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Ö N S Ö Z 

A.Ü. Eczacılık Fakültesinin 1960 senesinde kuruluşundan beri 
Tıbbi ve Şirürjikal ilk yardım dersi ile Anatomi dersini vermekteyim. 
İlk zamanlar Fizyoloji öğretim üyesi bulunmadığından bu dersleri 
de ben verirdim. Bir cerrahın Anatomi ve Fizyoloji ile sıkı ilgisi bu-
lunmasından esinlenerek Anatomi ve Fizyoloji derslerini vermek 
cesaretini gösterdim. Gerek Anatomi ve gerekse Fizyoloji derslerinde 
yeri geldikçe hastalıklardan ve tümörlerden de bahsetmeye, eczacıyı 
daha bilinçli yapmak için, özen gösterdim. Eczacıları Tıbba en yakın 
dal olarak kabul ettiğimden, kendilerine bu yönde bilgi vermeye 
çalıştım. Kitabın Eczacılık Fakültesi öğrencileri için faydalı  olacağına 
kaniyim. Bu arada görülecek kusurlarımın iyi niyetimden ötürü ba-
ğışlanmasını rica ederim. 

Kitabın tanziminde bilhassa yardımı dokunan kürsümüz Doktor 
asistanı Dr. Pharm Bilge Uzalp ile yine bu hususta yardımları 
dokunan asistan pharm. Hilâl Balkaya ile laborant Emine Danyal'a 
en içten teşekkürlerimi sunarım. 

Prof.  Dr. Naci AYRAL 
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DOLAŞIM SİSTEMİ 
(Systema Circulatorium) 

TARİF VE GİRİŞ 

Dolaşım sistemi, vücudun bir transportasyon (ulaştırma) siste-
midir. Sindirim kanalından absorbe edilen gıda maddeleri ve vitamin-
lerle, akciğer alveollerinden vücuda giren oksijeni ve vücud içinde ya-
pılan hormon ve enzimleri hücrelere kadar bu sistem ulaştırır. Hücre 
ve dokulardan çıkan C 0 2 ile artık maddeleri de yine akciğer ve böbrek 
gibi atılma organlarına bu sistem taşır ve katabolizma mahsullerinin 
vücuddan dışarı atılmasını sağlar. Taşıdığı hormonlarla vücud içinde-
ki olayları ayarlar. Enfeksiyon  ve bazı hastalıklara karşı direnmede 
büyük rolü olan antikorları, dolaşım sistemi, lüzumlu yerlere götürür. 
Dolaşım sistemi bunlardan başka vücud ısısını kontrol altında bulun-
durur ve "Homeostasis"i temin eder. Dolaşım sisteminin gayesi hüc-
releri beslemek ve bu beslenmeden çıkan artık maddeleri vücuddan 
dışarı atmaktır. 

Tablo I. Kan, doku sıvısı, hücreler arasındaki ilişki ile kanın böbrekler 
ve akciğerlerle ilişkisini gösteren şema. 

(AH  TIK  MADDELCR  ) 
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Besleyici maddeleri ve artıkları kan ve lemfa  taşır. Bu iki unsur, 
kan ve lemfa  damarları içinde dolaşır. Bu dolaşma işini de, bir pompa 
vazifesi  gören, kalb yapar. Kalbin sol ventriculus'undan  Aorta ile çı-
kan kan bütün vücuda ve ince damarlar olan kapillerlere kadar yayı-
lır. Buradan doku mayilerine besleyici maddeler ve 0 2 verilir, CO2 
ve artık mahsuller venöz kapillerlere geçer, bunlarda büyüyerek bü-
yük venaları yaparlar. Alt tarafın  kara kanı V.  Cava inferior  ile, üst 
tarafın  kara kanı da V.  Cava superior ile sağ atrium'a  döner. Kanın bu 
suretle dolaşmasına Büyük dolaşım  veya Sistemik  dolaşım  denir. Sağ 
atrium'dan  kan sağ ventriculus'a  geçer, buradan da Art. Pulmonalis 
ile akciğerlere gider ve burada oksijenlendikten sonra V.  Pulmona-
/«'ler ile Sol  atrium'a  döner. Kanın bu şekil dolaşmasına da Küçük 
dolaşım  veya Pulmoner dolaşım  denir. Kan doku mayiine kadar lüzum-
lu maddeleri getirir ve artık maddeleri de buradan alarak atılacak or-
ganlara taşır. Kan ve doku sıvısı iç ortamı yapar, biz evvela kanı tetkik 
edeceğiz, sonra da bunu pompalayan bir organ olan kalbi ve kanın 
dolaştığı damarları inceleyeceğiz. 
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K A N 

İÇ ORTAM 

İnsan vücudunda bulunan hücreler yüksek derecede spesiyalize 
olmuştur. Kas hücrelerinin kasılma kabiliyeti, bezlerin özel sekresyon 
yapma kabiliyeti, sinir hücrelerinin stimulus'lara cevap verme ve 
stimulus çıkarma kabiliyetleri gibi . . . Hücreler spesiyalize olduğu 
nisbette, hayatî fonksiyonlarını  kolayca kaybedebilirler. Bu tip hüc-
relerin müstakil olarak yaşama kabiliyetleri azdır. Bundan dolayı vü-
cuddan ayrılan herhangi bir organ, doku veya hücre kısa bir zaman-
da bozulur ve yok olur. Vücudda bunlar, mevcudiyetlerini muhafaza 
edebilmeleri için çevredeki değişikliklerden korunmaları lâzımdır. 
Mesela çevredeki ısı değişiklikleri, atmosfer  değişiklikleri, gaz deği-
şikliklerine karşı korunmak mecburiyetindedirler. Çevreden alınan 
gıda maddeleri bunlar için hazırlanmalı ve kullanılan gıdalardan çı-
kan artıklar çevreye gönderilmelidir. Tabiat bunu ayarlamak için bir 
iç çevre yapmıştır. İç çevre hücreler arasında bulunan ince bir tabaka 
halindeki sıvıdır. Buna Doku sıvısı (Tablo I) ismi verilir. Hücreler 
kendileri için lüzumlu gıda maddelerini ve O 2i buradan alırlar, artık 
mahsulleri ve C02yi de buraya verirler. Hücrelerin yaşayabilmesi 
için gıda maddeleri, hormon ve 0 2nin buraya kadar getirilmesi ve 
artıklarında buradan alınıp akciğer ve böbrekler gibi organlara götü-
rülmesi lazımdır. Bunu da damar sistemi içinde hareket eden kan ya-
par. Barsak kapillerleri barsaktan gıda maddelerini ve akciğer kapil-
lerleri de havadan alveollere gelen 0 2 i alır ve bunları doku sıvılarına 
getirirler. Hücrelerden çıkan artık maddeler ile C02yi de doku mayiin-
den alıp böbrek ve akciğerlere götürürler. Burada kan dış çevre ile iç 
çevre arasında aracılık yapar. Hücreler arasında bulunan doku mayii 
ile kan bir ünite teşkil ederler. Buna büyük fizyolog  Claude  Bernard 
İç Ortam (Milieu interieur = internal medium) ismini vermiştir. Cla-
ude Bernard yaşamak için iç çevrenin sabit tutulmasının lâzım oldu-
ğunu ve bunun vital bir mekanizmalar serisi ile yapıldığını söylemiştir. 
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HOMEOSTASİS 

Hücrelerin yaşayabilmesi dolayısı ile hayatın devam edebilmesi 
için doku mayiinin fizik  ve şimik bünyesinin mümkün olduğu kadar 
sabit bir seviyede tutulması lâzımdır. İç  Ortam (internal medium, mi-
lieu interior)in sabit tutulmasına "Homeostasis"  denir. Bu tabir Can-
non tarafından  konmuştur. Homeostasis olabilmesi için bütün vital 
organların birlikte ahenk içinde çalışması lâzımdır. Sindirim sistemi, 
deri, dolaşım, solunum, salgı sistemleri vital organlardır. Bunların 
hepsine birden vegetatif  organlar da denir. 

İç ortamın sabitliğini bozmaya yardım eden belli başlı iki faktör 
vardır: 

I- Dış çevredeki değişiklikler (Isı değişiklikleri; çevredeki gaz 
yoğunluğu, atmosfer  değişiklikleri gibi.) 

II- İç çevredeki değişiklikler: 
1- Birçok besleyici maddelerin yoğunluğundaki değişiklikler, 
2- O 2 yoğunluğundaki değişiklikler, 
3- CO2 yoğunluğundaki değişiklikler, 
4- Isı değişiklikleri, 
5- Omotik basınç değişiklikleri, 
6- H ve OH iyonlarının yoğunluğunda değişiklikler husule geti-

ren şimik reaksiyonlar, 
7- Volüm değişiklikleri, 
8- Kolloid muhtevada değişiklik, 
9- Üre, kreatinin ve bunlara benzer artık mahsûllerin konsant-

rasyonunda değişiklikler gibi . . . 
Bütün bu yukarıda sıraladığımız iç çevredeki değişiklikleri vücut 

faaliyetleri  husule getirir. 
Claude Bernard'ın kati ve dahiyane bir şekilde ifade  ettiği gibi, 

vital mekanizmaların yegâne gayesi iç çevrenin sabit bir şekilde muha-
faza  edilmesidir. 

KANIN MİKTARI 

Dolaşan kanın normal total volümü vücut ağırlığının %8'i kadar-
dır. 70 Kg. ağırlığındaki bir insanda bu miktar 5600 mit. kadardır. 
Mamafih  kanın total miktarı şahsın iriliğine ve bilhassa boyuna göre 
değişir ve bu miktar 4.5 litre ile 5.7 litre arasındadır. Kan, mayi kısmı 
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olan, plazma içindeki proteinler ve alyuvarlardan dolayı lüzucî kı-
vamda bir mayidir. 

