quartus

5:Quinque

5'inci: Quintus

6:Sex

6'ıncı: Sextus

Veteriner Anatomik terminolojide sinonim (eş anlamlı) olup farklı yazılışa sahip
kelimeler de bulunur. Bunlarla ilgili örnekler şekil 1.2’de verilmiştir.
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Şekil 1.2. Sinonim kelime örnekleri
Veteriner Anatomide eponim (eponimo: Soyad /Grek) isimlerde bulunmaktadır. Bunlar
bilim dünyasında ilk olarak ortaya çıkaran ya da bulan kişinin soyadı olarak yer alır. Örneğin
Danimarkalı bir anatomist olan Bartholin G. (1655-1738), ductus sublingulais major’un
“Bartholin kanalı” olarak da bilinmesini sağlamıştır.
Veteriner Anatomide yer ve ilişkilerin incelenmesinde, bazı sanal düzlemlerden
yararlanılmıştır. Öncelikle bu sanal düzlemlerin bilinmesi, Veteriner terminolojinin doğru
kullanılması ve daha kolay anlaşılmasını sağlamaktadır. Ayakta duran bir hayvanda vücudun
doğrultusu ve yönleri ile sahip olduğu organların bu duruş pozisyonunda vücuda ve birbirine
olan topografik ilişkilerini tanımlamada söz konusu sanal düzlemlerden yararlanılır. Bu
düzlemlere Veteriner anatomide “plana” adı verilmiş olup aşağıda sıralanmıştır (şekil 1.3, 1.4,
1.5).
Planum medianum (Orta düzlem): Dört ayağı üzerinde duran bir hayvanda baştan kuyruğa,
sırtından karına tam ortadan geçen ve vücudu sağ ve sol simetrik iki eşit parçaya ayırdığı kabul
edilen düzlemdir.
Planum sagittalia (Oksal düzlemler): Planum medianum’a paralel olarak geçtiği kabul edilen
düzlemlerdir.
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Plana transversalia (Enine düzlem): Dört ayağı üzerinde duran bir hayvanda sırtından karına,
sağdan sola veya soldan sağa planum medianum’a veya vücudun uzun eksenine paralel geçtiği
kabul edilen enine düzlemdir. Hayvanı ön (cranial) ve arka (caudal) bölümlere ayırır. Eğer bu
düzlemler vücudun uzun ekseni boyunca arka arkaya alınırsa, tüm vücut segmentlere ayrılmış
olur ve planum segmentale olarak adlandırılır.
Planum tarnsversale vücut dışında baş ve ekstremitelerin uzun eksenine dikey olarak da
alınabilir.
Planum dorsalia (horizontalia) (Dorsal/yatay düzlemler): Dört ayağı üzerinde duran
hayvanlarda sırta paralel ve diğer düzlemlere dik olarak geçilen düzlemdir. Hayvanı sırt ve
karın diye bölümlere ayırır.
Planum dorsalia, baş, boyun ve kuyrukta bu oluşumların yüzeyine, ekstremitelerde ise dorsal
yüzeyine paralel geçtiği kabul edilir (şekil 1.6).

Şekil 1.3. Ayakta duran bir sığırda düzlemler (ana resim Barone 1976’dan modifiye)
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Şekil 1.4. Ayakta duran bir köpekte düzlemler (Evans ve de Lahunta 2010’dan modifiye)

Şekil 1.5. Ayakta duran bir atta planum medianum ve planum sagittalia (resim Pasquini
1996’dan modifiye)

12

Şekil 1.6. Ekstremitelerde enine düzlem (planum transversalia) (resim Barone 1976’dan
modifiye)
1.3.Evcil Hayvanlarda yön ve konum bildiren terimler
Dexter
Sinister
Cranialis
Caudalis
Medialis
Lateralis
Dorsalis
Ventralis
Oralis
Aboralis
Internus
Externus
Transversalis
Verticalis
Proximalis
Distalis
Palmaris
Plantaris
Superficialis
Profundus
Axialis
Abaxialis
Intermedius

Sağ
Sol
Baş tarafı, başa yakın
Kuyruk tarafı, kuyruğa yakın
İç yan, ortaya doğru
Dış yan, yan taraf
Sırt tarafı sırta yakın
Karın tarafı, karına yakın
Ağıza yakın
Ağızdan uzak
İç yandaki
Dış yandaki
Enine olan
Dikey bulunan
Bacakta gövdeye yakın
Bacakta gövdeden uzak
Ön ayakta bükücü taraf, el ayası tarafı
Arka ayakta bükücü taraf, ayak tabanı tarafı
Yüzeysel
Derin
Eksene ait, eksene yakın olan
Eksenden uzakta olan
İki şeyin arasında olan
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Şekil 1.7. Veteriner Anatomide yer ve konum bildiren terimlerin kullanımı (resim Barone
1976’dan modifiye
1.4.Veteriner Anatomi’de bazı evcil hayvan türlerinin adlandırılması
At
Eşek
Katır
Sığır
Manda
Koyun
Keçi
Köpek
Kedi
Domuz
Deve (Tek hörgüçlü)
Tavuk
Ördek
Kaz
Hindi
Güvercin

Evcil Memeli Türleri
Equus caballus
Equus asinus
Equus mulus
Bos taurus
Bos bubalis
Ovis aries
Capra hircus
Canis familiaris
Felis catus/domestica
Sus scrofa domestica
Camelus dromedarius
Evcil Kanatlı Türleri
Gallus domesticus
Anser domesticus
Anas domesticus
Meleagris gallopavo
Columba domestica

1.5. Hayvan vücudunun bölümleri
Vücut, temelde altı bölümden oluşur (şekil 1.8).
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Şekil 1.8. Hayvan vücudunun bölümleri
1.6.Vücut boşlukları
Evcil hayvanlarda üç tane büyük vücut boşluğu vardır. Bunlar göğüs boşluğu (Cavum
thoracis), karın boşluğu (Cavum abdominis) ve leğen boşluğu (Cavum pelvis) olarak
adlandırılır (şekil 1.9). Dıştan bakıldığında tek parça olarak gözlenen omurgalı vücudunun
dıştan sınırları kısmen belli olmasa da içten diaphragma adlı kassel bir perde ile sınırları
belirgin önde göğüs boşluğu (Cavum thoracis) ve hemen arkasında da karın boşluğu (Cavum
abdominis) yer alır. Sonuncusu ise geride sınırları ancak linea terminalis denilen bir sınır hattı
ile ayrılan leğen boşluğu (Cavum pelvis) ile geriye doğru devam eder.
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Şekil 1.9. Köpekte vücut boşlukları (soldan görünüş) (Popesko 1979’dan modifiye)
Göğüs boşluğunun tamamını pleura; karın boşluğunun tamamını ve pelvis boşluğunun
sadece ön kısmını peritoneum örter. Bunlar seröz membranlar olup bulundukları boşluk içine
seröz bir sıvı salgılarlar. Böylece organlar birbirine sürtünüp zedelenmesi ve aşınmaları
engellenmiş olur.
Bu seröz membranlar üç kısımdan oluşmaktadır:
1-Lamina visceralis: Seröz membranın organı saran kısmı
2-Lamina parietalis: Seröz membranın vücut duvarını örten kısmı
3-Lamina intermedia: Parietal ve visceral yapraklar arasında kalan ve organı asan kısım
1.6.1. Göğüs boşluğu (Cavum thoracis)
Dorsal’den sırt omurları, ventral’den sternum ve yanlardan da kaburgalarla
sınırlandırılmış göğüs kafesi içerinde bulunan boşluktur. Önde apertura thoracis cranialis,
arkada apertura thoracis caudalis olmak üzere iki açıklığı vardır. Caudal kısmı diaphragma ile
kapalı olup karın boşluğundan ayrılır. Ancak bu diaphragma üzerinde bulunan yarık veya
delikler ile her iki boşluk iştiraklidir (şekil 1.10).
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şekil 1.10.Köpekte göğüs boşluğu sınırları. (resim Evans ve de Lahunta 2013’den modifiye)

Diaphragma üzerinde bulunan delikler ve bunlardan geçenler şekil 1.11 ve 1.12’de verilmiştir.

Şekil 1.11.Diaphragma üzerinde bulunan delikler ve geçen oluşumlar
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Şekil 1.12. Köpekte göğüs boşluğu ve diaphragma (bölümleri, delikleri ve geçen oluşumları)
(Ana resimler Budras et al. 2007’den modifiye)
Pleura, göğüs boşluğunu örten seröz zar olup ortada vertikal yaprakları birbirine
dayanan sağ ve solda pleura keselerini (cavum pleura) şekillendirir. Pleura, bulunduğu yere
göre isim almaktadır (Pleura costalis, pleura diaphragmatica, pleura mediastinalis vs.). İki
pleura kesesinin sırt omurlarından aşağıya doğru inen vertikal kısımlarına pleura mediastinalis
denilmekte olup arasında kalan boşluğu da spatium mediastinale adı verilmektedir. Burasını
membrana propria mediastini adı verilen bir bağ doku doldurmakta olup içerisinde soluk
borusu (trachea), yemek borusu (oesophagus), sinir ve damarlar yer alır. Kalp, mediastinum’un
tam ortasında yer almakta olup mediastinum’un bölümlere ayrılmasını sağlamaktadır. Kalbin
önünde kalan bölüm mediastinum craniale, kalbin içinde bulunduğu bölüm mediastinum
medium ve kalbin arkasında yer alan bölüm ise mediastinum caudale olarak isimlendirilir.
Sağ ve sol iki pleura kesesi (cavum pleura) arasında, büyümüş at, köpek ve kedilerde
hatta yaşlı hayvanlarda bir ilişki bulunmaktadır. Bu delikler, postfötal olarak şekillenir. Bundan
dolayı klinik uygulamalarda dikkate alınması gerekir. Çünkü sağ ve sol pleura keseleri
arasındaki ilişkinin varlığı özellikle bir taraftaki cavum pleura’ya yapılacak operasyonlarda
diğer taraftaki akciğerin sönmesine neden olabileceği unutulmamalıdır.
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1.6.2. Karın boşluğu (Cavum abdominis)
Diaphragma’nın gerisinden başlayıp pelvis boşluğunun girişine kadar devam eder.
Dorsal’den bel omurları ve kasları, yanlardan ve alttan karın kasları sınırlandırılmıştır. Karın
boşluğunun pelvis boşluğu sınırını linea terminalis verirken göğüs boşluğu ile sınırını
diaphragma vermektedir. Diaphragma’nın kavislenmesiyle göğüs boşluğu içine doğru
ilerleyen kısmına “intrathoracal karın boşluğu” adı verilir.
Karın boşluğuna sinir ve damarların geçmesi için bir takım deliklere sahiptir. Bu delikler
ile diğer anatomik yapılarla ilişki halindedir. Bunlar diaphragma üzerindeki hiatus aorticus,
hiatus oesophagicus ve for. venae cavae caudalis ile göğüs boşluğu ile bağlantıdadır.
Fötüs’daki göbek (umbilicalis); erkek hayvanlarda ve dişi köpeklerde kasık bölgesindeki
anulus inguinalis ile canalis inguinalis ve dişilerde üreme kanalı ile dış ortamla ilişki halinde
bulunmaktadır.
Karın boşluğu biri son kaburgalar diğeri de tuber coxae’ler önünden geçirilen enine
düzlemler ile üç farklı bölgeye ayrılır (şekil 1.13, 1.14 ve 1.15). Karın boşluğu alt bölümlerinin
sınıflandırması şekil 1.16’da verilmiştir.
1-Regio abdominis cranialis: Son iki kaburga ile diaphragma arasında kalan bölgedir. Regio
xiphoidea, regio hypochondriaca dextra ve sinistra olmak üzere üç alt bölüme sahiptir.
2-Regio abdominis media: Son iki kaburga ile pelvis’in tuber coxae’lerinin önünden geçirilen
düzlemler arasında kalan bölümdür. Ventral ve lateral’de regio abdominis lateralis dexter ve
sinister ile regio umbilicus; dorsal ve dorso-lateral’de regio lumbalis ve fossa paralumbalis
dextra ve sinistra’yı içerir. Fossa paralumbalis dextra’ya atta kör bağırsak (caecum); fossa
paralumbalis sinistra’ya ise ruminantlarda (gevişgetirenler) işkembe (rumen) dayanır.
3-Regio abdominis caudalis: İki tuber coxae’nin önünden geçirilen düzlem ile leğen boşluğu
giridi arasında kalan bölümdür. Regio pubis, regio inguinalis dextra ve sinister olmak üzere üç
alt bölümden oluşur. Regio pubis’de erkeklerde genital organlar, dişilerde ise meme bulunur.
Regio inguinalis dextra ve sinister’de canalis inguinalis’in dış deliği olan anulus inguinalis
subcutaneus yer alır.
Evcil hayvanlardaki kaburga sayısına bağlı olarak cavum abdominis’in alt bölümlerinin
boyutu değişebilmektedir. Örneğin; atlarda 18 çift kaburga bulunduğu için regio abdominis
cranialis en büyük, buna karşılık regio abdominis media bölümü ise daha küçük olarak bulunur.
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Şekil 1.13. Atta regio abdomines (Budras et al. 2011’den modifiye)

Şekil 1.14. Sığırda regio abdomines (Budras ve Habel 2003’den modifiye)
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Şekil 1.15. Köpekte regio abdomines ve alt bölümleri (Evans ve de Lahunta 2013’den
modifiye)
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Şekil 1.16. Regio abdomines ve alt bölümleri
1.6.3. Leğen boşluğu (Cavum pelvis)
İki ossa coxae arasında yer alan bu boşluğun iskeleti dorsal’den sağrı (sacrum) ve ilk 23 kuyruk omuru, yanlardan os ilium’lar ve ventral’den de os pubis ve os ischii kemikleri
tarafından oluşmaktadır. Leğen boşluğunun ön kısmı linea terminalis ile çevrelenen bir açıklık
ile cavum abdominis media ile ilişkide bulunurken geride sindirim kanalının son bölümleri
rectum ve anüs, dişilerde urethra, vagina ve vulva’nın etrafını saran kaslar, akzarlar ve bağ
doku ile kapalı bir çıkıntı halinde sonlanır.
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Peritoneum, leğen boşluğunu atlarda 3.-4. sağrı omuru, ruminantlarda 1. ve etçillerde
ise 1.-2. kuyruk omuru hizasına kadar örtmektedir. Caudal’e doğru geride kalan bölümler
peritoneum ile örtülü değildir. Leğen boşluğunun yan duvarlarından atlayan peritoneum, plica
genitalis denilen enine yapıyı şekillendirir. Bu plica, söz konusu boşluğu dorsal ve ventral iki
yarıma ayırır. Dorsal’de rectum, ventral’de ise sidik kesesi (vesica urinaria) bulunur. Plica
genitalis’in içinde ise dişilerde uterus, erkeklerde ise uterus masculinus, ductus deferens’in
sonu vesicula seminalis ve ureter’in sonu yer alır. Peritoneum, bu anatomik yapılar arasında
“excavatio” adı verilen çıkmaz yolları oluşturur. Bu excavatio’lar şekil 1.17’de verilmiştir.

Şekil 1.17. Leğen boşluğu ve excavatio’lar (König ve Liebich 2004’den modifiye)
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Uygulamalar

Veteriner Anatomide yer ve konum bildiren terimlerin kullanımının gösterimi,
Veteriner Anatomide terminolojinin kullanımı,
Hayvan modellerinde düzlemler (plana) tanımlanması,
Vücut boşlukları ve bölümlerinin gösterimi,
hayvan ve iskelet modelleri ile gösterilecektir.
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Uygulama Soruları

Uygulama soruları, bölüm soruları içinde değerlendirilecektir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Anatomi, organizmaların yapı ve şekillerini inceleyen ve biyolojinin temelini oluşturan
bir bilim dalıdır. Vücut kısımlarını kesip ayırma anlamı taşıyan Anatomi, Grekçe kökenli bir
kelime olup genel yapı, doğal duruş ve anatomik yapıların birbirleriyle ilişkilerini mikroskobik
ve subgros olarak incelemektedir. Veteriner Anatomide konulara farklı yaklaşım metotları
olması nedeniyle öğretim ve yaklaşım metotlarında da farklılıklar bulunmaktadır. Öğretim
metotları dikkate alındığında temelde dört alt dalın varlığı söz konusudur. Bunlar;
Karşılaştırmalı Sistematik Veteriner Anatomi (Anatomia comparativa veterinaria systematica),
Karşılaştırmalı Bölgesel Veteriner Anatomi (Anatomia comparativa veterinaria topographica),
Karşılaştırmalı Cerrahi Veteriner Anatomi (Anatomia comparativa veterinaria chirurgica),
Karşılaştırmalı Artistik ve Estetik Veteriner Anatomi (Anatomia comparativa veterinaria
artistica et esthethica) olarak yer almaktadır.
Veteriner Anatomi içinde at anatomisi (Hippotomia), köpek anatomisi (Kynotomia) gibi
hayvan türüni içeren alt dallara göre de eğitim verilebilmektedir.
Veteriner Anatomi eğitiminde kullanılan terminoloji latince ve Grekçe’den gelmekte
olup “Nomina Anatomica Veterinaria” ile uluslararası standartlara sahip bir terminoloji içerir.
İnsan anatomisinden orijin almakla birlikte dört ayakları üzerinde duran hayvanlara duruş
pozisyonuna göre özelleşmiştir. Anatomik terimleri öğrenirken ilk olarak vücut düzlemleri ve
doğrultu, yön, konum bildiren terimlerden başlaması öğrenme kolaylığı açısından yararlı
olmaktadır. Bunun için öncelikle sanal düzlemlerin tanımlanması yapılmalıdır. Bu düzlemler
planum medianum, planum transversalia, planum sagittaliae ve planum dorsale’dir.
Memelilerde üç büyük vücut boşluğu vardır. Bunlar göğüs boşluğu (cavum thoracis),
karın boşluğu (cavum abdominis) ve leğen boşluğu’dur (cavum pelvis).
Göğüs boşluğu (cavum thoracis) ve hemen arkasında da karın boşluğunu (cavum
abdominis) diaphragma ayırır. Sonuncusu ise geride sınırları ancak linea terminalis denilen bir
sınır hattı ile ayrılan leğen boşluğu (cavum pelvis) ile geriye doğru devam eder. Göğüs
boşluğunun tamamını pleura; karın boşluğunun tamamını ve pelvis boşluğunun sadece ön
kısmını peritoneum örter. Bunlar seröz membranlar olup bulundukları boşluk içine seröz bir
sıvı salgılarlar. Böylece organlar birbirine sürtünüp zedelenmesi ve aşınmaları engellenmiş
olur.
Göğüs boşluğu, dorsal’den sırt omurları, ventral’den sternum ve yanlardan da
kaburgalarla sınırlandırılmış göğüs kafesi içerinde bulunur. Önde apertura thoracis cranialis,
arkada apertura thoracis caudalis olmak üzere iki açıklığı vardır. Arkada caudal’de bulunan
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açıklık diphragma ile kapatılmıştır. Bunun üzerinde dorsal’den ventral’e doğru üç tane açıklık
vardır. Bunlar hiatus aorticus, hiatus oesophagicus ve for. venae cavae caudalis’dir. Göğüs
boşluğun içini pleura örter. Oluşan sağ ve sol pleura keseleri (cavum pleura) arasında, büyümüş
at, köpek ve kedilerde hatta yaşlı hayvanlarda postfötal bir ilişki bulunmaktadır.
Cavum abdominis, biri son kaburgalar diğeri de tuber coxae’ler önünden geçirilen enine
düzlemler ile regio abdominis cranialis, regio abdominis media ve regio abdominis caudalis
olmak üzere 3 bölümden oluşur. Diaphragma’nın gerisinden linea terminalis’e kadar uzanır. İç
yüzünü peritoneum örter. Diaphragma’nın kavislenmesiyle göğüs boşluğu içine doğru
ilerleyen kısmına “intrathoracal karın boşluğu” adı verilir.
Leğen boşluğu (cavum pelvis), iki ossa coxae arasında yer alan bu boşluğun iskeleti
dorsal’den sağrı (sacrum) ve ilk 2-3 kuyruk omuru, yanlardan os ilium’lar ve ventral’den de os
pubis ve os ischii kemikleri tarafından oluşmaktadır. Önde linea terminalis’den başlayıp geride
sindirim kanalının son kısımları ve dişilerde urethra, vagina ve vulva’nın etrafını saran kaslar,
akzarlar ve bağ doku ile kapalı bir çıkıntı halinde sonlanır.
Peritoneum, leğen boşluğunu atlarda 3.-4. sağrı omuru, ruminantlarda 1. ve etçillerde
ise 1.-2. kuyruk omuru hizasına kadar örtmektedir. Caudal’e doğru geride kalan bölümler
peritoneum ile örtülü değildir. Peritoneum’un oluşturduğu plica genitalis ile dorsal ve ventral
bölümlere ayrılır. Dorsal’de rectum, ventral’de ise sidik kesesi (vesica urinaria) yer alır. Plica
genitalis’in içinde ise dişilerde uterus, erkeklerde ise uterus masculinus, ductus deferens’in
sonu vesicula seminalis ve ureter’in sonu yer alır. Bu organlar arasında da peritoneum’un
yaptığı excavatio’lar (excavatio rectogenitalis, excavatio vesicogenitalis ve excavatio
pubovesicalis) şekillenir.
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Bölüm Soruları
1-Ruminantlarda sol fossa paralumbalis’e aşağıdaki oluşumlardan hangisi dayanır?
a-Karaçiğer-hepar
b-İşkembe-Rumen
c-Rahim-Uterus
d-Ren-Böbrek
e-Kör bağırsak-Caecum
2-Dört ayağı üzerinde duran bir hayvanda baştan kuyruğa, sırtından karına tam ortadan geçen
ve vücudu sağ ve sol simetrik iki eşit parçaya ayırdığı kabul edilen düzlemin adı aşağıdakilerden
hangisidir?
a-Planum horizontalia
b-Planum segmentale
c-Planum medianum
d-Planum sagittalia
e-Planum frontale
3-Aşağıdakilerden hangisi sinonim kelimelerdendir?
a-Cor
b-Articulatio
c-Primus
d-Manus
e-Nodus
4-Aşağıdakilerden hangisi ön ayağın bükücü tarafını ifade eden terimdir?
a-Plantaris
b-Dorsalis
c-Ventralis
d-Palmaris
e-Proximalis
5-Göğüs ile karın boşluğunun sınırını aşağıdaki yapılardan hangisi verir?
a-Linea terminalis
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b-Plica genitalis
c-Umbilicus
d-Tuber coxae’ler
e-Diaphragma
6-Karın boşluğunun (cavum abdominis) tümünü örten seröz yapının adı aşağıdakilerden
hangisidir?
a-Peritoneum
b-Pleura
c-Mesenterium
d-Plica
e-Ligament
7-Önden son kaburgalar arkadan da tuber coxae’ler hizasından geçirilen düzlemler arasında
kalan karın boşluğu bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
a-Regio abdominis lateralis
b-Regio abdomnis media
c-Regio pubis
d-Fossa paralumbalis
e-Regia hypochndriaca dextra
8-Dişi hayvanlarda rectum ile uterus arasında kalan peritoneum çıkmasına aşağıdakilerden
denilir?
a-Excavatio pubovesicalis
b-Excavatio vesigenitalis
c-Mesorectum
d-Excavatio rectogenitalis
e-Plica genitalis
9-Aşağdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a-Oralis-Ağıza yakın
b-Eşek-Equus caballus
c-Distalis-Bacakta gövdeden uzak
d-Lateralis-Dış yan
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e-Transversalis-Enine olan
10-Mediastinum ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?
a-Pleura’nın vertical yaprakları arasında oluşur
b-Kalbin pozisyonuna göre üç bölümü vardır
c-Arasındaki boşluğa spatium mediastinale denilir
d-Leğen boşluğunda bulunan yapılardan biridir
e-Membrana propria mediastini adlı bağdoku ile doludur

Cevaplar
1-B
2-C
3-A
4-D
5-E
6-A
7-B
8-D
9-B
10-D
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2. ANATOMİK SİSTEMLER (TEMEL LOKOMOTOR SİSTEM-KEMİK,
KAS, EKLEM)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. İskeleti bölümlendirerek kemikleri tanımlayabilecek, genel kemik yapısı
öğrenilecek,
2.2.

Özelliklerine göre eklemleri tanımlayarak eklem tiplerini ve hareketlerini

açıklayacak,
2.3. Hayvan vücudundaki kas çeşitleri ve özelliklerini tanımlamasını temel olarak
anlayabilecek, bilgi ve beceriye sahip olunacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Veteriner Lokomotor sistem hangi bölümlerden oluşur? sınıflandırması nasıldır?
İskeleti oluşturan bölümler ve her bölümü oluşturan kemikler nelerdir?
Eklem tipleri nelerdir? Eklem hareketlerine göre ön ve arka bacak eklemlerinin özellikleri
nelerdir?
Hayvan vücudundaki kas çeşitleri ve kasların temel sınıflandırması ve fonksiyonları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Lokomotor
bölümleri

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Sistemin Lokomotor sistemi oluşturan Görsel
materyallerle
bölümler öğrenilecek
desteklenerek
kazanım
arttırılacaktır.

Genel kemik yapısı

Kemiğin
kimyasal Görsel
materyallerle
kompozisyonu öğrenilecek
desteklenerek
kazanım
arttırılacaktır.

İskeletin bölümleri ve hangi İskeleti oluşturan kemiklerin Kemik, iskelet ve anatomik
kemiklerden oluştukları
genel
tanımlanması modellerle
kazanım
yapılabilecek
arttırılacaktır.
Eklem tipleri ve çeşitleri

Ön
ve
arka
eklemlerinin
tanımlanması

Eklemlerin genel özelliği ve Anatomik modeller üzerinde
temel
tiplendirilmesi gösterilerek
kazanım
öğrenilecek
geliştirilecektir.

bacak Hareketli
genel tanınması

Hayvan vücudundaki kas
çeşitleri ve kasların temel
sınıflandırması
ve
fonksiyonları

eklemlerin Ön ve arka bacak eklem
modellemeleri ile iskelet
modelleri
üzerinden
sağlanacaktır.

Temel kas çeşitleri ve Hayvan modelleri üzerinden
sınıflandırması öğrenilecek, sağlanacaktır.
kas fonksiyonları hakkında
temel bilgiler kazanılacaktır.
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Anahtar Kavramlar

İskelet (skeleton)
Kemik (os)
Eklem (articulatio)
Kas (musculus)
Kiriş (tendo)
Fonksiyon
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Giriş
Temel Lokomotor Sistem-Kemik bilimi-osteologia; Eklem bilim-arthrologia; Kas bilimimyologia)
Bu bölümde, lokomotor sistemi oluşturan kemik (osteology), eklem (arthrology) ve kas
(myologia) bilimleri hakkında temel bilgiler verilecektir. Her bir disiplin kendini oluşturan
yapısal öğelerini, hayvan türleri dikkate alınarak değerlendirilecektir.
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2.1. Kemik Bilimi (Osteology)
Karşılaştırmalı Veteriner Anatomi’de lokomotor sistem, “hareket” sistemi olarak
bilinmekte olup “pasif” ve “aktif” iki bölüme sahiptir. Aktif hareket sistemi, kas bilimini
(myologia) içerirken pasif hareket sistemi kemik bilimi (osteologia), eklem bilimi (arthrologia)
ve kıkırdak bilimi (chondrologia) alt bölümlerinden oluşur (şekil 2.1).

Şekil 2.1. Hareket sistemi bölümleri (resimler Cavendish 2010’dan)
İskelet hareket sisteminin pasif kısmının unsurlarından birisidir. İskeleti oluşturan
kemiklerin hareket ettirilmesi ancak kas sisteminin harekete geçmesi ve kontraksiyonları ile
mümkün olabilmektedir. Sert ve dayanıklı olan kemiklerin hayvan vücudundaki sayısı türlere
ve cinslere göre değişiklik göstermekle birlikte ortalama 188-224 adet kadardır. Vücut
ağırlığının yaklaşık %7-8’ini oluştururlar. Satışa sunulmuş bir gövdenin kemik oranı sığırda
gövdenin %28-33’ü, koyunda %31’i ve domuzda ise %21’i civarındadır.
Kemiğin yaklaşık 1/3’ü organik (ossein), 2/3’ü ise inorganik maddelerden (kalsiyum
fosfat, kalsiyum karbonat gibi) oluşur.
Kemiğin kimyasal kompozisyonu şekil 2.2’de verilmiştir. Organik maddeler kemiğe
esneklik verirken inorganik maddeler ise kemiğin sertliğini sağlar.
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Şekil 2.2. Kemiğin kimyasal kompozisyonu

Uzun bir kemikte ortada diaphysis, uçlarda ise epiphysis bulunur. Diaphysis ile
epiphysis’ler arasındaki bölüme ise metaphysis adı verilir. Bu bölgede epiphyseal kıkırdak
diskler (cartilago epiphysealis) yeralmaktadır. Kemiğin uzunlamasına büyümesini sağlarlar.
Uzun bir kemiğe uzunlamasına kesit yapıldığında, ortadaki boşluk kemik iliği boşluğu
(cavum medullare) adını alır. İçte epifizlere doğru süngerimsi doku (substantia spongiosa) ve
dışta kompakt doku (substantia compacta) yer almaktadır (şekil 2.3). Kemiği dıştan saran zara
periosteum adı verilir. Kemiğin enine büyümesini sağladığı gibi kemik kırıklarında kemiğin
onarılmasında da görev alır. Kemik iliği boşluğunu endosteum sarar. Cavum medullare’de
gençlerde medulla ossium rubra, erişkin ve yaşlılarda ise medulla osseum flava adı verilen
kemik iliği bulunur.
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Şekil 2.3. Uzun bir kemiğin uzunlamasına (longitudinal) kesiti. Sol: genç; sağ: erişkin
(Frandson ve ark. 2009’dan)

2.1.1. Kemiklerin sınıflandırılması
Memelilerde kemikler şekillerine göre dört gruba ayrılır (şekil 2.4). Ancak bu
tanımlanmanın dışında kalan bazı kemiklerde mevcuttur. Bunlar;
Susam kemikleri (ossa sesamoidea): Kas kirişlerine hareket kolaylığı sağlar.
Organ kemikleri (heterotopik kemik): Bunlar iskeletle bağlantısı olmayıp bazı organların
içinde yer alırlar Örn. os penis köpek penisinde, ossa cordis sığır kalbinde.
Hava taşıyan kemikler (os pneumoticum): İçinde hava boşlukları bulunur. Örn. kanatlılarda
humerus, memelilerde os frontale.
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Şekil 2.4. Kemiklerin sınıflandırması
2.1.2. İskeletin Bölümleri
Evcil hayvanlarda iskelet aksiyel (skeleton axiale) ve apendiküler (skeleton
appendiculare) olmak üzere iki ana bölüme ayrılır (şekil 2.5)

Şekil 2.5. İskeletin bölümleri (resim Akers ve Denbow 2013’den)
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2.1.3. Aksiyel iskelet (skeleton axiale)
2.1.3.1. Baş iskeleti (Cranium)
Aksiyel iskeletin bölümlerinden olan cranium ikisi dışında yassı kemiklerden
oluşmuştur. Bu kemiklerin bazılarında süngerimsi doku (substantia spongiosa) yerine “sinus”
adı verilen hava boşlukları bulunur. Alt çene (mandibula) ve dil kemiği (os hyoides) dışında
sutura denilen dikiş tarzında birbirlerine bağlanmışlardır. Baş iskeletinin (cranium) beyni
kapsayan arka bölümüne neurocranium (ossa cranii/cranium cerebrale), yüzü kapsayan ön
bölümüne ise splanchnocranium (ossa faciei/cranium viscerale) adı verilir. Cranium’un
bölümlerine göre içerdiği kemik listesi şekil 2.6’de verilmiştir.

Şekil 2.6. Kemiğin kimyasal kompozisyonu (resim Popesko 1979’dan modifiye)
Kafatasının arka (aboral) tarafında os occipitale’de foramen magnum adı verilen bir
delik bulunur (şekil 2.7). Bu delikten kafatasını omurilik (medulla spinalis) terkeder.
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Şekil 2.7. Domuz kafatasının nuchal görünüşü
Boynuza sahip gevişgetirenlerde, neurocranium kemiklerinden birisi olan os frontale’de
sağlı sollu birer boynuz çıkıntısı (proc.cornualis) bulunur. Kafatasının sağ ve sol yarımlarında
ise göz yuvarlağının yerleşmesi için birer göz çukurluğu (orbita) yer alır (şekil 2.8).

Şekil 2.8. Sığır kafatasınnın dorsal görünüşü (resim Popesko 1979’dan modifiye)
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2.1.3.2. Omurga (Columna vertebralis)
Omurga (columna vertebralis), kafatasının os occipiatalis’inden kuyruğa kadar uzanan
ve omur adı verilen kemiklerin arka arka bir araya gelmesinden oluşur. Bunun içerisinde canalis
vertebralis adı verilen bir kanal mevcut olup içinden de omurilik (medulla spinalis) geçer.
Omurga sayıları hayvan türüne göre değişen beş grup omurdan oluşur. Bunlara ait
sayısal değerler şekil 2.9’de verilmiştir.

Şekil 2.9 Evcil hayvanlarda türlere göre omur sayıları

2.1.3.3. Kaburgalar (Costae)
Kaburgalar, göğüs kafesinin (thorax) yan duvarını oluştururlar. Bir uçları ile sırt
omurlarına diğer uçları ile ya direkt ya da dolaylı olarak döş kemiğine (sternum) bağlanırlar
(şekil 2.10).
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Şekil 2.10. Sığırda omurga bölümleri, kaburga türleri ve sternum (resim Barone 1976’dan
modifiye)
Evcil hayvanlarda kaburga sayısı, sırt omurları sayısıyla aynı olup sağlı-sollu
bulunmaları nedeniyle çift olarak ifade edilir. Bir kaburga os costale denilen kemiksel üst
bölüm ile cartilago costalis denilen kıkırdak alt bölümden oluşur. Hayvan türüne göre değişen
ilk 7-8 kaburga doğrudan döş kemiğine (sternum) bağlanmakta olup bunlara hakiki kaburga
(costae sternales/verae) adı verilir. Geri kalan diğerleri ise alt uçlarındaki kıkırdak parçaların
bir kemer oluşturarak dolaylı olarak son kaburgaya bağlanırlar. Bunlar da yalancı kaburga
(costae asternales/spuria) adlandırılır. Sonuncu çift kaburgaların uçları genelde karın kasları
arasında serbest olarak uzandığı için bunlara da yüzücü kaburgalar (costae fluctuantes) adı
verilmektedir (şekil 2.11).

Şekil 2.11 Evcil hayvanlarda kaburga sayıları
2.1.3.4. Döş kemiği (sternum)
Sternum göğüs kafatesinin ventral duvarını oluşturur. Sternebrae denilen kemiklerin
birleşmesinden meydana gelmiştir. Hayvan türlerine göre sternebrae sayısı tek tırnaklılar ve
domuz’da 6, gevişgetirenlerde (ruminant) 7 ve etçillerde (carnivor) 8 adettir. Önden arkaya
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doğru üç bölümü mevcuttur. Bunlar manubrium sterni (presternum/ön bölüm), corpus sterni
(mesosternum/orta bölüm) ve xiphosternum’dur (proc. xiphoideus/arka bölüm) (şekil 2.12).

Şekil 2.12. Sternum’un bölümleri (Barone 1976’dan modifiye)
2.1.4. Apendiküler iskelet (skeleton appendicularis)
2.1.4.1. Ön bacak kemikleri (ossa membri thoracici)
Evcil memelilerde ön bacaklar gövdeye kaslarla bağlanırken kanatlılarda bir kemer
oluşturarak bağlanmaktadır. Bu kemeri kürek kemiği (scapula), gagamsı kemik (os coracoides)
ve köprücük kemiği (clavicula) şekillendirmektedir. Ön bacak kemiklerini dorsal’den distal’e
doğru isimlendirilmesi şekil 2.13 ve 2.14’de verilmiştir.
Ön kol kemikleri dediğimiz ossa antebrachii, kol kemiği (radius) ve dirsek kemiği
(ulna) olmak üzere iki kemikten oluşur. Bu kemikler etçillerde eklem tarzında bağlanmakta
domuz hariç diğer türlerde (tek tırnaklı ve ruminant) ise kemiksel olarak kaynaşmıştır.
Domuzda her iki kemik bağımsız olmakla birlikte fibröz doku ile hareketsiz olarak
bağlanmıştır.
Skeleton manus dediğimiz ön ayak veya el iskeleti, bilekten başlıyarak parmak ucunda
sonlanır. Evcil hayvanlar basış şekline göre üç farklı grupta sınıflandırılır.
1-Plantigrad’lar: Tabanları ile yere basanlar. Örn. ayı, insan
2-Digitigrad’lar: Parmaklarıyla yere basanlar. Örn. etçiller
3-Unguligrad’lar: Tırnakları ile basanlar. Örn. atlar
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Şekil 2.13. Köpekte ön bacak kemikleri (ossa membri thoracici) (resim McCracken ve
ark.2008).

Şekil 2.14. Evcil memelilerde ön bacak kemikleri (ossa membri thoracici) (Frandson ve ark.
2009’dan) A: Kürek kemiği (scapula); B: Kol kemiği (humerus); C: Ön kol kemikleri (ossa
antebrachii); D:Ön ayak bilek kemikleri (ossa carpi); E: Ön ayak tarak kemikleri (ossa
metacarpalia); F: Parmak kemikleri (ossa digitorum manus)
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Ön ayak bilek kemikleri (ossa carpi) üstte 4, alta 4 olmak üzere iki sıra halinde, genelde
8 kemikten oluşmaktadır. Ancak bu kemiklerin sayısı hayvan türüne göre değişmektedir (şekil
2.15).

Şekil 2.15. Ön ayak bilek kemikleri (ossa carpi) sayıları
Ön ayak tarak kemikleri (ossa metacarpalia) uzunluk, kalınlık ve sayıları hayvan türüne
göre değişmektedir. Medial’den lateral’e doğru os metacarpale primum, os metacarpale
secundum, os metacarpale tertium, os metacarpale quartum ve os metacarpale quintum adlarını
alırlar. Ruminantlarda, os metacarpale tertium ve os metacarpale quartum birbiri ile
kaynaşarak tek bir kemik halini almıştır. Os metacarpale quintum ise rudimenter olarak
kalmıştır. Diğerleri ise bulunmamaktadır. Equus’larda sadece os metacarpale tertium tam
olarak gelişmiştir. Os metacarpale secundum (medial’de) ve os metacarpale quartum
(lateral’de) küçülerek rudimenter bir durum almıştır. Os metacarpale primum ve os
metacarpale quintum kaybolmuştur. Domuzlarda os metacarpale tertium ve os metacarpale
quartum temel kemikler olarak uzamıştır. Os metacarpale secundum ve os metacarpale
quintum kısa ve ince olarak yer alır. Os metacarpale primum kaybolmuştur. Etçillerde
(carnivor) esas olan os metacarpale tertium ve os metacarpale quartum’dur. Os metacarpale
secundum ve os metacarpale quintum tali olarak bulnurken os metacarpale primum oldukça
küçülmüştür (şekil 2.16).
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Şekil 2.16. Evcil memelilerde ön ayak tarak kemikleri (ossa metacarpalia) (Schmid
1972’den)
Evcil memelilerde parmak sayısı (ossa digitorum manus) 1-5 arasında değişmektedir.
Tek tırnaklılarda (equus) 1, gevişgetirenlerde 2, domuzda 4, köpekte çoğunlukla 5 parmak
bulunmaktadır. Her parmak iskeletini phalanx proximalis, phalanx media ve phalanx distalis
adı verilen parmak kemikleri oluşturmaktadır.

2.1.4.1. Arka bacak kemikleri (ossa membri pelvini)
Evcil memelilerde arka bacaklar gövdeye ön bacakların aksine eklemle bağlanır. Kalça
kemiği (ossa coxae) ile omurga eklem teşkil eder. Arka bacak kemiklerini (ossa membri pelvini)
dorsal’den distal’e doğru isimlendirilmesi şekil 2.17 ve 2.18’de verilmiştir.
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Şekil 2.17. Köpekte arka bacak kemikleri (ossa membri pelvini) (resim McCracken ve
ark.2008’den).

Şekil 2.18. Evcil memelilerde arka bacak kemikleri (ossa membri pelvini) (Frandson ve ark.
2009’dan) A: Kalça kemiği (ossa coxae); B: Uyluk kemiği (femur); C: Diz kapağı kemiği
(patella); D: Baldır kemikleri (ossa cruris); E: Arka ayak bilek kemikleri (ossa tarsi); F: Arka
ayak tarak kemikleri (ossa metatarsalia); G: Parmak kemikleri (ossa digitorum manus)
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Kalça kemiği (ossa coxae), ilye kemiği (os ilium), çatı kemiği (os pubis) ve oturak
kemiği (os ischii) olmak üzere üç kemikten oluşur (şekil 2.19). Sağ ve sol kalça kemikleri (os
coxae) ventromedian konumlu fibrokartilaginöz bir birleşme ile symphysis pelvina’da birleşir.
Yanlardan iki kalça kemiği, üstten os sacrum ve ilk birkaç kuyruk omurundan oluşan kemik
çerçeveye “leğen” (pelvis) adı verilir. Bunun içindeki boşluk leğen boşluğu (cavum pelvis)
olarak adlandırılır. Bu boşluğun şeklinden ötürü doğum kanalı (canalis pelvis) olarak klinikte
önemi vardır.

Şekil 2.19. Atlarda kalça kemiği (ossa coxae) (Frandson ve ark. 2009’dan)
Arka ayak bilek kemikleri (ossa tarsi) üst üste üç sıra halinde dizilmiş ve hayvan türüne
göre sayısı değişen kemiklerden oluşur. Üst sırada medial olarak aşık kemiği (talus/astragalus),
lateral olarak da topuk/mahmuz kemiği (calcaneus) bulunur (şekil 2.20).
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Şekil 2.20. Arka ayak bilek kemiklerinden (ossa tarsi) talus ve calcaneus (resim Schmid
1972’den)

Arka ayak kemiklerini hayvan türüne göre sayısı şekil 2.21’de verilmiştir.

Şekil 2.21. Arka ayak bilek kemikleri (ossa tarsi) sayıları
Evcil memeli hayvanların arka ayak tarak kemikleri (ossa metatarsalia), kesit
yüzeylerinin öndekilere göre daha daire şeklinde olmasıyla ayrılır (şekil 2.22). Sayı ve şekli

53

öndekilerle aynıdır. Arka ayak parmak kemikleri (ossa digitorum manus), çok küçük farklar
dışında sayı ve şekil bakımından ön ayaklardakilerle benzerdir.

Şekil 2.22. Tektırnaklı (equus) ve gevişgetirenlerde (ruminant) ön ve arka tarak kemikleri
farkı (resim Schmid 1972’den)
2.2. Eklem bilimi (Arthrologia)
Eklem (articulatio) iki ya da daha fazla kemik ya da kıkırdağın başka dokularla
birleşmesinden oluşur. Birleştirici madde fibröz veya kıkırdak doku olduğu gibi her ikisinin
karışımı da olabilir. Böylece kemikler hareketsiz, yarı hareketli ya da hareketli olmak üzere
eklemler oluştururlar.
Genel eklem tipleri üç farklı grupta incelenir (şekil 2.23). Bu eklem tiplerinden genelde
kafatası kemikleri ve bu bölgede gözlenen hareketsiz eklemlerin (synathrosis), bağ doku
aracılığıyla birleşme (syndesmosis) (örn. köpekte dil kemiğinin piramite bağlanışı), dikiş
tarzında birleşme (sutura) (örn. kafatası kemikleri arasında) ve gömülme şeklinde birleşme
(gomphosis) olmaka üzere üç farklı alt tipi bulunmaktadır.
Kıkırdaksal birleşme olan yarı hareketli eklemlerin (amphiarthrosis), hyalin kıkırdaklı
eklemler (synchondrosis) ve fibrokartilagolu eklemler (symphysis) olmak üzere iki alt tipi
bulunmaktadır.
Hareketli eklemler (diarthrosis), bir eklem boşluğuna sahip olup içerisinde synovia
bulunduran oynar eklemlerdir. Bu eklem tipine en iyi örnek ön ve arka bacak eklemleri
gösterilebilir.
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Şekil 2.23. Genel eklem tipleri ve özellikleri
Eklemlerle ilgi bilinmesi gerek bazı terimler söz konusudur. Ligamenta (bağ), eklemi
oluşturan kemiklerin uçlarını birbibirine bağlayan sert dayanıklı bağlara denir. Discus
intervertebralis (omurlar arası disk), omurga’yı oluşturan omurlar arasında bulunan yoğun
fibröz dokudan yapılmış ancak ortası jelatinöz olan yapılardır. Meniscus, eklem yüzleri
birbirine uymayan eklemlerde örneğin diz eklemi ve çene ekleminde bulunan yarım ay
şeklindeki yapılardır. Labrum articulare, bazı eklemlerin-örneğin omuz eklemi (art. humeri)eklem çukurunu çevreleyerek çukurluğu genişleten ve şokları absorbe eden fizbröz halkalara
denir.

2.2.1. Hareketli eklemler (Diarthrosis)
En az iki kemik tarafında oluşturulan ve eklem kapsülü (capsula articularis) ile sarılı
bir eklem boşluğuna (cavum articulare) sahip eklemlerdir. Bu boşluk içerisinde synovia adı
verilen yumurta akı kıvamında bir eklem sıvısı bulunur. Eklem kapsülü (capsula articularis),
karşılıklı kemik uçlarını birbirine bağlayan iki tabakalı bir kılıftır. Dışta fibröz membran
(membrana fibrosa) koruyucu ve destekleyici tabakadır. İçte ise synovial membran (membrana
synovialis), synovia adı verilen eklem sıvısını salgılar (şekil 2.24) . Hareketli eklemlere en iyi
örnek, ön ve arka bacak eklemleri verilebilir.
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Şekil 2.24. Hareketli eklemin genel yapısı
Hareketli eklemler, eklemi oluşturan kemiklerin ya da eklem yüzlerinin sayısına göre
basit ve bileşik olarak sınıflandırlır (şekil 2.25).

Şekil 2.25. Eklem yüzleri sayısına göre hareketli eklem tipleri
Ön ve arka bacaklarda bulunan hareketli eklemler dorsal’den ventral’e doğru
sıralandırması şekil 2.26’de verilmiştir.
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Şekil 2.26. Evcil köpeklerde ön ve arka bacak eklemleri (resim McCracken ve ark. 2008)

2.2.2. Eklemlerde hareket tarzları
Eklem hareketleri çok çeşitli olup bunlar aşağıda verilmiştir.
1-Kayma hareketi: Bir eklem yüzünün diğer eklem yüzü üzerinde kaymasıdır. Örneğin ön ve
arka bacak bilek eklemlerinde kemiklerin hareketi.
2-Açısal hareket: Çoğunlukla bacak eklemlerinde görülür. Flexion (bükülme), extension
(gerilme), adduction (orta düzleme yaklaşma) ve abduction (orta düzlemden uzaklaşma)
hareketleri birer açısal harekettir.
3-Dairesel hareket (circumduction): Eklem uçlarının daire şeklinde veya daireye benzer bir
şekil çizme hareketidir. Dört ayaklarıyla yere basan hayvanlarda oldukça kısıtlıdır. Bu hareket
tarzına örnek eklemler kalça (art. coxae) ve diz (art. genus) eklemleri verilebilir.
4-Dönme hareketi (rotation): Kemiğin uzun ekseni etrafındaki dönme haretidir. Örneğin Atlas
ile axis (ikinci boyun omuru) arasındaki eklemin (art. atlantoaxialis) hareketi.

2.3. Kas bilimi (Myologia)
Kaslar, aktif hareket sistemini oluşturular. Bir etkinin tesiriyle kısalabilir ve tekrar
uzayarak yapıştıkları yapıları hareket ettirirler. Kaslar sadece kemikleri değil aynı zamanda
çeşitli organların duvarında da bulunarak onların da hareket etmesini sağlarlar.
Canlı vücudunda bulunan kaslar şekil, çalışma, yapıları ve bulundukları yer bakımından
üç gruba ayrılırlar.
1-İskelet kasları (Çizgili kaslar): Enine çizgili olan bu kaslar isteğe bağlı olarak çalışırlar ve
büyük çoğunlukla iskelete (kemik-kıkırdak) yapışırlar. Kırmızı renkli olan bu kasların
hayvandan hayvana rengi değişebilmekte, örneğin kanatlıların göğüs kasları çok daha açık bir
renge sahiptir.
Bu kaslarda bir çıkış (origo) bir sonlanma (insertio) ve ortada da kas karnı (venter)
denilen bölümleri bulunmaktadır. Bu kasların bağlantı noktaları ya kiriş (tendo) ya da yassı
kiriş (aponeurosis) adı alır. Tendo, bacaklardaki uzun kaslarda, aponeurosis ise göğüs ve karın
kaslarında bulunur.
2-Organ kasları (Düz kaslar): Bu kaslar, boşluklu organ, kan damarları duvarı, bazı salgı
bezleri, dalak, göz yuvarlağı ve kıl köklerinde bulunurlar. İskelet kaslarının aksine enine
çizgilenme görülmez ve tek çekirdeklidirler. İskelete bağlanmayan bu kaslar, istem dışı
çalışırlar. Çalışmaları otonom sinir sistemi kontrolündedir. Ancak bazı istisnai durumlar da
bulunmaktadır. Örneğin m. retractor penis düz kas olduğu halde istemli çalışır. M.
rectococygeus organ kası (istemsiz) olduğu halde iskelete yapışır.
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3-Kalp kası: Kas liflerinin çizgilenme göstermesi ve kırmızı renkli olması ile iskelet kaslarına,
istem dışı çalışmasıyla organ kaslarına benzer. Ancak bu kas grubunda, kas lifleri yan kollarla
bağlanarak (sycytium) bir ağ oluşturur. Bu durum kalbe gelen uyarımın büyük hızla her yöne
yayılmasını sağlar. Kalbin kendine özgü uyarı merkezleri, kalbin sürekli çalışmasını sağlar.

2.3.1. Kaslara verilen özel isimler
Flexor kaslar: Eklemi bükerek iç açısını küçülten kaslar.
Extensor kaslar: Eklemi gererek dış açısını küçülten kaslar.
Rotator kaslar: Eklemlerin dönmesini sağlayan kaslar.
Abductor kaslar: Ön ve arka bacakları gövdeden uzaklaştıran kaslar.
Abductor kaslar: Ön ve arka bacakları gövdeye yaklaştıran kaslar.
Synergist kaslar: Aynı hareketi yapmak için birlikte çalışan kaslar.
Antagonist kaslar: Birbirine zıt hareket yapan kaslar.
Levator kaslar: Yukarıya kaldıran kaslar.
Depressor kaslar: Aşağıya çeken ya da bastıran kaslar.
Constrictor kaslar: Boşluklu organı daraltan kaslar.
Dilatator kaslar: Boşluklu organı genişleten kaslar.

2.3.2. Kasların yardımcı organları
Kirişler (Tendines): Kasların kasılma gücünü kemiklere ileten sıkı bağ dokudan yapılmış,
parlak beyaz esnek fakat az uzayabilen oluşumlardır. Yassı kirişlere aponeurosis adı verilir ki
bunlar özellikle karın kaslarında gözlenir.
Bursa mucosae: İçlerinde synovia bulunan keseler olup bunlar bazı organlara sert yerden
geçerken yastık teşkil ederler.
Vagina’lar:
A-Vagina synovialis tendinis (Kiriş kını): Bir kiriş etrafını uzunlamasına sarmış olan synovial
keselerdir. Kiriş etrafında silindir biçiminde yer alır. Bu yapılarda kiriş, bursa’nın bir tarafını
bastırarak onu içine doğru çöktürür ve kiriş üzerinde bursa’nın iki ucu karşılıklı gelir. Bu
kesenin iç tabakası kirişe yapışıktır.
B-Vagina fibrosa tendinis: Kas kirişlerini yerinde tespit ederler. Bunlarda synovial kat
bulunmamasıyla vagina synovialis tendinis’den ayrılırlar. Bunlar çoğunlukla fascia’ların
yapışmak üzere kaslara uzanan kısımlarından oluşur.
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Akzarlar (Fasciae): Katılgan dokudan yapılmış zarlardır. Vücudun bütün kısımlarında gevşek
(Fascia superficialis) ya da gergin bir bağ dokusu (Fascia profundus) halinde bulunur. Kasların
kontraksiyonlarına yardımcı oldukları gibi bazı hareketlerin yapılmasına veya yer
değiştirmesine de katkıda bulunurlar.
Susam kemikleri: Belirli kiriş veya eklem kapsulaları içinde bulunurlar. Bunlar sürtünmeye
karşı cevap olan kemiklerdir.

2.3.3. Vücut kas gruplarının sınıflandırması
2.3.3.1. Deri kasları (Musculi cutanei)
A-Baş ve boyun deri kasları
M.sphincter colli superficialis
M.spincter colli profundus
Platysma
B-Gövde deri kasları
M.cutaneus trunci
M. cutaneus omobrachialis (Tek tırnaklı ve ruminantlarda)
Mm. preputialis (Ruminant, domuz ve etçillerde)
Mm. supramammarii (Dişi etçillerde)

2.3.3.2. Yüz kasları
A-Dudak ve yanak kasları
M.orbicularis oris
M.levator naso labialis
M.levator labii superioris
M.caninus
M.depressor labii superioris (Ruminant ve domuzda)
M.depressor labii inferioris (Etçillerde yok)
M.mentalis
M. zygomaticus
M.buccinatorius
B-Burun kasları
M.dilatator naris apicalis
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M.dilatator naris medialis
M. lateralis nasi

Şekil 2.27. Atta baş kasları (Budras ve Röck 2011’den)

C-Göz kapağının dış kasları
M.orbicularis oculi
M.levator anguli oculi medialis
M.retractor anguli oculi lateralis
M.malaris
D-Çiğneme kasları
M.masseter
M.temporalis
M. pterygoidei
M.digastricus
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E-Kulak kepçesi kasları
Mm.auriculares rostrales
Mm.auriculares dorsales
Mm.auriculares caudales
Mm.auriculares ventrales

2.3.3.3. Boyun kasları
M.splenius
M.brachiocephalicus
M.sternocephalicus

2.3.3.4. Sırt kasları
M.trapezius
M.omotransversarius
M.latissimus dorsi
M.rhomboideus
M.serratus ventralis
M.erector spinae

2.3.3.5. Göğüs kasları
A-Yüzlek
Mm.pectorales superficiales
M.pectoralis descendens
M.pectoralis transversus
B-Derin
M.pectoralis profundus

2.3.3.6. Solunum kasları
Solunum’a yardımcı olan kaslardır.
Diaphragma
Mm.intercostales externi
Mm. intercostales interni
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M.serratus dorsalis cranialis ve caudalis

2.3.3.7. Karın kasları
M.obliquus externus abdominis
M.obliquus internus abdominis
M.transversus abdominis
M.rectus abdominis

2.3.3.8. Ön bacak kasları (Mm. membri thoracici)
M.deltoideus
M.supraspinatus
M.infraspinatus
M.supscapularis
M.biceps brachii
M.brachialis
M.triceps brachii
M.extensor carpi radialis
M.extensor digitorum communis
M.extensor digitorum lateralis
M.extensor carpi ulnaris
M.flexor carpi radialis
M.flexor carpi ulnaris
M.flexor digitorum superficialis
M.flexor digitorum profundus
Mm.interossei
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Şekil 2.28. Sığır’da ön ve arka bacak kasları (Budras ve Habel 2003)
2.3.3.9. Arka bacak kasları (Mm. membri pelvini)
A-Dış sağrı kasları (mm.glutei)
M.gluteus superficialis
M.gluteus medius
M.tensor fascia latae
B-Uyluğun ön taraf kasları
M.quadriceps femoris (m.rectus femoris, m. vastus lateralis, m. vastus intermedius, m. vastus
medialis)
C-Uyluğun yan ve arka kasları
M.biceps femoris
M.semitendinosus
M.semimembranosus
D-Uyluğun iç kasları
M.sartorius
M.gracilis
M.pectineus
M.adductor
E-Bacağın ön, yan ve arka taraf kasları
M.tibialis cranialis
M.extensor digitorum longus
64

M.peroneus tertius
M.peroneus longus
M.extensor digitorum lateralis
M.triceps surae (m.gastrocnemius ve m. soleus-köpekte yok)
M.flexor digitorum superficialis
Mm.flexor digitorum profundi
AŞİL TENDOSUS (TENDO CALCANEUS COMMUNIS)
Ayak bilek kemiklerinden topuk kemiğine (calcaneus) yapışan bu tendonun oluşumuna katılan
yapılar şekil 2.29’da verilmiştir.

Şekil 2.29. Aşil tendosunun (Tendo calcaneus communis) oluşumu
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Uygulamalar

Genel kemik
değerlendirilecek,

yapısı,

iskeletin

bölümlendirilmesi

ve

vücut

kemikleri

Eklemlerin genel tanımı, eklem tipleri ve eklem hareketleri gösterilecek,
Anatomik model üzerinde kasların sınıflandırılması ve vücut kasları hakkında
bilgi ve beceri artırılacaktır.
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Uygulama Soruları

Bu bölüm genel soru değerlendirmesi içinde yapılacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Lokomotor sistem aktif (kas bilimi) ve pasif (kemik, eklem ve kıkırdak bilimi) olmak
üzere ikiye ayrılır. Organizmayı oluşturan kemikler pasif hareket sisteminin bir parçasıdır.
Kemikler çeşitli hareketleri kendilerine yapışan kasların kontraksiyonuyla yaparlar. Kemik
organik ve inorganik maddelerden oluşur. Kemiğin 1/3’ünü organik ve 2/3’ünü ise inorganik
maddeler meydana gelir. Tüm kemikler, vücut ağırlığının yaklaşık %7-8’ini oluştururlar.
Uzun bir kemikte ortada diaphysis ve uçlarda epihysis bulunur. Bunlar arasında kalan
bölüm ise metaphysis olarak adlandırılır. Bu bölgede kemiğin uzunlamasına büyümesini
sağlayan “kıkırdak diskleri” yer alır. Kemiğin ortasındaki boşluk, kemik iliği boşluğu (cavum
medullare) olarak adlandırılır. Burada kemik iliği (medulla osseum) bulunur. Gençlerde kırmızı
(medulla osseum rubra), yaşlılarda ise sarı kemik iliği (medulla osseum flava) adını alır. Kemik
yapısı içerisinde süngerimsi (substantia spongiosa) ve kompakt (substantia compacta) kemik
kısımları yer alır.
Kemikler şekillerine göre uzun (ossa longa), kısa (ossa brevia), yassı (ossa plana) ve
düzensiz (ossa irregulare) olmak üzere dört temel gruba ayrılır.
İskelet aksiyel (skeleton axiale) ve apendiküler (skeleton appendiculare) olmak üzere
iki bölüme ayrılır. Birincisinde baş, omurga, kaburgalar ve döş kemiği yer alır. Diğerinde ise
ön ve arka bacak kemikleri bulunur.
Eklemler, iki ya da daha fazla kemik ya da kıkırdağın başka dokularla birleşmesinden
oluşur. Genel eklem tipleri hareketsiz (synarthrosis), yarı hareketli (amphiarthrosis) ve
hareketli (diarthrosis) olmak üzere üç gruba ayrılır. Hareketsiz eklemler genelde kafatasında
gözlenir. Kıkırdaksal birleşme olan yarı oynar eklemler (amphiarthrosis) hyalin kıkırdaklı ve
fibrokartilago’lu olmak üzere ikiye ayrılırlar. Hareketli eklemler (diarhtrosis) bir eklem
boşluğu (cavum articulare) ve onu saran eklem kapsülüne (Capsula articulare) sahip olup
içinde synovia barındıran eklemlerdir. Buna en iyi örnekler, ön ve arka bacak eklemleri
verilebilir.
Eklemlerde hareket tipleri dört grup altında değerlendirilir. Bunlar kayma, açısal,
dairesel ve dönme hareketleridir.
Kaslar aktif hareket sistemini oluşturular. Sadece kemiklere bağlanmayıp aynı zamanda
çeşitli organların duvarında da bulunurlar. Kaslar şekil, çalışma ve yapıları bakımında üç gruba
ayrılır. Bunlar iskelet kasları (çizgili), organ kasları (düz) ve kalp kası’dır. İskelet (çizgili)
kaslar, isteğe bağlı olarak çalışırlar. Organ kasları ise istem dışı çalışırlar. Kalp kası çizgili kas

70

özelliği ile iskelet kaslarına, istem dışı çalışmasıyla organ kaslarına benzer. En belirgin özelliği,
kas liflerinin yan kollarla bağlanmalarıdır.
Kaslar yaptıkları işleve göre gruplandırılabilirler. Örneğin flexor (bükücü), extensor
(gerici) gibi. Kaslar görevlerini yaparlarken bunlara yardımcı olan oluşumlar da söz konusudur.
Bunlar kirişler (tendines), bursa mucosae, vagina, akzarlar ve susam kemikleri gibi yapılardır.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdakilerden hangisi yassı kemiklerden birisidir?
a-Kol kemiği
b-Arka ayak bilek kemikleri
c-Kaval kemiği
d-Kürek kemiği
e-Omur
2-Aşağıdaki hayvanlardan hangisi parmaklarıyla yere basar?
a-Sığır
b-Köpek
c-At
d-Ayı
e-Keçi
3-Aşağıdakilerden hangisi ön bacaklarda bulunan kemiklerden birisi değildir?
a-Kürek kemiği
b-Kol kemiği
c-Ön ayak bilek kemiği
d-Dirsek kemiği
e-Uyluk kemiği
4-Aşağıdakilerden hangisi aksiyel iskelete ait kemiklerden birisi değildir?
a-Mandibula (alt çene kemiği)
b-Omur
c-Kalça kemiği
d-Kaburgalar
e-Döş kemiği
5-Aşağıdakilerden hangisi hareketli (diarthrosis) eklemin özelliklerinden birisi değildir?
a-Genelde kafatası kemiklerinde bulunması
b-Synovia içermesi
c-Eklem kapsülüne sahip olması
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d-Bir boşluğa sahip olması
e-Genelde öne ve arka bacaklarda gözlenmesi
6-Meniscus aşağıdaki eklemlerin hangisi bulunur?
a-Kalça eklemi
b-Ön ayak bilek eklemi
c-Omuz eklemi
d-Dirsek eklemi
e-Diz eklemi
7-Aşağıdakilerden hangisi arka bacak eklemlerinden birisidir?
a-Omuz eklem art.humeri
b-Kalça eklemi-art.coxae
c-Dirsek eklemi-art.cubiti
d-Ön bilek eklemi-art.carpi
e-Ön 1. Parmak eklemi-art.metacarpophalangeae
8-Aşağıdakilerden hangisi kalp kasının özelliklerinden birisi değildir?
a-İstemli çalışması
b-Çizgili kas özelliğinde olması
c-Kırmızı renkli olması
d-Kas liflerinin yan kollarla bağlanıyor olması
e-Sadece kalpte bulunması
9-Aşağdakilerden hangisi karın kaslarından birisi değildir?
a-M.obliquus externus abdominis
b-M.transversus abdominis
c-M.obliquus internus abdominis
d-M.rectus abdominis
e-M.masseter
10-Aşağıdakilerden hangisi aşil tendosu (tendo calcaneus communis) yapısına katılan
oluşumlardan değildir?
a-M.gastrocnemius
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b-M. biceps femoris
c-M. flexor digitorum superficialis
d-M.biceps brachii
e-M. soleus

Cevaplar
1-D
2-B
3-E
4-C
5-A
6-E
7-B
8-A
9-E
10-D
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3. ANATOMİK SİSTEMLER (TEMEL SİNDİRİM, SOLUNUM VE
DOLAŞIM SİSTEMLERİ)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Sindirim sistemini ağızdan başlıyarak anus’e kadar hangi organlarda oluştukları, bu
organların türlere göre yapısal farklılıkları,
3.2. Hayvan türlerine göre midelerin şekli ve bölümleri ile bağısakların bölümleri ve
seyrini,
3.3. Burun deliklerinden başlıyarak üst ve alt solunum organlarının türlere göre temel
anatomisini,
3.4.Temel dolaşım sistemi organlarını (kalp ve damarlar),
3.5.Lenf dolaşımının temel özelliklerini,
anlayabilecek temel bilgi ve beceriye sahip olunacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Sindirim sistemi hangi organlardan oluşur?
Ağızdan başlıyarak sindirim sistemin adlandırılması ve seyri nasıldır?
Hayvan türlerine göre mideler ve yapıları nelerden oluşur?
Hayvan türlerine göre bağırsakların kısımları ve seyri nasıldır?
Eklenti sindirim bezleri nelerden oluşur?
Solunum sistemi hangi organları içerir?
Burun boşluğunda bulunan yapılar nelerdir?
Sesin meydana geldiği yer neresidir?
Akçiğerlerin hayvan türlerine göre farklılıkları nelerdir?
Kalbin yapısı nasıldır?
Kalbi saran zarlar ve besleyen damarlar nelerdir?
Vücud dolaşım sistemleri nelerdir?
Lenf dolaşımı nedir?
Ana lenf damarları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Sindirim sistemini oluşturan Sindirim sistemini oluşturan Görsel materyal ve anatomik
organlar
organların hayvan türlerine modellerle
desteklenerek
göre
tanımlamasını kazanım arttırılacaktır.
yapabilecektir.
Hayvan türlerine göre mide Midelerin hayvan türlerine Görsel materyal ve anatomik
ve bağırsaklar
göre
yeri,
mide
ve modellerle
desteklenerek
bağısakların
yapısal kazanım arttırılacaktır.
özellikleri, bölümleri ve seyri
öğrenilmiş olacaktır.
Eklenti sindirim bezleri

Eklenti sindirim bezlerinin Görsel materyal ve anatomik
nelerden oluştuğu, yapısı, modellerle
desteklenerek
loblanması ve kanalları kazanım arttırılacaktır.
hakkında bilgi edinilecektir.

