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AÇIKLAMALAR 
ALAN Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı 

DAL Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Hayvanlarda Solunum ve Dolaşım Sistemi 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/30 

MODÜLÜN AMACI Bireye / öğrenciye evcil hayvanların solunum ve dolaşım 

sisteminin kontrollerine yönelik bilgi ve becerileri 

kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Solunum sistemine ilişkin bulguları alarak solunum 

sayısı, solunum tipleri, solunum sesleri, solunum 

havasının kokusunu tespit edebileceksiniz. 

2. Dolaşım sistemine ilişkin bulguları alarak kalp vurum 

sayısı, lenf düğümlerinin muayenesi ile hormonal 

bozuklukları belirleyebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Klinik ortamı, hayvanların kontrollerinin 

yapılabileceği açık veya kapalı ortamlar, aydınlık sınıflar 

 

Donanım: Bilgisayar, projeksiyon, yazıcı, önlük, iş 

elbisesi, eldiven, muşet, yavaşa, steteskop, temiz su, sabun, 

havlu, pamuk, antiseptik solüsyon, defter, kalem. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen 

ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi 

kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modülün sonunda ölçme aracı (test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlış, vb.) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Hayvan türleri üzerinde gereken kontrollerin yapılabilmesi ve bulguların sağlıklı 

alınabilmesi için, vücut yapılarının normal şekillerinin ve çalışma düzenlerinin iyi bilinmesi 

gerekmektedir. Bu modülde evcil hayvan türlerinin solunum ve dolaşım sistemine ait 

anatomik ve fizyolojik bilgiler yer almaktadır.  

 

Canlılığın devam edebilmesi hücrelerde enerji üretilmesine, bu hücrelerin 

beslenmesine ve yenilenmesine bağlıdır. Dolaşım ve solunum sistemlerinin temel görevleri 

de bunları sağlamaya yöneliktir.  

 

Bu modülde solunum ve dolaşım sistemlerine ait organların şekilleri, vücuttaki yerleri, 

çalışma düzenleri, üstlendiği görevler anlatılmaya çalışılmıştır. Bu bilgiler ışığında evcil 

hayvanların solunum ve dolaşım sistemine ait kontrolleri yapabilecek, hayvan hastalıklarının 

teşhisine yönelik bulguları kolaylıkla alabileceksiniz. 

 
 

GİRİŞ 
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Tekniğine uygun şekilde solunum sistemine ilişkin bulguları alabilecek, solunum 

sayısını, solunum tiplerini, solunum seslerini ve solunum havasının kokusunu tespit 

edebileceksiniz. 

 

 
 

 

 Solunum sistemini oluşturan organları öğrenerek çiftlik hayvanları arasındaki 

sistemle ilgili yapısal farklılıkları araştırınız.  

 Solunum sistemini oluşturan organların görevlerini araştırınız. 

 

1. HAYVANLARDA SOLUNUM SİSTEMİ 
 

Hayvanların yaşamsal faaliyetleri sürdürmeleri için gereken enerjinin elde 

edilebilmesi için atmosferden oksijen alması zorunludur. Vücutta pek az miktarda oksijen 

depo edildiği için, metabolizmanın sürekliliği hücrelere kesintisiz olarak oksijen 

sağlanmasına bağlıdır. Hücrelerin çoğu oksijensiz kalınca çok çabuk ölürler. Özellikle beyin 

hücreleri birkaç dakika içinde tamir edilemeyecek şekilde zarar görürler. 

 

Organizmada oksijenin kullanılması ve oksijenin kullanılması sonucu açığa çıkan 

karbondioksitin vücuttan uzaklaştırılması işi birlikte yürür. Karbondioksitin hücre vücut 

sıvısından uzaklaştırılması zorunludur. Hayvanların oksijen kullanılıp karbondioksit 

meydana getirmesi ve enerjiyi ATP (adenozin trifosfat) gibi biyolojik olarak kullanabilir 

şekle dönüştürme sürecini tanımlamak için solunum (respiration) terimi kulanılır. 

 

Canlı organizmasında her hücrenin, dış çevresi ile doğrudan doğruya gaz alış verişi 

yapma olanağı bulunmaz. Çevre ile gaz değişimi yapabilecek özel bir sisteminin bulunması 

zorunludur. Solunum için memeli hayvanlar ve kanatlılarda akciğerler gelişmiştir. 

 

Solunum için, vücut hücreleri ile dış çevre arasındaki gaz değişiminde biri dış diğeri iç 

olmak üzere iki evre ayırt edilebilir. Dış solunum, akciğer gibi özelleşmiş bir solunum organı 

aracılığıyla dış çevre ve dolaşım arasındaki gaz alış verişidir. İç solunum, vücut hücreleri ile 

kan arasında solunum gazlarının alış verişidir. İki faz arasında gazlar dolaşım sistemi 

aracılığı ile taşınır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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1.1. Solunum Sistemini Oluşturan Organların Özellikleri ve 

Görevleri 
 

Havadan oksijenin alınması ve kanın karbondioksitinin dışarıya verilerek gaz 

değişiminin sağlanması solunum sistemi sayesinde olur. Bu sistemde soluk alıp vermemizi 

sağlayan organlar yer alır.  

 

Bu organlar akciğerler (pulmo), havayı akciğerlere getirip götürmede yardımcı olan 

burun boşluğu (cavum nasi), gırtlak boşluğu (cavum laryngis), soluk borusu (trachea) ve 

solunum havasının akciğerlere dağıtıldığı yollar (bronchus) şeklinde bölümlere ayrılır. 

Göğüs kafesinin (thoraks) genişlemesine yardımcı olan göğüs kasları ile diyafram da bu 

organlar arasında yer alır. 

 

 
Resim 1.1: Köpekte soluk borusu (trachea) ve akciğerlerin konumu 
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Resim 1.2: Solunum organlarının yandan görünümü 

 

Solunum, gaz değişimini sağlayan akciğerler ile akciğerlere hava giriş çıkışını 

sağlayan (ventilasyon) bir pompadan oluşur. Solunum olayları üzerine etkili olan anatomik 

yapılar şunlardır:  

 

 Göğüs kafesi (thoraks), 

 Göğüs boşluğu hacmini arttıran- azaltan solunum kasları, 

 Kaslarla beynin bağlantısını sağlayan sinirler, 

 Kasları denetleyen beyin bölgeleri. 

 

1.1.1. Burun (Nasus) ve Burun Delikleri (Nares) 
 

İnsanlarda yüzün ön tarafında, ortada yer alır, sınırları belirgindir. Hayvanlarda 

sınırları o kadar belirgin değildir. Sağlı, sollu iki burun deliği yer alır. Her iki yandan burun 

kanatlarıyla sınırlanmıştır. Sığırlarda burun delikleri arasında bulunup üst dudağa taşan bir 

bölge (merme) vardır. Burası özel bezlere sahip olduğundan daima nemli tutulur. 

 

 
Resim 1.3: Hayvan türlerinde burun delikleri 
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Burun boşluğu choana adı verilen deliklerle yutakla bağlantılıdır. 

 

1.1.1.1. Burun Boşluğunun Kısımları 

 

Burun boşluğu, önden geriye doğru kıkırdaktan burun bölmesi (cartilago septi nasi) ile 

sağ ve sol iki eşit yarıma ayrılır. 

  

Burun boşluğu konka (konha, concha) denilen kâğıt benzeri ince oluşumlarla bir takım 

yollara ayrılmıştır. 

 

 
Resim 1.4: Burun boşluğunun kısımları  

 

(1. Os nazale; 2. Konka dorsalis; 3. Konka ventralis;    5. Septum nazi) 

 

Konkalar burun mukozası ile örtülüdür. Bunlardan üstte olan konka dorsalis üst burun 

kıvrımlarını, altta yer alan konka ventralis  ise alt burun kıvrımlarını oluşturur. 
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Resim 1.5: Sığırın burun boşluğunun yatay kesit kısımları 

 

1.1.1.2. Burun Yolları 
 

Burun bölmesi (Septum nazi) ve iki konka burun boşluğunu dört yola ayırır.  
 
 Üst burun yolu (Meatus nazi dorsalis) - koku yolu, 

 Orta burun yolu (Meatus nazi medius), 

 Alt burun yolu (Meatus nazi ventralis) - solunum yolu, 

 Ortak burun yolu (Meatus nazi comminus). 
 

 
Resim 1.6: Köpekte üst solunum yolları 

 

 

Özellikle atlarda değişik amaçlar için mideye burun-mide sondası uygulamak 

gerektiğinde solunum yolu (meatus nasi ventralis) kullanılır. Bu yol üste doğru mukoza 

kıvrımı (çıkmaz yol) yaptığından sondayı dikkatli kullanmak gerekir. 
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Resim 1.7: At başının enine kesiti (Burun Yolları). 1. Septum nazi; 34. Meatus nazi ventralis; 35. 

Meatus nazi medius; 36. Meatus nazi dorsalis; 37. Konka ventralis; 38, Konka dorsalis 

 

1.1.2. Gırtlak (Larinks, Larynx) 
 

Gırtlak solunum havasını soluk borusu aracılığıyla akciğere gönderdiği gibi aynı 

zamanda ses organı olarak da görev yapar. Alt çene kemiğinin kolları ile yutağın arkasında, 

yemek borusunun başlangıcında yer alır. Gırtlak kıkırdaklardan oluşan bir iskelete sahiptir. 

İskeleti oluşturan kıkırdaklar bağlarla (ligamentlerle) birbirine bağlanmıştır. Bu kıkırdaklar 

özel kaslarla hareket ettirilir. 

 

Gırtlak içinde havanın geçtiği gırtlak boşluğu (Cavum larynx) yer alır. Önden yutakla, 

arkada soluk borusu ile ilişki halindedir. Larinks boşluğu içerisinde iki ses teli (Plica vocalis) 

yer alır.  

 

Larinks dört kıkırdaktan oluşur: 

 

 Kalkan kıkırdak, 

 Halka kıkırdak, 

 İbriksi kıkırdak,  

 Gırtlak kapağı (Epiglottis). 



 

 8 

 
Resim 1.8: Gırtlağın anatomik yapısı 

 

1.1.3. Soluk Borusu (Trake, Trachea) 
 

Gırtlaktan başlayıp akciğerlerde sona eren kıkırdak halkalarının (Cartilago tracheales) 

birbirlerine halka bağlarla (Ligamentum annulare) birleşmesinden meydana gelen boru 

şeklinde bir organdır. Trakenin biri boyun bölgesinde diğeri göğüs boşluğunda seyreden 

olmak üzere iki kısmı vardır. 

 

Trake göğüs boşluğunda akciğerlere girmek üzere iki kola ayrılır (Bifurcatio trachea). 

Soluk borusu bifurcation bölgesinde akciğer loblarına gitmek üzere sağ ve sol iki ana bronşa 

(bronchus) ayrılır. Bronşların yapısı trakeye benzer. İç yüzeyin mukoza örtüsü üzerinde çok 

sıralı titrek tüyler bulunur. 

 

 
Resim 1.9: Trakenin anatomik yapısı 
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 Evcil memeli hayvanlarda trachea yapısındaki farklılıklar  

 

Tek tırnaklıların trakeleri üst ve alttan basık olup oval şekillidir. Kıkırdak halkalarının 

uçlarından biri diğerinin üzerini biraz aşar.  

 

Sığır ve koyunların trake halkaları yanlardan basık ve üst uçları yukarıya kıvrılmıştır.  

 

Köpekte silindirik olup trachea halka uçları arasındaki aralık geniş ve birbirine 

dönüktür. 

 

1.1.4. Akciğerler (Pulmones) 
 

Göğüs boşluğu (Cavum pectoris) içinde bulunur. Sağ akciğer ve sol akciğer olmak 

üzere iki tanedir. Elastik, yumuşak, süngersi bir yapı gösterir. Suya atıldığında içinde hava 

bulunduğundan yüzer. Ölü doğanların akciğeri batar. Rengi gençlerde pembe, yaşlılarda ise 

pembeden kırmızıya kadar değişir. Çok uzun süreli kirli havanın solunduğu durumlarda 

siyahımsı renge döner. 

 

 
Resim 1.10: Sığır akciğeri  

 

Akciğerler vücut ağırlığının yaklaşık %1–1,5’i kadardır. Hayvan türlerine göre farklı 

bir loplanmaya sahiptirler. Loplanma (parçalı bir organın bir parçası) en fazla 

gevişgetirenlerde, en az tek tırnaklılardadır. Akciğerdeki bu loplanmalar ventral kenardan 

organın içine doğru giden bir takım yarıklanmalar ile şekillenir. Loplanmalar hayvan 

türlerine göre farklılıklar gösterdiği gibi sağ ve sol akciğerler arasında da farklılıklar gösterir. 

Sağ akciğer sol akciğerden daha ağır ve daha çok lobludur. 

 

 
Resim 1.11: Atın akciğeri  
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Göğüs boşluğunu örten zar (plöra, pleura) akciğerleri sıkıca sarar ve onları göğüs 

boşluğuna bağlar.  

 

Akciğerin lobları: Akciğerler, türlere göre değişen çeşitli derinlikteki yarıklarla 

loblara ayrılmıştır. En basit loblaşma atlarda görülür.  

 

Buna göre loplanma aşağıdaki gibidir: 

 

 Sağ akciğer (Pulmo dexter) 

 

 Ön lop (Lobus cranialis), ön parça (Pars cranialis), arka parça (Pars 

caudalis), 

 Arka lop (Lobus caudalis), 

 Eklenik lop (Lobus accessorius), 

 Orta lop Lobus medius). 

 

 Sol akciğer (Pulmo sinister) 

 

 Ön lop (Lobus cranialis); gevişgetirenler, etçil ve domuzda parçalı ön 

parça (Pars cranialis), arka parça (Pars caudalis) 

 Arka lop (Lobus caudalis) 

 

Köpeklerde sağ lobus cranialis’in ucu yuvarlak, sol Lobus cranialis’in ucu sivridir. 

Kedide her iki tarafın ucu sivridir. Ruminant sağ ve sol akciğerinde, etçil ve domuz sol 

akciğerinde ön lop iki parça halindedir. Lobus medius tek tırnaklı hayvanlarda bulunmaz. 
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Şekil 1.1: Hayvan türlerine göre akciğerlerin loplanması 

 

Bronşlar akciğerler loblarının içine ağaç dalı şeklinde yayılmıştır. Bunlar da daha ince 

dallanma yaparak küçük bronşları (bronşcuk, bronchiol) oluşturur. Bronşcukların uçlarında 

akciğerlerin gaz alışverişini sağlayan küçük boşluklar (hava keseleri, alveol) bulunur. 

Alveollerin çeperleri oldukça esnek bir yapı gösterir. Alveollerin duvarlarında solunuma 

ilişkin yoğun kılcal damar ağı yer almıştır.  

 

 
Resim 1.12: Akciğerlerde solunum yolları alveollerin yapısı 



 

 12 

1.2. Akciğerlerde Gaz Alışverişi 
 

Alveoller içindeki oksijen alveol çevresindeki kılcal damarlarda bulunan kana sürekli 

geçiş yaparken, kandan da alveollere sürekli olarak karbondioksit geçer. Soluk alındığında 

solunum havası alveol içinde bulunan gazla karışır. Kana geçen oksijenin bıraktığı boşluğu, 

solunum havasındaki oksijen doldurur. Alveollere gelen karbondioksit solunum havasındaki 

oksijen ile seyrelir. Alveollerdeki bu karışımın bir kısmı soluk verme yoluyla dışarı atılır. 