Kana kırmızı rengini eritrositlerde bulunan ve hemoglobin denen 
demir ihtiva eden bir pigment verir. İnsanlarda kanın miktarı mü-
himdir. Dolaşımın olması için asgari bir miktara ihtiyaç vardır. Bu 
minimum miktar olmayınca dolaşım durur ve yaşamak imkânsız o-
lur. Normal hallerde ve bir zaman ölçüsü içinde kanın miktarı sabittir. 
Damardan mayi verilmesi, su içmek ve kanama ile bu miktar çoğalıp 
azalmaz. Ancak bu sabitliği muhafaza  için zaman kâfi  gelmezse, bir-
denbire çok mayi verildiği zaman kan volümü artabilir, kısa zaman-
daki kanamalarda da volüm azalabilir. Bir insan fazla  miktarda mayi 
içerse, bu mayi süratle kandan ya dokular tarafından  alınır veya böb-
rekler ile vücut dışına atılır. 
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KANIN FONKSİYONLARI 

1- Transportasyon fonksiyonları 
a) Sindirim kanalından alınan besi maddelerini hücrelere götür-

mek, 
b) Akciğerlerden O 2 alıp hücrelere götürmek, hücrelerden çıkan 

C02yi akciğerlere getirmek, 
c) Hücrelerden çıkan artık maddeleri alıp böbrek gibi dışarı a -

tan organlara götürmek, 
d) Çok aktif  dokularda husule gelen ısının, vücudun diğer kı-

sımlarına dağıtılarak vücud ısısının düzenlenmesine yardım etmek, 
e) Vücudun her tarafına  hormonları götürmek. 
2- Asid-Baz dengesini muhafaza  etmeye yardım eder. 
3- İmmünolojik reaksiyonların oluşunda rolü vardır. Antikorlar 

husule getirir ve hastalıklarla mücadeleyi kolaylaştırır. 
Kan:  Kan damarları içinde dolaşan açık ve koyu kırmızı renkte, 

kıvamı oldukça koyu bir sıvıdır. 

KANIN BÜNYESİ 

Kan ileri derecede spesiyalize bir nevi bağ dokusudur. Kan bir 
santrifüj  tüpüne konup santrfüje  edilirse, tüpün dibinde koyu kırmızı 
renkte, katıca bir kısım ile bunun üst kısmında kehrübar sarısı rengin-
de bir sıvının toplandığı görülür (Şekil 1.). Buna göre kan iki kısım-
dan meydana gelir: 

I- Plasma (Tüpün üst kısmında toplanan açıksarı renkteki ma-
yidir). 

II- Kanın şekilli elemanları (Tüpün alt kısmında toplanan koyu 
kırmızı renkteki katı kısımdır. Bunun içinde eritrosit, lökosit ve trom-
bositler vardır.) 
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PLASMA 
Kan volümünün % 55'ini teşkil eder, vücut ağırlığının % 5'i 

plasmadır. 70 kg. ağırlığındaki bir insanda 3500 ml plasma vardır. 
Plasma içinde % 90 su, erimiş solid maddeler ve gazlar vardır. Plasma 
içinde erimiş halde bulunan solid maddeler şunlardır: 

Plasma proteinleri:  Serum albumin, Globulin,  Fibrinojen.  Total 
olarak bunların miktarı (% 6-8.5 gr.)dır. 

Albumin yaklaşık olarak (% 4.5-5.5 gm.)dır. Molekül ağırlığı 
(69 000)dir. Serum globulin (% 1.5-3 gm.)dır, molekül ağırlığı (90 
000-156 000)dir. Fibrinojen (% 0.3-0.4 gm.)dır, molekül ağırlığı (400 
000)dır. Globulin'in muhtelif  fraksiyonları  vardır: ctı Globulin,  a2 
globulin,  (J  ı globulin,  fiı  globulin,  y globulin.  Plasmadaki protein frak-
siyonları, ultra santrifüjde,  değişik "sedimentation" süratleri dolayı-
sı ile birbirinden ayrılabilir. Plasma protein fraksiyonlarını  birbirin-
den ayırmak için halen en çok kullanılan teknik "electrophoresis"dir. 
Bu usulde plasma protein solüsyonları hususi hazırlanmış tampon 
eriticiler içine konur. Bunların hepsi kâğıt veya nişasta blokları gibi 
bir ortam üzerine konur ve elektrik akımına maruz bırakılır. Protein 
komponentlerinin hepsinin değişik elektrik yükü olduğundan dolayı 
bunlar anot veya katoda doğru muhtelif  derecelerde göç ederler. Pro-
tein fraksiyonları  içinde fibrinojenin  koagülasyon husule getirmekte, 
y globulin'in yabancı hücre ve maddelere karşı vücudun muafiyet 
husule getirmesinde hususi rolleri vardır. Plasma içinde bulunan pro-
teinler, kanın viskozitesini temine yardım ederler. 
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Normal hallerde kapillerlerin duvarlarının bir çok kısımları pl-
asma proteinlerine karşı, empermeabldir ve bundan dolayı proteinler 
kapiller duvarına karşı 25 mm. Hg. lık osmotik bir kuvvet meydana 
getirirler. Bu suretle hidrostatik basınç ile osmotik basınç karşılıklı 
olarak birbirine zıd tesirlere maliktir. Böylece damarlardaki sıvı ile 
dokular arasındaki sıvı bir kompartmandan diğer kompartmana ge-
çer. Bir kolloid olan plasma proteinlerinin husule getirdiği mayi tutu-
cu basınca "Kolloid  osmotik  basınç''''  veya "Onkotik  basınç" denir. 
Plasma proteinleri kanda bulunan tampon maddelerinin husule getir-
diği tampon kapasitesinin 1 /6 sını temin ederler. Çünkü proteinlerin 
terkibinde bulunan ~COOH ve "NH2 gruplarının iyonize olma hassa-
ları zayıftır. 

Normal plasma pH'sı 7.40 dır. Proteinlerin çoğu anyon şeklin-
dedir ve plasmadaki anyonların oldukça fazla  bir kısmını proteinler 
yapar. Plasmadaki proteinlerden bazıları thyroxine, steroid  hormonlar, 
ınsulin ve diğer hormonların transportasyonunu temin ederler. Bu hor-
monların proteine bağlı olması bunların glomeruluslardan süratle 
filtre  olarak vücuttan çıkmasına mani olur ve böylece vücutta oldukça 
stabil bir hormon rezervuarı temin edilmiş olur. 

Plasma kendi haline bırakıldığı zaman pıhtılaşır. Eğer plasma içine 
antikoagulan (pıhtılaşmaya engel olan) bir madde konursa, plasma sıvı 
halinde kalır. Eğer bütün kan pıhtılaşmaya bırakılır ve pıhtı alınırsa 
geri kalan sıvıya "kan serumu'''  denir. Plasma ile serum'un esas terkibi 
birbirinin aynıdır. Yalnız serumda, plasmada bulunan fibrinojen  pro-
teini ile pıhtılaşma faktörlerinden  faktrö  II, V ve VIII yoktur. 

Ayrıca serumda serotonin fazla  bulunur, çünkü pıhtılaşma es-
nasında parçalanan trombositlerden serotonin çıkar. 

Plasma Proteinlerinin Orijini: 

Y globulin fraksiyonunda  antikorlar olduğundan bu protein fr-
aksiyonu çok mühimdir. Bu madde başlıca retikülo-endotelyal siste-
min plasma hücrelerinde yapılır. Albumin fraksiyonu  ve pıhtılaşmada 
rolü olan fibrinojen  ve protrombin  gibi albüminli maddeler karaciğerde 
yapılır. 

Hipoproteinemi (Hypoproteinemia): 
Açlıkta plasma protein seviyesinde, vücuttaki protein depoların-

da aşikâr bir azalma oluncaya kadar, değişiklik olmaz; fakat  uzun de-
vam eden açlık hallerinde ve sprue gibi intestinal bir hastalıktan olma 
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ab sorpsiyon bozukluklarında plasma protein seviyesinde düşme olur. 
Plasma proteinlerinin azalmasına (hypoproteinemia) denir. Karaciğer-
de protein sentezinin bozulduğu karaciğer hastalıklarında, idrarla 
fazla  miktarda albumin çıkarıldığı nephrosisde  de plasma protein se-
viyesi düşüktür. Hipoproteinemi hallerinde plasma onkotik tazyiki 
düşer ve sirkülasyondaki hidrostatik basınç ile dokulara mayi sızar ve 
böylece ödem  teşekkül eder. Nadiren plasmadaki protein fraksiyon-
larından birinin veya diğerinin kongenital yokluğu olabilir. Bu gibi 
hallerde şahısda ciddi hastalıklar meydana çıkar. Mesela, y globulin 
yokluğu (Agammaglobulinemia)  olan hastalarda sirkülasyonda an-
tikorlar bulunmadığından bunların enfeksiyonlara  karşı mukavemet-
leri çok düşüktür. Diğer bir kongenital hastalık da plasmada fibrino-
jen yokluğu (Afibrinogenemia)dv,  bu hastalarda da kan pıhtılaşma-
sında bozukluk vardır. 

IMMUNİTE (BAĞIŞIKLIK) MEKANİZMASI: 
İki türlü bağışıklık vardır: Humoral,  sellülar. 
Humoral  immunite, kanda dolaşan globulin protein fraksiyonu-

nun husule getirdiği bağışıklıktır. Buna immunglobulin  (İg) denir. 
IgC,  IgA,  IgM,  IgD,  IgE  olmak üzere 5 nevi vardır. Dolaşımdaki bu 
antikorlar retiküloendotelyal sistemdeki, lemfoid  hücrelerle alakası 
olan, plasma hücrelerinde yapılır. Sellular  immunite küçük lemfositler 
aracılığı ile meydana gelir. Allerjik reaksiyonların husulünde, bir baş-
ka şahıstan transplantasyon yapılan (kalb, böbrek, karaciğer, akciğer 
nakli gibi) vakalarda, husule gelen reaksiyon olayından, sellular im-
munite sorumludur. 