Solunum sistemi organları

Burun
deliklerinden Görsel materyal ve anatomik
başlıyarak akciğerlere kadar modellerle
desteklenerek
solunum organları hakkında kazanım arttırılacaktır.
komparatif olarak temel
bilgiler edinilecektir.

Sesin
meydana
anatomik yapısı

geldiği Sesin oluşumunu sağlayan Anatomik
modelden
anatomik
yapılar yararlanılacaktır.
öğrenilecektir.

Dolaşım sistemi

Kalp, kalbi saran zarlar,
damarları ve genel damar
sistemleri hakkında temel
bilgiler kazanılacaktır.

Görsel materyallerle ve
anatomik
modellerle
desteklenerek
kazanım
arttırılacaktır.

Lenf dolaşımı

Lenf dolaşımının oluşumu ve Görsel
materyallerle
neleri içerdiği konusunda kazanım arttırılacaktır.
temel bilgiler aktarılacaktır.
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Anahtar Kavramlar

Sindirim kanalı
Ağız, dişler, yutak, yemek borusu
Mideler
Bağısaklar
Karaciğer
Pancreas

79

Giriş

Sindirim sistemi - systema digestorium; Solunum sistemi-systema
respiratorium; Dolaşım sistemi-systema vasorum
Bu bölümde, sindirim (systema digestorium), solunum (systema respiratorium) ve
dolaşım (systema vasorum) sistemleri hakkında temel bilgiler verilecektir. Her sistem kendi
içinde değerlendirilecek, hangi anatomik yapıları içerdiği konuları hayvan türleri dikkate
alınarak verilecektir.
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3.1. Sindirim sistemi (systema digestorium)
Bu sistem ağızdan başlayarak anus’e kadar devam eder. Besinlerin alınması,
parçalanması ve sindirilip işe yaramayanların da dışarı atılmasını sağlayan bir sistemdir.
Bundan dolayı bu sisteme besin tübü (tubus alimentarius) adı da verilir. Bu sistem, sindirim
kanalı (canalis alimentarius) ve sindirim eklenti bezlerinden (adnexa canalis digestorii) oluşur
(şekil 3.1).

Şekil 3.1. Sindirim sistemi (systema digestorium) bölümleri

3.1.1. Ağız (oris)
3.1.1.1. Dudaklar (labia oris)
Ağız boşluğunun (cavum oris) dışarıya açılan kısmında bulunurlar. Üst dudak (labium
superius) ve alt dudak (labium inferius) arasında bir yarık bulunur. Buna rima oris adı verilir.

3.1.1.2. Ağız boşluğu (Cavum oris)
Ağız boşluğu (cavum oris) önden dudaklar (labia oris), yandan yanaklar (bucca),
dorsal’den sert ve yumuşak damaklar (palatum durum ve palatum molle), ventral’den dil
(lingua) tabanı ve aboral’den de yutak (pharynx) ile sınırlandırılmıştır. Çene kapandığında diş
kemerinin sınırlandırdığı iki boşluğa ayrılır. Dudaklar ve yanaklar ile diş kemerleri arasındaki
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boşluk vestibulum oris, dişlerin arasında kalan ve içinde dilin bulunduğu asıl boşluk cavum oris
proprium adı verilir (şekil 3.2).

Şekil 3.2. Köpekte ağız boşluğu bölümleri (Ammann ve ark. 1978’den modifiye)
Ağız, üst (labium superior) ve alt (labium inferior) dudaklar ile önden kapatılır. Ağız
boşluğunun yan duvarını m. buccinatorius kası sınırlandırı. İç yüzünde mukoza tabasında kulak
altı tükrük bezinin (Gl. parotis) kanalının açıldığı bir papilla (papilla salivales/parotidea)
bulunur. Ruminantlarda ise yanağın iç yüzünde mekanik papilla olarak papilla conica’lar
bulunur.
Ağızın içini döşeyen mukoza tabasının diş alveollerine (dişlerin yerleştiği çukurlar)
sıkıca yapışan bölümüne diş eti (gingiva) adı verilir. Bu diş etleri, dişlerin yerinde tespitini
sağlar. Ruminantlarda üst kesici dişler olmadığı için bunların yerinde diş yastığı denilen bir
pulvinus dentis yer alır. Bunun temeli kalınlaşmış diş etidir (şekil 3.3).

82

Şekil 3.3. Sığırda diş yastığı (pulvinus dentis) (resim Colville ve Bassert 2016’den).

3.1.1.3. Dil (lingua)
Dil (lingua), mandibula’nın ramus’ları arasında ağız boşluğu tabanına oturur. Serbest
ön ucuna apex linguae, gövde kısmına corpus linguae ve geride kalan kök kısmına da radix
linguae denilir. Radix linguae ile dil kemiğine (os hyoideum) bağlanır. Dil mukozasında
papillalar bulunur. Bazıları sindirimde (mekanik) bazıları da tad alma işleminde görev alırlar.
Bunların sınıflandırması şekil 3.4’de verilmiştir.

Şekil 3.4. Evcil hayvanlarda dil papillaları (papillae linguales) (resim Mansour ve ark. 2018).
3.1.1.4. Damak (Palatum)
Damak, sert (palatum durum) ve yumuşak (palatum molle) olmak üzere iki bölüme
ayrılır. Önde yer alan sert damak, geride ise yumuşak damak olarak ağız boşluğu tavanı
sınırlanır.
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3.1.1.5. Dişler (Dentes)
Dişler, maxilla ve mandibula’da diş çukurları (alveoli dentales) içine yerleşmiş, buraya
diş eti ile sıkıca bağlanmış yapılardır. Dişin dışarıda yer alan taç kısmına corona dentis, alveol
içindeki köküne radix dentis ve ikisi arasındaki boyun kısmıa da cervix dentis adı verilir.
Dişler içten dışa doğru üç tabakadan oluşurlar. Bunlar en içte fil dişi tabakası (substantia
eburnea-dentinum), ortada mina tabakası (substantia adamantina-enamelum) ve dışta da seman
tabakası (sunstantia ossea-cementum) olarak yer alır. Dişin pulpa dentis adı verilen damar ve
sinir ağını bulunduran iç boşluğuna ise cavum dentis denilir.
Diş değişimi: Evcil memeli hayvanlar, biri hayatlarının ilk döneminde diğer daha sonra bu
dişlerin yerini almak üzere farklı iki dönemde diş değiştirirler. Bundan dolayı bunlara diphydont
canlılar adı verilmektedir. İlk dişler süt dişleri (dentes decidui) olup bunların yerine hayvan
türüne göre değişen zamanlarda kalıcı dişler (dentes permanentes) çıkar. Böylece hayat boyu
bu dişlerini değiştirmeden kullanırlar.
Diş tipleri:
Dişler yerleşimleri ve üstlendikleri görevlere göre 4 gruba ayrılırlar.
A-Kesici dişler (dentes incisivi)
B-Köpek dişleri (dentes canini)
C-Ön azı dişleri (dentes premolares)
D-Arka azı dişleri (dentes molares)
Hayvan türlerine göre kalıcı (permanent) diş formülleri şekil 3.5’de verilmiştir. Bu
formüde I (dentes incisivi-kesici), C (dentes canini-köpek), P (dentes premolares-ön azı) ve M
(dentes molares-arka azı) harfleri kullanılmıştır. Formül çenelerin bir yarımı göstermektedir.
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Şekil 3.5 Evcil hayvanlarda diş formülleri
3.1.1.6. Tükrük bezleri (gll. salivariae)
Tükrük bezleri (Gll. salivariae), küçük (minores) ve büyük (majores) olmak üzere
bulunurlar. Bunlardan gll. labiales, gll.buccales, gll.palatina, gll. linguales ve gll. molares gibi
bezler küçük tükrük bezlerini (gll. salivariae minores) oluştururlar. Buna karşın büyük tükrük
bezi (gll.salivariae majores) olarak üç büyük bez bulunur. Bu bezlerin kanalları ve açıldıkları
yerler, şekil 3.6’da gösterilmiştir.

Şekil 3.6. Evcil hayvanlarda tükrük bezleri ve kanalları
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3.1.1.7. Yutak (pharynx)
Yutak (pharynx), ağız ve burun boşluğunun gerisinde yer alır (şekil 3.7). Boşluğuna
cavum pharyngis adı verilir. Sindirim ve solunum yolları burada birbirini çaprazlar. Cavum
pharyngis’in yedi farklı deliği vardır.
Isthmus phaucium: Ağız boşluğuna açılır.
Ductus nasopharyngeus: Sağ ve sollu iki deliktir. Cavum nasi’ye birleştirir.
Ostium pharyngeum tubae auditivae (östaki borusu): Sağ ve sol olarak orta kulağa bağlantı
sağlar.
Aditus laryngis: Larynx’e açılır.
Ostium oesophagicum: Oesophagus’a açılır.
Yutağın (pharynx) üç bölümü vardır:
1-Nasopahrynx (pars nasalis pharyngis): Burun boşluğu tarafındaki bölge.
2-Oropahynx (pars oralis pharyngis): Ağız boşluğu tarafındaki bölgedir.
3-Laryngopharynx (Pars laryngea pharyngis): Gırtlak (larynx) tarafındaki bölge.

Şekil 3.7. Sığırda başın paramedian kesiti anatomik yapılar (resim Mansour ve ark. 2018’den
modifiye).
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3.1.1.8. Yemek borusu (Oesophagus)
Yemek borusu (oesophagus), yutak ile mide arasında besin geçişini sağlayan kassel
boru şeklinde bir anatomik yapıdır. Üç bölgesi vardır. Bunlar pars cervicalis (boyun bölümü),
pars thoracalis (göğüs bölümü) ve pars abdominalis (karın bölümü) olarak sınıflandırılır.

3.1.1.9. Mide (Gaster/Ventriculus)
Oesophagus ile oniki parmak bağırsağı (duodenum) arasında kalan, ağızda tükrükle
zenginleştirilmiş besinlerin işleme tabi tutulduğu sindirim bölümüdür. Duvarında bulunan
bezlerin salgıladığı pepsin, rennin ve hidroklorik asit gibi kimyasalları içeren mide salgılarıyla
enzimatik ve kimyasal sindirim bu bölümde başlar.
Midenin yapı ve şekli hayvan türlerine göre değişir. Bu yönüyle midelerin
sınıflandırılması şekil 3.8’de verilmiştir.

Şekil 3.8. Evcil hayvanlarda mide tipleri
Mide tek tırnaklılarda karın boşluğunun epigastrium bölgesinde, tamamı orta düzlemin
solunda; domuz ve etçillerde epigastrium bölgesinde ve küçük bir bölümü orta düzlemin
sağında, büyük bölümü ise solunda yer alır.
3.1.1.9.1. Ruminant mideleri
Ruminant (sığır/koyun/keçi) mideleri, çok bölmeli ve hem cutan (bezsiz) hem de
glandular (bezli) mukozaya sahiptir.
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Midenin bölümleri:
İşkembe (Rumen)
Börkenek (Reticulum)
Kırkbayır (Omasum)
Şirden (Abomasum)
Ruminant midelerinin yapısal özellikleri şekil 3.9 ve 3.10’da verilmiştir.

Şekil 3.9. Ruminant midelerinin yapısal özelliği
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Şekil 3.10. Sığırda midenin yerleşimi ve soldan görünüşü (resimler Budras ve Habel 2003’den
modifiye)
3.1.1.10. Bağırsaklar (Intestinum)
Mide’den anus’e kadar uzanan sindirim sistemi bölümüdür. İki bölümü vardır. İnce
bağırsaklar (intestinum tenue) ve kalın bağırsaklar (intestinum crassum). Uzunlukları türe göre
değişmektedir.
3.1.1.10.1. İnce bağısaklar (intestinum tenue)
İç yüzeylerinde vili intestinales bulunması, kalın bağırsaklardan ayrılmasını sağlar. İnce
bağırsaklar, üç bölüme ayrılır (şekil 3.11).
A-Oniki parmak bağırsağı (duodenum)
B-Boş bağırsak (jejunum)
c-Böğür bağırsağı (ileum)
3.1.1.10.2. Kalın bağısaklar (intestinum crassum)
İç yüzeyinde villi intestinales bulunmaz. Üç bölümü bulunur (şekil 3.11).
A-Kör bağırsak (caecum)
B-Sütun bağırsak (colon)
C-Düz bağırsak (rectum)
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Ruminantlarda colon’lar, ansa prximalis, ansa spiralis ve ansa distalis olmak üzere üç
bölüme ayrılır. Tektırnaklı ve etçillerden farklı olarak bir colon diski oluşturur (şekil 3.11). Gyri
centripetales olarak kıvrılır, flexura centralis’i yaptıktan sonra gyri centrifugales olarak colon
diskinden dışarı çıkar.

Şekil 3.11. Ruminantlardan sığırlarda bağırsaklar (intestinum) (Resim Budras ve Habel
2003’den modifiye)
Tek tırnaklılarda, kör bağısağın (caecum) basis kısmı sağ açlık çukurluğuna (fossa
paralumbalis) dayanmıştır. Colon’lar, at nalı şeklinde üst üste gelen bir seyir gösterir. Colon
ventrale dextrum olarak karın boşluğunun sağ alt tarafında ilerler. Flexura sternalis’i yaparak
sola döner. Geriye doğru sol tarafta colon ventrale sinistrum olarak devam eder. Pelvis boşluğu
başlangıcına gelince flexura pelvina’yı yaparak kendi üstüne kıvrılır ve soldan colon dorsale
sinistrum olarak diaphragma’ya doğru yönelir. Diaphragma hizasına gelince flexura
diaphragmatica’yı yaparak sağa geçer ve colon dorsale dextrum olarak geriye doğru devam
eder. Bu bölüm kısalığı ve kalınlığı ile dikkati çeker. Bundan sonra sola geçen colon
transversum adını alır. Buradan colon descendens olarak rectum’a yönelir (şekil 3.12).
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Şekil 3.12. Atta bağısakların (intestinum) sağdan görünüşü (Budras ve ark. 2011’den
modifiye)
3.1.1.11. Karaciğer (hepar)
Karın boşluğunun sağ ön-üst tarafında yer alır. Diaphragma’nın hemen gerisinde
bulunur. Etçillerde diğer türlere göre daha fazla oranda sola kaymıştır. Temel görevi safra
salgılamak dışında portal dolaşım ile bağırsaklardan gelen kanın toksik maddelerden
temizlenmesi, glikojen, yağ ve protein depolanması gibi görevleri vardır.
Karaciğer üzerinde yarıklar ile bir takım loblara ayrılır.
Karaciğer’in loblanması:
Lobus hepatis dexter (Etçil ve domuzlarda medial ve lateral diye ayrılır)
Lobus hepatis sinister (Etçiller, domuz ve tek tırnaklılarda medial ve lateral diye ayrılır)
Lobus quadratus
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Lobaus caudatus
Proc. caudatus
Proc. papillaris (Tek tırnaklılarda yoktur)
Armut şeklinde bir kese olan safra kesesi (vesica fellae), evcil memelilerde tek
tırnaklılar ve develerde yoktur. Bu kesenin kanalı olan ductus cysticus, karaciğerin safra kanalı
ductus hepaticus communis ile birleşir ve ductus choledochus olarak on iki parmak bağırsağına
(duodenum) açılır. Böylece safra bu bağırsak kısmına iletilmiş olur.
3.1.1.12. Karın Tükrük Bezi (Pancreas)
Karın boşluğunun ön üst bölümünde, on iki parmak bağırsağının (duodenum) kıvrımı
arasında yerleşmiştir. Hem ekzokrin hem de endokrin bir bezdir. Endokrin bez olarak temel
olarak insülin (kan şekerini düşüren) ve glukagon (kan şekerini arttıran) salgılar. Bu bezin
kanalları ductus pancreaticus ve ductus pancreaticus accessorius adını alır. Hayvan türlerine
göre bulunan kanallar ve bunların açılma farklılıkları şekil 3.13’de verilmiştir.

Şekil 3.13. Hayvan türlerinde pancreas kanalları ve açılması
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3.2. Solunum sistemi (systema respiratorium)
Bu sistem, canlılarda atmosfer ile kan arasında gaz değişimini sağlayan bir sistemdir.
Dış ortamdan oksijen alınarak dokulardaki oksidatif aktiviteler sonucu oluşan karbondioksit
dışarı verilir. Bu görevin yerine getirilmesinde solunum sisteminin iki ana bölümü vardır.
A-Havayı ileten yollar
Burun (nasus)
Burun delikleri (nares)
Burun başluğu (cavum nasi)
Nasopharynx (pars naso phrayngis)
Gırtlak (larynx)
Soluk borusu (trachea)
B-Gaz değişimini sağlayan organ
Akçiğer (pulmo)

3.2.1. Burun delikleri (nares) ve burun boşluğu (cavum nasi)
Memelilerde üst çenenin ön ve üst bölümü burun olarak kabul edilir. Orta hat üzerinde
bulunur. Ayrı bir anatomik yapı olarak bulunmaz. Yüzün bir parçasıdır. Uç kısmına burun ucu
(apex nasi), üst kısmına burun sırtı (dorsum nasi) denilir. Equus (tek tırnaklılar) dışındaki
türlerde burun ucu (apex nasi) üzerindeki deri, vücudun diğer bölgelerini saran deriden
farklılaşmış tüylerini kaybedip keratinize olmuştur. Bu farklılaşmış derinin kapladığı bölgenin
sınırları hayvan türlerine göre farklı isimler alır (şekil 3.14).
Planum nasale: Küçük ruminant (koyun/keçi) ve etçillerde burun ucu ile sınırlı bölge.
Planum rostrale: Domuzlarda os rostrale adlı kemiğin üzerindeki kılsız bölge.
Planum nasolabiale (merme): Sığırlarda burun ucu ile üst dudağı kapsayan kılsız bölge.
Bu bölgeler sağlıklı hayvanlarda parlak ve nemli olarak gözlenir. Sağlığın bir göstergesi olarak
kabul edilir. Etçiller dışındaki hayvanlarda bu bölgenin ıslaklığını buranın kendi bezleri
sağlarken etçillerde bu bölgeyi burundaki gll. vestibulares nasi adı verilen bezler nemlendirir.
Üst dudak üzerinde median bir oluk gözlenir. Philtrum adı verilen bu oluk, koyun, keçi, köpek
ve kedilerde planum nasale’ye kadar uzanır. Tek tırnaklılarda (at/eşek/katır) bu bölgenin
derisinde diğer türlerdeki gibi bir değişiklik gözlenmez.
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Şekil 3.14. Evcil hayvanlarda nasal düzlemler (resim Nickel ve ark. 1979’dan modifiye)
Burun delikleri (nares), etrafları burun kıkırdakları (cartilagines nasi) ile desteklenmiş
olduğu için daima açık kalırlar (şekil 3.15).
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Şekil 3.15. Evcil hayvanlarda burun kıkırdakları (cartilagines nasi) (resimler Nickel ve ark.
1979’dan modifiye)
Atlarda naso-gastrik sondalama yaparken, sondanın ventral yönde ilerlemesine dikkat
edilir. Aksi takdirde sonda dorsal yönde ilerlediğinde diverticulum nasi içerisine girerek
ilerlemesi engellenir. Yapılacak zorlamayla bölgede kanamaya veya deformasyonlara neden
olunur (şekil 3.16).

Şekil 3.16. At’larda diverticulum nasi (resimler Ashdown ve ark. 2011’den)
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Burun boşluğu (cavum nasi), bir burun perdesi (septum nasi) ile iki eşit yarıma ayrılır.
Her bir yarımda kağıt kulahı benzeri (ossa turbinata) yapılar bulunmaktadır. Bu külahımsı
yapılar üzeri burun mukozası ile kaplandığında concha nasalis olarak adlandırılır.
Burun boşluğundaki konka’lar:
Concha nasi dorsalis
Concha nasi medius
Concha nasi ventralis
Bu konka’lar arasında temel üç yol ve bunların karıştığı ortak yol olmak üzere yollar
şekillenir (şekil 3.17 ve 3.18).
Meatus nasi dorsalis: Burun kemiği (os nasale) ile concha nasalis dorsalis arasındadır. Koku
yolu olarak adlandırılır.
Meatus nasi medius: Concha nasi medius ile üst ve alt konka’lar arasında şekillenir. Sinus yolu
olarak adlandırılır.
Meatus nasi ventralis: Concha nasi ventralis ile burun boşluğu tabanı arasındaki yoldur.
Solunum yolu olarak adlandırılır.
Meatus nasi communis: Tüm meatus’ların septum nasi hattı boyunca birleşmiş halidir.

Şekil 3.17. Burun boşluğundaki konka’lar ve aralarındaki yollar
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Şekil 3.18. Koyun’da burun boşluğu anatomik yapıları (resim Clayton ve Flood 1996’dan)

3.2.2. Geniz (nasopharynx/ pars nasalis pharyngis)
Solunum ve sindirim yollarının çaprazlaştığı kavşak bölümündeki yutağın (pharynx),
burun boşluğuna doğru üst bölümüne geniz (nasopharynx) adı verilir. Buraya östaki borusu
açlılır.
3.2.3. Gırtlak (larynx)
Solunum borusunun (trachea) başlangıcında yer alan gırtlak, başın boyuna geçtiği
bölgede yer alır. Bunun çatısını gırtlak kıkırdakları (cartilagines laryngis) adı verilen değişik
şekilli ve biri çift olan 4 kıkırdak oluşturur. Bunlar cranial’den caudal’e doğru şu şekilde
sıralanır (şekil 3.19);
-Epiglottis
-Cartilago arytenoidea (ibriksi kıkırdak)
-Cartilago thyreoidea (kalkansı kıkırdak)
-Cartilago cricoidea (yüzüksü kıkırdak)
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Şekil 3.19. At’ta gırtlak (larynx) (resimler Budras ve ark. 2011’den modifiye)
Gırtlağın (larynx) boşluğuna cavum laryngis adı verilir. Önden arkaya doğru aditus
laryngis, vestibulum laryngis, glottis ve cavum infraglotticum olmak üzere 4 bölümden oluşur.
Aditus laryngis’den girdikten sonra ilk plica vestibularis ile karşılaşılır. Bundan sonra
vestibulum laryngis lateral’e çöküntü yapar ve ventriculus laryngis lateralis adı alır. Bundan
hemen sonra plica vocalis gelir (şekil 3.20).

Şekil 3.20 Köpekte gırtlak (larynx) plica’ları (resim Done ve ark. 2009’dan modifiye)
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Sesin meydana geldiği bölge glottis bölgesidir (şekil 3.21). Burada sağlı sollu iki plica
vocalis arasında bir ses yarığı (rima glottis) oluşur. Bunun dorsal’e doğru iki cartilago
arytenoidea arasındaki kısmına pars intercartilaginea, altta iki plica vocalis arasındaki kısmına
ise pars intermembranacea adı verilir. Bu rima glottis bölgesinden hava geçerken burada
yarattığı titreşim ile ses oluşur.

Şekil 3.21 Köpekte ses yarığı (rima glottis) (Done ve ark. 2009’dan modifiye)

3.2.4. Soluk borusu (trachea)
Gırtlak ile akçiğer arasında, halka şeklinde kıkırdaklar (cartilago trachealis) ile destekli,
bağ doku, kas ve mukozadan yapılmış boru şeklinde bir yapıdır (şekil 3.22). Bulunduğu bölgeye
göre boyun (pars cervicalis) ve göğüs (pars thoracica) olmak üzere bölümleri vardır.
Akçiğerlere girmeden hemen önce iki kola (bifurcatio trachealis) ayrılır. Buradan sağı sollu
akçiğerlere dağılan ana bronşlar (bronchus principalis dexter ve sinister) çıkar. Bundan sonra
bronchus lobaris ve bronchus terminalis’lere ayrılarak en uç baloncuklara (alveolus pulmonis)
ulaşır.
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Ruminant ve domuzlarda, bifurcatio trachealis’den hemen önce sağ tarafa doğru giden
başka bir bronş daha “bronchus trachealis (eparteriel bronchus)” vardır. Bu bronş, söz konusu
türlerde sağ cranial’deki akciğer loblarına yayılır.

Şekil 3.22. Evcil hayvanlarda trachea ve cartilago trachealis’ler (resimler Nickel ve ark.
1979’dan modifiye)
3.2.5. Akçiğerler (Pulmones)
Akçiğerler, pulmo dexter ve pulmo sinister olmak üzere iki tanedir. Bunlar cavum
thoracis içerisinde pleura pulmonalis ile sarılı olarak cavum pleura içinde bulunurlar. Pulmo
dexter ve sinister, birbirinden içinden önemli organları barındıran mediastinum ve kalp
vasıtasıyla ayrılmışlardır. Süngerimsi bir yapıya sahiptir. Suya atılınca içinde hava
bulunduğunda yüzer.
Akçiğerlerin loblanması, türlere göre farklılık gösterir. Loblanma en fazla
ruminant’larda, en basit loblanma ise tek tırnaklılarda gözlenir. Akçiğerlerin loplanması şekil
3.23’de verilmiştir.
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Şekil 3.23. Evcil hayvanlarda akçiğerlerin loblanması (resimler Nickel ve ark. 1979’dan
modifiye)
Pleura’nın altında interlobuler dokunun çokluğu ile doğru orantılı olarak “lobuli
pulmonis” denilen “mozaik görünüm” ortaya çıkar. Bu durum sığır, keçi ve domuz
akçiğerlerinde diğer türlere göre daha fazla görülür. Bu da tür ayırt edilmesinde yarar sağlar.
Özellikle koyun ve keçi akçiğer ayrımı açısından önem taşır (şekil 3.24).
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Şekil 3.24. Sığır, keçi ve domuz akçiğerlerinde mozaik görünüm (lobuli pulmonis) (resimler
Nickel ve ark. 1979’dan modifiye)
3.3. Dolaşım sistemi (systema vosorum)
Bu sistem, sinir sitemine benzer olarak bir central organa yani kalbe sahiptir. Kalbe
gelen ve kalpten çıkan bir takım damarlar ile kan vücut içerisinde dolaşır. Canlı ağırlığa göre
kan miktarı türe göre değişmektedir. Sığırlarda canlı ağırlığın 1/12’i, atlarda 1/15’i, köpeklerde
1/13’ü ve domuzlarda 1/20’sini kan oluşturmaktadır.
Dolaşım sistemi merkezde kalp ve kanı çeşitli organlara götüren ve geri getiren damar
sisteminden oluşmaktadır. Vücutta 3 temel kan dolaşımından bahsedilebilir. Kanı vücudun her
yerine götüren “büyük dolaşım”, aort ile sol karıncıktan (ventriculus sinister) başlayıp
toplardamarlar (vena cava caudalis ve cranialis) ile kalbin sağ kulakcığında (atrium dextrum)
sona erer. “Küçük dolaşım” ise, pulmonar atardamar (a. pulmonalis) ile sağ karıncıktan
(ventriculus dexter) başlayıp pulmoner toplardamarlar (vv.pulmonales) sol kulakçıkta (atrium
sinistrum) sonlanır. Bu iki dolaşım foksiyonel olarak birbirini tamamlamış olur.
Diğer üçüncü bir dolaşım ise “portal dolaşım”dır. Bu dolaşımda, portal toplardamar
(v.portae) karın boşluğunun tek organlarından (örn. dalak, mide, bağırsaklar gibi) kanı
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toplayarak karaciğer’e getirir. Burada kan süzülerek karciğer toplardamarları (vv.hepaticae) ile
ile kirli kan v. cava caudalis’e akıtılır (şekil 3.25).

Şekil 3.25. Memeli hayvanlarda portal dolaşım (resim Reece ve Rowe 2017’den modifiye).
3.3.1. Kalp (Cor)
Kalp, göğüs boşluğunda iki akçiğer arasındaki mediastinum medianum içinde bulunur.
Kalp pericardium ile sarılı olarak 3/5’lik kısmıyla orta hattın solunda, 2/5’lik kısmıyla da orta
hattın sağ tarafına aşmıştır. Sivri ucu, pericardium içerisisinde serbest olarak bulunur. Kalbin
uzunlamasına ekseni, biraz sol tarafa ve aynı zamanda da geriye meyilli olmak üzere ventral
yönde seyreder. Kalbin kaburgalara göre yerleşimi, şekil 3.26’da verilmiştir. Görüleceği üzere,
kalp kabaurgalara göre en yatık pozisyonda köpek ve kedilerde bulunmaktadır.
Kalp üzerinde bulunan büyük damar kökleri ile yerine tespit edilmiştir. Aorta ile
omurga’ya, pulmoner atardamar ve toplardamarlar (a., v. pulmonalis) ile akçiğerlere ve caudal
ana toplardamarla (v.cava caudalis) da diaphragma’ya bağlanır.
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Şekil 3.26. Evcil hayvanlarda kalbin kaburgalara (costa) göre yeri (resim Reece ve Rowe
2017’den modifiye)
3.3.1.1. Kalbin duvarları
Kalbin duvarları üç kattan oluşur. Dışta pericardium, ortada myocardium ve içte
endocardium’dan meydana gelir.
Pericardium (kalp kesesi): Dışta fibröz (pericardium fibrosum) ve içte seröz (pericardium
serosum) olmak üzere iki tabakadan oluşmuştur. Dıştaki fibröz tabaka, büyük damar köklerini
sardıktan sonra kalbi sternum (lig. sternopericardiacum-tek tırnaklı ve ruminantlarda) ve
diaphragma’ya (lig. phrenicopericardiacum-domuz ve etçillerde) bağlar. İçteki pericardium
serosum, biri fibröz tabakanın iç kısmına sıkıca yapışan lamina parietalis diğeri de kalbin
üzerini sıkıca saran lamina visceralis olmak üzere iki yapraktan oluşur. Lamina visceralis’e
epicardium adı da verilir. Bu iki yaprak arasındaki boşluk cavum pericardii adını alır. Bu boşluk
içinde liquor pericardii adı verilen bir sıvı bulunur (şekil 3.27).
Pericardium, kalbin gereğinden fazla genişlemesini önler, kalbi yerinde tesbit eder,
kalbin sürtünerek zedelenmesine engel olur.
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Şekil 3.27. Kalp kesesinin (pericardium) tabakaları (resim Frandson ve ark. 2009’dan
modifiye)
3.3.1.2. Kalbin bölümleri
Kalp, dıştan sınır göstermeksizin bir bütün olmakla birlikte içten vertikal bir bölme ile
ön ve arkada kalan bölümlere, bunlarda üst ve alt bölümlere ayrılarak dört boşluğa sahiptir.
Evcil hayvanlarda kalbin duruş pozisyonu insana göre farklılık gösterir. Kalbin sağ tarafı öne
gelmiş ve kirli kanın toplandığı bölümdür. Kalbin sol yarımı ise geriye dönük olup temiz kanın
bulunduğu kısımdır.
Kalpte geniş olan taban (basis cordis) ve sivri olan uç kısmı (apex cordis) bulunur.
Kalbin boşluk sisteminin bölümlenmesine uygun olarak dışta bu yapıların sınırlarında damar
olukları (sulcus) vardır. Kalbi besleyen koroner damarların geçtiği oluğun (sulcus coronarius)
üstünde kalan boşluk yapılar kulakçıklar (atria cordis) ve bu oluğun ve kapakçıkların (valvula)
altında kalan boşluklar da karıncık (vetriculi cordis) olarak isimlendirilir. Kulakçıkların (atria
cordis) hemen üzerinde birer auricula dextra ve sinistra vardır (şekil 3.28).
Kalbi sağ ve sol olarak ayrılmasında dıştaki sınırı, sağ ve sol uzunlamasına oluklar
(sulcus longitudinalis dexter/sulcus interventricularis subsinosus ve sulcus ongitudinalis
sinister/sulcus interventricularis paraconalis) verir (şekil 3.28). Bu olukların içteki karşılığı
olarak kulakçıklar (atrium) arasındaki bölme septum interatriale ve karıncıklar arasındaki
bölme ise septum interventriculare adını alır.
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Şekil 3.28. Sığır kalbinin sol ve sağdan görünüşü (resimler Dyce ve ark. 2010’dan modifiye)

3.3.1.3. Kalpte bulunan delikler ve kapaklar
Kalpte kirli kanın bulunduğu sağ tarafta atrium dextrum ile ventriculus dexter arasında
ostium atrioventriculare dextrum adında delik bulunur. Bu delikte üzerinde temelini fibröz
dokunun teşkil ettiği ve üzerini de endocardium’un sardığı üç yapraktan oluşan trikuspidal
kapakçık (valva tricuspidalis) bulunur. Kalbin sol tarafında ise atrium sinistrum ile ventriculus
sinister arasında ostium atrioventriculare sinistrum yer alır. Bu delikte sağ taraftaki ile aynı
yapısal özellikte fakat iki yapraktan oluşan bikusipidal kapakçık (valva bicuspidalis-mitral)
bulunur (şekil 3.29 ve 3.30).
Sağ karıncığın dorsal kısmında, sol tarafta truncus pulmonalis’in deliği ostium
pulmonale bulunur. Burada üç tane yarım ay biçiminde kapak (valvulae semilunares) yer alır.
Sol karıncıkta, ostium atrioventriculare’nin hemen yanında sağda aorta’nın çıkış deliği
(ostium aorticum) vardır. Burada da ostium pulmonale’deki gibi üç tane yarım ay biçimli kapak
(valvulae semilunares) yer almaktadır.
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Şekil 3.29. Trikusipidal ve bikuspidal kapakçıkların görünüşü (resimler Popesko 1979’dan
modifiye)

Şekil 3.30. Kalbin büyük damarları ve kapakçıkları (resim Sturtz ve Asprea 2012’den modifiye)
3.3.1.4. Kalpte bulunan kulakçıklara (atrium) açılan oluşumlar
Sağ kulakçığa (atrium), vücudun kirli kanını getiren v. cava caudalis ve cranialis açılır.
Bununla birlikte ruminant ve domuzlarda bulunan ve göğüs bölgesinin ön yarımının venöz
kanını toplayan v. azygos sinistra, bu bölgedeki sinus coronarius’a açılır. At ve etçillerde
bulunan v. azygos dextra ise v. cava cranialis’e drene olur.
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Sol atrium’a ise akçiğerlerden temiz kan getiren vv. pulmonales açılır.

3.3.1.5. Kalbi besleyen damarlar ve venaları
Kalp, a. coronaria cordis dextra ve sinistra olmak üzere iki damar tarafından beslenir.
A.coronaria cordis dextra: Bu damar, ostium aorticum’un valvula semilunaris’in ön
cuspis’inden çıkar. Sulcus coronarius’da seyreder.
A.coronaria cordis sinistra: Bu damar ise ostium aorticum’un valvula semilunaris’in caudal
cuspis’i civarından çıkar. Sulcus coronarius’da seyreder.
Kalbin başlıca toplardamarları v.cordis magna ve v. cordis media olmak üzere iki
tanedir. Bunlardan başka vv.cordis parvae ve vv.cordis minimae adı verilen venlerde
bulunmaktadır.

3.3.2. Damarlar
Damarlar fonksiyonel ve yapısal olarak iki çeşittir. Bunlar, kan damarları (vas
sanguinus) ve lenf damarları (vas lymphaticum) olarak sınıflanır. Kan damarları ise atardamar
(arteriae) ve toplardamar (venae) olmak üzere ayrılır.
Atardamarlar (arteriae): Kalpten organlara kan taşırlar. Kalın duvarlıdırlar. Çoğunlukla
derinde seyrederler. Vücudun en büyük atardamarı, aort’tur. Sol karıncıktan çıkar.
Toplardamarlar (venae): Çevreden kalbe doğru seyirli damarladır. Kirli kanı kalbe getiriler.
Atardamarların sayısından daha fazladırlar. Duvarları, atardamarlara göre daha incedir.

3.4. Lenf sistemi (systema lympaticum)
Atılması veya genel dolaşıma karışması gereken bazı maddeler, doğrudan kan
kapilarlarına verilmeyip, hücrelerden hücreler arası sıvıda toplanırlar. Hücreler arası sıvıdan
bunların genel dolaşıma atılmasını lenfatik sistem yapar. Hücreler arasından kör ve ince
kılcallar olarak başayıp daha büyük damarlar ve oradan da venöz dolaşıma bir aktarım söz
konusudur. Lenf damarları lenf sıvısı (lymph) denilen renksiz sarımtırak renkli sıvıyı
toplardamarlara taşır. Lenf damarları vücutta yaygın bir ağ oluşturur. Yapı olarak diğer
damarların yapısına benzer bir yapıdadırlar. Valvula lymphatica denilen kapakçığa sahiptirler.
Bütün lenf kapillerleri, vena’lara açılmadan evvel en az bir, çoğunlukla da birkaç lenf
düğümüne uğrar. Bu lenf düğümlerden çıkan damar sayısı daha azdır. Bunlarda birleşerek
büyük lenf kanallarını oluşturur. Lenf düğümleri, genellikle büyük kan damarlarının etrafında
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hemen hemen her organ çevresinde, kaslar arasında ve vücut boşluklarında toplanırlar. İçindeki
sinuslarda yabancı cisim, bakteriler, virüsler ve kanser hücreleri tutulur.
Vücutta iki büyük lenf damarı vardır.
A-Ductus thoracicus: Omurga’nın altında cisterna chyli’den (bel omurları altında) başlar. Baş
ve boynun sağ yarımı ve sağ ön ekstremite hariç vücudun lenfini toplar. Truncus bijugularis ya
da v. cava cranialis’e dökülür.
B-Ductus lymphaticus dexter: Baş ve boynun sağ yarımı ile sağ ön ekstremite’nin lenfini
toplayıp v. cava cranialis’e açılır.
3.5. Dalak (lien)
Dalak, kan depolayan, depoladığı kanı gerektiğinde dolaşıma veren bir organ olup
dolaşım sistemi içinde değerlendirilir. Karın boşluğunun sol tafaında, regio hypochondriaca
sinistra’da bulunur. Yassı bir organ olan dalak, sığırlarda dil gibi uzunca, koyunlarda üçgen,
keçilerde dörtgen, atlarda ise virgül şeklinde görünüme sahiptir. Atlarda üst ucu geniş, alt ucu
sivridir. Domuzlarda oval şekilli olup hemen hemen dil şeklindedir. Köpeklerde ise yassı ve
uzun olup orta kısmı basıktır. Alt ucu geniştir. Diaphragma’ya dönük yüzü facies parietalis’dir.
Organlara dönük yüzüne facies visceralis adını alır. Hilus lienalis denilen bölgeden damar ve
sinirleri organa girer ve çıkar.
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Uygulamalar

Sindirim sistemini oluşturan organlar,
Hayvan türlerine göre mide ve bağırsakların bölümleri ve seyri,
Karaciğer ve pancreas’ın yeri, bölümleri ve kanalları,
Solunum sistemi organları
Sesin meydana geldiği anatomik yapılar,
Dolaşım sisteminin temel yapıları,
Kalbin yeri, yapısı, boşluk sistemi ve saran zarlar,
Kabin beslenmesi ve delik/kapakçıkları,
Damarlar,
Lenf dolaşımındaki yapılar,
Ana lenf damarları,
anatomik model ve şekillerde gösterilecektir.
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Uygulama Soruları

Bu bölüm soruları genel soru değerlendirmesi içinde verilmiştir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, sindirim (systema digestorium), solunum (systema respiratorium) ve
dolaşım (systema vasorum) sistemleri hakkında temel bilgiler verilmiştir. Ağızdan başlayarak
anus ile sonlanan sindirim kanalı, besinlerin alınması, parçalanması ve işe yaramayanların
dışarı atılmasını sağlar. Sistem, sindirim kanalı (canalis alimentarius) ve sindirim eklenti
bezlerinden (adnexa canalis digestorii) oluşur.
Cavum oris, iki kısımdan oluşur. Dudaklar ve yanaklar ile diş kemerleri arasındaki
boşluk vestibulum oris, dişlerin arasında kalan ve içinde dilin bulunduğu asıl boşluğa ise cavum
oris proprium adı verilir.
Dil (lingua), mandibula’nın ramus’ları arasında ağız boşluğu tabanına oturur. Serbet ön
ucuna apex linguae, gövde kısmına corpus linguae ve geride kalan kök kısmına da radix
linguae denilir. Radix linguae ile dil kemiğine (os hyoideum) bağlanır.
Dişler, maxilla ve mandibula’da diş çukurları (alveoli dentales) içine yerleşmiş, buraya
diş eti ile sıkıca bağlanmış yapılardır. Dişler, yerleşimleri ve üstlendikleri görevlere göre dört
gruba (kesici, köpek, ön azı ve arka azı) ayrılırlar.
Tükrük bezleri olarak üç adet büyük tükrük bezi vardır. Bunlar, gl. parotis, gl.
mandibularis ve gll. sublinguales’dir. Gl. parotis, vestibulum buccale’ye açılırken diğerleri
caruncula sublingualis’e açılır.
Yutak (pahrynx), nasopharynx, oropharynx ve laryngopharynx olmak üzere üç bölüm
halinde ağızın gerisinde yer alır. Cavum pharingis adı verilen boşluğun yedi farklı deliği olup
bu bölgede sindirim ve solunum sitemi birbirini çaprazlar.
Mide (gaster), oesophagus ile oniki parmak bağırsağı (duodenum) arasında kalan,
ağızda tükrükle zenginleştirilmiş besinlerin işleme tabi tutulduğu sindirim bölümüdür. Tek
tırnaklılarda ve domuzda tek bölmeli bileşik mide (iki mukoza, cutan ve glandular),
ruminantlarda çok bölmeli bileşik mide (iki mukoza, cutan ve glandular) ve etçillerde tek
bölmeli basit mide (sadece bezsel-glandular mukoza) bulunur. Ruminant mideleri işkembe
(rumen), börkenek (reticulum), kırkbayır (omasum) ve şirden (abomasum) bölümlerinden
oluşur. Ruminantlarda işkembe, karın boşluğunun sol tarafını kaplar.
İnce bağırsaklar, oniki parmak bağırsağı (duodenum), boş bağısak (jejunum) ve böğür
bağırsağı (ileum) olmak üzere üç bölümü içerir. Kalın bağırsaklar ise kör bağırsak (caecum),
sütun bağırsak (colon) ve düz bağısak (rectum) bölümlerinden oluşur. Ruminantlarda colon’lar
bir disk oluşturuken, tek tırnaklılarda at nalı şeklinde bir seyir gösterir.
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Sindirim kanalı eklenti bezleri olarak karaciğer ve pancreas yer alır. Karaciğer temel
görevi olarak safra salgılamak ve portal dolaşımda yer almaktır. Pancreas ise hem ekzokrin hem
de endokrin (insülin ve glukagon salgılayan) bir bezdir.
Evcil

hayvanlarda

nares’ler

arasındaki

kılsız

bölge

planum

nasale

(koyun/keçi/köpek/kedi), planum rostrale (domuz) ve planum nasolabiale (sığır) gibi isimlerle
adlandırılır. Burun boşluğu içinde yer alan concha nasales (dorsal, medius, ventral) ile yollara
(meatus) ayrılır. Gırtlak (larynx) bölümü epiglottis, cart. thyreoidea, cart. arytenoidea ve cart.
cricoidea olmak üzere dört kıkırdak ile desteklenmiştir. Ses, rima glottis adı verilen ses
yarığında plica vocalis’lerin titreşimi ile oluşur. Gırtlaktan itibaren soluk borusu havayı
nakleder. Her zaman açık olup kıkırdaklar (cart. trachealis) ile desteklenmiştir.
Akçiğerler, sağ ve sol olmak üzere pleura pulmonalis ile sarılı olarak cavum pleura’da
bulunurlar. En basit loblanma tek tırnaklılarda en fazla ise ruminantlarda görülür.
Kalp, pericardium ile sarılı olarak hayvan türüne göre değişen numaradaki kaburgalar
arasında bulunur. Kalbi saran pericardium’un fibröz tabakası, alt uçtan aşarak kalbi tek
tırnaklılar ve ruminantlarda sternum’a (lig.sternopericardiacum), domuz ve etçillerde ise
diaphragma’ya (domuz ve etçillerde) bağlar. Pericardium’un seröz tabakasının lamina
visceralis ve lamina parietalis yaprakları arasında cavum pericardii adında boşluk bulunur. Bu
boşluk içinde liquor pericardii adı verilen bir sıvı yer alır. Kalbi besleyen koroner damarların
geçtiği oluğun (sulcus coronarius) üstünde kalan boşluk yapılar kulakçıklar (atria cordis) ve
bu oluğun ve kapakçıkların (valvula) altında kalan boşluklar da karıncık (vetriculi cordis)
olarak isimlendirilir. Kulakçıkların (atria cordis) hemen üzerinde birer auricula dextra ve
sinistra vardır.
Kalpte kirli kanın bulunduğu sağ tarafta atrium dextrum ile ventriculus dexter arasında
ostium atrioventriculare dextrum’da üç yapraktan oluşan trikuspidal kapakçık (valva
tricuspidalis) bulunur. Kalbin sol tarafında ise atrium sinistrum ile ventriculus sinister arasında
ostium atrioventriculare sinistrum’da iki yapraktan oluşan bikusipidal kapakçık (valva
bicuspidalis-mitral) yer alır. Sol tarafta hem truncus pulmonalis’in deliği ostium pulmonale’de
ve hem dce sol karıncıkta aorta’nın çıkış deliği ostium aorticum’da üç tane yarım ay biçiminde
kapak valvulae semilunares bulunmaktadır.
Kalp a. coronaria cordis dextra ve sinistra olmak üzere iki damar tarafından beslenir.
Bunlar ostium aorticum hizasından çıkar.
Hücreler arasından kör ve ince kılcallar olarak başlayıp daha büyük damarlar ve oradan
da venöz dolaşıma bir aktarımı lenf sistemi sağlar. Lenf damarları lenf sıvısı (lymph) denilen
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renksiz sarımtırak renkli sıvıyı toplardamarlara taşır. Vücutta iki büyük lenf damarı yer alır.
Bunlar ductus thoracicus ve ductus lymphaticus dexter’dir.
Dalak, kan depolayan, depoladığı kanı gerektiğinde dolaşıma veren bir organ olup
dolaşım sistemi içinde değerlendirilir. Karın boşluğunun sol tafaında, regio hypochondriaca
sinistra’da bulunur.
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Bölüm Soruları
1-Sığırlarda üst dudak ile burun delikleri arasında kalan kılsız bölgeye ne ad verilir?
a-Planum nasale
b-Planum nasolabialie
c-Planum rostrale
d-Planum sagittale
e-Planum verticale
2-Aşağıdakilerden hangisi köpeklerde bulunan mide tipidir?
a-Tek bölmeli basit mide
b-Tek bölmeli bileşik mide
c-Çok bölmeli basit mide
d-Çok bölmeli bileşik mide
e-Tek bölmeli bezsiz mide
3-Aşağıdakilerden hangisi büyük tükrük bezlerinden birisi değildir?
a-Gl. parotis
b-Gl. mandibularis
c-Gl. sublingualis monostomatica
d- Gl. sublingualis polystomatica
e-Gl.labialis
4-Colon diski aşağıdaki hayvanların hangisinde gözlenir?
a-At
b-Köpek
c-Kedi
d-Sığır
e-Hiçbiri
5-Aşağıdakilerden hangisi burun boşluğundaki sinüs yoludur?
a-Meatus nasi dorsalis
b-Meatus nasi ventralis
c-Meatus nasi medius
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d-Pars nasi pharyngea
e-Isthmus faucium
6-Aşağıdakilerden hangisi ruminant’larda trachae’nın bifurcatio trachea’dan hemen önce sağa
doğru verdiği bronşdur?
a-Bronchus trachealis
b-Bronchus principalis dexter
c-Bronchus principalis sinister
d-Bronchus lobaris
e-Bronchus terminalis
7-Aşağıdakilerden hangisi gırtlak (larynx) kıkırdaklarından birisi değildir?
a-Cart.arytenoidea
b-Epiglottis
c-Cart. trachealis
d-Cart. cricoidea
e-Cart.thyreoidea
8-Aşağıdakilerden hangisi lenf sisteminin ana damarlarından birisidir?
a-Ductus lacrimalis
b-Ductus incisivus
c-Ductus sublingualis
d-Ductus thoracicus
e-Ductus mandibularis
9-Aşağdakilerden hangisi kalbin sol tarafında sol kulakçık ile sol karıncık arasındaki delikte
bulunan kapaktır?
a-Trikusipidal kapakçık
b-Semilunar kapakçık
c-Aortik kapakçık
d-Pulmoner kapakçık
e-Bikuspidal kapakçık
10-Liquor pericardii aşağıdaki hangi oluşumlar arasında bulunur?
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a-Seroza’nın lamina parietalis ve visceralis yaprakları arasında
b-Endocardium ile myocardium arasında
c-Seroza’nın fibröz ve seröz tabakaları arasında
d-Myocardium tabakası içinde
e-Pericardium’un hemen üzerinde

Cevaplar
1-B
2-A
3-E
4-D
5-C
6-A
7-C
8-D
9-E
10-A
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4. ANATOMİK SİSTEMLER (TEMEL BOŞALTIM, ÜREME VE
ENDOKRİN SİSTEM)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
.1. Boşaltım sistemi (systema urinaria) organlarının neler oluştuğu ve bunların temel
yapısal özellikleri ve bölümlerini,
4.2. Üreme organlarının (organa genitalia) sınıflandırması, dişi ve erkek üreme
organlarının nelerden oluştuğu, türlere göre farklılıkları,
4.3. Endokrin sistemi oluşturan yapılar ve salgıladıkları hormonları
anlayabilecek bilgi ve beceriye sahip olunacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Boşaltım sistemi hangi organlardan oluşur?
Böbreklerin hayvan türlerine göre mofolojik farklılıkları nelerdir?
Böbreğin median kesitinde gözlenen yapılar nelerdir?
İdrarın oluşumundan çıkışına kadar izlediği yollar nelerdir?
Sidik kesesinin bağları nelerdir?
Diverticulum suburethrale hangi hayvanlarda gözlenir?
Dişi üreme organlarının bölümleri ve içerdiği organlar nelerdir?
Yumurtalığın yerleşim yeri neresidir?
Yumurta kanalının bölümleri nelerdir?
Rahmin bölümleri nelerdir?
Vagina ve vestibulum vagina sınırı neresidir?
Erkek üreme organlarının bölümleri ve içerdiği organlar nelerdir?
Funiculus spermaticus nelerden oluşur?
Testis ve epididymis’in yeri ve görevleri nelerdir?
Türlere göre eklenti üreme bezleri nelerdir?
Hayvan türlerinde penis farklılıkları nelerdir?
Endokrin bezlerin adları nelerdir?
Endokrin bezlerinin salgıladığı hormonlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Boşaltım sistemi (systema Boşaltım
sisteminin
urinaria)
bölümleri,
oluştuğu
organların
tanımlanması,
bunların yapısal özellikleri
ve bağları hakkında temel
bilgiler öğrenilecektir.

Görsel sunumlardan ve
anatomik
modellerden
yararlanılarak
kazanım
arttırılacaktır.

Üreme sistemi
genitalia)

(systema Dişi ve erkek genital
sistemini
oluşturan
organların
tanımlanması,
bölümleri, yapısal özellikleri,
hayvan
türlerine
göre
farklılıkları hakkında temel
bilgiler öğrenilecektir.

Görsel sunumlardan ve
anatomik
modellerden
yararlanılarak
kazanım
arttırılacaktır

Endokrin sistem (systema Endokrin sistemde yer alan
endocrinae)
organlar, bunların yerleri ve
salgıladıkları
hormanlar
hakkında temel bilgiye sahip
olunacaktır.

Görsel sunumlardan ve
anatomik
modellerden
yararlanılarak
kazanım
arttırılacaktır

123

Anahtar Kavramlar

Böbrek (ren)
Sidik kanalı (ureter)
Sidik kesesi (vesica urinaria)
Dış sidik yolu (urethra)
Yumurtalık (ovarium)
Yumurta kanalı (tuba uterina)
Rahim (uterus)
Kılıf (vagina)
Ferç (vulva)
Erbezi (testis)
Epididymis
Eklenti üreme bezleri (glandulae genitales accessoriae)
Kamış (penis)
Preputium
Endokrin bezler (glandulae endocrinae)
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Giriş

Boşaltım sistemi - systema urinaria; Üreme sistemi-systema genitalia;
Endokrin sistemi-systema endocrinae
Bu bölümde, boşaltım (systema urinaria), üreme (systema genitalia) ve endokrin
(systema endocrinae) sistemleri hakkında temel bilgiler verilecektir. Her sistem kendi içinde
içerdiği organlar ile bunların bölümlendirilerek tanımlanacaktır. Söz konusu anatomik yapıların
değerlendirmesi, hayvan türleri dikkate alınarak verilecektir.
Memeli hayvanlarda boşaltım ve üreme organlarının dış kısımları birleşme gösterdiği
için genelde ortak olarak boşaltım ve üreme organları (systema urogenitalia) olarak adlandırılsa
da her bir sistemin ayrı ayrı verilmesi, daha anlaşılır olabilmesi bakımndan uygun görülmüştür.
Çünkü her iki sistemin son kısımları dışında diğer bölümleri arasında oldukça farklılıklar söz
konusudur.
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4.1. Boşaltım sistemi (systema urinaria)
Bu sistem, idrarı kandan süzen böbrekler (ren/renes), böbreklerden idrarı sidik kesesine
götüren idrar kanalı (ureter), sidiği depolayan idrar/sidik kesesi (vesica urinaria) ve buradan
da idrarı dışarı nakleden urethra’dan oluşur.

4.1.1. Böbrek (ren)
Karın boşluğunun tavanında orta hattın her iki tarafında ancak bazı türlerde örneğin
ruminantlarda yalnız bir tarafta (sağda), son göğüs omuru ile ilk bel omurları hizasında yer
alan bir organdır. Genelde sağ böbrek soldakine kıyasla daha önde bulunur. Vücudun tuz ve su
dengesini sağlayan bu organ, genel olarak fasülye şeklindedir. Ancak tek tırnaklıların sağ
böbreği kupa kağıdını, sol böbreği ise fasülyeyi andırır. Rengi kapsadığı kana ve hayvan türüne
göre kahverengiden kırmızıya değişim gösteririr. Ruminantlarda her iki böbrek, sol olan sağın
arkasında yer alacak şekilde ikisi orta hattın sağında yer almaktadır. Makroskobik olarak oval
şekilli ve loblu bir yapıdadırlar. Etçil ve küçük ruminantların böbrekleri yuvarlak şekilli
dolgundur. Domuzların ki yassılaşmış izlenimi vermekte olup ender olarak bu hayvanlarda
böbreklerden birinin bulunmadığı da bilinmektedir (şekil 4.1 ve 4.2).

Şekil 4.1. Evcil hayvanlarda sol böbrek şekilleri (resim Nickel ve ark. 1979’dan modifiye)
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Şekil 4.2. At ve sığırlarda böbrekler (resim Popesko 1979’dan modifiye)
Kedi böbreklerinde, makroskobik olarak karakteristik v. stellata’ların varlığı görülür
(şekil 4.3). Bu görünüm diğer türlerden ayrımını sağlar.

Şekil 4.3. Kedi böbrekleri (renes) (resim Hudson ve Hamilton 2010’dan modifiye)
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Böbrekler dıştan bir takım oluşumlar ile sarılmıştır (şekil 4.4). Bu oluşumların en dış
tabakasını capsula serosa oluşturur. Bu tabaka peritoneum’dan gelen bir katmandır. Bunun
altında yağ tabakası olan capsula adiposa yer alır. Bu katman dış etkilere karşı korumaktadır.
En içte capsula fibrosa bulunur. Bağ dokudan yapılmış bu tabaka, hilus renalis’den böbrek
içine girerek böbreğe giren ve çıkan tüm oluşumları sarar.

Şekil 4.4. Böbreği saran katmanlar (resim Dyce ve ark. 2010’dan)
Böbreğe median bir kesit yapılırsa, dışta cortex renis içte ise medulla renis adı verilen
birbirinden farklı iki bölüm görülür. Hilus renalis’e doğru idrarın toplandığı bölüm ise pelvis
renalis’dir.
Böbreklerin orta bölümünde bir yarık veya çöküntü yer alır. Buraya hilus renalis adı
verilir. Buradan böbrağe atardamar (a.renalis) ve sinirler oragana girerken toplardamar
(v.renalis) ve idrar kanalı (ureter) organı terk eder (şekil 4.5).

Şekil 4.5. Böbreğin median kesiti. Sol: keçi böbreği (Mansour ve ark. 2018’den modifiye);
Sağ: etçil böbreği (Frandson ve ark. 2009’dan modifiye)
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4.1.2. İdrar kanalı (ureter)
İdrarı böbreklerden idrar kesesine götüren kanallardır. Böbreklerden pelvis renalis’in
devamı olarak başlar. Sidik kesesine gelince önce kas tabakasını verev olarak deler. Bir müddet
kas ile mukoza tabakaları arasında submukoza’da ilerledikten sonra ostium ureteris adında
delik ile idrar kesesine açılır.

4.1.3. Sidik kesesi (vesica urinaria)
Böbrekten gelen idrarın depolandığı bir organdır. Genişleyebilme yeteneği sayesinde
kesenin doldukça hacmi atmaktadır. Bu organ, pelvis boşluğu içinde erkeklerde plica genitalis,
dişilerde ise rahmin (uterus) altında yer alır. Sidik kesesinin duvarının büyük bir kısmını üç
katman halinde (uzunlamasına/dairesel/uzunlamasına) m. detrusor vesicae isimli kas sarar.
İdrar kesesinin boşaltılmasını sağlayan bu kasın orta dairesel tabakası, urethra’nın çıkış deliği
olan ostium urethrae internum’u için bir sfinkter oluşturur.
Sidik kesesi, peritoneum’dan gelen sağlı sollu iki adet yan (lig. vesicae laterale) ve bir
adet median (lig. vesicae medianum) adı verilen bağlarla pelvis boşluğunda yerine tespit edilir.