 

Kılcal damarlardaki kan plazması ile alveole gelen havadaki gazların (oksijen, 

karbondioksit ve diğerleri) arasındaki kısmi basınç farklılıkları nedeniyle kandaki 

karbondioksit alveol havasına, alveol havasındaki oksijen ise kana geçer. Alveoller içindeki 

hava, kılcal damarlardaki kanda bulunan gazlarla yer değiştirir. 

 

Akciğerlerin pompalama mekanizmalarıyla şişip genişlemesinden sonra göğüs 

boşluğundaki basınç değişikliğinden faydalanarak oksijenin akciğerlere girmesi sağlanır. 

Gazlar her zaman yüksek basınçtan, düşük basınca doğru hareket ederler. Alveol havasındaki 

oksijen basıncı, kan basıncından yüksek olduğundan, oksijen alveol havasından kana geçer. 

Kan basıncının dokularındaki basınçtan yüksekliği ise oksijenin kandan dokulara geçmesini 

sağlar.  

 

 
Resim 1.13: Alveol yapısı ve gaz alışverişi 

 

1.3. Göğüs Boşluğu ve Pleura 
 

Göğüs boşluğu üstte sırt omurları, yanlarda kaburgalar, altta göğüs kemiği ve 

diyafram tarafından oluşturulur. 
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Resim 1.14: Atın göğüs boşluğunun soldan görünümü 

 

 

Göğüs boşluğunun biri önde diğeri arkada olmak üzere iki deliği vardır. Öndekinden 

yemek borusu, soluk borusu, damar ve sinirler göğüs boşluğuna geçerler. Arka taraf 

diyafram ile kapalı olup diyafram üzerideki deliklerden alt ana atar damar (Aorta 

abdominalis), yemek borusu ve alt ana toplardamar  (Vena cavae caudalis) karın boşluğuna 

geçer. 
 

Göğüs boşluğu duvarının iç yüzü ve bu boşlukta bulunan organların tamamının üzeri 

seröz bir zar olan pleura ile kaplıdır. Pleuranın göğüs boşluğu duvarlarını örten katına pleura 

parietalis, göğüs boşluğundaki iç organların üzerini örten katına ise pleura visceralis denir. 

 

Pleura göğüs duvarını örttükten sonra göğüs omurları hizasında orta hatta düşey olarak 

aşağıya, tabana iner. Sağ ve sol akciğer loblarını içine alacak şekilde iki kapalı boşluk (kese) 

oluşur. Bu iki boşluk arasında oluşan aralığa mediastinum denir. Akciğerler ve pleura’ları 

hariç, göğüs boşluğundaki tüm yapılar mediastinum’dadır. Kalp, kalbin büyük damarları, 

yemek borusu (oesophagus), soluk borusu (trachea), frenik sinirler (Nervus phrenicus’lar), 

kardiak sinir, timus ve mediasten lenf yumrularını içerir. 
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Resim 1.15: Sığır göğüs boşluğunun caudal’ den enine kesitindeki görünümü   

 

 

1.4. Solunum Mekaniği 
 

Akciğerler göğüs kafesi içinde bulunur. Akciğerlerin üzerini örten göğüs boşluğu zarı 

seröz bir sıvı üretir. Bu sıvı sayesinde akciğerler göğüs kafesi içinde kolayca hareket eder. 

Solunum, soluk alma (inspirasyon) ve soluk verme (ekspirasyon) olmak üzere iki dönemde 

gerçekleşir.  

 

1.4.1. Soluk Alma (İnspirasyon) 
 

Göğüs kafesinin ve akciğerlerin genişlemesiyle, dış ortamda bulunan havanın 

alveollere ulaşmasına “soluk alma” denir. Normal solunumda göğüs boşluğundaki hacim 

değişikliklerinin % 70’i diyafram tarafından gerçekleştirilir. Diyafram kasları ile kaburgalar 

arası kaslar solunuma yardımcı olan kaslardır. Diyaframın göğüs boşluğuna bakan yüzü dış 

bükey olup solunum esnasında bombe azalır. Akciğerler genişler ve inspirasyon gerçekleşir 

(kostal tip solunum). Karın boşluğundaki organlar ise arkaya doğru itilir, karın içi basınç 

artar, karın duvarları yanlara doğru şişkinleşir (Abdominal solunum).  
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Diyaframın kasılması esnasında, kaburgalar arasındaki kaslar da kasılır, göğüs 

kafesinin genişlemesiyle akciğer içi basınç, atmosfer basıncından daha düşük olduğundan 

(negatif basınç) dışarıdaki hava akciğerlere dolar (inspirasyon). Normal solunumda kostal ve 

abdominal solunum birlikte (kostoabdominal) yapılır. 

 

1.4.2. Soluk Verme (Ekspirasyon) 
 

Genişlemiş olan göğüs kafesinin ve akciğerlerin eski haline dönmesi ve akciğerlerdeki 

havanın dışarı çıkmasıdır. Akciğer içi basınç, atmosfer basıncının biraz üstündedir. Soluk 

verme esnasında kaburgalar arası kasların kasılmasıyla göğüs kafesinin iç hacmi azalır, nefes 

dışarı verilir. Soluk vermede ön karın duvarı kaslarının kasılması sonucu diyafram yukarı 

itilir. Karın içi basınç artarken göğüs kafesi içe çekilmiş olur.  

 

Normalde soluk verme işlemi pasif olarak meydana gelmektedir. Güç solunumda ise 

ekspirasyon aktif olarak yapılır ve hızı artar. 

 

Soluk alıp verme sırasında akciğerlerin büzülmesi göğüs kafesinin daralmasından 

daha olur. Bu nedenle göğüs boşluğu ile akciğerler arasında negatif bir basınç şekillenir. Bu 

durum geviş getirenlerde besinlerin rumenden ağıza getirilmesine de yardımcı olur. 

 

1.4.3. Solunum Sesleri 
 

Soluk alma ve verme sırasında göğüs bölgesi stetoskopla dinlenildiği zaman bazı 

sesler işitilir. İnspirasyon sırasında alveollerden kaynaklanan yavaş söylenmiş F ve V 

harflerini andıran sesler duyulur. Bu sesler solunumla alınan havanın alveollere geldiğinde 

alveol duvarına çarpması ve alveolleri şişirmesi sonucu oluşur.  

 

Bu sese benzer bir ses de soluk alırken havanın gırtlaktan geçerken buraya yapmış 

olduğu basınç nedeniyle oluşur. Gırtlakta meydana gelen bu sesler, göğüs boşluğunun ön 

kısmında işitilmesiyle alveollerden kaynaklanan sesten ayrılır. 

 

Trakenin ikiye ayrıldığı yerde meydana gelen sesler, akciğerler dinlendiği zaman 

yavaş söylenmiş H ve Ch seslerini andırır. Bu seslere  “broşiyel solunum gürültüleri” adı 

verilir. Bronşlarda ve akciğerlerde meydana gelen herhangi bir hastalık, bu seslerin 

özelliklerinin değişmesine neden olur. Bundan faydalanılarak bronşit (bronchitis), pnömoni 

(pneumoni) ve bronkopnömoni (bronchopneumoni) gibi hastalıkların teşhisi 

yapılabilmektedir. 
 

1.5. Solunum Tipleri 
 

Sağlıklı canlılarda solunum costoabdominal tiptir. Solunuma hem göğüs kafesi hem de 

karın kasları katılır. 

 

Göğüs kafesinde meydana gelen ve ağrıya sebep olan akciğer yangıları göğüs duvarı 

zarının yangıları, pnömotoraks, tüberküloz gibi patolojik olgular göğüs kafesinin solunuma 

katılımını engeller. Solunum karın kasları ile sağlanır. Karın kasları körük şeklinde çalışır. 

Bu tür solunuma “abdominal tip solunum” denir. 
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Karın bölgesinde meydana gelen ağrılı patolojik durumlar (peritonitis, karın boşluğuna 

batan yabancı cisimler, bağırsakların ve uterusun kendi etrafında dönerek boğumlanması, 

işkembede gaz birikmesi vb.) karın kaslarının solunuma katılımını engeller. Solunum 

diyafram ve göğüs kasları ile sürdürülür. Bu şekildeki solunuma da “kostal tip solunum” 

denir. 

 

Solunum, kalp ve diğer organ kaslarının hastalıklarında görülen güç soluma şekline 

dyspnea denir. Dispnea’da kostal tip solunum görülür. Astım, nöbet şeklinde görülen 

dispnea’dır. Bronşların daralmasından ileri geliyorsa bronşial astım, kalp kasının 

bozukluklarından kaynaklanıyorsa cardiac astım, otonom sinir sisteminin fazla 

uyarılmasından kaynaklanıyorsa sinirsel astım oluşur. 

 

 Solunumla ilgili bazı terimler: 
 

 Eupnea (öpne): Dinlenme halindeyken normal uyarımla yapılan 

solunum şekline denir.  

 
 

 Hyperpnea (hiperpne): Solunum sayısı, derinliği veya her ikisinin 

artmasına denir.  

 
 

 Polypnea (polipne): Çabuk, yüzeysel ve kesik kesik olan solunuma 

denir. Köpeklerin sıcak havalarda yaptığı solunum bu tiptedir. 

 
 

 Apnea (Apne): Solunumun geçici bir süre durmasına denir.  

 
 

 Dyspnea (Dispne): Güç ve sıkıntılı solunuma denir. Costal tip solunum 

görülür. Bazı karın bölgesi hastalıklarında (peritonik sancı vs.) kostal tip 

solunum gözlenir.  
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1.6. Solunum Sayıları 
 

Sağlıklı hayvanlarda dakikadaki solunum sayısı aşağıdaki gibidir:  
 

Hayvan Türleri Dakikadaki Solunum Sayıları 

At 8-16 

Sığır 12-30 

Koyun-Keçi 12-20 

Köpek 10-30 

Kedi 20-30 

Tavuk 40-50 

Tablo 1.1: Bazı hayvan türlerinde dakikadaki solunum sayısı 

 

Bu sayılar vücut ağırlığı, yaş, egzersiz, heyecan, çevre sıcaklığı, gebelik, sindirim 

kanalının dolu oluşu ve hastalık gibi durumlarda değişir. 
 

 Solunumun sinirsel kontrolü: Beyin kabuğundaki solunum merkezi, gelen 

uyarılar doğrultusunda solunumu isteğe bağlı olarak denetler. Beyindeki pons 

ve medulla oblongata’da bulunan merkezler solunumu istem dışı olarak devam 

ettirir.  

          Nervus vagus solunumu düzenleyici sinirdir. Omuriliğin 3. boyun omuru 

üzerinden kesilmesi solunumu durdurur. Solunuma yardımcı diyafram kasları 

bu bölgeden çıkan frenik sinir (Nervus phrenicus) aracılığıyla uyarılır. 

 

 
 

Resim 1.16: Beyin kökündeki (medulla oblongata ve pons üzerinde) solunum merkezleri 
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1.7. Solunum Sistemi ile İlgili Bazı Patolojik Olgular 
 

Solunum sistemi ile ilgili bazı hastalıklarda aşağıda belirtilen patolojik olgular ortaya 

çıkabilir. 

 

 Pnömotoraks: Göğüs duvarında oluşan hasar veya akciğerlerdeki bir yırtık 

nedeniyle göğüs boşluğuna hava girmesi sonucu pnömotoraks şekillenir. 

Negatif basıncın ortadan kalkması ile akciğerler tek veya çift taraflı olarak 

söner.  

 

 Hidrotoraks ve Hemotoraks: Göğüs boşluğunda plazma sıvısının 

toplanmasına hidrotoraks, kanın toplanmasına ise hemotoraks denir. Toplanan 

kanın veya plazma sıvısının akciğerin alt loblarında oluşturduğu basınç 

nedeniyle solunum güçlüğü gözlenir.  

 

Hidrotoraksın oluşmasında kalp yetmezlikleri, toplardamarların baskıda 

kalmaları, akciğer ödemi, kanın sulanmasına sebep olan hastalıklar etkili olur. 

Düşme, çarpma gibi darbelerde kan damarlarının yırtılmasına bağlı hemotoraks 

olaylarına sık rastlanır. Göğüs boşluğunda fazla sıvı birikirse vena cava üzerine 

basınç yapacağından boyun venasında (Vena jugularis) dolgunluk görülür. 

 

 Hipoksi: Kan ve dokularda yeterli miktarda oksijen bulunmamasıdır. Ani 

olarak şekillenen hipoksiler bilinç kaybı ve beş dakika içinde geçekleşebilen 

ölümle sonuçlanabilir. Genel olarak dört tipi görülür: 

 

 Hipoksik hipoksi: Alveol havasında oksijen basıncı düşük olduğu için arteriyel 

kandaki oksijen miktarı normalin altına düşmüştür. Deniz seviyesinden 

yükseklere çıkıldıkça atmosferdeki oksijen miktarı düştüğünden hipoksi 

meydana gelir. 

 

 Anemik hipoksi: Kanda oksijen taşıyacak hemoglobin miktarı azalmıştır. 

Mevcut hemoglobinin oksijenle doygunluğu normal olmasına karşın dokulara 

götürülen oksijen miktarı yeterli değildir.  

 

 Dolaşım durgunluğuna bağlı hipoksi: Doku veya organa giden kanın 

azlığından meydana gelir. Genel veya yerel dolaşım bozuklukları ve kalp 

yetmezliklerinde dokulara az miktarda kan gittiğinden yeterli oksijen iletilemez.  

 

 Histotoksik hipoksi: Zehirlenmelere  (ağır metaller vs.) bağlı olarak kanın O2 

taşıma kapasitesi azalır. Örneğin kömür zehirlenmelerinde hemoglobinin 

karbonmonoksit ile dönüşümsüz bağlanması sonucu dokulara oksijen taşınması 

gerçekleşemez. 
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 Asfeksi (Nefes alamama): Nefesin kesilmesi şeklinde tanımlanan asfeksinin 

birçok durum ve hastalıklarda ortaya çıktığı görülür. Soğukta deri kan damarları 

büzülerek soğuk etkisiyle yüzeyde bulunan kılcal damarlarda kan dolaşımı 

güçleşir. Oksijen çabuk tükendiğinden siyanozise bağlı olarak morarmalar 

görülür.  

 

Soğuk uzun süreli olursa vücut uzantılarında kan dolaşımı tamamen durabilir. 

Bu durum sinir sisteminde depresyon ve uyku hali doğurur. Duyu organlarının 

çalışması azalır. Soğuk etkisiyle dolaşım ve solunum merkezleri iyi çalışamaz 

ve asfeksiye bağlı ölüm meydana gelebilir.  

 

Özellikle doğum öncesi dönemde yavrunun anne ile bağını sağlayan plasenta 

solunum organı olarak görev yapar. Yavruya kan taşıyan göbek kordonunun 

doğum öncesi yavruya dolanması veya doğum esnasında erken kopması 

boğulmalara sebep olabilir. 