HEMOSTASİS 
Herhangi bir sebeble bir damarın yaralanmasından sonra muhte-

lif  mekanizmaların tesiri ile kanın durmasına hemostaz denir. Damar-
lar yaralandığı zaman büzülür, damar intiması damar içine doğru 
kıvrılır ve trombositlerden meydana gelen geçici bir hemostatik plak 
yırtılan yeri tıkar. Daha sonra geçici olan bu tıkaç pıhtı (thrombus) 
haline döner. Kanamanın asıl durması bu pıhtının teşekkülünden son-
ra olur. Husule gelen pıhtıya koagulüm,  thrombus isimleri verilir. Pıh-
tılaşma olayına da Koagülasyon  denir. 

Geçici olarak teşekkül eden hemostatik plakların husulüne kol-
lagen dokunun yardımı vardır. Damarların içini örten endothelium  ta-
bakası yırtılınca bunun altında bulunan kollagen tabaka plaketlerin 
buraya doğru çekilmesini sağlar. Buraya doğru gelen plaketler (th-
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rombocyte) kollagen dokuya yapışırlar ve serotonin ile adenozin 
difosfatı  (ADP) meydana getirirler. Adenozin  difosfat  (ADP)  daha 
çabuk bir surette diğer trombositleri çeker ve böylece gevşek olan bir 
plak meydana gelir. Kliniklerde kullanılan dozlarda heparin ve bis-
hydroxycoumarin  gibi antikoagülan ilaçlar kullanılırsa, geçici olarak 
husule gelen bu tıkaç (plak), tesirsiz bir hale getirilir. Kanın durma-
sında damarların daralmasının da rolü vardır. Damarların daralması 
bir taraftan  travmaya maruz kalan damarların refleks  sinirsel uyarıl-
ma mekanizması ile diğer taraftan  plaketlerden çıkan serotonin'in 
damarları büzmesi ile olur. 

PIHTILAŞMA MEKANİZMASI 

Plazmada sol halinde bulunan fibrinojen  protein fraksiyonunun, 
birtakım kompleks reaksiyonlar tesiri ile, jel halindeki fibrin  haline 
geçmesi ve bu fibrin  ağının gevşek olan geçici plaket plaklarını bir-
birine iyice tutturması ve kanın diğer şekilli elemanlarının da bu fib-
rin ağı içine girmesi neticesi pıhtı (koagulum) meydana gelir. 

Normal canlılarda pıhtılaşmaya mani olucu bir mekanizma faa-
liyettedir. Bundan dolayı kan damarlarda sıvı halinde dolaşabilir. 
Kanda bulunan fibrinojen1  in fibrin  haline gelmesi thrombin fermentinin 
katalizatör tesiri ile olur. Thrombin  kanda bir proferment  olan proth-
rombin halinde bulunur. Prohrombin'in  Thrombin  haline gelmesi ak-
tive olmuş faktör  X un tesiri ile olur. Bugün pıhtılaşmada rolü olan 
XIII faktör  bilinmektedir (Tablo II). Yalnız eskiden bir faktör  ola-

Tablo II. Koagülasyon faktörleri. 
Faktör 

I Fibrinojen 
II Prothombin 

III Thromboplastin 
IV Kalsiyum 
V Proaccelerin, Labil faktör,  AC-Globulin 

VII Proconvertin, spcA, Stablfaktör 
VIII Antihemofilik  faktör  (AHF), Antihemofilik  faktör  A, 

Antihemofilik  globulin (AHG) 
IX Plasma thromboplastic komponent (PTC), Christmas 

faktör,  Antihemofilik  faktör  B 
X Stuart-prower faktör 

XI Plasma thromboplastin antesedan (PTA), Antihemo-
filik  faktör  C 

XII Hageman faktör,  cam faktörü 
XIII Fibrin stabilize eden faktör,  Laki-Lorand faktör 
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rak bilinen faktör  VI nın ayrı bir faktör  olmadığı anlaşıldığından tab-
loda faktör  VI gösterilmemiştir. 

Kanın pıhtılaşmasında en mühim hadisenin solübl olan fibrino-
jenin insolubl olan fibrin  haline gelmesi olduğunu daha evvel söyle-
miştik. Fibrin molekülleri evvela yumuşak bir ağ halinde polimerize 
olurlar ve sonradan bu ağ sertleşir. Fibrin ağının sertleşmesinde fak-
tör XIII  (Fibrin stabilize eden faktör)  katalizatör olarak rol oynar. 

Fibrinojenin fibrin  haline gelmesi thrombin'in katalizatör rol 
oynaması ile olur. Bu ferment  ise kanda proferment  olan Prothrombin 
halinde bulunur. Prothrombinde  aktive olmuş Faktör  X  (Stuart-pro-
wer faktörü)un  tesiri ile thrombin haline döner. 

Faktör X'un aktive olması kompleks bir hadise olup, iki yoldan 
bu aktivasyon yapılır: Yollardan biri Intrensek  yol diğeri Ekstrensek 
yoldur  (Tablo III). 

Tablo III. Pıhtılaşma Mekanizması 

Fibrin (gevşek) 
XIII ı 

Fibrin (sertleşmiş) 

Intrensek yolda ilk reaksiyon, inaktiv bir halde bulunan Faktör 
XII nin aktiv haldeki Faktör XII ye değişmesi ile başlar (Tablo III) 
Canlıda (invivo) bu aktivasyonun kanın, kan damarlarının endotheli-
um'u altında bulunan kollagen lifleri  ile temasa geçmesi neticesi ol-
duğu zannedilmektedir. İnvitro olarak Faktör XII, negatif  elektrik 
yüklü ıslak cam gibi bir yüzey ve kollagen lifler  ile temasa geçtiği za-
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man aktive edilebilir. Aktif  hale gelen Faktör XII (Hageman faktörü, 
cam faktörü)  bundan sonra Faktör XI'i aktive eder, aktif  Faktör 
XI, Faktör IX'u aktive eder, aktif  Faktör IX Faktör VIII'i aktive 
eder ve ak'if  olan Faktör VIII de Faktör X'u aktive eder. Bu suretle 
plaketlerden meydana gelen lipidler, kanda bulunan Ca + + ve Faktör 
V'in bulunduğu yerde abif  faktör  X'un katalizatör tesiri ile protp-
rombin, thrombine çevrilir. 

Ekstrensek yol ile Faktör X'nun aktivasyonu doku Thrombo-
pastin'i ile temin edilir. Doku thrombopastini protein lipidden yapıl-
mış bir bileşimdir ve kandamarları duvarları ile diğer birçok dokular-
da bulunur. Bu reaksiyonun olması için Faktör VII katalizatör rol 
oynar. C a + + ve Faktör V'in bulunduğu yerde aktif  Faktör X'un kata-
talizatör tesiri ile prothrombin, thrombine çevrilir. 

ANTİKOAGÜLANLAR 

Pıhtılaşmaya mani olan maddelere antikoagülan adı verilir. Bu 
maddeler koagülasyon mekanizmasının muhtelif  safhalarını  bozarak 
tesir ederler. Belli başlıantikoagülan maddeler şunlardır: 

Heparin: 
Normal olarak vücudda bulunur. Heparin dolaşımda bulunan 

Bazofil  lökositlerin  granüllerinde M  ast hücrelerinin  granüllerinde bu-
lunur. Mast hücreleri birçok dokularda bulunur, bilhassa bağ doku-
sunda fazladır.  Mast hücrelerinde histamin de bulunur ve iltihap ha-
diselerinde bu madde Mast hücrelerinden serbest hale geçerek doku 
içine yayılır. Köpeklerin karaciğerlerinde çok fazla  miktarda Mast 
hücreleri bulunduğu halde, diğer canlıların karaciğerlerinde bu hüc-
reler az bulunur ve kanın sıvı halde tutulmasında bu heparinin pek az 
rolü vardır. Heparin bir polisakkarid olup içinde glucosamine,  glucu-
ronic asid  ve bir çok sülfat  grupları vardır. Sülfat  grupları dolayısı 
ile heparin kuvvetli asid reaksiyon verir ve negatif  elektrik yüklüdür. 
Heparin, thrombin faaliyetini  bloke ederek, antikoagülan tesir eder. 

Toluidin  mavisi ve protaınin gibi elektropozitif  maddeler heparini 
nötralize ederler. Heparin glandula  suprarenalis'in  korteks kısmına 
direkt tesir ederek aldosteron salgılanmasını inhibe eder. Heparin 
tıpda antikoagülan olarak kalb enfarktüslerinde,  koroner damarların, 
serebral damarların ve diğer damarların trombüslerinde, flebit  vaka-
larında ve emboli vakalarında kullanılır. Damara verildiği zaman ani 
olarak tesir ettiğinden acil olarak antikoagülan tesir için heparin ve-
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rilir ve sonra ağızdan verilen diğer antikoagülanlarla tedaviye devam 
edilir. 

Coumarin Deriveleri: 
Bunlar arasında en çok kullanılan bishydroxycoumarin (Dicuma-

rol) ve ethyl biscomacetate (Tromexan) ve 3-a phenyl -(3 Acetylethyl-4 
hydroxycoumarin (Coumadin)dir. Coumarin deriveleri K. vitamini 
husulünü inhibe ederler ve prothrombin sentezine ve Faktör VII, IX 
ile Faktör X yapımına mani olurlar. 

Kandaki Ca+ + , oksalat ve sitrat gibi maddeler ilave edilerek eri-
meyen kalsiyum tuzları husule getirilirse, in vitro olarak, böyle kanlar-
da pıhtılaşma olmaz. Kan bankalarında kanlar, bu maddelerden biri 
kan içine konmak suretiyle sıvı halinde pıhtılaşmadan muhafaza  edi-
lebilir. 