4.1.4. Siyek (urethra)
Urethra, gerek sidik torbasından idrarı dışarı nakleden gerekse erkeklerde meninin dışarı
atılmasında görev alan kassel bir borudur. Erkeklerde dişilere göre daha uzun bir seyir gösterir.
Dişilerde urethra’nın vagina’ya açıldığı yerin hemen altında diverticulum suburethrale adı
verilen kör bir kese bulunur. Ancak bu yapı sadece sığır ve domuzlarda gözlenir. Urethra’nın
dış deliği ise ostium urethra externum adını alarak dış ortama açılır ve urethra sonlanır.
4.2. Üreme sistemi (systema genitalia)
Üreme sistemi dişi ve erklerde farklı sayıda grup organlardan oluşur (şekil 4.6). Bu
gruplar biri dışında hem dişi hem de erkeklerde aynıdır. Fark sadece erkeklerde eklenti üreme
bezlerinin bulunmasıdır.
Üreme sistem, dişi (organa genitalia feminina) ve erkek (organa genitalia masculina)
temel sınıflandırma içinde değerlendirilir.
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Şekil 4.6. Üreme sitemini oluşturan organların gruplanması
4.2.1. Dişi üreme organları (organa genitalia feminina)
Dişi üreme organları cranial’den yumurtalık (ovarium) ile başlar geriye doğru yumurta
kanalı (tuba uterina, oviduct, salpinx), rahim (uterus), hazne veya mehbil (vagina), mehbil giriti
(vestibulum vagina), ferç (vulva/pudentum femininum) ve bızırdan (clitoris) oluşan bir sistemdir
(şekil 4.7).
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Şekil 4.7. Hayvan türlerine göre dişi üreme organları (resim Colville ve Bassert 2016’den
modifiye)
Dişi üreme organları, yerleşim ve fonksiyonel açıdan iç dişi üreme organları (partes
genitales femininae interna) ve dış dişi üreme organları (partes genitales femininae interna)
olarak ayrılırlar. Bu sınıflandırmaya ait tablo ve şekil, şekil 4.8 ve 4.9’da verilmiştir.

Şekil 4.8. Dişi üreme organlarının sınıflandırması
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Şekil 4.9. Köpekte dişi genital organlar (organa genitalia feminina) (resim Budras ve ark.
2007’den modifiye)
4.2.1.1. Dişi üreme organlarının asıcı bağları
Dişi üreme organlarının iç üreme organları bir takım bağlarla pelvis ya da lumbal bölye
asılır. Bunlar;
Lig. suspensorium ovarii
Lig. ovarii propprium
Lig. latum uteri
Mesovarium
Mesosalpinx
Mesometrium
Lig. teres uteri
Ligg.interconuale
Lig. latum uteri, dişi üreme organlarının en geniş bağıdır. Bulunduğu bölgeye göre üçe
(mesovarium, mesosalpinx ve mesometrium) ayrılır (şekil 4.10).
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Şekil 4.10. Dişi kedide üreme organları (resim Colville ve Bassert 2016’dan modifiye)

4.2.1.2. Yumurtalıklar (ovarium)
Dişi üreme hücresi yani yumurtayı üreten yumurtalıklar, evcil memelilerde karın
boşluğunda ve genellikle böbreklerin gerisinde bulunur. Yine de yumurtalıkların lokalizasyonu
türe göre değişebilir. Kısraklarda, 4.-5. bel omurun altında böbreklerin bir el ayası caudal’inde
bulunur. İneklerde, pelvis boşluğunun girişinin yan kenarlarının ortasında a. iliaca externa’nın
önünde yerleşmişlerdir. Domuzda, ruminantlardaki yerleşime benzerdir. Köpeklerde ise 3.-4.
bel omuru hizasında crista iliaca ile son kaburga arasındaki uzaklığın orta noktasında
bulunmaktadır.
Kısrakların yumurtalığı fasülye şeklini andırmaktadır. Çöküntü noktası fossa ovarii
olarak adlandırılır. Bu çöküntü erişkin kısraklar için karakteristiktir (şekil 4.11).
Ruminant ve etçil yumurtalıklarının her yerinden ovulasyon olur. Fossa ovarii
bulunmaz. Domuz yumurtalıkları ise böğürtlen benzeri tarzdadır. Yumurtalıktan yumurta
atıldığında, yerinde corpus lutem adı verilen sarı cisim gelişir (şekil 4.12)
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Şekil 4.11. Evcil hayvanlarda yumurtalık (resim Frandson ve ark. 2009’dan)

Şekil 4.12. Sığırda ovulasyon sonrası sarı cisim (corpus luteum) oluşumu (resim Akers ve
Denbow 2013’den modifiye)

4.2.1.3. Yumurta kanalı (tuba uterina, salpinx, oviduct)
Ovulasyonda atılan yumurtayı yakalayıp rahmin boynuz kısmına (cornu uteri) nakleden
yapıdır. Üç bölümü vardır. Bunlar; infundibulum tubae uterinae, ampulla tubae uterinae ve
isthmus tubae uterinae’dir. Infundibulum’un tam ortasında ostium abdominale tubae uterinae
bulunur. Buradan yumurtalıktan atılan yumurta hücresi, yumurta kanalına geçer. (şekil 4.13).
Infundibulum’un çevresi fimbria tubae adı verilen saçak benzeri çıkıntılarla bezenmiştir.
Bunların yumurtalığa yapışanlarına fimbria ovarica denilir.
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Şekil 4.13. Küçük ruminantlarda (koyun/keçi) yumurtalık ilşkili anatomik yapılar (resim
Clayton ve Flood 1996’dan modifiye)
4.2.1.4. Rahim (Uterus)
Evcil memelilerde rahim (uterus), gebeliğin doğuma kadar yerleştiği bölümdür. Üç
bölüme sahiptir. Cranial’de bir çift rahim boynuzu (cornu uteri), bundan sonra gövde kısmı
(corpus uteri) ve caudal’de de boyun bölümü (cervix uteri)’den oluşur. Evcil memelide rahim
uterus bicornus olarak iki boynuzlu olarak adlandırılır. Gebelik bu boynuzlarda yerleşir. Cornu
uteri denilen rahim boynuzlarının karın boşluğundaki seyri at ve sığırlarda farklılık gösterir.
Rektal muayene açısından bu konu dikkate alınmalıdır. Sığırlarda, kendi üzerine kıvrım
yapacak şekilde cranioventral seyirlidir. Kısraklar da ise önce ventrale’e sonra lumbal bölgeye
doğru uzanan craniodorsal seyirlidir (şekil 4.14).
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Şekil 4.14. At ve inek’te dişi üreme organları (sol resim: Budras ve ark. 2011; sağ resim Budras
ve Habel 2003’den modifiye)
Domuzlarda corpus uteri kısadır. Buna karşılık cornu uteri’ler uzun ve kıvrımlıdır.
Köpekte de durum benzerdir. Cornu uteri’ler çok uzundur.
Uterus boynu (cervix uteri), kalın duvarlı silindir biçimli düz kas ve katı fibröz dokudan
oluşan bir yapıdır. Bu nedenle rektal muayenelerde rektum içindeki elle sert olarak hissedilir.
Ortasında canalis cervicis uteri bulnur. Normalde kapalı olan bu kanal çiftleşme dönemi ve
doğumda açılır.
Uterus’un vaginaya doğru yaptığı çıkıntıya portio vaginalis denilir. Portio vaginalis’in
evcil hayvanlardaki pozisyonu şekil 4.15’de verilmiştir.

Şekil 4.15. Kısrakta dişi üreme organları (sol) ve evcil hayvanlarda portio vaginalis (sağ)
(resim Clayton ve Flood 1996’dan modifiye)
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4.2.1.5. Hazne veya mehbil (vagina)
Vagina, dişinin çiftleşme organlarından birisidir. Çiftleşmede penis bu bölüme kadar
girmektedir. Bu bölüme doğru uterus, portio vaginalis ile çıkıntı yapar. Vagina ile vestibulum
vagina sınırında ostium urethrae externum adı verilen urethra’nın dişlerde dış deliği yer alır.
Ayrıca bu bölümde hymen adı verilen bir mukoza dürümü bulunur. Bu belirgin olarak tayda ve
domuz yavrularında görülür (şekil 4.15).

4.2.1.6. Mehbil giriti (vestibulum vagina)
Bu bölüm çiftleşme organlarından biri olup hem üreme hem de boşaltım sistemine aittir.
Çünkü vagina ile sınırına urethra açılır (şekil 4.16). Bu açılma deliğinin hemen altında
ruminant ve domuzlarda diverticulum urethrale adlı kör bir kese bulunur. Bu hayvanların
dişilerinde sidik kesesi sondalanmasında dikkat edilmesi gereken bir noktadır.
Vestibulum vagina’da mukus üreten bezler mevcuttur. Bunların salgısı vestibulum
vagina’nın içini yağlar ve çiftleşme ya da doğumda kolaylık sağlar.

Şekil 4.16. İnekte vestibulum vagina ve ostium urethrae externum (resimler Akers ve Denbow
2013’den)
4.2.1.7. Ferç (vulva)
Dişi genital sistemin en son bölümü olup dışa açılır. Yaklaşık 12-15 cm yüksekliğinde
vertikal bir yarıktır. Labium vulvae adı verilen sağ ve sol dudakları ve bu iki dudak arasında da
rima vulvae denilen yarığa sahiptir. Dudaklar üst ve altta iki kavşak ile birleşir. Bunlara
comissura labiorum dorsalis ve ventralis adını alır.
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4.2.1.8. Ferç (vulva)
Dişilerde penis’in karşılığıdır. Ancak bundan farkı urethra taşımamasıdır. Clitoris,
erektil bir dokuya sahiptir. Vulva’nın comissura labiorum ventralis’i içinde bir çukur içinde
yerleşmiştir.
4.2.2. Erkek üreme organları (organa genitalis masculina)
Erkek üreme organları yerleşim ve fonksiyonel açıdan iç erkek üreme organları (partes
genitales masculina interna) ve dış erkek üreme organları (partes genitales masculina externa)
olarak ayrılırlar. Bu sınıflandırmaya ait tablo ve şekil, şekil 4.17 ve 4.18’de verilmiştir.

Şekil 4.17. Erkek üreme organlarının sınıflandırması
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Şekil 4.18. Köpekte erkek üreme organları (resim Hill’s Atlas of Veterinary Clinical
Anatomy’den modifiye)

4.2.2.1. Erbezi torbası (scrotum)
Scrotum, iki testis (erbezi) için ortak bir kese oluşturur. Scrotum, tek tırnaklı ve
ruminantlarda regio pubis’te, köpeklerde regio perinealis’de, domuz ve kedilerde anus’a çok
yakın olarak bulunur.
Scrotum ile anus arasındaki ince derili bölgeye regio perinealis adı verilir.

4.2.2.2. Erbezi (testis)
Erkek üreme bezidir. Spermatozoa üretimi yapılır. Scrotum içinde sağlı sollu yer alırlar.
Ancak genellikle sol testis biraz daha aşağıda ve geride durur. Tunica albuginea ile sıkıca
sarılmışlardır. Oval biçimli ve iki yandan basıktır. Extremitas capitata ve extremitas caudata
olmak üzere iki ucu vardır. Extremitas capitata, ruminantlarda dorsal, diğer türlerde cranial
yönlüdür. Serbest kenarı (margo liber) ve epididymis’in bulunduğu margo epididymalis adında
kenarları mevcuttur (şekil 4.19).
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4.2.2.3. Erbezi (testis)
Testis’in margo epididymalis kenarına yapışık olarak bulunur. Spermatozoa’nın
olgunlaştığı ve depolandığı yerdir. Caput epididymidis (dorsal’de), corpus epididymis (ortada)
ve cauda epididymidis (ventral’de) olmak üzere üç bölümü vardır (şekil 4.19). Cauda
epididymidis’den ductus deferens çıkar. Bu kanal olgunlaşmış spermatozoa’yı urethra’nın
başlangıcına iletir.

Şekil 4.19. Boğada testis ve epididymis bölümleri (resim Popescu 1979’dan modifiye)

4.2.2.4. Ductus deferens
Bu kanal, epididiymis içindeki ductus epididymidis’in devamı olup cauda
epididymidis’den ayrılır. Spermatozoa’ları urethra’nın başlangıcına nakleder. Sidik kesesinin
(vesica urinaria) üstünde ampulla ductus deferentis denilen bir genişleme yapar. Domuzda
ampulla ductus deferentis yoktur (şekil 4.20). Bu ampulla’nın kendine özgü bezleri vardır.
Ductus deferens, bu genişlemeden sonra urethra’nın başlangıcında colliculus seminalis denilen
tohum tepeciğine açılır.
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Şekil 4.20. Evcil hayvanlarda ampulla ductus deferentis’in görünümü (resimler Červeny ve
ark. 2004’den modifiye)
4.2.2.5. Spermatik kordon (Funiculus sprematicus)
Ductus deferens ile testis ve zarlarına ait damar ve sinirlerden oluşmuş bir kordondur.
Bu kordonun oluşumuna katılan anatomik yapılar şekil 4.21’de verilmiştir.

Şekil 4.21. Evcil hayvanlarda funiculus spermaticus’un oluşumuna katılan yapılar (resim
Červeny ve ark. 2004’den modifiye)
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4.2.2.6. Eklenti üreme bezleri (Glandulae genitales accessoriae)
Bu bezler urethra’nın başlangıcından itibaren geriye doğru cavum pelvis içinde
sıralanırlar. Bu bezler, gl. vesicularis (tek tırnaklılarda vesicula seminalis), gl. prostata ve gl.
bulbourethralis’dir (cowper bezi). Bu bezlerin hayvan türlerine göre dağılımı şekil 4.22 ve
4.23’da verilmiştir.

Şekil 4.22. Evcil hayvanlarda eklenti üreme bezleri

Bu bezlerin salgıları ve testislerden gelen spermatozoa’lar birlikte ejaculat’ı (semen)
oluştururlar. Böylece ejaculat içinde spermatozoa’ların dişi üreme yolunun asidik ortamından
etkilenmeleri önlemiş ve onların yaşaması ve beslenmesi için bir ortam sağlamış olurlar.
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Şekil 4.23. Evcil hayvanlarda eklenti üreme bezleri (resimler Červeny ve ark. 2004’den
modifiye)

4.2.2.7. Kamış (penis)
Erkeklerin çiftleşme organıdır. Spermanın vagina’ya bırakılmasında görev alır.
Kavernöz yapıda olması nedeniyle boşlukları kan ile dolarak sertleşme (erektil) duruma geçer.
Kedi dışındaki hayvanlarda penis, bacaklar arasında cranioventral doğrultudadır. Kedide ise
yönü geriye doğrudur.
Hayvan türlerinde penis’in yapısal özelliği farklılık gösterir. At ve etçillerde kavernöz
tipte olup boşluklu yapıdadır. Domuz ve ruminantlarda ise fibroelastik tiptedir. Bu tip penis
ereksiyon dönemi dışında da serttir. Bu hayvanlarda preputium içinde “S” yaparak dural halde
kıvrımlıdır. Flexura sigmoidea adı verilen bu “S” kıvrımı, domuzlarda testislerin önünde,
sığırlarda ise testislerin gerisinde yerleşmiştir. Bu kıvrıma m. retractor penis yapışarak penis’in
”S” şeklini almasını sağlarmaktadır. At ve etçillerde “S” şekli gözlenmez (şekil 4.24).
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Şekil 4.24. Evcil hayvanlarda erkek genital organların şematik görünümü (resimler Červeny
ve ark. 2004’den)
Penis’in radix penis, corpus penis ve glans penis olmak üzere üç bölümü vardır. Küçük
ruminantlar ve tek tırnaklılarda glans penis’in ön ucundan proc. urethralis olarak urethra
çıkıntı ile sonlanır (şekil 4.25). Ruminant, kedi ve domuzlarda glans penis oldukça küçüktür.
At ve etçillerde ise sınırları oldukça belirgindir. Köpeklerin penis’inde os penis, kedilerde ise
os glandis adı verilen bir kemik bulunmaktadır.

Şekil 4.25. Evcil hayvanlarda penis şekli. A. erektil boğa penisi, B.erektil olmayan boğa
penisi, C. koç penisi; D. domuz penisi; E. aygır penisi (resim Frandson ve ark. 2009’dan)
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4.2.2.8. Sünnet derisi, Çav torbası (Preputium)
Dural (istirahat) dönemde penis’i içinde saklayan deriden bir kılıftır (şekil 4.26). Karın
duvarı derisinin penis üzerine kıvrılıp örtmesinden oluşur. Karın derisinden gelen dış yaprak
lamina externa, penis üzerine geçen yaprak ise lamina interna adını alır. Preputium’un öndeki
deliği, ostium preputiale olarak isimlendirilir. Domuzlarda preputium’un dorsal duvarında
diverticulum preputiale adı verilen bir kör kese bulunmaktadır.

Şekil 4.26. Köpekte erkek genital organlar (resim Done ve ark. 2009’dan)

4.3. Endokrin sistem (systema endocrinae)
Bu bezler, “hormon” adı verilen salgılarını özel bir kanala ihtiyaç göstermeden dokular
arası sıvıya ve oradan da doğrudan kana verirler. Bu bezler tek bir yapı halinde olduğu gibi
(örneğin glandula thyroidea) bazıları da ekzokrin (dış salgı) bir bezin içinde lokalize olmuştur.
Hormonlar enzimleri aktive etmek suretiyle hücreler ve organlardaki metabolik aktiviteleri
düzenlerler. Bu bezlerden salgılanan hormonların salgı mekanizması, geri bildirim (feedback)
ile düzenlenir. Burada mekanizma, salgılanan son ürünün gerisin geriye ilk salgı organını
etkilemesidir. Pozitif geri bildirim, son ürünün ilk salgı organını etkileyerek salgısını arttırması,
negatif geri bildirim ise azaltmasıdır.
İç salgı bezleri:
Hipofiz (Hypophysis-beyinaltı bezi)
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Epifiz (Glandula pinealis-beyinüstü bezi)
Tiroid bezi (Glandula thyroidea)
Paratiroid bezi (Glandula parathyroidea)
Böbrek üstü bezi-Adren (Glandula suprarenalis/Glandula adrenalis)
Karın tükrük bezi (Pancreas)
Yumurtalık (Ovarium)
Erbezi (Testis)
Timus (Tymus)
Göbek kordonu (Plasenta)

4.3.1. Hipofiz (Hypophysis)
Beynin tabanında bütün iç salgı bezlerinin kontrolünü sağlayan bir bezdir. Kafatasında
os sphenoidale’nin fossa hypophysialis’i üzerinde oturur.
Bu bezin iki bölümü vardır. Adenohipofiz (ön lob) ve nörohipofiz (arka lob) olan bu
loblardan farklı hormonlar salgılanır (şekil 4.27). Bu hormonların etkilediği hedef organ ve
etkileri, şekil 4.28’de verilmiştir.

Şekil 4.27. Hipofiz bezinden salgılanan hormonlar. TSH: Tiroid sitimülan hormon; ACTH:
Adenokortikotropin hormon; STH: Somatotropin hormon; FSH: Folikül sitimülan hormon;
LH: Luteinizan hormon; PRL: Prolaktin; MSH: Melanosit sitimülan hormon; ADH:
Antidiüretik hormon
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Şekil 4.28. Hipofiz hormonları

4.3.2. Epifiz (Glandula pinealis)
Melatonin ve seksüel aktiviteden sorumlu bir bezdir.

4.3.3. Tiroid bezi (Glandula tyroidea)
Bu bez, tek tırnaklılarda 2.3., sığırda 2. ve köpeklerde 5.-8. soluk borusu halkaları
(cartilago trachealis) hizasında bulunur. Hormonu tiroksin adını alır. Bazal metabolizmayı
etkilemesi yanında T3 ve T4 sentezlerine de etki eder.

4.3.4. Paratiroid bezi (Glandula parathyroidea)
Bu bezler ikisi dışta ve ikisi içte olmak üzere dört tanedir. Tiroid bezinin her bir lobunun
iç ve üst iç kesiminde yerleşmişlerdir. Parathormon salgılarlar. Vücudun fosfor ve kalsiyum
metabolizmasını düzenlerler.
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4.3.5. Böbrek üstü bezi (Adren/Glandula suprarenalis)
Bu bezler sağlı sollu böbreklerin cranial uçlarının iç kesiminde iki tane olarak yer alırlar.
Her bir böbreküstü bezi (adren), köken, yapı ve fonksiyon bakımından birbirinden farklı iki
kısımdan oluşur. Dış tarafta korteks. iç tarafata ise medulla yer alır. Kortikal kısım, vücudun
şeker, protein, su ve tuz metobolizmasını regüle eder. Ayrıca genital organların gelişimine de
etkisi vardır. Medular bölüm ise adrenalin salgılar.
4.3.6. Karın tükrük bezi (pancreas)
Pancreas, hem ekzokrin hem de endokrin bir bezdir. İnsülin ve glukagon hormonları
salgılar. Bunlar kan şeker düzeyine ayarlayan hormonlardır.
4.3.7. Yumurtalık (ovarium)
Ovarium’lar, dişilerde östrojen ve progesteron hormonları salgılar. Östrojen, dişi eşey
karakterlerinin gelişim ve devamını sağlarken, progesteron menstrual çevrimin düzenlenmesi
için östrojen ile birlikte etki eder.

4.3.8. Erbezi (testis)
Erkek cinsiyet hormonu testesteron ve andosteron salgılar. Erkek eşey karakterlerinin
gelişim ve devamına etkirler.

4.3.9. Timus (Tymus)
Bir göğüs bir de boyun kısmı bulunur. Apertura thoracis cranialis’den itibaren boyun
bölümü, soluk borusunun yanında, ruminant ve domuzlarda larynx’e diğer türlerde boynun
ortalarına kadar devam eder. Göğüs kısmı mediastinum cardiale’nin sol tarafında bulunur. Yeni
doğanlarda çok büyük olan timus, vücudun gelişime paralel olarak yavaş yavaş geriler. Bu bez,
iç salgı bezi olduğu halde hangi hormonu salgıladığı tam olarak bilinmemektedir. Bununla
birlikte vücuttaki kalsiyum ve fosfor metabolizmasında etkin olması, vitamin C depolaması
yapması, kemiklerdeki gelişim üzerine hızlandırıcı etki yapması gibi önemli görevleri vardır.
4.3.10. Göbek kordonu (plesenta)
Gelişen fetüs için destek ve besleyici bir organ olması yanında östrojen ve progesteron
salgılar.
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Uygulamalar

Boşaltım sistemini oluşturan organlar,
Böbreklerin hayvan türlerine göre farklıkları,
Boşaltım sisteminin temel yapısal özellikleri,
Dişi genital sistemi oluşturan organlar,
Dişi genital sistemin hayvan türlerine göre farklılıkları,
Erkek genital sistemi oluşturan organlar,
Erkek genital sistemin hayvan türlerine göre farklılıkları,
Endokrin bezler nelerdir? Yerleşim yerleri,
konuları değerlendirilecektir.
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Uygulama Soruları

Bu bölüm soruları genel soru değerlendirmesi içinde verilmiştir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, boşaltım (systema urinaria), üreme (systema genitalia) ve endokrin
(systema endocrinae) sistemleri hakkında temel bilgiler verildi. Her sistem kendi içinde içerdiği
organlar ile bunların bölümleri tanımlandı. Bu tanımlamalarda, hayvan türleri dikkate alınarak
yapıldı.
Boşaltım sistemi (systema urinaria), idrarı kandan süzen böbrekler (ren/renes),
böbreklerden idrarı sidik kesesine götüren idrar kanalı (ureter), sidiği depolayan idrar kesesi
(vesica urinaria) ve buradan da idrarı dışarı nakleden urethra’dan oluşmaktadır. Böbrekler,
karın boşluğunun tavanında orta hattın her iki tarafında ancak bazı türlerde örneğin
ruminantlarda yalnız bir tarafta (sağda), son göğüs omuru ile ilk bel omurları hizasında yer
alan bir organlardır. Etçil ve küçük ruminantların böbrekleri yuvarlak şekilli dolgun,
domuzların ki yassılaşmış izlenimi vermekte, büyük ruminantların makroskobik olarak loblu,
tek tırnaklıların ise sağ böbreği kupa kağıdı, sol böbreği ise fasülye şeklindedir. Kedi
böbreklerinde, makroskobik olarak karakteristik v. stellata’ların varlığı görülür.
Sidik kesesi (vesica urinaria), böbrekten gelen idrarın depolandığı bir organdır.
Genişleyebilme yeteneği sayesinde idrar doldukça hacmi atmaktadır. Sidik kesesi,
peritoneum’dan gelen sağlı sollu iki adet yan (lig. vesicae laterale) ve bir adet median (lig.
vesicae medianum) adı verilen bağlarla pelvis boşluğunda yerine tespit edilir.
Urethra, hem idrarı dışarı nakleden hem de erkeklerde meninin dışarı atılmasında görev
alan kassel bir borudur. Dişilerde (sığır ve domuzda), urethra’nın vagina’ya açıldığı yerin
hemen altında diverticulum suburethrale adı verilen kör bir kese bulnur.
Dişi üreme organları cranial’den yumurtalık (ovarium) ile başlar geriye doğru yumurta
kanalı (tuba uterina, oviduct, salpinx), rahim (uterus), hazne veya mehbil (vagina), mehbil giriti
(vestibulum vagina), ferç (vulva/pudentum femininum) ve bızırdan (clitoris) oluşan bir
sistemdir. Mehbil (vagina), mehbil giriti (vestibulum vagina) ve ferç (vulva) çiftleşme
organlarıdır. Dişi üreme organlarının en büyük bağı, ligamentum latum uteri’dir. Bulunduğu
yere göre mesovarium, mesosalpinx ve mesometrium adlarını alır.
Dişi üreme hücresi yani yumurtayı üreten yumurtalıklar, evcil memelilerde karın
boşluğunda ve genellikle böbreklerin gerisinde bulunur. Kısrakların yumurtalığı fasülye şeklini
andırmaktadır. Çöküntü noktası fossa ovarii olarak adlandırılır.
Yumurta kanalı (tuba uterina/salpinx/oviduct); infundibulum tubae uterinae, ampulla
tubae uterinae ve isthmus tubae uterinae olmak üzere üç bölüme sahiptir. Infundibulum’un tam
ortasında ostium abdominale tubae uterinae bulunur.
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Evcil memelilerde rahim (uterus), gebeliğin doğuma kadar yerleştiği bölümdür. Üç
bölüme sahiptir. Cranial’de bir çift rahim boynuzu (cornu uteri), bundan sonra gövde kısmı
(corpus uteri) ve caudal’de de boyun bölümü (cervix uteri)’den oluşur. Cornu uteri’lerin seyri,
sığırlarda kendi üzerine kıvrım yapacak şekilde cranioventral; kısraklar da ise önce ventral’e
sonra lumbal bölgeye doğru uzanan craniodorsal seyirlidir.
Vestibulum vagina’da mukus üreten bezler mevcuttur. Bunların salgısı vestibulum
vagina’nın içini yağlar ve çiftleşme ya da doğumda kolaylık sağlar. Vagina ile vestibulum
vagina sınırında ostium urethrae externum adı verilen urethra’nın dişlerde dış deliği yer alır.
Ayrıca bu bölümde hymen adı verilen bir mukoza dürümü bulunur.
Clitoris, erektil bir dokuya sahiptir. Vulva’nın comissura labiorum ventralis’i içinde
bulunur.
Erkek üreme organları, erbezi (testis), epididymis, ductus deferens, eklenti üreme bezleri
(glandulae genitales accessoriae), kamış (penis) ve preputium’dan oluşur.
Scrotum ve dolayısıyla erbezi (testis), tektırnaklı ve ruminantlarda regio pubis’te,
köpeklerde regio perinealis’de, domuz ve kedilerde anus’a çok yakın olarak bulunur.
Epididymis, testis’in

margo epididymalis

kenarına

yapışık olarak bulunur.

Spermatozoa’nın olgunlaştığı ve depolandığı yerdir. Ductus deferens, spermatozoa’ları
urethra’nın başlangıcına nakleder. Sidik kesesinin (vesica urinaria) üstünde ampulla ductus
deferentis denilen bir genişleme yapar (domuz hariç).
Eklenti üreme bezleri (gll. genitales accessoriae), urethra’nın başlangıcından itibaren
geriye doğru cavum pelvis içinde sıralanırlar. Bu bezler, gl. vesicularis (tek tırnaklılarda
vesicula seminalis), gl. prostata ve gl. bulbourethralis’dir (cowper bezi). Bu bezler en az olarak
köpeklerde (gl.prostata ve gl. ampullaris) bulunur. Kedide gl.vesicularis yoktur. Diğer türlerde
gl. vesicularis (aygırda vesicula seminalis), gl. prostata, gl. bulbourethralis ve gl. ampullae
bulunur.
Hayvan türlerinde penis’in yapısal özelliği farklılık gösterir. At ve etçillerde kavernöz
tipte olup boşluklu yapıdadır. Domuz ve ruminantlarda ise fibroelastik tiptedir. Ruminant ve
domuzlarda “S” şeklinde bir kıvrım (flexura sigmoidea) yapar. Köpeklerin penis’inde os penis,
kedilerde ise os glandis adı verilen bir kemik bulunmaktadır.
Endokrin bezler, hormon adı verilen salgılarını özel bir kanala ihtiyaç göstermeden
dokular arası sıvıya ve oradan da doğrudan kana verirler. Bu bezler tek bir yapı halinde olduğu
gibi (örneğin glandula thyroidea) bazıları da ekzokrin (dış salgı) bir bezin içinde lokalize
olmuştur. Beynin tabanında bulunan bütün iç salgı bezlerinin kontrolünü sağlayan hipofiz
bezidir. Kafatasında os sphenoidale’nin fossa hypophysialis’i üzerinde oturur. Diğer iç salgı
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bezleri; epifiz (glandula pinealis-beyinüstü bezi), tiroid bezi (glandula thyroidea), paratiroid
bezi (glandula parathyroidea), böbrek üstü bezi-Adren (glandula suprarenalis/glandula
adrenalis), karın tükrük bezi (pancreas), yumurtalık (ovarium), erbezi (testis), timus (tymus)
ve göbek kordonu’dur (plasenta).
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sisteminde yer alan bir organ değildir?
a-Urethra
b-Vesica urinaria
c-Uterus
d-Ureter
e-Ren
2-Sağ böbreği kupa kağıdı, sol böbreği fasülye şeklinde olan hayvan aşağıdakilerden
hangisidir?
a-At
b-Kedi
c-Sığır
d-Koyun
e-Domuz
3-Aşağıdakilerden hangisi böbreklerde pelvis renalis’den başlayıp sidik kesesine idrarı taşıyan
yapıdır?
a-Urethra
b-Tuba uterina
c-Ductus deferens
d- Ureter
e-Uterus
4-Aşağıdaki organlardan hangisi dişi üreme organları içerisinde yer almaz?
a-Uterus
b-Epididymis
c-Tuba uterina
d-Vestibulum vagina
e-Vulva
5-Aşağıdakilerden hangisi taylarda vagina ile vestibulum vagina sınırını verir?
a-Protio vaginalis
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b-Cornu uteri
c-Ampulla tubae uterinae
d-Ostium abdominale
e-Hymen
6-Dişi tohum hücresi (yumurta) aşağıdaki yapıların hangisinde üretilir?
a-Uterus
b-Testis
c-Ovarium
d-Epididymis
e-Tuba uterina
7-Aşağıdakilerden hangisi erkeklerde iç üreme organlarından birisi değildir?
a-Preputium
b-Testis
c-Epididymis
d-Ductus defenes
e-Gl. prostata
8-Eklenti üreme bezlerinden sadece gl. prostata ve gl. ampullae’ye sahip bulunan hayvan
aşağıdakilerden hangisidir?
a-Aygır
b-Boğa
c-Koç
d-Köpek
e-Domuz
9-Os glandis aşağıdaki hayvanların hangisinde bulunur?
a-Aygır
b-Kedi
c-Köpek
d-Boğa
e-Domuz
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10-Aşağıdakilerden hangisi hem ekzokrin (dış salgı) hem de endokrin (iç salgı) bir bezdir?
a-Tiroid bezi
b-Hipofiz
c-Adren/gl.suprarenalis
d-Timus
e-Pancreas

Cevaplar
1-C
2-A
3-D
4-B
5-E
6-C
7-A
8-D
9-B
10-E
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5. ANATOMİK SİSTEMLER (TEMEL SİNİR VE DUYU SİSTEMİ)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Sinir Sisteminin tanımı, anatomik ve fonksiyonel açıdan bölümlerini,
5.2. Meninges nelerden oluştuğu? Katmanları ve aralarındaki boşlukların adlarını,
5.3. Beynin (encephalon) bölümlerini,
5.4. Beyin sinirleri ve özelliklerini,
5.5. Spinal sinirler ve oluşturdukları ağlar ile bu ağlardan çıkan sinirleri,
5.6. Duyu organların bölümlendirilmesini,
5.7. Gözün, kulağın, koku duyusu ve tad organının temel anatomik yapısını,
5.8. Dokunma duyusunun temel yapısı ve integumentum commune’nin neler
oluştuğunu,
anlayabilecek bilgi ve beceriye sahip olunacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Sinir sistemi anatomik ve fonksiyonel açıdan kaça ayrılar? Bölümlerin adları nelerdir?
Meninges nelerden oluşur? Aralarında şekillenen boşlukların adları nelerdir?
Beyin bölümlerinin adları nelerdir?
Beyin sinirlerinin adları nelerdir?
Parsempatik beyin sinirleri nelerdir?
Sempatik sinir sisteminin oluşumu nasıldır?
Plexus brachialis’in oluşumu ve çıkan sinirlerin adları nelerdir?
Plexus lumbosacralis’in oluşumu ve çıkan sinirlerin adları nelerdir?
Gözün tabakaların adları nelerdir?
Gözde bulunan kamaraların adları nelerdir? Humor aquous nerede bulunur?
Burunda koku duyusu merkezi nerede yerleşmiştir?
Organo vomeronasale nerede bulunur? Görevi nedir?
Dildeki tad tomurcukları nelerdir?
Kulakda denge ve işitme merkezleri nerededir?
Kulağın anatomik bölümlenmesi nasıldır?
Deri bezleri nelerdir?
Meme kompleksinin bölümleri nelerdir?
Tırnağın anatomik yapısı kaça ayrılır? Adları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Sinir sisteminin (systema Sinir sisteminin anatomik ve
nervosum) temel anatomisi
fonksiyonel bölümlenmesi,
zarları, beyin sinirleri ve
spinal sinirlerin nelerden
oluştuğu, sinir ağlarının
oluşumu ve buralardan çıkan
sinirler hakkında temel
anatomik
bilgiler
öğrenilecektir.

Görsel anatomik şekiller ve
anatomik
modellerden
yararlanılarak
kazanım
arttırılacaktır.

Duyu organları (organa Duyu
organlarının
sesuum) temel anatomisi
sınıflandırılması ve duyuyu
algılayan organların nelerden
oluştuğu,
gözün
temel
anatomik yapısını, kulak
temel anatomisi ile işitme ve
denge
merkezlerinin
yerlerini, tad ve koku duyusu
organlarının anatomik yapısı
ve dokunma duyusu organı
olan deri ve deri bezleri ile
modifiye deri bezlerinin
(örneğin meme) anatomisi
hakkında temel bilgiler
öğrenilecektir.

Görsel anatomik şekiller ve
anatomik
modellerden
yararlanılarak
kazanım
arttırılacaktır.
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Anahtar Kavramlar

Sinir sistemi
Beyin (encephalon)
Omurilik (medulla spinalis)
Beyin sinirleri (nn.craniales)
Spinal sinirler (nn. spinales)
Sempatik sinir sistemi
Parasempatik sinir sistemi
Burun boşluğu (cavum nasi) ve koku merkezi (regio olfactoria)
Göz küresi (bulbus oculi)
Gözün eklenti organları (Organa oculi accessoria) ve göz yaşı aygıtı (apparatus
lacrimalis)
Kulak (auris)
Deri ve deri altı dokusu (integumentum commune)
Meme (mamma)
Turnak (ungulae)
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Giriş

Sinir sistemi-Systema nervosum; Duyu organları-organa sensuum
Bu bölümde, sinir sistemi (systema nervosum) ve duyu organları (organa sensuum)
hakkında temel bilgiler verilecektir. Her bölümün kendi içinde yer alan organlar hakkında temel
bilgileri hayvan türleri dikkate alınarak değerlendirilecektir.
Sinir sistemi, canlının yaşamı boyunca bütün metabolizma fonksiyonlarını ve organları
bir orkestra şefi gibi idare eden bir sistemdir. Canlının vücudunda ve dış ortamdaki değişimleri
algılayan ve bu değişimlere en uygun yanıtı vermek üzere gerekli düzenlemeleri yapan bu
sistem, sinir dokusu hücreleri ve hücreler arası maddelerden oluşur. Canlının yaşadığı ortamla
uyum içinde olmasına aracılık eden organlar duyu organları’dır. Bu organlar özel ve genel
olmak üzere sınıflandırılır. Özel duyu organları göz (görme), kulak (işitme), burun (koku) ve
dil (tad) olup genel olanlar ise basınç, dokunma, ağrı ve ısı duyularını içeren organlardır. Bu
duyuların alınmasında mutlaka bir organ, bu organdaki değişimleri merkeze ileten bir sinir ve
bu duyu ve değişimleri değerlendiren bir merkezin varlığı gereklidir.
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5.1. Sinir sistemi (systema nervosum)
Sinir sistemi, sinir hücrelerinden oluşur. Neuron, sinir sisteminin en küçük birimi ve
sinir hücresinin adıdır. Şekil ve büyüklük bakımından oldukça farklılık gösteren neuron’lar,
çekirdek ve çekirdeği saran perikaryon ile buradan çıkan uzun (akson) ve kısa (dendrit)
sitoplazmik uzantılardan oluşur. Dentrit, sinir hücresine uyarı getirir. Akson ise perifere uyarı
götürür. Akson’lar myelin kılıfı ile sarılı olup onu dış ortamdan yalıtır. Yüksek miktarda lipit
içerdiğinden beyaz görünmesine neden olur. Görevi, akson’ları izole etmek ve ilettiği uyarıların
diğer akson’lara geçmesini önlemektir.

Şekil 5.1. Sinir hücresi (neuron) (resim Evans ve de Lahunta 2013’den modifiye)
Merkezi sinir sistemi, substantia alba ve grisea bölümlerinden oluşur. Substantia alba,
meylinli aksonların bulunduğu kısım olup myelinin renginden dolayı “beyaz cevher” adı
verilmektedir. Substantia grisea ise, myelinsiz nöron uzantısı dendritleri içerdiğinden sadece
çekirdek renginden dolayı koyu görnürler. Bu bölüme de “gri cevher” adı verilir.
Substantia alba, beyinde içte, omurilik’te dışta bulunurken, substantia grisea beyin’de
dış kısımda, omurilik’te iç kısımda yer alır.
Sinir sistemi iki ana bölümde incelenir:
A-Merkezi sinir sistemi (Systema nervosum centrale)
B.Periferik sinir sistemi (Systema nervosum periphericum)
Sinir sisteminin bölümlenmesi şekil 5.2’de verilmiştir.
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Şekil 5.2. Sinir sistemi (systema nervosum) bölümleri

5.1.1. Merkezi sinir sistemi (systema nervosum centrale)
Bu sistem, kafatası boşuluğundaki (cavum cranii) beyin (encephalon) ile omurgadaki
canalis vertebralis içindeki omurilik’ten (medulla spinalis) oluşur. Beyin ve omurilik, kafatası
ve omurga tarafından korunmakla birlikte meninges adı verilen beyin zarları ile çevrelenmiştir.
Bunlar dıştan içe doğru duramater, arachnoidea ve piamater olarak adlandırılır.
Duramater: Duramater ile periosteum (kemiğin en dış tabakası) arasındaki boşluk cavum
epidurale adını alır. Epidural anestezi bu boşluğa yapılır. Burada “BOS” (beyin-omurilik sıvısıliquor cerebrospinalis) yoktur. Duramater ile arachnoidea arasındaki boşuluğa ise cavum
subdurale adı verilir. Burada da BOS bulunmaz.
Arachnoidea: İnce bağ doku olup sulcus’lara (oluklara) girmeden beyni sarar. Piamater ile
arasında cavum subarachnoidale bulunur. Burada BOS bulunur.
Piamater: En içte ve en ince olanıdır. Sulcus’ların (olukların) içine girer. Beyin
ventriculus’larına girerek plexus chorioideus’ları yapar. Ventriculus lateralis’deki plexus
chorioideus ventriculi lateralis, BOS üretiminde görevlidir.

5.1.1.1. Beyin (Encephalon)
Beynin başlıca dört lobu vardır. Bunlar lobus frontalis, lobus occipitalis, lobus parietalis, lobus
temporalis’dir (şekil 5.3).
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Şekil 5.3. Beyin lobları, lateral görünüş (resim Thomson ve Hahn 2012’dan)
Beyin üç ana bölüme ayrılır. Bu beyin bölümleri ve bunların alt bölümleri ile içerdiği
yapılar şekil 5.4 ve 5.5’de verilmiştir.

Şekil 5.4. Beyin bölümleri
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Şekil 5.5. At beyninin median kesiti ve beyin bölümleri (resim König ve Liebich 2004’den
modifiye)
Beyin yarım kürelerine hemispherium cerebri adı verilir. İki beyin küresi arasında
uzunlamasına bir yarık olup bunun içine falx cerebri girer. İki hemisfer, esas olarak corpus
callosum olmak üzere komissural demetlerle birbirine bağlanır. Hemisferlerin dış yüzünde
birçok olukla (sulci cerebri) birbirinden ayrılmış çok sayıda kabartılar (gyri cerebri) bulunur.
İçinde boşluk sistemi olarak ventriculus lateralis yer alır. Bunun içinde plexus chorioideus
ventriculi lateralis bulunmakta olup buradan BOS üretimi söz konusudur.
Cerebellum, medulla oblongata ve pons’un üstünde yer alır. Bu oluşumlar arasında
ventriculus quartus yer alır. Bu yapı, zıt fonksiyonlar gösteren kasların koordineli bir şekilde
çalışmasında rol oynar.

5.1.1.2. Omurilik (Medulla spinalis)
Omurga’nın canalis vertebralis’i içinde kafatasının foramen magnum hizasından
başlayıp kuyruğa kadar devam eder. Bu seyri boyunca iki bölgede genişleme yapar. Birincisi,
intumescentia cervicalis, plexus brachialis’in oluşumuna katılan spinal sinirlerin çıkış
bölümünde yer alır. Burası 5. boyun omuru ile 2. thoracal segementler arası bölgeye karşılık
gelir. İkincisi ise bel bölgesinde olup intumescentia lumbalis adını alır. Burası 4.-5. lumbal
segmentler arasında bulunur. Bu genişlemeden sonra omurilik geriye doğru incelerek devam
eder. Sacrum’un başlangıç hizalarında conus medullaris denen koni biçimli sivri uçla sonlanır.
Bu bölge etrafında yer alan spinal sinirlerle birlikte cauda equina adını alır.
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Omurilik, beyin ve perifer yapılar arasındaki iletişimi sağlar. Aynı zamanda spinal
refleks merkezidir.

5.1.2. Periferik sinir sistemi (systema nervosum periphericum)
Tüm periferik sinirleri (nn.craniales ve nn.spinales) içerir.

5.1.2.1. Beyin sinirleri (nn. craniales)
Beyin sinirleri (nn.craniales), 12 çift olup altıncısı (n.trochlearis dışında) tümü beyin
ventral’inden çıkar. Bazıları kafatasının tabanındaki deliklerden çıkar, bazıları ise aynı
deliklerden girerek innervasyon (uyarım) bölgelerine giderler.
Sırasıyla beyin sinirleri (şekil 5.6);
1-Nn. olfactorii (koku siniri-sensibl)
2-N.opticus (görme siniri-sensibl)
3-N.oculomotorius (göz hareket siniri-motor ve sensibl)
4-N.trochlearis (troklear sinir-motor-Göz için)
5-N.trigeminus (motor ve sensibl)
6-N.abducens (motor-Göz için)
7-N.facialis (motor ve sensibl)
8-N.vestibulocochlearis (sensibl)
9-N.glossopharyngeus (motor ve sensibl)
10-N.vagus (motor ve sensibl)
11-N.accessorius (motor)
12-N.hypoglossus (motor)
Kafatasını terk etmeyen tek sinir, 8. sinir olan N.vestibulocohlearis’dir. İşitme ve denge
siniri olarak iç kulak bölgesine gider. 3. (n.oculomotorius), 7. (n.facialis), 9.
(n.glossopharyngeus) ve 10. (n.vagus) sinirler parasempatik iplikler taşır.
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Şekil 5.6. Köpekte nn.craniales dağılımı (resim Lorenz ve ark. 2011’den modifiye)
5.1.2.2. Spinal sinirler (nn.spinales)
Omurga segmentleri boyunca omurilikten sağlı sollu çıkan sinirlerdir. Bu sinirler,
ramus dorsalis ve ramus ventralis olmak üzere iki köke ayrılırlar.

Dorsal olanlar, kendi

segmentine yakın bölgedeki duyu lifleri ile bu bölgedeki kaslara giden motor liflerinden oluşur.
Ventral kollar ise tüm vücuda ve ektremitelere yayılırlar.

Plexus brachialis:
Bu sinir ağının oluşumu ve bundan çıkan sinirler şekil 5.7 ve 5.8’de verilmiştir. Sinirler
bu ağdan çıktıktan sonra ön ekstremite ile göğüs bölgesi deri ve kaslarına yayılır.

Şekil 5.7. Köpekte plexus brachialis (resim Whalen ve ark. 1998’den)
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Şekil 5.8. Evcil hayvanlarda plexus brachialis’in oluşumu
Plexus brachialis’den çıkan en kalın sinir, n. radialis olup bacağın gerici kas gruplarına
ve antebrachium’un craniolateral ile ayağın dorsal derisine gider (şekil 5.9).

Şekil 5.9. Köpekte n.radialis (resim Whalen ve ark. 1998’den)
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Plexus lumbosacralis:
Bu sinir ağı plexus lumbalis ve plexus sacralis’in birleşmesinden oluşur. Karın ve pelvis
duvarı ile arka bacaklara giden sinirlerin köken aldığı sinir ağıdır. Bu ağlardan çıkan sinirler ve
yapısal özelliği şekil 5.10’da verilmiştir.

Şekil 5.10. Evcil hayvanlarda plexus lumbosacralis’in oluşumu ve alt bölümleri
Plexus sacralis’in en kalın siniri, n. ischiadicus’dur (siyatik sinir). Son lumbal (L6) ile
ilk iki sacral (S1, S2) sinrilerin ventral kollarından şekillenir. Mix sinir olarak arka bacağı
innerve eder (şekil 5.11).

Şekil 5.11. Sığırda n.ischiadicus ve kolları (resim Popesko 1979’dan modifiye)
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5.1.2.3. Sempatik sinir sitemi
Sempatik sinir sistemini oluşturan spinal sinirlerin çıkış merkezi, omuriliğin tüm
thoracal (sırt) ve ilk 2-3 lumbal spinal segmentlerin cornu lateralis’inde bulunur.

5.1.2.4. Parasempatik sinir sitemi
Bu sistemin çıkış merkezleri, beyin ile omuriliğin sağrı segmentlerinde yerleşmiştir.
Cranial bölümdeki parasempatik lifler taşıyan sinirler, 3. (n.oculomotorius), 7. (n.facialis), 9.
(n.glossopahryngeus) ve 10. (n.vagus) sinirlerdir.
5.2. Duyu organları (organa sesuum)
Duyu organları özel (göz, kulak gibi) ya da genel (basınç, ısı algılayan deri gibi) olmakla
birlikte her bir duygu sisteminde, uyarımı alma, sevketme ve son duygu haline çevirme
işlemleri söz konusudur. Bunun için bazı duyu organları yaptığı işe göre özelleşmiştir.
Genel olarak duyu organlar beş gruba ayrılır:
1. Görme duyusu organı (Organum visus)
2. Koku duyusu organı (Organum olfactus)
3. Tad duyusu organı (Organum gustus)
4. İşitme duyusu ve denge organı (Organum vestibulocochleare)
5. Dokunma duyusu organı (Organum tactus)
Duyu organlarının bu şekilde gruplandırılmasına rağmen 4. (işitme duyusu ve denge
organı) ile 5. (dokunma duyusu organı) olanlar kompleks kabul edildiği için gruplandırmanın
beşten fazla alınabileceği de bilinmektedir.
5.2.1. Görme duyusu organı (organum visus)
Evcil hayvanlarda, görme duyusunun temel organı göz küresi’dir (bulbus oculi). Bu
duyu sistemi içinde ayrıca görme sinir (n.opticus) göz kapakları (palpebrae), göz kasları
(mm.bulbi) ve göz yaşı aygıtı (apparatus lacrimalis) yardımcı oluşumlar olarak yer alır.
Göz küresi (bulbus oculi), görme fonksiyonunu yapan organdır. Bu oluşum kafatasında
kemiksel göz çukurluğu (orbita) içinde yerleşmiştir. Önünde göz kapakları (palpebrae) ve
hemen altında tunica conjunctiva yer alır.
Göz küresinin (bulbus oculi) katmanları: Göz küresini saran katmanlar şekil 5.12 ve 5.13’de
verilmiştir. Bu katmanlar gözü dıştan içeri doğru sararak hem dayanıklılık hem de
fonksiyonunu yerine getirmesine olanak sağlarlar.
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Şekil 5.12 Evcil hayvanlarda göz küresinin (bulbus oculi) katmanları

Şekil 5.13. Gözün tabakaları (sol resimler Esson 2015; sağ resimler König ve Liebich
2004’den).
Cornea, renksiz, perferi hariç, damarsız esnek ve saydam bir tabakadır. Göz küresininin
önünde bulunur. Bunun hemen altında camera oculi anterior ve pupilla gelir. Pupilla’nın
arkasında lens yer alır. Bu da corpus vitreum ile arkadan desteklenmiştir. Bu yapı pelte
kıvamında olup göz küresinin camera vitrea bulbi denilen boşluğunu doldurur. Gözün sclera
ile pupilla ve iris arasında kalan kamarası, camera anterior bulbi, lens ile iris ve corpus ciliare
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arasında kalan kamarası ise camera posterior bulbi adını alır. Burada processus ciliaris’ler
tarafından salgılanan ve göz tansiyonu için önem taşıyan humor aquosus yer alır (şekil 5.14).
Göz küresine gelen görme sinir, ikinci beyin siniri olan n. opticus’dur. Orbita tabanında
göz küresine girer. Retina’yı deldiği bu alan kör nokta olup optik disk (discus n. optici) adını
alır. N. opticus ile beraber a.v.centralis göz küresine girer ve a.v. retinalis centralis olarak
yayılır. Retina’nın arka bölümü ortası yakınında sarı renkli bir alan bulunur. Işığı en iyi alan bu
bölgeye insanda macula, evcil hayvanlarda ise area centralis rotunda adı verilir (şekil 5.14).
İnsanlarda macula’nın ortasında yer alan çukurluğa fovea centralis adı verilir. Evcil
hayvanlarda fovea centralis bulunmaz.

Şekil 5.14. Göz küresi anatomik yapıları ve kasları (A. Esson 2015; B. İnternet-1; C. König ve
Liebich 2004; D. Putz ve Pabst 2006’dan modifiye)
5.2.1.1. Gözün eklenti organları (organa oculi accessoria)
Gözün eklenti organları, orbita (göz çukuru), tunica conjunctiva (göz küresi ve
kapakların iç yüzünü saran), apparatus lacrimalis (gözyaşı organı) ve mm. bulbi’den (göz
kasları) oluşur.
Göz kapakları (palpebrae), üst (palpebrae superior), alt (palpebrae inferior) ve evcil
memelilerde medial göz açısında yer alan üçüncü (palpebrae tertia) göz kapaklarından
meydana gelir.
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Gözyaşı bezi (gl.lacrimalis) ve kanalları hep birlikte gözyaşı aygıtı (apparatus
lacrimalis) adını alır. Gözyaşı, normal akış seyri olarak burun boşluğuna drene olur. Cornea
devamlı olarak yıkanır. Gl. lacrimalis, gözyaşını üreten temel bez olup göz küresinin
dorsolateral’inde frontal kemiğe doğru olan bölgede yer alır. Burada gözyaşı tunica conjunctiva
içine akar. Medial göz açısı içinde yer alan caruncula lacrimalis etrafında toplanan gözyaşı, iki
ince kanalla (canaliculi lacrimalis) saccus lacrimalis’e ulaştırılır. Buradan da ductus
nasolacrimalis ile concha nasi ventralis’in oral ucunda burun boşluğuna açılır (şekil 5.15).
Göz küresi üç ayı kas grubuna sahiptir. Bunlar, düz seyirli olanlar (m. rectus dorsalis,
m.rectus ventralis, m.rectus medialis ve m.rectus lateralis), göz yuvarlağını (bulbus oculi) geri
çeken (m.retractor bulbi) ve verev seyirli olan (m.obliquus dorsalis ve m.obliquus ventralis)
kas gruplarıdır (şekil 5.14/D).

Şekil 5.15. Atta göz yaşı organı (apparatus lacrimalis) (König ve Liebich 2004’den)
Gözde lens’in görüntüyü netleştirmek için uzak ve yakına göre odak uzaklığını
ayarlamasına akomodasyon adı verilir.
5.2.2. Koku duyusu organı (organum olfactus)
Koku siniri’nin (nn.olfactorii) uçları cavum nasi’deki meatus nasi dorsalis’in caudal
bölgesinin dorsal’inde regio olfactoria mucozasına dağılır. Nn. olfactorii, birinci beyin siniri
olarak beynin orabasal’indeki bulbus olfactorius’dan çıkar. Beyin boşluğu ile burun boşluğunu
ayrıan lamina cribrosa’daki elek benzeri delikli yapıdan geçer ve regio olfactoria’ya yayılır.
Burun deliklerinden giren hava, meatus nasi dorsalis adı verilen koku yolu ile bu bölgeye gelir.
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Burun boşluğunda ayrıca meatus nasi ventralis’in tabanında ve septum nasi’nin hemen altında
organo vomeronasale (jacobson organı) adı verilen bir çift organ vardır. İçi mukoza ile
döşenmiş bu oluşumlar, ağız içindeki besinin kokusunu ve kısmende tadını almada görev
yaptığı düşünülmektedir (şekil 5.16).

Şekil 5.16. At başının paramedian kesidi ve regio olfcatoria ile organo vomeronasale’nin
yerleşimi (resim Clayton ve ark. 2005’den modifiye)
5.2.3. Tad duyusu organı (organum gustus)
Tad duyusu dilde bulunan tad papillaları (papillae gustatoriae) ile alınır. Bu papillalar,
papillae foliatae, papillae vallatae ve papillae fungiformes’dir. Tad duyusu, chordo tympani
(n.

facialis’in

kolu),

n.glossopharyngeus

ve

n.vagus

tarafından

bu

papillaların

tomurcuklarından alınır.
5.2.4. İşitme duyusu ve denge organı (organum vestibulocochleare)
Kulak hem işitme hem de denge organı olarak görev yapar. İç kulakta bulunan işitme
duyusu ve denge organları (auris interna), n.vestibulocohlearis ile merkezi sinir sistemine
iletilir. Bu sinir kafatasını terk etmeyen tek beyin siniridir.
Kulak, dış (auris externa), orta (auris media) ve iç (auris interna) olmak üzere üç
bölüme ayrılır (şekil 5.17).
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Şekil 5.17. Kulağın bölümleri (resim Colville ve Bassert 2016’dan modifiye)
5.2.4.1. Dış kulak (auris externa)
Bu bölümde yer alan yapılar şunlardır;
Kulak kepçesi (auricula)
Dış kulak yolu (meatus acusticus externus)
Kalkan kıkırdağı (scutulum)
Dış kulak kasları (mm. auriculares externi)
Kulak kepçesi (auricula) ses dalagalarını toplamaya yarar. Yapısını, cartilago
auricularis oluşturur. Scutulum (kalkan kıkırdağı), m. temporalis üzerine yerleşmiş ve kulağın
hareketliğine yardımcı olan bir kıkırdaktır.
Dış kulak yolu (Meatus acusticus externus): Dış deliğine porus acusticus externus adı verilir.
Kulak zarına (membrana tympani) kadar devam eder. İki kısmı vardır.
-Meatus externus acusticus cartilagineus (kıkırdak bölüm)
-Meatus acusticus externus osseus (kemik bölüm)
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Kemiksel bölümün son kısmı ucunda anulus tympanicus denilen oval bir delik vardır.
Buraya kulak zarı (membrana tympani) yapışır. Bu zar, dış kulak ile orta kulağı birbirinden
ayırır. Köpeklerde meatus externus externus’un kemik ve kıkırdak bölümleri birbirine açılı
durumdadır. Bu kulak muayenesinde otoskop yerleştirilmesinde dikkate edilmesi gereken bir
durumdur (şekil 5.18).

Şekil 5.18. Köpekte kulak yapıları (Hill’s Atlas of Veterinary Clinical Anatomy 1989’den
modifiye)
5.2.4.2. Orta kulak (auris media)
Bu bölümün boşluğuna, cavum tympani adı verilir. Os temporale’nin pars tympanica’sı
içinde yer alır. Kulak zarı (membrana tympani) ile dış kulaktan ayrılırken, östaki borusu/tübü
(tuba auditiva) ile yutak ile bağlantıdadır. Tüp şeklindeki bu yapı orta kulaktaki basıncın
ayarlanması ve buradaki salgıların dışarı atılmasına yardımcı olur. Bu bölümde, ossicula
auditus adı verilen kulak kemikcikleri bulnur. Dıştan içe doğru kulak zarına dayanmış olan
malleus (çekiç), incus (örs) ve stapes (özengi) olarak sıralanırlar (şekil 5.19). Stapes (özengi),
oval deliği (fenestra vestibuli) kapatır. Kulak zarının titreşimi ile kulak kemikciklerini iletilen
ses dalgaları, kemikten ve zardan iç kulak arasındaki perilymph’a aktarılır. Kulak kemikcikleri
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bu aktarımı yaparken kendilerine ait kasların kontraksiyonu ile hareket ederler. Bu kaslar m.
tensor tympani ve m. stapedius’dur. M. stapedius vücuttaki en küçük çizgili kas olarak bulunur.

Şekil 5.19. İç kulakta (auris interna) işitme ve denge merkezleri (resim Frandson ve ark.
2009’dan modifiye)
5.2.4.3. İç kulak (auris interna)
Os temporale’nin pars petrosa’sı içinde bulunur. Hem denge hem de işitme
merkezlerini barındırır. İki bölümden oluşur.
Kemikten Bölüm

Zardan Bölüm

A.Labyrinthus osseus

A.Labyrinthus membranaceus

Bu bölümlerin içerdiği alt bölümler şekil 5.20’de verilmiştir.
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Şekil 5.20. İç kulağın (auris interna) bölümleri

Kemikten iç kulak (labyrinthus osseus) ile zardan iç kulak (labyrinthus membranaceus),
şekil bakımından birbirine uygun olup her iki arasındaki boşlukta perilenf (perilympha) adı
verilen bir sıvı bulunmaktadır. Buna karşılık zardan iç kulağın iç kısmında ise endolenf
(endolympha) yer alır. Zardan iç kulağın utriculus, sacculus kısımları ile ductus semicirculares
adı verilen yarım halkaların uç kısımlarında yer alan ampullae membranaceae denilen şişlikler
(3 adet, anterior, posterior ve lateralis) denge merkezleri olarak adlandırılır. Ductus cochlearis
ise cochlea’nın içinde yer alıp bulundurduğu corti organı (organum spirale) ile işitme merkezi
olarak görev yapar.
5.2.5. Dokunma duyusu organı (organum tactus)
Dokunma duyusunun özel organı olarak deri görev yapar. Deri ve onun ekleri yani
epidermoidal oluşumları (kıl, tırnak, boynuz, meme bezi dahil tüm deri bezleri) birlikte
integumentum commune olarak ifade edilir.
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5.2.5.1. Deri (Integumentum commune)
Deri (cutis) üste epidermis ve onun altında dermis olmak üzere iki kısma ayrılır. Deri
altı dokusu ise subcutis olarak ifade edilir. Derinin esası, epitel hücrelerinin şekillendirdiği
epidermis ile kaplanmıştır. Dermis tabakası, damar ve sinirleri, kılların köklerini ve deri
bezlerini bulundurur.
Derinin kalınlığı, hayvan türüne, ırka, yaşa ve vücudun farklı yerlerine göre değişiklik
gösterir. Genel olarak sığırlarda atlardakinden daha kalındır. Genç ve kültür ırklarında
yaşlılardan ve ıslah edilmemişlerden daha incedir. Sırt ve bacakların dorsal yüzlerinde, karın
altı ve bacakların medial yüzünden daha kalındır.
Mukoza derinin vücut boşluklarına doğru devamıdır. Aralarındaki fark, mukozanın kıl,
yağ ve ter bezlerine sahip olmayışıdır. Epidermis’de epitel hücreleri arasında kan damarları
bulunmaz. Mikroorganizmaların vücuda girmesini engeller. Bu tabakanın altında dermis
(corium) bulunur. Esnek olan bu tabakada kılları hareket ettiren mm. arrectores pilorum adında
kas telleri bulunur. Derinin kalınlığını dermis verir.