 

 Siyanoz: Deri ve mukozaların normal pembemsi görünümünü kaybederek koyu 

mavi-mor bir renk almasına denir. Bunun nedeni kılcal damarlarda normalin 

çok üstünde indirgenmiş hemoglobin bulunmasıdır. Kanda oksijenle 

bağlanmamış hemoglobin miktarı çok artmıştır.  

 

Siyanoz en kolay mukozalar ile derinin ince olduğu (insanda) kulak memeleri, 

dudaklar ve parmaklarda görülür. Daha çok dolaşım bozukluğundan ileri gelen 

durumlarda kan dokularda uzun süre beklediğinden oksijenini kaybeder ve 

oksijen taşımayan hemoglobin miktarı artar. Kalp yetmezliğinde bu durum 

görülebilir.  

 

1.8. Kanatlı Hayvanlarda Solunum Sistemini Oluşturan Organların 

Özellikleri 
 

Havada bulunan serbest oksijenle solunum yapan tüm hayvanlar gibi kanatlılarda 

temel olarak solunum aktivesini burun, gırtlak, soluk borusu ve akciğer vasıtası ile yaparlar 

fakat kanatlılarda solunum sistemi sadece kan dolaşımını oksijen bakımından 

zenginleştirmek için değil aynı zamanda uçma ve havada kalma aktivesi içinde önemlidir. 

Solunum sistemi ile ilişkili olan hava keseleri bu fonksiyonu ile önemli bir görev üstlenir.  

 

Gırtlak memelilerde tek bir organ iken kanatlılarda ön gırtlak (larynx cranialis) 

bulunur. 

 

Kanatlılarda göğüs boşluğu ile karın boşluğu tam bir diyafram ile ayrılmaz. Diyafram 

çok az gelişmiştir ve iki boşluğu birbirinden tümüyle ayırmamıştır. Dolayısı ile kanatlılarda 

vücut boşluğunun açıldığı tek bir boşluk görünümünde olması çok doğaldır. Hava keseleri içi 

hava dolu bazı kemiklerden oluşur. 
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1.8.1. Burun Delikleri 

 
Burun delikleri (nares) üst gaganın üst yüzeyinde sağlı sollu olarak iki adettir. 

 

1.8.2. Burun Boşlukları 
 

Çoğu kanatlılarda bir septumla ayrılır ve her iki boşlukta ağıza açılır. Solunum 

sisteminin bundan sonraki kısmı gırtlaktır. Burun delikleri burun boşluğuna (Cavum nasi) 

açılır ve kanatlılarda memelilerde olduğu gibi burun boşluğu içinde külahsı yapılar (concha) 

bulunur. Kimi kanatlılarda sağ ve sol burun boşluğu birbirinden tamamen ayrılmışken 

kimilerinde geride kısmen birleşme olmaktadır. Burun boşluğu choana (geniz) denilen yarık 

şeklindeki bir açıklık ile ağız boşluğu ile ilişki halindedir. 

 

 
Resim 1.17: Kanatlılarda burun deliği 

 

1.8.3. Gırtlak 
 

Burun boşluğunu terk eden hava yutağın tabanında bulunan organ olan gırtlağa 

yönelir. Gırtlak memelilerde olduğu gibi kendine özgü kıkırdaklardan oluşmuş ve soluk 

borusunun (trachea) başlangıcı niteliğinde bir organdır. Yemler yemek borusuna geçerken, 

nefes borusuna geçişi önleyen gırtlak kapağı kapanır. 

 

1.8.4. Nefes Borusu 
 

Nefes borusu (trachea) ön gırtlaktan sonra başlayıp üst tarafında yemek borusu olduğu 

halde boynun en alt kısmından akciğerlere doğru uzanan dıştan sadece deriyle kapalı bir tüp 

niteliğindedir. Boynun uzunluğuna göre değişmekle birlikte yüzün üzerinde kıkırdak 

halkadan oluşur. Trachea akciğerin hemen önünde ikiye çatallanır, sağ ve sol akciğerlere 

havayı taşır. Nefes borusunun iki ana bronşa ayrıldığı yerde, kanatlılarda ses organı olan ses 

kutusu bulunur. 
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1.8.5. Akciğer 
 

Nefes borusu göğüs boşluğuna girdikten sonra ikiye çatallanır ve akciğerlere 

(pulmones) girer. Akciğerler, sağ ve sol olmak üzere bir çift organdır. Göğüs boşluğunun 

tavan kısmına yakın yerleşmiş 1. kaburgadan böbreklere kadar uzanmıştır. Memelilerin 

aksine akciğerlerde belirgin bir loplanma görülmez ve vücutla oranlandığında daha küçüktür. 

Kanatlılarda vücut boşluğu açıldığında akciğerler (pulmones), memelilere oranla daha küçük 

ve sırta yakın bir şekilde görülür. Yani akciğerler göğüs boşluğunun üst kısmında yerleşmiş 

kaburgalara sıkıca bağlanmıştır. Ana bronşlar, aynı zamanda akciğerleri geçerek karın 

(abnominal) hava keselerine ulaşırlar. Akciğerler ana bronştan çıkan ikinci derecedeki 

bronşlarla hava keselerine bağlanırlar. 

 

1.8.6. Hava Keseleri 
 

Solunum sistemine ait ince duvarlı keselerdir. Küçük kanallar yoluyla akciğerler ile 

iştirak halindedirler. Temel çalışma prensibi ağırlığı arttırmadan hacmi arttırarak uçmayı 

kolaylaştırmaktır. Hava ile dolduklarında oldukça fazla yer kaplarlar. Uçuş esnasında keseler 

hava ile dolar. Bu keseler aynı zamanda bazı kemiklerdeki hava boşlukları ile de 

bağlantılıdır. Uçucu kuşlarda çok gelişmiştir. 

 

Bu keseler, clavicula kemiği civarına yerleşmiş (Saccus claviculis), göğüs boşluğuna 

dağılmış (Saccus tboracalis) ve karın organlarını örtmüştür (Sacci abdominalis). Hava 

keseleri akciğerlerin dışında ve vücut boşluğundadır. Tavuklarda dördü çift ve birisi tek 

olmak üzere dokuz hava kesesi vardır. Yine bu hava keselerinin beşi önde dördü arkadadır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda verilen işlem basamaklarını takip ederek solunum sisteminin kontrolünü 

yapınız. 

İ 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Solunum sistemi organlarını maket 

üzerinde gösteriniz. 

 Ders araçlarından ve maketten 

yararlanarak solununum sistemi 

organlarını anatomik yapılarını göz 

önünde bulundurarak sıralayınız. 

 Göğüs boşluğu sınırlarını maket 

üzerinde belirleyiniz. 

 Göğüs boşluğu sınırlarını maket üzerinde 

anatomik bölge ve yapıları göz önünde 

bulundurarak sınırlarınız belirleyiniz. 

 Solunum tipini kontrol ediniz. 

 Hayvanın solunum sayısını tespit ediniz. 

 Solunumda normal olmayan durumları 

belirlemeye çalışınız.  

 Kostal solunum, kostoabdominal 

solunum ve abdominal solunum 

tiplerinden hangisinin var olduğunu 

belirlemeye çalışınız. 

 Solunumun kalitesini kontrol ediniz. 

 Hiperpne, polipne, dispne, apne gibi 

solunumun kalitesini belirleyen solunum 

düzensizliklerini bulmaya çalışınız. 

 Solunum seslerini kontrol ediniz. 

 

 Steteskopla akciğer bölgelerini 

dinleyerek, bronşlarda havanın giriş 

çıkışı esnasında anormal seslerin 

bulunup bulunmadığını tespit etmeye 

çalışınız.  

 Duyulmayan akciğer sesleri için, birkaç 

dakika egzersiz ya da iki burun deliğinin 

20-30 saniye tıkanması ile solunum 

seslerini artırarak solunum sesini kontrol 

ediniz. 

 Öksürük kontrolü yapınız. 

 Hayvanın efor sarf etmesini sağlayarak 

öksürük varlığını kontrol ediniz.  

 Akciğer sahasını steteskopla dinleyerek 

kontrol ediniz. 

 Burun ve çevresinin kontrolünü yapınız. 

 Burun ve çevresinde solunumu 

engelleyecek lezyonların (yara-bere) ve 

yabancı cisimlerin kontrolünü yapınız. 

 Solunum havasını kontrol ediniz. 

 Nefes alma ve verme sürelerini tespit 

ediniz. 

 Nefes alıp vermenin ağızdan mı yoksa 

burundan mı olduğunu belirlemeye 

çalışınız.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 23 

 Her iki burun deliğinden hava giriş 

çıkışının varlığını kontrol ediniz.  

 Solunum havasını koku yönünden 

kontrol ediniz. 

 Burun akıntısını kontrol ediniz. 

 Burun deliklerinde biriken akıntıyı renk 

ve kıvam yönünden (seröz, müköz, 

iltihaplı ve kanlı olup olmadığını) kontrol 

ediniz. 

 Boğaz ve boyun bölgesini kontrol 

ediniz. 

 

 Hem iç taraftan hem dış taraftan boğaz 

ve boyun bölgesinde normalin dışındaki 

oluşumların varlığını tespit etmeye 

çalışınız.  

 Ödem, hematom, ülser gibi patolojik 

durumlarla, yabancı cisimlerin varlığını 

tespit etmeye çalışınız. 

 Akciğer perküsyon ve oskültasyon 

sahasının sınırlarını belirleyiniz. 

 Hayvan sağlığı uygulama alanında ya da 

maket üzerinde hayvan türleri dikkate 

alınarak perküsyon ve oskültasyon 

sahasının sınırlarını öğretmeninizin 

rehberliğinde belirleyiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

   

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Burun boşluğunu iki eşit parçaya ayıran kıkırdaktan burun bölmesi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Concha 

B) Cartilago cricoidea 

C) Cartilago septi nasi 

D) Cartilago trachealis 

E) Cartilago arytenoidea 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi burun boşluğu içinde yer alan koku yoludur? 

A) Meatus nasi dorsalis 

B) Meatus nasi ventralis 

C) Meatus nasi medius 

D) Nasopharynx 

E) Östaki 

 

I. Kılcal damarlarla bronşlardaki alveoller arasındaki ince zardan gazlar difüzyon ile 

yer değiştirir.  

II. Alveol havasındaki oksijen basıncı kan basıncından düşük olduğundan oksijen, 

kandan hava kesesine (alveol) geçer. 

III. Akciğerlerin nefes almayla beraber göğüs boşluğunu genişletmesi basınç eksikliği 

doğurur ve oksijen alveollere girer.  

 

3. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) II ve III 

E) I, II ve III 

 

4. Ses oluşumu ve solunum düzenlenmesinden sorumlu organ aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Yutak (pharynx) 

B) Gırtlak (larynx) 

C) Soluk borusu (trachea) 

D) Burun boşluğu (cavum nasi) 

E) Geniz (nasopharynx) 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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5. Aşağıdakilerden hangisi soluk borusunu oluşturan yapılardan birisidir? 

A) Cartilago nasi 

B) Epiglottis 

C) Cartilago trachealis 

D) Cartilago arytenoidea 

E) Cartilago cricoidea 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Bifurcatio trachealis’tir? 

A) Soluk borusunun akciğerlere girmeden önce yapmış olduğu çatallaşmadır. 

B) Soluk borusunun gırtlaktan sonraki bölümüdür. 

C) Soluk borusunun kıkırdaklarını bağlayan yapıdır. 

D) Soluk borusunun akciğer lopları içindeki bölümüdür. 

E) Soluk iletim yollarının kıkırdaksız bölümüdür. 

 

7. Aşağıdaki hayvanların hangisinde akciğer loplanması en azdır? 

A) Atta  

B) Köpekte 

C) Koyunda 

D) Sığırda 

E) Kedide 

 

8. Aşağıdkilerden hangisi mediastinum’ da yer almaz? 

A) Kalp 

B) Yemek borusu 

C) Büyük damarlar 

D) Dalak 

E) Mediastinal lenf yumruları 

 

9. Akciğerleri saran seröz zar aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Periton 

B) Pleura 

C) Mukoza 

D) Deri 

E) Fascia 

 

10. Güç ve sıkıntılı solunuma aşağıdakilerden hangi isim verilir? 

A) Eupnea 

B) Polypnea 

C) Apnea 

D) Dyspnea 

E) Hyperpnea 
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11. Hemoglobin azlığından ileri gelen hipoksiye ne ad verilir? 

A) Stagnant 

B) Anemik 

C) Hipoksik 

D) Histotoksik 

E) Zehirleyici 

 

12. Herhangi bir nedenle göğüs duvarının delinmesi veya akciğerlerdeki bir yırtık 

nedeniyle göğüs boşluğuna hava girmesiyle oluşan patolojik olguyu tanımlayan terim 

aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Hidrotoraks 

B) Pneumotoraks 

C) Hipoksi 

D) Siyanoz 

E) Asfeksi  

 

13. Aşağıdakilerden hangisi ekspirasyonu tanımlar? 

A) Akciğerlerden kirli havanın atılması 

B) Dış ortamdan oksijenin akciğerlere alınması 

C) Oksijenin solunumla dış ortama alınması 

D) Plazmada bikarbonat iyonu şeklinde taşınma 

E) Mikroplara karşı vücudu savunma 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi, solunum ve sindirim sisteminde görevli ortak organdır? 

A) Gırtlak 

B) Soluk borusu 

C) Yutak 

D) Akciğerler 

E) Burun 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi, solunumu düzenleyen oluşumdur? 

A) Medülla oblongata 

B) Timus 

C) Hipofiz 

D) Pankreas’ın langerhans adacıkları 

E) Epifiz 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

Tekniğine uygun olarak dolaşım sistemine ilişkin bulguları alabilecek, kalp vurum 

sayısı, lenf düğümlerinin muayenesi ile hormonal bozuklukları belirleyebileceksiniz. 

 

 

 

 
 Sakatatçılardan kalp temin ederek veya maket üzerinde kalbin bölmelerini, 

giren ve çıkan damarların yerlerini öğrenerek bilgilerinizi sınıf arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 Kalp kasının kasılma mekanizmasını, kalsiyum ve potasyumun kalp üzerindeki 

etkilerini araştırınız. 

 Küçük ve büyük dolaşım konusunda bilgi toplayınız. Sunu hazırlayarak 

bilgilerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. HAYVANLARDA DOLAŞIM SİSTEMİ 
 
Dolaşım sistemi kalp, bütün damarlar ve bu damarlar içinde dolaşan kandan oluşur. 

Kalbin emme basma bir tulumba şeklinde çalışması sayesinde damarlar içerisinde bulunan 

kan hareket eder. Bütün evcil memeli hayvanlarda, yaşamın sürdürebilmesi için ihtiyaç 

duyulan oksijen, besin maddeleri ve hormonlar vücut hücrelerine kan aracılığıyla taşınır. 

Kan dolaşımı sayesinde, hücrelerde oluşan üre ve karbondioksit gibi zararlı maddeler, ilgili 

organlar olan böbrekler ve akciğerlere ulaştırılarak dışarı atılır.  

 

2.1. Kalp (Cor) 
 

Kalp, içi boş ve kaslı bir organdır. Şekli; tepesi aşağıda, tabanı yukarıda olan bir 

koniye benzer. 

 

 Basis cordis: Kalbin tabanı olup üstte bulunur. Damarların girip çıktığı geniş 

kısımdır. 

 

 Apex cordis: Kalbin altta ve arkaya dönük olan sivri uçlu kısmıdır.  