Canlıların vücudunda damarlarda dolaşan kanın pıhtılaşmaması 
için pıhtılaşmaya engel olucu bir mekanizma mevcuttur. Bu mekaniz-
manın normal olarak çalıştığı hallerde damarlarda pıhtılaşma olmaz. 

VÜCUTTA PIHTILAŞMAYA ENGEL OLAN MEKANİZMA 

Vücud içinde kanın pıhtılaşmaya karşı olan eğilimine engel olan 
bir çok olaylar vardır: 

a- Pıhtılaşan kandan, daha fazla  pıhtılaşmayı önleyen bazı mad-
deler çıkar. 

b- Karaciğer sirkülasyonda bulunan, aktive olmuş, pıhtılaşma 
işinde kullanılan bazı faktörleri  tutar. 

c- Pıhtılaşmada rolü olan faktörlerin  husulü azalır ve bunlar, 
ancak pıhtılaşmak için lüzumlu bir ortam bulunduğu zaman işe ya-
rayabilir. 

d- Vücudda pıhtılaşmayı sınırlandıran bir fibrinolitik  sistem var-
dır. 

Fibrinolitik sistemin aktif  elemanı "plasmin"dir. Buna "fibrino-
lisin" de denir. Bu bir enzim olup, fibrini  eritir. Fakat plasmin bun-
dan başka Faktör V, Faktör VIII ve fibrinojen  üzerine de tesir ederek 
pıhtı teşekkülüne mani olur. Plasmin, inaktif  bir ön madde olan pl-
asminogen'den  husule gelir. Plasminogen  üzerine doku aktivatörleri, 
aktive olmuş Faktör  VII ve thrombin maddeleri aktivatör olarak te-
sir ederek onu aktif  olan plasmin haline getirirler. (Tablo IV). 
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Tablo IV. Fibrinolitik Sistem 

Plasminogen 

Doku aktivatörleri—-

Aktive olmuş 
faktör XII 

—Thrombin 

Plasmin (Fibrinolysin) 

Fibrinin parçalanması 

Fibrinogen , faktör V , VII 
Tablo V. Hemostazda rolü olan faktörlerin  hülasası 

Kan damarı duvarının yaralanması 

[ I l 
r— Kontraksiyon / Kollagen. .Doku tromboplastinî 

Plaket reaksiyonları Pıhtının aktivasyonu 
l l 

Gevsek plaket toplanması Trombin 

l I 
L» Geçici hemostatik tıkaç , Daimi hemostatik tıkaç 

•urclurucu reaksiyonlar 
PLAZMA, SERUM VE PIHTI 
Pıhtılaşmasına mani olunmuş kan bir tüpe konursa, tüpün dibi-

ne kamn şekilli elemanları olan eritrosit, lokosit ve trombositler çö-
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ker, üst kısımda mayi halde plasma kalır. Pıhtılaşan bir kanda fibri-
nojen fibrin  haline geçer ve şekilli elemanlar fibrin  ağı içinde toplanır. 
Yani pıhtı (Coagulum) = fibrin  + şekilli elemanlardır. Geri kalan mayi 
kısma da serum denir (Tablo VI). 

Tablo VI. Pıhtılaşmada pıhtı ve serumun oluşu 

Kan 
T 

Plazma 

Fibrinogen 
. Fibrin + Kan hücreleri 

(Sekilli-etemanlar) 
t 

S e r u m Pıhtı (Coagulum) 
Tablo VII Kan Koagulasyonu 

Kan Dokular 
1 T I 

Plazma Akyuvar  Alyuvar  Trombosit 

u L 
Protrombin + Ca** + Tromboplastin 

l 
Fibrinogen + Trombin 

Fibrin 
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HEMOSTAZDAKİ BOZUKLUKLAR 

Pıhtılaşmada rolü olan faktörlerin,  doğmalık veya sonradan ol-
ma, eksikliklerinde pıhtılaşma mekanizması bozulur. Pıhtılaşmanın 
olamaması bazen şahsın ölümüne kadar giden sonuçlar verir. 

Pıhtılaşma mekanizmasını bozacak kadar Ca katyonu azlığında 
bazen öldürücü kanamalar olabilir. 

Tıkanma sarılıklarında barsağa safra  akamadığından yağda mün-
hal vitaminler ve K vitamini barsaklardan absorbe olamaz. K vita-
mini noksanlığı başgösterir. Bu da prothrombin'in sentezi işini bozar. 
Prohrombin  eksikliği bazen çok ciddi kanamaları mucib olur. Kara-
ciğer hastalıklarında prothrombin sentezi bozulur. Bu zaman da yine 
bu faktörün  eksikliğinden kanamalar olur (siroz, hepatit ve karaciğer 
nekrozlarında olduğu gibi). 

Kanda thrombocyte  miktarı azalırsa pıhtı büzülemez ve yarala-
nan damarda daralma olamaz, bunun sonucu olarak da hafif  veya şid-
detli cilt altı kanamaları olur. Bu tip kanamalara pıırpura denir. Bu 
kanamaya, thrombosit azlığından olduğundan "Thrombocytopenic 
purpura"  ismi verilir. Dalağın fazla  faaliyette  bulunduğu (Hypersp-
lenisme) hallerde bu şekil trombosit azlığı olur. Bu hastalarda dalak 
çıkarılırsa hastalar iyi olur. 

Pıhtılaşmada rolü olan faktörlerin  kongenital olarak yokluğu da 
kanamaları mucip olabilir. Faktör V, VII, IX, X, XI, XII nin eksik-
liğinde olduğu gibi Fibrinolysin fazlalığı  da kanamalar yapabilir. 
Bazı ameliyatlardan sonra fibrinolysin  faaliyetinin  fazlalığından  dur-
durulamaz kanamalar olabilir. 
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KAN HÜCRELERİ 

Kanın şekilli elemanları olan kan hücreleri plasma içinde süspan-
siyon halinde bulunurlar. Bunlar: 

1- Alyuvarlar (Eritrosit), 
2- Akyuvarlar (Lökosit), 
3- Plaketler (Trombosit) dir. 
Sirkülasyondaki total kan volümü vücut ağırlığının % 8'i kadar-

dır. Buna göre, 70 kg.lık bir insan vücudunda 5600 ml. kan vardır, 
dır. Bunun % 55'i plasma olduğuna göre, % 45'i kan hücrelerine ait-
tir. Buna göre bütün vücutta sirküle eden 3080 ml. kan hücresi var 
demektir. 

AKYUVARLAR (LÖKOSİT) 
Normal olarak 1 mm3, kanda 4.000-10.000, 11.000 akyuvar var-

dır. Akyuvarlar 3 çeşittir: 
1- Granülosit veya polimorf  nükleuslu lökosit. 
2- Lemfosit, 
3- Monosit. 

1- GRANÜLOSİTLER 

Granülosit veya polimorf  nükleuslu lökositler ismi verilen ak-
yuvarlar vücudun müdafaa  mekanizması ile çok alakâlıdırlar. Proto-
plazmalarında, boya alan granüller olduğundan granülosit adı veril-
miştir. Çekirdekleri de yuvarlak olmayıp çok değişik şekillerde görü-
lürler, bundan dolayı da polimorf  nükleuslu lökositler ismi de veril-
miştir. Ayrıca parçalı lökositler ismi de kullanılır. Granüleşitlerde 
bulunan granüllerin bazıları asid boya ile boyanır bunlara eozinofil 
granülosit,  bazıları bazik boyalarla boyanır bunlara Bazofil  granülosit 
denir. Bazı lökositlerdeki granüllerde nötr boyalarla boyanır bunlara 
da Nötrofil  granülosit  denir. Nötrofil  lökositler bazofil  ve eozinofil-
lerden çoktur. 
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Tablo VIII İnsanda kan hücrelerinin normal değerleri 
1 mm3, de ortalama normal hudutlar % Miktarı 

Total Akyuvarlar 9000 4000- 11000 

Granülosit Nötrofil 5400 3000- 6000 50-70 

Eozinofil 270 150- 300 1- 4 

Bazofil 60 0- 100 0- 1 

Lemfosit 2730 1500- 4000 20-40 

Monosit 540 300- 600 2- 8 

Eritrosit 
Kadın 4800000 

Erkek 5400000 

Plaketler 300000 200000-500000 

Lökositlerin % 60-70'i nötrofil  granülosit % 2-4'ü eozinofil  gra-
nülosit, % 0,1'i bazofil  granülosit, % 30-40'ı lemfosit  ve % 2-8'i de mo-
nositdir. En az bazofil,  sonra eozinofil  ve en çok da nötrofil  granülo-
sit bulunur. 

Granülositlerin Oluş Yeri ve Ömürleri ile Fonksiyonları: 
Nötrofil,  eozinofil  ve bazofil  granülositler kırmızı kemik iliğin-

deki esas hücre (stem cell)den çıkarlar (Şekil 2). 
Esas hücreden myeloblasûar,  bunlardan promyelocytelet,  bunlar-

dan da myelocyteler  çıkar. Daha sonra miyelosit'lerin Bazofil,  eozi-
nofil,  nötrofil  myelosit  şekilleri meydana gelir. Bütün bu hücreler ke-
mik iliği içinde bulunurlar. Bu hücrelerde oluşarak metamyolocyte'ler, 
meydana gelir, bunlar sirkülasyona karışırlar. Bunların da bazofil, 
eozinofil,  nötrofil  şekilleri vardır. Genç şekillerinin nukleus'ları henüz 
parçalı değildir. Daha sonra segmentli bir şekil alırlar, daha sonra da 
granülositlerin olgun bazofil,  eozinofil  ve nötrofil  şekilleri meydana 
gelir (Şekil 2). 