5.2.5.2. Deri bezleri (Glandula cutis)
Deri bezleri salgılarının özelliklerine göre yağ bezleri (gll. sebaceae), ter bezleri (gll.
sudoriferae) ve özel deri bezleri olarak adlandırlır.
Yağ bezleri (gll.sebaceae): Bu bezler kıl foliküllerine açılırlar. Vücut yüzeyine açılanları da
vardır. Dermis’in yüzlek tabakasında bulunurlar. Salgılarına sebum adı verilir. Deri ve kılları
yağlandırırlar. Bu bezler genital bölge ve anus civarında yoğundur. Bunun dışında dudak, göz
kapakları ve glans penis gibi bölgelerde de bulunurlar. Göz kapaklarında bulunan gll.tarsales,
yağ bezlerinin bir modifikasyonudur. Vücutta bazı bölgelerde bu bezlere rastlanılmaz. Örneğin
meme başı, burun ve planum nasale’de bu bezler ile karşılaşılmaz.
Ter bezleri (gll. sudoriferae): Bu bezler ter (sudor) salgılar. Bunların düz olan akıtıcı kanalları,
ya kıl foliküllerinin ağızlarının yakınına ya da bunlardan uzakta epidermis’e açılırlar. Bazı
bölgelerde toplu halde bulundukları halde tırnak, glans penis ve sığırların meme başı ve tırnak
arası gibi bölgelerde bulunmazlar. Bu bezler köpeklerde küçük olup kedilerde ise vücudun bazı
bölgelerinde bulunmaz. Bu bezlere etçillerin ayak tabanı, koyunların kuyruk altı bölgesinde
kedi ve domuzların papilla mammae’sı yakınında yoğun olarak karşılaşılır.
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Özel deri bezleri: Bu bezler ter ve yağ bezlerinin değişimi sonucu oluşan özel bezlerdir (şekil
5.21). Bunlar;
-gll.plani nasolabialis – büyük ruminant – planum nasolabiale’de (üst dudak ile burun delikleri
arası kılsız bölge)
-gll. sinus infraorbitales – koyun – Fossa lacrimalis externa’sında (os lacrimale’de)
-gll.cornuales – keçi – boynuz kökünün caudomedial’inde
-gll.ceruminosae – türlerde meatus acusticus externus’da (dış kulak yolu)
-gll. sinus interdigitales – koyun – parmak arası bölgede
-gll. circumorales – kedide – ağız girişi etrafında
-gll.circumanales – köpek – anus bölgesinde
-gll. sinus inguinales – koyun – inguinal bölgede memenin her iki yanında
-gll.carpeae – domuz – ön ayak bileği (art. carpi) iç tarafında
-gll. tori – etçiller – tela subcutanea tori’de

Şekil 5.21 Evcil hayvanlarda özel deri bezleri. A. keçi-gll.cornuales; B. koyun-gll.sinus
infraorbitales; C. domuz-gll.carpeae; D. koyun-gll.sinus interdigitales; E. koyun-gll. sinus
inguinales (Dyce ve ark. 2010’dan modifiye)

5.2.5.3. Meme (mamma)
Meme, modifiye olmuş ter bezi olup memelilerde değişik görünüm ve sayıdadır.
Görünümündeki farklılık, gebeliğin son döneminde değişmeye başlar ve tüm laktasyon (süt
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verimi) dönemi boyunca devam eder. Bu değişimde hormonların etkisi söz konusudur.
Laktasyon devresinin sonunda tekrar eski görünümü olmasa bile küçülmeye başlar.
Meme, meme kompleksinden oluşur. Bunun yerleşimi ve sayısı hayvan türüne göre
değişim gösteririr (şekil 5.22 ve 5.23). Bir meme kompleksi üç bölümden meydana gelir.
A-Corpus mammae
B-Papilla mammae
C-Boşluk sistemi (sinus lactiferi)
A-Corpus mammae: Asıl meme kısmıdır. Parankimini bez dokusu oluşturur. Bu bezler tubuloalveolar bezlerdir. Süt üretimi sağlarlar. Bu bezlerin bulunduğu parakim, lobi glandulae
mammariae adı verilen bir takım loblardan oluşur. Laktasyon dönemiyle büyüler, sonra tekrar
küçülürler. Bundan başka corpus mammae’de parankim içine yayılmış bağ ve yağ dokusu da
yer alır.
B-Papilla mammae: Meme komplekslerinin ventral’e doğru uzantılarıdır. Şekli türlere göre
değişiklik gösterir. Her bir corpus mammae için bir papilla mammae bulunur. İçinde ductus
papillaris (meme başı kanalı) yer alır. Bu kanal ostium papillare adı verilen delik ile dışarı
açılır. Ductus papillaris dolayısıyla ostium paillare sayısı türlere göre farklılık gösterir (şekil
5.22).

Şekil 5.22. Evcil hayvanlarda meme kompleksinin yerleşimi ve sayısal değerleri
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Şekil 5.23. Evcil hayvanlarda ductus papillaris ve ostium papillare sayısı (üst resimler Dyce
ve ark .2010’dan)

C-Boşluk sistemi (sinus lactiferi): Corpus mammae içinde yer alan ve sütü depolayan yapıdır.
Pars paillaris (meme başı bölümü) ve pars glandularis (meme bezi bölümü) olmak üzere iki
kısmı vardır. Bu yapı en büyük keçilerde bulunur. Sütün toplandığı yerdir.
Memeler bir ligament sistemi (apparatus suspensorius mammarius) ile asılırlar. Bu
laminae laterales ve laminae mediales olmak üzere karın bölgesine memeyi bağlarlar.
Meme kompleksinin beslenmesi, hayvan türlerine göre farklılık gösterir. Tek
tırnaklılarda a.pudenta externa’nın kolları (a.mammaria caudalis ve cranialis) ile beslenirken,
ruminantlarda bu damarlara ilaveten a.thoracica lateralis’den gelen kollar da beslenmede görev
alır. Etçillerde a. epigastrica cranialis superficialis tarafından beslenir (şekil 5.24).
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Şekil 5.24. Evcil hayvanlarda meme kompleksinin arteriyel beslenmesi (vascularisation)
Memenin venöz kanı, v. mammaria cranialis ve caudalis ile v. subcutanea abdominis
tarafından toplanır (şekil 5.25). V. subcutanea abdominis, laktasyon döneminde debisi ve
büyüklüğü artmış, temeli v.epigastrica cranialis superficialis olan bir damardır.

Şekil 5.25. Evcil hayvanlarda meme’nin (mammae) venöz dolaşımı
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Memenin sinirleri (innervation), n.iliohypogastricus, n.ilioinguinalis, n.genitofemoralis
ve n.pudendus ile plexus mesentericus caudalis’den gelen sempatik sinir ipliklerinden oluşur.
5.2.5.4. Epidermoidal oluşumlar
5.2.5.4.1. Kıl (pili)
Boynuzlaşmış epitel hücrelerinden oluşan kıllar, vücbölgelerine ve fonksiyonlarına göre üçe
ayrılır.
-Örtü kılları (Capilli): Tüm vücudu örten kıllardır. Kısa ve sert olanlarına setea adı veriler.
Uzun ve kıvrımlı olanlara ise pili lanei denilir.
-Uzun kıllar: Vücudun belirli bölgelerinde bulunmakta olup belli isimle ifade edilirler:
Cirrus capitis (kakül): Kulak arasında alın bölgesini örten kıllar,
Juba (yele): Boynun üstündeki uzun kıllar,
Cirrus caudae (Kuyruk): Kuyruk bölgesindeki uzun kıllar,
Cirrus metacarpeus: Ön ayakta bukağılık bölgesindeki demet halindeki uzun kıllar,
Cirrus metatarseus: Arka ayakta bukağılık bölgesindeki demet halindeki uzun kıllar,
Cilia (kirpik): Göz kapaklarındaki kıllar,
Tragi: Kulak kepçesinin iç yüzündeki kıllar,
Barba: Keçide sakal kılları,
Vibrissae: Burun deliğindeki kıllar
-Dokunma kılları: Özellikle baş bölgesinde bulunan kıllardır. Kalın ve kuvvetli olup duyu kılı
olarak işlev görürler.

5.2.5.4.2. Boynuz (cornu)
Derinin epidermis katmanından oluşur. Kafatasında os frontale’nin processus
cornualis’inin üzerini kaplar. Yapısında bez ve kıl bulunmaz. Boynuz bulunmayan hayvanlarda
boynuz yerinde “boynuz kabartısı” bulunur. Üzeri kıllarla örtülüdür.
5.2.5.4.3. Tırnak
Derinin epidermis katmanının boynuzlaşmasıyla oluşur. Phalanx distalis’in üzerini
örter.
-Unguis: İnsan tırnağı
-Unguicula: Köpek tırnağı
-Ungulae: At, ruminant ve domuz tırnağı
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Tırnak iki bölümde incelenir. Bunlar capsula ungulae (boynuzlaşmış yapı) ve corium
ungulae (damar ve sinirden zengin) adını alırlar (şekil 5.26).

Şekil 5.26. At tırnağının kesiti (resim Denoix 2000’den modifiye)
Capsula ungulae (kasnak): (şekil 5.27)
Dışta bulunan ve corium ungulae’yi saran kısımdır. Üç kısmı vardır:
1-Paries ungulae
2-Solea ungulae
3-Pulvinus ungulae
Solea ungulae’nin arka kısmında üçgen şeklinde yapı çatal (cuneus corneus) bulunur.
Bu üçgen alanın kenarları crus cunei lateralis ve medialis adını alır. Arkadaki kabarık kısım
basis cunei, öndeki sivri çıkıntı ise apex cunei olarak isimlendirilir.
Corium ungulae: (şekil 5.27)
Capsula ungulae’nin altında ve phalanx distalis’in üzerinde bulunan canlı dokudur. Damar ve
sinirden zengindir.
1-Corium limitans
2-Corium coronarium
3-Corium parietale
4-Corium soleare
5-Corium pulvinale
Corium ungulae ile capsula ungulae, sağlıklı hayvanlarda normal şartlarda birbirinden
ayrılmaz. Corium parietale’deki lamellae coriales ile capsula ungulae’nin iç kısmındaki
lamellae corneae ile sıkıca kenetlenir.
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Şekil 5.27. At trınağının anatomik yapıları (resim Frandson ve ark. 2009’dan modifiye)
Kasnak’ta (capsula ungulae), paries ungulae ile solea ungulae’nin sınırını beyaz bir
çizgi olan “linea alba” verir. Bu çizgi nal çakımında rehberlik eder. Nal mıhları bu çizginin
dışına doru çakılır. Böylece corium ungulae zedelenmemiş olur (şekil 5.28).

Şekil 5.28 At’ta capsula ungulae’nin bölümleri (resim König ve Liebich 2004’den modifiye)
Derideki subcutis, ayağın fonksiyonuna uygun olarak temas ettiği bölgede kalınlaşarak
esnek iplik ve yağ dokudan zengin yastıklar (torus/tori) şekillenmiştir. Ertçillerde yere temas
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eden yerlerde torus digitalis, torus metacarpeus, torus metatarseus ve torus carpeus adını
alırlar.
Deri üzerinde subcutis’den oluşmuş kestane ve mahmuz adı verilen kılsız yapılar vardır.
Kestane birinci parmağın rudimenteri olup ön bacaklarda carpus ekleminin üstünde medial
yönde, arka bacaklarda ise yine medial yönde tarsus ekleminin hemen üzerinde yerleşmiştir.
Mahmuz ise ikinci ve dördüncü parmakların rudimenteri kabul edilirler. Ön ve arka bacaklarda
topuk ekleminin arka yüzünde bulunurlar.
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Uygulamalar

Merkezi sinir siteminin bölümleri,
Beyin hemisferleri,
Beyin sinirleri,
Plexus’lar (plexus brachialis ve plexus lumbosacralis),
Gözün tabakaları ve temel anatomik yapıları,
Kulağın bölümleri ve temel anatomik yapıları,
Burun boşluğu ve koku merkezi,
Tad duyusu organları,
Deri oluşmları,
Memenin temel anatomik yapısı
anatomik model üzerinde değerlendirilecektir.
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Uygulama Soruları

Bu bölüm soruları genel soru değerlendirmesi içinde verilmiştir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sinir sistemi, sinir hücrelerinden oluşur. Bu hücrelere “neuron” adı verilir. Neuron’lar,
çekirdek ve çekirdeği saran perikaryon ile buradan çıkan uzun (akson) ve kısa (dendrit)
sitoplazmik uzantılardan oluşur. Akson’lar myelin kılıfı ile sarılı olup onu dış ortamdan yalıtır.
Sinir sistemi, merkezi (systema nervosum centrale) ve periferik (systema nervosum
perifericum) olmak üzere iki bölüme ayrılır. Merkezi sinir sistemi, beyin (encephalon) ve
omurilik’ten (medulla spinalis) oluşur. Periferik sinir sistemi, tüm periferik sinirleri yani beyin
ve spinal sinirleri içerir. Bununla birlikte fonksiyonel olarak otonom sinir sistemi ve somatik
sinir sistemi olarak da ayrılır. Otonom, sempatik ve parasempatik sinir sistemlerinden oluşur.
Beyin ve omurilik, kafatası ve omurga tarafından korunmakla birlikte meninges adı
verilen beyin zarları ile çevrelenmiştir. Bunlar dıştan içe doğru duramater, arachnoidea ve
piamater olarak adlandırılır. Duramater ile periosteum (kemiğin en dış tabakası) arasındaki
boşluk cavum epidurale adını alır. Epidural anestezi bu boşluğa yapılır. Burada “BOS” (beyinomurilik sıvısı-liquor cerebrospinalis) yoktur. Duramater ile arachnoidea arasındaki boşluğa
ise cavum subdurale adı verilir. Burada da BOS bulunmaz. Piamater ile arasında cavum
subarachnoidale bulunur ki burada BOS bulunur.
Beynin başlıca dört lobu vardır. Bunlar lobus frontalis, lobus occipitalis, lobus
parietalis, lobus temporalis’dir. Bundan başka beyin, prosencephalon, mesencephalon ve
rhombencephalon olmak üzere üç temel bölüme ayrılır.
Beyin yarım kürelerine hemispherium cerebri adı verilir. Hemisferlerin dış yüzünde
birçok olukla (sulci cerebri) birbirinden ayrılmış çok sayıda kabartılar (gyri cerebri) bulunur.
İçinde boşluk sistemi olarak ventriculus lateralis bulunur. Bunun içinde plexus chorioideus
ventriculi lateralis yer alıp burada BOS üretimi söz konusudur.
Omurilik, omurga’nın canalis vertebralis’i içinde kuyruğa kadar devam eder. Bu seyri
boyunca iki bölgede genişleme yapar. Birincisi, intumescentia cervicalis’dir. Burası 5. boyun
omuru ile 2. thoracal segementler arası bölgeye karşılık gelir. İkincisi ise bel bölgesinde olup
intumescentia lumbalis adını alır. Burası 4.-5. lumbal segmentler arasında bulunur. Sacrum’un
başlangıç hizalarında conus medullaris denen koni biçimli sivri uçla sonlanır. Bu bölge
etrafında yer alan spinal sinirlerle birlikte cauda equina adını alır.
Beyin sinirleri (nn.craniales), 12 çift olup altıncısı (n.trochlearis dışında) tümü beyin
ventral’inden çıkar. Kafatasını terk etmeyen tek sinir 8. sinir N.vestibulocohlearis’dir. İşitme
ve denge siniri olarak iç kulak bölgesine gider. 3. (n.oculomotorius), 7. (n. facialis), 9. (n.
glossopahryngeus) ve 10. (n.vagus) sinirler parasempatik iplikler taşır.
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Spinal sinirler iki büyük ağ yapar. Biri plexus brachialis, diğeri ile plexus lumbosacralis
adınır. Plexus brachialis’den çıkan sinirler, ön ekstremite ile göğüs bölgesi deri ve kaslarına
yayılır. Plexus lumbosacralis, plexus lumbalis ve plexus sacralis’in birleşmesinden oluşur.
Karın ve pelvis duvarı ile arka bacaklara giden sinirlerin köken aldığı sinir ağdır. Plexus
brachialis’in en kalın siniri, n. radialis; plexus sacralis’in en kalın siniri ise n. ischiadicus’dur.
Sempatik sinir sistemini oluşturan spinal sinirlerin çıkış merkezi, omuriliğin tüm
thoracal (sırt) ve ilk 2-3 lumbal spinal segmentlerin cornu lateralis’inde bulunur. Parasempatik
sistemin çıkış merkezleri ise beyin ile omuriliğin sağrı segmentlerinde yerleşmiştir. Cranial
bölümdeki parasempatik lifler taşıyan sinirler, 3. (n. oculomotorius), 7. (n. facialis), 9. (n.
glossopahryngeus) ve 10. (n. vagus) sinirlerdir.
Duyu organları özel (göz, kulak gibi) ya da genel (basınç, ısı algılayan deri gibi) duyu
organları olarak bir duygu sisteminde, uyarımı alma, sevketme ve son duygu haline çevirme
işlemlerine sahiptir. Göz, tunica fibrosa bulbi (cornea, sclera), tunica vasculosa bulbi
(chorioidea, corpus ciliare ve iris), tunica nervosa bulbi (pars caeca retina ve pars optica
retina) tabakalarından oluşur. Göz’de camera anterior bulbi ve camera posterior bulbi (bu
kameralarda humor aquous bulunur, göz tansiyonu için önemli) ile camera vitrea (corpus
vitreum bulunur) adında boşluklar yer alır. Gözde ışığı en iyi alan bölge, area centralis rotunda
adı verilen bölgedir. Gözyaşı aygıtı, gl. lacrimalis ve gözyaşını buruna nakleden kanallardan
oluşur.
Koku duyusu, koku siniri’nin (nn.olfactorii) uçları cavum nasi’deki meatus nasi
dorsalis’in caudal bölgesinin dorsal’inde regio olfactoria mucozasından alınır. Ayrıca burun
boşluğu ventral’inde organo vomeronasale’de ağız içindeki besinlerin kokusunu almada görev
alır.
Tad duyusu dilde bulunan tad papillaları (papillae gustatoriae) ile alınır. Bu papillalar,
papillae foliatae, papillae vallatae ve papilla fungiformes’dir. Tad duyusu, chordo tympani (n.
facialis’in kolu), n. glossopharyngeus ve n. vagus tarafından bunların tomurcuklarından alınır.
Kulak, hem işitme hem de denge organı olarak görev yapar. Zardan iç kulağın utriculus,
sacculus kısımları ile ductus semicirculares adı verilen yarım halkaların uç kısımlarında yer
alan ampullae membranaceae denilen şişlikler “denge merkezleri” olarak adlandırılır. Ductus
cochlearis ise cochlea’nın içinde yer alıp bulundurduğu corti organı (organum spirale) ile
“işitme merkezi” olarak isimlendirilir.
Deri ve onun ekleri yani epidermoidal oluşumları (kıl, tırnak, boynuz, meme bezi dahil
tüm deri bezleri) birlikte integumentum commune olarak ifade edilir. Deri bezleri, yağ
(gll.sebaceae) ve ter (gll. sudoriferae) ile özel deri bezlerinden meydana gelir. Meme, modifiye
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olmuş ter bezi olup memelilerde değişik görünüm ve sayıdadır. Bir meme kompleksi bir
memeyi oluşturur. Her bir meme kompleksi, corpus mammae, papilla mammae ve boşluk
sistemi (sinus lactiferi) olmak üzere üç bölümden oluşur.
Tırnak, capsula ungulae (boynuzlaşmış bölüm) ve corium ungulae (damar ve sinirden
zengin bölüm) olmak üzere iki bölümden oluşur. Corium ungulae ile capsula ungulae, sağlıklı
hayvanlarda normal şartlarda birbirinden ayrılmaz. Corium parietale’deki lamellae coriales ile
capsula ungulae’nin iç kısmındaki lamellae corneae ile sıkıca bağlanmıştır. Kasnak’ta (capsula
ungulae), paries ungulae ile solea ungulae’nin sınırını beyaz bir çigi olan “linea alba” verir.
Bu çizgi nal çakımında rehberlik eder.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sisteminde yer almaz?
a-Beyin
b-Omurilik
c-Beyincik
d-Beyin boşlukları
e-Spinal sinirler
2-Aşağıdaki yapıların hangisinde beyin omurilik sıvısı (BOS) bulunmaz?
a-Cavum epidurale
b-Cavum subarachnoidae
c-Ventriculus lateralis
d-Beyin boşlukları
e-Hiçbiri
3-Aşağıdakilerden hangisi parasempatik sinir sisteminin çıkış merkezleridir?
a-Omuriliğin thoracal segmentleri
b-Beynin cerebellum bölgesi
c-Beyin ile omuriliğin sağrı segmentleri
d-Omuriliğin başlangıcı
e-Hiçbiri
4-Plexus sacralis’den çıkan en kalın sinir aşağıdakilerden hangisidir?
a-N.pudendus
b-N.radialis
c-N.vagus
d-N.ischiadicus
e-N.iliohypogastricus
5-Aşağıdakilerden hangisi tunica fibrosa bulbi’nin katmanlarından birisidir?
a-Chorioides
b-İris
c-Pars caeca retina
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d-Proc. ciliaris
e-Cornea
6-Auris externa ile auris media arasındaki sınırı aşağıdaki oluşumlardan hangisi verir?
a-Canales semicirculares
b-Membrana tympani
c-Östaki borusu
d-Auricula
e-Cochlea
7-Aşağıdakilerden hangisi evcil hayvanlarda meatus acusticus externus’da (dış kulak yolu)
bulunan özel yağ bezidir?
a-Gl.tarsales
b-Gll. sinus infraorbitales
c-Gl. ceruminosae
d-Gl. circumorales
e-Gl. tori
8-Atlarda kaç adet ostium papillaris vardır?
a-1
b-2
c-3
d-4
e-5
9-Aşağıdakilerden hangisi corium ungulae’nin kısımlarından biri değildir?
a-Corium limitans
b-Corium coronarium
c-Corium parietale
d-Solea ungulae
e-Corium pulvinale
10-Aşağıdakilerden hangisi dişi hayvanlarda laktasyon döneminde debisi ve büyüklüğü artmış,
temeli v.epigastrica cranialis superficialis olan bir damardır?
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a-V.subcutanea abdominis
b-V.pudenda externa
c-V. mammaria cranialis
d-V.pulmonalis
e-V.cava caudalis

Cevaplar
1-E
2-A
3-C
4-D
5-E
6-B
7-C
8-B
9-D
10-A
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6. EVCİL KANATLILARIN TEMEL ANATOMİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Evcil Kanatlılarda hareket, sindirim, solunum, dolaşım, ürogenital, endokrin, sinir
ve duyu organları hakkında temel anatomik bilgiyi,
6.2. Kanatlı ile memeli hayvanlar arasındaki temel anatomik farklılıkları
anlayabilecek bilgi ve beceriye sahip olunacaktır.

201

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Evcil kanatlılarda hareket sisteminin temel özellikleri nelerdir?
Kanatlılar ile memeliler arasındaki osteolojik temel farklar nelerdir?
Kanatlılarda ossa cinguli membri thoracici ve pelvini’nin oluşumu nasıldır?
Kanatlılarda göğüs kasları nelerdir?
Kanatlılar ile memeliler arasındaki sindirim sistemi farklılıkları nelerdir?
Kanatlılardaki tükrük bezleri nelerdir?
Kanatlılarda midenin özelliği nedir?
Cloaca nedir? Bölümleri nelerdir?
Kanatlılar ile memeliler arasındaki solunum sisteminin temel farklılıkları nelerdir?
Kanatlılarda sesin meydana geldiği yer neresidir?
Kanatlılar ile memeliler arasındaki ürogenital sistemin temel farklılıkları nelerdir?
Yumurtanın yapılışından çıkışına kadar izlediği yollar nelerdir?
Kanatlılar ile memeliler arasındaki sinir, dolaşım ve endokrin sistemlerin temel farklılıkları
nelerdir?
Kanatlılar ile memeliler arasındaki duyu organlarının temel farklılıkları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kanatlılarda
hareket Kanatlılarda aktif ve pasif
sisteminin temel özellikleri
hareket sistemlerinin temel
özellikleri ve memelilerden
farklılıkları öğrenilecektir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Elde edilecek kazanım,
anatomik modeller ve iskelet
materyalleri ile sağlanacak
ve arttırılacaktır

Kanatlılarda sindirim sistemi Kanatlıların ve memelilerin Görsel anatomik sunumlar ile
sindirim sisteminin temel anatomik
modellerden
farklılıkları
ile
ağızdan yararlanılacaktır
cloaca’nın sonuna kadar
sindirim kanalının temel
özellikleri hakkında bilgiler
öğrenilecektir
Kanatlılarda solunum sistemi Memelilerden farkları ve Görsel anatomik sunumlar ile
kanatlılara
özgü
temel anatomik
modellerden
anatomik özellikler hakkında yararlanılacaktır
bilgiler edinilecektir
Kanatlılarda
sistem

ürogenital Ürogenital sistemi oluşturan Görsel anatomik sunumlar
boşaltım ve üreme organları ile anatomik modellerden
hakkında temel bilgler elde yararlanılacaktır
edilecek,
memelilerle
aralarındaki
farklılıklar
öğrenilecektir

Kanatlılarda sinir, dolaşım ve Kanatlılar ve memeliler Görsel anatomik sunumlar ile
endokrin sistem
arasındaki temel anatomik anatomik
modellerden
farklar hakkında bilgiler yararlanılacaktır
edinilecektir
Kanatlılarda duyu sistemi

Kanatlılarda duyu sistemini Görsel anatomik sunumlar ile
oluşturan bölümlerin (göz, anatomik
modellerden
kulak, koku, deri gibi) temel yararlanılacaktır
özellikleri hakkında bilgiler
öğrenilecektir

203

Anahtar Kavramlar

Kanatlılar
Kuşlar
Yumurta
Uçma
Sindirim sistemi
Solunum sistemi
Ürogenital sistem
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Giriş
Evcil Kanatlıların Temel Anatomisi
Kanatlı hayvan tanımı, Türkçe’de tüm uçucu kuşlar (aves) için kullanılsa da yarasa gibi
memelilerinde kanatlı olması nedeniyle tartışmalı bir kullanımdır. Ancak dilimizde hala yaygın
olarak kullanımı devam etmekte olup bu nedenle veteriner anatomi içinde evcil kuş türleri
olarak tavuk (Gallus domesticus), hindi (Meleagris gallopavo), kaz (Anser domesticus), ördek
(Anas domesticus) ve evcil güvercin (Columba domestica) türlerini kapsayan bir tanımlama
olarak burada kullanmaktayız.
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6.1. Hareket Sistemi
Bu sistem, pasif (osteologia ve arthrologia) ve aktif (myologia) olmak üzere ikiye
ayrılır. Pasif hareket siteminin parçası olan osteoloji (kemik bilimi), genel özellikleri ile
memelilerinkine benzemekle birlikte hem uçucu hem de uçma yeteneğini kaybetmiş (örneğin
tavuk, hindi) kuşlarda bazı özellikleri ile farklılıklar gösterir.

6.1.1. Kemik bilimi (Osteologia)
Kanatlı iskeletinin en önemli özelliği, kemiklerinin hafif fakat kuvvetli olmaları, bir
takım kemiklerin birbiri ile kaynaşması (örneğin os tibiotarsus) ve bazı kemiklerin de yok
olmasıdır. Uçmaya adaptayon için kemiklerin hafif olması, hava keselerinin bazı kemikler içine
kadar uzaması sonucu pneumatisation ile sağlanmıştır. Kanatlılar ile memeliler arasında
osteolojik farklılıklar şu şekilde özetlenebilir (şekil 6.1):

Evcil kanatlılar
Pneumatize (havalı) kemik var
Os quadratum var
Vertebralar arası birleşme
çoktur
Sternum büyük

Memeliler
Yok
Yok
Ancak sacrum'da vertebra’lar birleşir.
Sternum küçük

Carpometacarpus, tibiotarsus
Carpus, metatarsus, tibia ve
ve tersometatarsus gibi birleşik
metatarsus ayrı ayrıdır.
kemikleri vardır
Ossa tarsi’nin üst sırası tibia ile
Ossa tarsi’ler hayvan türüne göre
(tibiotarsus), alt sırası ise
değişen sayıda ayrı ayrı
metatarsus ile (tarsometatarsus)
bulunmaktadır
kaynaşmıştır
Tek bir kulak kemiği
(columella) vardır
For. ischiadicum vardır
Os coracoideum kemiği var
Condylus occipitalis tektir
Boyun omuru sayısı 12-18
arasındadır
2.-5. sırt omurlarının processus
spinosus’ları kaynaşmıştır
Lumbal ve sacral omurlar
kaynaşarak tek bir kemik olan
os lumbosacrale’yi yapar.

Kulak kemikleri malleus, incus ve
stapes adıyla üç tanedir
Yok
Yok
Çifttir
Boyun omuru sayısı 7 tanedir
Ayrı ayrı serbesttir
Lumbal ve sacral omurlar ayrıdır
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Komşu iki kaburgayı (ilk ve
sonuncu hariç) birbirine
bağlayan processus uncinati
denilen çıkıntılar vardır
Sağ ve sol clavicula, ventral
uçları ile birleşerek furcula’yı
oluşturmuştur
Omuz kemeri (cinguli membri
thoracici) tam olarak
şekillenmiştir
Ossa carpi’lerden os carpi
radiale ve os carpi ulnare
vardır
Ulna, radius’dan daha kuvvetli
ve uzundur
Evcil kanatlıların arka
ayaklarında 4 parmak vardır.
Her parmaktaki phalanx sayısı
parmak numarasından bir
fazladır

Yoktur
Clavicula’nın rudimenter olarak
kalıntısı vardır (örn. kedi ve
tavşan’da)
Clavicula ve os corocoideum
redüksiyona uğradığı için omuz
kemeri oluşmamıştır
Hayvan türlerine göre değişen sayıda
ossa carpi’ler mevcuttur
Domuz hariç radius ulna’dan daha
kuvvetli ve uzundur
Genelde her bir parmakta üç phalanx
vardır.

Kanatlı iskeletinde sadece
cartilago articularis vardır

Memelilerde cartilago articularis
dışında bazı kemiklerde kıkırdaklar
mevcuttur. Örn. cartilago scapulae

Mandibula’da diş alveolleri
yoktur

Diş alveolleri vardır
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Şekil 6.1. Evcil kuşlarda iskelet (resim König ve ark. 2016’dan modifiye)
6.1.1.1. Kafatası ile ilgi temel özellikler
Kanatlılarda alt çene, os quadratum denilen kemiğin aracılığıyla üst çeneye eklemleşir.
Bu kemik alt çenenin süspansiyonu durumundadır. Kuşlarda ağzın fazlaca açılmasını sağlar.
Memelilerdeki incus’un (kulak kemikciklerinden ortada olan) karşılığı olarak kabul edilir.
Kanatlılarda, os interparietale bulunmaz. Kalbur kemiği (os ethmoidale) cranium
cerebrale’nin parçası olmayıp viscerale’ye dahil olmuştur.
Evcil kanatlılarda, os incisivum ve mandibula diş alveollerine sahip değildir. Mandibula
kanatlılarda 11 adet kemiğin bir araya gelmesinden oluşur.
Os ethmoidale’nin caudal kenarı üzerinde for. opticum bulunur. Buradan n. opticus
geçer. Bunun üzerinde for. olfactorium yarık şeklinde görülür. Buradan da n. olfactorius geçer.

6.1.1.2. Omurga (columna vertebralis)
Evcil kanatllarda omurganın genel formülü şöyledir.
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C14, T7 (9), L-S14, Co6, = 41/43
Bu formülde evcil tavuklarda 7 tane sırt omuru bulunurken, kaz ve ördeklerde bu sayı 9
olarak değişmektedir. Ayrıca ördeklerde 14 adet cervical (boyun) omur bulunduğu
bildirilmektedir.
Vertebralar arasında birleşmeler vardır. Bu birleşme, kuşların uçması ve iki bacakla
yürümeleri için şekil değiştirmelerinden dolayıdır. Sırt omurlarından bazıları birbirleriyle
kaynaşmıştır. Ayrıca son birkaç sırt omuru, tüm bel omurları, sağrı omurları ve ilk birkaç
kuyruk omuru birleşerek yaklaşık 14-15 omurdan oluşan os lumbosacrale veya synsacrum
adında bir vücudun temelini oluşturan kemiği meydana getirirler (şekil 6.2).

Şekil 6.2. Evcil kuşlarda os lumbosacrale’nin (synsacrum) ventral görünüşü (resim König ve
ark. 2016’dan modifiye)
Kuyruğun sonunda birkaç omurun birleşmesiyle tek bir kemik meydana gelir. Buna
pygostyl adı verilir (şekil 6.3). Bu uçuşda dümen görevi görür. Bunun üzerinde gl. uropygii adı
verilen bir yağ bezi bulunur. Bu bez, hayvanların tüylerinin yağlanması için gerekli yağı
salgılar. Özellikle yüzücü kuşlarda ıslanma ve batmayı engeller.
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Şekil 6.3. Evcil kuşlarda os lumbosacrale ve pygostyl (resim König ve ark. 2016’dan modifiye)

6.1.1.3. Kaburgalar (costae)
Kanatlılarda 7 çift kaburga bulnur. 1. ve bazen ikincisi de sternum’a ulaşmaz. Komşu
iki kaburgayı (ilk ve sonuncu hariç) birbirine bağlayan processus uncinati denilen çıkıntılara
sahiptirler.

6.1.1.4. Sternum
Uçucu ve yüzücü kuşlarda farklılıklar gösterir (şekil 6.4). Yüzücülerde crista sterni
hemen hemen kaybolmuştur. Yüzmeye uygun olarak yayvan durumdadır. Uçan kuşlarda crista
sterni çok keskin olup sternum yanlardan basıktır.

Şekil 6.4.Tavuk ve ördek’te sternum şekli (resim König ve ark. 2016’dan modifiye)
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6.1.1.5. Ossa membri thoracici
Kuşlarda kanatlar, ön bacakların karşılığıdır. Ancak kanatlar gövdeye direkt
eklemleşmez. Buna karşılık memelilerde kaslarla bağlanır. Kuşlarda kanatların gövdeye
bağlanması omuz kemeri (cingulum membri thoracici) ile mümkün olmaktadır.
Ossa cinguli membri thoracici
Omuz kemeri adı verilen bu oluşum, scapula, os coracoideum, sternum ve furcula’dan
oluşur. Bu kemeri oluşturan bazı kemiklerin temel özelliği aşağıda verilmiştir.
Scapula: Kılıç biçiminde bir kemiktir. Foramen triosseum’un oluşumuna katılır. Bu delik, os
coracoideum, furcula ve scapula arasında caput humeri için oluşturulan çukurluğun içindeki
deliktir (şekil 6.5). Bu delikten m. pectoralis profundus adındaki kasın supracoracoid kirişi
(tendo) geçer.

Şekil 6.5. Evcil kuşlarda for. triosseum’un oluşumu (resim König ve ark. 2016’dan modifiye)
Os coracoideum: Omuz kemerinin en güçlü kemiğidir. Spatula şeklindedir.
Furcula: İki clavicula’dan meydana gelir. Lades kemiği olarak da adlandırılır.
Ossa membri thoracici’nin diğer kemikleri, memelilerdekine benzer humerus, radius,
ulna, ossa carpi (sadece os carpi radiale ve os carpi ulnare adında iki kemik var), ossa
metacarparpalia (iki adet) ve ossa digiti manus’dan oluşur.

6.1.1.6. Ossa membri pelvini
Os lumbosacrale veya synsacrum’un oluşumu hakkında bilgi daha önce verilmişti (Bkz.
Omurga bölümü).
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Os coxae’yi oluşturan üç kemik ise ilye kemiği (os ilium), çatı kemiği (os pubis) ve
oturga kemiğidir (os ischii). Sağlı sollu bu üç çift kemik kalça kemerini (ossa cinguli membri
pelvici) oluşturur.
Femur: Su kuşlarında kısa boyludur. Ancak kuvvetli bir kemiktir. Ayakta duruş pozisyonunda
craniodistal ve lateral yönde eğiktir.
Tibiotarsus: Ossa tarsi’nin proximal sırası ile tibianın alt ucu birleşerek bu kemiği oluşturur.
Fibula: Aşağı doğru incelen bir kemik halindedir.
Ossa tarsi: Bu kemiklerin sıraları, üst ve alt kemiklerle kaynaştığı için bulunmazlar.
Tarsometatarsus: Kuşlarda tek olan tarsometatarsus, 2., 3. ve 4. metatarsus’lar ile ossa
tarsi’lerin distal sıra kemiklerinin kaynaşmasından oluşur.
Ossa digiti pedis: Evcil kuşlarda dört adet parmak vardır. Her parmaktaki phalanx sayısı
parmak numarasından bir fazladır.

6.1.2. Eklem bilimi (Arthrologia)
Evcil memelilerdeki eklem hareketleri kuşlarda da gözlenir. Ancak ossa carpi ve ossa
tarsi’nin durumu memelilerden farklıdır (kemik bilimi bölümünde aktarıldı). Kuşlarda,
memelilerden farklı olarak kafatası kemiklerinde hareketli birleşmelere daha fazla rastlanılır.

6.1.3. Kas bilimi (Myologia)
Kanatlılarda boyun ve kuyruk kasları iyi gelişmiştir. Os lumbosacrale’nin hareketsiz
olması nedeniyle kuyruk dışındaki arka kısımdaki kaslar iyi gelişmemiştir. Bununla birlikte
arka bacak kasları iyi gelişmiştir. Mm. pectorales (pectoral/göğüs kasları) iyi gelişmiştir. Bu
kaslar kanat hareketlerini temin etmektedir. Hem hacim hem de görevleri açısından en önemli
kas grubudur. Özellikle uçucu kuşlarda, bu kas grubu diğerlerine göre daha fazla ağırlıktadır.
Bunlar solunuma engel olmaksızın uçmayı koordine ederler. Bu kaslar iki tane olup birbirine
zıt olarak çalışırlar (şekil 6.6).
M. pectoralis superficialis: Kanadın adduction’u (orta düzleme yaklaştırıcı) ve aşağı
çekilmesini sağlar.
M.pectoralis profundus: Kanadın abduction’u (orta düzlemden uzaklaştırıcı) ve kanadın
kaldırılmasını sağlar.
Kanatlı kaslarının beyaz veya kırmız renk almasında, kas liflerinin rengini belirleyen
myoglobulin adı verilen protein miktarı etkindir. Bu kasların fonksiyonuna bağlı olarak lokalize
olur. Tavuk gibi uçamayan türlerde göğüs kaslarının beyaz renkte olması, uçma yeteneğini
kaybetmiş bu türlerde rengi veren myoglobulin proteini miktarının azalmasından kaynaklıdır.
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Arka bacakta baldır ve but üzerinde bulunan kaslar ile kanat kasları şekil 6.6 ve 6.7’de
verilmiştir.

Şekil 6.6. Evcil tavuklarda göğüs ve but kasları (resim Frandson ve ark. 2009’dan modifiye)

Şekil 6.7. Evcil tavuklarda kanat kasları (resim Frandson ve ark. 2009’dan modifiye)
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Diaphragma: Kuşlarda diaphragma rudimenterdir. Pulmoner ve abdominal olmak üzere iki
parçadan oluşur.

6.2. Sindirim sistemi (systema digestorium)
Evcil kanatlılar memelilerin sindirim sistemi arasındaki farkları şöyle sıralayabilriz:

Evcil Kanatlılar
Diş yoktur
İngluvies (kursak) vardır
Gaster iki kısımdan oluşur
Yanaklar yoktur

Memeliler
Dişler vardır
Yoktur
Muscular mide yoktur
Vardır

Palatum molle (yumuşak
Palatum molle (yumuşak damak) ve
damak) ve memeli benzer yutak
benzer yutak (pharynx) vardır
(pharynx) yoktur
İki adet caecum (kör bağırsak)
vardır

Bir adet caecum (kör bağırsak) vardır

Bağırsaklar urogenital sistemin
açıldığı cloaca ile sonlanır

Bağırsaklar sindirim kanalının
sonlandığı anus ile sonlanır

Sindirim kanalı ağız ile başlar. Diş, yanak ve dudağın olmadığı bir ağız söz konusudur.
Palatum durum, ortasında bir yarığa sahiptir. Bu yarığa “choana yarığı” adı verilir. Bu yarık
tavuk ve güvercinlerde uzun, kaz ve ördeklerde ise kısadır. Burun boşluğuna açılan bu yarık
nedeniyle kuşlar su içerken başlarını kaldırır. Bunun gerisinde median ve daha geniş yarığa ise
“infundibular yarık” Bu östaki tübünün deliğidir (şekil 6.8).
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Şekil 6.8. Tavuklarda ağız boşluğu (resim König ve ark. 2016’dan modifiye)
Kuşlarda dil, esas olarak besinlerin alınması ve yutmasında görev alır. Tavuklarda tad
duyusu iyi gelişmemiştir. İnsanlardakine benzer sınıflandırma yapılması mümkün değildir. Tad
tomurcukları tavuklarda gözlenirken, kaz ve ördek dillerinde bulunmaz.
6.2.1. Tükrük bezleri (gll. salivales)
Kuş türlerinin bazılarında (örn. karabatak) tükrük bezleri bulunmazken tavuklarda iyi
gelişmiştir. Temel görev olarak yutkunmada kayganlaştırıcı rolü vardır. Bu bezler şunlardır:
Gl. maxillaris
Gll.palatinae
Gll.sphenopterygoideae
Gll.linguales
Gll.mandibulares

6.2.2. Yemek borusu (Oesophagus) ve kursak (ingluvies)
Yemek borusunun başlangıç kısmı önce trachea’nın dorsal’inde sonra sağa döner ve
boynun sağ tarafına geçerek seyreder. Göğüs giridinde bir genişleme yapar. Buna kursak
(ingluvies) adı verilir (şekil 6.9). Güvercinlerde süt kıvamı salgı yapar. Bu salgı yavruları
besleme zamanı salgılanır. Kursak sütü olarak adlandırılır.
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Şekil 6.9. Evcil tavuklarda sindirim sistemi organları (resim Frandson ve ark. 2009’dan
modifiye)
6.2.3. Mide (Gaster)
Evcil kanatlılarda mide iki bölüme ayrılır. Kursak’tan hemen sonra gelen bezsel mide
(glanduler mide/proventriculus) ve bundan hemen sonra kassel mide (musculer/ventriculus)
yer alır. Musculer/kassel mide, taşlık diye bilinir. Her iki yüzü parlak tendinöz bir tabaka ile
kaplıdır. İçinde taneleri öğütmek için küçük taşlara rastlanabilir (şekil 6.9).
6.2.4. İnce bağırsaklar (intestinum tenue) (şekil 6.9)
Duodenum: Bütün kanatlılarda “U” şeklinde bir kıvrım yapar. Bu kıvrım içine pancreas
yerleşmiştir.
Jejunum: Karın boşuluğunun sağında ve caudal’inde yer alır. Jejunum uzunluğunun ortalarında
diverticulum vitellinum adında lenforetikular bir doku bulunur.
İleum: İki kör bağırsak (caecum) arasında colon’a açılır. Lig.ileocaecale ile caecum’a bağlanır.
6.2.5. Kalın bağırsaklar (intestinum crassum) (şekil 6.9)
İki körbağısak (caecum), colon ve kısa bir rectum’dan oluşur. Evcil kanatlılarda
körbağırsak sağlı sollu iki tane olarak ortasında ileum’u taşır.

6.2.6. Cloaca
Sindirim, üriner ve üreme sisteminin son kısımlarının ortaklaşa oluşturduğu organdır
(şekil 6.10). Ventral median hat üzerindedir. Üç kısmı bulunur:
A-Urodeum: Üreter ve erkek ve dişi üreme organlarının son kısımlarının açıldığı bölüm
216

B-Coprodeum: Colon’un son kısmı rectum’un açıldığı bölüm
C-Proctodeum: Ventus’a açlılan son bölüm
Proctodeum’un dorsal’inde genç kuşlarda büyük olan bağışıklık sistemine ait bir yapı
olan bursa fabricius bulunur. Alt duvarında ise devekuşu, ördek ve kazda gözlenen
memelilerdeki penis’in karşılığı olan çifteleşme organı bulunur. Phallus adı verilen bu yapı ile
aynı zamanda cinsiyet tesbiti yapılır.
Kanatlılarda cloaca’nın dışarı açılan son kısmına ventus adı verilir. Bu yapı,
memelilerdeki anus’ün karşılığıdır.

Şekil 6.10. Kanatlılarda cloaca’nın bölümleri (resim König ve ark. 2016’dan modifiye)
6.2.7. Karaciğer (hepar), Pancreas, Dalak (lien)
Karaciğer (hepar): Sağ ve sol iki lop halindedir. Safra kesesi (vesica fellea), güvercin,
muhabbet kuşu ve beç tavuğu gibi türlerde bulunmaz. Evcil tavuklarda bulunmaktadır.
Pancreas: Kanatlılarda doudenum’un iki kolu arasında bulunur.
Dalak (lien): Kassel midenin sağ tarafında yer alır. Şekli küre veya yumurta biçimindedir.

6.3. Solunum sistemi (Systema respiratorium)
Evcil kanatlılar ile memeliler arasında solunum sisteminin temel farklılıkları aşağıda
sunulmuştur.
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Evcil Kanatlılar
Akciğerler küçük ve kompaktır.
Belirgin bir loblanma görülmez
Hava keseleri vardır
Anastomoz olan
parabronşiollere sahiptirler
Solunum, sternum ve
kaburgaların hareketi ile olur

Memeliler
Akciğerler büyüktür. Belirgin bir
loblanma vardır
Yoktur
Akçiğerler alveoler ile sonlanır
Solunum, diaphragma ve kaburga
hareketleri ile olur

Gırtlak (larynx), küçüktür.
Cranial ve caudal diye ayrılır.
Vocal cord yoktur

Gırtlak (larynx), büyüktür. Tektir.
Vocal cord bulunur

Ses syrinx’den çıkar

Syrinx yoktur. Ses rima glottis’den
çıkar

Burun delikleri iki tane olup gaga’nın dorsal kaidesinde yer alır. Cavum nasi,
kanatlılarda kısa ve dardır. Ağız boşluğu ile bağlantısını, palatum durum’daki choana yarığı
sağlamaktadır.
6.3.1. Gırtlak (larynx)
Kuşlarda iki gırtlak (larynx) vardır.
A-Cranial larynx: Uzun ve dar bir aditus ile yutak tabanına açılır.
B-Caudal larynx (syrinx): Memelilerin rima glottis’inin karşılığıdır. Kuşlarda sesin meydana
geldiği yerdir. Son iki soluk borusu (trachea) halkası (cartilago trachealis) ile ilk sekiz bronşial
halkadan oluşur (şekil 6.11). Yanlarında elastik bir membran bulunur.
Erkek ördeklerde, soluk borusunun (trachea) son kısmı sol tarafta geniş kemikten bir
şişkinlik yapar. Buna bulla tympaniformis adı verilir.
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Şekil 6.11. Tavuklarda syrinx (resim König ve ark. 2016’dan modifiye)
6.3.2. Akciğerler (pulmones)
Göğüs boşluğunun dorsal bölümünü işgal ederler. Birinci kaburgadan böbreklere kadar
uzanırlar. Akçiğerlerde belirgin bir loblanma görülmez.

6.3.3. Hava keseleri (sacci pneumatici)
Bu keseler göğüs boşluğu ile karın boşluğunda yerleşmiş, hayvanın ağırlığını hafifletip
uçmalarını kolaylaştırılar. Alınan hava, bu keselerde ısınarak ağırlığı hafifletir. Bunun yanında
uçama dengesini de temin ederler. Bu keseler bazı kemikleri de (örn. humerus) pneumatize
ederler.
Erişkin bir kanatlıda bazıları çift olmak üzere 8 adet hava kesesi bulunur.
1-Saccus cervicalis (Tek)
2-Saccus clavicularis (interclavicularis) (Tek)
3-Saccus thoracicus cranialis (Çift)
4-Saccus thoracicus caudalis (Çift)
5-Saccus abdominalis (Çift)
Bunların dışında leylek, pelikan, turna ve balıkçıl kuşlarında subcutan hava keselerinin
de varlığı bildirilmiştir.
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6.4. Urogenital sistem (systema urogenitalis)
Boşaltım (üriner) ve üreme (genital) sistemi, kanatlılarda bazı noktalarda ortak bir
kanalı kullanmaktadırlar. Evcil kanatlılar ile memeliler arasındaki temel anatomik farklar
aşağıda sıralanmıştır.

Evcil Kanatlılar

Memeliler

Her iki böbrek iki veya daha
fazla belirli lobdan oluşur.
Böbreklerde papila renalis,
pelvis renalis, calix renalis ve
urethra yoktur
Tubüller memelilerdekinden iki
misli fazladır
Sidik kesesi (devekuşu hariç)
yoktur
Devekuşu, ördek ve kaz dışında
kuşlarda penis yoktur

Loblu olmasına rağmen her bir böbrek
bir ünite halindedir

Kuşlar yumurtlar

Sadece monotremalar yumurtlar

Genellikle sol ovarium ve
oviduct vardır

Her iki ovarium ve oviduct vardır

Gll. mammaria yoktur

Vardır

Testisler, cavum abdominis
içinde yerleşmiştir

Testisler, genellikle external olarak
scortum içinde bulunur

Cloaca vardır

Yoktur

Vardır
Glomeruli çok iyi gelişmiştir
Vardır
Penis vardır

6.4.1. Üriner sistem (systeme urinaria)
Böbrekler, columna vertebralis bounca 6. kaburganın vertebral nihayetinden fossa
iliaca’ya kadar devam ederler. Bunlar, os lumbasacrale’nin fossa renalis çukurluğuna gömülü
olduğu için çıkarılırken parçalanırlar (Şekil 6.13/A). Evcil memelilerden farklı olarak 3 (bazen
4) loblu bir yapıdadırlar. Buradan çıkan ureter’ler cloaca’nın urodeum kısmına açılırlar.
6.4.2. Üreme sistemi (systema genitalia)
6.4.2.1. Erkek üreme organları (systema genitalia masculina)
Testisler, memelilerden farklı olarak karın boşluğunda yer alırlar. Bunlar fasülye
şeklinde olup böbreklerin lobus cranialis’inin ventral’ine yerleşmişlerdir (şekil 6.13/B).
Cranial’de ve caudal’de saccus thoracicus caudalis ve saccus abdominalis ile temastadırlar.
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Ductus deferens urodeum’a açılır. Birçok kanatlıda penis bulunmaz ancak cloaca’nın
proctodeum kısmının

alt duvarında phallus adı verilen oluşum memelilerdeki penis’in

karşılığıdır. Bu organ, devekuşu, ördek ve kazda görülür. Çiftleşmeleri genelde cloaca’ların
ağızlaşmasıyla olur.
6.4.2.2. Dişi üreme organları (systema genitalia feminina)
Kanatlılarda embriyolojik dönemde iki gonad (ovarium) olmasına rağmen sağ ovarium
ve oviduct gelişme süreci içinde redüksiyona uğrayarak kaybolur. Sol ovarium gelişimini
tamamlar ve fonksiyoneldir. Ancak bununla birlikte bazı kuş türlerinde örneğin Doğan ve
Atmaca gibi bazı türlerde her iki ovarium da gözlenir. Ovarium’dan sonra gelen bölüm tuba
uterina (oviduct) adını alır. Ovarium’a dönük kısmı huni şeklinde olup infundibulum olarak
adlandırılır. Yumurtalıktan (ovarium) atılan yumurtanın sarısıdır. Tuba uterina’da gelişimine
devam eder ve çevresini yumurta akı sarar. Sonunda kabuk şekillenir. Uterus ve vagina, tuba
uterina’nın bölümleri olarak kabul edilir.
Erişkin tuba uterina bölümleri (Şekil 6.12 ve 6.13/C):
1-İnfundibulum
2-Magnum
3-İsthmus
4-Uterus
5-Vagina

Şekil 6.12. Kanatlılarda tuba uterina’nın bölümleri (resim König ve ark. 2016’dan)
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Uterus, kanatlılarda memelilerdekinin aksine kabarık şekildedir. Vagina, cloaca’nın
urodeum kısmına açılarak son bulur.

Şekil 6.13. Evcil kanatlılarda ürogenital organlar. A. tavuk (böbrekler), B. horoz (testisler), C.
tavuk (sol ovarium ve tuba uterina) (resim König ve ark. 2016’dan modifiye)
6.5. Dolaşım sistemi (systema vasorum)
Kanatlılarda, kalp memelilerdekine benzer odacık sistemine sahiptir. A. coronaria
cordis dextra ve sinistra kalbi besleyen damarlardır. Apex cordis, diaphragma bulunmadığı için
karaciğerin sağ ve sol lobları arasına kadar uzar. A. brachiocephalica (şekil 6.11), v. cava
cranialis ve v. pulmonalis kanatlılarda çifttir. V.cava caudalis ise tektir.

6.6. Lenf sistemi (systema lymphaticum)
Tavuğun vücudu zengin lenf damarları ile donanmıştır. Kanatlılarda bağışıklık
mekanizması iki ögeden oluşur. Bunlar, humoral bağışıklıktan sorumlu bursa fabricius ve
hücresel bağışıklığı sağlayan timus (thymus) bezidir. Bursa fabricius, cloaca’da proctodeum’un
dorsal’inde, timus ise boyunda baştan göğüse kadar uzanır. Bu iki organ merkezi lenfoid
organlardır. Periferik lenfoid organ olarak dalak, tonsillalar, caecal tonsiller ve peyer plakları
bulunur.

6.7. Endokrin sistem (systema endocrinae)
Endokrin bezler, hipofiz (gl. pituitaria), epifiz (gl.pinealis), tiroid (gl.thyroidea),
paratiroid (gl.parathyroidea) ve adrenal (gl.suprarenalis) bezlerinden oluşur. Bunların dışında
pancreas ve hormon üreten gonad’larda bulunur.
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6.8. Sinir sistemi (systema nervosum)
Kanatlılarda sinir sistemi memelilerinkine benzerdir. Ancak bazı özellikler ile
memelilerden ayrılırlar. Encephalon üzerinde sulci ve gri yoktur. 12 çift beyin sinirlerinden biri
olan n. trigeminus’un n. lingualis’i görülmez. Omurilik (medulla spinalis), cauda equina
yapmadan iplik şeklinde sivrilerek sonlanır. Trunci sympathici, columna vertebralis’in sağında
ve solunda vertebral vücut boyunca cranial, cervical, thoracal ve abdominal kısımlardan
oluşur. Güvercinlerde bazen columna vertebralis’in her bir tarafında bazen iki ya da üç truncus
sympathicus görülebilir.
6.9. Duyu organları (organa sensuum)
6.9.1. Görme duyusu organı (Organum visus)
Görme duyusu memelilere göre çok daha gelişmiştir. Kuşlarda orbita ve dolayısıyla
bulbus oculi büyüktür. Palpebra inferior iyi gelişmiş ve hareketlidir. Palpebra tertia’da da
cartilago bulunmaz. Gll. tarsales bulunmaz. Retina üzerinde görme merkezi yakınında, n.
opticus’un bulbus oculi’ye girdiği yerde sadece kanatlılara özgü pecten oculi adı verilen bir
yapı vardır. Bu genelde yelpaze şekillidir. Bunun retinaya oksijen ve hücresel besin sağladığı
ve gözün termal dengelenmesinde rol oynadığı kabul edilmektedir. Ancak yine de fonksiyonu
tam olarak bilinmemektedir. Hakiki biocular görme kuşlarda görülmez. Tapetum, yalnızca
kuğu’da bulunmaktadır.
6.9.2. Denge ve işitme organı (organum vestibulocochleare)
Kulak memelilerdeki gibi dış (auris externa), orta (auris media) ve iç kulaktan (auris
interna) oluşur. Kuşlarda auricula yoktur. Gözün gerisindeki delikler porus acusticus
externus’dur. Bu, meatus acusticus externus olarak devam eder ve membrana tympani ile
sonlanır. Orta kulak (auris media) boşluğu olan cavum tympani hava ihtiva eder ve baş
kemiklerindeki pneumatik alanlarla bağlantılıdır. Ayrıca östaki borusu (tuba auditiva) ağızın
tavanında infundibular yarığa açılır. Kanatlılarda tek bir kulak kemikçiği vardır. Adı columella
olup cavum tympani içinde diagonal olarak bulunur.
Kanatlılarda iç kulakta (auris interna), denge aygıtı (apparatus vestibularis) yer alır.
Ancak bu aygıt esas olarak bir reseptörler sisteminden oluşur. Denge aygıtı, duyu hücreleri ile
birlikte ampulla membranaceae, sacculus ve ductus cochlearis’in distal kısmının devamı olan
ve kanatlılara özgü bulunan lagena’dan oluşur.
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6.9.3. Koku organı (organum olfactus)
Koku reseptörleri, burun boşluğunda regio olfactoria’da yerleşmiştir. Bu duyu
kanatlılarda az gelişmiştir.
6.9.4. Tad organı (organum gustus)
Dilin büyük kısmı üzeri kalın bir stratum corneum ile örtülmüş olduğu için bu duyuyu
almaya pek elverişli değildir. Bu nedenle memelilerden farklı olarak tad duyusunda sadece dil
yer almaz. Bu nedenle tad duyusu, yutak, ağız boşluğu, dilin arka bölümü ve dil altı
mukozasındaki kemoreseptörler tarafından şekillendirilen bir duyudur.

