
Dolaşım-Solunum Sistemleri



Fonksiyonel bölümler

• Arterler; Dokulara kanı yüksek basınçta taşırlardır. Kanı kapillerlere
gönderirler. Kontrol kapağı olarak görev yaparlar,

• Kapillerler; kılcal damarlar

• Venüller; kapillerlerden gelen veni toplar,

• Venler; Dokulardan kalbe kan taşırlar. Venlerde basınç yoktur. Arkadan 
dolum, kas hareketleri (özellikle alt baldırdaki kas pompası) ve venler
içindeki kapakçıklarla kan aşağıdan yukarı doğru hareket eder.

• Lenf sistemi; Vücuttaki tüm dokulardaki interstisyel – hücreler arası 
sıvıların fazlasını kan dolaşımına götüren sistemdir. Günde 2-3 lt lenf 
sıvısı taşınır





Kalp



Ana yapılar
• Ana bölmeler

I. Sağ atrium
II. Sağ ventrikül
III. Sol atrium
IV. Sol ventrikül

• Kapaklar
I. Sağ AV kapak
II. Sol AV kapak
III. Aort kapağı
IV. Pulmoner kapak

• Ana Damarlar
I. Vena kava
II. Pulmoner arter
III. Pulmoner ven
IV. Aort kapağı



Kalp kapakçıkları



Kalp fonksiyonu

• Vena kava’da kirli kan sağ atriuma gelir

• Sağ atrium kasılarak içinde biriken kirli kanı sağ A-V  kapaktan sağ ventriküle
aktarır.

• Sağ ventrikül kasılarak içinde biriken kanı pulmoner artere iletir. Bu sırada sağ A-V 
kapak kapanarak kanın atriuma geri kaçmasını önler

• Sağ ventrikül gevşer ve bu sırada pulmoner kapak kapanarak kanın ventriküle geri 
kaçmasını önler

• Pulmoner arterden kan akciğere gelir, temizlenir ve pulmoner venle sol atriuma
gelir

• Sol atrium kasılarak içinde biriken temiz kanı sol ventriküle boşaltır.

• Sol ventrikül kasılarak içindeki taze kanı aorta aktarır. Bu sırada sol A-V kapak 
kapanarak ventriküldeki kanın atriuma geri kaçmasını önler.

• Aorttan temiz kan vücuda yayılır.



Akciğer

• Akciğerler diaframın aşağı inmesi ve göğüs 
boşluğunun genişlemesi ile temiz hava ile dolar.

• Hava bronşlardan bronşiollere oradan da  
alveollere geçerek akciğeri doldurur

• Oksijen-karbondioksit değişimi alveollerde olur.

• Diafram yukarı inerken göğüs kafesi daralarak kirli 
hava dışarı çıkar

• Akciğerlerdeki solunum yüzeyi ortalama 70 m2 
dir.



Akciğer anatomisi



Dolaşım Sistemi Fonksiyonu



Dolaşım Sistemi

Arter              Aort                    KALP Vena Cava           ven

Pulmoner ven Pulmoner arter

Arteriyol venül

AKCİĞER

Kapiller Kapiller

İnterstisyel sıvı Hücre                                    İnterstisiyel sıvı 



Aort anatomisi



Akciğer Anatomisi

Plevra ; Akciğer ve toraks içini döşeyen zar



• PA akciğer grafisi, hafif oblik görüntü

• Sol hemitoraksta total havalanma kaybı 
izlenmektedir. Akciğer parankim alanı 
seçilememektedir. (• PA ; posteriordan
anteriora • Oblik ; Çaprazlama • 
Hemitoraks ; hemi-yarım, toraksın 
yarısı, Parankim; organların kendi özel 
dokularının bulunduğu alan. Akciğerde 
ana damar ve bronşial dokular 
parankim sayılmaz.)



• AP akciğer grafi

• Sağ akciğer orta lobta

• Hilus ta, Mediastene komşu



• Horizontal CT kesiti

• Sağ akciğerde

• Posteriorda

• Plevraya açılmış

• Parankimde