Bütün granülositlerin içinde histamin ve peroxidase  fermenti 
vardır. Nötrofillerin  içinde bulunan granüllerin bazıları lysosome''-
durlar. (Lysosome: Hücrelerin sitoplazmalarmda bulunan, büyük, 
muntazam olmayan birtakım teşekküllerdir. Bunlar bir zarla çevrili-
dir. İçlerinde diğer hücre strüktürlerinin parçaları bulunabilir). 

Nötrofillerin  içinde bulunan bu '7jmsome"ların fonksiyonu  "pha-
gocytosis" ile hücre içine alınan maddeleri sindirmektir. Bazofil  gra-
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Şekil 2. Kan elemanlarının oluşu: E.H; esas hücre, Aa; Miyeloblast, Ab; Promıyelosıt, 
Ac; Miyelosit, Ad; Bazofil,  Ae; Nötrofil,  Af;  Eozinofil,  Ag; Metamiyelosit genç, Ah; 
parçalı, Al; Polimorfnükleuslu,  Ba; Lemfoblast,  Bb; prolemfosit,  Bc; Büyük lemfosit,  Ca; 
Monoblast, Cb; Promonosit, Cc; Monosit, Da; Proeritroblast, Db; İlk normoblast, Dc; 
Ara normoblast, Dd; olgun normoblast, De; Retikülosit, Df;  Eritrosit, Ea; Megakaryob-

last, Eb: Megakaryosit, Ec; Plaketler. 



nülositlerin'içinde heparin vardır. Fakat bunların koagülasyon ve an-
tikoagülasyon sisteminin müvazeneli bir halde bulunmasında bir rolü 
olup olmadığı bilinmemektedir. 

Eozinofiller  antijen-antikor kompleksini fagosite  ederler. Allerjik 
hastalıklarda kanda eozinofıl  miktarı artar. Nötrofillerin  kemik ili-
ğindeki miktarı kandaki miktarından çok fazladır.  Kemik iliğinden do-
laşıma geçen nötrofillerin  yaşama zamanı 30 saattir. Yaşlanan nöt-
rofillerin  R.E.S. (Retikülo-Endoteliyal-Sistem) hücreleri tarafından 
fagosite  edildiği zannedilmektedir. Mamafih  nötrofillerin  bir çoğu 
sirkülasyondan çıkarlar ve sirkülasyon içinde kalmaları 7 saat kadar 
bir zamana inhisar eder. Sirkülasyonu terkeden nötrofillerin  çoğu 
gastrointestinal kanala girerek vücuttan kaybolurlar. 

Damar içerisinde bulunan nötrofillerin  yarısı damar duvarına 
çok yakın dururlar veya damar duvarına gevşekçe yapışmışlardır. 
Şahıslar egzersiz yaptıkları veya epinefrin  kullandıkları zaman nötro-
filler  damar duvarından ayrılırlar. Bu gibi hallerde nötrofil  sayısı iki 
misli olur. 

Vücuda piyojen bakteriler girdiği zaman dolaşımdaki nötrofiller 
bir kaç saat gibi bir zamanda gayet süratle çoğalırlar. Lökositlerin 
dolaşımda normal seviyenin üstüne çıkmasına (Leucocytosis)  denir. 
Bakterilerle enfekte  olan dokulardan birtakım maddeler ortaya çıkar 
ki bunlar nutrofillerin  oraya doğru çekilmelerini mucip olur, bu ha-
diseye (chemotaxis)  denir. Bu sayede nötrofiller  mikroorganizmaların 
hücumuna uğramış dokunun imdadına yetişirler ve onları fagosite 
ederler. Nötrofiller  fagositoz  işini yapmak için kapiler damar duvarı-
nı geçerek doku aralıklarındaki bakteriler üzerine giderler. Nötrofil-
lerin kapiller duvarından geçmesine (diapedesis)  denir. Milyonlarca 
nötrofil  diapedes ile kapiller duvarlarını geçerek bakterileri öldürür 
ve onları fagosite  ederler. Bu suretle fagositler,  nötrofiller  ve ölü bak-
terilerle kan plazmasından gelen mayiden cerahat (pus)  husule gelir. 
Bir kelime ile cerahat (pus) ölü, milyonlarca fagosit  ve çoğu nötrofil 
olan lökositlerin bir mayi içinde bir araya gelmesidir. Cerahat bak-
terinin cinsine ve lökositlerin miktarına bağlı olmak üzere koyu, lü-
zuci veya sulu yeşil, sarı gibi değişik karakterlerde olur. Pnömokok-
ların yaptığı cerahat koyu ve yeşil renklidir. Stafilokokların  yaptığı 
cerahat koyu sarı yeşil renktedir. Enfeksiyonların  tesiri ile nötrofil-
lerin artması, kısmen sirkülasyon içinde bulunan nötrofillerin  mobili-
zasyonundan kısmen de humoral, bazı maddelerin kemik iliği üzerine 
tesir ederek, oradaki rezervden nötrofillerin  sirkülasyona geçmesinden 
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olur. Adrenal glanddan salgılanan glucocorticoide  hormon nötrofil-
leri arttırır. 

LEMFOS İTLER 
Lemfositlerin  büyük bir kısmı lemf  nodülleri, thymus, dalak ve 

barsakdaki lemfa  plaklarında yapılır ve sirkülasyona verilir. Bir mik-
tar lemfosit  kemik iliğinde de yapılarak sirkülasyona verilir. Sirkü-
lasyonda büyük ve küçük lemfosit  olmak üzere iki türlü lemfosit  var-
dır. Büyük lemfositlerin  küçük lemfositlerin  ön şekli olduğu tahmin 
ediliyor. Küçük lemfositlerde  bulunan antikorların yabancı dokuların 
atılmalarında, yabancı dokulara karşı gösterilen reaksiyonlarda rolü 
vardır. Bu bakımdan lemfosit  yapan thymus'un immünolojide büyük 
etkisi vardır. Adrenal glanddan salgılanan glucocorticoide  hormon 
lemfosit  adedini azaltır, ayrıca lemfa  nodülleri ve thymus'un küçül-
mesine sebep olur. Günde, yalnız ductus  thoracicus yolu ile, sirkülas-
yona 3.5X10'° lemfosit  girer. Lemfositlerde  peroxidase  fermenti 
yoktur. Lemfositlerin  hayatı 30 gün veya daha fazladır. 

MONOSİTLER 
Monositlerin nereden çıktığı hakkında hâlâ fikirler  arasında bir-

lik yoktur. Fakat monositlerin çoğunun R.E.S. (Reticulo-endothelial 
system)den çıktığında şüphe yoktur. Monositlerin kemik iliğindeki 
esas kan hücresinden çıktığını kabul edenlerde vardır. Monositler 
nötrofil  lökositler gibi fagositoz  yaparlar. Lemfositler  gibi bunlarda 
peroxidase  fermenti  yoktur. Normal olarak monositler lemfa  düğüm-
leri, dalak, kemik iliği ve gevşek bağ dokularında bulunurlar. Mono-
sitler sirkülasyondaki lökositlerin % 3-7 sini teşkil ederler. 

RETİCULOENDOTHELİAL SYSTEM (R.E.S.) 

Vücut içinde dağınık olarak bulunan bu sistem vücut müdafaa-
sında çok önemlidir. Antikorlar reticuloendotelyal sistem içinde bu-
lunan plasma hücreleri tarafından  yapılır. Bu sistem kemik iliği ve 
lemfa  nofülleri  içinde bulunan fagositik  hücrelerle, karaciğer, dalak 
sinusoidlerini örten ve diğer dokularda bulunan makrofajlardan  ya-
pılmıştır. Karaciğer sinusoidlerinde bulunan Retikülo-endotelyal hüc-
relere "Kupffer"  hücreleri denir. 

ALYUVARLAR (ERİTROSİT) 
Kanın şekilli elemanları arasında miktar olarak en çok buluna-

nıdır. Eritrositler içinde, terkibinde F e + + bulunan hemoglobin vardır. 
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Hemoglobin dolayısı ile eritrositler akciğerlerin alveollermde bulunan 
havadaki 0 2 i alır, dokulara götürür ve dokularda husule gelen CO2 
yide dışarı atmak üzere akciğerlere taşırlar. Eritrositler kemik iliğin-
de yapılır. Kemik iliğinde bulundukları zaman çekirdeklidirler. Dola-
şıma katılmadan evvel çekirdeklerini kaybederler. Erkeklerde 1 mm3 de 
4-5 milyon bulunur, kadınlarda miktar daha azdır ve i mm3, de 3.5-4 
milyon bulunur. İnsanlarda her eritrosit içinde yaklaşık olarak 29 
mmg. hemoglobin bulunur. 100 ml. eritrositde 35 gm. hemoglobin 
bulunur. Dolaşımda bulunan eritrositlerin ortalama yaşama süresi 
120 gündür. Eritrositlerin çapları 7.5 (j. ve kalınlıkları 2.0 t* dur (Se-
kil 3). Biçimleri yuvarlak ve ortalan çukurcadır (Bikonkav). 