 

2.1.1. Kalbin Yeri ve Yapısı 
 

Kalp göğüs boşluğunda, mediastinum’ un iki yaprağı arasında, biraz sola dönük olarak 

bulunur. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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2.1.1.1. Kalbin Yeri 
 

Geviş getiren hayvanlarda 3.-5. kaburgalar, tek tırnaklılarda 3.-6. kaburgalar, et 

yiyenlerde ise 3.-7. kaburgalar arasında yer alır.  

 

 
Resim 2.1: Göğüs duvarı soldan açılmış olarak kalbin görünümü:  

1. Arteria pulmonalis sinistra;  2. Aorta;  c.  dokuzuncu costa) 

 

2.1.1.2. Kalbin Dış Yapısı 
 

Kalp yanlardan biraz basıktır. Sağ ve sol olmak üzere iki yüzü, iki de kenarı vardır. 

  
 Kalbin başa yakın kenarı (Margo cranialis): Hafifçe dış bükey ve uzun olan 

kenarıdır.  

 

 Kalbin arkaya yakın kenarı (Margo caudalis): Hafifçe iç bükey ve kısa olan 

kenarıdır. 

 

 Taç şeklindeki oluk (Sulcus coronarius): Kulakçık (atrium) ve karıncıklar 

(ventriculus) arasındaki sınırı dıştan belirleyen oluktur. İçinde arteria 

coronaria’nın (kalbin özel besleyici atardamarı) kolları bulunur. Bu damarın 

tıkanması kalp rahatsızlığına neden olur. Kalp çizgili kaslardan yapılı olmasına 

rağmen istek dışı olarak çalışır. Kalp kası üç tabakadan meydana gelmiştir.  

 

 Endocardium: Kalp boşluğunu döşeyen içteki tabakadır. 

 

 Myocardium: Kalbin kas tabakasıdır. 

 

 Epicardium: Kalbin en dışta yer alan kısmı olup üzeri kalp zarı (pericardium) 

ile örtülüdür. 
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Resim 2.2: Kalbin dış yapısı 

2.1.1.3. Kalbin İç Yapısı 

 

Kalp dikey bir bölmeyle ikiye ayrılır. Biri sağ ve önde, diğer yarımı solda ve arkada 

yer alır. 

Sağ yarımı; sağ kulakçık (Atrium dexter) ve sağ karıncık (Ventriculus dexter) 

bölmelerini kapsayıp kirli kanı (venöz) bulundurur  

 

Sol yarımı; sol kulakçık (Atrium sinistrum) ve sol karıncık (Venriculus sinister) 

bölmelerini kapsayıp temiz kanı (arteriel) bulundurur. 

 

Kalbi iki yarıma ayıran kaslı yapıdaki dikey bölmenin iki kulakçık arasındaki kısmına, 

septum interatriale, iki venticulus arasındaki kısmına ise septum interventiculare denir. 

 

 
Resim 2.3: Kalbin iç yapısı 

 

Her kalp yarımı da ortasındaki Anulus fibrozus adındaki sert bağdokudan yapılmış bir 

bölme aracılığıyla ikisi üstte, ikisi de altta olmak üzere dört bölüme ayrılır.  
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Üstteki bölmelere sağ ve sol kulakçık (atrium), alttaki bölmelere sağ ve sol karıncık 

(venriculus) denir. Her kulakçık kendi tarafındaki karıncık ile ostium atrioventriculare denen 

delik aracılığıyla irtibat halindedir. 

 

 Kulakçık ve Karıncıkların Özellikleri 

 

Sol karıncık boşluğu Apex cordise kadar uzanır. Duvarı oluşturan kasın kalınlığı sağ 

karıncığın iki katıdır. Sol karıncık kanı daha büyük bir basınçla vücudun her tarafına 

pompaladığından duvarı daha kalındır. Kulakçıklar içindeki kanı alt kısımda bulunan 

karıncıklara gönderdiğinden kuvvetli bir kas yapısına ihtiyaçları yoktur.  

 

Karıncık içindeki septumdan karıncığın duvarına giden ve sayıları 2-7 arasında 

değişen Musculus transversus denilen kas şeritleri vardır. Bunlar kalbin anormal olarak 

genişlemesine engel olur.  

 

 
Resim 2.4: Sağ ve sol karıncıkların duvar kalınlıklarının karşılaştırması 

 

Karıncık duvarlarının iç yüzeyinde iki adet Musculus papillaris bulunur. Bu kaslardan 

sayıları 6-10 arası değişen kiriş iplik (Chorda tendinea) çıkar ve kalp kapakçıklarının 

uçlarına yapışır. 

  

İki kulakçık arasındaki bölme fötal dönemde (yavrunun anne rahmindeki dönemi) 

foramen ovale denilen bir delikle bağlantı halindedir. Bu delik doğum sonrası 2–3 hafta 

içerisinde kapanır. Bazı hallerde bu delik kapanmaz ve sonuç olarak kirli kan ile temiz kan 

birbirine karışır. Hücreler ve dokular yeterince oksijen alamaz. Mukozalar siyanoz nedeniyle 

mavimsi bir renkte görülür.  

 

2.1.2. Kalp Kapakları 
 

Kalpte ve kalp üzerindeki bazı damarlarda kapak ve kapakçıklar bulunur. 
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2.1.2.1. Sol Kalp Kapakçığı (Mitral Kapak, Biküspital Kapak) 
 

Sol kulakcık ile sol karıncık arasında Ostium atrioventriculare sinistrum bulunur. İki 

parmak genişliğinde olan bu deliği iki parçalı olan fibröz yapıdaki mitral kapak kapatır.  

 

 
Resim 2.5: Mitral kapak 

 

2.1.2.2. Aorta Kapağı (Semilunar Kapak) 
 

Sol karıncığın içinde, Ostium atrio ventriculare sinistrum  ile aynı hizada, onun 

sağında aorta deliği (Ostium aorta) yer alır. Aorta deliğinin ağzı, üç parçalı ve yarım ay 

şeklindeki kapakla kapanmıştır. Bu kapak sayesinde sol karıncıktan aortaya gönderilen kanın 

geri dönmesi önlenir.  
 

2.1.2.3. Sağ Kalp Kapakçığı (Triküspital Kapak) 
 

Sağ kulakçığın tabanında sağ karıncıkla ilişkiyi sağlayan Ostium atrioventriculare 

dextrum denilen delik bulunur. Bu delik üç parçalı bir kapakla kapatılır. 

 

 
Resim 2.6: Kalp kapakları çevrelerinde anulus fibrosis ve ortalarında ostiumlar (açıklık-delik) 

yer alır 
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2.1.2.4. Akciğer Atardamar Kapakçığı 
 

Sağ karıncıkta kanı akciğerlere göndermek üzere akciğer atardamarı (Arteria 

pulmonalis) ile ilişkiyi sağlayan Ostium trunci pulmonalis denilen ikinci delik yer alır. 

 

Bu delik denilen üç parçalı yarım ay şeklindeki kapakla kapanır. Sağ karıncıktan 

akciğer atardamarına gönderilen kanın karıncığa geri dönmesi bu kapakla önlenir. 

 
Resim 2.7: Kalbin iç yapısı: Kalp bölmeleri, kalp kapakları ve kalbe giren çıkan damarlar 

 

2.1.3. Kalbin Damarları 
 

Kalbin damarları aşağıdaki şekilde gruplandırılır. 

 

2.1.3.1. Akciğer Toplardamarları (Vena Pulmonales) 
 

Sol kulakçığın tavan kısmına akciğerlerden gelen ve temiz kan getiren akciğer 

toplardamarları açılır. Çapları değişik olan ve 5-8 arasında değişen damar yer alır. Bunların 

deliklerinde kapak bulunmaz.  

 

2.1.3.2. Aorta (Ana Atardamar) 
 

Vücudun en büyük atardamarıdır. Sol karıncığın tabanından başlangıç alır. Baş, göğüs 

ve karın bölgeleri dâhil vücudun her yerine kan pompalar. 

 

2.1.3.3. Ön Ana Toplardamar (Vena Cava Cranialis) 
 

Başın ve ön bacakların kirli (venöz) kanını sağ kulakçığa toplayan toplardamardır. 



 

 33 

2.1.3.4. Arka Ana Toplardamar (Vena Cava Caudalis) 
 

Gövdenin ve arka bacakların kirli kanını toplayan ve sağ kulakçığa taşıyan 

toplardamardır. 

 

2.1.4. Kalbin Sinirleri, Uyarı ve İletim Sistemi 
 

Kalbin atım sayısı ve kas gücü otonom sinirler (organları istem dışı çalıştıran sinirler) 

tarafından kontrol edilir.  

 

Herhangi bir sebeple kalp otonom sinir sisteminin etkisinden uzak kalsa bile, kendine 

has bazı uyarı ve ileti merkezleri sayesinde ritmik kasılmalarına devam eder. Bu sistemi 

oluşturan yapılar sinoatrial düğüm (SA düğümü), atrioventicular düğüm (AV düğümü), his 

demetleri ve dalları ile purkinje ipleridir. 

 

Sinoatrial düğüm ve atrioventricular düğüm kalpte ritmik kasılmaları sağlayan 

uyarıların üretiminden sorumlu merkezlerdir. 

 

Sinoatrial düğüm üst ana toplardamarın sağ kulakçığa açıldığı yerde bulunur. Atrio 

ventricular düğüm ise ostium aortadaki kapakçığa yakın yer alır. 

 

 
 

Resim 2.8: Kalbin sinirleri, uyarı düğümleri ve ventriculuslere yayılan his demetleri, purkinje 

ipleri 

 

Sinoatrial düğüm kalp kasının kasılmasını başlatan, kasılmanın hızını belirleyen 

düğümdür. Burada başlayan uyarı atrioventricular düğümcüğe ulaşır. Bu uyarıların kalp 

kasına iletilmesi ise his demetleri adı verilen lifler aracılığı ile olur. His demetleri Atrio 

ventricular düğümden başlangıç aldıktan sonra karıncıklar arası bölmenin kas kütlesi içinde 

sağ ve sol iki dala ayrılır. Bu dalların uçları daha incedir ve purkinje iplikleri adını alır. 
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Normal insan ve hayvanlarda kalp aktivitesi geniş ölçüde merkezi sinir sistemi 

tarafından ayarlanır. Omurilik soğanında (Medulla oblongata) kalbin hareketlerini 

hızlandıran ve yavaşlatan merkez bulunur. Omurilik soğanından çıkan Nervus vagusun 

(akciğer- mide siniri) kolları kalbe gelir. Omuriliğin göğüs bölgesinden kök alan sempatik 

sinirler de kalbe gelir. Nervus vagus kesilirse kalp atım sayısı artar. Vagus siniri kalbin 

gereğinden fazla çalışmasını önler.  

 

 
Resim 2. 9: Kalbin sinirleri, uyarı düğümleri ve ventriculuslere yayılan his demetleri, purkinje 

ipleri 

 

2.1.5. Kalbin Örtüleri 
 

Göğüs boşluğunu ve buradaki organları örten plöra, kalbi en dıştan sarararak kalp 

kesesini (perikard, pericardium) oluşturur. Perikard ile kalbin dış zarı olan epikard arasında 

liquor pericardii adı verilen bir sıvı bulunur. Kayganlaştırıcı özelliği sayesinde kalp çalışması 

esnasında sürtünmelerin önüne geçilmiş olur. 

 

2.2. Kan Dolaşımı, Fötal Dolaşım ve Damar Sistemi 
 

2.2.1. Dolaşımın Tanımı 

 
Kanın, damarlar yoluyla kalpten çıkıp yine damarlar aracılığıyla kapalı bir sistem 

içinde kalbe dönmesine dolaşım (sirkülasyon) denir. 

 

Dolaşımın amacı mide-bağırsak kanalından emilen besin maddelerini dokulara 

götürmek ve dokularda oluşan metabolizma artıklarını boşaltım organlarına getirmektedir. 

Ayrıca akciğerler vasıtasıyla alınan oksijeni dokulara götürerek, dokularda metabolik artık 

olarak oluşan karbondioksiti akciğere getirir. 
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Resim 2.10: Büyük ve küçük dolaşım 

 

2.2.2. Kalbin Çalışması 
 

Karıncıklar kasılırken, kulakçıklar gevşeme durumundadır. Kulakçıkların ikisinin 

birden gevşediği, bunun arkasından karıncıkların kasılıp gevşediği görülür. Kasılma olayına 

“sistol”, gevşeme olayına ise “diyastol” denir. Her ikisinin de gevşeme dönemlerinden sonra 

kısa süren bir dinlenme dönemleri vardır. Bir kulakçık sistolünden ikinci bir kulakçık 

sistolüne kadar geçen zamana “bir kalp periyodu (döngüsü)” denir. 

 

Kulakçık sistolu sırasında kan, kulakçıklarla karıncıklar arasındaki kapakçıkları geriye 

iterek açılmasını sağlar. Karıncıklara dolan kan, karıncık duvarlarına çarpıp geri dönerken 

kapakçıkları ileri doğru iterek kapanmasını sağlar. Kapakçıkların ucu ile kalbin duvarı 

arasına gerili olan iplikçikler (Corda tendinea) kapakçıkların sıkı şekilde kapanmasına 

yardım ederek kanın karıncıklara geri dönmesine engel olur. 
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Resim 2.11: Kalbin çalışması ve kalp kapaklarının işleyişi 

 

Kalp Sesleri: Kalbin kasılıp gevşemesi sırasında iki çeşit ses ayırt edilir. Bu sesler     

“buh-dup” şeklinde algılanır. 

 

İlk duyulan “buh” sesine birinci kalp sesi veya sistolik ses denir. Karıncıkların kasılma 

esnasında duyulan bu sesin oluşmasına; 

 

 Kulakçıklar ile karıncıklar areasındaki kapakçıkların kapanması (mitral ve 

triküspital kapakların kapanması), 

 Aort ve arteria pulmonalisteki semilunar kapakların açılması, 

 Myokart hareketi ve tendokordiniaların titreşimleri sebep olur. 

 İkinci duyulan “dup” sesine ikinci kalp sesi veya diastolik kalp sesi denir. Bu 

sesin oluşmasına; 

 Aort ve arteria pulmonalisteki semilunar kapakların kapanması, 

 Pompalanan kanın damar çeperine çarpması, damar içerisindeki bir miktar 

kanın geri dönerek semilunar kapaklara çarpması neden olur. 

 

Birinci kalp sesi ile ikinci kalp sesi arasındaki süre karıncıkların sistol süresine eşittir. 

İkinci kalp sesinin bitip birinci sesin tekrar oluşması için gereken uzun süre ise karıncıkların 

diyastol süresine eşittir.  

 

2.2.3. Nabız, Kan Basıncı, Büyük ve Küçük Tansiyon 

 
Karıncığın kasılmasıyla birlikte aortaya pompalanan kanın önündeki kan sütununa 

basınç yapması ile damar çapı genişler ve bu genişleme dalgalı biçimde bütün atardamar 

sistemi boyunca iletilir. Buna “nabız” denir. 
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Kanın içinde bulunduğu damar çeperine, sürekli olarak yaptığı, lateral yöndeki 

(yanlara doğru) basıncına “kan basıncı” denir. Karıncıkların kasılması ile çevresel dolaşıma 

pompalanan kan, damarlardaki kan basıncını en üst düzeye ulaştırır. Buna sistolik basınç 

veya “büyük tansiyon” denir. Diyastol (gevşeme) dönemindeki basınca ise “diyastolik 

basınç” veya “küçük tansiyon” denir. 