6.9.5. Deri (integumentum commune)
Deri epidermis, dermis ve subcutis’den oluşur. Kanatlı derisinin önemli özelliği, içinde
yağ (gll.sebaceae) ve ter (gll.sudorifera) bezlerinin bulunmamasıdır. Bunların yerinde, pygostyl
üzerine yerleşmiş bir yağ salgısı yapan gl. uropygii yer almıştır. Kanatlılarda epidermis tüylü
bölgelerde ince, tüysüz bölgelerde kalındır. Dermis’de düz kas demetleri bulunur. Bunların
bir kısmı tüy kaslarıdır.
Epidermis gaga ile son phalanx üzerinde tırnağı oluşturur. Ayrıca cinsiyet göstergesi
olarak erkeklerde çok daha belirgin olan mahmuzların yapısı da epidermis tarfından
şekillendirilmiştir.
Deri oluşumları (Epidermoidal oluşumlar) (şekil 6.14):
Kanatlılarda bunlar ibik (crista), hindilerin uzun ibiği (processus frontalis), çenealtı
sarkık derisi/sarkık gerdan (palea), gaga (rostrum), burun deliklerini çevreleyen etli
membran/balmumu (rictus), pençe (unguis digitalis), metatarsal mahmuz (calcar unguis
metatarsalis), püskül (barba), pullar (scuta), kulak memesi (lobus auricularis) ve gl.
uropygii’den (burzel bezi) oluşur.
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Şekil 6.14. Kanatlılarda epidermoidal oluşum örnekleri (resim König ve ark. 2016’dan
modifiye)
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Uygulamalar

Kanatlıları memelileden ayıran osteolojik farklılıklar,
Kanatlı hayvanlarda sindirim organlarının yerleşimi ve özellikleri,
Cloaca’nın yeri ve bölümleri,
Akciğerlerin yerleşimi ve hava keselerinin adları,
Ürogenital organların yerleşimi,
Yumurtanın izlediği yollar nelerdir,
Kanatlılarda epidermoidal oluşumlar,
anatomik modeller üzerinden gösterilecektir.
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Uygulama Soruları

Uygulama soruları, genel soru değerlendirmesi içinde verilmiştir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Veteriner anatomi içinde, “kanatlı” tanımlaması altında evcil kuş türleri olarak tavuk
(Gallus domesticus), hindi (Meleagris gallopavo), kaz (Anser domesticus), ördek (Anas
domesticus) ve evcil güvercin (Columba domestica) türlerini kapsayan bir tanımlama genel
olarak kabul edildiği için, burada genelde bu türlerin özellikleri hakkında bilgiler aktarılmıştır.
Kanatlı iskeletinin en önemli özelliği, kemiklerinin hafif fakat kuvvetli olmaları, bir
takım kemiklerin birbiri ile kaynaşması (örneğin os tibiotarsus) ve bazı kemiklerinde yok
olmasıdır. Uçmaya adaptasyon için kemiklerin hafif olması, hava keselerinin bazı kemikler
içine kadar uzaması sonucu pneumatisation ile sağlanmıştır.
Kanatlılarda alt çene, os quadratum denilen kemiğin aracılığıyla üst çeneye eklemleşir.
Bu kemik alt çenenin süspansiyonu durumundadır. Kuşlarda ağzın fazlaca açılmasını sağlar.
Kanatlılarda, os interparietale bulunmaz. Kalbur kemiği (os ethmoidale) cranium cerebrale’nin
parçası olmayıp viscerale’ye dahil olmuştur.
Kanatlıların vertebraları arasında birleşmeler vardır. Bu birleşmeler, kuşların uçması ve
iki bacakla yürümeleri için şekil değiştirmelerinden dolayıdır. Birleşmiş kemiklere örnek,
pygostyl ve os lumbosacrale’dir. Pygostyl, uçuşda dümen görevi görür. Bunun üzerinde gl.
uropygii adı verilen bir yağ bezi bulunur. Bu bez, hayvanların tüylerinin yağlanması için gerekli
yağı salgılar.
Uçucu ve yüzücü kuşlarda sternum arasında farklılıklar bulunur. Yüzücülerde crista
sterni hemen hemen kaybolmuştur. Yüzmeye uygun olarak yayvan durumdadır. Uçan kuşlarda
crista sterni çok keskindir.
Kanatlılarda, ossa cinguli membri thoracici adı verilen omuz kemeri adlı oluşum,
scapula, os coracoideum, sternum ve furcula’dan oluşur.
Kanatlılarda, mm. pectorales (pectoral/göğüs kasları), iyi gelişmiştir. Bu kaslar kanat
hareketlerini temin etmektedir. Hem hacim hem de görevleri açısından en önemli kas grubudur.
Tavuk gibi uçamayan türlerde göğüs kaslarının beyaz renkte olması, uçma yeteneğini
kaybetmiş bu türlerde rengi veren myoglobulin proteini miktarının azalmasından kaynaklıdır.
Sindirim kanalı ağız ile başlar. Palatum durum’da burun boşluğuna açılan choana yarığı
ve hemen arkasında infundibular yarık vardır. Yemek borusu, göğüs gidinde bir genişleme
yapar. Kursak (ingluvies) adı verilen bu oluşum, güvercinlerde süt kıvamı bir salgı yapar.
Evcil kanatlılarda mide iki bölüme ayrılır. Kursak’tan (ingluvies) hemen sonra gelen
bezsel mide (glanduler mide/proventriculus) ve bundan hemen sonra kassel mide
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(musculer/ventriculus) yer alır. Duodenum’un yapmış olduğu “U” şeklindeki kıvrım içinde
pancreas bulunur. Kanatlılarda iki adet kör bağırsak (caecum) vardır. Bunlar colon’a açılır.
Sindirim, üriner ve üreme sisteminin son kısımlarının ortaklaşa oluşturduğu organ
cloaca adını alır. Urodeum, coprodeum ve proctodeum olmak üzere üç kısmı vardır.
Proctodeum’un dorsal’inde genç kuşlarda büyük olan bağışıklık sistemine ait bir yapı bursa
fabricius bulunur. Alt duvarında ise devekuşu, ördek ve kazda gözlenen memelilerdeki penis’in
karşılığı olan çifteleşme organı phallus bulunur. Ventus, memelilerdeki anus’ün karşılığıdır.
Safra kesesi (vesica fellea), tavuklarda bulnurken, güvercin, muhabbet kuşu ve beç
tavuğu gibi türlerde bulunmaz.
Kuşlarda cranial ve caudal olmak üzere iki gırtlak (larynx) vardır. Caudal larynx, syrinx
adını alır ve sesin meydana geldiği yerdir. Son iki soluk borusu (trachea) halkası (cartilago
trachealis) ile ilk sekiz bronşial halkadan oluşur.
Akçiğerler, göğüs boşluğunun dorsal bölümünü işgal ederler. Erişkin bir kanatlıda
bazıları çift olmak üzere toplam sekiz adet hava kesesi (sacci pneumatici) vardır. Bunlar göğüs
ve karın boşluğuna dağılmışlardır.
Böbrekler, os lumbasacrale’nin fossa renalis çukurluğuna gömülü olduğu için
çıkarılırken parçalanırlar. Testis’ler, memelilerden farklı olarak karın boşluğunda yer alırlar.
Kanatlılarda sol ovarium ve tuba uterina gelişimi tamamlamış ve fonksiyoneldir. Uterus ve
vagina, tuba uterina’nın bölümleridir. Vagina, cloaca’nın urodeum kısmına açılır.
Kanatlılarda dolaşım sisteminde, A. brachiocephalica, v. cava cranialis ve v. pulmonalis
çift olarak gözlenir.
Kanatlı encephalon’unu üzerinde sulci ve gri yoktur. 12 çift beyin sinilerinden biri olan
n. trigeminus’un n. lingualis’i görülmez. Omurilik (medulla spinalis), cauda equina yapmadan
iplik şeklinde sivrilerek sonlanır.
Kuşlarda orbita ve dolayısıyla bulbus oculi büyüktür. Retina üzerinde pecten oculi adı
verilen bir yapı vardır.
Kanatlılarda tek bir kulak kemikciği vardır. Adı columella’dır.
Kanatlılarda epidermoidal oluşumlar içinde gl. uropygii, özellikle su kuşlarında
hayvanın yağlanması açısından dikkati çeken bir bezdir. Kanatlılarda, yağ (gll.sebaceae) ve ter
(gll.sudorifera) bezlerinin bulunmaması, kanatlı derisinin en önemli özelliğidir.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdakilerden hangisi kanatlılarda uçmayı kolaylaştıran faktörlerden birisidir?
a-Beynin küçük olması
b-İki bölümlü midenin olması
c-Choana yarığının olması
d-Hava keseleri ve pneumatik kemiklerin olması
e-Akciğerlerin göğüs boşluğunun dorsal’inde yerleşmesi
2-Aşağıdaki yapıların hangisi kanatlılarda son birkaç kuyruk omurunun birleşmesiyle oluşan
ve dümen görevi gören yapıdır?
a-Pygostyl
b-Proc. uncinati
c-Os quadratum
d-Carina
e-Hiçbiri
3-Kanatlılarda ossa cinguli membri thoracici (omuz kemeri) aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
a-Os quadratum, pygostyl, os lumbosacrale
b-Os coracoideum, humerus, radius ve ulna
c-Os lumbosacrale, pygostyl, furcula
d-Humerus, scapula ve furcula
e-Scapula, os coracoideum, sternum ve furcula
4-Kanatlılarda yemek borusunun, göğüs gidinde yaptığı genişlemeye ne ad verilir?
a-Cloaca
b-Bursa fabricius
c-İngluvies
d-Sacci pneumatici
e-Phallus
5-Kanatlılarda oniki parmak bağırsağı’nın (duodenum) “U” şeklindeki kıvrımı içinde aşağıdaki
organlardan hangisi yer alır?
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a-Karaciğer
b-Pancreas
c-İleum
d-Dalak
e-İngluvies
6-Kanatlılarda üreter ile erkek ve dişi üreme organlarının son kısımlarının açıldığı cloaca
bölümü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a-Urodeum
b-Proctodeum
c-Phallus
d-Caecum
e-Coprodeum
7-Aşağıdakilerden hangisi evcil kanatlılarda sesin meydana geldiği yerdir?
a-Akciğerler
b-Sacci pneumatici
c- Syrinx
d-Cranial larynx
e-İngluvies
8-Kanatlılarda dişi genital organlar için verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a-Kanatlılarda uterus bölümü bulunmaz
b-Vagina doğrudan ventus’a açılır
c-Erişkinlerde sağ ovarium ve oviduct (tuba uterina) bulunur
d-Her iki oviduct (tuba uterina) bulunur ve fonksiyoneldir
e-Sol ovarium ve oviduct (tuba uterina) erişkinlerde fonksiyoneldir
9-Kanatlılarda bulunan kulak kemikçiğinin adı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a-Os quadratum
b-Columella
c-Malleus
d-Stapes
e-Os articulare
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10-Aşağıdakilerden hangisinde gl. uropygii’nin yeri ve görevi doğru olarak verilmiştir?
a-Cloaca’nın ventral’i, havayı ısıtmak
b-Göğüs giridi, vücudu yağlandırmak
c-Carpometacarpus’un medial’i, uçmayı kolaylaştırmak
d-Pygostyl’in dorsal’i, tüyleri yağlandırmak
e-Kursağın medial’i ve süt salgılamak

Cevaplar
1-D
2-A
3-E
4-C
5-B
6-A
7-C
8-E
9-B
10-D
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7. ENJEKSİYON YERLERİNİN ANATOMİSİ ve KADAVRA
HAZIRLAMA TEKNİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Kas içi (intramüsküler) enjeksiyonda seçim yerleri ve anatomisini,
7.2. Vena içi (intravenöz) enjeksiyonda seçim yerleri ve anatomisini,
7.3. Deri altı (subcutan) enjeksiyonda seçim yerleri ve anatomisini,
7.4. Kadavra hazırlama tekniklerinde dikkate edilmesi gereken temel özellikleri
anlayabilecek bilgi ve beceriye sahip olunacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Kas içi (intramüsküler) enjeksiyonda seçim yerlerinin temel anatomik özellikleri nelerdir?
Vena içi (intravenöz) enjeksiyonda seçim yerlerinin temel anatomik özellikleri nelerdir?
Deri altı (intradermal) ve deri içi (intracutan) enjeksiyonlarda seçim yerlerinin temel
anatomik özellikleri nelerdir?
Kadavra hazırlama tekniklerinde dikkate edilmesi gereken temel özellikler nelerdir?
Kadavra hazırlama sıvıları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kas içi (intramüsküler)
enjeksiyonda
seçim
yerlerinin temel anatomik
özellikleri

Kas içi (intramüsküler) Anatomik
modeller
ve
enjeksiyon uygulamasının görseller
kullanılarak
hangi bölgelere yapıldığı ve geliştirilecektir.
seçim yerinin belirlenmesi ile
bu bölgelerin temel anatomik
özellikleri hakkında bilgi
edinilecektir.

Vena
içi
(intravenöz)
enjeksiyonda
seçim
yerlerinin temel anatomik
özellikleri

Vena
içi
(intravenöz) Anatomik
modeller
ve
enjeksiyon uygulamasının görseller
kullanılarak
hangi bölgelere yapıldığı ve geliştirilecektir.
seçim yerinin belirlenmesi ile
bu bölgelerin temel anatomik
özellikleri hakkında bilgi
edinilecektir.

Deri altı (subcutan) ve deri
içi
(intradermal)
enjeksiyonlarda
seçim
yerlerinin temel anatomik
özellikleri

Deri altı (subcutan) ve deri Anatomik
modeller
ve
içi (intracutan) enjeksiyon görseller
kullanılarak
uygulamasının
hangi geliştirilecektir.
bölgelere yapıldığı ve seçim
yerinin belirlenmesi ile bu
bölgelerin temel anatomik
özellikleri hakkında bilgi
edinilecektir.

Kadavra
hazırlama
tekniklerinde dikkat edilmesi
gereken temel özellikler
nelerdir?

Kadavra hazırlamasının nasıl Anatomik
modeller
ve
yapıldığı, hangi yöntemlerin görseller
kullanılarak
uygulandığı
bilgisi geliştirilecektir.
edinilecektir.
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Anahtar Kavramlar

Kas içi enjeksiyon
Vena içi enjeksiyon
Deri altı enjeksiyon
Kadavra
Kadavra sıvısı
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Giriş
Enjeksiyon yerlerinin anatomisi ve kadavra hazırlama teknikleri
Enjeksiyon yapılırken bölgenin klinik anatomisinin bilinmesi ve hangi anatomik yapılar
içine uygulamanın yapılması gerektiği, sağlıklı bir uygulama için önemlidir. Veteriner klinik
anatomi konuları içerisinde önemli bir bölüm teşkil eden enjeksiyon uygulamaları, şimdiye
kadar sadece isimden öteye gidememiş, uygulama bölgesinin temeli eksik kalmıştır. Yapılacak
enjeksiyon uygulamalarında, bölgenin temel anatomisi hakkında bilgi edinilmesi, sağlıklı ve
komplikasyonsuz enjeksiyon uygulamalarının klinikte yapılmasına olanak sağlayacaktır.
Kadavra hazırlama tekniklerinde, tekniker düzeyinde uygulamanın bilgi eksikliğine
bağlı yanlışlıklardan kaçınılması, hem kadavra hazırlanması sırasında uygulamanın etik
kurallar içerisinde yapılmasını hem de en sağlıklı kadavra sıvılarının kullanılmasını da
beraberinde getirecektir.
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7.1. Enjeksiyon yerlerinin Anatomisi
7.1.1. Kas içi (intramüsküler) enjeksiyonda seçim yeri anatomisi
7.1.1.1. Sığırlarda kas içi (intramüsküler) enjeksiyon yerleri
Kas içi enjeksiyonlarda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, enjeksiyonun kas
arasına değil kas içine yapılmasıdır. Bu amaçla seçilecek kas veya kas gruplarının tendinöz
yapıdan fakir, kas ipliklerinden zengin olması gerekir. Böylelikle enjeksiyonun emilmesi
normal seyrinde olabilmektedir. Sığır gibi et tüketimi açısından önem taşıyan türlerde etin zarar
görmesmesi de arzulanan bir durumdur.
Sığırlarda kas içi (intramüsküler) enjeksiyon yerleri; boyun bölgesinde lateral servikal
kas bölgesi, gluteal kaslar bölgesi ve but arkası (semitendinosus/semimebranosus) kas grubu
bölgesidir (şekil 7.1).

Şekil 7.1. Sığırlarda kas içi (intramüsküler) enjeksiyon bölgeleri (resim Rockett ve Bosted
2007’den)
Bu bölgede boynun caudal yarımında deri daha gevşek, cranial yarımı ise caudal’e göre
daha sıkı bir yapıdadır. Burada deri geçildikten sonra deri altında bulunan m.trapezius kasının
pars cervicalis bölümü içine enjeksiyon yapılır. Bu alan sınırını, boyun omurları (vertebrae
cervicales), ligamentum nuchae (ense bağı) ve kürek kemiğinin (scapula) cranial sınırı olan
omuz eğimi verir (şekil 7.2).
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Şekil 7.2. Sığırlarda boyun bölgesi kas içi (IM: intramüsküler) ve deri altı (SC: subcutan)
enjeksiyon yerleri (sol resim: Holgrew-Bohling 2016’dan; sağ resim: Budras ve Habel
2003’dan modifiye)
Sığırlarda

bir

diğer

kas

içi

enjeksiyon

yeri,

gluteal

ve

but

arkası

(semitendinosus/semimembranosus) kaslara yapılandır. Bu amaçla gluteal bölgede, m. gluteus
medius veya m. gluteus superficialis kasları tercih edilmelidir. Tuber coxae’nin hemen
caudal’inde gluteal bölgenin ortalarından seçim yapılır (şekil 7.3).
But arkası kaslar olarak m.semitendinosus ve m.semimembranosus kasları tercih edilir.
Bu kaslar içine enjeksiyon yapılır. Hem gluteal hem de but arkası kaslarda dikkat edilmesi
gereken siyatik sinire (n. ischiadicus) zarar verilmemesidir. Bu nedenle, bu bölgeler boyun
bölgesine göre daha az tercih edilir.

Şekil 7.3. Sığırlarda gluteal kaslara (intramüsküler) enjeksiyon (Sol resim: Holgrew-Bohling
2016’dan; sağ resim: Budras ve Habel 2003’dan modifiye)
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7.1.1.2. Atlarda kas içi (intramüsküler) enjeksiyon yerleri
Atlarda farklı altı bölge kas içi (intramüsküler) enjeksiyon için kullanılır. Bu bölgeler,
boyunda

servikal

lateral,

triceps,

göğüs

(pectoral),

gluteal

ve

but

arkası

(semitendinosus/semimebranosus) kas gruplarını içermektedir (şekil 7.4).

Şekil 7.4. Atlarda kas içi (intramüsküler) enjeksiyon bölgeleri (resim Rockett ve Bosted
2007’den)
Bu uygulamalar içinde en avantajlı bölge boyun laterali olan servikal lateral kas grubu
bölgesidir (şekil 7.5). Çünkü at’ın tekme atmasına karşı en korunaklı bölgedir. Atın omuzu
yakınında durulması onun vereceği zarara karşı korunulmuş olur. Bölgenin sınırı sığırlardaki
gibi boyun omurları (vertebrae cervicales), ligamentum nuchae (ense bağı) ve kürek kemiği
cranial’indeki omuz eğimi ile belirlenir.
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Şekil 7.5. Atlarda kas içi (intramüsküler) enjeksiyon bölgeleri (sol üst ve alt resimler:
Chapman 2018’den; sağ resim: Budras ve ark. 2011’den modifiye)
Göğüs (pectoral) kas uygulaması genellikle aşı uygulamaları için tercih edilir. Göğüs
kafesinin önünde ön bacakların craniomedial’inde gövdeye birleştiği yerde m. pectoralis
descendes kası enjeksiyonda kullanılır (şekil 7.6). Ancak bu bölge enjeksiyonlarının genelde
ağrılı olabileceği için at’ın şahlanarak ön ayakları ile zarar vermesine karşı dikkatli olunmalıdır.
Bu nedenle uygulama sırasında at’ın önünde değil bir tarafına yakın durulmalıdır

Şekil 7.6. Atlarda kas içi (intramüsküler) enjeksiyon bölgeleri (sol üst ve alt resimler:
Chapman 2018’den; sağ resim: Popesko 1979’dan modifiye)
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Triceps grubu kaslar da genelde aşı uygulamaları için tercih edilir. M. triceps brachii’in
caput lateralis’i içine enjeksiyon yapılır (şekil 7.7). Göğüs (pectoral) kas uygulamasındaki
uyarılar burada da dikkate alınmalıdır.

Şekil 7.7. Atlarda kas içi (intramüsküler) enjeksiyon bölgeleri (sol resim: Rockett ve Bosted
2007; sağ resim: Budras ve ark. 2011’den modifiye)
Gluteal kaslar (sağrı) bölgesi, tekrarlayan büyük hacimli enjeksiyonlar için uygundur.
Ancak bu bölge uygulamasında dezavantaj, enjeksiyona bağlı bir abse şekillendiğinde drenajın
zor olmasıdır.
Bu bölgenin sınırlarının belirlenmesi için şu yöntem uygulanır. Önce orta hat boyunca
sacrum’un processus spinosus’ları belirlenir (şekil 7.8/A). Sonra tuber coxae’nin caudal’i
(şekil 7.8/B) ve femur’un trochanter tertius’unun proximal ucu (şekil 7.8/C) tespit edilir. Bu
noktalar arasında kalan bölge gluteal kaslara güvenli enjeksiyon yapılan bölgedir (şekil 7.8/D.
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Şekil 7.8. Atlarda gluteal kas içi (intramüsküler) enjeksiyon (sol resimler: Holgrew-Bohling
2016; sağ resim: Popesko 1979’dan modifiye)
But arkası (semitendinosus/semimebranosus) kaslara enjeksiyon genellikle taylarda
tercih edilir. Uygulama sırasında hayvanın yan tarafında durulması tekme atımında güvenlik
sağlar. Bu kaslara uygulamada dikkat edilmesi gereken nokta, asla iki kas arasına enjeksiyon
yapılmamasıdır.

Kas

içi

(intramüsküler)

enjeksiyon

m.

semitendinosus

veya

m.

semimembranosus kasları içine uygulanır (şekil 7.9).

Şekil 7.9. Atlarda but arkası (semitendinosus/semimembranosus) kas gruplarına kas içi
(intramüsküler) enjeksiyon (sol resimler: Chapman 2018; sağ resim: Popesko 1979’dan
modifiye)
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7.1.1.3. Koyun/keçilerde kas içi (intramüsküler) enjeksiyon yerleri
Küçük

ruminantlarda,

boyun

servikal

lateral,

triceps

ve

but

arkası

(semitendinosus/semimembranosus) kas grupları kas içi (intramüsküler) enjeksiyonda tercih
edilen alanlardır. Gluteal bölge kasları ince olduğu için pek tercih edilmemektedir (şekil 7.10).

Şekil 7.10. Keçilerde kas içi (inramüsküler) ve deri altı (subcutan) enjeksiyon yerleri. A. kas
içi enjeksiyon, B. subcutan enjeksiyon. (sol resim: Popesko 1979’dan modifiye; sağ resim:
Rockett ve Bosted 2007)
7.1.1.4. Köpeklerde kas içi (intramüsküler) enjeksiyon yerleri
Köpeklerde kas içi (intramüsküler) enjeksiyon, uyluğun anterior’unda quadriceps kas
grubu, uyluğun caudal’inde but arkası kas grubu (semitendinosus/semimembranosus), ön
bacaklarda triceps kas grubu ve lumbal omurların her iki yanında bel (lumbodorsal) kas
grubuna olmak üzere temelde 4 farklı bölgeye uygulanır. Köpeklerde boyun bölgesi servikal
lateral kaslara enjeksiyon pek tercih edilen bir uygulama yeri değildir.
Uyluğun caudal’inde but arkası kas (semitendinosus/semimembranosus) grubuna
enjeksiyon yapılırken seçim yeri şöyle belirlenir:
Enjektör tutmayan el ile femur’un caudal’ine baş parmak yerleştirilir. Kanül but arkasına
caudocranial istikamette yerleştirilse de en uygun giriş yeri caudolateral yönde uygulamadır.
Böylece hayvan hareket etsede hem femur’a hem de siyatik sinir (n.ischiadicus) zedelenmemiş
olur. Caudocranial istikamette uygulamada m.semitendinosus ve m.semimembranosus kasları
arasına girilmesi ihtimali vardır. İki kas arasına uygulama asla yapılmamalıdır. Enjeksiyon bu
iki kasdan birinin içine yapılmalıdır (şekil 7.11 ve 7.12).
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Şekil 7.11. Köpeklerde but arkası kaslar (semitendinosus/semimembranosus) grubuna
enjeksiyonda seçim yeri ve siyatik sinir (n.ischiadicus) (resimler Taylor 2016’dan)

Şekil 7.12. Köpeklerde but arkası kaslar (semitendinosus/semimembranosus) grubuna
enjeksiyon uygulaması (resimler Taylor 2016’dan)
Qadriceps kas grubuna enjeksiyonda, enjektör olmayan elin başparmağı femur üzerine
yerleştirilerek m.quadriceps femoris kası tespit edilir. Bu kasın m. vastus lateralis’ine hafif
cranial istikamette girilir (şekil 7.13).

246

Şekil 7.13. Köpeklerde quadriceps grubu kaslara kas içi enjeksiyon uygulaması (resimler
Taylor 2016’dan)
Ön bacakta triceps kas grubuna enjeksiyonda, enjektör olmayan elin başparmağı
humerus üzerine konularak m.triceps brachii kası sınırlandırılır. Bu kasın caput lateralis’e kas
içi enjeksiyon yapılır. Kanül, caudal istikamette kas içine yerleştirilir (şekil 7.14 ve 7.15).

Şekil 7.14. Köpeklerde triceps kas grubuna enjeksiyonda seçim yeri (resimler Taylor
2016’dan)
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Şekil 7.15. Köpeklerde triceps kas grubuna enjeksiyon uygulaması (resimler Taylor
2016’dan)
Bel bölgesi kaslarına enjeksiyonda, 13. kaburga ile crista iliaca arasındaki sağ ya da
sol bölge seçilir. Burada m. longissimus dorsi kassel olarak bulunur. Omurların processus
spinosus’ları elle palpe edildikten sonra bunlardan 2-3 cm lateral’inden dik olarak kas içine
girilir (şekil 7.16).

Şekil 7.16. Köpeklerde bel bölgesinde m.longissimus dorsi’ye enjeksiyon uygulanması (sol
resim: Taylor 2016’dan; sağ resim: Done ve ark. 2009’dan)
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7.1.1.5. Kedilerde kas içi (intramüsküler) enjeksiyon yerleri
Kedilerde kas içi (intramüsküler) enjeksiyonlarda uygulama yerlerinin seçimi köpeklere
benzerdir. Ancak genelde but arkası m. semitendinosus ve uyluk önündeki m. quadriceps
femoris kası daha fazla tercih edilir. M. quadricesp femoris, m. tensor fasciae latae’nin hemen
altında yer alır (şekil 7.17). Çok ince olan m. tensor fasciae latae geçilerek m.qudadriceps
femoris kasına girilir. Gluteal kaslar çok ince olduğu için siyatik sinire (n. ischiadicus) zarar
verme riski bulunur. Bu risk aynı zamanda m.semitendinosus kası enjeksiyonunda da dikkate
alınmalıdır. Özellikle enjeksiyon kas içine yapılmalıdır. M. semitendinosus ile m. membranosus
kasları arasına asla enjeksiyon yapılmamalıdır. Siyatik siniri zedeleme durumu ve enjeksiyonun
kapsulasyonu ile emilmeme riski söz konusudur.

Şekil 7.17. Kedilerde kas içi (intramüsküler) enjeksiyon (sol resim: Aspinall ve Aspinall
2013; sağ resim: Hudson ve Hamilton 2010)
7.1.1.6. Domuzlarda kas içi (intramüsküler) enjeksiyon yerleri
Kas içi (intramüsküler) enjeksiyon, lateral boyun bölgesinde kulak kaidesinin
caudal’inden yapılır (şekil 7.18). Bu bölgede scapula’nın cranial kenarının ortasına doğru bir
üçgen alan belirlenerek kanül ile dik girilir.
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Şekil 7.18. Domuzlarda kas içi (intramüsküler) enjeksiyon alanı (sol resim: Popesko
1979’dan modifiye; sağ resim: Rockett ve Bosted 2007).
7.1.2. Deri altı (subcutan) enjeksiyonda seçim yeri anatomisi
7.1.2.1. Sığırlarda deri altı (subcutan) enjeksiyon yerleri
Deri altı (subcutan) enjeksiyon, lateral boyun derisinin caudal yarımından uygulanır
(şekil 7.2). Burası daha gevşek ve elastik bir yapıdadır. Bir elle deri kıvrım yapılarak kanül deri
altına yerleştirilir. Eğer kanül, dermis içinde kalırsa mutlaka bir dirençle karşılaşmış olur.

7.1.2.2. Atlarda deri altı (subcutan) enjeksiyon yerleri
Atlarda en yaygın kullanılan deri altı (subcutan) enjeksiyon bölgesi, lateral boyun derisi
bölgesidir (şekil 7.19). Burada derinin elastik olması uygulamayı kolaylaştırır. Uygulama şekli
sığırdakilerle aynıdır.
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Şekil 7.19. Atlarda deri altı (subcutan) enjeksiyon yeri ve uygulaması (üst resim: Rockett ve
Bosted 2007’den modifiye; alt resimler: Chapman 2018’den)

7.1.2.3. Koyun/keçilerde deri altı (subcutan) enjeksiyon yerleri
Küçük ruminantlarda omuz ekleminin cranial’inden boyuna yakın bölgeden deri altı
enjeksiyon yapılır.

7.1.2.4. Köpeklerde deri altı (subcutan) enjeksiyon yerleri
Köpeklerde, boyun ve sırt bölgesi derisinden uygulanır (şekil 7.20). Deri bir elle kıvrım
yapılır ve kanül ile bu kıvrım bölgesine girilir. Ancak unutulmamalıdır ki; kanülün ucu kıvrımın
diğer tarafından çıkmamış olmalıdır. Kanül ucu deri altında serbest olarak hissedilir.

Şekil 7.20. Köpeklerde deri altı (subcutan) enjeksiyon yeri ve uygulaması (sağ resim: Judah
2014; sol resim: Crow ve ark. 2009)
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7.1.2.5. Kedilerde deri altı (subcutan) enjeksiyon yerleri
Uygulama, köpeklerdekine benzerdir. Sırt bölgesi derisi tercih edilir (şekil 7.21).

Şekil 7.21. Kedilerde deri altı (subcutan) enjeksiyon yeri ve uygulaması (resimler: Taylor
2016’dan)
7.1.2.6. Domuzlarda deri altı (subcutan) enjeksiyon yerleri
Enjeksiyonun yeri domuzun büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir. Yavru domuzlarda
sıklıkla arka bacakların craniomedial derisinden uygulanır. Yavru domuz, arka bacakları yukarı
gelecek şekilde tutulur. Abdominal duvar derisinin arka bacağa atladığı yerin iç kısmı
enjeksiyon için tercih edilen uygun bölgedir. Yavru domuzlarda ayrıca koltuk altı derisinin
caudal’inden de deri altı enjeksiyon yapılabilir (şekil 7.22).
Erişkin domuzlarda ise genellikle caudal kulak derisinden deri altı enjeksiyon yapılır.
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Şekil 7.22. Yavru domuzlarda deri altı (subcutan) enjeksiyon yerleri. A. tercih edilen bölge,
B. alternatif bölge (resim: Rockett ve Bosted 2007’den)

7.1.3. Vena içi (intravenöz) enjeksiyonda seçim yeri anatomisi
7.1.3.1. Sığırlarda vena içi (intravenöz) enjeksiyon yerleri
Sığırlarda damar içi (intravenöz) enjeksiyon uygulamalarından biri ve yaygın
kullanılanı

v.jugularis’den

yapılan

uygulamadır

(şekil

7.23).

Bunun

için

boyun

ventrolateral’inden sulcus jugularis’in sınırının belirlenmesi gerekir. Sığırlarda sulcus
jugularis,

ventral’den

m.sternomandibularis,

dorsal’den

ise

m.cleidooccipitalis

ile

sınırlandırılır. Bu sulcus (oluk) içinde v. jugularis’in kalbe gidiş yönü baş parmakla bloke
edelir. Bu bloke edilen yerin cranial kısmında venanın doluluğu hissedilir. Kanül craniocaudal
istikamette 45-90 derecelik bir açıyla vena içine yerleştirilir.
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Şekil 7.23. Sığırlarda v.jugularis’e damar içi (intravenöz) enjeksiyon alanı ve uygulaması (ol
resim: Rockett ve Bosted 2007; sağ resim: Budras ve Habel 2003’den modifiye)
V.jugularis dışında küçük miktarda kan alımı amacıyla v. cocygea’ya da enjeksiyon
yapılır (şekil 7.24). Bu amaçla, sığırın arkasında durulur. Kuyruğu kaldırılarak vertebral
çıkıntılar ve kuyruğun ventral orta hattı boyunca uzanan oluk palpe edilir. Kanül, doğrudan orta
hat üzerinde 90 derecelik bir açıyla oluktan girilerek vena’ya ulaşılır. Eğer doğrudan kemik
çıkıntısının üzerine gelinirse, bir dirençle karşılaşılır. Kanül çekilerek uygulama oluğun 1-2 cm
uzağından tekrarlanır.

Şekil 7.24. Sığırlarda v.coccygea’ya damar içi (intravenöz) enjeksiyon alanı ve uygulaması
(sol resim: Rockett ve Bosted 2007; sağ resim: Budras ve Habel 2003’den modifiye)
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7.1.3.2. Atlarda vena içi (intravenöz) enjeksiyon yerleri
Atlarda, damar içi (intravenöz) enjeksiyon uygulamalarında en yaygın kullanılan
toplardamar, v.jugularis’den yapılan uygulamadır (şekil 7.25). Bunun için boyun
ventrolateral’inden sulcus jugularis’in sınırının belirlenmesi gerekir. Atlarda sulcus jugularis,
ventral’den m.sternomandibularis, dorsal’den ise m.cleidomastoideus ile sınırlandırılır. Bu
sulcus (oluk) içinde v. jugularis’in kalbe gidiş yönü baş parmakla bloke edilir. Bu bloke edilen
yerin cranial kısmında venanın doluluğu hissedilir. Kanül craniocaudal istikamette boynun
cranial yarımında 45-90 derecelik bir açıyla vena içine yerleştirilir.

Şekil 7.25. Atlarda v.jugularis’e damar içi (intravenöz) enjeksiyon alanı ve uygulaması (sol üst
resim: Costa ve Chapman 2018; Sol alt resim: Chapman 2018; sağ resim: Popesko 1979’dan
modifiye)
Atlarda vena içi enjeksiyon yapılan bir diğer toplardamar, v.cephalica’dır. Bu damar,
ön bacağın proximomedial'inde, kestane’nin önündedir. V. jugularis externa'dan orijin alan bu
toplar damar, radius'un medial'i üzerinde yüzeysel olarak seyreder (şekil 7.26). Kanül damara
distoproximal istikamette yerleştirilir.
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Şekil 7.26. Atlarda v.cephalica’ya damar içi (intravenöz) enjeksiyon yeri ve uygulaması (sol
resim: Chapman 2018; Orta resim: Budras ve ark.2011’den modifiye; sol üst ve alt resimler:
Costa ve Chapman 2018)
7.1.3.3. Koyun/Keçilerde vena içi (intravenöz) enjeksiyon yerleri
Küçük ruminantlarda (koyun/keçi) vena içi enjeksiyon v.jugularis’den yapılır. Bunun
için boyun ventrolateral’inden sulcus jugularis içinde v. jugularis belirlenir. Koyunlarda,
sulcus jugularis’i, ventral’den m.sternomastoideus sınırlarken, keçilerde bunun yerine
m.sternomandibularis bulunur. Dorsal’den ise her iki türde de m.cleidomastoideus ile
sınırlandırılır (şekil 7.27). Damar içine giriş uygulaması sığırlardaki ile aynıdır.
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Şekil 7.27. Küçük ruminantlarda v.jugularis’e damar içi (intravenöz) enjeksiyon yeri ve
uygulaması (sol ve sağ resimler: Popesko 1979’dan modifiye; orta resim: Rockett ve Bosted
2007)
7.1.3.4. Köpeklerde vena içi (intravenöz) enjeksiyon yerleri
Köpeklerde vena içi enjeksiyonda en yaygın kullanılan üç toplardamar vardır (Şekil
7.28).
1-V.jugularis
2-V.cephalica
3-V.saphena lateralis (parva)

Şekil 7.28. Köpeklerde vena içi (intravenöz) enjeksiyon yapılan toplardamarlar (resim
Colville ve Bassert 2016’den)
V. jugularis, sulcus jugularis içinde boynun ventral yarımında seyreder. Köpeklerde,
sulcus jugularis, ventral’den m.sternothyroideus, dorsal’den ise m.sternooccipitalis ile
sınırlandırılır (şekil 7.29). Apertura thoracis cranialis’e yakın kısımdan damar üzerine basınç
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uygulanarak vena’nın dolgunlaşması sağlanır. Kanül 20-30 derecelik bir açıyla craniocaudal
istikamette damara girilir.

Şekil 7.29. Köpeklerde v.jugularis’e damar içi (intravenöz) enjeksiyon yeri ve uygulaması
(sol resim: Popesko 1979’dan modifiye; sağ resimler: Taylor 2016)

V.cephalica, antebrachium’un dorsolateral’inde seyreden bir damardır. Dirsek eklemine
yakın olarak damarın kalbe gidiş yönü sıkıştırılınca, m.extensor carpi radialis’in hemen
medial’inde damar palpe edilebilinir. Sıkıştırılan elin yönü hafif lateral’e döndürülünce, damar
dorsolateral pozisyonda daha belirgin hale gelir. Ancak unutulmaması gereken, damarın hemen
yanında distal’e uzanan m.brachioradialis kasının ince şerit halinde olmasıdır. Enjeksiyon 2030 derecelik acıyla dolgunluk gösteren damarın içine proximodistal yönde girilerek yapılır
(şekil 7.30).
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Şekil 7.30. Köpeklerde v.cephalica’ya damar içi (intravenöz) enjeksiyon yeri ve uygulaması
(sol resim: Budras ve ark. 2007’den modifiye; orta ve sol üst resim: Taylor 2016; sağ alt
resim: Bezuidenhout 2013)
Köpeklerde v.saphena lateralis, crus’un lateral’de, proksimal’den distal’e verev yönde,
art.tarsi’nin craniolateral’ine doğru seyreder. Tendo calcaneus communis’in hemen
cranial’indeki çukurluktan geçen damar, ramus cranialis ve ramus caudalis’e ayrılır.
Enjeksiyon, v. saphena lateralis (parva) ve onun ramus cranialis’i boyunca yapılır. Uygulama
ön bacaktaki v.cephalica uygulaması şekildedir (şekil 7.31).

Şekil 7.31. Köpeklerde v.saphena lateralis’e damar içi (intravenöz) enjeksiyon yeri ve
uygulaması (resim A,B,C: Taylor 2016; D: König ve Liebich 2004; E: Bezuidenhout
2013’den)
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7.1.3.5. Kedilerde vena içi (intravenöz) enjeksiyon yerleri
Kedilerde vena içi enjeksiyonda en yaygın kullanılan üç toplardamar vardır (şekil 7.32).
1-V.jugularis
2-V.cephalica
3-V.saphena medialis

Şekil 7.32. Kedilerde vena içi (intravenöz) enjeksiyon yapılan toplardamarlar (resim Colville
ve Bassert 2016’den)
Kedilerde v.jugularis’e enjeksiyonda en iyi uygulama hayvanın sırt üstü yatırılarak
tesbitinin yapılmasıdır. Hayvanı tutan kişi v. jugularis’i thorax girişinde soluk borusunun
lateral’ine doğru sıkıştırır. Kanül yerleştirecek kişi de hayvanın başını tutarak boynu istenen
pozisyon için döndürür. Böylece venada sulcus jugularis içinde dolgunluk gözlenir (şekil
7.33).

Şekil 7.33. Kedilerde v.jugularis’e damar içi (intravenöz) enjeksiyon yeri ve uygulaması (sol
üst ve alt resimler: Taylor 2016’dan; sağ üst resim: Hudson ve Hamilton 2010’dan)
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V.saphena medialis, kedilerde vena içi (intravenöz) enjeksiyonda en kullanışlı
damarlardan birisidir. İnguinal bölgede bu vena üzerine basınç uygulanarak damarın
dolgunlaşması sağlanır. Uygulayıcı damarı tespit ettik sonra, hareket etmeyi önlemek için tespit
elinin başparmağını vena’ya bitişik yerleştirir. Ardışık uygulamalar için öncelikle vena’ya
girme işine distal’den başlanmalıdır. 20-30 derecelik bir açıyla damara girilir (şekil 7.34).

Şekil 7.34. Kedilerde v.saphena medialis’e damar içi (intravenöz) enjeksiyon yeri ve
uygulaması (resimler: Taylor 2016’den)
7.1.3.6. Domuzlarda vena içi (intravenöz) enjeksiyon yerleri
Domuzlarda sıklıkla kullanılan damar v. jugularis’dir. Damar, boynun ventrolateral
bölümünün ortasında sulcus jugularis içinde yer alır. Sulcus jugularis, ventral’den
m.sternohyoideus, dorsal’den ise m.sternooccipitalis ile sınırlandırılır (şekil 7.35).
Domuzlarda boyun, kısa ve kassel olduğu için m. cleidooccipitalis’in sulcus üzerindeki
bitiş noktası giriş için uygundur (şekil 7.35).
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Şekil 7.35. Domuzlarda v.jugularis’e damar içi (intravenöz) enjeksiyon yeri ve uygulaması
(sol üst ve sağ resim: Rockett ve Bosted 2007’den; sol alt resim: Popesko 1979’dan modifiye)
Domuzlarda v. jugularis dışında yaygın kullanılan bir diğer damar, v. auricularis
lateralis’dir. Kulağın dış kısmının lateral kenarı boyunca seyreden bu vena’ya 20-30 derecelik
bir açıyla girilebilir (şekil 7.36) .

Şekil 7.36. Domuzlarda v.auricularis lateralis’e damar içi (intravenöz) enjeksiyon yeri ve
uygulaması (resimler Holtgrew-Bohling 2016’den modifiye)
7.1.4. Deri içi (intradermal) enjeksiyonda seçim yeri anatomisi
Genellikle lateral boyun derisi bu amaçla kullanılır. Özellikle allerjik testlerde deri içi
enjeksiyonlar kullanılır (şekil 7.37).
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Şekil 7.37. Atlarda deri içi (intradermal) enjeksiyon yeri ve uygulaması (resim Chapman
2018).
7.2. Kadavra Hazırlama Teknikleri
Kadavra, anatomi dersleri eğitiminin temelini oluşturur. Bir bütün halinde kullanımı yanında
parça parça ya da organ bazında da kullanılır. Kadavranın bozulma ve hastalık bulaştırma
riskini ortadan kaldırmak için kimyasal maddelerle işlemden geçmesi gerekmektedir. Bu da,
kadavra hazırlanmasında bilimsel verilere dayalı tekniklerin kullanımıyla mümkün olmaktadır.
Bunlar içinde en önemli işlev, kadavra tespit sıvılarının kullanımı ve kadavra hazırlama
tekniğidir. Çünkü ölüm sonrası hayvan vücudunda mikroorganizma aktivitesi en hızlı olarak
kanda şekillenir. Bunun için hızlı bir şekilde kanın boşaltılması ve bunun yerine uygun kadavra
tespit sıvısı konulması gerekir. Bu işlem uygulanması, perfüzyon yöntemiyle güvenli ve sağlıklı
bir şekilde yapılabilir. Kadavra tespit sıvıları olarak ideal tespit solüsyonunu seçmede, bazı
kriterlerden bahsedilmektedir. Bunun için dokuları kurutmayan, sertleştirmeyen ve
organizmanın renklerini değiştirmeden doğal yapılarını koruyabilen sıvılar, ideal tespit sıvısı
olarak kabul edilmiştir. Aynı zamanda bu sıvının uzun süreli bir etkiye ve bakteriostatik özelliğe
sahip olması istenmektedir.
Kadavra hazırlanmasında ya ölmüş ya da hekim kurulu onayı (etik kurul onayı da
olabilir) ile ötenazi yapılmasına karar verilmiş hayvanlar kullanılmaktadır. Ancak burada temel
nokta, her hangi bir bulaşıcı hastalığının olmaması gereklidir. Ölmüş hayvanların vücutlarından
pıhtılaşmış ya da henüz pıhtılaşmaya başlamış kanın bir an önce alınmasına çalışılır. Bunun
için a.carotis communis’den damar yıkaması yapılarak kanın boşaltılmasına çalışılır. Bu işlem
için a. carotis communis’e geniş bir kanül yerleştirilir ve perfüzyon pompası ile önce
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vakumlama yapılarak kan çekilmeye çalışılır. Daha sonra yıkama işlemi yapılır. Bu arada v.
jugularis de kesilerek serbest bırakılır. Burada amaç kadavra bütünlüğünün bozulmamasıdır.
Yıkama işlemi vücut sıcaklığında fizyolojik tuzlu su (%0.9’luk NaCl) ile yapılır. Eğer kadavra,
canlı hayvandan ötenazi ile yapılacaksa, derin anesteziye alınan hayvana vena içi kan
pıhtılaşmasını önleyecek kimyasal madde de verilebilir. Derin anestezi altında, a. carotis
communis’den kanın boşalması sağlanır. Hipovolemik şok’a giren hayvan, anestezi dozu da
arttırılarak ölüm dozuna çıkılır. Bu arada kalbi ve solunum bloke edecek son kimyasal da
doğrudan kalbe verilerek işlem tamamlanır (şekil 7.38). Bunun için hayvanlarda kaburgalar
arası boşluğa (spatium intercostale) göre kalbin sınırları bilinmelidir. Ölüm şekillendikten
sonra kanın boşaltılması vakumlu pompa ile tamamlanınca, vücut sıcaklığında fizyolojik tuzlu
su (%0.9’luk NaCl) ile damar yıkaması yapılır. Temiz su toplar damardan gelince tespit sıvısı
verilmesi işlemine geçilir.

Şekil 7.38. Köpekte intrakardiak (kalp içi) enjeksiyon (resimler: Cooney ve ark. 2012’den)
Kadavra tespit sıvısı olarak en yaygın kullanılan kimyasal, formaldehit’tir. Ancak aşırı
irritan olup zehirli bir kimyasaldır. Günümüzde kanserojen etkisinin ortaya çıkmasıyla
kullanımı sınırlı kalmıştır. Bu kimyasalı içeren tesbit sıvısı en basit olanıdır. “Formolsalin
solüsyonu” adında bu tespit sıvısında, %10 oranında formaldehit ve %0.9 NaCl bulunmaktadır.
Bunun dışında, Spence, Norville, Erskine, Larssen ve Kinnamon adlarıyla anılan kadavra tespit
sıvıları mevcuttur. Bunların içinde Kinnamon kadavra saklama sıvısı formaldehit içermeyen bir
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solüsyondur. Ancak günümüzde hiçbir zararlı kimyasal içermeyen sıvının kullanılması tüm
Avrupa Birliği Eğitiminde de istenen bir durumdur. Bunun için kadavra ömrü kısa da olsa
“tuzlu su” kullanımı ve kadavranın soğuk ortamda (+4 °C) saklanması tavsiye edilmektedir.
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Uygulamalar

Anatomik modeller üzerinde enjeksiyon yerleri,
Anatomik model kullanılarak kadavra hazırlamada uygulaması,
gösterilerek bilgi ve becerinin arttırılması amaçlanmaktadır.
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Uygulama Soruları

Bu bölüm soruları genel soru değerlendirmesi içinde verilmiştir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Enjeksiyon yapılırken bölgenin klinik anatomisinin bilinmesi ve hangi anatomik yapılar
içine uygulamanın yapılması gerektiği, sağlıklı bir uygulama için önemlidir. Yapılacak
enjeksiyon uygulamalarında, bölgenin temel anatomisi hakkında bilgi edinilmesi, sağlıklı ve
komplikasyonsuz enjeksiyon uygulamalarının klinikte yapılmasına olanak sağlayacaktır.
Hayvanlara enjeksiyonlar, kas içi (intramüsküler), vena içi (intravenöz), deri altı
(subcutan) ve deri içi (intracutan) şeklinde uygulanır.
Sığırlarda kas içi (intramüsküler) enjeksiyon yerleri; boyun bölgesinde lateral servikal
kas bölgesi, gluteal kaslar bölgesi ve but arkası (semitendinosus/semimebranosus) kas grubu
bölgesidir. Atlarda farklı altı bölge kas içi (intramüsküler) enjeksiyon için kullanılır. Bu
bölgeler, boyunda servikal lateral, triceps, göğüs (pectoral), gluteal ve but arkası
(semitendinosus/semimebranosus) kas gruplarını içermektedir. Küçük ruminantlarda, boyun
servikal lateral, triceps ve but arkası (semitendinosus/semimembranosus) kas grupları kas içi
(intramüsküler) enjeksiyonda tercih edilen alanlardır. Gluteal bölge kasları ince olduğu için pek
tercih edilmemektedir. Köpeklerde kas içi (intramüsküler) enjeksiyon, uyluğun anterior’unda
quadriceps

kas

grubu,

uyluğun

caudal’inde

but

arkası

kas

grubu

(semitendinosus/semimembranosus), ön bacaklarda triceps kas grubu ve lumbal omurların her
iki yanında bel (lumbodorsal) kas grubuna olmak üzere temelde 4 farklı bölgeye uygulanır.
Kedilerde kas içi (intramüsküler) enjeksiyonlarda uygulama yerlerinin seçimi köpeklere
benzerdir. Ancak genelde but arkası m. semitendinosus ve uyluk önündeki m. quadriceps
femoris kası daha fazla tercih edilir.
Deri altı (subcutan) enjeksiyon, at ve sığırlarda lateral boyun derisinin caudal
yarımından uygulanır. Küçük ruminantlarda omuz ekleminin cranial’inden boyuna yakın
bölgeden deri altı enjeksiyon yapılır. Köpeklerde, boyun ve sırt bölgesi derisi tercih edilir.
Kedilerde enjeksiyon uygulaması, köpeklerdekine benzerdir. Deri altı (subcutan) enjeksiyonun
yeri domuzun büyüklüğüne bağlı olarak değişir. Yavru domuzlarda sıklıkla arka bacakların
craniomedial derisinden uygulanır. Erişkin domuzlarda ise genellikle caudal kulak derisinden
deri altı enjeksiyon yapılır.
At ve Sığırlarda damar içi (intravenöz) enjeksiyon uygulamalarından biri ve yaygın
kullanılanı v.jugularis’den yapılan uygulamadır. Bununla birlikte sığırlarda v. cocygea, atlarda
v. cephalica enjeksiyon yapılan diğer toplar damarlardır. Küçük ruminantlarda (koyun/keçi)
vena içi enjeksiyon v.jugularis’den yapılır. Köpeklerde vena içi enjeksiyonda en yaygın
kullanılan v. jugularis, v. cephalica ve v. saphena lateralis (parva) toplar damarları tercih
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edilirken, kedilerde ise v. jugularis, v. cephalica ve v. saphena medialis en yaygın kullanıma
sahiptir. Domuzlarda sıklıkla kullanılan damar v. jugularis’dir. Bunun dışında yaygın kullanılan
bir diğer damar, v. auricularis lateralis’dir.
Deri içi (intradermal) enjeksiyonda, genellikle lateral boyun derisi bu amaçla kullanılır.
Özellikle allerjik testlerde deri içi enjeksiyonlar tercih edilir.
Kadavra hazırlanmasında ya ölmüş ya da hekim kurulu onayı (etik kurul onayı da
olabilir) ile ötenazi yapılmasına karar verilmiş hayvanlar kullanılmaktadır. Ancak burada temel
nokta, her hangi bir bulaşıcı hastalığının olmaması gereklidir. Ölmüş hayvanların vücutlarından
pıhtılaşmış ya da henüz pıhtılaşmaya başlamış kanın bir an önce alınmasına çalışılır. Bunun
için a.carotis communis’den damar yıkaması yapılarak kanın boşaltılmasına çalışılır. Yıkama
işlemi vücut sıcaklığında fizyolojik tuzlu su (%0.9’luk NaCl) ile yapılır. Kadavra saklama
sıvılarının irritan ve kanserojen etkileri nedeniyle kullanım ömrü kısa da olsa “tuzlu su”
kullanımı ve kadavranın soğuk ortamda (+4 °C) saklanması tavsiye edilen en uygun yöntemdir.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdakilerden hangisi sığırlarda kas içi (intramüsküler) enjeksiyonda tercih edilen bir
uygulama alanı değildir?
a-But arkası
b-Gluteal kaslar
c-Lateral servikal kas bölgesi
d-M.semitendinosus ve m. semimembranosus arası
e-Hiçbiri
2-Aşağıdakilerden hangi bölge atlarda ağrılı enjeksiyona neden olabilir?
a-Pectoral bölge
b-Gluteal bölge
c-But arkası
d-Lateral servikal bölge
e-M. semitendinosus ve m. semimembranosus kasları
3-Aşağıdakilerden hangisi köpeklerde uygulanan kas içi (intramüsküler) enjeksiyon bölgesi
değildir?
a-Triceps kas grubu
b-Pectoral kas grubu
c-Lumbodorsal kaslar
d-Quadriceps kası
e-M. semitendinosus ve m. semimembranosus kasları
4-Köpeklerde m. semitendinosus ve m. semimembranosus kasları veya gluteal kaslara
enjeksiyon yapılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
a-N.radialis’e
b-V.jugularis’e
c-N.ischadicus’a
d-V.cephalica’ya
e-N.vagus’a
5-Kedilerde deri altı (subcutan) enjeksiyon aşağıdaki bölgelerden hangisine yapılır?
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a-Göğüs altı derisine
b-Gluteal deriye
c-Arka bacak iç derisine
d-Triceps kası bölgesi derisine
e- Boyun ve sırt bölgesi derisine
6-Erişkin domuzlarda deri altı (subcutan) enjeksiyon aşağıdakilerden hangisine uygulanır?
a-Boyun derisine
b-Gluteal deriye
c-Caudal kulak derisine
d-Göğüs derisine
e-Karın altı derisine
7-Aşağıdaki hayvanların hangisinde v. coccygea’ya vena içi enjeksiyon yapılır?
a-At
b-Sığır
c-Köpek
d-Kedi
e-Domuz
8-Aşağıdakilerden hangisi atlarda sulcus jugularis sınırlarını verir?
a-M.cleidomastoideus-M.sternomandibularis
b-M.cleidocervicalis-M.sternomastoideus
c- M.cleidomastoideus-M.sternothroideus
d- M.omotransversarius-M.sternomandibularis
e-Hiçbiri
9-Köpeklerde vena içi enjeksiyon aşağıdaki damarlardan hangilerine yapılır?
a-V. jugularis, v.auricularis
b-V.coccygea, v.jugularis, v. saphena
c-V.cava caudalis, v. jugularis
d-V.jugularis, v.cephalica, v. saphena lateralis
e-V.cava cranialis, v.cephalica
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10-Evcil hayvanlarda kadavra hazırlanırken kanın boşaltılması aşağıdaki damarların
hangisinden yapılır?
a-V. cephalica
b-A.carotis communis
c-A. brachialis
d-V.saphena medialis
e-Hiçbiri

Cevaplar
1-D
2-A
3-B
4-C
5-E
6-C
7-B
8-A
9-D
10-B
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8. HİSTOLOJİYE GİRİŞ, TANIMLAR VE MİKROSKOP BİLGİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Histoloji bilimi ile genel bilgi kazanılacaktır.
8.2. Histoloji biliminde sıklıkla kullanılan genel tanımlar öğrenilecek, malzeme ve cihazlar
hakkında bilgi kazanılacaktır.
8.3. Histoloji bilim alanında kullanılan mikroskop ile ilgili genel bilgi sahibi olunacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Veteriner Histoloji nedir ve neyi inceler?
Veteriner Histolojide kullanılan genel terimler nelerdir?
Veteriner Histolojide kullanılan temel malzemeler ve cihazlar nelerdir?
Histolojide kullanılan mikroskop nedir çeşitleri nelerdir? Işık mikroskobunun temel bölümleri nelerdir ve
nasıl kullanılır?

276

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Veteriner
Histolojinin Veteriner Histolojinin tanımı Konu ile ilgili temel bilgiler
Tanımı ve İnceleme Alanları tarihi ve histoloji bilimi ile görsel ve işitsel olarak
ilgili bilgi sahibi olunur
verilecektir.

Veteriner
Histolojide Veteriner
Histolojide Konu ile ilgili temel bilgiler
kullanılan genel terimler
kullanılan genel terimler görsel ve işitsel olarak
hakkında
bilgi
sahibi verilecektir.
olunacaktır.
Veteriner
Histolojide Laboratuvarda kullanılacak
kullanılan temel malzemeler olan temel malzemeler
hakkında bilgi sahibi
ve cihazlar
olunacaktır.
Hayvan
Histolojide
kullanılan mikroskop nedir
çeşitleri
nelerdir?
Işık
mikroskobunun
temel
bölümleri nelerdir ve nasıl
kullanılır?

Konu ile ilgili temel bilgiler
görsel ve işitsel olarak
verilecektir.

Histolojide örnek inclemek Konu ile ilgili temel bilgiler
üzere
kullanılan görsel ve işitsel olarak
mikroskoplar hakkında genel verilecektir.
bilgi sahibi olunacaktır.
Ayrıca Işık mikroskobu
hakkında
detaylı
bilgi
edinilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Veteriner Histoloji
Veteriner Histolojik Terimler
Veteriner Histolojide Temel Malzeme ve Cihazlar
Veteriner Histolojide Mikroskop
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GİRİŞ
8.1. Veteriner Histolojinin Tanımı ve İnceleme Alanları
Sağlık bilimleri ile ilgili eğitim veren fakültelerden biri olan Veteriner fakültesinde
temel bilimler bölümünde iki yarıyıl ders olarak okutulan Histoloji aslında Biyoloji biliminin
alt dallarından birisidir. Biyoloji; Bios: yaşam ve Logos: bilim kelimelerinin bir araya
gelmesinden oluşan yaşam bilimi, canlı bilimi anlamına gelen bir bilim dalıdır. Biyolojinin
altında yer alan alt bilim dalları aşağıdaki şemada verilmiştir.

Zooloji
Botanik

Viroloji

Parazitoloji

Fizyoloji

Anatomi

Patoloji

Biyoloji
Histoloji ve
Embriyoloji

Genetik

Moleküler
Biyoloji

Genetik

Mikrobiyoloji

Biyokimya

Ekoloji

Sitoloji

Şekil 8.1: Biyolojinin alt birimlerini gösteren özet şema.
Zooloji: Hayvan bilimi; Hayvanlar alemini inceleyen bilim dalıdır.
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Botanik: Bitki bilimi; Bitkiler alemini inceleyen bilim dalıdır.
Fizyoloji: Hücre, organ ve sistemler arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dlıdır.
Anatomi: Canlının organ, sistem yerleşimlerini ve yapısal özelliklerini inceleyen bilim
dalıdır.
Histoloji ve Embriyoloji: Dokuları ve canlının döllenmiş yumurtadan ergin bir birey
oluşumuna kadar geçen tüm süreci inceleyen bilim dalıdır.
Genetik: Canlıya ait karakterleri ve bunların geçiş özelliklerini gen düzeyinde
inceleyen bilim dalıdır.
Biyokimya: Canlıların kimyasal yapısı, kimyasal değişimleri ve canlılarda meydana
gelen kimyasal reaksiyonları inceleyen bilim dalıdır.
Sitoloji: Hücrenin yapısı, temel kimyası ve özelliklerini inceleyen bilim dalıdır.
Ekoloji: Canlıların içerisinde bulundukları ortam ve birbirleri ile olan ilişkilerini
inceleyen bilim dalıdır.
Mikrobiyoloji: Mikroskop ile görülebilen bakteri ve mantar gibi canlıları belirleyen ve
inceleyen bilim dalıdır.
Moleküler Biyoloji: Canlıların yapısını, bu yapıların birbirleriyle olan ilişkilerini
moleküler düzeyde inceleyen bilim dalıdır.
Patoloji: Hastalıkların nedenlerini ve oluşumlarını inceleyen hastalık bilimidir.
Parazitoloji: Asalak olarak yaşayan canlıların yaşam, yapı ve özelliklerini inceleyen
bilim dalıdır.
Viroloji: Virusların özelliklerini inceleyen bilim dalıdır.
Biyoloji alt bilim dallarından birisi olan Histoloji Histos: doku ve Logos: bilim yani
doku bilimi anlamına gelen iki yunanca kökenli kelimeden oluşmuş bir sözcüktür. Histolojinin
inceleme alanında bitki ve hayvan dokuları yer almaktadır ancak: bu derste sadece hayvan
dokuları ile ilgili konulara değinilecektir.
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Histoloji mikroskobik anatomi olarak da tarif edilmektedir. Histoloji bilim dalında
canlıları oluşturan yapılardan özel yöntemlerle parçalar alınıp, özel işlemlerden geçirildikten
sonra dokuya uygun boyalar uygulanarak preparatlar hazırlanır. Daha sonra bu preparatlar
mikroskop yardımıyla incelenir ve görüntülenir. Yapılan bu incelemeler hücre ve doku
düzeyinde gerçekleşir.

Hücre

Doku

Organ

Hücre: Metabolizma, büyüme, hareket, çoğalma ve kalıtım gibi bir organizmanın bütün
işlevlerini gerçekleştirebilen en küçük canlı birimidir.
Doku: Yapı ve fonksiyon yönünden birbirine benzeyen hücrelerin bir araya gelerek
oluşturduğu yapıdır.
Organ: Dokular belirli bir fizyolojik görevi yerine getirmek üzere bir araya gelerek
organları oluşturur.
8.2.Histolojinin Tarihçesi
Türkiye’de modern tıp eğitimi 1827 yılında başlamıştır. Ardından 1839 yılında Mektebi Tıbbiye kurulmuştur. Başlangıçta anatomi dersi içerisinde okutulan histoloji 1872 yılında
anatomiden ayrılarak İlm-i Ensac-ı Hücreviyye ismi ile bağımsız bir ders haline gelmiştir. 1982
yılında morfoloji 1993 yılında Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı olarak ayrılmıştır. Daha
öncede tanımlarken belirttiğimiz gibi histoloji bilimine mikroskobik anatomi de denilmektedir.
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8.3.Histolojide Kullanılan Temel Malzeme ve Cihazlar
8.3.1.Dokunun Takibi İçin Gerekli Malzeme ve Cihazlar
Fiksatifler: Histolojide hücrelerin ve doku elemanlarının canlı hale en yakın şekilde
kalmasını sağlayan kimyasal maddelerdir.
Histokinet: Otomatik doku takip işlemlerini yapan cihazlardır. Programlama sayesinde
yükselen ve alçalan alkol serilerinden geçme, en son parafine gömme gibi işlemler bu
cihazlarda yapılır. (Şekil 8.2)

Şekil 8.2. Histoloji laboratuvarlarında kullanılan doku takip cihazı çeşitleri
(Leica Biosystems Inc.’den alınmıştır.)
Yükselen alkol serisi: Düşük derecelerden başlayarak yükselen derecelere doğru %70
- 80 - 95 – absolü alkol (%100) gibi alkol serileri hazırlanır ve derin boya/alkol kaplarına ya da
şale içerisine dökülür. Hazırlanan bu serilerden preparatlar belirli dakikalarda bekletilerek
sırasıyla geçirilir ve preparatlardaki doku içerisinde bulunan su uzaklaştırılır.
Alçalan alkol serisi: Yükselen derecelerden başlayarak düşük derecelere doğru
hazırlanan alkol serileridir. Tıpkı yükselen alkol serilerined olduğu gibi hazırlanır ve kaplara
alınır. Doku içerisine tam tersi suyun geçişi sağlanır.
Parafin, jelatin, agar, epon, epoksi resin, plastik maddeler: Dokuların içine
gömüldüğü ve serleştikten sonra dokuları kesit almaya uygun hale getiren kimyasallardır.
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Doku gömme cihazı: Histokinette veya manuel olarak takibi yapılan örneklerin daha
sert ve daha yüksek ısıda eriyen parafinde bloklar haline getirilmesini sağlayan cihazdır.
8.3.2. Parafine Gömülen Dokudan Kesit Almak İçin Gerekli Malzeme ve Cihazlar
Mikrotom: Parafin ya da resin vs gibi dokuların içine gömüldüğü ve bloklandığı
yapılardan mikron düzeyinde kesit almayı sağlayan cihazlardır. (Şekil 8.3)
Mikrotom bıçağı: Parafin içine gömülmüş örneklerden kesit almak için kullanılan
keskin çelik bıçaklardır. (Şekil 8.4)

Şekil 8.3. Çeşitli dokudan kesit alma cihazları (Leica Biosystems Inc.’den
alınmıştır.)

Sıcak su küveti: Parafin bloklardan mikrotom yardımıyla alınan kesitler 37 C 0 lik sıcak
su dolu küvete alınır, böylece kesit alma sırasında büzülen katlanan ince parafin kesitlerin lam
üzerine alınmadan açılmasını sağlar.
Lam: Mikroskop yardımıyla incelenecek objelerin üzerine konulduğu veya sürüldüğü
dar, uzun ve yassı cam parçasıdır. Bazı lamların sadece bir tarafları tıraşlanarak buzlu hale
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getirilir, bu tip lamlara rodajlı lam adı verilir. Rodaj kısmı dokuya ait bilgilerin yazılmasını
sağlar. (Şekil 8.5)
Lamel: Lamel, lam üzerine incelenmek üzere alınan cismin üzerine kapatılan değişik
ölçülerde bulunan küçük, dört köşe lama göre çok daha ince cam parçasıdır. (Şekil 8.5)
Preparat: Belirli bir dokudan alınan ve özel yöntemlerle parafine gömüldükten sonra
çok ince mikronluk kesitler alınarak lam üzerine alınan doku örnekleri boyanır ve özel
yapıştırıcılarla üzerine lamel konularak kapatılır. Böylece histolojik yapılar incelenebilir hale
gelir. Bu preparatlar uygun koşullarda çok uzun yıllar saklanabilir veya kullanılabilir. (Şekil
8.5)

Şekil 8.4. Çeşitli mikrotom bıçakları ((Thermo Scientific.’den alınmıştır.)

Etüv: Preparat hazırlama sürecinde kullanılan belirli aralıklarda sıcak ortam sağlayan
kapaklı cihazlardır. Bir nevi laboratuvar fırınıdır diyebiliriz. Etüvler kurutma, bakteriyal üretim
ve dezenfekte veya sterilizasyon gibi amaçlarla belirli sıcaklıklarda kullanılabilirler. Histolojide
ise belirli derecelerde eriyebilen parafinin dokulardan uzaklaştırılmasına yardımcı olmak üzere
kullanılmaktadır.
8.3.3.Preparat Hazırlama- Boyama Aşamalarında Gerekli Malzeme ve Cihazlar
Şale: Preparatların hazırlama sürecinde parafin uzaklaştırma, alkol serilerinden geçirme
ve boyama aşamalarında içerisine konulduğu içerisi preparatların konulmasına uygun
kanallardan oluşan genellikle camdan olan kapaklı yapılardır.
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Sepet-askı: Takip veya boyama sürecinde kullanılan derin boyama kaplarının içerisine
üzerinde doku kesit örnekleri olan lamların dizildiği metal yapılardır. Askı yardımıyla derin
boya/alkol kaplarına sepetler koyulur ve çıkarılır.