Eritropoiyez (Erythropoiesis): 
Eritrositlerin oluşuna eritropoiyez denir. Yetişkinde eritrositler 

kemik iliğinde teşekkül eder. Fötüs de dalak da eritrosit meydana ge-
tirir. Doğumdan sonra eritrosit teşekkülü normal hallerde kemik 
iliğinde olur. Bazı hastalık hallerinde, ya da kemik iliğinin bu vazifeyi 
yapamadığı hallerde dalak eritrosit yapabilir. Eritrositlerin yapımının 
süratlenmesi ve duraklaması organizmada bu işle alakalı bir mekaniz-
ma ile düzenlenir. Kanda eritrositlerin normalden çok yüksek seviye-
ye ulaştığı zaman eritrosit yapımı inhibisyona uğrar, hipoksi halle-
rinde eritrositler çoğalır, anemi hallerinde eritrosit yapımı hızlanır. 
Yükseklere çıkıldığı zaman eritrosit miktarı artar. Eritropoiyez kanda 
bulunan "eritropoietirı"  denilen bir hormon ile düzenlenir. Bu bir 
glikoproteirı  hormon'dur  ve muhtemelen böbrekte husule gelen Renin 
hormonunun plazmadaki globulin  fraksiyonu  üzerine tesir etmesinden 
meydana gelir. Eritrositler kemik iliğindeki esas hücreden olur. Ke-
mik iliğindeki eritrositlerin ilk şeklinde proeritroblast  denir, bundan 
Normoblastl&r  çıkar. Normoblastlar da tekâmül ederek Retikülositler 
ve bunlardan da eritrositler çıkar. Kemik iliğinde eritrosit yapımı art-
tığı hallerde kanda retikülosit ve çekirdekli eritrosit olan normoblasf-
lar görülmeğe başlar. Normal hallerde kanda çekirdekli alyuvar yok-
tur. Eritrositlerin teşekkülünde, olgunlaşmasında ve ihtiva ettiği he-
moglobindeki anormallikler, birçok hallerde görülür. Birçok iç ifraz 
hastalıklarında,  üremide,  siyanokobalamin,  Folik  asid,  piridoksin  ve 
demir eksikliklerinde bu anormallikler görülebilir. 

Şekil 3. Eritrosit. 
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Osmotik Frajilıte: 
Normal kişilerin normal olan eritrositleri normal plazma içinde 

disk şeklindedir. Hücreler normal plazmanın osmotik basıncından 
daha yüksek bir osmotik basınçlı ortamda bulunurlarsa, hücrelerin 
içindeki sıvı yüksek basınçla ortama çıkar ve hücreler büzülür. Tersine 
hücreler osmotik basıncı normaldekinden düşük bir ortamda bulunur-
larsa, içerlerine bu ortamdan sıvı girerek şişerler. Normal eritrosit-
lerde osmotik basıncı düşük bir ortamda şişer ve parçalanırlar, bu ara-
da eritrosit içinde bulunan hemoglobin serbest hale geçer ve plasma-
da eriyerek plasmavı kırmızı renge boyar. Bu olaya hemolysis (hemo-
liz) denir. % 0.9 Sodium Klorür solüsyonu plasma ile izotoniktir. 
Normal eritrositler % 0.9 Sodium Klorür solüsyonunda hemolize 
uğramazlar. Ancak normal eritrositler % 0.48 lik tuzlu suda hemoliz 
olmaya başlarlar ve % 0.33 tuzlu su solüsyonunda hemoliz tam olur. 

Bazı hastalıklarda eritrositlerin direnci azalır. Normal plasma-
daki normal osmotik basınç altında hemoliz husule gelir. "Kongenital 
hemolitik ikter" denilen familyal  kan hastalığında durum böyledir. 
Bu hastaların eritrositleri sferosit  şekildedir ve hipotonik solüsyonlar-
da çok kolaylıkla hemoliz husule gelir. Eritrositlerin bu haline os-
motik frajilite  denir. 

HEMOGLOBİN 
Alyuvarlarda oksijen taşıyan kırmızı pigment hemoglobin'dir. 

Hemoglobin molekül ağırlığı 68 000 olan bir proteindir. Hemoglobinin 
kompleks bir formülü  vardır ve dört alt ünitenin birleşmesinden mey-
dana gelir. (Şekil 4). Her bir alt ünitenin molekül ağırlığı 17.000 dir. 
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Şekil 4. Hemoglobinin şimik bünyesi: Hemoglobin 4 alt ünitenin birleşmesinden meydana 
gelen kompleks bir moleküldür. Resmin solundaki formül  hemoglobin molekülünü teş-
kil eden 4 alt ünitten birini göstermektedir. Resmin sağ tarafından  hemoglobin 0 2 aldık-

tan sonraki (Oksihfmoglobin)  durumu görülmektedir. 
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Bu alt ünitenin içinde basit bir protein olan, globin polipeptid ile bu-
na bağlı olan ve içinde demir bulunan "//em" vardır. Hem hemoglo-
binin alt ünitesinin yarısını teşkil eder (Şekil 5). Hem içinde "Fe"  bu-
lunan bir porfirin  derivesidir. Hemoglobin "Hb" işareti ile gösterilir. 
İçinde bulunan "Fe"den dolayı, hemoglobin hayat için elzem bir mad-
dedir. 
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Şekil 5. Hem'in Formülü 

Hemoglobin Çeşitleri ve Anormal Hemoglobinler: 
Hemoglobin molekülünü meydana getiren dört alt ünitte bulunan 

polipeptidlerin bünyesindeki "amino asid"\enn  adet ve çeşitlerine göre 
normal ve anormal bir çok hemoglobin türleri vardır. 

Her bir hemoglobin molekülünde 4 adet veya 2 çift  polipeptid 
zinciri vardır. Bunlardan bir çift  veya iki tane alt ünitede bir tip poli-
peptid, diğer çift  veya diğer iki alt ünitede de diğer bir tip polipeptid 
vardır. 

Normal bir erişkin insan hemoglobinine (Hemoglobin  A) denir. 
Hemoglobin A'da iki tip polipeptid vardır. Bunlardan birine (alfa) 
zincirleri,  diğerine de (Beta)  zincirleri  denir. 

Herbir oı zinciri polipeptidde 141 amino asid parçası ve herbir (3 
zinciri polipeptidde de 146 amino asid parçası vardır. Normal bir ye-
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tişkin kanındaki hemoglobinin hepsi Hemoglobin  A yapısında değil-
dir. Hemoglobinin yaklaşık olarak % 2.5'u Hemoglobin  A 2 yapısındadır. 
Hemoglobin  A2 nin Hemoglobin  A dan farkı;  bunda (3 zincirleri S zin-
cirleri ile yer değiştirmiştir. Bunda da 146 amino asid parçası vardır, 
fakat  10 tanesi p zincirindekinden farklıdır. 

Normal insan fötüsünde  Fötal  hemoglobin (Hemoglobin  F)  bu-
lunur. Fötüs hemoglobinin strüktürü Hemoglobin  A strüktürüne 
benzer, fakat  bunda /S zinciri yerine y (gama)  zinciri vardır, y zincirin-
de de 146 amino asid parçası vardır, fakat  bunlardan 37 tanesi p zin-
cirindeki amino asidlerden farklıdır. 

Polipeptidlerde bulunan aminoasidlerin durumu genetik olarak 
tayin edilmiştir. 

Genlerin mutasyonu ile anormal hemoglobinler ortaya çıkar. 
İnsanlarda 84 kadar değişik hemoglobin tespit edilmiştir. Son seneler-
de daha bir çok anormal hemoglobin meydana çıkarılmıştır. Bu anor-
mal hemoglobinler: C, I, J,E, s vb. gibi harfler  ile gösterilir. 

Anormal hemoglobinler heredite ile geçerler ve bazı anormal he-
moglobinlerde anemiye yol açabilirler. Meselâ Hemoglobin  S  düşük 
O2 basıncında çok az erir, bunun neticesi eritrositler orak biçimini 
alırlar. Bu tip anormal eritrositler hemolize olarak şiddetli kansızlığa 
yol açarlar. Bu tip anemiye orak biçimi hücre anemisi (Sickle  Celi 
Anemia) denir. 

Hemoglobin Reaksiyonları: 
Eritrositlerde bulunan hemoglobinin vazifesi,  terkibinde bulunan 

demir iyonu aracılığı ile akciğerlerden O 2 alıp dokulara götürmek 
buradan da CO2 yi alarak tekrar akciğerlere götürmektir. 

O2 "i/em"in terkibinde bulunan F e + + ye bağlanır, bu şimik bir 
bileşim değildir. O2 ile birleşen hemoglobin'e oksihemoglobin denir. 
Eğer kan in vitro veya invivo okside edici bir ajanla karşı karşıya gelir-
se Ferrus (Fe++) halindeki dsmir Ferrik ( F e + + + ) haldeki demire 
döner ve bu zaman Methemoglobin teşekkül eder. Methemoglobinin 
rengi koyudur. Methemoglobin kanda fazla  bulunursa deri siyanoza 
benzer bir hal alır. Hemoglobin Karbon  monooksid  (CO)  ile reaksiyon 
vererek Karbonmonooksihemoglobin  (Karbooksihemoglobin) yapar. 
Hemoglobinin CO ya affinitesi  O 2 ye olan afinitesinden  fazladır.  Bun-
dan dolayı CO hemoglobindeki O 2 yerine geçerek kanın O 2 taşıma ka-
pasitesini azaltır. 
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Hemoglobin Sentezi: 
Kandaki bütün alyuvarlarda bulunan hemoglobin miktarı erkek-

lerde 16 gm / 100 ml. ve kadınlarda 14 gm / 100 ml. dir. 70 kiloluk bir 
insanda 900 gr. hemoglobin vardır. Alyuvarların yaşama süresi 120 
gün kabul edilirse, hergün 7.5 gr. hemoglobin husule gelir ve 7.5 gr. 
hemoglobin parçalanır. Hemoglobin, terkibinde bulunan Heme  gli-
sirı ve süksinil-Co A. den sentetize edilir (Tablo IX). 

Tablo IX Alyuvarların parçalanması, yeniden yapımı, bilirubin teşekkülü 
ve karaciğerden ekskresyonu. 

Hemoglobin Katabolizması: 
Yaşlanmış alyuvarlar retikulo-endotelyal sistemde parçalandık-

tan sonra, hemoglobin molekülünün globin  kısmı ayrılır ve heme Bili-
verdin'e çevrilir (Şekil 6). Heme'den  ayrılan demir hemoglobin sentezi 
için tekrar kullanılır. Hemoglobin sentezi için demir esastır. Kan kay-
betme hallerinde demir eksikliği giderilmezse demir  eksikliği  anemisi 
meydana gelir. 