 

Erişkin insanlarda ortalama sistolik basınç 120 mmHg, diastolik basınç ise 70 

mmHg’dir. 

 

2.2.4. Büyük ve Küçük Kan Dolaşımı 
 

Kanın sol karıncıktan çıkarak tüm vücut dokularını dolaştıktan sonra sağ kulakçığa 

dönmesine “büyük dolaşım” denir. 

 

 
Resim 2.12: Büyük dolaşım 

 

Vücudun en büyük atardamarı olan aorta ile kalbin sol karıncığından çıkan kan, 

vücudun en uzak bölgelerine kadar gider. Orada kirli kan haline geldikten sonra üst ve alt 

ana toplardamarlar aracılığı ile sağ kulakçığa dökülür. 

 

Kalbe gelen kirli kanın sağ karıncıktan çıkarak akciğerlere gönderilmesi ve 

temizlendikten sonra tekrar sol kulakçığa dönmesine ise küçük dolaşım (akciğer dolaşımı) 

denir. 
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Şekil 2.13: Küçük dolaşım 

 

Ana toplarlar aracılığı ile sağ kulakçığa kirlenmiş olarak gelen kan, kulakçığın 

kasılması ile atrioventriküler delikten sağ karıncığa geçer. Karıncığın kasılması sonucu 

akciğer atar damarı kirli kanı akciğerlere götürür. Orada karbondioksiti bırakarak oksijeni 

alır. Temizlenmiş olan kan akciğer toplardamarları aracılığı ile sol kulakçığa gelir. 

 

Genel kural olarak atardamarlar içinde oksijen yönünden zengin temiz kan, 

toplardamarlar içinde ise oksijen yönünden fakir kan (kirli kan) dolaşır. Bu kurala uymayan 

vena pulmonalis, akciğerlerden sol kulakçığa temiz kan getirir. Kalpten çıkan arteria 

pulmonalis (akciğer atar damarı) ise sağ karıncıktan akciğerlere kirli kan götürür. 

 
 

 
 

Resim 2.14: Büyük ve küçük kan dolaşımı 
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2.2.5. Fötal Kan Dolaşımı 

 
Fötal dönemde (ana rahminde) yavrunun kan dolaşımı doğum sonrası dolaşımdan çok 

farklıdır. Fetüs ihtiyacı olan besin maddelerini plasenta (yavru zarı) yolu ile ana karnından 

sağlar. Yavru akciğer solunumu yapamadığından gaz değişimini plasenta üstlenir. Yavru ile 

plasenta arasındaki ilişki göbek kordonu ile olur. Göbek kordonunda bu işi gören göbek 

atardamarı ve toplardamarı (arteria ve vena umbilicalis) yer alır. 

 

2.2.6. Damar Sistemi 
 

Damarlar, kan damarları ve lenf damarları olarak iki gruba ayrılır. Kan damarları da 

kendi aralarında atardamarlar (arteria) ve toplardamarlar (vena) olmak üzere yine iki kısma 

ayrılır. 

 

Arter ve venalar merkezden çevreye doğru çapları giderek küçülen kılcal damarları 

(kapillar) oluşturur. 

 

2.2.6.1. Atardamarların Yapısı ve Görevleri 

 
Kalbin vücuda gönderdiği kanı dağıtma işlemi arterler, toplanması ise venalar aracılığı 

ile gerçekleşir. Arterler kalbin sistol hareketi yapması sonucu meydana gelen basınca direnç 

gösterecek ölçüde kalın bir duvar yapısına sahiptir. 

 

 
Resim 2.15: Atardamarların yapısı 
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Seyirleri kıvrımlı ve büyük çaplı arter duvarları oldukça esnektir. Arterlerin kıvrımı, 

besledikleri organın (beyin gibi) şekline uyum göstermek, kanı sabit ve düşük basınçla 

göndermek içindir. 

 

Atardamarlar dıştan içe doğru üç tabakadan oluşur. Bağ dokudan oluşan bir dış tabaka 

(tunika adventisya), düz kaslardan oluşan orta tabaka (tunica media) ve en içte endotel ve 

altındaki bağ dokudan oluşan intimadan yapılmıştır. Atardamarların içinde uzunlamasına 

seyreden elastik ağlar da bulunur. 

 

Atardamarlar kesildiği zaman, kalbin kasılmalarına uygun olarak, kanın kesik kesik ve 

fışkırarak akmasından belli olur. Atardamarlar vücudun derin kısımlarında seyretmek 

suretiyle dış etkenlerden gelebilecek yaralanmalardan, eklemlerin büklüm yüzlerinde yer 

alarak, gerilmelere bağlı kopmalardan korunmuş olurlar. 

 

Bir atardamara çoğu kez toplardamar ve bölgenin sinirleri eşlik eder. Bir bölgedeki 

atardamar ve toplardamarlar ince dallarla (kapillar) ağ şeklinde birleşir. Buna, ağızlaşma 

(anastomoz) denir.  

 

 
Resim 2.16: Arter ve venalarda ağızlaşma (Anastomoz) 

 

2.2.6.2. Toplardamarların Yapısı ve Görevleri 
 

Kan basıncıyla karşılaşmadıkları için atardamarlara göre damar duvarları daha incedir. 

Kolaylıkla gerilirler. Atardamarlarda kalınlığı sağlayan kas ipliklerinden zengin orta tabaka 

(tunica media) toplardamar duvarlarında yoktur. 
 

 

Kol ve bacak gibi ekstremite toplardamarlarının içlerinde kapakçıklar bulunur. Bu 

kapakçıklar damar duvarının iç katından yapılmış zarcıklar halinde olup toplardamar 

duvarına yapışmıştır. Kapakçıkların serbest kenarları kalp istikametindedir. Bu kapakçıklar 

özellikle bacaklarda kanın kendi ağırlığı sebebiyle geri gitmesine engel olur. Bu durum kan 

dolaşımının daha kolay yapılmasını sağlar. Beyin ve iç organ toplardamarlarında kapakçık 

yoktur. 
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2.2.6.3. Kılcal Damarların Yapısı ve Görevleri 
 

Küçük atar damarlar önce daha küçük çaplı arterleri (arteriol) oluşturur. Bunlar da 

kılcal damarları oluşturmak üzere dallanırlar. Bu dallanarak incelme hücrelere besin ve 

oksijen götürmek içindir. Kapillar damarlarla gelen besin ve oksijen önce hücreler arası 

sıvıya verilir. Oradan hücrelere geçerek metabolik faaliyetlerde kullanılır. Oluşan 

metabolizma artıkları ve karbondioksit hücreler arası sıvıya geçer. Buradan venöz kılcal 

damarlarla alınarak büyük venalar vasıtasıyla kalbe iletilir. 

 

Kılcal damar duvarları; endotel hücrelerden oluşmuş tek katlı hücre yapısı gösterirler. 

Epitel doku, hyalin kıkırdak, kornea gibi vücut dokularında kılcal damarlar yer almaz. 

 

2.2.6.4. Lenf Damarlarının Yapısı ve Görevleri 
 

Lenf damarları lenf sistemine dâhildir. Lenf denilen saydam, açık sarı renkteki sıvıyı 

taşırlar. Lenf sıvısı, lenf plazması ile içinde bulunan lenfositlerden (akyuvar hücresi) oluşur. 

Lenf damarı birçok lenf yumruları ile lenf folliküllerinin içerisine ince lenf damarları 

gönderir. Lenf yumruları ürettikleri lenfosit ve özel savunma proteinlerini (gama globulin) 

lenf sıvısına katar. Akyuvar hücrelerinden olan lenfositler bağışıklık oluşumunda görev 

alırlar. 

 

Lenf damarları yapı olarak diğer damarlara benzer. Venalarda olduğu gibi kapakçığa 

sahiptir. Lenf damarları kalbe dönük lenf kılcalları halinde başlar. Bu kılcallar lenf yumruları 

denen süzgeçten geçtikten sonra birleşerek vücudun en büyük lenf damarını oluşturur. 

 

 Lenf dolaşımının görevleri: 

 

 Lenf dolaşımı doku aralıklarında oluşan fazla sıvıyı toplayarak kan 

dolaşımına döndürülmesini sağlar. Böylece ödem oluşumu engellenir. 

 Hücreler arası proteini sağlar, kullanılmayan fazla proteini dokulardan 

uzaklaştırır. Fazla proteinin dokulardan uzaklaştırılmaması hayati tehlike 

oluşturur. 

 İnce bağırsaklardan emilen yağlar lenf dolaşımı ile büyük dolaşıma 

katılır. 

 Sindirim kanalı dışında deri altı, kas içi yollarla organizmaya giren 

maddeler lenf damarlarıyla emilir. 

 

2.3. Lenfoid Organların Yapısı ve Görevleri 
 

Organizmaya giren mikrop ve yabancı maddelere karşı bağışıklık oluşturulmasında 

görev alan organlara “lenfoid organlar” denir. Bu organlar lenforetiküler dokudan 

oluşmuştur. Bu organların oluşturduğu sisteme de “retiküloendotelyal sistem” denir.  

Lenf yumruları, dalak, timus, bursa fabricius ve kemik iliği bu sistem içerisinde yer 

alır. 
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2.3.1. Lenf Yumruları (Lenf Düğümleri, Lymphonodi) 
 

Vücudun belli bölgelerinde, lenf damarları üzerinde yer alan, esmer gri renkte, 

ortalama 1-2 cm uzunluğunda, yuvarlak veya oval oluşumlardır. Semiz hayvanların 

yumruları içinde yağ bulunduğundan rengi sarıya çalar. 

 

Enfeksiyöz hastalıklarda lenf yumruları şişer. Lenf yumrularının muayenesi 

hastalıkların teşhisine yardımcı olur. 

 

Lenf düğümlerinde akyuvar hücresi olan ve antikor yapımında görev alan lenfositler 

üretilir. Lenf sıvısı, lenf düğümlerinden geçerken üretilen lenfositler bu sıvıya karıştırılır. 

Evcil memelilerden geviş getiren hayvanlarda az olarakta köpeklerde vücut boşluklarının 

duvarlarında “hemal lenf yumrusu” denen koyu kırmızı veya siyah renkli oluşumlar vardır. 

Bu lenf yumruları lenf damarları üzerinde yer almazlar. 

 

Her lenf yumrusunda ilgili lenf damarının girip çıktığı bir göbek (hilus) vardır. Dıştan 

zardan bir kapsül ile çevrelenir. 

 

Bir bölgenin lenf damarı üzerinde bulunarak o bölgenin savunmasını üstlenen bir veya 

birkaç lenf yumrusu bulunabilir. Buna lenf merkezi (lenfocentrum-Lc.) denir. 

 

2.3.1.1. Başın Lenf Yumruları 
 

 Lenfocentrum parotidicum: Kulak altı tükürük bezinin ön kenarının, derinin 

hemen altında görülen lenf yumrusudur. 

 

 Lenfocentrum mandibulare: Oldukça büyük bir lenf yumrusudur. Alt çene 
kemiklerinin iç tarafında bulunur. Derinin hemen altında yer aldığından elle 

kolaylıkla muayene edilebilir. 

 
 

 Lenfocentrum retropharyngeum: Yutağın arka duvarının üstünde, ilk boyun 

omurunun yan çıkıntısına yakın olarak iki parça halinde bulunur.  

 
 

2.3.1.2. Boyun Bölgesi Lenf Yumruları 
 

 Lenfocentrum servicale superficiale (Boynun yüzlek lenf merkezi): Üst kol 

eklemi önünde yüzlek olarak bulunur. Dışarıdan fark edilebilir.  

 

 Lenfocentrum cervicale profundum (boynun derinde bulunan lenf 

merkezi): Gırtlak ile göğüs kafesi girişine kadar, soluk borusu boyunca yer alan 

irili ufaklı çok sayıda lenf yumrusundan oluşur. Dıştan fark edilemez. Ön, orta 

ve arka tarafta olmak üzere üç bölgede bulunur.  
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2.3.1.3. Ön Ekstremite (Bacak) Lenf Yumruları 
 

 Lenfonodi axillares propri (koltuk altına ait özel lenf yumrusu): Koltuk 

altında üçüncü kaburga arası (intercosta) bölgede bulunur.  

 

 Lenfonode axillaris primacosta (koltuk altı birinci costa lenf nodülü): 

Koltuk altında birinci kaburganın yanında yer alır.  

 

2.3.1.4. Göğüs Boşluğunun Lenf Yumruları 
 

Göğüs boşluğu duvarı ile göğüs boşluğundaki organların üzerinde bulunan lenf 

yumruları dört grup oluşturur. Bunlar göğüs boşluğunun üstünde, altında ve ortasındaki lenf 

merkezleri ile soluk borusu ve akciğer çevresi lenf merkezleridir.  

 

2.3.1.5. Karın Boşluğunun Lenf Sistemi  
 

 Lenfonodi subiliaci: Osileumun altında, kavram bölgesinin biraz altında, kalın 

bir yağ kitlesi ile sarılıdır. Dıştan muayene edilebilir. 

 

 
Resim 2.17: Sığırda yüzeysel lenf yumrular 

 

2.3.2. Dalak (Lien) 
 

Orta düzlemin sol yanında ve mide ile karın duvarı arasında bulunur. Tek tırnaklarda 

koyu kırmızı renkte, sığırlarda gri-mavimsi renktedir. Koyun, keçi, dana ve köpekte kırmızı 

renktedir.  
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Diyaframa bakan yüzü dış bükey olup diyafram yüzü (Facies diyafragmatika), 

organlara bakan yüzü ise Facies visceralis adını alır. Dalak bir takım bağlarla mide ve 

sol böbreğe bağlanır.  

 

Tek tırnaklılarda dalağın bir ucu sivri orak şeklindedir. Sığırda uzundur ve dile benzer. 

Koyun ve keçide yuvarlak üçgen şeklindedir.  

 

Görevleri: 
 

 Dalak lenf yumruları gibi lenfosit, monosit ve plazma hücrelerini ürettiğinden, 

vücut savunmasında görev alır. Bağışıklık ve fagositoz gibi reaksiyonlarla 

reticüloendoteliyal sisteme dâhil olur. Fagositler bakterileri uzaklaştırır ve 

bağışıklık cevaplarını başlatır. 

 Dalak yaşlanmış alyuvarları ve lökositleri tahrip eder.  

 Kan depo eder, gerektiğinde dolaşıma verir. 

 

2.3.3. Timus (Thymus) 
 

Timus soluk borusunun iki yanında, tiroit bezine kadar uzanan, loblu görünümde bir 

organdır. Yeni doğanlarda ve gençlerde kırmızı- gri renkte, erginlerde ise sarımsı renktedir.  

 

Timus iç salgı bezlerindendir. Yeni doğanlarda, ergenlik dönemine kadar çok önemli 

görevi vardır. Kemiklerin normal gelişiminde, kalsiyum ve fosfor metabolizmasının 

düzenlenmesinde, büyümede rol oynar. Enfeksiyonlara karşı korumada ve bağışıklık 

sisteminin devamında gerekli bir organdır. Yeni doğan farelerin timusları çıkarıldığında 

birkaç ay yaşayabildikleri görülmüştür. 