Şekil 8.5. Çeşitli laboratuvar malzemeleri (Thermo Scientific, Tıbbi LaboratuvarHistolojik Preparat Hazırlama, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Southern Biological.’dan
alınmıştır.)

Boyalar: Canlı hücre veya dokudan alınmış örneklerdeki yapıları inceleyebilmek için
kullanılan kimyasallardır. Bu kimyasalların sahip oldukları pH, asit ve baz özelliklerinden
faydalanılarak hücrenin veya dokunun farklı bölgeleri değişik renge boyanarak ayırt edilebilir
hale gelir. Boyaların çeşitleri bir sonraki derste daha ayrıntılı şekilde incelenecektir.
Yapıştırıcılar: Lam üzerine alınan doku takip sürecinden geçirilerek suyla uyumlu veya
ksilol ile uyumlu yapıştırıcılar damlatıldıktan sonra üzerine lamel konularak lam-lamel
yapışması sağlanır. Lam lamel arasını tamamen dolduran yapıştırıcı hava almayı engeller ve
preparat hazırlanmış olur.
Boya/alkol kabı: Dikdörtgen şeklinde metal veya camdan

yapılan derin

boya/alkol/ksilol gibi kimyasalların içerisine konulduğu takip ve boyama esnasında kullanılan
derin kapaklı kaplardır.
Mikroskop: Merceklerden oluşan sistemdir. Görüntüleme için ışık, lazer, elektron gibi
kaynakları kullanarak gözle görülemeyen objelerin büyütülerek görünür hale gelmesini sağlar.
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8.3.3.1. Mikroskop ve Çeşitleri
8.3.3.1.1 Mikroskop Nedir?
Gözümüzün sınırlı olan büyütme gücü 200-250 µm den daha büyük nesneler için yeterli
olmaktadır. İşte mikroskop da gözümüzün görebileceği 200-250 µm den küçük objeleri
görebilmek için kullandığımız bir cihazdır. Çözünürlük iki noktanın ayrı objeler olarak
görülebildiği en küçük mesafedir. İnsan gözü ise 0,1 mm’den küçük cisimleri ayırt edemez.
Dolayısı ile bu sınırlar dışında olan daha küçük cisimler ve nesneleri çıplak gözle göremeyiz.
Mikroskop histoloji bilimi dahil birçok alanda kullanılan ve 0.1 mm’den daha küçük
olan çıplak gözle göremeyeceğimiz canlı veya cansız objeler üzerinde yapılan incelemeye
olanak sağlayan merceklerden oluşan optik bir araçtır. Mikroskop sisteminin içerisinde farklı
büyütme gücüne sahip mercekler bulunmaktadır.
Virusların büyüklükleri 1 nanometre, hücre içerisindeki mikrotubuller 10 nm,
mitokondri yaklaşık 1 µm, eritrosit 1-10 µm, bitki ve hayvan hücreleri 20-100 µm, yumurta
hücresi 1 mm kadar büyüklüğe sahiptir.

1mm
1µm
1nm

• 1000 µm (mikrometre)

• 1000 nm (nanometre)
• 10 Ao (angstrom)

8.3.3.1.2. Mikroskop Çeşitleri
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Mikroskoplar optik sistemleri ve kullandıkları ışık kaynaklarına göre genel olarak
aşağıdaki gibi sınıflandırılabilirler. (Şekil 8.6)
1.

Karanlık Alan Mikroskobu

2.

Faz Kontrast Mikroskobu

3.

Polarizasyon Mikroskobu

4.

İnterferens Mikroskop

5.

Flouresan Mikroskop

6.

Stereomikroskop

7.

Elektron Mikroskobu

8.

Işık Mikroskobu
En çok kullanılan ışık mikroskobu, en gelişmiş mikroskop ise elektron mikroskobudur.

Işık mikroskobu konunun en sonunda detaylı olarak anlatılacaktır.
8.3.3.1.2.1 Karanlık Alan Mikroskobu
Standart metodlarla boyanamayan ya da boyandığında karakteristik yapısı
gözlenemeyen mikroorganizmaların incelenmesinde kullanılır. Karanlık saha mikroskobu yapı
ve görünüm olarak ışık mikroskobuna benzemektedir ancak ışığı kullanma yolu farklılık
göstermektedir.
Işığı toplayan kondensör lens sisteminin tam ortasına yerleştirilen yuvarlak, düz ve
opak bir disk sayesinde ışığın geçmediği karanlık bir saha oluşturulur. Böylelikle ışık
merkezden değil, ancak kenarlardan geçebilmektedir. Objektife gelen ışık yalnızca incelenen
numuneden yansıyan ışık olduğundan okulerden bakıldığında numune siyah zemin üzerinde
görülmektedir.
8.3.3.1.2.2 Faz Kontrast Mikroskobu
Faz kontrast mikroskobu 1930 lu yıllarda Frits Zernike tarafından icat edilmiş olup
canlı organizmaların incelenmesinde yararlıdır. Bu mikroskopta diğer mikroskoplardan farklı
olarak ışığı geçirmeyen yuvarlak bir tabaka ve bir faz plakası bulunmaktadır ve bu iki yapı
incelenen örnekten geçen ışık dalgalarındaki hafif farkları ışık yoğunluğundaki farklılığa
dönüştürür. Bu şekilde organizma boyamaya ihtiyaç duyulmadan ve hücre bölünmesi gibi
yaşamsal faaliyetleri esnasında canlı organizma rahatlıkla incelenebilir.
8.3.3.1.2.3 Polarizasyon Mikroskobu
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Diğer mikroskoplardan farklı olarak döner bir tabla ile iki adet prizmaya sahiptir. Hücre
ve dokuların bazı kısımları polarize ışığa farklı tepki verir. Polarizan prizma tarafından ayrılan
ışık demetlerinden biri objeden diğeri ise kırılarak obje dışından geçer ve ikinci prizma
(analizör) yardımıyla tekrar birleşirler. Keratin, kristal, sinir ve kas fibrilleri, nişasta gibi hücre
yapıları ve bölünmedeki mitotik yapının gösterilmesinde kullanılabilen mikroskoplardır.
8.3.3.1.2.4 İnterferens Mikroskobu
Bir çeşit faz kontrast mikroskobu olup ışık demetinin kullanımı yönünden farklıdır. Bir
ışık demeti örnekten geçerken, diğeri ise ışıktan geçemeyen ışık demetidir. İncelenen
numunenin farklı bölgelerindeki yoğunluk farkları sayesinde kırılma indeksleri farklılık
gösterir. Bu farklılıkların yardımıyla renkli bir görüntü oluşumunu sağlar.

8.3.3.1.2.5 Flouresan Mikroskobu
Bazı cisimler kısa dalga boyuna sahip ultraviyole ışınlarını absorbe ederek daha büyük
dalga boyuna sahip ışınlar yayarlar ve floresans olarak adlandırılır. İncelenecek olan numune
Vitamin A, riboflavin, porfirin, kloroplast gibi doğal olarak floresans bir madde değilse
florokrom denilen flöresan parlama özelliğindeki bir boya ile boyanmaları gerekir. Doku
veyahut hücre içerisinde ya da üzerindeki bir yapının antijenik yapıların floresan boya ile
bağlanmış antikorlarla bağlanması yani immunolojik yöntemlerle boyanarak floresans özellik
kazandırılması yöntemi immunoflöresan yöntem olarak adlandırılır. Floresan mikroskoplar
bakteri, virüs ve protozoa enfeksyonlarının diagnozunda yaygın olarak kullanılmaktadır.
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Şekil 8.6 Çeşitli mikroskop çeşitlerinden elde edilen görüntüler. Sağdan sola
sırasıyla Elektron mikroskobu, faz kontrast ve ışık mikroskobu (Leica
Biosystems Inc. ve Mescher A. 15 th. Edition. Junqueira’s Basic
Histology Text&Atlas Mc Graw Hill Lange’ dan alınmıştır.)

8.3.3.1.2.6 Stereomikroskop
Işığın incelenecek nesnenin içinden geçmesi yerine numune yüzeyinden yansıtıldığı
düşük büyütme gücüne sahip olan özel mikroskoplardır. Stereoskopik ya da diseksiyon
mikroskobu olarak da adlandırılırlar. Her biri ayrı optik yola sahip iki okulerin kullanılarak sağ
ve sol göz için ayrı bakış açıları oluşturulur. Bu sayede incelenen objenin üç boyutlu görüntüsü
incelenmiş olur.

8.3.3.1.2.7 Elektron Mikroskobu
Elektron mikroskobunda ışık yerine bir elektron demeti kullanılır. Elektron
mikroskoplarında elde edilen görüntünün çözünürlüğü ışık mikroskoplardan çok daha
büyüktür. Bunun nedeni elektron demetinin dalga boyunun ışığın dalga boyundan çok daha
küçük olmasıdır. Elektronların dalga boyu görülen ışığın dalga boyundan 100.000 defa daha
küçüktür. Işık mikroskopları ile yaklaşık olarak 2000 kez büyütme gücü ile cisimler
incelenebilirken elektron mikroskoplarında yaklaşık olarak 100.000 katlık büyütme gücü ile
ışık mikroskobunda incelenemeyen hücre içi organeller, bakteri ve virüsler gibi yapıları
inceleyebilmek mümkündür. Işık mikroskoplarında ışığın odaklanması için kullanılan cam
mercek sistemleri yerine elektron mikroskoplarında vakumlu bir tüp sistemi içerisinde
elektromanyetik mercekler kullanılır. Transmisyon elektron mikroskobu (TEM) ve Scanning
elektron mikroskobu (SEM). TEM de 10-20 nm inceliğinde hücre kesitlerinde hücrenin tüm
organelleri incelenebilir. SEM de canlıların, cisimlerin yapıları üç boyutlu olarak incelenebilir.
Oldukça pahalı cihazlardır.
8.3.3.1.2.8 Işık Mikroskobu
Işık mikroskobunda ışık kaynağı, bir lamba veya gün ışığı olabilir. Gelen ışık cam
mercekten oluşan kondansöre geldikten sonra inceleyeceğiniz objeden geçerek, yine camdan
yapılmış bir objektif ile fokuslanır. Işık mikroskobu temel olarak mekanik ve optik bölüm
olmak üzere iki ana kısımdan oluşur. .Bir ışık mikroskobunun büyütme gücü Okülerin
büyütme gücü ile objektifin büyütme gücünün çarpımı ile elde edilir. (Şekil 8.7)
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Mikroskop büyütme gücü= Oküler büyütme gücü X Objektif büyütme gücü

A-MEKANİK BÖLÜM:
1-Ayak:
Mikroskobun tüm ağırlığını taşıyan genelde yatay olarak U biçiminde olan metal kısım.
2-Statif:
Oküler, objektif ve tabla statif ile birleşirler. Statifin bir diğer adı mikroskop koludur.
Mikroskobun bir yerden bir yere taşınmasını sağlayan kol gibidir. Tüm mikroskop parçaları
statife bağlanmaktadır. Bazı mikroskoplarda statifle ayak kısmının bağlandığı yerler vida ile
birleştiğinden gerektiğinde mikroskop bu noktadan arkaya doğru yatırılabilir.
3-Ayna ve Işık Kaynağı:
Ayna, ışık kaynağından alınan ışığın toplanarak yansıtılmasını sağlar. Genellikle bu
ayna konkavdır. Gelişmiş mikroskoplarda ayna yerine elektrik kablosuyla alınan elektriği ışığa
dönüştüren ışık kaynağı vardır.
4-Tabla:
Mikroskopta preparatın konulduğu yerdir. Hareketli veya sabit olabilir. Hareketli
olanlarda tabla mikro veya makro vidayla yukarı ve aşağı yönde hareket ettirilir.
5-Şaryo:
Tablanın (yatay düzlemde) 90o sağa-sola veya ileri-geri hareketini sağlayan tablanın
altında bulunan mekanik kısımdır.
6-Makro ve Mikro Vida:
Statifin üzerinde genellikle ayağa yakın kısımda bulunur. Makro vidanın hareketiyle
büyük, mikrovidanın hareketiyle küçük hareketlerle tabla yukarı aşağı hareket ettirilir.
Görüntüyü bulabilmek için mutlaka 4X ya da 10X objektifle ve makro vidayla çalışmak
gerekir. Ardından 40X ve diğer objektif değerlerinde ise mutlaka mikro vidayla çalışılacaktır.
Aksi takdirde preparat kırılabilir ve objektif zarar görebilir.
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Şekil 8.7 Işık mikroskopu ve bölümleri (Leica Biosystems Inc.’den alınmıştır.)

B-OPTİK BÖLÜM:
1-Kondansör Takımı:
Kondansör ışığı bir noktada toplar ve yoğunlaştırır. Takımın içinde en altta süzgeç,
onun üstünde diyafram, diyafram kolu en üstte de mercek takımı bulunur. Diyafram kolu ile
ışık miktarı incelenecek objeye göre azaltılır veya arttırılır. Genellikle boyasız incelenen
objelerde diyafram kapatılır. Çünkü bu objeler boyasız olduğu için ışığı fazla geçirirler.
2-Tüp:
Üzerinde oküleri taşır. Dik veya eğik biçimde olabilir.
3-Oküler:
Mikroskobun üst kısmında bulunan tüpe takılı olarak bulunurlar. Yaygın olarak
mikroskoplarda 5X, 7X, 10X, gibi büyütme gücüne sahip oküler tercih edilir. Oküler kendi
büyütme güçleriyle birlikte objektifte büyütülen görüntüyü 5X-10X kat arasında bir kere daha
büyütürler.
4-Objektif ve Revolver
Objektifler revolverde sıralanırlar. Revolver tüpün alt ve ön kısmında bulunur ve kendi
ekseni etrafında 3600 dönebilir. Objektiflerin büyütme gücü 4X, 10X,20X 40X, 60X, 100X
büyüklüklerinde olabilir. 4X, 10X, 40X kuru sistemli objektiflerdir ve preparatla objektif
arasında hava bulunur.
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100X immersiyon objektifidir. Bu objektifte inceleme yapabilmek için mutlaka
immersiyon yağı gibi, ışığı kırma indisi yüksek olan bir yağ kullanılır. Preparatın üzerine bir
damla damlatılarak, bu damla immersiyon objektifi ile temas ettirilerek preparat üzerinde
gezdirilir. İnceleme bittiğinde mikroskobun objektifi mutlaka %70 lik isopropil alkolle
nemlendirilmiş özel pamuklu bez ile nazikçe temizlenmelidir.

Uygulamalar
Histoloji, hücre ve doku,
Mikroskop,
Mikroskobun kullanım alanları,
Histoloji laboratuvarında bulunan malzemeler, kimyasal ve cihazlar.
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Uygulama Soruları

Bu bölüm soruları genel soru değerlendirmesi içinde verilmiştir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Sağlık bilimleri ile ilgili eğitim veren fakültelerden biri olan Veteriner fakültelerinde
temel bilimler bölümünde iki yarı yıl ders olarak okutulan Histoloji, Biyoloji biliminin alt
dallarından birisidir. Histoloji Histos: doku ve Logos: bilim, yani doku bilimi anlamına gelen
iki yunanca kökenli kelimeden oluşmuş bir sözcüktür. Histolojinin inceleme alanında bitki ve
hayvan dokuları yer almaktadır. Histoloji mikroskobik anatomi olarak da tarif edilmektedir.
Başlangıçta anatomi dersi içerisinde okutulan histoloji 1872 yılında anatomiden ayrılarak İlmi Ensac-ı Hücreviyye ismi ile bağımsız bir ders haline gelmiştir. 1982 yılında morfoloji 1993
yılında Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı olarak ayrılmıştır. Histoloji bilim dalında
canlıları oluşturan yapılardan özel yöntemlerle parçalar alınıp özel işlemlerden geçirildikten
sonra dokuya uygun boyalar uygulanarak preparatlar hazırlanır. Daha sonra bu preparatlar
mikroskop yardımıyla incelenir ve görüntülenir. Yapılan bu incelemeler hücre ve doku
düzeyinde gerçekleşir. Histolojide dokunun parafine gömülmesine kadar olan aşamaya doku
takibi denir. Birçok cihaz ve kimyasal bu aşamada kullanılmaktadır. Bunlardan birkaçı
histokinet, mikrotom, doku gömme cihazıdır. Dokular öncelikle fiksatifler içerisine alınırlar.
Sonrasında çeşitli alkol serilerinin kullanıldığı kimyasallar kullanılarak takipten geçerler.
Ardından parafine gömülerek sert kesit alınacak duruma getirilirler. Mikrotom adı verilen
cihazlarla mikron düzeyinde kesitler lam üzerine alınarak boyanmak üzere işlenirler. Boyanan
preparatlar mikroskopta incelenir. Kullanılan ışık kaynağına göre çeşitli büyütme gücüne sahip
mikroskoplar vardır. Sıklıkla kullanılan ışık mikroskobudur.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdakilerden hangisinde Histolojinin tanımı doğru verilmiştir?
a- Doku bilimi
b-Canlı bilimi
c-Hayvan bilimi
d- Bitki bilimi
e-Çevre bilimi

2-Aşağıdaki hayvanlardan hangisi histolojide kullanılan cihazlardan biri değildir?
a- Doku gömme cihazı
b- Histokinet
c- Mikrotom
d- sıcak su küveti
e-Ultrason

3-Aşağıdakilerden mikroskobun büyütme gücünü veren formüldür?
a-Objektif sayısı X Oküler büyüklüğü
b- Oküler büyütme gücü X Objektif büyütme gücü
c-Oküler büyütme gücü + Objektif büyütme gücü
d-Oküler büyütme gücü X Oküler büyütme gücü
e-Oküler büyütme gücü X Objektif sayısı

4-Aşağıda verilen mikroskoplardan hangisinde büyütme gücü en yüksektir?
a- Işık mikroskobu
b- Floresan mikroskop
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c-Stereomikroskop
d-Elektron mikroskobu
e-Faz kontrast mikroskobu

5-Aşağıdakilerden hangisi mikroskobun optik kısmına aittir ?
a-Makro vida
b-Objektif
c-Mikro vida
d-Şaryo
e-Tabla
Cevaplar
1) A
2) E
3) B
4) D
5) B
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9. HİSTOLOJİK TEKNİKLER VE UYGULAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Veteriner Histolojide kullanılan doku takip aşamaları hakkında bilgi sahibi olunacaktır
9.2. Dokuların iki boyutlu kesitlerinin alınması ile ilgili bilgi sahibi olunacaktır
9.3. Otoradyografi yöntemi hakkında bilgi sahibi olunacaktır
9.4. Histokimya hakkında bilgi sahibi olunacaktır
9.5. İmmünohistokimya hakkında bilgi sahibi olunacaktır
9.6. Hücre ve doku kültürü hakkında bilgi sahibi olunacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Histoloji laboratuvarında kullanılan doku takip yöntemi nedir?
Doku takip yönteminin aşamaları nelerdir?
Tespit, boyama nasıl yapılır?
Sıklıkla kullanılan boyama teknikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kazanım

Konu

Doku takibi

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Histoloji
Konu ile ilgili temel
laboratuvarında
dokunun bilgiler görsel ve işitsel
takip edilme aşamaları ve olarak verilecektir.
boyama hakkında bilgi sahibi
olunacaktır

Dokuların 2 boyutlu
Alınan örneklerin ve
Konu ile ilgili temel
kesitlerinin alınması
kesitlerin doğru alınması için bilgiler görsel ve işitsel
dikkat edilecek noktalar olarak verilecektir.
hakkında
bilgi
sahibi
olunacaktır
Otoradyografi,
Histokimya,
İmmunhistokimya

Hücre
Kültürü

ve

Laboratuvarda doku
takibinden sonra dokunun
özel bölümlerini belirgin hale
getirmek için kullanılan
yöntemler hakkında bilgi
sahibi olunacaktır
Doku
Hücrelerin
laboratuvar ortamında özel
besi
yerleri
içerisinde
büyütülerek
çalışmaların
yapıldığı teknikler hakkında
kısaca
bilgi
sahibi
olunacaktır

Konu ile ilgili temel
bilgiler görsel ve işitsel
olarak verilecektir.

Konu ile ilgili temel
bilgiler görsel ve işitsel
olarak verilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Doku takibi
Kesit alma
Otoradyografi
Histokimya
İmmunohistokimya
Hücre ve doku kültürü
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9.1.Doku takip aşamaları
Histoloji alanının rutin incelemelerinde sıklıkla ışık mikroskobu teknikleri kullanılsa da
daha ayrıntılı çalışmalar için yüksek büyütme özelliğine sahip elektron mikroskobu
kullanılmaktadır. Moleküler düzeydeki ayrıntıların incelenmesi ise immunohistokimya,
histokimya ve hücre-doku kültürü teknikleri yardımıyla yapılmaktadır.
Canlıyı oluşturan hücre ve organlar çeşitli teknikler yardımıyla mikroskop ile
incelenmeye hazır hale getirilmektedir. Dokular ışık mikroskobu yardımıyla içerisinden ışık
geçirilerek incelenmektedir. Ama çoğu zaman dokunun yapısının kalınlığı, ışığın doku
içerisinden geçmesine engel olmaktadır. Bu amaçla incelenecek dokuların doku takibi olarak
adlandırılan sıralı bir dizi işlemden geçmesi gerekmektedir. Bu işlemler sırasıyla tespit,
dehidrasyon (sudan arındırma), şeffaflaştırma, parafinle doyurma, gömme ve kesit alma
olarak isimlendirilmektedir. (Şekil 9.1) Bu doku takip işlemleri sonunda elde edilen
preparatlarda dokunun yapısı ve moleküler yapısı bozulmadan korunmaktadır. Ancak doku
takip işlemleri sırasında meydana gelecek aksaklıklarda dokuların yapısı bozulabilir ya da doku
hazırlama kusurları (artefakt) oluşabilmektedir.

Şekil.9.1. Doku takip aşamaları (Mescher A. 13 th. Edition. Junqueira’s Basic
Histology Text&Atlas Mc Graw Hill Lange’den modifiye edilmiştir)
9.1.1 Tespit (Fiksasyon): Tespitin amacı, hücre ve dokuların bakteri ya da hücre
içerisinde yer alan enzimlerle parçalanmasını (otoliz) engelleyerek, canlı organizmadaki
formunda kalmasını sağlamaktır. Bu amaçla dokular vücuttan alındıktan sonra kısa sürede
işlenmelidir. Tespit yöntemleri fiziksel ve kimyasal olarak ikiye ayrılmaktadır.
9.1.1.1. Fiziksel Tespit: Kurutma, dondurma ve ısıtma yöntemi fiziksel tespit için
kullanılan modellerdir. Kurutma ve ısıtma genellikle froti şekline getirilen yayma preparatlarda
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etüv ya da mikrodalga yardımı ile uygulanmaktadır. Bu tip tespit yöntemleri daha çok
hematolojik ve mikrobiyolojik boyaların kullanıldığı zamanlarda tercih edilmektedir.
Dondurma yönteminde ise dokuların ivedilikle dondurulması esasına dayanır. Dokular sıvı azot
ya da solid karbondioksitte (kuru buz) dondurularak tespit edilir ve kriyostat adı verilen
dokuların soğukluğunu koruyan cihaz içerisinde yer alan mikrotom ile dokulardan ince kesitler
alınır. Genellikle hızlı teşhis gereken durumlarda tercih edilmektedir.
9.1.1.2. Kimyasal Tespit: Kimyasal ajanlar ve karışımları kullanılarak yapılan tespit
yöntemidir. Kimyasal tespitte protein denatüre eden maddeler, çapraz bağlantı yapan
kimyasallar veya oksidan ajanlar kullanılır. Formaldehid, Glasiyalasetik asit, Etil alkol,
Merküri klorür, Pikrik asit, Aseton, Osmiyum tetraoksit, Glutaraldehid kimyasal tespit için sık
kullanılan kimyasal ajanlardır. Işık mikroskopu incelemelerinde sıklıkla proteinler arası çapraz
bağ oluşmasını sağlayan formaldehit sıklıkla kullanılır. Elektron mikroskobi incelemelerinde
ise dokular proteinler arası çapraz bağ oluşmasını sağlayan gluteraldehid ile fikse edilir.
Elektron mikroskopi incelemelerinde glutaraldehit fiksasyonu sonrasında zar lipitlerinin
fiksasyonunda etkili olan tamponlu osmium tetroksid çözeltisi ile fikse edilmektedir. Fiksasyon
çözeltisinin hacmi, doku örneğinin mutlaka 10-20 kat fazlası olacak şekilde ayarlanmalıdır.
Fiksasyon çözeltisinin pH’ı, ortamın ısısı, tespit solüsyonlarının doku içine yayılma gücü ve
fiksasyon süresi de tespiti etkileyen diğer faktörlerdir.
Kimyasal

tespit

perfüzyon

ve

immersiyon

(daldırma)

yöntemi

olarak

uygulanabilmektedir. Perfüzyon fiksasyon yöntemi, anestezi altındaki hayvanın göğüs kafesi
açılarak kalbin sol ventrikülünden izotonik serum verilirken, sağ atriumdan açılan delikten
kanın boşalması sağlanır. Ardından izotonik serum kesilerek fiksatif verilmeye başlanır.
Fiksatif verilen doku ve organlar fikse oldukça sertleşir. İmmersiyon (daldırma) yöntemi ise
laboratuvarlarda sıklıkla kullanılan bir fiksasyon yöntemidir, fikse edilecek doku parçalarının
daha önceden hazırlanmış fiksasyon çözeltisinin içinde doku tipine göre farklı sürelerde
bekletilerek yapılmaktadır. Ayrıca kemik ve kemik içeren sert dokular rutin tespit sonrası kolay
doku takibi için dekalsifikasyon solüsyonlarının kullanılmasını gerektirmektedir.
Tespit sonunda bir sonraki aşama olan dehidrasyona geçmeden önce akar su altında
tespit solüsyonundan arındırılmalıdır.
Sık kullanılan bazı tespit solüsyonları ve içerikleri aşağıdaki gibidir.
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%10’luk tamponlu formalin
Rutinde sıklıkla tercih edilen proteinler, lipidler ve karbonhidratlar için uygun diffüzyon
gücü yüksek ve hızlı bir fiksatiftir. Tamponlu formalin ile tespit edilen dokular yıllarca
boyanma özelliğini kaybetmeden saklanabilmektedir.
%37-40’lık Formalin.......................100ml
Distile su..........................................900ml
Sodyum fosfat monobasik................4.0g
Sodyum fosfat dibasik(anhidrat)..........6.5g
Bouin Solusyonu
1897’den beri kullanılan bu solusyon birçok dokunun tespiti için uygundur. Taze olarak
hazırlanmalıdır. Hızlı bir fiksatiftir, doku boyuna ve cinsine bağlı olarak 4 ile 12 saat arasında
dokuyu tespit eder. Tespit sonunda doku içinde kalan pikrik asitin temizlenmesi için %50 ve ya
%70’lik alkol serileri ile yıkanması gerekir. Testis biyopsilerinin tespitinde önerilmektedir.
DNA

degradasyonuna

yol

açabildiğinden,

intakt

DNA

gerektirilen

çalışmalarda

kullanılmamalıdır.
Suda doymuş pikrik asit solusyonu.......750ml
%37-40 formol.........................................250ml
Asetik asit................................................50ml
9.1.2.Dehidrasyon: Doku içindeki suyun uzaklaştırılma aşamasıdır. Bu aşamada
kullanılan dehidrasyon sıvısı ile doku içerisindeki sıvı yer değiştirir. En sık kullanılan
dehidrasyon çözeltisi etanol ve asetondur. Dokular yükselen konsantrasyonlarda (%70֯’den
100֯’e doğru) dehidrasyon çözeltileri ile muamele edilir.
9.1.3.Şeffaflaştırma Parlatma olarak da bilinen bu aşamada amaç dokuları
saydamlaştırmaktır. Ayrıca bu aşamada dehidrasyon aşamasında doku içine diffuze olan alkol
uzaklaştırılır. En yaygın kullanılan şeffaflaştırma solusyonları, ksilol, benzen, toluen,
chloroform, metilbenzoat gibi maddelerdir.
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Şekil 9.2. Doku gömme ve blok haline getirme aşamaları. (Leica Biosystems
Inc.’den alınmıştır.)

9.1.4 Emdirme: Suyu giderilmiş şeffaflaştırılmış dokuların içerisine gömme
metaryalinin emdirilmesi aşamasıdır. Bunun amacı dokunun hem uzun süreler bozulmadan
saklanması hem de mikrotomla rahatlıkla ince kesit alınmasını sağlamaktır. Bu aşamada
gömme metaryaline uygun emdirme metaryali seçilir.
Bu aşamada parafine gömülecek dokular için, erime sıcaklığı 40֯C olan yumuşak parafin
dokunun içine emdirilir. Parafinin dokulara kolayca emdirilmesi için vakumlu ortam tercih
edilmelidir. Rezin içine gömülecek dokular ise etil alkolle dehidre edildikten sonra ilk olarak
proplen oksit ya da aseton gibi çözücülerle seyreltilmiş plastik madde (epon, epoksi-rezin gibi)
doku içine emdirilir.
9.1.5. Gömme Emdirilme işlemi bittikten sonra dokular rahat kesit alınabilmesi için
erime sıcaklığı 55- 58 ֯C olan parafin içerisine ya da saf rezine gömülerek bloklar haline getirilir.
Sertlesen doku blokları kesit almaya uygundur. (Şekil 9.2)
9.1.6. Kesit alma Blok haline getirilmiş dokulardan istenilen kalınlıklarda kesitlerin
alındığı aşamadır. Alınan kesitler 38-39 ֯C sıcaklıktaki distile su içerisinde yüzdürülerek
kırışıklıklarının açılması sağlanır ve lamlara yerleştirilir. Bazen bu sıcak suya kesitlerin
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lamların daha iyi tutunmasını sağlayan jelatin de eklenebilir. Elektron mikroskop
çalışmalarında epoksi-rezine gömülen dokulardan kesitler cam ya da elmas bıçaklarla
ultramikrotom yardımıyla alınır. Normal mikrotomla kesitler 1-10 μm kalınlığında alınırken
ultramikrotomla 1 μm’den daha ince kesitler alınır. Elektron mikroskopi kesitleri lamlar yerine
kafes şeklinde grid adı verilen bakır ya da nikel taşıyıcılar üzerine alınır. (Şekil 9.3)

Şekil 9.3. Kesit alma ve preparat haline getirme aşamaları (Leica Biosystems
Inc.’den alınmıştır.)

9.1.7. Boyama Çoğu hücre ve hücrelerarası madde renksizdir bu nedenle dokuları
mikroskop altında inceleyebilmek için öncelikle boyanması gerekmektedir. Boyama işlemine
geçmeden önce lamlara alınan parafin kesitlerden parafinin uzaklaştırılması gerekir. Bu işlem
için histoloji laboratuvarlarında genellikle ksilolden yararlanılmaktadır. Ksilol serilerinden
sonra doku alçalan alkol serilerinden geçirilir ardından tercih edilen boyama yöntemi uygulanır.
9.1.8. Kapatma Boyama sonrası yükselen alkol serilerinden geçirilen preparatlar
ardından ksilol serisinden geçirilir ve ksilol ile uyumlu kapatıcılarla kapatılır. Kapatma işlemi
için genellikle entellan tercih edilse de kanada balsamı gibi kapatıcılar da kullanılmaktadır.
9.1.9. Boyalar
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Dokuları renklendirmek için kullanılan boyalar dokunun asidik ve bazik bileşenlerini
seçici olarak boyar ve dokuların iyonize olabilen bileşenleriyle elektrostatik bağlar kurar.
Dokuların negatif yüklü kısımları bazik boyalarla daha rahat boyanır ve bazofilik olarak
adlandırılır. Pozitif yüklü kısımlar ise asit boyalar ile boyandığı için asidofilik olarak
isimlendirilmektedir. Sık kullanılan boyalardan olan hematoksilen bazik bir boya olmasından
dolayı dokuyu mavi-mor renge boyarken, asidik bir boya olan eozin dokuyu pembe kırmızı
renge boyamaktadır. Ayrıca kullanılan boya, dokuyu kendi rengi ile aynı renge boyuyorsa
ortokromatik boya, kendi renginden farklı bir renge boyuyorsa metakromatik boya olarak da
isimlendirilmektedir.
Boyalar genellikle suda hazırlansa da alkol veya asetonda eritilerek hazırlanan boyalar
da vardır. Boyamalar tek bir boyama yöntemiyle yapıldığı gibi birkaç boyama yöntemi bir arada
da kullanılabilmektedir. Hematoksilen-eozin ve masson veya mallory trikrom boyama
yöntemleri birden fazla boyama yöntemi kullanılan bileşik boyama yöntemlerindendir.
Hematoksilen-eozin histoloji ve patoloji laboratuvarlarında kullanılan rutin boyama
yöntemidir. Hematoksilen asidik içeriği nedeniyle çekirdeği mor-maviye boyarken eozin
hücre içinde yer alan mitokondri, salgı granülleri ve kollagen gibi yapıları pembe-kırmızıya
boyamaktadır. Trikrom boyalar ise çekirdek ve sitoplazmayı çok iyi bir şekilde boyarken
dokunun diğer yapısal özelliklerinin de daha kolay belirlenmesini sağlamaktadır.
Özel amaçlarla kullanılan bazı boyama yöntemleri de vardır. Çeşitli organik ya da
inorganik maddelerin doku içerisindeki yerleşimini tespit etmek amacıyla kullanılan, periyodik
asit shiff (PAS), alcien-blue, Prusya mavisi gibi boyalar kullanılmaktadır. Bu tip boyamalar
organik ya da inorganik maddeler ile reaksiyona giren renkli boyaların çöktürülmesine esasına
dayanmaktadır.

Periodic acide schiff (PAS) boyası dokuların karbonhidrat, glikojen

içeriğini göstermektedir. Glikozaminoglikogan ve asidik proteinler ise alcien mavisiyle
belirlenmektedir. Doku içindeki demir varlığını belirlemek için de Prusya mavisi
kullanılmaktadır. Merkezi sinir sistemi boyamalarında da metal emdirme yöntemlerine sıklıkla
başvurulmaktadır.
Boyama işleminin ardından preparatlar, yükselen konsantrasyonlarda alkollerden
geçirilerek sudan arındırılır ve preparatlar kurumaya alınır. Kuruyan preparatlar ksilol ile
parlatılır ve daha uzun süre saklanılabilmesi için entellan gibi ksilol ile uyumlu kapatıcılarla
kapatılır.
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9.2. Dokuların 2 boyutlu kesitlerle yorumlanması:
Hücre ve dokular 3 boyutlu yapılar olmasına rağmen histolojik çalışmalarda 2 boyutlu
olarak incelenmektedir. Bu sebeple çalışmalarda doğru yorum yapılabilmesi için bu özelliğin
doğru anlaşılması gerekmektedir. Boru benzeri tubüler dokularda yuvarlak ve oval yapılar
değişik boyutlarda görülebileceği gibi kenar kısmından teğet geçen kesitlerde lümen
gözlenemeyeceği için sadece tubüllerin hücresel kısmı görülecektir. (Şekil 9.4)

Şekil 9.4. 3 boyutlu yapıların 2 boyutlu olarak yorumlanması (Mescher A. 15 th.
Edition. Junqueira’s Basic Histology Text&Atlas Mc Graw Hill Lange’ nden alınmıştır)
9.3. Otoradyografi
Mikroskopik otoradyografi hücre veya doku kesitlerindeki yeni sentezlenen
makromoleküllerin (DNA, RNA, protein, glikoprotein ve polisakkarit) yerlerini belirlemek
için kullanılan yöntemdir. Makromoleküllerin içerisine emdirilen radyoaktif metabolitler
moleküllerin bulundukları özgül bölgelerde düşük radyasyon yarar. Radyasyon yayan bu
hücrelere karanlık odada radyasyon için mikro algılayıcı olaran gümüş bromür kristalleri ile
kaplanır. Radyasyon alan gümüş bromür kristalleri indirgenerek makromoleküllerin ışık
mikroskobu ya da TEM (Transmisyon elektron mikroskobu) ile küçük siyah metal
tanecikleri şeklinde yerinin saptanmasını sağlar. (Şekil 9.5)
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Şekil 9.5. Otoradyografi görüntüsü (Mescher A. 15 th. Edition. Junqueira’s Basic
Histology Text&Atlas Mc Graw Hill Lange’ den alınmıştır)
9.4. Histokimya: Doku ve hücre içerisindeki organik ve inorganik maddelerin
varlığını ve yerleşimini tespit etmeye yarayan histoloji tekniğidir. Bu histolojik teknikte
incelenen maddenin meydana gelen kimyasal olaylar zinciri sonucunda ortaya çıkan renkli
bileşiğin çöktürülmesiyle dokuda bulunduğu yeri ve miktarı tespit edilmesi amaçlanır. Bu
yöntem ile protein ve aminoasitler, nükleik asit ve nükleoproteinler, karbonhidratlar, lipidler,
lipoproteinler, enzim, pigment ve inorganik maddelerin varlığı tespit edilebilir. Örneğin
periodic acide schiff (PAS) boyama yöntemi ile glikojen gibi polisakkaritlerin varlığının tespit
edildiği bir histokimya yöntemidir.
9.5. İmmunohistokimya: Hücre ve dokularda bulunan antijenlerin antijen-antikor
reaksiyonu ile gösterildiği histolojik bir yöntemdir. Bu yöntemin güvenilirliği nedeniyle
patolojide birçok hastalığın tanısını koymada sıklıkla tercih edilen yardımcı yöntemdir. Ayrıca
bazı hastalıkların prognozunun özelliklerin önceden belirlenmesinde rol oynamaktadır. (Şekil
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9.6)

Şekil 9.6. İmmunofloresan çalışma prensibi ve ghrelinin testiste
immunohisyokimya metodu ile gösterilmesi
9.6. Hücre ve Doku Kültürü: Hücre kültürü, prokaryot, ökaryot ve bitki hücrelerinin
doğal ortamları dışında kontrollü koşullar altında çoğaltıldığı yöntemdir. Yöntemin kullanılma
amacı, hemen her dokunun özelleştiği fonksiyona benzer şekilde, mümkün oldukça fazla sayıda
ve deneysel çeşitlilikte hücreyi in vitro koşullarda sağlamak ve kullanıma sunmaktır. Pratikte
genellikle kültür için hayvan hücreleri tercih edilmektedir. Hücrenin temel biyolojik yapısının
ortaya konulmasında önemli role sahiptir.
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Uygulamalar
Doku takibi aşamaları
Boyama
Kesit alma
Özel teknikler
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Canlıyı oluşturan hücre ve organlar çeşitli teknikler yardımıyla mikroskop ile
incelenmeye hazır hale getirilmektedir. Bu amaçla incelenecek dokular doku takibi olarak
adlandırılan sıralı bir dizi işlemden geçmesi gerekmektedir. Bu işlemler sırasıyla tespit,
dehidrasyon (sudan arındırma), şeffaflaştırma, parafinle doyurma, gömme ve kesit alma
olarak isimlendirilmektedir. Bu doku takip işlemleri sonunda elde edilen preparatlarda dokunun
yapısı ve moleküler yapısı bozulmadan korunmaktadır. Tespitin amacı, hücre ve dokuların
bakteri ya da hücre içerisinde yer alan enzimlerle parçalanmasını (otoliz) engelleyerek, canlı
organizmadaki formunda kalmasını sağlamaktır. Tespit yöntemleri fiziksel ve kimyasal olarak
ikiye ayrılmaktadır. Tespit sonunda bir sonraki aşama olan dehidrasyona geçmeden önce akar
su altında tespit solüsyonundan arındırılmalıdır. %10’luk tamponlu formalin, Bouin
Solusyonu sıklıkla kullanılan fiksatiflerdendir. Dokulardan su uzaklaştırılması yükselen alkol
konsantrasyonlarında (%70֯’den 100֯’e doğru) dehidrasyon çözeltileri ile gerçekleştirilir.
Şeffaflaştırma bu aşamada dehidrasyon aşamasında doku içine diffuze olan alkolü
uzaklaştırılır. En yaygın kullanılan şeffaflaştırma solusyonları, ksilol, benzen, toluen,
chloroform, methylbenzoat gibi maddelerdir. Dokular devamında kullanılan tekniğe uygun
şekilde parafin veya rezin içerisinde bekletilirler. Gömme emdirilme işlemi bittikten sonra
dokular rahat kesit alınabilmesi için erime sıcaklığı 55- 58 ֯C olan parafin içerisine ya da saf
rezine gömülerek bloklar haline getirilir. Sertlesen doku blokları kesit almaya uygundur.
Sonrasında hazırlanan dokulardan özel bıçaklar ve mikrotom yardımıyla kesitler alınır.
Sonrasında kesitlerden parafin uzaklaştırılır ve doku uygun şekilde boyanır ve üzeri yapıştırıcı
yardımı ve lamel ile kapatılır. Hücre ve dokular 3 boyutlu yapılar olmasına rağmen histolojik
çalışmalarda 2 boyutlu olarak incelenmektedir. Otoradyografi mikroskopik otoradyografi
hücre veya doku kesitlerindeki yeni sentezlenen makromoleküllerin (DNA, RNA, protein,
glikoprotein ve polisakkarit) yerlerini belirlemek için kullanılan yöntemdir. Histokimya doku
ve hücre içerisindeki organik ve inorganik maddelerin varlığını ve yerleşimini tespit etmeye
yarayan histoloji tekniğidir. İmmunohistokimya hücre ve dokularda bulunan antijenlerin
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antijen-antikor reaksiyonu ile gösterildiği histolojik bir yöntemdir. Bu yöntemin güvenilirliği
nedeniyle patolojide birçok hastalığın tanısını koymada sıklıkla tercih edilen yardımcı
yöntemdir. Hücre ve Doku Kültürü hücre kültürü, prokaryot, ökaryot ve bitki hücrelerinin
doğal ortamları dışında kontrollü koşullar altında çoğaltıldığı yöntemdir.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdakilerden hangisi doku takibi aşamalarından değildir?
a- Parafine gömme
b-Kesit alma
c-Hücre kültürü
d-Boyama
e-Deparafinizasyon
2-Aşağıdakilerden hangisi laboratuvarda kullanılan boyalardan değildir?
a- PAS
b- Ksilol
c- Hematoksilen&Eosin
d- Alcien mavisi
e-Masson
3-Aşağıdakilerden hangisi ışık mikroskobunda özel bölgeleri belirlemek için antikor kullanılan
yöntemdir?
a-PAS boyama
b- Hematoksilen&Eosin
c-Masson boyası
d-Hücre kültürü
e-İmmünohistokimya
4-Aşağıdakilerden hangisinde parlatma ile ilgili verilen bilgi doğrudur?
a- Dokunun ışık geçirgenliğini arttırır
b- Dokunun tespitinde kullanılır
c-Boyayı daha iyi almasını sağlar
d-Dokulardan alkolü arındırır
e-Doku kesit almada kullanılır
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5-Aşağıdakilerden hangisnde hücreler laboratuvar ortamında çoğaltılarak çalışılır?
a-Elektron mikroskobu
b-İmmünohistokimya
c-Otoradyografi
d-Hücre ve doku kültürü
e-Histokimya
Cevaplar
1) C
2) B
3) E
4) A
5) D
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10. HÜCRE YAPISI VE HÜCRE ORGANELLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1.Hücre yapısı, hücreyi oluşturan moleküller, hücre tipleri,
10.2. Hücrenin bölümleri, hücreyi oluşturan organeller ve görevleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Hücre nedir?
Hücrenin yapısında hangi moleküller bulunur?
Hücrenin bölümleri nelerdir?
Hücre zarından madde iletimi nasıl gerçekleştirilir? Madde taşınmasının çeşitleri
nelerdir?
Hücre organelleri nerede bulunur ve görevleri nelerdir?
Bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kazanım

Konu

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Hücre nedir

Hücrenin
yapısı
Konu ile ilgili temel
nedir? Prokaryot ökaryot bilgiler görsel ve işitsel
hücre nedir? gibi hücre olarak verilecektir.
çeşitleri hakkında bilgi sahibi
olunur

Hücrenin bölümleri

Hücrenin, hücre zarı,
Konu ile ilgili temel
sitoplazma ve çekirdek bilgiler görsel ve işitsel
kısımları ile ilgili bilgi sahibi olarak verilecektir.
olunur

Hücre
madde geçişleri

zarından

Hücrenin organelleri

Hücre
zarında
gerçekleşen
pasif,
kolaylaştırılmış ve aktif
difüzyon hakkında bilgi
sahibi olunur. Endositoz ve
ekdositoz hakkında bildi
sahibi olunur.
Hücrenin
sitoplazmasında
bulunan
mitokondri,
endoplazmik
retikulum gibi organellerin
yerleşim yeri, yapısı ve
görevi hakkında bilgi sahibi
olunur.

Konu ile ilgili temel
bilgiler görsel ve işitsel
olarak verilecektir.

Konu ile ilgili temel
bilgiler görsel ve işitsel
olarak verilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Hücre
Hücre zarı
Hücre çeşitleri prokaryot ve ökaryot hücre
Bitki ve Hayvan hücresi
Hücre zarından madde taşınması
Hücrenin organelleri
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Giriş
10.1.Hücre yapısı, hücreyi oluşturan moleküller, hücre tipleri,
10.1.1 Hücre Yapısı
Hücre kavramı ilk defa 1665 yılında Robert Hooke‘un şişe mantarını mikroskopta
incelemesiyle keşfedilmiştir. Hooke şişe mantarının mikroskoptaki bal peteği görüntüsünden
dolayı görünen boşluklu yapılara odacık anlamına gelen “cellula” adını vermiştir. Daha
sonraları gelişmiş mikroskoplar ve teknoloji sayesinde aslında hücrenin boş bir yapı olmadığı
anlaşılmıştır.

Hücre organizmanın beslenme, büyüme, üreme, metabolizma gibi tüm

işlevlerine sahip olan en küçük fonksiyonel birimidir. Bazen bir organizmanın tamamı ya da bir
parçası olabilir. Örneğin amip, öglena organizmanın tüm işlevlerine sahip tek hücreli
canlılardır. Organizmanın bir parçası olarak da karaciğer hücresi, sinir hücresi vs örnek
verilebilir. Canlılar incelendiğinde bazı özellikler açısından farklı hücre grupları olduğu
görülebilir. Öncelikle temelde hücreler prokaryotik ve ökaryotik hücre olmak üzere ikiye
ayrılır.

Şekil 10.1 Prokaryot hücre (Prokaryot Hücre İle Ökaryot Hücre Arasındaki
Farklar, Tübitak, Bilim ve Teknik, 2002)
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10.1.1.1. Prokaryotik hücre: Bakteri, mavi-yeşil alg, riketsiya, mikoplazma gibi
canlılarda görülen yaklaşık 1-5 µm büyüklüğünde olan hücre tipidir. Bu hücrelerin kalıtım
materyalini çevreleyen bir zar yoktur. Kalıtım materyali halkasaldır ve hücrede serbest halde
bulunur. Ayrıca hücrenin protein sentezi, ATP (Adenozintrifosfat) sentezi gibi fonksiyonlarını
yerine getirecek olan özelleşmiş zarlı organelleri bulunmaz. Protein sentezinde görev alan
ribozom adı verilen organele sahiplerdir. Hücre duvarına sahiplerdir. Hücre iskeleti bulunmaz.
(Şekil 10.1)

Şekil 10.2. Ökaryotik hücre (Leslie P. Gartner, Color Atlas And Text Of Histology
Seventh Edition modifiye edilerek kullanılmıştır.)
10.1.1.2.Ökaryotik hücre: Bu tip hücrelerin en önemli özelliği hücre içerisinde
doğrusal olan bir kalıtım materyalinin özel bir zarla (çekirdek zarı) ile ayrılmış olmasıdır.
Ayrıca hücreye ait fonksiyonları yerine getirecek olan mitokondri, lizozom, golgi gibi zarlı
organellere sahiptir. Prokaryotik hücreye göre daha büyük hücrelerdir 3-200 µm.
Fonksiyonlarına göre farklı şekil ve büyüklüğe sahip olabilirler. Örneğin dişi üreme hücresi
olan oositler 100-150 µm büyüklüğündedir. Bir hücre oval, poligonal, yassı, kübik ve yuvarlak
şekle sahip olabilir. İnsanda yaklaşık 200 farklı tipte toplamda 10 14 hücre bulunmaktadır. Bu
kadar şekil ve büyüklük farkı olmasına rağmen temelde hücreler benzer yapılara sahiptirler. (
Şekil 10.2.)
10.1.2 Bitki ve Hayvan Hücreleri Arasındaki Farklar:
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Hayvan hücrelerinde plastidler hücre duvarı bulunmaz. Koful küçük ve çok sayıdadır.
Bitki hücrelerinde hücre duvarı vardır ve az sayıda büyük koful bulunur. Bitki hücrelerinde
hayvan hücrelerinde bulunan lizozom ve sentriol bulunmaz. Bitki hücreleri hücre duvarının çok
sert olması nedeniyle orta lamel oluşumu ile ortadan ikiye bölünür. Hayvan hücrelerinde ise
boğumlanarak bölünür.
10.1.3. Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler
Canlıların yapısına katılan temel bileşikleri inorganik ve organik olarak ikiye
ayırabiliriz. İnorganik bileşikler içinde su ve mineraller bulunmaktadır. Kısaca inceleyecek
olursak;
10.1.3.1 İnorganik Bileşikler:
10.1.3.1.1 Su: İki hidrojen atomunun bir oksijen molekülüne sıkıca kovalent bağ ile
bağlanması ile oluşmaktadır. H2O molekülü çok iyi bir çözücüdür, hücrede yapım ve yıkım
reaksiyonları için gereklidir. Su reaksiyonlar sonucu oluşan zararlı kimyasallar uzaklaştırılır.
Kan dokusu için gereklidir. Genç hücrelerde ve tohumlarda yüksek oranda su bulunur. Hücre
yaşlandıkça su miktarı azalır. Suda çözünen maddelere “hidrofilik” suda çözünemeyen
maddelere “hidrofobik” maddeler denir. Örneğin yağlar hidrofobik moleküllerdir.
10.1.3.1.2 Mineral maddeler: Bu moleküller hücrenin yapısına ve hücre içerisinde
çeşitli reaksiyonlara katılır, hücrede metabolik olayların düzenlenmesinde rol oynarlar. Enerji
verici olarak kullanılmazlar. Kalsiyum, potasyum, sodyum, demir en önemli minerallerdendir.
Kemik yapısına katılırlar, kas kasılmasında rol oynarlar, sinirsel iletinin gerçekleşmesini
sağlarlar ve oksijen taşınmasında rol oynayan hemoglobin yapısına katılırlar. Ayrıca potasyum
ile birlikte sodyum ve klor su dengesinin düzenlenmesinde önemli rol oynar.
10.1.3.2. Organik Bileşikler: Karbon atomunun hidrojen atomları ile birleşmesi sonucu
organik moleküller oluşur. Bu moleküllere fosfor, azot, oksijen kükürt gibi atomlar bağlanarak
hücre için gerekli olan karbonhidrat, lipid, protein ve nükleik asit gibi temel molekülleri
oluşturur. Ayrıca vitaminlerde küçük bir kısmı hücrede sentezlenen organik moleküller
arasındadır. İki organik molekülün birleşmesi ile bir molekül su reaksiyonda açığa çıkar ve
daha büyük moleküller oluşturulur. Buna suyun çıkarılması anlamında “dehidrasyon” denir.
Su molekülleri katılarak büyük organik molekülleri daha küçük birimlere ayırmak için de su
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molekülü katılması gerekir bu olaya da “hidroliz” adı verilir. Hücrede bulunan temel organik
molekülleri inceleyecek olursak;
10.1.3.2.1 Karbonhidratlar: Hücre içerisinde temelde enerji kaynağı olarak kullanılan
yapısında karbon, hidrojen ve oksijen bulunan moleküllerdir. Karbonhidratlardan 3-7 karbon
taşıyan şekerlere basit şeker “monosakkarit” adı verilir. Basit şekerler su molekülü ile daha
küçük birimlerine ayrılamadıkları için bu ismi alırlar. Monosakkaritlerden 5 karbonlu olanlar
ribonükleikasit (RNA) yapısına katılan riboz şekeri, ve deoksiribonükleikasit (DNA) yapısına
katılan deoksiriboz şekeridir. 6 karbonlu monosakkaritler ise glikoz, früktoz ve galaktozdur. İki
monosakkaritin bir araya gelmesi ile “disakkaritler” oluşur. Fruktoz ve glikoz birleşince
bitkilerde sükrozu; galaktoz ve glikoz birleşince hayvanlarda laktozu; glikoz ve glikoz
birleşince de maltozu oluşturur. Polisakkaritler, çok sayıda monosakkarit şekerin bir araya
gelmesi ile oluşan büyük moleküllerdir. Suda çözünmezler, enerji depolamak, hücre duvarı
yapısına katılmak gibi görevleri vardır. Hayvanlarda depo polisakkaritler glikojen, bitkilerde
nişastadır. Polisakkaritler bitkilerde sellüloz olarak hücre duvarı yapısına, hayvanlar da ise
eklembacaklıların dış iskeletinde bulunan kitin yapısına katılırlar. Mantarlarda hücre duvarının
yapısına kitin katılır. Sellüloz dallanma göstermez, nişasta az dallanma gösterir, glikojen ise
çok dallanma gösterir.

Polimer: Birbirinin aynısı olan altbirimlerin birbirine özel bağlarla sıkıca
bağlanarak oluşturdukları büyük moleküllerdir. Karbonhidratlar, protein,
nükleik asitler polimerler oluşturabilir ancak yağlar benzer olmayan
yapıtaşlarının bir araya gelmesi ile oluştukları için polimer oluşturamaz.

10.1.3.2.2 Lipidler: Bir molekül gliserol ve ona bağlı 3 adet yağ asidinden oluşur. Suda
çözünmezler. Hücre ve organel zarlarının yapısına girerler. Hücrede bulunan temel lipidler
fosfolipidler ve kolesteroldür. Steroid hormonlar, yağda çözünen vitaminler gibi birçok
molekül lipitler üzerinden sentezlenir. Hücrede enerji kaynağı olarak kullanılır.
10.1.3.2.3 Proteinler: Aminoasitlerin birbirine sıkıca bağlanması ile sentezlenen büyük
moleküllerdir. Yapısında bulunan aminoasitlerin çeşidi, sıralanması, proteinin işlevi, özellikleri
ve yapısı üzerinde etkili olur. Bir proteinin hangi aminoasitlerden oluşacağının şifresi DNA
üzerindeki genler tarafından belirlenir. Hücrede proteinler başlıca hücre zarında ve organellerin
zarlarında bulunur. Ayrıca reaksiyonlarda görev alan enzimler protein yapısındadır.
Hormonların bir bölümü de yapısındadır. Örneğin insülün hormonu. Kasların kasılmasında,
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kanda oksijenin taşınmasında (Hemoglobin molekülü) görev alır. Boynuz, kıl, tüy gibi yapılar
proteinlerden yapılmıştır. Hücrede enerji için en son kullanılan moleküllerdir. Temelde yapısal
olaral hücrede üç şekilde bulunur. Birincil yapı ilk sentezlendiği ipliksi düz yapı, çeşitli
katlanmalardan sonra oluşan ikincil yapı ve çeşitli bağlar ve etkileşimlerle oluşturulan üçüncül

Şekil 10.3. Çeşitli protein katlanmaları (Wikipedia’dan alınmıştır).
yapıdır. Bazen üçüncül yapıdaki iki protein bir araya gelerek hücrede aktif olarak çalışabilecek
formu dördüncül yapıyı oluştururlar. Dördüncül yapıya örnek hemoglobin molekülüdür. (Şekil
10.3)
10.1.3.2.4 Nükleik Asitler: Nükleik asitler nükleotid adı verilen birimlerin bir araya
gelmesi ile olulan büyük moleküllerdir. Nükleotidlerin yapısında bir molekül fosfat, bir
molekül şeker ve bir adet pürin veya pirimidin bazı bulunur. Bazlar Adenin, Timin, Guanin,
Sitozin ve Urasildir. İki tip nükleik asit vardır. Ribonükleik asit (RNA) ve deoskiribonükleik
asit (DNA). (Şekil 10.4)
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Şekil 10.4. DNA ve RNA’nın yapısı
RNA: Tek zincirlidir, çok uzun değildir ve 5 karbonlu riboz şekeri içerir. Baz olarak
Timin yerine Urasil bulunur. RNA ribozomların yapısına katılır, protein sentezinde görev alır.
Temelde 3 RNA vardır.
mRNA: Haberci RNA’dır. DNA üzerinde bulunan genetik şifreyi ribozomlara iletir.
tRNA: Transfer RNA. Protein sentezi sırasında gerekli olan aminoasitleri mRNA daki
şifreye göre protein sentezinin gerçekleştiği organel olan ribozomlara taşır.
rRNA: Ribozomal RNA. Protein sentezinden sorumlu olan ribozom organelinin
yapısına katılır.
DNA (Deoksiribonükleik asit): Çift zincirlidir. Her iki zincir birbiri ile hidrojen bağları
ile karşılıklı olarak bağlanır. RNA ya göre daha uzundur. Urasil bulunmaz. Karşılıklı zincirlerde
Adenin ile Timin nükleotidi, Guanin ile Sitozin nükleotidi bir araya gelir. DNA prokaryotlarda
hücre içinde serbest bulunur, ökaryotlarda ise çekirdek zarı ile çevrili bulunur. Mitokondri ve
kloroplastların kendi DNA’ları bulunur. Hücrede gerçekleşen tüm olaylar DNA tarafından
yönetilir. (Şekil 10.4)
10.1.3.2.5 Enzimler: Hücrede gerçekleşen reaksiyonlar için gerekli aktivasyon enerjisi
miktarını düşürerek reaksiyona giren maddelerin dönüşümünü sentezini gerçekleştiren ancak
kendisi değişmeden kalan ve tekrar tekrar kullanılabilen, proteinlerden yapılmış olan
moleküllerdir. Enzimlerin etki ettikleri maddelere substrat denir. Her enzim substrat ile özel bir
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bölge ile özel şekilde bağlanır. Her enzim sadece görevli olduğu reaksiyonu gerçekleştirir.
Ortamın pH’sı, enzim miktarı, substrat miktarı, sıcaklık, su miktarı gibi şartlar enzimlerin
çalışmasında etkili olur. Enzimler protein yapıda oldukları için yüksek sıcaklılarda geriye
dönüşümsüz olarak bozulurlar. Düşük sıcaklıkta ise sadece aktiviteleri durur.
10.1.3.2.6. Hormonlar: Belirli bir hücre ya da bezden salgılanarak hedeflenen hücreye
mesaj ileten moleküllere hormon denir. Hormonlar protein (büyüme hormonu) veya steroid
(cinsiyet hormonu) yapıda olabilirler. Hormonlar üretildikleri hücreden direkt kana verilirler ve
az miktarda salgılanmalarına rağmen etkilerini hız bir şekilde gösterirler. Kandaki miktarları
zamanla azalır. Az veya çok salgılanmaları hastalıklara neden olur. İç salgı bezleri (hipofiz
tiroit vs) tarafından salgılanırlar.
10.1.3.2.7. Vitaminler: Hücrede kimyasal olayların gerçekleşmesinde rol oynayan
moleküllerdir. Enerji kaynağı olarak kullanılmazlar. Bir kısmı vücutta depolanabilir.
Depolanmayanlar dışarıdan alınmalıdır. Suda çözünen vitaminler B ve C grubu vitaminlerdir
enzimlerin çalışmasında etkilidirler. Yağda eriyen vitaminler A, D, E, K vitaminleridir. Hücre
zarındaki yağ tabakayı kolaylıkla geçerek karaciğerde depolanırlar. Fazla alındığında
depolanabildiği için zehir etkisi yapabilir. B ve K vitaminleri bağırsaktaki bakteriler tarafından
sentezlenir.
10.2. Hücrenin bölümleri, hücreyi oluşturan organeller ve görevleri
Hücrenin Temelde ökaryotik bir hücreyi 3 kısımda inceleyebiliriz. Dışardan içeriye
doğru hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek. Hücrenin sitoplazma ve çekirdek kısmı
“protoplazma” olarak da adlandırılır. Şimdi bu bölümleri detaylı olarak inceleyelim.
10.2.1. Hücre Zarı: Hücreyi dışarıdan tamamen saran ve hücrenin madde alış
verişinden sorumlu olan kısmıdır. Hücre zarı sayesinde hücre dış ortamdan tamamen ayrılır.
Temel kimyasal yapı fosfolipid ve proteinlerden oluşmaktadır. Hücre zarında bulunan
fosfolipidler ve proteinler hücre zarında iki sıra lipid molekülleri arasına serbest dağılmış
proteinler şeklinde organize olurlar. Hücre zarının yapısını anlatan teori “akıcı-mozaik “ zar
modelidir. Burada akıcı tabakayı fosfolipidler oluştururken, proteinler de tıpkı mozaikler gibi
dağılmış ve yağ tabakasının içerisinde yer yer gömülmüş şekilde bulunur. Zardaki temel yağ
çeşidi olan fosfolipidler zarı oluştururken çift tabaka şeklinde yerleşim gösterirler (Şekil 10.5.)
Hücre zarında fosfolipid ve proteinden başka karbonhidrat ve kolesterol de bulunur.
Karbonhidratlardan olan glikoz molekülleri dallı bir yapı göstererek ya proteinlere ya da
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fosfolipidlere bağlanırlar ve hücre dışına doğru uzantılar meydana getirirler (Şekil 10.5.)
Lipitlerle

bağlanan

karbonhidrat

moleküllerine

glikolipid,

proteinlerle

bağlanan

karbonhidratlara glikoprotein adı verilir. Gilikoproteinlerin bir kısmı hücre zarında hücreye
dışardan gelen uyarıların hücre içerisine iletilmesini sağlayan reseptör görevi görmektedir.