Bilirubin Metabolizması: 
İnsanlarda heme den meydana gelen Biliverdirim  çoğu Bilirubin't 

çevrilir. Dokularda meydana gelen bilirubin dolaşımda albumine 
bağlıdır fakat  bilirubin, albumine bağlı olmasına rağmen bir çok do-
kulara girme yeteneği vardır. Bilirubin karaciğere serbest halde girer 
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Şekil 6. Hem Katabolizması ve Bilirubin teşekkülü: A. Hem, B. Biliverdin 
(C33H340„N4) C. Bilirubin (C33H3606N4) 
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ve burada glukuronik  asid ile birleşerek safra  ile karaciğerden dışarı 
çıkarılır. Bilirubinin glukuronik asid ile birleşmesi glukuronil  trans-
feraz  enziminin katalizatörlüğü ile olur. Glukuronik asid ile birleşen 
bilirubine (Konjuge  bilirubin), Bilirubin glükuronid,  esterifiye  biliru-
bin, suda  münhal bilirubin direkt  reaksiyon  veren bilirubin  isimleri de 
verilir. Karaciğerden geçmemiş olan plazmadaki bilurubin'e serbest 
bilirubin, konjuge  olmamış bilirubin, esterifiye  olmamış bilirubin, suda 
münhal olmayan bilirubin, indirekt  reaksiyon  veren bilirubin  isimleri 
verilir. 

Normal hallerde total plazma bilirubini çoğu konjuge olmamış 
bilirubin ve çok azda konjuge olmuş bilirubinin toplamından mey-
dana gelir. Konjuge olmuş bilirubin karaciğerden sirkülasyona kaçan 
bilirubindir. Konjuge olmuş bilirubin diazo ile direkt reaksiyon verir. 
Konjuge olmamış bilirubin ise alkol ile muameleden sonra, yani in-
direkt olarak reaksiyon verir. Plazmadaki bilirubin seviyeleri aşağıda-
ki Tablo X da gösterilmiştir: 

Tablo X. Plazma bilirubin seviyeleri 

Bilirubin seviyesi Mg /100 ml 

Total Direkt İndirekt 

Ortalama 0.62 ± 0.25 0.11 ± 0.05 0.51 ± 0.20 

Normalin üst hududu 1.5 0.3 1.2 

Kanda total 1.5 mg. / 100 ml. den fazla  bilirubin yüksektir. Bili-
rubin seviyesi kanda 2.5 mg. /100 ml. den fazla  olursa hasta sarı 
renkte (ikter)  görülür. Bilirubin glukuronid'in  kandaki kesafeti  0.2-
0.4 mg. / 100 ml. yi geçerse idrarla dışarı atılır. Bununla henüz sarılık 
çıkmadan bilirubin kanda yükseldiğini anlamak mümkün olur. 
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KAN TİPLERİ 

İnsan kan grupları antijen antikor esasına göre ayrılır. İnsan alyu-
varlarının zarlarında değişik pek çok polisakkarid antijeni vardır, 
bunlara agglütinojen  denir. Alyuvarlarda bulunan belli başlı antijen-
ler A, B, O dır. Buna göre de belli başlı 4 kan grubu vardır: A, B, AB 
ve O. Kandan başka dokularda da A, B, O antijenleri vardır. Tükürük 
bezlerinde, tükürükte, pankreas, böbrek, karaciğer, akciğer, testis, 
amnios mayiinde bu antijenler bulunmuştur. Eritrositlerdeki bu anti-
jenlere karşı plazmada antikorlar vardır. Bunlara da agglütinin  ismi ve-
rilir. A grubunun plazmasında B agglütinojenine karşı antikor vardır. 
Buna anti-B agglütinin  veya (3 agglütinin ismi verilir. A grubu kanın 
plazması B grubu kan ile birleşirse, (3 agglütinin ile B agglütinojeni 
agglütinasyon yapar ve daha sonra da hemoliz husule gelir. 

B grubu kanın eritrositlerinde B agglütinojeni  ve plasmasında da 
anti-A agglütinin'i  veya a agglütinin'i bulunur. B grubu kamn plasması 
A grubu kan ile karışırsa « agglütinin ile A agglütinojeni birleşir, agg-
lütinasyon ve bilahare hemoliz husule getirir. 

O grubu kanın eritrositlerindeki antijen çok zayıftır,  bundan do-
dolayı sıfır  (O) grubu denmiştir, bu bazı yerlerde harf  olarak O grubu 
diye ifade  edilir. Umumiyetle kanlarda O grubu antijene karşı anti-O 
agglütinin'i yoktur. Bundan dolayı O grubu her gruba kan verebildi-
ği için bu gruba genel verici ismi verilir. Mamafih  bazı nadir vakalar-
da tekrar eden O grubu kan vermelerde anti-0 agglütinin'i  meydana 
gelebilir. 

AB grubu kanda eritrositlerde A, B antijenleri vardır, fakat  pl-
asmalarında agglütinin  yoktur. Bundan dolayı da her gruptan agglü-
tinasyon olmadan kan alabiürler. Bu grup her gruptan kan alabildi-
ği için Genel alıcı ismini alır. Bazı şahıslarda A agglütinojenin değişik 
bir şekli olan ve A 2 antijeni denilen bir agglütinojen vardır. Asıl A 
agglütinojenine de Aı denir. Buna göre 4 yerine 6 kan grubu vardır: 

Aı, Aı, AıB, AıB, B , O 
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KAN ERİTROSİTLERİNDE BULUNAN DİĞER ANTİJEN-
LER 

Eritrositlerde bulunan A B O agglütinojenlerine göre kan grup-
ları ayırım sistemine ABO sistemi denir. İnsanların eritrositlerinde 
ABO sisteminden başka bir çok endividuel antijenler ihtiva eden diğer 
bir agglütinojen sistemi vardır. Bunlar M, N, S, s, Hu, He, K, Lea, 
JKa v.b. olmak üzere pek çoktur. 1960 senesine kadar bilinen 9 büyük 
ve 24 küçük antijen sistemi vardı. Bunların birbiri ile kombinasyonu 
neticesi milyonlarca endividuel gruplar ortaya çıkabilir. Gelecekte, 
insanları tıpkı parmak izleri ile tanımak mümkün olduğu gibi, kan 
tipleri ile de tanımak mümkün olabilecektir. 

Rh GRUBU 
ABO antijen sisteminden başka bugün klinikte çok mühim olan 

Rh antijeni sistemi vardır. Rhesus maymunlarının eritrositlerinde ilk 
defa  bu antijen bulunduğundan buna Rh sistemi denmiştir. Bazı mü-
ellifler  normal hallerde insan plazmasında Rh antijenine ait bir anti 
Rh agglütinini bulunmadığından buna Rh grubu yerine Rh faktörü 
ismini vermişlerdir. Rh faktörü  13 antijenden meydana gelen bir sis-
temdir. Bunlar aşağıdaki harfler  ile gösterilmiştir: 

CJ C  F  C Y  C 
D 
E, e, Ew 

f 
G 
rhi 
Hra 
V 
Bunlar arasında antijenik vasfı  en yük olan D dir. 
Bir şahısta agglütinojen  D varsa ona Rh + denir. 
Bir şahısta D agglütinojen'i yoksa ona Rh — denir. 
Rh — bir şahsa Rh + bir kan enjekte edilirse, onun plasmasında 

Anti-D agglütinin  teşekkül eder ve bu senelerce şahsın kanında kalır, 
bunlara Rh + kan enjekte edildiği zaman transfüzyon  reakiyonları 
olabilir. Rh grubu veya faktörünü  tayin etmek için umumiyetle Anti-D 
serum'u  kullanılır. 

Beyaz ırkın % 85'inde D-positiv (Rh  + ) dir, % 15 inde D-nega-
tiv (Rh—)  dir. 
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KAN GRUBU TAYİNİ VE KARŞILAŞTIRMA (CROSS-
MATCHİNG) 

Kan grupları Anti-A, Anti-B ve Anti-D test  serumları kullanıla-
rak yapılır. Bir lamın ters tarafına  ters olarak A, B harfleri  yazılır 
(Şekil 7) ve lamın bundan sonra yüzü çevrilir (Şekil 8). Her zaman la-
mın sol tarafında  A ve sağ tarafında  B harfinin  bulunmasına dikkat 
edilir. Bu şekil davranışla her zaman ayni sistem içinde kalınır ve daha 
az yanlışlık yapılır, üçüncü bir safhada  harfin  olduğu yerler üzerine 
O grubunun test serumları konur (Şekil 9). (Burada bir kere daha ha-
tırlatalım ki A grubunun plasmasında anti-B (fi)  ve B grubunun plas-
masmda Anti-A (a)  agglütininleri vardır. A agglütinojeni ile a agglü-
tinini karşılaşınca keza B agglütinojeni ile (3 agglütinini karşılaşınca 
agglütinasyon ve hemoliz husule gelir.) 

Şekil 7. Bir lamın tersine A ve B 
harflerinin  yazılması 

Şekil 8. Tekrar yüz tarafı  çevrilen lam. 

,4 B 

m m 
Şekil 9. Test serumlarının konması. 

Yani A harfi  üzerine A test serumu (fi  agglütinin),  B harfi  üzerine 
de B test serumu (a  agglütinin)  konur. Bundan sonra temiz ve steril bir 
iğne ile grubu tayin edilecek şahsın parmak ucu delinerek buradan kan 
çıkarılır ve temiz bir lamın bir köşesi ile bu kandan bir büyük damla 
alınarak A test  serumu ile karıştırılır, daha sonra lamın diğer bir köşesi 
ile yine şahıstan bir damla kan alınarak B test  serumu ile karıştırılır. 
Bundan sonra lam muhtelif  istıkamatlere eğilerek test serumu ile kan 
alman şahsın kanının iyice karışması temin edilir. İki üç dakika için-
de agglütinasyon olup olmadığı tetkik edilir. Değerlendirme şöyle ya-
pılır: 
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A ve B test serumunda agglütinasyon yok ise kanı muayene edi-
len şahsın grubu O dır. Her iki tarafta  agglütinasyon varsa AB grubu-
dur. A da agglütinasyon var ise B grubu, B de agglütinasyon var ise 
A grubudur.  Rh grubunun pozitif  veya negatif  olduğunu anlamak için 
ayni usul kullanılabilir. Lam üzerine anti-D serumu konur. Muayene 
edilen şahsın kanı ile agglütinasyon olursa D-pozitiv (Rh + ) agglüti-
nasyon olmazsa D-Negativ (Rh —) dir (Şekil 10). 