 

Yeni doğanlarda oldukça büyük olan bez, ergenlik döneminin başlamasıyla, genital 

bezlerin etkisi ile yağ dokusuna dönüşür ve küçülür. 

 

2.3.4. Bursa Fabricius 
 

Kanatlılara ait bir bezdir. Oval şekilli bir kese olup bağırsağın kloaka ile birleşme 

yerinde bulunur.  

 

Kanatlılarda kemik iliğinden köken alan lenfositlerin B-lenfositlerine dönüştüğü 

organdır. Bursa fabriciusları kuluçka döneminde alınan civcivlerde bağışıklık sisteminin 

gelişmediği gözlenmiştir. 

 

2.4. İç Salgı Bezleri ve Ürettikleri Hormonlar 
 

İç salgı bezleri (endokrin bez) doku ve organların çalışmalarını düzenleyen ve hormon 

adı verilen kimyasal maddelerin üretildiği yapılardır. İç salgı bezlerinin salgı kanalları 

bulunmaz. Bezleri kan damarları yönünden oldukça zengindir. Ürettikleri hormonlar büyük 

dolaşımla bütün vücuda yayılır. Hormonlar bütün vücut hücreleri ile temasa geçebilir, ancak 

hormona özgü reseptör (alıcı) taşıyan hücreler etkilenir. 
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Hormonlar çok çeşitli olup salgılarının yokluğu, azlığı veya fazlalığı halinde ilgili 

doku veya organların çalışmalarında kendine özgü bozukluklar görülür.  

 

En önemli iç salgı bezleri şunlardır: 

 

2.4.1. Pankreas  
 

Pankreas gri-pembe renkli, loblu bir bezdir. Mide, karaciğer ve onikiparmak bağırsağı 

arasında yer alır. Tükürük bezi yapısındadır. Hem iç salgı hem de dış salgı bezi olarak görev 

yapar. Pankreas dış salgı bezi olarak sindirim enzimlerini, iç salgı bezi olarak da 

karbonhidrat metabolizmasında rol oynayan insülin ve glukagon hormonlarını üretir. İnsülin 

glikozun hücrelere geçişini kolaylaştırarak kan şeker düzeyini düşürürken, glukagon ise kan 

şeker düzeyini artırır. 

 

İnsülin eksikliği, tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilecek şeker hastalığına (diabetes 

mellitus) yol açar.  

 

2.4.2. Tiroit Bezi (Glandula Thyroidea) 
 

Tek tırnaklılarda 2.-3. soluk borusu halkası hizasında yer alır. 4-8 cm uzunluğunda, 

20-35 gram ağırlığında loblu ve koyu kırmızı renkli bir bezdir. 

 

Tiroit bezi, tiroksin adı verilen hormonu salgılar. Bu bezin çalışması hipofiz ön 

lobunda bulunan tiroit uyarıcı hormon (tirotropin, TSH) ile denetlenir. Tiroit hormonu 

sentezi için iyot gereklidir.  

Tiroit hormonlarının etkileri: 

 

 Dokuların metabolik hızını artırır. Oksijen kullanımı arttığından enerji üretimi 

çoğalır. Vücut sıcaklığı hafif yükselir ve azot atılımı hızlanır: Protein ve yağ 

depoları boşalmaya başlar. Yeterli besin alınmazsa kilo kaybı gözlenir. 

 Tiroksin hormonu yetersizliğinde vücutta su tutulur, buna bağlı deri şişkinlikleri 

(miksödem) görülür. 

 Tiroit bezinin fazla çalışması halinde sinirlilik, kalp atımında hızlanma, nabız 

artışı, kilo kaybı, fazla yeme gibi belirtiler gösterir. Ekzoftalmus (göz 

yuvarlağını dışarı çıkma hali) görülebilir. Hayvanlarda kış uykusuna yatma, tüy 

ve deri değiştirme gibi olgular tiroit bezi tarafından düzenlenir. 

 

2.4.3. Paratiroit Bezi 
 

Bu salgı bezi ikisi dışta ikisi içte olmak üzere dört tanedir. Tiroit bezinin arka yüzünde 

yer alır. Bu bezin salgıladığı hormona parathormon (PTH) denir. Vücutta kalsiyum 

metabolizmasını düzenler. Kan plazmasında kalsiyumu belli bir seviyede tutar. Kandaki 

kalsiyum seviyesi bağırsaklardan emilen kalsiyum miktarına, besinlerdeki D vitaminin 

miktarına ve parathormonun salgılanmasına bağlıdır. Parathormon kemikler üzerine etkili 

olması için vitamin D’ye muhtaçtır. Parathormon kemiklerden kalsiyum çekip kana verir. 

Böbreklerden idrarla fosfat çıkışını arttırır.  
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Parathormon az salgılanırsa kanda kalsiyum seviyesi düşer, kaslarda titremeler ve 

kramplar oluşur. 

 

Parathormon çok salgılanırsa kemiklerden kalsiyum çok çekilir, kemiklerden kana 

geçen kalsiyumun seviyesi artar. Fosfat yoğunluğu azalır kemikler kolayca kırılabilir. 

Vücutta kalsiyum metabolizmasında görevli diğer bir hormon da tiroid bezi tarafından 

salgılanan “kalsitonin” dir. Kemiklerde kalsiyumun depolanmasını sağlar. 

 

2.4.4. Hipofiz Bezi 
 

Hipofiz bezi, beynin tabanında bulunan fındık büyüklüğünde bir bezdir. Hipofiz ön 

lob, orta lob ve arka lob olarak üç kısma ayrılır. Hipofiz ön lobdan bilinen altı hormon 

salgılanır. Bunlar; büyüme hormonu (GH), tiroid uyarıcı hormon (TSH), böbrek üstü bezini 

uyarıcı hormon (ACTH), lüteinize edici hormon (LH), follikül uyarıcı hormon (FSH) ve 

prolaktin hormonudur. İlk beş hormonun etkisi diğer bezler üzerinedir, hormon 

salgılanmasını uyarırlar (tropik etki). 

 

Hipofiz ile hipotalamus arasında sıkı bir iş birliği vardır. Bazı hipofiz hormonları 

hipotalamusta bulunan hücreler tarafından sentezlenir. 
 

 
Şekil.2.1: Hipotalamustan sentezlenen GnRH (Gonadotropin salınım hormonu)’nun hipofizi 

uyararak,  gonadotroik hormonları (FSH,LH) salgılatması 

 

2.4.4 1. Hipofiz Ön Lob Hormonları 
 

 Büyüme hormonu (GH) 

 

Büyüme hormonu (GH) salgılanması, hipotalamus tarafından denetlenir.  Bu hormon 

özellikle yavrularda ve genç hayvanlarda büyümeyi sağlar.  
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Büyüme hormonunun yetersiz salgılanmasında cücelik, fazla salgılanmasında ise 

devlik görülür.  

 

 Tiroid uyarıcı hormon (TSH) 

 

Hipofiz ön lobundan salgılanan hormon tiroid bezinin salgı miktarını düzenler.  

 

 Böbrek üstü bezlerini uyaran hormon (adreno kortikotropik hormon-

ACTH) 
 

Böbrek üstü bezini uyararak hormon salgısını artırır. 

 

 Lüteinize edici hormon (LH) ve follikül uyarıcı hormon (FSH) 
 

FSH yumurtalıklarda folliküllerin oluşumunu uyarır. 
 

LH`nın kandaki düzeyleri ovulasyonun (yumurtlama) oluşmasında rol oynar. 
 

 Prolactin 

Ergenlik dönemiyle birlikte meme bezlerinin gelişimini ve süt oluşumunu uyarır. 

 

2.4.4.2. Hipofiz Arka Lob Hormonları 
 

Hipofiz arka lobundan iki önemli hormon salgılanır. 

 

 Vazopressin (antidiüretik hormon, ADH) 

 

Böbreklerden suyun geri emilimini artırarak idrar miktarını azaltır. Vazopresinin bir 

etkisi de bütün damarlarda daralma yapmasıdır. 

 

 Oksitosin (oxitocin) hormonu  

 

Oksitosinin iki görevi vardır. 

  

 Doğum esnasında uterus kaslarının kasılmasını sağlayarak doğumu 

kolaylaştırır.  

 Süt verme döneminde meme alveolleri ile süt kanallarını çevreleyen kas 

hücrelerinin kasılmasını sağlayarak sütün salınmasını kolaylaştırır. 

 

2.4.5. Böbrek Üstü Bezi (Adren, Glandula Suprarenalis) 
 

Böbreklerin üst kısmına yerleşmiş olan külah biçiminde sarımtırak renkte bir bezdir. 

Birbirinden farklı iki kısımdan oluşur. Dışta yer alan kabuk (korteks) içte yer alan ilik 

(medulla)  olmak üzere iki kısımdan oluşmuştur.  

 

Kabuk (korteks) kısmı bezin büyük bir kısmını oluşturup hayati öneme sahiptir. 

Korteks kısmı steroid hormonları, medulla kısmı adrenalin, noradrenalin ve dopamin gibi 

hormonları salgılar. 
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 Korteks Kısmı: Korteks hormonları, steroid hormonlar olup 

mineralokortikoidler (aldosteron) ve glukokortikoidler (kortikosteroid ve 

kortizon) olmak üzere iki kısma ayrılır. 

 

 Mineralokortikoidler (aldosteron): Böbreklerden sodyum emilimini 

kolaylaştıran, potasyum atılımını ise artıran hormondur. Aldosteron 

salınması fazla olursa kan plazmasında sodyum miktarı artar, potasyum 

azalır. Fazla sodyum dokularda tutulan su miktarını arttırarak ödem 

oluşturur. 

 

 Kortizol: Fazlalığında kan şekeri artar, karaciğer glikojeni (depo şeker) 

çoğalır. 

o Protein metabolizmasına etkisi: Kortizol vücut hücrelerinde protein 

sentezini azaltarak, hem de protein yıkımını arttırarak depo 

proteinlerini azaltır. Karaciğer ve plazma proteinlerinde artış 

gözlenir. 

o Yüksek dozda kortizol verilmesi timus ve lenf yumrularında 

küçülmeye neden olur. Lenfositlerin sayısı azalınca, antikor yapımı 

düşer, bağışıklık sistemi baskılanır. Stres kortizol yapımını 

arttırdığından uzun sürmesi halinde bağışıklık sistemini zayıflatır. 

o Kortizolun yangı önleyici etkisi vardır. Bu etkiye dayanarak 

romatizmal ve alerjik rahatsızlıklarda tedavi maksadı ile kullanılır. 

Yüksek dozlarda kullanılırsa zararlı etkileri görülür. 

 

 Medulla kısmı: Medulladan salgılanan hormonlar noradrenalin, adrenalin ve 

dopamindir. Korku ve stres durumları fazla miktarda adrenalin salgısına yol 

açar. Adrenalin kalp atım sayısını ve kan basıncını yükseltir, deri ve böbrek 

arteriollerini daraltır. İskelet kasları ve karaciğer damarlarını genişleterek bol 

kan akımı sağlar. Mide ve bağırsaklarda düz kasların hareketlerini azaltarak 

sindirimi yavaşlatır.  

 

Karaciğerden kana bol miktarda glikoz geçmesini sağlayarak enerji yapımını 

arttırır. Böylece kasların kasılma gücü arttırılır. Bunun sonucu tehlikelere karşı 

koyma veya düşmanla savaşma ya da tehlikeden kaçıp kurtulma sağlanır. 

 

Adrenalin salınmasını arttıran uyarılar (stres, korku vs.) adrenal korteksten 

kortizolin salgılanmasına neden olur. Adrenalinle birlikte noradrenalin bronş 

düz kaslarını gevşetir, solunumun derinliği artırır. Göz bebeği genişler ve iskelet 

kaslarının kasılma gücü artar. 

 

Vücutta testis ve ovarium gibi cinsiyet bezlerinden salgılanan hormonlarla, 

böbrekten renin, mide mukozasından gastrin, bağırsak mukozasından salgılanan 

secretin ve diğer hormonlar da vardır. 
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2.5. Kanın Yapısı ve Görevleri  
 

Kan kapalı bir sistem içerisinde dolaşan, plazma denilen sıvı ile bu sıvı içerisinde 

yüzen kan hücrelerinden oluşan bir dokudur. 

Kan yapışkan, kolaylıkla pıhtılaşabilen kırmızı renkli bir sıvıdır. Atardamarlardan 

geliyorsa açık, toplardamarlardan geliyorsa koyu kırmızıdır. Kanın rengi alyuvarlarda 

bulunan hemoglobinden ileri gelir. 

 

Kan hücreleri alyuvarlar, akyuvarlar ve trombositlerdir. Plazma içinde asılı vaziyette 

bulunurlar. Dolaşımdaki kan miktarı insanda, koyunda, köpekte vücut ağırlığının 1/13’ü, 

sığırda 1/12’si atta 1/15’i kadardır. Kan miktarının 1/10’u alınabilir. 

 

Kan hacminin % 55 kadarını plazma, %45’ini ise kan hücreleri oluşturur. Plazmanın 

%90’ı sudur, geri kalanı katı maddelerdir. 

 

 
Resim 2.18: Santrifüj yapılmış kan örneği ve kan hücrelerinin mikroskobik görünümü 

 

 Kanın görevleri: 

 Sindirim kanalından aldığı besin maddelerini organ ve doku hücrelerine 

götürür. 

 Hücrelerde madde değişimi sonucu oluşan, artık maddeleri vücudun 

dışarı atma kapılarına götürür. 

 Akciğerlerden alınan oksijeni hücrelere taşır. 

 Endokrin (iç salgı) bezlerin salgıladıkları hormonları gerekli yerlere iletir, 

organların uyum içinde çalışmasına yardım eder. 

 Organizmada su miktarının ve osmotik basıncın dengede tutulmasında 

etkilidir. 

 Vücut ısının düzenlenmesinde ısının vücutta dağılmasını sağlar. 

 Alyuvarlarla birlikte bağışıklık maddelerini gerekli yerlere götürecek 

mikroorganizmalara karşı savunma yapar. 

 Vücut hücrelerinin içinde bulundukları ortamın değişmez tutulması 

(homeostasis) hayatın devamı için şarttır. Kan yaptığı işlerle buna 

yardımcı olur. 
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2.5.1. Kan Hücreleri (Kanın Şekilli Elemanları) 
 

Kanın şekilli elementleri alyuvar (eritrosit), akyuvar (lökosit) ve kan pulcuklarından 

(trombosit) meydana gelir. 

 

 
Resim 2.19: Kanın şekilli elemanları 

 

2.5.1.1. Alyuvarlar (Eritrositler) 
 

Kandaki şekilli elemanların çoğunluğunu oluşturur. Memelilerde dolaşıma katılmadan 

çekirdeklerini kaybederler. Kanatlı, sürüngen ve balıklarda çekirdeklidir. Omurgalıların 

alyuvarları kana kırmızı rengini veren hemoglobin pigmentini taşır. Hemoglobin protein 

yapısındadır. Oksijeni hücrelere iletir. İnsanlarda her iki yüzeyi içbükey (bikonkav) disk 

şeklindedir. Aktif olarak hareket edemezler, fakat kılcal damarlarda dar olan yerlerden 

şekillerini değiştirerek kolayca geçer. 