Şekil 10.5. Hücre zarının yapışı (Mescher A. 13 th. Edition. Junqueira’s Basic
Histology Text&Atlas Mc Graw Hill Lange’ nden alınmıştır)
Ayrıca hücre zarındaki glikoproteinlerin bir diğer önemli görevi de hücreye kimlik
kazandırmak ve aynı dokuya ait hücrelerin birbirini tanımasında rol oynamaktır. Örneğin
alyuvar hücrelerimizin zarlarında bulunan ve kan gruplarının belirlenmesinde rol oynayan
(A,B,O, Rh v.b.) yapılar da glikoproteinlerdir. Hücre zarında bulunan bir diğer önemli yapı
olan kolesterol fosfolipid moleküllerinin arasına yerleşerek hücre zarının madde geçirgenliğini
düzenler.
Canlı bir hücre zarının en önemli özelliklerinden birisi seçici-geçirgen olmalarıdır.
Belirli özellikteki maddeler zardan kolaylıkla geçebilirler. Küçük moleküller büyük
moleküllere göre (örneğin O2 gazı CO2 gazına göre daha küçüktür), nötr maddeler yüklü
iyonlara göre (örneğin Mg Na+ ya göre), negatif yüklü iyonlar pozitif yüklülere göre (Cl- Na+
ya göre ) yağda çözünenler çözünmeyenlere göre ve gazlar hücre zarından daha kolaylıkla
geçerler.
10.2.1.1. Hücre Zarından Madde Geçişinin Tipleri:
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10.2.1.1.1. Küçük Moleküllerin Hücre İçine ve Dışına Hareketi:
10.2.1.1.1.1 Difüzyon: Küçük moleküllerin sadece kendi kinetik enerjilerini kullanarak,
çok yoğun oldukları yerden az yoğun oldukları yere doğru hareketine “difüzyon” ya da “basit
taşıma” denir. Difüzyon hem canlı hem de cansız ortamda gerçekleşebilir. Bir zar olması
şart değildir.

Şekil 10.6. Pasif ve aktif taşıma tipleri (Leslie P. Gartner, Color Atlas And Text Of
Histology Seventh Edition, Wolters Kluwer, 2018.)
Difüzyonun hızını etkileyen şartlar nelerdir?
1- İki ortam arasındaki madde yoğunluk farkı ne kadar fazla ise difüzyon o kadar hızlı
gerçekleşir.
2- Moleküllerin hareketleri sıcakla birlikte artar dolayısı ile difüzyon da artar.
3- Difüzyon zarlı bir ortamda gerçekleşiyorsa por çapı büyüdükçe ya da molekül çapı
küçüldükçe difüzyon hızı artar.
4- Difüzyon yüzeyi arttıkça hızı da artar.
Difüzyon sırasında yağda eriyen moleküller örneğin A vitamini B vitaminine göre, gaz
molekülleri, sıvı ve katı haldeki moleküllere göre fosfolipit tabakadan daha kolay difüzyona
uğrarlar. (Şekil 10.6)
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Suyun difüzyonuna “osmoz” denir. Su molekülleri yarı geçirgen zar varlığında çok
olduğu taraftan az olduğu yere difüzyona uğrar.
Moleküllerin hareketlerinde çözeltilerin bulunduğu ortamların yoğunlukları önemlidir.
Bu ortamlar yoğunluklarına göre üçe ayrılırlar.
10.2.1.1.1.2 Hipertonik ortam: İçerisinde çözünen maddesi fazla, çözücüsü az olan
ortamlardır. Bir hücre örneğin bir alyuvar hücresi yüksek yoğunluktaki tuzlu su gibi hipertonik
bir ortam içerisine bırakılırsa kendisi bu ortama göre daha az yoğun kalacağından hücre
içerisindeki su dış ortama doğru hareket eder ve hücre büzülür. (Şekil 10.7)
10.2.1.1.1.3 Hipotonik ortam: İçerisinde çözünen madde miktarı çözücüsünden az
olan ortamlardır. Örneğin bir alyuvar hücresi az yoğun bir ortama konulduğunda alyuvar
hücresinin yoğunluğu dış ortama göre daha fazla ve su miktarı daha az olacağından, dış ortamda
fazla olan su hücre içine doğru hareket edecektir. Ve sonunda alyuvar sişerek patlayacaktır yani
hemoliz olacaktır. (Şekil 10.7)

Şekil 10.7. Ozmoz, hipertonik, hipotonik ve izotonik ortam (Molecular Biology of
the Cell, 5th edition’den modifiye edilerek kullanılmıştır)
10.2.1.1.1.4 İzotonik ortam: Çözeltinin içindeki madde yoğunluğu karşı ortamla
tamamen aynı ise buna izotonik ortam denir. Her iki ortam arasında yoğunluk farkı olmadığı
için de canlılıklarını sürdürür. İzotonik ortamda madde alışverişi devam eder. Giren kadar
madde de çıkar. Hücrenin büyüklüğünde bir değişim beklenmez. Bu ortamlarda pasif taşıma
gerçekleşmez. Vücudumuzda hücre sitoplazması ile doku sıvıları izotoniktir. (Şekil 10.7)
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10.2.1.1.1.5 Kolaylaştırılmış Difüzyon: Bazı moleküllerin hücre içerisine “permeaz”
adı verilen yardımcı proteinlerle hızlı şekilde alınmasına kolaylaştırılmış difüzyon denir. Enerji
harcanmaz, enzim kullanılmaz, moleküller yüksek yoğunluktaki ortamdan az yoğunluktaki
ortama taşınırlar. Moleküllerin taşınma işlemi iki ortam arasında yoğunluk eşitlenince durur.
Örneğin aminoasitler, glikoz bu şekilde hücreye alınır. Su ve suda eriyen B vitamini C vitamini,
iyon ve tuz gibi maddeler de kanal proteinleri aracılığı ile kolaylaştırılmış difüzyonla zardan
hareket eder. (Şekil 10.6)
10.2.1.1.1.6 Aktif Taşıma: Molekül yoğunluğu az olan yerden çok olan yere doğru ters
yönde ve enerji harcanarak yapılan madde taşınmasına denir. Enerji olarak (ATP)
adenozintrifposfat kullanılır. Böbreklerden süzülen fakat dışarı verilmesi istenilmeyen glikoz,
Na ve K iyonları bu şekilde geri alınır. (Şekil 10.6)
10.2.1.1.2. Büyük Moleküllü Maddelerin Hücre İçine ve Dışına Hareketi:
Difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon ve aktif taşımada hücre içerisine küçük
moleküllerin alınması ve verilmesinden bahsettik. Hücreler daha büyük molekülleri hatta bazen
başka hücreleri de içlerine alabilirler. Şimdi bunları sırasıyla inceleyelim.
10.2.1.1.2.1 Endozitoz: Temelde büyük bir molekülün veya bir bakterinin hücrenin
kendi zarı ile çevrelenip koful oluşturularak hücre içine alınması “Endositoz” adı verilir.
Bakteri, arkeler, mantarlar ve bitki hücreleri hücre duvarından dolayı endositoz yapamazlar.
Canlı hücrelerde gerçekleşir, enerji harcanır (ATP), hücre içerisine alınan maddeler zarla
çevrelendiği için hücre zarında azalma gerçekleşir.
Endositoz hücre içerisine alınan molekülün fiziksel durumuna göre ikiye ayrılır.

Şekil 10.8. Endositoz, fagositoz ve pinositoz olarak ikiye ayrılır. (Mescher A. 15 th.
Edition. Junqueira’s Basic Histology Text&Atlas Mc Graw Hill Lange’ den alınmıştır)
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10.2.1.1.2.1.1 Pinositoz: Pinositoz Pino: sıvı, sito:hücre hücrenin sıvı içmesi anlamına
gelmektedir. Sıvı içerisinde erimiş olan büyük molekül hücre zarının içeriye ince bir yarık
oluşturarak alınmasıdır. Sıvı zara değdiği yerde pinositik cep oluşur ve zar içeriye doğru girinti
yapar ve cebin boğumlanması ile pinositik koful oluşur. Kan yoluyla taşınan hormonlar ve
ayrıca enzimler bu şekilde hücreye alınır. Canlı hücrelerde gerçekleşir, ATP harcanır. Şekil
10.8.
10.2.1.1.2.1.2 Fagositoz: Fagositoz Phago: yemek ve sito: hücre, hücrenin yemek
yemesi anlamına gelmektedir. Katı halde bulunan büyük moleküllerin hücre içine alınmasıdır.
Bunun için hücre zarı ile yalancı ayaklar oluşturularak molekül koful oluşturularak hücre
içerisine alınır. Canlı hücrelerde gerçekleşir ve ATP harcanır. Şekil 10.8.
10.2.1.1.2.2 Ekzositoz: Hücrenin büyük molekülleri hücre dışarısına atmasına
ekzositoz adı verilir. Hormonlar enzimler ve atıklar bu şekilde hücre dışına verilir. Hücre
dışarıya atacağı maddeyi bir zarla kuşatır ve bir kese içerisine alır. Sonrasında hücreye gelen
uyarılarla kese hücre zarına doğru yönlendirilir ve hücre zarı ile bu kese temas ettiğinde içerik
hücre dışına salınır kesenin zarı da hücre zarına katılmış olur. Canlı hücrelerde gerçekleşir ve
ATP harcanır. Hücre zarında artış olur. Şekil 10.8.
Hücre içerisinde endositoz ve ekzositozun gerçekleşmesi hücre zarındaki azalma ve
artışı dengeler.
10.2.2. Sitoplazma:
Hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran bölüme sitoplazma denir. Yapısında en fazla su
bulunur (%70-80 oranında). Sitoplazmanın bu sıvı kısmına sitosol veya sitoplazmik matriks
adı verilir. Sudan zengin olan bu kısımda aminoasit, enzim, yapısal protein, karbonat, fosfat
anyonları, potasyum sodyum iyonları vitamin ve hormonları içerir.

Sitoplazmada

inklüzyon adı verilen salgı granülleri, pigment granülleri, yağ damlaları, glikojen gibi
cansız kabul edilen yapılar bulunur. Ayrıca bunun dışında organel adı verilen ve protein sentezi,
solunum gibi olayların gerçekleşmesi için gerekli zarlı ve zarsız yapıda olan organeller
sitoplazma içesinde yer alır.
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Şekil 10.9. Hayvan salgı hücresi ve organelleri. (Leslie P. Gartner, Fourth Edition
International Edition Textbook Of Histology’den modifiye edilerek kullanılmıştır)

10.2.3. Endoplazmik Retikulum: Hücre zarından başlayarak çekirdek zarına kadar
ulaşan kanalcıklardan oluşan ve sitoplazmanın içerisini ağ gibi kaplayan organeldir. İki tip
endoplazmik retikulum bulunur. Bazı endoplazmik retikulum kanallarının üzerinde ribozomlar
bulunur. Ribozomların tanecikli görünümü nedeniyle “granüllü endoplazmik retikulum”
adını alır. Diğer tipinde üzerinde ribozom bulunmaz düz görünümlüdür buna da “granülsüz
endoplazmik retikulum” denir. Görevleri birbirinden farklıdır. Granüllü endoplazmik
retikulum üzerinde bulunan ribozomların sentezlediği proteini kesecikler halinde gerekli
yerlere göndermekle görevlidir. Lizozomlara ait proteinler, hücre zarına katılacak ve hücre
dışına salgılanacak proteinler burada sentezlenir. Granülsüz endoplazmik retikulum trigliserid,
fosfolipid, kolesterol, steroid yapıdaki hormonların sentezinden, glikojen metabolizmasının
düzenlenmesinden ve vücuda giren birçok zehirli maddenin etkisiz hale getirilmesinden
sorumludur. Bu maddeleri hücre içerisinde sentezinden sonra kesecikler içerisine alarak eğer
gerekli ise golgi aygıtına gönderilmesinden de sorumludur. Şekil 10.9.
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10.2.4. Golgi Aygıtı: İlk defa mikroskopta Golgi isimli bilim adamı tarafından
keşfedilmiştir ve bu ismi almıştır. Çekirdeğin yanında üst üste dizilmiş yassı keselerden
oluşmuştur. Keseciklerin üzerinde ribozom bulunmaz. Hücrede dışarı salgılanacak maddeleri
kanallarının içerisinde bulunan enzimler yardımıyla işler ve dışarıya salgılanabilecek şekle
getirir ve salgı vezikülleri yani kesecikleri içerisinde toplar. Hücre zarında bulunan glikolipid
ve glikoprotein sentezini gerçekleştirir ve hücre zarına gönderir. Bitki hücrelerinin hücre
çeperinin sentezinin yapıldığı yerdir. Lizozomların sentezi burada yapılır. Şekil 10.9.
10.2.5. Ribozom: Hem prokaryot hem de ökaryot hücrelerde bulunur. Zarlı olmayan
organeldir. Protein sentezinden sorumludur. Hücre içerisinde protein sentezi olmadığı zaman
ayrı ayrı küçük ve büyük alt birim olarak bulunur. Yapısında protein ve rRNA vardır. Hücre
içerisinde sitoplazma, endoplazmik retikulum zarı, çekirdek zarı, mitokondri ve kloroplast
içerisinde yerleşim gösterir. Şekil 10.9.
10.2.6. Mitokondri: Çift katlı zara sahip organeldir. Dışta bulunan zar düz içte bulunan
zar ise kıvrım ve katlanmalardan oluşmuştur. Bu kıvrımlara krista adı verilir. Kristaların
yüzeyinde solunumda görevli enzimler vardır ve kıvrımların olması enzim sayısını arttırır.
Mitokondrinin iç kısmına matriks adı verilir. Matriks sıvısı içerisinde kendisine ait DNA, RNA
ve ribozomları vardır. Böylece kendi proteinlerini sentezleyebilir ve sayılarını arttırmak üzere
çoğalabilir. Enerji gereksinimi çok olan karaciğer ve kas hücrelerinde büyük ve çok sayıda
bulunur. Şekil 10.9.
10.2.7. Lizozom: Hücre içinde sindirimden sorumlu organeldir. İçerisinde yağları,
proteinleri, karbonhidratları ve nükleik asitleri sindiren enzimler bulunur. Fagositoz ve
pinositozla hücre içerine alınan büyük moleküllerin ve hücredeki yaşlanan organellerin
sindirilmesini gerçekleştirir. Hücre içinde salgılanmak için bekleyen ama dışarıya atılmayan
salgı maddelerinin sindirimi de bu organel içerisinde gerçekleşir. Ölümden sonra hücrenin
içerisine lizozomal enzimlerin dağıldığı ve hücreyi sindirdiği duruma “otoliz” adı verilir.
Lizozomların sindiremedikleri maddeler keseciklerde birikir, “lipofuksin” adı verilen bu
birikmeye yaşlılık pigmentleri adı verilir. Şekil 10.9.
10.2.8. Sentrozom: Hayvan hücrelerine özgü bir organeldir. Yosun ve mantar
hücrelerinde de bulunabilir. Hayvan hücrelerinde alyuvarlarda, sinir hücrelerinde yumurtada
sentrozom bulunmaz. Hücre içerisinde çekirdeğe yakın bir konumda yer alır. Sentrozom
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sentriol adı verilen iki silindirden oluşur. Sentrioller hücre bölünmesi başladığında iki katına
çıkarlar ve hücrenin zıt kutuplarına ayrılırlar. Kamçı ve sil oluşumunda görev yapar.
10.2.9. Plastitler: Bitki hücrelerinde bulunur. Üç tipi vardır: Kloroplast, kromoplast ve
lökoplast. Kloroplast klorofil pigmenti içeren çift katlı zara sahip organeldir. Kendisine ait
ribozom, DNA ve RNA’ sı vardır. Karbondioksit ve suyun birleştirilerek ışık enerjisi ile
karbonhidratların sentezlendiği fotosentezin gerçekleştiği organeldir. Yeşil renktedir bitkilerin
yapraklarında bulunur, köklerde ve çiçeklerde bulunmaz. Kromoplast, meyvelerde
yapraklarda ve havuç gibi bitkilerin köklerinde bulunur. Kırmızı olan likopen, sarı olan
ksantofil ve turuncu olan karoten pigmentlerini içerir. Lökoplast, renksizdir ancak ışık etkisi
altında kalırlarsa kloroplasta dönüşürler. Bitkilerin besin depolayan kök kısımlarında yer alırlar.
Bitki çeşidine göre nişasta protein ve yağ depolarlar.
10.2.10. Koful: Kelime olarak boş boşluk anlamına gelmektedir. İçerisinde hücre öz
suyu, artıklar, inorganik tuzlar, kristaller ve renk maddeleri gibi birçok madde bulunur. Ayrıca
bitki hücrelerine renk veren antokyan ve antoksantin gibi maddeler bulunur. Bitki hücrelerinde
az sayıda ve büyük, hayvan hücrelerinde küçük ve çok sayıda bulunur. Tatlı sularda yaşayan
bir hücrelilerde “kontraktil vakuol” denilen içeri giren fazla suyun atılmasını sağlayan bir
vakuol bulunur.
10.2.11. Hücre Duvarı: Tüm bitkilerde, prokaryotlarda, mantarların bir bölümünde
hücre zarı dışarıdan dayanıklı ve seçici geçirgen olmayan hücre duvarı ile çevrilidir. Bitkilerde
sellüloz, mantar hücre duvarında kitin, bakteri hücre duvarında ise peptidoglikan bulunur.
10.2.12. Hücre İskeleti: Hücreye şeklini veren, hücre içini ağ şeklinde kaplayan ve
dayanıklılık sağlayan, hücre içinde madde ve organellerin taşınması gibi görevleri yerine
getiren yapıdır. Üç çeşit hücre iskeleti yapısı vardır. Mikrotubuller: Sil ve kamçı gibi yapıların
oluşumuna katılır içi boş tüp şeklinde yapılardır 20-25 nm çapındadır. Bölünme sırasında iğ
ipliklerini oluşturur ve kromozomların kutuplara hareketini sağlar. Mikrofilamentler:
Mikrotubüllerden çok daha incedir 6-8 nm çapındadır. Hayvanlarda kasların kasılmasında rol
oynar. Aktin ve miyozin filamanları buna örnektir. Gerilmeye karşı direnç göstererek hücrenin
şeklini korurur. Yalancı ayak oluşumu ile amipsi harekette görev alır. Ara Filamentler: Hücre
içerisinde çekirdek gibi organellerin belirli yerde konumlanmasını sağlar. Hücreye dayanıklılık
sağlar. Tırnak gibi yapılara katılır. Keratin vimentin buna örnektir. Şekil 10.9.
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10.2.13. Sil ve Kamçı: Ökaryotik hücrelerde mikrotubüllerin spesifik bir düzende
dizilmesi ile oluşan hücre dışana doğru uzanan oluşumlardır. Az sayıda ve büyükse kamçı, çok
sayıda ve küçükse sil adını alır. Kamçı bir hücrelilerde harekette sil ise hücre yüzeyindeki
sıvıların hareketinde görev alır.
10.2.14. Çekirdek: Ökaryotik hücrelerde bulunur. Dışarıdan çift katlı zarla çevrilidir.
Bu zar üzerinde madde geçişinin kontrollü olmasını sağlayan özel geçitler vardır. Zarın
üzerinde ribozomlar bulunabilir. İç kısmı sıvı ile doludur. DNA ve proteinlerin biraraya
gelmesi ile oluşan kromatin iplik burada bulunur. Genetik materyal iplik şeklinde doğrusaldır.
Çekirdek içinde ribozom alt birimlerinin üretildiği çekirdekçik adı verilen özel bir bölüm
bulunur. Bu bölüm zarsızdır. Çekirdek zarı hücre bölünmesi sırasında çözülür hücre bölünmesi
bitince tekrar şekillenir. Prokaryotlarda çekirdek bulunmaz genetik materyal hücre sitoplazması
içerisinde serbest bulunur. Şekil 10.9.
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Uygulamalar
Hücre yapısı
Bitki ve Hayvan hücresi ayrımı
Hücre organelleri
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Uygulama Soruları

Bu bölüm soruları genel soru değerlendirmesi içinde verilmiştir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hücre organizmanın beslenme, büyüme, üreme, metabolizma gibi tüm işlevlerine sahip
olan en küçük fonksiyonel birimidir. Canlılar incelendiğinde bazı özellikler açısından farklı
hücre grupları olduğu görülebilir. Öncelikle temelde hücreler zarlı organelleri olmayan
prokaryotik ve ve zarlı organelleri olan ökaryotik hücre olmak üzere ikiye ayrılır. Bitki
hücreleri ve hayvan hücreleri organel hücre duvarı ve hücre bölünmesi yönünden farklılık
gösterir. Canlıların yapısında bulunan temel bileşikler su ve mineral maddeler gibi inorganik
ve karbonhidrat, protein, nükleik asit ve yağ gibi organik moleküllere sahiptirler. Nükleik asitler
deoksiribonükleik asit (DNA) ve ribonükleik asit (RNA) olmak üzere iki çeşittir. DNA çift
ipliklidir, hücre çekirdeğinde kalıtımda ve hücrenin yönetiminde görevlidir, RNA tek ipliklidir,
protein sentezi dahil hücredeki işlerin yürümesinde görev alır. Temelde 3 çeşit RNA vardır:
mRNA, tRNA, rRNA. Enzimler, hücrede gerçekleşen reaksiyonlar için gerekli aktivasyon
enerjisi miktarını düşürerek reaksiyona giren maddelerin dönüşümünü sentezini gerçekleştiren
ancak kendisi değişmeden kalan ve tekrar tekrar kullanılabilen, proteinlerden yapılmış olan
moleküllerdir. Hormonlar, belirli bir hücre ya da bezden salgılanarak hedeflenen hücreye belirli
bir mesajı ileten moleküllerdir. Vitaminler, hücrede kimyasal olayların gerçekleşmesinde rol
oynayan moleküllerdir. Suda çözünen vitaminler B ve C grubu vitaminlerdir enzimlerin
çalışmasında etkilidirler. Yağda eriyen vitaminler A,D,E,K vitaminleridir, ve hücre zarındaki
yağ tabakayı kolaylıkla geçerek karaciğerde depolanırlar. Hücrenin temel bölümleri hücre zarı,
sitoplazma ve çekirdektir. Sitoplazma ve çekirdek kısmına protoplazma adı verilir. Hücre zarı
Hücre zarı sayesinde hücre dış ortamdan tamamen ayrılır. Temel kimyasal yapı fosfolipid ve
proteinlerden oluşmaktadır. Hücre zarından moleküller büyüklük, taşıdıkları yük ve yağda
çözünür olmalarına göre daha kolay ya da daha zor geçerler. Hücre zarından moleküller
difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon ve aktif taşıma ile taşınır. Sadece aktif taşımada enerji
kullanılır ve az yoğun ortamdan çok yoğun ortama ters şekilde madde taşınır. Suyun
difüzyonuna osmoz denir. Moleküllerin hareketlerinde çözeltilerin bulunduğu ortamların
yoğunlukları önemlidir. Bu ortamlar hipertonik, hipotonik ve izotonik ortamdır. Hücrede
büyük moleküllerin hücre içine alınası endositoz dışına verilmesi ekzositozdur. Endositoz ise
fagositoz (katı madde alımı) ve pinositoz (sıvı içinde madde alımı) olmak üzere iki farklı
şekilde gerçekleşir. Sitoplazma hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran bölüme sitoplazma
denir. Yapısında en fazla su bulunur (%70-80 oranında). Sudan zengin olan bu kısımda
aminoasit, enzim, yapısal protein, karbonat, fosfat anyonları, potasyum sodyum iyonları
vitamin ve hormonları içerir. Ayrıca bunun dışında organel adı verilen yapılar sitoplazma
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içesinde yer alır. Sitoplazmada çeşitli organeller bulunur. Endoplazmik retikulum,
sitoplazmanın içerisini ağ gibi kaplayan organeldir. İki tip endoplazmik retikulum bulunur.
Üzerinde ribozom varsa “granüllü endoplazmik retikulum” adını alır. Diğer tipinde üzerinde
ribozom bulunmaz düz görünümlüdür buna da “granülsüz endoplazmik retikulum” denir.
Görevleri birbirinden farklıdır. Granüllü endoplazmik retikulum protein sentezinde
görevlidir. Lizozomlara ait proteinler, hücre zarına katılacak ve hücre dışına salgılanacak
proteinler burada sentezlenir. Granülsüz endoplazmik retikulum trigliserit, fosfolipid,
kolesterol,

steroid

yapıdaki

hormonların

sentezinden,

glikojen

metabolizmasının

düzenlenmesinden ve vücuda giren birçok zehirli maddenin etkisiz hale getirilmesinden
sorumludur. Golgi aygıtı çekirdeğin yanında üst üste dizilmiş yassı keselerden oluşmuştur.
Hücrede dışarı salgılanacak maddeleri kanallarının içerisinde bulunan enzimler yardımıyla işler
ve dışarıya salgılanabilecek şekle getirir ve salgı vezikülleri yani kesecikleri içerisinde toplar.
Hücre zarında bulunan glikolipid ve glikoprotein sentezini gerçekleştirir ve hücre zarına
gönderir. Bitki hücrelerinin hücre çeperinin sentezinin yapıldığı yerdir. Lizozomların sentezi
burada yapılır. Ribozomlar protein sentezinden sorumludur. Sitoplazmada ve endoplazmik
retikulum üzerinde bulunurlar. Mitokondri çift katlı zara sahip organeldir. Kendisine ait DNA,
RNA ve ribozomları vardır. Enerji gereksinimi çok olan karaciğer ve kas hücrelerinde büyük
ve çok sayıda bulunur. Lizozom hücre içinde sindirimden sorumlu organeldir. Sentrozom
Hayvan hücrelerine özgü bir organeldir. Sentrozom sentriol adı verilen iki silindirden oluşur.
Hücre bölünmesinde kromzomların tutunduğu iğ ipliklerinin sentezinden sorumludurlar.
Plastitler sadece bitki hücrelerinde bulunur. Üç tipi vardır: Kloroplast, kromoplast ve
lökoplast. Kloroplast fotosentezde görevlidir. Koful içerisinde hücre öz suyu, artıklar,
inorganik tuzlar, kristaller ve renk maddeleri gibi birçok madde bulunur. Bitkilerde,
prokaryotlarda, mantarların bir bölümünde hücre zarı dışarıdan dayanıklı ve seçici geçirgen
olmayan hücre duvarı ile çevrilidir. Bitkilerde sellüloz, mantar hücre duvarında kitin, bakteri
hücre duvarında ise peptidoglikan bulunur. Hücre iskeleti hücreye şeklini veren, hücre içini ağ
şeklinde kaplayan ve dayanıklılık sağlayan, hücre içinde madde ve organellerin taşınması gibi
görevleri yerine getiren yapıdır. Üç çeşit hücre iskeleti yapısı vardır. Mikrotubuller,
mikrofilamentler, ara filamentler dayanıklılık sağlar. Çekirdek ökaryotik hücrelerde
bulunur. İçinde DNA ve proteinlerin biraraya gelmesi ile oluşan kromatin iplik burada bulunur.
Genetik materyal iplik şeklinde doğrusaldır. Çekirdek zarı hücre bölünmesi sırasında çözülür
hücre bölünmesi bitince tekrar şekillenir. Prokaryotlarda çekirdek bulunmaz genetik materyal
hücre sitoplazması içerisinde serbest bulunur.
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Bölüm Soruları
1- Ökaryotik hücrelerde aşağıdakilerden hangisi hücrede gerçekleşen reaksiyonların
yönetiminden sorumludur?
A) Hücre zarı
B) Kloroplast
C) Golgi
D) Çekirdek
E) Ribozom
1- Bitki ve hayvan hücrelerinde aşağıda verilen yapılardan hangileri ortak bulunur?
I-

Kloroplast

II-

Mitokondri

III-

Ribozom

IV-

Hücre duvarı

A) Yalnız III B) II ve III

C) I ve IV

D )II, III ve IV

E) Yalnız IV

2- Ökaryotik hücrelerde protein aşağıda verilen hangi organelde sentezlenir?
A) Çekirdek
B) Çekirdekçik
C) Lizozom
D) Sentrozom
E) Granüllü endoplazmik retikulum
3- Aşağıdakilerden hangisi hayvan hücrelerinde karbonhidratların depo şeklidir?
A) Glikojen
B) Kolesterol
C) Kitin
D) Selüloz
E) Nişasta
4- DNA ve RNA ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) DNA çift ipliklidir
B) RNA riboz şekeri taşır
C) DNA prokaryotlarda çekirdek içinde bulunur
D) RNA tek ipliklidir
E) DNA prokaryotik hücrelerde halkasaldır.
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Cevaplar
1) D
2) B
3) A
4) A
5) C
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11. HÜCRE BÖLÜNMELERİ VE HÜCRE ÖLÜMÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Hücre döngüsünün evreleri, interfaz, mitoz ve mayoz bölünme evreleri hakkında bilgi
sahibi olunacaktır.
11.2. Canlılarda üreme hakkında genel bilgi sahibi olunacaktır.
11.3. Hücre ölümü nedir? Hücre ölümü çeşitleri nelerdir bilgi sahibi olunacaktır.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Hücre döngüsü nedir? Hücreler hangi evrede çoğalır?
Mitoz ve mayoz bölünme nedir? Farkları nelerdir?
Canlılarda üreme kaç şakilde gerçekleşir? Üreme tipleri
Hücre ölümü nedir?
Apoptozis, nekroz nedir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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Kazanım

Konu

Hücre döngüsü

İnterfaz,

mitoz

mayoz

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Bir hücrenin yaşam
Konu ile ilgili temel
döngüsü hakkında bilgi bilgiler görsel ve işitsel
sahibi olunur
olarak verilecektir.

ve

İnterfaz,
hücre
Konu ile ilgili temel
siklusunun tüm evreleri, bilgiler görsel ve işitsel
mitoz ve mayoz bölünme olarak verilecektir.
hakkında bilgi sahibi olunur.

Canlılarda üreme

Canlılarda
en
Konu ile ilgili temel
basittten en karmaşığa üreme bilgiler görsel ve işitsel
tipleri nelerdir bilgi sahibi olarak verilecektir.
olunacaktır

Hücre ölümü

En temel hücre ölümü
Konu ile ilgili temel
mekanizmalarından nekroz bilgiler görsel ve işitsel
ve apoptoz hakkında bilgi olarak verilecektir.
sahibi olunacaktır
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Anahtar Kavramlar
Hücre döngüsü
İnterfaz
Mitoz ve Mayoz bölünme
Apoptoz ve Nekroz; hücre ölümü
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Giriş
11.1. Hücre Döngüsünün Evreleri: İnterfaz ve Mitoz
Hücreler yaşamlarını düzenli bir döngü içerisinde devam ettirirler. Bu döngü hücrenin
bölünmesi ile sonlanır. Bölünen hücrenin tekrar bölününceye kadar geçirdiği süreye “hücre
döngüsü “ ya da “hücre siklusu” denir. Hücre bölünmesi de bu döngünün bir parçasıdır.
11.1.1 İnterfaz: Hücrenin bölünmeye hazırlandığı süredir, gerekli proteinlerin sentezi,
sentroillerin ve DNA nın kendini eşlemesi bu evrede gerçekleşir. Üç evreden oluşur; Bölünmek
üzere hücrenin büyüdüğü evre G1, DNA nın eşlendiği evre S ve bölünme için hazırlıkların
tamamlandığı G2 evresinde sentioller iki katına çıkmış olarak bulunur. Şekil 11.1

•Bölünmeye
hazırlık evresi

•Hücre
bölünmesinin
olduğu evre

G2

M

S

G1

•DNA sentezinin
olduğu evre

•Hücrenin
bölünmek
üzere
büyüdüğü evre

Şekil 11.1 Hücre döngüsü.
11.1.2.Mitoz:
Mitoz bölünmeyi temelde iki evrede inceleyebiliriz. Çekirdek bölünmesi (karyokinez)
ve sitoplazma bölünmesi (sitokinez). Çekirdek bölünmesinde hücre farklı aşamalardan geçer.
Hücre döngüsü sırasında iki katına çıkan DNA mitoz bölünme sırasında iki yavru hücreye eşit
olarak paylaştırılır. Böylece yeni oluşan bireyde de tıpkı ata hücredeki ile aynı miktarda genetik
materyale sahip olur. Her mitoz bölünme sitoplazma bölünmesi ile sonlanır. Hayvan
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hücrelerinde hücre boğumlanarak, bitki hücrelerinde ise hücre duvarından dolayı ortadan ikiye
ayrılarak sitokinez gerçekleşir.

Mitoz

Çekirdek
bölünmesi
Sitoplazma
bölünmesi
Kısaca hücre bölünmelerinden önce hücre bölünmesi ile ilgili terimleri inceleyelim.
Kromatin: Hücre çekirdeği içerisinde bölünme olmadığı zaman DNA proteinlerle
birlikte bulunur. Bu yapıya kromatin adı verilir.
Kromozom: Hücre bölünmesi sırasında kromatin kısalıp kalınlaşarak belirginleşir. Bu
yapıya kromozom adı verilir. Kromozomlar vücut hücreleri, üreme hücreleri olan yumurta ve
spermde farklı sayılarda bulunur. Vücut hücrelerinde her kromozomdan iki takım bulunur buna
diploid denir (2n), üreme hücrelerinde bir takım (n) şeklindedir haploid adı verilir. Her tür için
kromozom sayısı sabittir. Örneğin insanlarda 2n=46 kromozom bulunur. Şekil 11.2.
Kardeş kromatid: Kromatin ipliği tek bir DNA zincirinden oluşur. DNA iki katına
çıktığı zaman iki adet kromatin ipliğine sahip olur. İki katına çıkan DNA iplikleri bu süreçte
birbirinden uzaklaşmadan birlikte kalır. Sonrasında mitozda kromozomların kısalıp
kalınlaşması ile birlikte eşleşen kromatin iplik de belirgin hale gelir ve her biri “kardeş
kromatid” adını alır. Şekil 11.2.
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Homolog kromozom: Ökaryotik canlıların vücut hücrelerinde her kromozomdan biri
anneden diğeri ise babadan gelmiş şekil ve yapı bakımından birbirinin aynısı ikişer kromozom
bulunur. Bu kromozomlara “homolog kromozom” adı verilir.
Sentromer: Kromozomların üzerinde buluna kromatidlerinin birbirine tutunduğu
bölgelerdir. Şekil 11.2.

Şekil 11.2. Kromozom. (Geoffrey M. Cooper & Robert E. Hausman, The Cell. A
Molecular Approach-Sinauer Associates (2007)’den modifiye edilerek kullanılmıştır.)
Allel genler: Kromozomlar üzerinde “Lokus” adı verilen belirli noktalarda kalıtsal
karakteri (saç rengi, göz rengi, vs gibi) kontrol altında tutan genler yer alır. Başka bir değişle
genlerin kromozomlar üzerinde bulunduğu noktalara “lokus” denir. Homolog kromozomlar
üzerinde aynı yerde yani lokusta bulunan genlere “allel gen” denir.
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Mitoz bölünmenin özelliklerini kısaca özetlersek:

1-Mitoz bölünme somatik
hücrelerde yani vücut
hücrelerinde gerçekleşir.

2-Bu bölünme sayesinde
yaralanan bölgede
iyileşme ve büyüme
sağlanır.

3-Mitoz bölünme sonunda
başlangıçtaki ata hücreye
bire bir benzeyen
kromozom sayısı aynı iki
yavru hücre oluşur.

4-Genetik çeşitlilik
kazandırmaz.

Mitoz bölünme 4 evreden oluşur; Profaz, Metafaz, Anafaz ve Telofaz. Şekil 11.3.

Şekil 11.3. Mitozun aşamaları. (Leslie P. Gartner, Fourth Edition International
Edition Textbook Of Histology’den modifiye edilerek kullanılmıştır.)
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Profaz

•Kromatin iplik kısalıp kalınlaşarak kromozomları
oluşturur,
•sentrozomlar hücrenin her iki tarafına yerleşir,
•kromozomların hareketini sağlayacak olan iğ iplikleri
oluşur,
•Çekirdek zarı ve çekirdekcik kaybolur.

Metafaz

•Kromozomlar iğ ipliklerine bağlanır ve hücrenin
ortasında bulunan ekvator düzlemine yerleşir.
•Bu evrede her kromozomda iki kromatid
bulunmaktadır.

Anafaz
Telofaz

•Kardeş kromatidler birbirinden ayrılır ve zıt
yönde kutuplara hareket etmeye başlar

•Mitozun son evresidir.
•Kromozomlar kutuplarda tekrar kromatin ipliğe
dönüşür
•Çekirdek zarı ve çekirdekçik tekrar oluşur.

Canlıların çoğu esası mitoz bölünmeye dayanan bölünme ile yeni bireylerin oluşumunu
sağlayabilir buna “Eşeysiz üreme” adı verilir. Bu üreme şeklinde dişi ve erkek üreme hücreleri
rol almaz. Eşeysiz üreme genetik yapının korunmasını sağlarken hızlı bir şekilde canlıların
ortamda çoğalmasını sağlar.
11.1.3.Mayoz Bölünme
Mayoz bölünme 2n kromozomlu olan eşey üreme ana hücrelerinde görülür. Bu bölünme
sonunda hücrelerin sahip oldukları genetik materyal yarıya iner (n kromozoma) ve 4 hücre
oluşur. Bu hücreler birbirinden genetik yapı olarak da farklı hücrelerdir. Çünkü mayoz
bölünmenin başlangıç aşamasında genetik çeşitliliğe yol açan krossing over bir takım olaylar
gerçekleşir. Mayoz bölünme sonunda oluşan hücrelere üreme hücreleri yani gamet denir.
Örneğin erkek üreme hücresi sperm ve dişi üreme hücresi yumurta. Bölünme sonunda yarıya
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inmiş kromozom sayısına (n) sahip olan bu hücreler eşeyli üreme için gereklidir. Şimdi Mayoz
bölünmenin aşamalarını inceleyelim. Mayoz bölünme birbirini izleyen iki kısımdan oluşur;
Mayoz I ve Mayoz II. Bunların her biri birbirini izleyen bölünme evreleridir. Şekil 11.4.

Şekil 11.4. Mayozun aşamaları. (Leslie P. Gartner, Fourth Edition International
Edition Textbook Of Histology’den modifiye edilerek kullanılmıştır.)
Mayoz I
Mayoz I evresinden önce hücre döngüsünde hücre S fazında DNA iki katına çıkmıştır.
Mayoz I evresi 4 ayrı evreden oluşur: Profaz I, Metafaz I, Anafaz I, Telofaz I. Mayoz I
kromozom sayısı (n) yarıya inmiş ve genetik olarak birbirinden farklı iki yavru hücre oluşumu
ile sonlanır.
Profaz I: En uzun evredir. Birbirini izleyen 5 aşamadan oluşur. Genetik çeşitliliği
sağlayan crossing-over bu evrede görülür. Şimdi profaz I’in beş aşamasını kısaca görelim.
Leptoten: Kromozomlar kısalıp kalınlaşmaya başlar. Biri anneden biri babadan gelen
homolog kromozomlar bir araya gelmeye başlar. Örneğin anneden ve babadan gelen birinci
kromozoma ait homolog kromozom çiftleri gibi.
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Zigoten: Anneden ve babadan gelen homolog kromozomlar bir araya gelir ve sinaps
yaparlar yani birbirlerine temas ederler.
Pakiten: Bu evrede bir aradaki homolog kromozom çiftlerine (biri anneden ve biri
babadan kendini eşlemiş yani her biri iki toplamda dört kromatid içeren iki kromozom)
“tetrad” adı verilir. Anneden ve babadan gelen ve bir araya gelen homolog kromozomlar
arasında bu temas noktası olan sinaps noktalarında allel genlerin bulunduğu bölgelerde kısa
DNA parçası değişimleri olur.
Diploten: Homolog kromozomlar birbirinden uzaklaşır.
Diakinez: Bu evrede kromozomlar kısalıp kalınlaşmalarını tamamlar. Çekirdek ve
çekirdekçik zarı kaybolur.
Metafaz I: Kısa DNA parçası değişimi yapmış ve biririnin aynısı olamayan
kromozomlar ekvator düzlemine yerleşir. Bu evre çok kısa sürer.
Anafaz I: Bu evrede kromozomlar kutuplara çekilir. (Somatik hücrelerde görülen
Mitoz bölünmenin metafaz evresinde kromozomlar kromatidlerinden ayrılarak kutuplara
çekilmekteydi hatırlayınız.)
Telofaz I: Bu evrede kromozomlar kutuplara çekilmiştir ve çekirdek zarı tekrar oluşur.
hücre ortadan ikiye sitokinez ile ayrılır. Kromozom sayısı (n) olan iki hücre oluşur.
Mayoz II:
Mayoz II, tıpkı mitoz bölünmeye benzer. Birinci mayoz biter bitmez hemen başlar. 4
evreden oluşur. Profaz II, Metafaz II, Anafaz II, Telofaz II. Bu bölünmelerin sonunda 2 tane
olan (n) kromozomlu hücreden 4 adet (n) kromozomlu yavru hücre oluşur.
Profaz II: Kısa sürer. Çekirdek zarı parçalanır. İğ iplikleri kromatidlere sentromer
kısmından bağlanır. Tetrat oluşumu ve korssing-over görülmez. Bazen bu evre bazı canlılarda
atlanır doğrudan metafaz evresine geçilebilir.
Metafaz II: Ekvator düzlemine kromozomlar dizilir.
Anafaz II: Bu evrede kromozomlar kromatidlerinden ayrılarak kutuplara doğru hareket
eder.
354

Telofaz II: Kutuplara çekilen kromatidler kromatine dönüşür. Çekirdek zarı ve
çekirdekçik yeniden oluşur. Hücre ortadan ikiye bölünür ve (n) kromozomlu dört hücre oluşur.

Mitoz Bölünme

Mayoz Bölünme

Kısa sürelidir. Bölünme sonunda kromozom sayısı
değişmez

Uzun süren bir bölünmedir. Bölünme sonunda
kromozom sayısı yarıya iner

Bölünme sonunda birbirinin aynısı 2 hücre oluşur.
Genetik çeşitlilik kazandırmaz.

Bölünme sonunda birbirine benzemeyen 4 adet
hücre oluşur. Genetik çeşitlilik kazandırır.

Somatik hücrelerde görülür, büyüme, onarım,
çoğalmayı sağlar

Eşey üreme ana hücrelerinde görülür, dişi ve erkek
üreme hücrelerinin (gamet) üretimi sağlar

11.2. ÜREME:
Canlılar kendi türlerini devam ettirebilmek için yeni bireyler meydana getirerek
çoğalmak zorundadırlar. Bu olaya üreme adı verilir. Üreme eşeysiz ve eşeyli olmak üzere iki
şekilde gerçekleşir.

11.2.1. Eşeysiz üreme tipleri:
Bölünerek çoğalma: Bakteri ve bir hücreli ökaryotlarda görülür. Çekirdek ve
sitoplazma eşit olarak ortadan ikiye ayrılır.
Tomurcuklanma: Hücrenin dışarı doğru oluşturduğu küçük bir çıkıntıdan bir bireyin
oluşmasıdır. Bu tomurcuk ana bireyde de kalabilir uzaklaşarak da çoğalmaya devam edebilir.
Hidra ve mayalar örnek verilebilir.
Rejenerasyonla Üreme: Bazı canlılarda eksilen kopan bir dokunun yenisi yapılabilir.
Bu kopan parçadan da yeni ve tam bir birey oluşabiliyorsa buna rejenerasyon adı verilir. Deniz
yıldızı, toprak solucanı örnek verilebilir. Gelişmiş canlılarda rejenerasyon görülmez.
Sporla Üreme: Canlıların spor oluşturarak üremelerine sporlu üreme denir. Su yosunu
ve mantarlar örnek verilebilir.
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Vejetatif Üreme: Bitkilerin kök, gövde ve yapraklarından yeni bir bitkinin
gelişmesidir. Örneğin menekşelerin yapraklarının köklendirilerek yeni menekşe elde edilmesi
gibi.
Partenogenez: Döllenmemiş yumurtadan bölünme ile yeni bir canlının oluşmasıdır. Arı
ve karıncalarda sıklıkla rastlanmaktadır.
11.2.2. Eşeyli üreme: Genetik çeşitlilik için gereklidir ve canlılar arasında yaygındır.
Eşeyli üreme için dişi ve erkek üreme hücrelerine ihtiyaç vardır. Eşeyli üremede sperm ve
yumurta hücreleri bir araya gelerek yeni bireyi oluşturacak zigotu meydana getirirler. Zigot
mitoz bölünme ile çoğalarak gelişimine devam eder ve tüm doku ve organları ile bir bireyi
oluşturur. Eşeyli üremenin en önemli avantajı olan genetik çeşitliliğin yanı sıra bir diğer önemi
dişi ve erkek üreme hücrelerinin bir araya gelmesinden sonra oluşan yeni bireyde kromozom
sayısının tür içerisinde değişmeden aynı kalmasını sağlamasıdır.
11.3. HÜCRE ÖLÜMÜ
Tüm canlılar doğar büyür çoğalır ve ölür. Temelde hücre ölümünü Nekroz ve Apoptoz
olarak iki şekilde inceleyebiliriz. Bu ölümleri basit H&E boyası ile ya da özel proteinlerin
immünohistokimya (IHC) tekniği ile antikorlar kullanılarak gösterilmesi ile belirlenebilir.
Şimdi bu iki hücre ölümün kısaca tanımlayalım.
Nekroz: Nekrozda hücre zarında kopmalar, mitokondri gibi organellerde ve hücrede
şişmeler görülür. Dokunun oksijensiz kalması, besin maddesinin dokuya ulaşamaması,
oksidatif hasar, radikaller nekrozun gerçekleşmesine neden olur. Nekroz bir dokunun geniş bir
alanında gerçekleşir. Hücre içeriği dışarı dağılır ve enflamasyon yani yangı görülür. Şekil 11.5.
Apoptoz: Apoptozisde hücre zarında kopma ve yırtılma görülmez. Hücrenin içeriği
dışarı çıkmaz, organeller membranla çevrilir bunlara apoptotik cisimcik adı verilir. Hücre
hacminde azalma görülür (büzülme). Daha sonra bu cisimcikler yandaki komşu hücreler ve
makrofajlar tarafından sindirilir. Kromatin yoğunlaşır.

Enflamasyon görülmez. Doku

içerisinde belirli bir alanda yaygın şekilde görülmez. Canlı hücrelerde gerçekleşir. Genler
tarafından düzenlenir. Programlı hücre ölümüdür. Embriyonik dönemde organların gelişimi,
kurbağa larvalarının dönüşmünde kuyruklarının düşmesi, Yaprakların dökülmesi, hücrelerin
periyodik olarak yenilendiği dokularda görülür. Şekil 11.5.
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Şekil 11.5 Apoptoz ve nekroz
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Uygulamalar
Hücre siklusu
Mitoz bölünme
Mayoz bölünme
Üreme
Hücre ölümü
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Uygulama Soruları

Bu bölüm soruları genel soru değerlendirmesi içinde verilmiştir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bölünen hücrenin tekrar bölününceye kadar geçirdiği süreye “hücre döngüsü “ ya da
“hücre siklusu” denir. Hücre bölünmesi de bu döngünün bir parçasıdır. İnterfaz hücrenin
bölünmeye hazırlandığı süredir, gerekli proteinlerin sentezi, sentroillerin ve DNA nın kendini
eşlemesi bu evrede gerçekleşir. Üç evreden oluşur; Bölünmek üzere hücrenin büyüdüğü evre
G1, DNA nın eşlendiği evre S ve bölünme için hazırlıkların tamamlandığı ve sentrioller G2
evresinde iki katına çıkmış olarak bulunur. Hücre bölünmesi mitoz ve mayoz olmak üzere iki
çeşittir. Mitoz bölünmeyi temelde iki evrede inceleyebiliriz. Somatik hücrelerde gerçekleşir.
Çekirdek bölünmesi (karyokinez) ve sitoplazma bölünmesi (sitokinez). Hayvan hücrelerinde
hücre boğumlanarak, bitki hücrelerinde ise hücre duvarından dolayı ortadan ikiye ayrılarak
sitokinez gerçekleşir. Kromozom sayısı değişmez birbirinin aynısı iki yavru hücre oluşur.
Mitoz bölünme profaz, metafaz, anafaz ve telofazdan oluşur. Profaz hazırlık evresidir
kromozomlar oluşur çekirdek zarı erir. Metafazda kromozomlar hücrenin ortasına dizilir,
anafazda ise kutuplara çekilirler. Telofazda kromozomlar çözülür ve kromatin ipliğe döner
çakirdek zarı tekrar oluşur. Mayoz bölünmede üreme ana hücrelerinde gerçekleşir. Kromozom
sayısı yarıya iner. Birbirine benzemeyen 4 yavru hücre oluşur. Kromatin hücre çekirdeği
içerisinde bölünme olmadığı zaman DNA proteinlerle birlikte bulunur. Bu yapıya kromatin adı
verilir. Kromozom Hücre bölünmesi sırasında kromatin kısalıp kalınlaşarak belirginleşir. Bu
yapıya kromozom adı verilir. Vücut hücrelerinde her kromozomdan iki takım bulunur buna
diploid denir (2n), üreme hücrelerinde bir takım (n) şeklindedir haploid adı verilir. Kardeş
kromatid: DNA iki katına çıktığı zaman iki adet kromatin ipliğine sahip olur. Bunların her
biri “kardeş kromatid” adını alır. Homolog kromozom ökaryotik canlıların vücut
hücrelerinde her kromozomdan biri anneden diğeri ise babadan gelmiş şekil ve yapı bakımından
birbirinin aynısı ikişer kromozom bulunur. Bu kromozomlara “homolog kromozom” adı
verilir. Sentromer kromozomların üzerinde buluna kromatidlerinin birbirine tutunduğu
bölgelerdir. Canlıların çoğu esası mitoz bölünmeye dayanan bölünme ile yeni bireylerin
oluşumunu sağlayabilir buna “Eşeysiz üreme” adı verilir. Bu üreme şeklinde dişi ve erkek
üreme hücreleri rol almaz. Mayoz Bölünme bölünme sonunda oluşan hücrelere üreme
hücreleri yani gamet denir. Örneğin erkek üreme hücresi sperm ve dişi üreme hücresi yumurta.
Bölünme sonunda yarıya inmiş kromozom sayısına (n) sahip olan bu hücreler eşeyli üreme için
gereklidir. Mayoz bölünme birbirini izleyen iki kısımdan oluşur; Mayoz I ve Mayoz II.
Bunların her biri birbirini izleyen bölünme evreleridir. Mayoz I evresinden önce hücre
döngüsünde hücre S fazında DNA iki katına çıkmıştır. Mayoz I evresi 4 ayrı evreden oluşur:
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Profaz I, Metafaz I, Anafaz I, Telofaz I. Mayoz I kromozom sayısı (n) yarıya inmiş ve genetik
olarak birbirinden farklı iki yavru hücre oluşumu ile sonlanır. Üreme eşeysiz ve eşeyli olmak
üzere iki şekilde gerçekleşir. Eşeysiz üreme tipleri; Bölünerek çoğalma, tomurcuklanma,
rejenerasyonla üreme, sporla üreme, vejetatif üreme ve Partenogenez ‘dir. Eşeyli üreme
Genetik çeşitlilik için gereklidir ve canlılar arasında yaygındır. Eşeyli üreme için dişi ve erkek
üreme hücrelerine ihtiyaç vardır. Eşeyli üremede sperm ve yumurta hücreleri bir araya gelerek
yeni bireyi oluşturacak zigotu meydana getirirler. Zigot mitoz bölünme ile çoğalarak gelişimine
devam eder ve tüm doku ve organları ile bir bireyi oluşturur. Hücre ölümünü Nekroz ve
Apoptoz olarak iki şekilde inceleyebiliriz. Bu ölümleri basit H&E boyası ile ya da özel
proteinlerin IHC tekniği ile antikorlar kullanılarak gösterilmesi ile belirlenebilir.
Nekroz;hücrede şişmeler görülür. Dokunun oksijensiz kalması, besin maddesinin dokuya
ulaşamaması, oksidatif hasar, radikaller nekrozun gerçekleşmesine neden olur. Nekroz bir
dokunun geniş bir alanında gerçekleşir. Hücre içeriği dışarı dağılır ve enflamasyon yani yangı
görülür. Apoptoz hücre zarında kopma ve yırtılma görülmez. Hücrenin içeriği dışarı çıkmaz,
organeller membranla çevrilir bunlara apoptotik cisimcik adı verilir. Hücre hacminde azalma
görülür (büzülme). Daha sonra bu cisimcikler yandaki komşu hücreler ve makrofajlar
tarafından sindirilir. Kromatin yoğunlaşır.

Enflamasyon görülmez. Canlı hücrelerde

gerçekleşir. Genler tarafından düzenlenir. Programlı hücre ölümüdür. Embriyonik dönemde
organların gelişimi, kurbağa larvalarının dönüşmünde kuyruklarının düşmesi, Yaprakların
dökülmesi, hücrelerin periyodik olarak yenilendiği dokularda görülür.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdakilerden hangisinde hücre döngüsünde hücre bölünmesi gerçekleşir ?
a- G1
b- S
c-Mitoz
d- G2
e-İnterfaz

2-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a- Mitoz bölünme somatik hücrelerde görülür
b- Mayoz bölünme somatik hücrelerde görülür
c- Mitoz bölünme bölünmede birbirinin benzeri yavru hücreler oluşur
d- Mayoz bölünmede kromozom sayısı yarıya iner.
e-Mitoz bölünmede kromozom sayısı değişmez

3-Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünme için doğrudur?
a-Metafaz evresinde kromozomlar hücrenin ortasına dizilirler
b- Anafaz evresinde kromozomlar kromatine dönüşür
c-Telofaz evresinde kromozomlar hücrenin ortasına dizilir
d-Profaz evresinde çekirdek zarı erimez
e-Mitoz genetik çeşitlilik sağlar

4-Aşağıda verilenlerden hangisi eşeyli üreme için yanlıştır?
a- Dişi ve erkek üreme hücrelerinin bir araya gelmesi ile gerçekleşir
b- Eşeyli üreme genetik çeşitlilik sağlar
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c-Üreme hücrelerine ihtiyaç yoktur
d-Eşeyli üreme sonucu zigot oluşur
e-Zigot mitoz bölünme ile çoğalır

5-Aşağıdakilerden hangisi hücre ölümü için yanlış verilmiştir?
a-Nekrozda hücre organelleri şişer
b- Apoptoz canlı olmayan hürelerde gerçekleşir
c-Apoptozda yangı olmaz
d-Nekrozda yangı olur
e-Apoptoz embriyonik dönemde de gerçekleşir
Cevaplar
1) C
2) B
3) A
4) C
5) B
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12. DOKULARIN YAPI VE GÖREVLERİ- I: EPİTEL DOKU, BAĞ
DOKU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Epitel dokusu nedir? Hangi hücrelerden ve bileşenlerden oluşur. Epitel doku tipleri
nelerdir? Epitel hücresinin yüzey değişimleri nelerdir?
12.2. Bağ dokusu nedir? Bağ dokusu bileşenleri nelerdir ve bağ dokusu tipleri nelerdir?

365

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Epitel doku nedir hangi hücrelerden oluşur?
Epitel doku çeşitleri nelerdir?
Epitel doku nerelerde bulunur?
Epitel doku üst, bazal ve yan yüzey farklılaşmaları nelerdir?
Bağ dokusu nedir?
Bağ dokusu hücre çeşitleri nelerdir?
Bağ dokusu tipleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Epitel dokusu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Epitel dokusu nedir?
Konu ile ilgili temel
Hangi hücre ve bileşenlerden bilgiler görsel ve işitsel
oluşur? Nerede bulunur olarak verilecektir.
hakkında
bilgi
kazanılacaktır.

Epitel dokusu hücre
Epitel
dokusu
Konu ile ilgili temel
ve tipleri
hücrelerinin şekil, fonksiyon bilgiler görsel ve işitsel
ve sıralanma biçimine ait olarak verilecektir.
sınıflandırma hakkında bilgi
sahibi olunacaktır.
Epitel
dokusunun
Epitel
dokusunun
Konu ile ilgili temel
oluşturduğu bez yapıları
oluşturduğu bez yapıları ve bilgiler görsel ve işitsel
tipleri hakkında bilgi sahibi olarak verilecektir.
olunacaktır
Bağ dokusu nedir?
Bağ
dokusu
nerelerde
bulunur ve bağ dokusu
yapılarını
oluşturan
bileşenler nelerdir hakkında
bilgi sahibi olunacaktır.
Bağ dokusu hücre
Bağ dokusu hücreleri
çeşitleri
ve bağ dokusu
ve iplikleri
iplikleri hakkında bilgi sahibi
olunacaktır.
Bağ dokusu

Konu ile ilgili temel
bilgiler görsel ve işitsel
olarak verilecektir.

Konu ile ilgili temel
bilgiler görsel ve işitsel
olarak verilecektir.

Anahtar Kavramlar
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Örtü epiteli
Salgı epiteli
Ekzokrin bezler
Endokrin bezler
Hücre üst yüzey faklılaşmaları
Hücre yan ve bazal yüzey farklılaşmaları
Bağ dokusundaki sabit hücreler
Bağ dokusundaki gezgin hücreler
Bağ dokusu iplikleri
Bağ dokusu tipleri
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Uygulamalar
Epitel dokusu
Epitel dokusu tipleri
Örtü ve Salgı epiteli
Bağ dokusu
Bağ dokusu sabit ve gezgin hücreler
Bağ dokusu tipleri
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Giriş
Canlı vücudunda benzer yapılı belirli bir görevi yerine getirmek üzere özelleşmiş hücre
gruplarına doku denir. Dokular farklı görevleri yerine getirdikleri için birbirlerinden birçok
açıdan da farklılık gösterirler. Örneğin kemik dokusu yapı olarak sert iken, kan dokusu sıvıdır
ve hücreler içerisinde bulunur. Dokuyu oluşturan esas yapılar hücreler ve hücreler arasındaki
maddelerdir. Bazı dokularda hücrelerarası madde fazladır, bazı dokularda ise daha azdır. Bu
da dokuların birbirinden farklı olmasına neden olur. Hayvansal dokular aşağıda sıralanmıştır.

Epitel
Doku

Bağ Doku

Kan Doku

Kemik
Doku

Kıkırdak
Doku

Kas Doku

Sinir
Doku
Bu ünitede Epitel ve Bağ Dokusunun özelliklerini, çeşitlerini ve görevlerini
inceleyeceğiz.
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12.1. Epitel Doku:
Vücudun dış yüzeyini, vücut boşluklarını kaplayan dokuya epitel dokusu denir. Vücudu
saran bu doku mikroorganizmalara karşı da bariyer görevi görür. Epitel dokusu kan damarları
içermez. Epitel dokusu hücrelerinin altında bazal membran dediğimiz hücrenin üzerine
oturduğu bağ dokusundan ayıran bir yapı bulunur. Hücrelerin beslenmesi için gerekli olan
maddeler ve oksijen bazal membran altında yer alan bağ dokudan difüzyon ile alınır. Yine aynı
yoldan metabolitler de dışarı verilir. Epitel doku hücreleri yan yüzlerinden birbirlerine özel
bağlantılarla tutunurlar. Hücrelerin üst yüzleri ile bazal membrana bakan kısımların görev ve
yapıları farklıdır.
Örtü epiteli ve salgı epiteli olmak üzere iki çeşittir.

Örtü Epiteli: Sindirim sistemi, solunum
sistemi ve vücudun dış yüzünü kaplayan
epitel çeşididir. Koruma, sekresyon, emilim
gibi görevleri vardır.

Salgı epiteli: Görevi salgı olan epitel
dokusuna salgı epiteli adı verilir.

12.1.1. Örtü Epiteli: Örtü epiteli hücrelerin şekline ve dizilişine göre tek katlı ve çok
katlı epitel olmak üzere iki grupta incelenir. Tek katlı ve çok katlı epitel dokusunun hücreleri
yassı veya silindirik olabilir. Şekil 12.1.
12.1.1.1.Tek Katlı Epiteller: Tek hücre tabakasından oluşur. Hücre şekli yassı, yüksek
prizmatik olabilir. Emilim ve salgılama yapan tüm yüzeylerde bulunur. Örneğin kan damarları
duvarları yassı tek katlı epiteldir. İnce bağırsağın yüzeyinde ise tek katlı prizmatik epitel yer
alır.
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Şekil 12.1 Tek katlı ve çok katlı epitel tipleri (Leslie P. Gartner, Fourth Edition
International Edition Textbook Of Histology’den modifiye edilerek kullanılmıştır)


Tek Katlı Yassı Epitel: Yassı, sınırları düzenli olmayan sıkıca birbirleri ile tutunan
hücrelerden meydana gelmiştir. Damar ve kalp iç yüzeyini döşeyen epitele “endotel”
vücut boşluklarını döşeyenlere “mezotel” adı verilir. Bu hücreler yassı ve ince oldukları
için alveollerde gaz alışverişi veya kan damarlarında epitelden sıvıların taşınmasında
rol oynarlar.



Tek Katlı Kübik Epitel: En ve boyu aynı olan hücrelerdir. Emilim ve salgılama yapma
görevi olan kanal ve tubüllerin duvarında bulunur. Örneğin tükürük bezleri ve
pankreasın küçük kanallarında bulunur.



Tek Katlı Prizmatik Epitel: Oval nukleuslu ince uzun hücrelerdir. Mide ve safra
kesesinin lümen yani iç taraftaki boşluğa bakan yüzeyinde bulunur. Bağırsakların
yüzeyini döşeyen hücrelerde aynı zamanda mukus salgılayan kadeh hücreleri bulunur.
Tek katlı prizmatik epitelin ön yüzeyinde mikrovillus adı verilen çıkıntılar bulunur. Bu
yapılar emilim yüzeyini arttırmaya yarar.
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Yalancı Çok Katlı Prizmatik Epitel: Aslında tek katlı olan ancak çok katlı gibi
görünen epitel çeşididir. Hücrelerin boyları birbirinden farklıdır. Yani uzun boylu
prizmatik ve kısa boylu kübik hücreler bir arada bulunabilir. Soluk borusunda bulunan
epitel tipidir.
12.1.1.2. Çok Katlı Epiteller: İsminden de anlaşılacağı gibi hücrelerin birden fazla kat

yaparak oluşturduğu doku tipidir. Çok katlı epitellerin çeşitlerini sırasıyla inceleyelim. Şekil
11.2.