 

Alyuvar yapımı: Fetüste kan hücreleri karaciğer ve dalakta üretilir. Fötal hayatın 

yarısından sonra asıl kan yapıcı organ olan kemik iliğinde yapımına başlanır ve hayat 

boyunca burada üretilir. Başlıca kan yapan kemik iliği costalar (kaburga), göğüs kemiği, 

leğen (pelvis) kemiği ve extremite (kol ve bacaklar) de bulunur. Genç hayvanlarda uzun 

kemik ilikleri kırmızıdır ve kan yapılır. Yaşlanmayla yağlanır, sarı ilik oluşur, kan hücreleri 

yapmaz. 

 

 Alyuvar sayıları ve etkenler: 

 

 Alyuvarın sayısı hayvan türü, ırk, cinsiyet, yaş, yerin seviyesi, çalışma ve 

istirahat durumuna göre değişir. Genç bireylerde sayıları fazladır.  

 Çalışma durumu alyuvar sayısını arttırır, uyku durumunda sayı oldukça 

düşer. Akşamları en yüksek düzeye çıkar. 

 Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça oksijenin kısmi basıncı 

azaldığından alyuvarlarda artış gözlenir.  

 Çevre ısısı, gebelik, sağıma girme gibi durumlarda alyuvar değerleri 

üzerinde etkilidir. 

 

1 mm³ kanda insanda 4,5-6 milyon, sığırda 5-10 milyon, atta 6,5-12 milyon, kedide 5-

10 milyon, tavukta 2-3 milyon alyuvar bulunur. 
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 Hemoglobinin görevi: 

 

Hemoglobin oksijen taşıyan demir yönünden zengin bir pigmenttir. Hemoglobinin 

görevi oksijeni akciğerlerden alarak vücudun bütün dokularına taşımak ve metabolizma 

artığı olan karbondioksiti dışarı atmak üzere akciğerlere geri götürmektir. 

 

 
Resim 2.20: Hemoglobin molekülü 

 

Hemoglobin; oksijen ile gevşek bir tarza bağlanır. Bağlanma geri dönüşümlüdür. 

Hb + O2↔ HbO2  

Buna oksihemoglobin denir. 

 

Hemoglobinin karbondioksitle bağlanması da geri dönüşümlüdür. 

Hb + CO2↔ HbCO2 

Bu bileşiğe karbaminohemoglobin denir.  

 

Hemoglobinin karbonmonoksitle olan birleşiğine karboksihemoglobin denir. 

Reaksiyon dönüşümsüz olup bu birleşme nedeniyle kanın oksijen taşıma kapasitesi azalır. 

Özellikle hava gazı zehirlenmesinde hemoglobin karbon monoksitle şiddetle bağlanır. 

 

Alyuvar hücresinin içbükey olması, gaz alışverişinin olabildiğince geniş yüzeylerde 

yapılmasına imkân verir. 

 

 
Resim 2.21: Alyuvar hücresi 
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2.5.1.2. Akyuvarlar (Lökositler) 
 

Akyuvarlar (Lökositler); kemik iliğinde üretilir. Vücudu bulaşıcı hastalıklara ve 

yabancı maddelere karşı koruyarak bağışıklık sisteminin önemli bir bölümünü oluştururlar.  

 

 Akyuvar sayısı  

Dolaşım kanında ortalama bin alyuvara bir akyuvar düşer. 1 mm³ kanda insanda 4-11 

bin ortalama 7000 akyuvar bulunur. Sığırda 4-12 bin koyunda 2,5-7,5 bin, atta 5,5-12,5 bin, 

köpekte 6-17 bin, tavukta 20-45 bin civarında akyuvar bulunur. 

 

 Akyuvar çeşitleri 

Kanda bulunan akyuvarlar iki sınıfa ayrılırlar. Sitoplâzmalarında bir takım granüller 

bulunanlara granülositler denir. Bu grupta nötrofil, eozinofil ve bazofil yer alır. 

Sitoplâzmalarında granül bulunmayanlara ise agronülositler denir. Bu grupta ise lenfosit ve 

monosit bulunur. 

 

 Lenfositler: Çekirdekleri hücrenin tamamına yakınını doldurur. 

Bağışıklık sistemindeki görevlerine bakarak B lenfositleri ve T 

lenfositleri olarak ayrılır. 

 

Doğumdan sonra bir kısım lenfositler kemik iliğinde üretilir. 

Lenfositlerin çoğu daha önceden kemik iliğinden lenf düğümleri, 

tonsiller, dalak ve timusa gelen öncül hücrelerden üretilir. Timus bezine 

gelen hücreler T lenfositleri oluşturur ve hücresel bağışıklıkta görev alır. 

Kanatlılarda bursa fabricius ve memelilerde bunun karşılığı lenfoit 

dokulara gelen köken hücreler B lenfositlere dönüşür. B lenfositleri 

sıvısal bağışıklıkta görev alır. 

 

Lenfositlerin %2’si dolaşım kanında bulunur, geri kalan çoğunlukla 

lenfoid organlardadır.  

 

B lenfositlerin yüzeyleri çok sayıda immünoglobulin (Ig) molekülü 

bulundurur. Bu immünoglobulin molekülleri antijenler için alıcı 

(reseptör) görevi yapar. Damar dışına çıkan B lenfositleri antijenlerle 

karşılaşınca çoğalır ve plazma hücrelerine dönüşür. Sıvısal bağışıklıkta 

görev alan plazma hücrelerinde bağışıklık maddesi olan antijene özgün 

antikor maddesi üretmeye başlar. 

 

  
Resim 2.22: Lenfositin ışık mikroskop görüntüsü 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Ba%C4%9F%C4%B1%C5%9F%C4%B1kl%C4%B1k_sistemi
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 Monositler: Akyuvarların %3- 9’unu meydana getirir. Çekirdekleri at 

nalı şeklindedir. 

Monositler kemik iliğinden kana geçer, kanda 3-4 gün kaldıktan sonra 

dokulara geçer. Damar aralarından, yalancı ayak çıkararak sıyrılıp 

geçerler (diapedezis). Dokuda amip benzeri hareketlerle ilerler. Bu 

özellik damar dışına çıkabilen tüm akyuvarlarda vardır. 

 

 
Resim 2.23: Monositin ışık mikroskop görüntüsü 

 

Dokudaki monositler, doku makrofajlarına dönüşür. Bu hücrelerin güçlü 

fagositoz yetenekleri vardır.  
 

 Nötrofiller: Hayvan türlerine göre tüm akyuvarların % 65-70’ini 

oluşturur. Sitoplazmada bulunan granüller lizozim (sindirim enzimi) 

içerir. 

 

 
Resim 2.24: Akyuvar hücrelerinden granülositler. 

 

Nötrofiller fagositoz yapar. Organizmada oluşan yangılarda damardan 

çok miktarda nötrofil çıkarak (diopedesis yoluyla) yangılı bölgeye ulaşır. 

Daha sonra bölgeye makrofajlar da gelir. Nötrofil ve makrofajlar 

amoboid harektlerle bakterileri kuşatır. Bakteri ve ölmüş doku kısımlarını 

fagosite ettikten sonra  kendiler de ölürler. Burada ölmüş hücreler ve yarı 

sıvı olan bir madde olan irinin meydana gelmesine sebep olur. 
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Kanda nötrofillerin sayısı akut enfeksiyon olaylarında çok çabuk artar. 

Ömürleri 4-8 gündür. 

 

 Eozinofiller: Sayıları tüm akyuvarların %2- 4 kadarıdır.Organizmada 

meydana gelen toksik, alerjik ve aşırı duyarlılık halinde belirgin derecede 

artar. Paraziter hastalıklarda kanda sayılarının çoğaldığı görülür.  

 

 Bazofiller: Kanda en az bulunan akyuvar türüdür. Fagositoz yapmazlar. 

Damar dışına pek çıkmayan bu hücreler bol miktarda heparin ve histamin 

taşır. Heparin kanın pıhtılaşmasını önleyen maddedir. Ani aşırı duyarlılık 

tepkimelerinde histamin salgılayıp, hafif alerjik belirtilerden, şoka kadar 

değişen reaksiyon verir. Kanın şekilli elementlerinin en küçükleridir. 

 

 Akyuvarları azaltan ve arttıran durumlar: Viral hastalıklarda nötrofillerin 

sayısı azalır, bakteri ve toksinlerinden ileri gelen rahatsızlıklarda nötrofiller 

artar. Lenf sistemi tümörlerinde, enfeksiyonlarda, özellikle virüs 

enfeksiyonlarında lenfositler artar. Aşırı fiziksel çaba cerrahi müdahaleler, 

gebelik, doğum, enfeksiyon hastalıklar, doku zedelenmeleri ağrı durumları 

lökosit sayısını arttırır (lökositozis). Beslenme bozuklukları açlık, aşırı zafiyet, 

alerjik şoklar akyuvarları düşürebilir (lökopeni). 

 

 Yaşama süreleri: Alyuvarlara göre çoğu akyuvarların hayat süreleri çok 

kısadır. Granülositler kanda ortalama 12 saat kalırlar. Monositlerin 90 gün, 

lenfositlerin 100-200 gün ömürlerinin olduğu tespit edilmiştir. 

 

 Akyuvar yapımı: Doğum sonrası bütün kan hücrelerinin yapım yeri kemik 

iliğidir. Lenfosit ve monositler ayrıca lenf yumruları dalak-timus ve bursa 

fabricius (kanatlı) gibi lenfoid organlarda da yapılır. 

 

2.5.1.3. Trombositler 
 

Kanın şekilli elementlerinin en küçüğüdür Kemik iliğindeki dev hücreler olan 

megakaryosit sitoplazmasının tomurcuklanarak kopan parcalarından trombositler üretilir. 

Trombositlerin %60-75’i kan dolaşımında, geri kalanı dalakta bulunur. 

 

Sürüngen, balık ve kanatlılarda çekirdek taşıyan tipik hücre yapısındadır. 
Memelilerde, çekirdeksiz çok küçük hücrelerdir. Sitoplâzma içinde boyandıklarında 

granülleri görünür. Kan pulcukları olarak isimlendirilir. 

 

Ömürleri 2-5 gün kadardır. 1 mm³ kandaki sayıları atlarda 300-350 bin, sığırda 500-

900 bin arasındadır. 

 

Kanın pıhtılaşmasında görev yapar.  
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2.5.2. Plazma ve Serum 
 

 Plazma 

Kan, vücuttan dışarı alınıp pıhtılaşmayı önleyici bir madde ile (antikaogülant) 

karıştırıldıktan sonra bekletilirse, hücreler kabın dibine çöker ve üstte saman sarısı renginde 

bir sıvı kalır. Kanın şekilli elementlerinden artakalan bu sıvıya “plazma” denir. 

 

Kanın %55’i plazma, %45’i şekilli elementlerden oluşmuştur. Plazma yaklaşık olarak 

% 92 sudan ve %8 katı maddelerden oluşmuştur. Katı maddelerin %2’sini proteinler, %1’lik 

kısmını ise organik maddeler ve elektrolitler (pH dengeleyicileri) oluşturur. 

 

 Plazma proteinleri 

 

o Gama globulin (immunogobulinler): Dolaşımda bağışıklık veren 

maddeler (antikorlar)’dir. Plazma hücreleri tarafından üretilir. 

 

o Albumin: Bağlayıcı, taşıyıcı, osmotik basıncı düzenleyici 

proteindir. Metaller iyonlar, yağ asitleri, aminoasitler, enzimler ve 

ilaçlar için taşıyıcı olarak görev yapar. Dolaşımdaki proteinlerin % 

55’ini oluşturur. Karaciğerde üretilir.  

 

o Fibrinojen: Kan pıhtılaşmasında rol oynar. Karaciğerde üretilir. 

 

Bunların dışında plazmada protein tabiatında birçok madde daha bulunur.  

 

 
Resim 2.25: Kanda plazma-şekilli element oranları 

 

 İnorganik maddeler 

Sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, klor, bikarbonat ve fosfat 

iyonları başlıca elektrolitlerdir. Bunun yanında demir, bakır gibi 

elementler de içerir. 

 

Aminoasit, glikoz, lipitler, enzimler, hormon ve vitaminler plazmada 

bulunan diğer maddelerdir. 
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 Serum  

 

Kan damarlardan alınıp pıhtılaşmaya terk edilir ve kan pıhtısı uzaklaştırılırsa kalan 

sıvıya serum denir. Aslında serum, fibrinojen ve pıhtılaştırma faktörleri alınmış plazmadan 

başka bir şey değildir. 

  

Serum içerisinde antikorlar (bağışıklık maddeleri) mevcuttur. Hayvanlara belli 

aralıklarla hastalık yapıcı bir etken (antijen) verilecek olursa, kanda o antijene özgü 

antikorlar meydana gelir. Bu gibi hayvanlardan alınacak serum, diğer hayvanları bu etkene 

karşı pasif olarak tedavi etmek ve korumak amacıyla kullanılabilir. 

 

2.5.3. Pıhtılaşma Mekanizması 
  

Zedelenen damarlardan kanın dışarıya akmasına kanama, hasarlanmış kan 

damarlarından dışarı akan kanın durdurulmasına ise hemostaz denir. Kan damarı zedelenince 

ilk reaksiyon zedelenen yerdeki kan damarının büzülmesidir. Damarın büzülmesi; hasar 

büyük değilse kanamayı azaltır veya durdurur. Hasar büyükse damarın dikilmesi gerekir. 

 

Damarın büzülmesiyle beraber trombosit kesik bölgesinde kümeleşir ve geçici gevşek 

bir tıkaç oluşturulur. Ancak trombositlerin bu etkisi kanamanın durmasına yeterli değildir, 

geçici tıkacın, kalıcı pıhtıya dönüşmesi gerekir. Bu da içindeki trombositlerin yer aldığı 

gevşek kümeleşmenin, fibrin iplikçikleriyle bağlanmasıyla sağlanır. 

 

Trombin enzimi, kanda inaktif enzim olan protrombin halinde bulunur. Protrombinin 

aktif trombin haline getirilmesi için kalsiyum iyonunun (Ca+2) ve birçok plazma pıhtılaşma 

faktörlerinin katalizör olarak etkimesine ihtiyaç vardır.  

 

Kanın pıhtılaşmasında esas tepkime, çözünür plazma proteini olan fibrinojeninin, 

çözünmez fibrin haline dönüştürülmesidir. Trombin; fibrinojeni erimeyen fibrine dönüştürür. 

Fibrin iplikleri ve aralarındaki kan pulcukları pıhtıyı meydana getirir.  

 

2.5.4. Hemoliz 
 

Çeşitli nedenlerle alyuvarların parçalanarak hemoglobinin dışarı çıkmasına hemoliz 

denir.  
 

 Hemoliz doğuran önemli etkenler 

 Hipotonik eriyiklerin kana verilmesi: Alyuvar zarı yarı geçirgendir. 

Alyuvarlar, ozmotik basıncı plazma basıncından daha düşük olan 

çözeltiler içinde şişer ve hemoglobin çözeltiye geçer. 

 Bakteri toksinleri, arı yılan sokmaları, 

 Donma ve çözülme, yüksek ısı , 

 Bazı kimyasal maddeler (safra tuzları, deterjanlar, kuvvetli asit ve 

alkaliler vb.) 