Şekil 12.2 Tek katlı ve çok katlı epitel tiplerinin mikroskopik görünüşü (Anthony
L. Mescher, Junqueira’s Basic Histology Text and Atlas, 15. Edition’dan modifiye edilerek
kullanılmıştır.)


Çok Katlı Yassı Epitel: Bu epitel tipini oluşturan katlarda farklı şekillerde hücreler
bulunur. En üst katındaki hücreler yassı şekilde hücreler olduğu için doku çok katlı yassı
epitel adını almaktadır. En alt katta yerleşen hücreler prizmatik onun devamındaki
hücreler poligonal yani “çok biçimli” hücrelerdir. En alt tabakadaki hücreler mitozla
çoğalarak yukarı doğru itilirler ve en üstte çıkana kadar yapı ve işlevsel olarak
değişikliğe uğrarlar. Yukarı ulaştıklarında ise bu yüzeyden dökülürler. Larinks, farinks,
özefagus, deri, ağız boşluğu, vajina ve korneada bulunur. Bu çok katlı ve değişik hücre
tiplerini içeren epitel bazen keratin içerir ve dokunun dış etkenlere karşı dayanıklı
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olmasını sağlar, örneğin kemirgenlerde sert gıda ile beslenmeden dolayı oluşabilecek
hasara karşı özefagus çok katlı yassı epitelinde keratin vardır.


Çok Katlı Kübik Epitel: Kübik veya alçak prizmatik hücrelerin iki-üç katlı şekilde
biraraya gelmesinden oluşur. Tükürük bezi, ter bezleri ve pankreasın büyük boşaltma
kanallarında bulunur.



Çok Katlı Prizmatik Epitel: Alt sırada bulunan hücreler poligonal kısa düzensiz üst
sırada bulunan hücreler ise prizmatik şekilli hücrelerdir. Bu doku tipine erkek
üretrasında, tükürük bezlerinin büyük akıtıcı kanallarında rastlanır.



Çok katlı değişken epitel: idrar kesesi, üreterler ve üretranın üst kısmını döşer.
Yüzeyinde yassı yuvarlak prizmatik, kubbe gibi değişik hücrelerin karışık olarak
dizilmesi ile meydana gelen epitel tipidir. En üsteki hücrelerin şekilleri idrar kesesinin
dolmasına bağlı olarak değişim göstermektedir.
12.1.2.Salgı Epiteli: Özel bir salgı yapma yeteneğine sahip hücreler bir araya gelerek

salgı epitelini oluştururlar. Salgı epiteli hücre sayısına göre bir ve çok hücreli bezler olmak
üzere iki grupta incelenir.


Tek Hücreli Bezler: Mukus salgılayan goblet hücreleri ekzokrin salgı yapan tek hücreli
bez için örnek olarak verilebilir. Ayrıca şeklinden ötürü kadeh hücresi adı da verilir.
Sindirim ve solunum sistemini döşeyen epiteller de hücrelerin arasına yerleşmiştir.

Ekzokrin Bezler: Salgılarını özel
bir kanal aracılığıyla ya da
doğrudan vücut dışına veren
bezlerdir. Ter bezleri...

Endokrin Bezler: Salgılarını
vücudun başka bölgelerindeki
hedef hücrelere ulaştırabilmek
için kan dolaşımına veren
bezlerin tümüdür. Hipofiz, tiroid
bezi...
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Ekzokrin Bezler: Salgılarını özel bir kanal aracılığıyla ya da doğrudan hücre dışına
veren bezlerdir. Bu bezlerin salgılama yaptıkları maddenin kimyasal yapısına göre müköz,
seröz ve serömüköz bezler olarak üçe ayrılır.
Endokrin Bezler: Kanal sistemi bulunmayan bezlerdir ve salgılarını daha uzak
bölgelere ulaştırmak için kana verirler. Bu bezler hormonları depolama tiplerine ve hücrelerin
düzenine göre iki çeşit olarak yer alırlar. Bir kısım bezde hücreler grup ve diziler oluşturarak
bir düzen oluştururlar. Hormonları hücre içinde depolarlar. Bir diğer tipi ise bir lümen
çevresinde tek katlı olarak yerleşim gösterirler (bu yapıya folikül denir) bu lümenin etrafındaki
hücreler hormon sentezler ve sentezledikleri hormonları lümene verirler. Lümendeki hormonlar
gerektiğinde bu hücreler tarafından geri emilerek kan dokusuna verilir.
Çok hücreli Bezler: Birden fazla hücreden oluşan bezlerdir. Kanal yapısına ve
hücrelerin yerleşimine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılır. Şekil 12.3

Şekil 12.3. Basit ve bileşik bezlerin çeşitleri (Aytekin Yener, Solakoğlu Seyhun,
Temel Histoloji’den alınmıştır)
Basit Bezler: Dallanmamış kanala sahiptir.
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Birleşik Bezler: Dallanmış kanal yapısına sahiptir. Salgılama birimi tüp şeklinde ise
tübüler bezler olarak da adlandırılırlar. Şekil 12.3
Vücutta bulunan bazı organlar hem ekzokrin hem de endokrin bezleri yapılarında
bulundururlar. Örneğin; Pankreas gibi.
12.1.3. Epitel Hücrelerinin Yüzey Değişimleri:
Epitel hücrelerin üst alt ve yan yüzlerinde hücrenin de fonksiyonuna ve yerleşimine
bağlı olarak bir takım yüzey değişimleri görülür. Bu değişimleri aşağıdaki şekilde
inceleyebiliriz.

Şekil 12.4. Flagella, silya ve stereosilya’ya ait histolojik görüntüler. (Leslie P.
Gartner, Fourth Edition International Edition Textbook Of Histology ve Mescher A. 15 th.
Edition. Junqueira’s Basic Histology Text&Atlas Mc Graw Hill Lange’den modifiye
edilerek kullanılmıştır)

12.1.3.1. Üst Yüzey Değişimleri: Epitel hücrelerinin üst yüzeylerinde silyum,
mikrovillus, stereosilyum, flagella olmak üzere dört çeşittir. Şekil 12.4 ve 12.5
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Silyum: dişi üreme sisteminde bulunan kısa, ince ve kıl şeklinde olan yapılardır. Çok
sayıda bulunurlar ve epitel hücrelerinin üst yüzeyini kaplarlar. Tek yönlü hareket ederler. Bu
sayede tek yönlü hareketle yumurta üreme hücresi uterusa taşınır, solunum sisteminde de
mukus dışarı atılır.
Mikrovilluslar: Silyumlardan daha kısa üst yüzeyde bulunan parmak şeklinde silyuma
göre daha kalın olan değişimlerdir. Görevi ince bağırsak ve proksimal böbrek tübüllerinde
emilim yüzeyini arttırmaktır.
Stereosilyum: Silyum ve mikrovilluslardan farklı olarak hareket yetenekleri yoktur.
Hem emilim hem de reseptör görevi görebilirler. Mikrovilluslara benzerler ancak yan dallarla
birbirleri ile bağlanabilirler.
Flagellum: Hareketli ve daha uzun olan uzantılardır. Sperm hücresinde bulunur
12.1.3.2. Bazal (Alt Yüzey) Değişimi: Epitel hücrelerinin alt tarafında, bağ dokusu
üzerine oturduğu bölüme bazal membran denir.
Hemidesmozom: Yüksek basınca maruz kalan deri gibi epitellerde hücrelerin bazal
lamina üzerine oturdukları alt kısımda hücre zarında bulunan plak şeklinde olan tutunmayı
sağlayan yapılardır.

12.1.3.3. Lateral Yüz Değişimleri:
Epitel hücrelerin yan yüzeylerinde hücrelerin birbirine tutunmasını, dayanıklılık ve
haberleşmesini sağlayan özel bağlantılar bulunmaktadır. Bunlar zonula okludens, zonula
adherens ve makula adherens (desmozom)
Zonula okludens: İki epitel hücresinin arasında yan yüzeyde bulunan bağlantıdır.
Hücreyi bir kemer gibi sarar ve yer yer iki hücrenin hücre zarları kaynaşır. Zonula okludens’e
sıkı bağlantı da denir. Bu bölgede kontrollü madde geçişi gerçekleştirilir.
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Şekil 12.5. Epitel hücrelerin yüzey değişimleri (Aytekin Yener, Solakoğlu Seyhun,
Temel Histoloji’den alınmıştır)
Zonula Adherens: Zonula okludensin altında yer alır. Sıkı bağlantıdan farkı komşu iki
hücrenin zarları arasında mesafe bulunur kaynaşma görülmez. Bu bölgede karşılıklı iki hücre
zarında bulunan proteinler aradaki boşluğa doğru uzanır. Aynı zamanda bu proteinler hücrelerin
kendi hücre iskeleti (aktin filamanları) ile de bağlantılı oldukları için bu bölgede iki epitel
hücresinin hücre iskeletleri de etkileşir diyebiliriz. Epitel tabakada adezyon kemerleri (zonula
adherens) şeklindedirler. Hücrenin etrafında kemer gibi sarar. Şekil 12.5
Makula Adherens (Desmozom): Basınç altında çalışan hücrelerde hücrelerin bir arada
kalmasını sağlar. Hücreyi bir kemer gibi sarar Zonula adherens’in altında bulunur. Hücre
zarında bulunan disk şeklindeki proteinler bulunur. Bu plaklardan hücre sitoplazmasına doğru
ara filamentler uzanır. Şekil 12.5
Gap Junction: Hücreler arasında özelleşmiş ve haberleşmeyi sağlayan bölgelerdir. Bu
alanda da hücreler arası kaynaşma olmaz. Düz kas, kalp kası ve sinir dokusunda bulunur.
İyonlar, hormonlar, sinyal molekülleri, küçük molekül, metabolitlerin hücreden hücreye
geçmesini sağalar. Şekil 12.5
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12.2. Bağ Dokusu:
Bağ doku da diğer dokular gibi hücreler ve hücrelerarası maddeden oluşur.
Hücrelerarası madde şekilli bağ dokusu iplikleri ve şekilsiz (amorf) esas maddeden
oluşmaktadır.
12.2.1.Bağ Dokusu Hücreleri:
Bağ dokusu hücreleri “Sabit Hücreler” ve “Gezgin Hücreler olmak üzere 2’ye ayrılır.
A-Sabit Hücreler:
a-Fibroblastalar: Bu hücreler bağ dokusu iplikleri ve amorf esas maddelerin
sentezinden sorumludur. Mekik şekillidirler. Bu genç hücreler aktif protein sentezi yapar. Golgi
kompleksleri belirgindir. Bu hücrelerin yaşlı ve inaktif olanları “fibrosit” olarak adlandırılır.
b-Miyofibroblastlar: Uzun ve mekik şekilli hücrelerdir. Gelişimleri hem fibroblastlara
hem de düz kas hücrelerine benzer. Yara dokusunda çok miktarda bulunan bu hücreler,
kontraksiyonları ile yara dudaklarının büzüşmesine ve fibroblastlar gibi hücreler arası madde
salgılayarak, yara iyileşmesine katkıda bulunurlar. Miyofibroblastlar, muhtemelen doku
hasarına yanıt olarak fibroblastların veya düz kas hücrelerinin değişime uğraması ile oluşurlar.
c-Makrofajlar: Histiyosit olarak da adlandırılırlar. Bu hücreler özellikle kan damarları
çevresinde yoğunlaşırlar. Monositler, makrofajların kaynağıdır ve bu hücreler damar duvarını
geçip bağ dokusuna göç ettikten sonra olgunlaşarak makrofajlara dönüşürler. Düzensiz şekilli
hücreler olan makrofajlar, ameboid hareketlerle gerekli yerlere kısa sürede ulaşırlar. Yabancı
partikülleri fagosite ederek ortadan kaldırırlar. Girintili, çıkıntılı bir nukleusa sahiptirler.
Yüksek fagositoz yeteneklerinin yanı sıra, vücudun immun yanıt, anaflaksi ve inflamasyon ile
ilgili pek çok maddeyi sentezleyerek salgılar. Makrofajlar, erişkinlerde kemik iliğinden köken
alır. Bu hücreler bölünemezler ve ömürleri kısadır.
d-Mast Hücreleri: Bağ dokularında özellikle kan damarına yakın yerleşen, yuvarlak
bir nukleusa sahip büyük hücrelerdir. Morfolojik ve fonksiyonel olarak bazofillere benzer
ancak, onlardan daha büyüktür. Olgun mast hücreleri bölünerek kendilerini yenilerler.
Morfolojk ve biyokimyasal özelliklerine göre iki tip mast hücresi ayırt edilir. Allerjilerde, allerji
yapan maddelere maruz kalınmasının hemen ardından mast hücreleri ve bazofillerin
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granüllerinin içeriği aniden ortama salınır ve anaflaktik şok tablosu şekillenerek ölümlere yol
açabilirler.

Şekil 12.6. Mezenşim hücresinden köken alan bağ doku hücreleri (Leslie P.
Gartner, Fourth Edition International Edition Textbook Of Histology’den modifiye
edilerek kullanılmıştır)
e-Yağ Hücreleri: Yağları depolayan büyük ve yuvarlak hücrelerdir. Tek veya gruplar
halinde bulunurlar. Sıkıca bir araya gelerek “yağ dokusunu“ oluştururlar. Burada birbirlerine
basınç yaparak poligonal bir şekil alırlar. Hücrenin sitoplazmasında küçük damlacıklar şeklinde
biriken yağ, bu damlacıkların birleşmesi sonucu sitoplazmayı dolduran büyük bir yağ
damlasına dönüşür. Beyaz yağ dokusundaki yağ hücrelerinde sitoplazmayı dolduran tek bir yağ
damlası vardır. Kahverengi yağ dokusunda ise, irili ufaklı çok sayıda yağ damlası sitoplazmada
bulunur. Histolojik preparat hazırlanırken, sitoplazmadaki bu yağ damlası, boyanmayan bir
boşluk bırakarak eriyip ortadan kaybolur. Yağın korunması için, dokular dondurma yolu ile
fikse edilmelidir. Şekil 12.6
f-Mezenkimal Kök Hücreler: Sadece doğum öncesi değil, doğum sonrasında da çeşitli
dokularda bulunur. Bu kök hücreler, bütün bağ dokusu hücrelerine dönüşebilirler. Erişkinlerde
farklılaşmamış ama her an farklılaşmaya hazır durumda beklerler. Bu kök hücreler, yeni
dokuların oluşmasında, doku tamirinde, yara iyileşmesinde ve yeni damarların oluşmasında
görev alan hücrelere dönüşebilirler (Şekil 12.6.)
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Şekil 12.7. Hematopoietik kök hücreden köken alan kan doku hücreleri (Leslie P.
Gartner, Fourth Edition International Edition Textbook Of Histology’den modifiye
edilerek kullanılmıştır)
B-Gezgin Hücreler
Kan Lökositleri: Bunlar kan yolu ile bağ dokularına ulaşıp, oraya yerleşen hücrelerdir.
İnflamasyon (Yangı) durumlarında özellikle damarlar çevresinde birikirler. Bu hücrelerden
lenfositler (B-lenfositler) plazma hücrelerine dönüşürler. Plazma hücreleri antikor salgılarlar.
Lenfositler’den başka bağ dokularında kan hücreleri olarak eozinofil, nötrofil, bazofil ve
monositler’e de rastlanır. Bu hücrelerin sayısı, enfeksiyon ve allerji de artış gösterir (Şekil 12.7)
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Şekil 12.8. Bağ doku hücreleri ve iplikleri (Leslie P. Gartner, Fourth Edition
International Edition Textbook Of Histology ve Aytekin Yener, Solakoğlu Seyhun, Temel
Histoloji’den modifiye edilerek kullanılmıştır)
Bağ Dokusu İplikleri: Bu iplikler 3 tip olarak görülür. Kollagen, Retikulum ve Elastik
İplikler. Şekil 12.8.
a. Kollagen İplikler: Bağ dokuların çoğunda rastlanır. Bu iplikler yerleşim ve
fonksiyonlarına göre gevşek veya sıkıca bir araya gelirler. Şeffaf ve homojen görünüşlüdür.
Bantlaşma gösterirler. Bu ipliklerin 5 alt tipi vardır. Bunlardan Tip I Kollagen iplikler deri,
kemik ve tendonda; Tip II kıkırdaklarda; Tip III gevşek bağ dokusunda, düz kas, yağ dokusu
ve retikuler bağ dokusu; Tip IV bazal membranlarda; Tip V Kollagen iplikler ise tüm dokularda
yer alır.
b. Retikulum İplikleri: Tip III Kollagen iplik özelliği gösterirler. Çok ince ipliklerdir.
Dallanarak ilerleyip, yaygın ve destekleyici bir ağ oluştururlar. Bağ doku gelişirken ilk gelişen
iplik türüdür. Fibroblastlar tarafından sentezlenir.
c. Elastik İplikler: Dokulara elastikiyet sağlar. Değişik miktarlarda dallanarak düzensiz
bir ağ oluşturan kısa ipliklerdir. Fibroblastlar ve kas ipliklerince sentezlenir.
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12.2.2. Bağ Doku Tipleri:
a. Mezenkimal Bağ Doku: Doğum öncesi ilk dönemde görülür. Henüz özelleşmemiş
bir bağ dokusudur. Bütün bağ dokular, mezenkimal bağ dokudan gelişir. Yüksek bölünme ve
farklılaşma özelliğine sahiptir. Mezenkim dokusu içinde seyrek olarak retikuler iplikler vardır.
Erişkin bağ dokularına dönüştükçe, bu ipliklerin yerini kollagen iplikler alır.
b. Müköz Bağ Doku: Doğum öncesi dönemin ikinci yarısında görülür. Geçici bir süre
izlenir. Mezenkim dokunun devamı ve onun biraz daha gelişkin bir tipidir. İçinde mezenkimal
hücreler, makrofajlar ve lenfositler bulunur.
c. Gevşek Bağ Doku: Organizmada yaygın olarak bulunur. Diğer dokuları birbirine
bağlar. Epitel’in hemen altında bulunur. Hücreden zengindir. İplikler azdır ve hücreden yana
zengindir. Kollagen iplikler çok sık görülür. Lenfosit ve makrofaj içerir.
d. Sıkı Bağ Doku: Hücreler az sayıda ama ipliklerden çok zengindir. Çeşitli yönlere
seyreden iplikler, bir araya gelerek kalın demetler yaparlar. Düzenli ve Düzensiz Bağ Dokusu
olmak üzere 2 tiptir. Yapısında kollagen iplikler sık görülür.
e. Özelleşmiş Bağ Dokuları: Kıkırdak dokusu, kemik dokusu, kan dokusu,
hematopoetik doku, lenfatik doku ve yağ dokusu özelleşmiş bağ dokularıdır.
f. Yağ Dokusu: Organizmanın enerji dengesini sağlar. Yağ depolamak için, özelleşmiş
yağ hücrelerini içerir. Tek veya gruplar halinde bulunurlar ve enerji deposudur. Renklerine göre
beyaz ve kahverengi yağ dokusu olmak üzere iki tip yağ dokusu görülür.


Beyaz Yağ Dokusu: Deri altında, kemik iliğinde, böbrekler çevresinde bulunurlar.
Önemli bir enerji deposudur. Vücudun ısı yalıtımını sağlar.



Kahverengi Yağ Dokusu: Isı üretimi ile ilgili bir yağ dokusudur. Özellikle fötusta,
yeni doğanlarda ve kış uykusuna yatan hayvanlarda önemlidir. Boyun, omurlar, böbrek
çevresi ve sırtta skapula kemikleri arasındaki alanda görülür.

383

384

Uygulama Soruları
Bu bölüm soruları genel soru değerlendirmesi içinde verilmiştir.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
385

Benzer yapılı, belirli bir görevi yerine getirmek üzere özelleşmiş hücre gruplarına doku
denir. Vücudun dış yüzeyini, vücut boşluklarını kaplayan dokuya epitel dokusu denir. Vücudu
saran bu doku mikroorganizmalar karşı da bariyer görevi görür. Epitel dokusunda kan damarları
yoktur ve epitel hücreleri bazal memran dediğimiz hücrenin üzerine oturduğu bir yapı bulunur.
Epitel dokusunun hücreleri yan yüzlerinden birbirlerine özel bağlantılarla tutunurlar.
Hücrelerin üst yüzleri ile bazal membrana bakan kısımlarının görev ve yapıları farklıdır. Örtü
epiteli ve salgı epiteli olmak üzere iki çeşittir. Örtü epiteli tek ve çok katlı olarak
sınıflandırılabilir. Salgı epitelinin tek hücreli bezleri ekzokrin ve endokrin salgı yapan bezlerdir.
Çok hücreli bezler basit ve bileşik bezlerdir. Epitel hücrelerin üst yüzeyinde silyum,
mikrovillus, stereosilyum flagella olmak üzere dört çeşit farklı yapı ve fonksiyon gösteren
değişimler bulunur. Hücrenin bazalinde plak şeklinde tutunmayı sağlayan hemidesmozom adı
verilen yapılar vardır. Yan yüzeyde ise hücrelerin birbirine tutunmasını, dayanıklılık ve
haberleşmesini sağlayan özel bağlantılar bulunmaktadır. Bunlar zonula okludens, zonula
adherens ve makula adherens (desmozom), gap junction’ dur.
Bağ doku da diğer dokular gibi hücreler ve hücrelerarası maddeden oluşur. Hücreler
arası madde şekilli bağ dokusu iplikleri ve şekilsiz (amorf) esas maddeden oluşmaktadır. Bağ
dokusu hücreleri “Sabit Hücreler” ve “Gezgin Hücreler olmak üzere 2’ye ayrılır. Sabit hücreler
fibroblastlar, miyofibroblastlar, makrofajlar, mast hücreleri, yağ hücreleri ve mezenkimal kök
hücrelerdir. Gezgin hücreler kan yoluyla bağ dokuya ulaşan lenfosit, eozinofil, nötrofil, bazofil
ve monositlerdir. Bağ dokusu iplikleri kollagen, retikulum ve elastik olmak üzere 3 tiptir. Farklı
özellik ve yapıdadırlar. Mezenkimal, müköz, gevşek, sıkı, özelleşmiş ve yağ dokusu olmak
üzere bağ dokusunun 6 farklı tipi bulunmaktadır. Yağ dokusu renklerine göre isimlendirilir. Isı
üretiminde rol oynayan ve beyaz ve kahverengi yağ dokusu olmak üzere iki çeşittir.
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Bölüm Soruları:
1-Aşağıdakilerden hangisi epitel doku için yanlıştır?
a- Salgı üretimi yapar
b- Besin emilimi yapar
c- Antikor üretir
d- Vücudun dış yüzeyini kaplar
e-Vücut boşluklarını kaplar

2-Aşağıdaki hangisi epitel hücrelerindeki yan yüzey farklılaşmalarından birisi değildir?
a- Hemidesmozom
b- Desmozom
c- Zonula adherens
d- Makula adherens
e- Gap junction

3-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a- Silyum epitel yüzeyinde tektir
b- Silyum çok sayıda ve incedir
c- Silyum çok yönlü hareket eder
d- Silyum mikrovilusların arasında bulunur
e- Hormon salgılar

4-Aşağıdakilerden hangisi sabit hücrelerden değildir?
a- Fibroblast
b- Makrofaj
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c- Mast
d-Nötrofil
e-Yağ hücreleri

5-Aşağıdakilerden hangisi bağ dokusu için söylenemez?
a-Kollagen iplikler bağ ipliklerindendir
b-Retikulum iplikleri fibroblaslar tarafından sentezlenir
c-Monositler bağ dokusunun gezgin hücrelerindendir
d- Miyofibroblaslar sabit hücrelerdendir
e-Bağ dokusu hücrelerinde gap junctionlar bulunur
Cevaplar
1) C
2) A
3) B
4) D
5) E
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13. DOKULAR YAPI VE GÖREVLERİ-II: KAN DOKU, KEMİK DOKU,
KIKIRDAK DOKU

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
389

13.1.Kan dokusu, kan hücreleri, hakkında bilgi sahibi olunacaktır
13.2.Kemik dokusu, kemik hücreleri, yapıları ve kemik tipleri hakkında bilgi sahibi olunacaktır
13.3. Kıkırdak dokusu, kıkırdak hücreleri, yapısı ve kıkırdak tipleri hakkında bilgi sahibi
olunacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Kan dokusu nedir?
Kan dokusuna ait hücre çeşitleri nelerdir?
Kemik dokusu bileşenleri nedir? Kemik tipleri nelerdir ve nasıl ayırt ederiz?
Kıkırdak dokusu bileşenleri nelerdir? Kıkırdak tipleri nelerdir ve hangi özellikleri taşır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kan dokusu ve yapısı

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Kan
dokusunu
Konu ile ilgili temel
oluşturan hücreler ve kanın bilgiler görsel ve işitsel
diğer bileşenleri hakkında olarak verilecektir.
bilgi sahibi olunacaktır

Kemik
dokusu
Kemik dokusuna ait
Konu ile ilgili temel
özellikleri ve tipleri
hücrelerin
ve
diğer bilgiler görsel ve işitsel
bileşenlerinin
özellikleri, olarak verilecektir.
kemik tipleri hakkında bilgi
sahibi olunacaktır
Kıkırdak dokusuna
Kıkırdak
dokusu
Konu ile ilgili temel
ait
hücrelerin
ve
diğer
özellikleri ve tipleri
bilgiler görsel ve işitsel
bileşenlerinin
özellikleri, olarak verilecektir.
kıkırdak tipleri hakkında
bilgi sahibi olunacaktır
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Anahtar Kavramlar
Kan dokusu
Alyuvarlar
Akyuvarlar
Kan pulcukları
Kemik dokusu
Osteoprogenitör hücreler
Osteoblast
Osteosit
Kemik İliğini Döşeyen Hücreler
Osteoklast
Kemik dokusu tipleri; Kompakt ve Spongiyöz kemik
Kıkırdak dokusu
Kondrosit
Kondroblast
Kıkırdak dokusu tipleri; Hiyalin, Elastik, Fibröz kıkırdak

393

13.1. Kan Dokusu:
Kan dokusu hücreler arası maddesi sıvı (plazma) olan bir dokudur. Kan doku hücreleri
alyuvar, akyuvar ve trombositlerdir. Kanın %55’lik kısmını plazma oluşturur. Plazmanın %90’ı
sudan oluşur. Geri kalan kısmında ise protein, yağ, sindirilmiş besinler, hormon, antikor,
vitamin, kan gazları (oksijen karbondioksit) atıklar ve minerallerdir. Kan hücreleri pıhtılaşma
ile uzaklaştırılır. Kan hücreleri uzaklaştırıldıktan sonra sarı renkli bir sıvı elde edilir buna serum
adı verilir. Serumda kanın pıhtılaşmasında rol oynayan fibrinojen ve protrombin bulunmaz.
13.1.1. Kan Hücreleri: Kanın sıvı dışında kalan kısmını kan hücreleri oluşturur. Üç çeşit
kan hücresi vardır. Alyuvarlar (eritrositler), akyuvarlar (Lökositler) ve kan pulcukları. Kan
dokusu hücreleri sıklıkla Giemsa, May-Grünwald ve Wright boyaları kullanılarak gösterilir.
13.1.1.1.Alyuvarlar (Eritrositler): Kırmızı kemik iliğinde üretilir. Memeli eritrositleri
ilk oluştuklarında çekirdekli hücrelerdir ancak daha sonra çekirdeklerini kaybederler. Balıklar
ve kanatlı hayvanlarda ise sürekli çekirdekli halde bulunurlar. Çekirdeksiz olma yüzey
genişleterek oksijen ve karbondioksit taşıma kapasitesinin artmasını sağlar. Hemoglobin taşırlar.
Bu hücreler çoğalmazlar protein sentezlemezler. Yaklaşık 120 gün kadar ömürleri vardır.
Yaşlanan hücreler kemik iliği ve dalakta fagosite edilir.
13.1.1.2.Akyuvarlar (Lökositler): Kan sıvısında ve vücut boşluklarında bulunabilen
savunmada görevli hücrelerdir. Kemik iliğinde ve lenf bezlerinde üretilirler. Özellikle bakteri
kaynaklı hastalıklarda sayıları artar. Ömürleri 3-4 gündür. Damar duvarından geçerek dokular
içerisine geçerek yabancı maddelerle karşı savaşır ve vücudu korur. Çekirdek taşırlar.
Sitoplazmalarında taşıdıkları granüllere bağlı olarak iki tipte incelenirler; Agranülosit (Granül
taşımayanlar) ve Granülosit (Granül taşıyanlar). (Şekil 13.1)

394

Şekil 13.1. Agranülosit (Granül taşımayanlar) ve Granülosit (Granül taşıyanlar)
lökositler. (Anthony L. Mescher, Junqueira’s Basic Histology Text and Atlas, 15.
Edition’dan modifiye edilerek kullanılmıştır.)


Granül Taşımayan Lökositler: İsminden de anlaşılacağı gibi sitoplazmalarında granül
bulundurmazlar. Şekilleri yuvarlaktır. İki tip hücre bu gruba girer. “Lenfosit” ve
“monosit”. Lenfositler, T ve B lenfosit olmak üzere ikiye ayrılırlar. Her ikisi de
bağışıklıkta önemlidir. T lenfositleri hücresel bağışıklıkta görevliyken B lenfositler
sıvısal bağışıklıkta görevlidir. Lenfositlerde çekirdek yuvarlaktır ve hemen hemen
sitoplazmanın tamamını doldurur, çok az sitoplazmaya sahiptir. T lenfositler timusta, B
lenfositler kanatlılarda Bursa fabricius da memelilerde ise kemik iliğinde ve lenfoid
dokularda üretilirler. Monositler, hareketli ve mikroorganizmalara karşı fagositoz
yapabilen hücrelerdir. Çekirdekleri fasulye biçimlidir ortadan içeriye girinti yapar ve iri
hücrelerdir. Damar duvarını geçerek bağ dokusuna geçerek makrofajlara dönüşürler.



Granül Taşıyan Lökositler: Bu hücrelerin sitoplazmalarında granüller vardır.
Hücrelerin fonksiyonlarına göre granüllerin içerikleri değişir ve farklı şekilde
boyanırlar. Çekirdekleri parçalıdır. Yaşlandıkça parça sayısı artar. Granül taşıyan
lökositler; Nötrofil, Eozinofil ve Bazofildir. Nötrofillerin sitoplazmalarındaki
granüllerin içeriklerinden dolayı boyanmadığı için renksizdirler. Vücuda giren yabancı
madde ve mikropları fagositozla yok ederler. Kobay, tavşanların ve kanatlı hayvanların
nötrofillerine ait granüller asidik boyandığı için eozinofillerin granüllerine benzerlik
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gösterir ve bu hayvanlarda nötrofiller pseudoeozinofil olarak adlandırılmaktadır.
Eozinofiller, sitoplazmalarında parlak kırmızı renkte boyanan çok sayıda granül
taşırlar. Alerjik ve paraziter hastalıklarda artış gösterir. Bazofillerin sitoplazmalarında
taşıdıkları mor granüllerle ayırt edilirler. Granülleri heparin içerir kanın pıhtılaşmasında
etkilidirler. (Şekil 13.2)

Şekil 13.2. Memeli ile kanatlı kanı arasındaki farklar (Jo Ann C. Eurell
Veterinary Histology ve Temel Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Ders Kitabı, 4. Baskı’dan
modifiye edilerek kullanılmıştır.)
13.1.1.3. Kan pulcukları: Kemik iliğinde sentezlenen küçük kan hücreleridir.
Memelilerde çekirdek taşımazlar ancak kanatlılarda çekirdeklilerdir. Kanın pıhtılaşma
mekanizmasında rol oynarlar.
13.2. Kemik Dokusu:
Kemik dokusu vücuda şekil vererek vücudun dik durmasını sağlar. İç organları korur ve
kaslarla birlikte eklemler oluşturarak canlının hareket etmesini sağlar. Kemik dokusu
hücrelerden ve hücrelerarası maddelerden oluşur. Kemik hücreleri birbirine sitoplazmik
uzantılarla bağlıdır. Kanda bulunan fosfat ve kalsiyum mekanizmasını düzenler. Ara madde
içerisinde kalsiyum, fosfat, magnezyum, karbonat gibi mineraller bulunur. Bu da kemiğin
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oldukça sert bir yapı haline gelmesini sağlar. Vitaminler ve hormonlar kemiğin sertleşmesinde
etkilidir. Ayrıca yapısında bulunan kemik iliği sayesinde kan yapımını sağlar.
Kemik dokusunun sert olması fikse edilmeden önce birtakım işlemleri zorunlu kılar.
Histolojik takipler uygulamadan önce mutlaka doku dekalsifikasyon solüsyonları ile dekalsifiye
edilmelidir. Böylece mineral kısmı uzaklaştırılır ve hücrelerle matriks korunmuş olur. Bu
solüsyonlardan birisi EDTA yani etilendiamintetraasetik asittir. Eğer bu solüsyon
kullanılmayacaksa kemik doğrudan akriliklere gömülür ve elmas bıçaklarla kesit alınır.
Kemik dokusunda yapım ve yıkımdan sorumlu hücreler bulunur. Bu hücreler;
Osteoprogenitör hücreler, Osteoklastlar, Osteoblastlar, Osteositler ve kemik iliğini döşeyen
hücrelerdir.
13.2.1. Kemik hücreleri:


Osteoprogenitör hücreler: Kemiğin büyüme döneminde ve kırık iyileşmesi döneminde
mezenkimal hücrelerden osteoblastlara dönüşürler ve kemik matriksini salgılarlar.
Uzunca oval mekik şekilli hücrelerdir.



Osteoblastlar: Bölünme yeteneğine sahip hücrelerdir. Kemiğin Tip I kollajen liflerini
ve matriks proteinlerini sentezler ve salgılarlar. Osteoblastlar tarafından salgılanan
kemik dokusu kısa sürede kalsifiye olur. Büyümekte olan kemik dokusunun dış
yüzeyinde yer alırlar ve bu epitel görüntüsü verir. Kübik ve prizmatik şekilli olabilirler.
Aktif olmadıkları durumda yassı şekil alabilirler.



Osteositler: Bölünemezler. Osteoblastlar etraflarındaki kendi salgılamış oldukları
matriks ile çevrildiklerinde osteositlere dönüşürler. Osteositler osteoblastlarla ve kemik
iliğini döşeyen hücrelerle bağlantı halindedirler.



Kemik İliğini Döşeyen Hücreler: Osteoblastlardan köken alırlar. Kemik yüzeyinde
bulunan yassı hücrelerdir. Kemik matriksinde yer alan osteositlere besin desteği veren
ve kemiğe kalsiyum fosfat giriş çıkışını düzenleyen hücrelerdir.



Osteoklastlar: Çok çekirdekli hücrelerdir. Kemik yıkımından sorumlu hücrelerdir. Çok
sayıda lizozoma sahiplerdir. Görevleri bitince programlanmış bir şekilde ölürler.
13.2.2. Histolojik özellikleri incelendiğinde iki çeşittir: Kompakt kemik ve spongiyöz
kemik (süngerimsi). Bu ayrım kemik içerisindeki ara madde içindeki mineral miktarına
bağlı olarak çıkar.
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Şekil 13.3. Kemik doku ve yapısı (Leslie P. Gartner, Fourth Edition International
Edition Textbook Of Histology’den modifiye edilerek kullanılmıştır.)


Kompakt Kemik: Uzun kemiklerin gövdesi ile yassı ve kısa kemiklerin dış kısımlarında
bulunur. Bu sert yapıdaki kemiği oluşturan hücreler içinden damarların geçtiği havers
kanallarının çevresinde dairesel olarak yerleşir, bu yapıya osteon denir. Havers kanalları
ise birbirine volkman kanalları ile bağlanır. Havers kanalları içerisinde sinir ve kan
damarları içerir. Kemik gelişimi arttıkça osteon- havers sistemi gelişir. Kompakt
kemiğini dışardan saran zar periosteumdur. Kanalın iç tarafını saran zar ise
endosteumdur. Şekil 13.3.



Spongiyöz Kemik: Uzun kemiklerin baş kısmında ve yassı kemiklerde bulunur. Daha
gevşek düzenlenmiştir. Osteon içermez. Doku gözenekli yapıdadır. Gözeneklerin
içerisini kırmızı kemik iliği doldurur.

13.3. Kıkırdak Dokusu:
Kıkırdak dokusu hücre ve hücrelerarası maddeden oluşur. Kemik dokusundan daha
yumuşaktır ve yumuşak dokulara destek olur. Gelişmiş omurgalıların embriyolarında iskelet
kıkırdak olarak bulunur. Erişkin dönemde kıkırdak dokusu yıkılarak yerini kemik dokuya
bırakır. Erişkinlerdeki kıkırdak dokusu embriyonik dönemden sonra değişmeyen kısımlardır.
Köpek balığı gibi canlılarda ise erişkin dönemde de iskelet kıkırdaktır. Yapısında kondrosit
398

denilen hücreleri vardır. Bu hücrelerin genç halleri kondroblast adını alır. Kondroblastlar
hücrelerarasındaki boşluğu dolduran kollajen matriksi sentezler. Kıkırdak etrafını saran zara
perikondriyum denilmektedir. Kemik dokusu arasında yer alabilir ve sürtünmeyi azaltabilir.
Erişkinde eklem yüzeyi, larinks trakea, burun kulak gibi organlarda bulunur. Hücrelerarası
maddeye kondrin adı verilir ve lifler bulunur. Bu liflerin yapısı önemlidir kıkırdak dokusu bu
liflerin tipine ve yoğunluklarına göre isimlendirilirler. (Şekil 13.4.)
13.3.1. Kıkırdak Tipleri
Hiyalin Kıkırdak: En yaygın bulunan kıkırdak tipidir. Kollajen lifleri boldur. Embriyo
iskeletini, kaburga uçlarını oluşturur. Eklem başlarında ve soluk borusunda bulunur. Burun,
larinks, trakea ve bronşların duvarlarında yer alır.
Elastik Kıkırdak: Hiyalin kıkırdağın içerdiği bileşenlere ek olarak çok sayıda elastik
lif içerir. Matrikste yer alan bu lifler özel boyamalarla belirlenebilir. Bu lifler kıkırdağın
bükülebilir olmasını sağlar. Dış kulak ve dış kulak yolu örnek olarak verilebilir.
Fibröz Kıkırdak: Kollagen ipliklerden oluşur. Hücreleri azdır ve omurlar arasında
bulunur. Kıkırdak zarla çevrilmez çevredeki bağ dokusu ile devamlılık gösterir.
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Şekil 13.4. Kıkırdak doku ve çeşitleri ((Leslie P. Gartner, Fourth Edition
International Edition Textbook Of Histology’den modifiye edilerek kullanılmıştır.)
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Uygulamalar
Kan dokusu
Kemik dokusu
Kıkırdak dokusu
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Uygulama Soruları

Bu bölüm soruları genel soru değerlendirmesi içinde verilmiştir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kan dokusunun hücreleri alyuvar, akyuvar ve trombositlerdir. Kanın %55 lik kısmını
plazma oluşturur. Plazmanın %90’ı sudan oluşur. Geri kalan kısmında ise protein, yağ,
sindirilmiş besinler, hormon, antikor, vitamin, kan gazları (oksijen karbondioksit) atıklar ve
minerallerdir. Kan hücreleri pıhtılaşma ile uzaklaştırılır. Kan hücreleri uzaklaştırıldıktan sonra
sarı renkli bir sıvı elde edilir buna serum adı verilir. Serumda kanın pıhtılaşmasında rol oynayan
fibrinojen ve protrombin bulunmaz. Üç çeşit kan hücresi vardır. Alyuvarlar (eritrositler),
akyuvarlar (Lökositler) ve kan pulcukları. Kan dokusu hücreleri en çok Giemsa, MayGrünwald ve Wright boyaları kullanılarak gösterilir. Akyuvarlar memelilerde çekirdek
taşımazlar. Akyuvarlar sitoplazmalarında granül bulundurmayanlar; lenfosit ve monosit
granüllüler; nötrofil, eozinofil ve bazofilden oluşur. Kan pulcuları pıhtılaşmada rol oynar.
Kemik dokusu vücuda şekil vererek vücudun dik durmasını sağlar. Kanda bulunan fosfat
ve kalsiyum mekanizmasını düzenler. Ara madde içerisinde kalsiyum, fosfat, magnezyum,
karbonat gibi mineraller bulunur. Vitaminler ve hormonlar kemiğin sertleşmesinde etkilidir.
Ayrıca yapısında bulunan kemik iliği sayesinde kan yapımını sağlar. Kemik dokusunda yapım
ve yıkımdan sorumlu hücreler bulunur. Bu hücreler; Osteoprogenitör hücreler, Osteoklastlar,
Osteoblastlar, Osteositler ve Kemik iliğini döşeyen hücrelerdir. Histolojik özellikleri
incelendiğinde kompakt kemik ve spongiyöz kemik (süngerimsi) olmak üzere iki çeşittir.
Kıkırdak dokusu hücre ve hücrelerarası maddeden oluşur. Kemik dokusundan daha
yumuşaktır ve yumuşak dokulara destek olur. Gelişmiş omurgalıların embriyolarında iskelet
kıkırdak olarak bulunur. Erişkin dönemde kıkırdak dokusu yıkılarak yerini kemik dokuya
bırakır. Kondrosit denilen hücreleri vardır. Bu hücrelerin genç halleri kondroblast adını alır.
Kondroblastlar hücrelerarasındaki boşluğu dolduran matriksi sentezler. Kıkırdak etrafını
saran zara perikondriyum denir. Larinks trakea, burun kulak gibi organlarda bulunur.
Hücrelerarası maddeye kondrin adı verilir ve lifler bulunur. Hiyalin, elastik, fibröz kıkırdak
olmak üzere üç çeşit tipi vardır.
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Bölüm Soruları:
1-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a- Bazofillerin sitoplazmaları koyu mor renkte boyanır
b-Eozinofillerin sayısı alerjik durumlarda artar
c- Lenfositlerin sitoplazmalarında granül bulunur
d- Nötrofillerin çekirdekleri parçalıdır
e-Eozinofiller parlak kırmızı renkte boyanır

2-Aşağıdaki hangisinde kan pulcuklarının görevi doğru verilmiştir?
a- Savunmada görevlidir
b- Alerjik durumlarda sayısı artar
c- Çekirdekleri parçalıdır
d- Kanın pıhtılaşmasında rol oynar
e- Sitoplazmasında granül vardır

3-Aşağıdakilerden hangisi kemik dokusu ile ilgili yanlış verilmiştir?
a- Osteoblastlar bölünmezler
b- Osteoblastlar matriks proteinlerini sentezler
c- Osteositler bölünmezler
d- Kemik dokusu vücudun dik durmasını sağlar
e- Kompakt ve spongiyöz çeşitleri vardır.

4-Aşağıdakilerden hangisi kıkırdak dokusuna aittir?
a- Osteoblast
b- Kondrosit
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c- Miyelin
d-Osteosit
e-Osteoklast

5-Aşağıdakilerden hangisi kemik dokusunun yıkımını sağlar?
a-Kondrosit
b-Kondroblast
c-Osteosit
d-Osteoblast
e-Osteoklast
Cevaplar
1) C
2) D
3) A
4) B
5) E

405

14. DOKULAR YAPI VE GÖREVLERİ-III: KAS DOKU, SİNİR DOKU

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
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14.1. Kas dokusunun tipleri ve özellikleri hakkında bilgi kazanılacaktır.
14.2. Sinir dokusunun özellikleri, sinir dokusunu oluşturan yapılar ve sinir hücresi çeşitleri
hakkında bilgi kazanılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Kas dokusu nedir? hangi yapılar kas dokusunu oluşturur?
Kas doku tipleri nelerdir?
Düz kas, çizgili kas ve kalp kasının yapı ve fonksiyon olarak benzer yönleri nelerdir?
Düz kas, çizgili kas ve kalp kasının yapı ve fonksiyon olarak birbirinden farklı yönleri
nelerdir?
Sinir dokusunu nedir? Hangi yapılar sinir dokusunu oluşturur? Sinir hücresinin yapısı
nasıldır?
Sinir dokusunda bulunan sinir hücrelerinin çeşitleri nelerdir?

408

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Kas
dokusu
ve
Kas
dokusunun
Konu ile ilgili temel
dokusunu oluşturan yapılar
yapısında bulunan hücreler, bilgiler görsel ve işitsel
yapısı ile ilgili bilgi sahibi olarak verilecektir.
olunur.
Sinir

hücrelerinde
hücre
organellerinin
isimlendirmelerini öğrenir.
Kas
nelerdir?

doku

tipleri

Kas doku çeşitleri
Konu ile ilgili temel
olan düz, çizgili ve kalp kası bilgiler görsel ve işitsel
özelliklerini öğrenir.
olarak verilecektir.

Kas dokusu tiplerinin
Düz, çizgili ve kalp
Konu ile ilgili temel
hücre yapı ve çalışma bilgiler görsel ve işitsel
kasının benzer yönleri
yönünden benzer yönlerini olarak verilecektir.
öğrenir.
Düz, çizgili ve kalp
Kas dokusu tiplerinin
Konu ile ilgili temel
kasının farklı yönleri
hücre yapı ve çalışma bilgiler görsel ve işitsel
yönünden farklı yönlerini olarak verilecektir.
öğrenir.
Sinir dokusu, yapıları
Sinir
dokusunu
Konu ile ilgili temel
ve sinir hücresinin özellikleri oluşturan yapıları öğrenir. bilgiler görsel ve işitsel
Sinir hücresinin yapısını olarak verilecektir.
tanır.
Sinir
dokusunda
Sinir
dokusunda
bulunan hücreler ve çeşitleri görev
alan
hücrelerin
çeşitlerini öğrenir
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Anahtar Kavramlar
Kas dokusu hücreleri
Düz kas, çizgili kas ve kalp kası hücreleri
Kas kasılmasında görevli yapılar
Kas hücreleri, kas demetleri ve kas
Nöron, dendrit, akson, ranvier boğumu, sinaps
Sinir hücresi çeşitleri
Nöroglia, gangliyonlar
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14.1. Kas Dokusu:
Kas dokusu canlıların hareketinde, solunumda dolaşımda ve vücut ısısının
korunmasında rol oynamaktadır. Kasılmak üzere ek özellikler kazanmış hücrelerden
oluşmaktadır. Kas dokusunun ara maddesi yoktur kas hücrelerinin bir araya gelmesiyle oluşur.
Hücrelerin sitoplazmasına “sarkoplazma”, hücre zarına “sarkolemma”, endoplazmik
retikulumuna

“sarkoplazmik

retikulum”

mitokondilerine

“sarkozom”

denir.

Sarkoplazmalarda kasılma yeteneğinde olan aktin ve miyozin iplikleri vardır. Kas hücreleri bir
araya

gelerek

kas

demetlerini

oluştururlar.

Kas

demetleri

de

kasları

oluşturur.

Kas
hücreleri
Kas
demetleri

Kaslar

Kas dokusu uyaranlara karşı (mekanik, fiziksel ve kimyasal) tepki gösterir, kasılıp
gevşeyerek cevap verir. (Şekil 14.1.)
14.1.2. Kas Dokusu Tipleri: Kas dokusu yapısına göre düz, çizgili, kalp kası olmak
üzere üçe ayrılır.
Düz Kas: İnce uzun, mekik ya da çubuk şekilli hücrelerden oluşur. Boyu 1-2
milimetredir. Hücreleri tek çekirdeğe sahiptir. Mikroskopta hücreleri enine bantlı yapı
411

göstermez. Mide, bağırsak ve kan damarlarının yapısında bulunur. İstem dışı hareket eder.
Yavaş kasılır ve uzun süre devamlı çalışabilir.

Şekil 14.1. Kas doku tipleri (Leslie P. Gartner, Fourth Edition International
Edition Textbook Of Histology’den modifiye edilerek kullanılmıştır.)
Çizgili Kas: Hücreleri uzun silindirik ve kalın uçludur. Hücrelerin zarları eridiği için
hücreler kaynaşmıştır ve çok hücreli gibi görünür. İskeleti sardığı için iskelet kası denir. İstemli
hareketi sağlar ve merkezi sinir sisteminden çıkan motor sinirlerle donatılmıştır. Düz kaslardan
farklı olarak hızlı kasılırlar ancak kısa süreli çalışırlar ve çabuk yorulurlar. Kendilerini
yenileyemezler. Ölen hücrelerin yeri bağ dokusu ile dolar. Hücreleri enerji ihtiyacını
karşılayabilmek için mitokondri yönünden zengindir.
İskelet kaslarını oluşturan kas lifi kütleleri düzenli demetler halinde dizilirler. Kas lifi
demetleri en dıştan epimisyum adlı sıkı bağ doku ile sarılıdır. Kas liflerinden oluşan her bir
demetin etrafını perimisyum olarak adlandırılan bağ doku tarafından sarılır. Her bir kas lifi ise
endomisyum denilen bazal membran ve retiküler liflerden oluşan ince bir bağ doku tarafından
sarılır. (Şekil 14.2.)
Yapısındaki miyofibril denen telcikler açık ve koyu bantlar oluşturur ve bu bantlar kasa
çizgili bir görünüm verir. Aktin ve miyozin miyofilamentleri bulunur. İnce filamentler aktin,
troponin ve tropomiyozindir. Kalın bantlar sadece miyozinden oluşur. Çizgili kasta kasılma
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Şekil 14.2. İskelet kasını oluşturan yapılar (Anthony L. Mescher, Junqueira’s
Basic Histology Text and Atlas, 15. Edition’dan modifiye edilerek kullanılmıştır
birimine sarkomer adı verilir. Burada A (anizotrop) bantları koyu, I (izotrop) bantları açık
renkte boyanır ve kasın çizgili görünmesini sağlar. Mikroskopta A bandının ortasında bir de
H bandı bulunur. H bandının da ortasında koyu renkli bir M çizgisi vardır. I bandının
ortasında ise koyu bir Z çizgisi bulunur. Bu iki Z çizgisi arasında kalan alan çizgili kasın
kasılma birimi olan “sarkomer”i oluşturur. Kasılmada I ve H bantları kaybolur. (Şekil 14.
3.)
Kalp Kası: Çizgili yapıdadır, ancak otonom sinir sistemiyle donatıldığından düz kaslara
benzer şekilde istemsiz çalışır. Hücrelerin çekirdekleri sarkomerin ortasındadır, ovaldir ve bir
adettir.
Kas hücreleri uzun, silindirik, kas liflerini oluşturur ve ağsı şekildedir. Oksijen ihtiyacı
fazladır. Kalp kası hücrelerinde eksene paralel yerleşen miyofibriller çizgili görünüme neden
olur. Bu yönden çizgili kasa benzer.
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Şekil 14.3. Çizgili kaslarda bantlaşma (Aytekin Yener, Solakoğlu Seyhun, Temel
Histoloji’den alınmıştır)
14.2. Sinir Dokusu:
Uyarılma özelliğine sahip olan hücrelerdir. Çevreden gelen uyarıları algılayarak elektrik
enerjisine çevirip gerekli organlara iletir. Organizmanın dış çevresi ile uyum içerisinde
yaşamasını sağlar. Bazı sinir hücreleri hormon salgılayabilir. Sinir dokusu nöron denilen
hücrelerden oluşur. Bir nöron dendritler, hücre gövdesi ve akson olma üzere üç ana kısımdan
oluşur. Nöronlardan taşınan bütün uyarıların yönü dendritten aksona doğrudur. Sinir sistemi
merkezi sinir sistemi ve periferal sinir sistemi olmak üzere ikiye ayrılır.
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Şekil 14.4. Sinir hücresi ve sinaps tipleri (Anthony L. Mescher, Junqueira’s Basic
Histology Text and Atlas, 15. Edition’dan modifiye edilerek kullanılmıştır.)

Şekil 14.5. Epinöryum, perinöryum ve endonöryum (Leslie P. Gartner, Fourth
Edition International Edition Textbook Of Histology’den modifiye edilerek kullanılmıştır.)
Sinir lifleri sinirleri oluşturmak üzere demetler halinde gruplar oluşturur. Sinirleri en
dıştan epinöryum denilen sıkı bağ doku ile sarılıdır. Sinirleri buluşturan sinir demetleri ise
perinöryum adlı bağ dokuya sarılıdır. Sinir demetleri ise miyelinli sinir tellerinden oluşur.
Perinöryumun içinde Schwann hücresi tarafından sarılmış aksonlar ve bunlara ait gelişmekte
olan bağ dokusu, yani endonöryum yer alır. (Şekil 14. 5)
14.2.1.Nöron: Uyarıları alabilen, değiştirebilen, iletebilen sinir hücreleridir. Nöronlar
sinaps olarak bilinen özel alanlar aracılığı ile birbirleriyle bağlantı kurarak bilgi aktarımını
sağlarlar.
Dendritler: Hücre gövdesinden çıkan çok sayıda kısa uzantılardır.
Akson: Nöronun gövdesinden çıkan tek ve uzun uzantılardır. Uyarıları gövdeden alıp
diğer sinir hücresine veya organa taşır. İletinin iletileceği organ kas ya da bir bez olabilir. Kas
aksonun ilettiği uyarıya kasılarak, bez de salgı yaparak cevap verir. Schwann hücrelerinin akson
etrafını sararak oluşturduğu miyelin kılıf uyarıların taşınma hızını artırır. (Şekil 14.6)
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Ranvier Boğumu: Aksonun üzerini saran miyelin kılıf sürekli değil kesintilidir.
Kesintilerin olduğu miyelin kılıfsız bölgelere Ranvier boğumu denir.
Sinaps: Bir sinir hücresinin akson ucu ile başka bir sinir hücresinin dendriti arasındaki
küçük aralığa sinaps denir. Uyarılar bir sinir hücresinin aksonundan diğer sinir hücresinin
dendritine sinaps aralığından geçer.
Nöronların Sınıflandırılması: Uzantılarının sayısına göre nöronlar üç grupta toplanır.
(Şekil 14.4)

Multipolar Nöronlar: Bir akson ve birden çok
dendriti olan hücrelerdir.

Bipolar Nöronlar: Bir akson ve bir dendriti olan
nöronlardır.

Unipolar/Psödounipolar Nöronlar: Tek bir uzantısı
olan nöronlara denir.

14.2.2. Nöroglia Hücreleri: Merkezi sinir sisteminde nöronlar arasında yer alan özel
dokuya nöroglia dokusu, bu dokuyu oluşturan hücrelere ise glia hücreleri denir.
Nöroglia Hücrelerinin Sınıflandırılması:


Astrosit: En iri glia hücreleridir. Nöronlar arasını kaplayan ve çok miktarda dallanan
uzantıları bulunan yıldız şekilli hücrelerdir. İki tip hücre içerir. Bunlar fibröz astrosit ve
protoplazmik astrosittir.
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Şekil 14.6. Schwann hücresinin miyelin kılıfı oluşturma aşamaları ve histolojik
sinir teli görüntüleri Anthony L. Mescher, Junqueira’s Basic Histology Text and
Atlas, 15. Edition’dan modifiye edilerek kullanılmıştır.)



Oligodendrosit: Bu hücreler astrositlerden daha küçüktür. Nukleusları da astrositlerin
nukleuslarından daha küçük ve düzensizdir. Hücre gövdesinden birkaç adet sitoplazmik
uzantı çıkar. Sitoplazmaları astrositlerden daha yoğundur. Oligodendrisitler merkezi
sinir sisteminde miyelin yapımından sorumludur.



Mikroglia: Fagositoz yapabilirler. Kemik iliğindeki monosit kök hücrelerinden
gelişirler. Bir hasar veya hastalık durumunda çoğalarak aktif fagositoz yapan hücrelere
dönüşürler.



Ependim Hücresi: Omurilik kanalını döşeyen tek katlı kübik epitel görüntüsü veren
hücrelerdir. Kübik veya prizmatik şekilli bu hücreler birbirleri ile bağlantı kompleksleri
ile bağlanırlar. Bu hücrelerin apikal bölümlerinde mikroviluslar ve silyumlar vardır.
Beyin omurilik sıvısı (BOS) üretiminin bir kısmı bu hücreler tarafından sentezlendiği
gibi BOS dolaşımı da bu hücrelerin meydana getirdiği kanalda meydana gelmektedir.



Schwann Hücreleri: Çevresel sinir sisteminde miyelin yapımından sorumludurlar.
Miyelin kılıf bu hücrelerin hücre zarından köken alırlar. (Şekil 14.6)



Satellit (Uydu) Hücreleri: Gangliyonlardaki nöron gövdelerini çepeçevre saran glia
hücreleridir. Küçük, yassı veya küboid şekillidirler.

14.2.1.3.Gangliyonlar: Nöronların gövdelerini, uzantılarını ve satellit hücrelerini içeren
kompleks yapılardır.
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Uygulamalar
Kas dokusu yapıları ve tipleri
Sinir dokusu ve hücre çeşitleri
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Uygulama Soruları

Bu bölüm soruları genel soru değerlendirmesi içinde verilmiştir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kas dokusu canlıların hareketinde, solunumda dolaşımda ve vücut ısısının
korunmasında rol oynamaktadır. Kasılmak üzere ek özellikler kazanmış hücrelerden
oluşmaktadır. Kas dokusunun ara maddesi yoktur, kas hücrelerinin bir araya gelmesiyle oluşur.
Hücrelerin sitoplazmasına “sarkoplazma”, hücre zarına “sarkolemma” endoplazmik
retikulumuna

“sarkoplazmik

retikulum”

mitokondilerine

“sarkozom”

denir.

Sarkoplazmalarında kasılma yeteneğinde olan aktin ve miyozin iplikleri vardır. Kas hücreleri
bir araya gelerek kas demetlerini oluştururlar. Kas demetleri de kasları oluşturur. Kas dokusu
uyaranlara karşı (mekanik, fiziksel ve kimyasal) tepki gösterir kasılıp gevşeyerek cevap veririr.
Kas dokusu yapısına göre düz, çizgili, kalp kası olmak üzere üçe ayrılır.
Sinir dokusu çevreden gelen uyarıları algılayarak elektrik enerjisine çevirip gerekli
organlara iletir. Organizmanın dış çevresi ile uyum içerisinde yaşamasını sağlar. Bazı sinir
hücreleri hormon salgılayabilir. Sinir dokusu nöron denilen hücrelerden oluşur. Bir nöron
dendritler, hücre gövdesi ve akson olma üzere üç ana kısımdan oluşur. Nöronlardan taşınan
bütün uyarıların yönü dendritten aksona doğrudur. Sinir sistemi merkezi sinir sistemi ve
çevresel sinir sistemi olmak üzere ikiye ayrılır. Uyarıları alabilen, değiştirebilen, iletebilen sinir
hücrelerine nöron adı verilir. Sinir hücre gövdesinden çıkan çok sayıda kısa uzantılara dendrit
denir. Nöronlar sinaps olarak bilinen özel alanlar aracılığı ile birbirleriyle bağlantı kurarak bilgi
aktarımını sağlarlar. Aksonlar nöronun gövdesinden çıkan tek ve uzun uzantılardır ve uyarıları
gövdeden alıp diğer sinir hücresine veya organa taşırlar. Aksonun etrafında Schwann
hücrelerinin oluşturduğu miyelin kılıf, uyarıların taşınmasını hızlandırır. Aksonun üzerindeki
miyelin kılıfın kesintiye uğradığı yerlere Ranwier boğumu denir. Uyarılar bir sinir hücresinin
aksonundan diğer sinir hücresinin dendritine sinaps adı verilen aralıklardan geçer. Nöronlar
uzantılarına göre multipolar, bipolar ve unipolar olmak üzere 3’e ayrılır. Merkezi sinir
sisteminde nöronlar arasında yer alan özel dokuya nöroglia dokusu, bu dokuyu oluşturan
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hücrelere ise glia hücreleri denir. Astrosit, Oligodendrosit, Mikroglia, Ependim Hücresi,
Schwann Hücreleri, Satellit (Uydu) Hücreleri nöroglia çeşitlerindendir. Periferik sinir
sisteminde bulunan nöron hücre topluluklarına Gangliyon adı verilir.

Bölüm Soruları:
1-Aşağıdakilerden hangisinde kas hücresinin sitoplazması doğru verilmiştir?
a- Schwann
b-Dendrit
c- Sarkoplazma
d- Aktin
e-Miyozin

2-Aşağıdakilerden hangisinde dendrit doğru tanımlanmıştır?
a- İki sinir hücresini birbirine bağlayan yapılardır
b- Sinir hücre gövdesinden uzanan kısa uzantılardır
c- Aksonun etrafını sarar
d- İki sinir hücresi arasında bulunan aralıktır
e- Sinir hücrelerinin oluşturduğu topluluktur

3-Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi doğrudur?
a- Düz kaslar istemli çalışırlar
b- Çizgili kaslar istemsiz çalışırlar
c- Düz kas hücreleri iskeletin hareketini sağlar
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d- Kalp kası çalışma yönünden düz kaslara yapı yönünden çizgili kaslara benzer
e- Kalp kası sadece düz kaslardan oluşmuştur

4-Uyarıları sinir hücresi gövdesinden bir başka sinir ya da organa taşıyan yapıya ne ad
verilir?
a- Dendrit
b- Sinaps
c- Miyelin
d-Schwann
e-Akson

5-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a-Çizgili kaslar iç organların çalışmasını sağlar
b-Çizgili kaslar çok çekirdekli görünür
c-Çizgili kaslar kısa süreli çalışır, çabuk yorulurlar
d-Çizgili kaslar çok sayıda mitokondiriye sahiptir
e-Çizgili kaslar iskelet kası olarak da adlandırılır
Cevaplar
1) C
2) B
3) D
4) E
5) A
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