 Kan parazitleri. 



 

 57 

Bu şekilde açığa çıkan hemoglobin plazmayı kırmızı bir renge boyar, buna 

hemoglobinemi denir. Plazmadaki hemoglobin idrarla dışarı çıkar, idrarın rengi kırmızı 

olduğundan bu kan işeme (hemoglobinüri) olarak tanımlanır. 

 

2.6. Anemi (Kansızlık) 
 

Kanda alyuvar ve hemoglobin miktarının azalması, normal değerlerin altına 

düşmesine denir. Anemi bir hastalık olmayıp bazı hastalıkların seyri esnasında ortaya çıkan 

bir belirtidir. 

 

Anemiler çok çeşitlidir. Değişik esaslara göre sınıflandırmalar yapılmıştır. Anemi 

oluşturan sebeplerden bazıları şunlardır: 

 

 B12 vitamin noksanlığı, insanlarda öldürücü anemi (pernisiyöz anemi) 

meydana getirmesi, 

 Demir eksikliği, 

 Kemik iliğinin hasarına neden olan etkenler, 

 Damar bütünlüğünün bozularak fazla kan kaybına neden olan darbeler 

(travma) 

 Mide ve karaciğer parazitlerinine bağlı kan kaybı 

 Dolaşım kanında, alyuvarlarda yıkım meydana getiren durumlar 

(anaplazma, piroplazma gibi kan parazitleri, bakır, kurşun zehirlenmeleri, 

bakteri toksinleri vb.) 

 Hemoliz doğuran diğer etkenler  

 

2.7. Sedimentasyon (Alyuvarların Çökmesi) 
 

Pıhtılaşmayı önleyen bir madde ile karıştırılmış kan, bir tüpe konursa, bir süre sonra 

yerçekiminin etkisi ile kan hücreleri dibe çöker ve üstte plazma kalır. Çöken hücrelerin 

büyük bölümünü alyuvarlar oluşturur. 

 

Alyuvarların çöküş hızı normal insan ve hayvanlarda sabit değerlerdir. Hayvan türleri 

arasında çökme hızları farklılıklar gösterir.  

 

Akut enfeksiyonlarda, romatizma ve tüberküloz gibi hastalıklarda, kötü huylu 

tümörlerde, karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarında, gebelikte alyuvarların çökme hızı artar. 

Çökme hızı hastalığı bildirmez, mevcut hastalığın seyri (prognoz) bakımından önemlidir. 

 

2.8. Hematokrit 
 

Kanın şekilli elemanlarının (alyuvar, akyuvar, trombosit) hacminin, plazma hacmine 

oranıdır. Şekilli elemanlar içerisinde en büyük hacmi alyuvarlar oluşturduğu için, 

hematokritin tanımı “alyuvar hacminin plazma hacmine oranı” şeklinde de yapılabilir. 

Genellikle hematokrit değer, 100 cc kanda bulunan alyuvarların cc olarak hacmini gösterir. 
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Hematokrit tayini Wintrobe yöntemi veya mikrohematokrit yöntemi ile yapılır. Daha 

kısa sürede sonuçlanması nedeniyle mikrohematokrit yöntemi tercih edilir. Günümüzde 

otoanalizör denilen cihazlarla diğer kan parametreleriyle birlikte çok kısa sürede sonuç 

almak mümkündür. 

 

Normal hematokrit değerler insanda erkek 47, kadın 42; köpekte 37-55; sığırda 24-46; 

atta 32-52 arasında değişir. 

 

Hematokrit değere bakılarak bazı hastalıklar teşhis edilebilir ya da teşhiste bir 

basamak oluşturulabilir. 

 

Hiperbilurubinemi (kanda safra pigmentinin artışı) ile birlikte hematokrit değerin çok 

düşük olması eritrosit yıkımının arttığını gösterir. Hemolitik anemilerde böyle bir durum 

gözlenir. 

 

Dehidrasyon (su kaybı) durumlarında ise hematokrit değer daha yüksek çıkar. Yanık 

ishal vb. durumlarda kaybedilen su miktarına bağlı olarak kanın yoğunluğu artar. Sıvı 

miktarı azalır ve hematokrit yüksek çıkar.  

 

2.9. Hemaglutinasyon  
 

Antijenlerden bazıları; süspansiyon hâline getirilip alyuvarların yüzeylerine 

tutunmaları (adsorbsiyon) sağlandıktan sonra, elekrolit sıvılar içerisinde kendileri için 

spesifik (kendine özel) antikorlar ile birleşerek gözle görülebilen çökeltiye neden olur. Bu 

olaya hemaglutinasyon denir. Alyuvarların bu şekilde çökeltiler meydana getirmesi 

antijen+antikor kompleksinin kurulduğunu gösterir. 

 

Antijenler, bağışıklık sistemini özel olarak uyarabilen ve spesifik antikoru ile 

birleşebilen maddelerdir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak dolaşım sistemine ilişkin 

kontrolleri yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Hayvan türüne göre kalbin yerini tespit 

ediniz. 

 Öncelikle güvenlik önlemlerini alınız. 

Hayvanları zapturapt altına alıp 

sabitleyiniz. Önlük ve eldiven giyiniz. 

 Kalbin yerini evcil hayvan türleri 

dikkate alarak tespit ediniz. 

 Büyük ve küçük dolaşımı şematize ediniz. 

 Büyük ve küçük dolaşımı modüldeki 

şekil ve şemalardan yararlanarak 

tanımlayınız ve şematize ediniz. 

 Hayvanın nabzını ölçünüz. 

 Nabız aralıklarının düzenini kontrol 

ediniz. 

 Nabız sayısının normal değerlerde 

bulunup bulunmadığını tespit etmeye 

çalışınız. 

 Nabzın kalitesini kontrol ediniz. 
 Ölçülen nabzı normal, kuvvetli, zayıf 

şeklinde değerlendirmeye çalışınız. 

 Kalp seslerini kontrol ediniz. 

 

 Sistolik ve diastolik kalp seslerinin 

ayrımını yapmaya çalışınız. 

 Yüzlek damarların kontrolünü yapınız. 
 Hayvan türlerinde kan alınan 

damarların yerlerini bulmaya çalışınız.  

 Palpe edilebilen lenf yumrularının yerlerini 

gösteriniz ve lenf yumrularının kontrolünü 

yapınız. 

 Dışarıdan elle dokunulabilecek (palpe 

edilebilen) yüzeysel lenf yumrularının 

yerlerini tespit ederek kontrol ediniz. 

 Kanın şekilli elementlerini renkli şema 

üzerinde gösteriniz. 

 Kan hücrelerini renkli kalemle beyaz 

bir kağıt üzerinde çizerek gösteriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 
1. Sağ kulakçık ile sağ karıncık arasında aşağıdaki kalp kapakçıklarından hangisi 

bulunur? 

A) Mitral kapak 

B) Biküspital kapak 

C) Triküspital kapak 

D) Aortik semilunar kapak 

E) Pulmoner semilunar kapak 

 

2. Kalp zarı ile arasında liquor pericardii adı verilen bir sıvı bulunan, kalbi 

en dıştan saran keseye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Perikard 

B) Epikard 

C) Miyokard 

D) Endokard 

E) Endotel 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi, kalbin sol kulakçığına kanı taşıyan damardır? 

A) Vena kava 

B) Aorta 

C) Arteria pulmonalis 

D) Arteria karotis 

E) Vena pulmonalis 

 

I. Kalbin sol yarımında temiz kan bulunur. 

II. Her kalp yarımı, ortasındaki anulus fibrosus adındaki bölme aracılığı ile üst ve 

alt bölümlere ayrılır. 

III. Her yarımın karıncık ve kulakcığı  ostium atrioventriculare denilen delik 

vasıtasıyla ilişki halindedir. 

4. Yukarıdaki ifadelerinden hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I 

B) I ve II 

C) I ve III 

D) II ve  III 

E) I, II ve II 

 

5. Kalbin her sistolünde, her bir karıncık tarafından fırlatılan kan hacmine ne ad 

verilir? 

A) Kalp debisi 

B) Dakika hacmi 

C) Kalp atım sayısı 

D) Atım hacmi 

E) Kalp atım gücü 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Arter ile vena arasındaki farklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Arterler venalara göre daha kalın duvara sahiptir. 

B) Venalar daha geniş lümene sahiptir. 

C) Arterlerde kapakçıklar vardır. 

D) Arterler venalara göre daha elastiktir. 

E) Venalarda artere göre daha fazla kan vardır. 

 

7. Aşağıdaki hormonlardan hangisi böbrek tubüllerinden su tutulmasını artırarak 

kan basıncını artırır? 

A) Asetilkolin 

B) Aldosteron 

C) Renin 

D) Adrenalin 

E) Angiyotensin 

 

I. Kalbin ritmik atışı 

II. Damarın oluşturduğu direnç 

III. Arterlerin elastik oluşu 

IV. Sistem içindeki kanın varlığı 

 

8. Yukarıdakilerden hangileri kan basıncını oluşturur? 

A) Yalnız IV 

B) I ve III 

C) II ve  IV 

D) I, III ve IV 

E) I, II, III ve IV 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi kalbin sağ kulakcığına verilen addır? 

A) Septum interatriale 

B) Ventriculus dexter 

C) Septum interventriculare 

D) Atrium sinistrum 

E) Atrium dextrum 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi atrium sinistrum ve ventriculus sinistrum arasındaki 

kalp kapağıdır? 

A) Mitral kapak 

B) Triküspid kapak 

C) Valva aorta 

D) Valva trunci pulmonalis 

E) Hiçbiri 
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11. Aşağıdakilerden hangisi kalbin en iç tabakasıdır? 

A) Epikardium 

B) Endokardium 

C) Perikardium 

D) Miyokardium 

E) Atrium 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi pulmonal arterlerin kalpten çıkış yeridir? 

A) Ventriculus sinister 

B) Atrium sinistrum 

C) Ventriculus dexter 

D) Atrium dextrum 

E) Aort 

 

I. Başın ve ön bacakların kirli kanını toplayan ve sağ kulakçığa getiren 

toplardamar, Vena cava cranialis’tir. 

II. Aorta vücudun en büyük atar damarıdır. 

III. Vena pulmonales (akciğer atardamarları) kalbin sol atriumundan çıkar. 

 

13. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır ? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) II ve III 

E) I, II ve III 

 

I. Sinoatrial düğüm 

II. Atrio ventriküler düğüm 

III. His demetleri -Purkinje iplikçikleri  

 

14. Kalbin kendine has uyarı ve sistemini oluşturan yapılar yukarıdakilerden 

hangileridir? 

A) I ve II 

B) I ve III 

C) II ve III 

D) I, II ve III 

E) Hiçbiri 

 

 I.     Kan parazitleri, bakır kurşun zehirlenmeleri  

II.    Demir ve folik asit eksikliği 

III.   B12 ve kobalt eksikliği 
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15. Anemiyi oluşturan nedenlerle ilgili olarak  yukarıdaki ifadelerden hangileri 

doğrudur? 

A) Yalnız I 

B) I ve II 

C) I ve III 

D) II ve III 

E) I, II ve III 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
KONTROL LİSTESİ 
 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Solunum sistemini oluşturan organları sıralayabiliyor musunuz?   

Solunum sistemini oluşturan organların yapı ve görevlerini 

açıklayabiliyor musunuz? 
  

Göğüs boşluğu ve pleurayı izah edebiliyor musunuz?   

Solunum mekaniğini açıklayabiliyor musunuz?   

Solunum tiplerini tanımlayabiliyor musunuz?   

Solunum hareketlerinin kontrolünü açıklayabiliyor musunuz?   

Üst solunum yolu organlarının kontrolünü açıklayabiliyor musunuz?   

Göğüs kafesi ve akciğerlerin kontrolünü açıklayabiliyor musunuz?   

Solunum sistemi organlarını maket üzerinde gösterebiliyor musunuz?   

Göğüs boşluğu sınırlarını maket üzerinde belirleyebiliyor musunuz?   

Solunum tipini kontrol edebiliyor musunuz?   

Solunum seslerini kontrol edebiliyor musunuz?   

Öksürük kontrolü yapabiliyor musunuz?   

Burun ve çevresinin kontrolünü yapabiliyor musunuz?   

Solunum havasını kontrol edebiliyor musunuz?   

Burun akıntısını kontrol edebiliyor musunuz?   

Akciğer perküsyon ve oskültasyon sahasının sınırlarını belirleyebiliyor 

musunuz? 
  

Dolaşımı tanımlayabiliyor musunuz?   

Kalbin göğüs boşluğunda konumunu tarif edebiliyor musunuz?   

Kalbin iç ve dış yapısını açıklayabiliyor musunuz?   

Kalp kapaklarını açıklayabiliyor musunuz?   

Kalbe giren ve çıkan damarları açıklayabiliyor musunuz?   

Kalbin çalışmasını açıklayabiliyor musunuz?   

Büyük ve küçük dolaşımı açıklayabiliyor musunuz?   

Kalbin uyarı ve ileti sistemini açıklayabiliyor musunuz?   

Kalbin örtülerini açıklayabiliyor musunuz?   

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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Kanın yapısını açıklayabiliyor musunuz?   

Kanın şekilli elementlerinin yapısını ve görevlerini açıklayabiliyor 

musunuz? 
  

Kan plazmasının yapısını açıklayabiliyor musunuz?   

Kanın görevlerini açıklayabiliyor musunuz?   

Nabız, kan basıncı, büyük ve küçük tansiyonu açıklayabiliyor 

musunuz? 
  

Kan damarlarının yapı ve görevlerini açıklayabiliyor musunuz?   

Lenf damarlarının yapı ve görevlerini açıklayabiliyor musunuz?   

Kalbin kontrolünü açıklayabiliyor musunuz?   

Lenfoid organları tanımlayabiliyor musunuz?   

Lenf yumrularının yapı ve görevlerini açıklayabiliyor musunuz?   

Önemli lenf yumrularının vücuttaki konumlarını tarif edebiliyor 

musunuz? 
  

Dalak, timus ve Bursa fabricus’u açıklayabiliyor musunuz?   

Lenf yumrularının kontrolünü açıklayabiliyor musunuz?   

İç salgı bezlerini ve ürettikleri hormonları açıklayabiliyor musunuz?   

Hayvan türüne göre kalbin yerini tespit edebiliyor musunuz?   

Büyük ve küçük dolaşımı şematize edebiliyor musunuz?   

Kalp seslerini dikkatli dinleyebiliyor musunuz?   

Nabız sayısı ve tansiyon ölçebiliyor musunuz?   

Kanın şekilli elementlerini mikroskop altında inceleyebiliyor 

musunuz?. 
  

Palpe edilebilen lenf yumrularının yerlerini gösterebiliyor musunuz?   

Mikroskobun temizlik ve bakımını yapabiliyor musunuz?   

 

 

DEĞERLENDİRME  
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.  
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

 

1 C 

2 A 

3 B 

4 B 

5 C 

6 A 

7 A 

8 D 

9 B 

10 D 

11 B 

12 B 

13 A 

14 C 

15 A 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

 

1 C 

2 A 

3 E 

4 E 

5 D 

6 C 

7 B 

8 E 

9 E 

10 A 

11 B 

12 C 

13 C 

14 D 

15 E 

CEVAP ANAHTARLARI 
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