(an  Grubu  A ıell  serumu  B letr  Serumu 

D + 

D — 

Şekil 10. Kan gruplarının 
lam usulü ile tayini. 
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Lam üzerine test serumu koyarak yapılan grup tayini metoduna 
lam usulü kan grubu tayini metodu denir. Diğer kan grubu metodları 
da vardır. Pratik olanı lam metodudur. 

Çok acil vaziyetler dışında, grup tayini yapılsa dahi, alıcının plas-
ma veya serumu ile vericinin eritrositleri bir lam üzerinde birbirine 
karıştırılır. Agglütinasyon görülmezse verici kanı alıcıya verilir. Bu 
muayeneye Karşılaştırma  (Cross  matching)  denir. Bu suretle alıcı için 
ehemmiyetli olan esas gruplar dışında diğer gruplara ait bir uyuşmaz-
lığının olup olmadığı tespit edilir. 

TRANSFUSİON REAKSİYONLARI 

Bir şahıstan diğer bir şahsa direkt transfusion  yapıldığı zaman 
veya kan bankalarından alman konserve kan verildiği hallerde alıcı 
şahısta husule gelen reaksiyonlara transfusion  reaksiyonu denir. Bun-
ların hemolitik  ve non hemolitik  şekilleri vardır. En mühim olanı ABO 
sistemi kan uyuşmazlığından (inkompatibilite)  ileri gelen hemolitik 
reaksiyonlardır. Bu tip reaksiyonların meydana gelmesinde agglüti-
nojen rolü oynayan vericinin eritrositleri ile alıcının plasmasında bu-
lunan agglütinin'ler  rol oynar. Vericinin plasmasındaki agglütininler, 
alıcının kanında birdenbire sulandığından büyük rol oynamaz. Alı-
cının plasmasındaki agglütininler vericinin eritrositlerine karşı ise, 
verilen eritrositler alıcının kanında agglütine olurlar sonra da hemoliz 
başlar. Hemolitik reaksiyonların şiddeti hemolize uğrayan eritrosit-
lerin miktarına bağlıdır. Hemoliz neticesi kanda bilirubin yükselir. 
Bilirubin artması farkına  varılmayacak kadar az olabildiği gibi, aşikâr 
sarılık belirtileri gösterecek kadar çok da olabilir. Daha fenası  hemo-
liz neticesi ortaya çıkan hemoglobinin böbrek tubulVlerini  tıkaması 
neticesi anüri ve daha sonra ölüm olabilir. Bundan dolayı kan verir-
ken grup tayini ile beraber karşılaştırma da daima yapılmalıdır. 

Yeni  doğmuşların  hemolitik  hastalığı:  D-negatif  (Rh  negatif)  bir 
annenin uterusunde D-positif  (Rh  + ) bir fötüs  bulunursa, bazen an-
nenin plasmasında yüksek titrajlı anti-D agglütinin'ler  bulunabilir, 
bu da fötüs  kanının annenin dolaşımına geçmesinden olur. Annenin 
yüksek tirajlı anti-D agglütininlen  plasenta yolu ile fötüs'e  geçtiği za-
man hemolize ve yeni doğmuş çocuklarda değişik şekillerde hemolitik 
hastalıklara sebep olur. Buna Erythroblastosis  fetalis  ya da yeni doğmuş 
çocukların  hemolitik  hastalığı  denir. Fötüsdeki hemoliz şiddetli ise ço-
cuk uterus içinde ölebilir, yahut doğduktan sonra şiddetli sarılık, kan-
sızlık ve ödem olabilir. Bu ödeme hydrops  fetalis  denir. D-negatif 
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(Rh—)  şahısların % 50 sinde, kendilerine Rh + kan verildiği zaman 
(Anti D-agglütinin) olur, halbuki Rh— annelerin ancak % 5 inde, 
Rh+ çocukları olduğu zaman, anti-D agglütinin meydana gelir. 

PLAKETLER (TROMBOSİT'LER): 
Kan koagülasyonunda kısmen rol oynayan kanın bu şekilli 

elemanları bir milimetre küpte 500.000 kadar bulunur. Bazı sayma-
larda 1 mm3 de 250-300.000 bulunduğu söylenir. Şekilleri sferik  veya 
ovaldir, 3 n diametrleri vardır. Kan damarlarından çıkan trombosit-
ler çabucak parçalanır ve tromboplastin  serbest hale gelir. Trombop-
lastin  pıhtılaşma için lüzumlu olan bir faktördür  (Faktör-III). Trom-
bositlerin kolaylıkla bir araya toplanma kabiliyeti vardır. Bu suretle 
bir araya gelen trombositler bir kitle teşkil ederler ve akyuvarlarla 
da karışarak bu kitle daha kalın olur. Eğer damar duvarında bir 
bozukluk varsa bu hadise daha da kolaylıkla olur. Bu suretle trom-
boz teşekkül edebilir. Trombositlerin bu hususiyeti dolayısı ile kana-
yan damar duvarları tıkanır ve kanamanın durması kolaylaşır. 
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L E M F A 

Lemfa,  lemf  damarlarında dolaşan bir doku sıvısıdır. Dokusıvısı 
lemfa  damarlarına girer ve bu damarlar da içindeki lemfayı  kara-
damarlara dökerler. Alt tarafın  lemfa  damarları ile karın organları-
nın lemfa  damarları birleşerek Ductus Thoracicus'\x  yaparlar. Bu lem-
fa  damarları vücudun en büyük lemfa  damarıdır. Ductus Thoracicus 
başın ve boyunun sol tarafının  lemfa  damarları ile üst sol tarafın  ve sol 
göğsün lemfa  damarları ile birleştikten sonra içindeki lemfayı  V. 
Subclavia  sinistra'ya.  boşaltır. Baş, boyun ve göğsün sağ tarafı  ile sağ 
kolun lemfa  damarları toplanarak Ductus lymphaticus dexter ile sağ 
V.  Subclavia'ya  dökerler. 

Lemfa  alkalen reaksiyon veren, hafif  sarımtrak, transparan bir 
sıvıdır. îçindeki protein miktarı plazmadakinden azdır. Fakat lemfa-
nın bulunduğu yere göre bu protein miktarı büyük değişiklikler gös-
terir. Karaciğer lemfasında  % 6 gr., Ductus thoracicus ve bağırsak 
lemfasında  % 4 gr., ayak bileklerinde % 0.5 gr., taraflarda  % 2 gr. 
protein bulunur. İnterstisiyel sıvıda kapiller duvarlarından geçerek 
gelen protein vardır. Bu protein lemfa  yolu ile tekrar dolaşıma karışır. 
Suda münhal olmayan yağlar bağırsaklardan lemfa  damarlarına ab-
sorbe olur. Yemeklerden sonra Ductus thoracicus da yağ muhtevası 
artar. Dolaşıma lemfositler  lemfa  damarları ile girerler. Ductus Tho-
racicus içindeki lemfada  çok miktarda lemfosit  vardır. 
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SİRKÜLASYON (DOLAŞIM) FİZYOLOJİSİ 

Dolaşım sistemi ödev bakımından birbirinden farklı  dört kısım-
da incelenebilir: 

1 - Kanı pompalayan organ (Kalb) 
2- Kanı dolaştıran ve dokulara dağıtan damarlar (Arterler  ve 

arterioller  ) 
3- Hücrelerde gıda, gaz ve artıkların alış verişinin yapıldığı kı-

sımlar (  Kapillerler  ) 
4- Gıda artıklarını (Katabolizma ürünleri) ve O 2 sini verip CO2 

yi almış kanın toplanıp tekrar kalbe götürüldüğü damarlar (Venül-
ler  ve Venalar) 

KALB 
Yetişkinde 250-350 gr. ağırlığında içi boş bir organdır (Şekil 

11, 12). 
Kalb duvarı üç tabakadan yapılmıştır, bunlar içten dışa doğru 

aşağıdaki gibi sıralanmıştır: 

Endocardium 
Myocardium 
Epicardium 

Endocardium: 
Bir sıra örtücü epitel ile örtülmüş düz kas hücreleri ile ince bir 

bağ dokusu tabakasından ibarettir. Endocardium  kalbin kapaklarını 
da örter. 

Myocardium: 

Kalbin kalınlığını ve kontraksiyonu ile itme, pompalama gücünü 
temin eder. Kalb adalesinin dış tarafını  epicardium denilen ince seröz 
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bir zar Örter, bu zar kalbin üst tarafından  kendi üzerine dönerek bü-
tün kalbi örter. Bu zara pericardium  denir. Kalbin üzerini örten epi-
kardium'a  pericardium  viscerale, pericardium'a  da pericardium  pari-
etale  ismi de verilir. Epikardium  ile pericardium  arasında perikard 
boşluğu vardır. Normalde bu hakiki bir boşluk şeklinde değildir. Bu 
mesafede  seröz bir sıvı vardır ve iki yaprak birbiri üzerinden bu sıvı 
sayesinde kolaylıkla kayar. Kalb kontraksiyonları da bu sayede ko-
laylıkla olur. Bu iki zarın birbiri ile yapıştığı ve kalınlaştığı hallerde 

B A 

î t 
I I 

Şekil 11. Sol Atrium ve ventrikül açıkken kalb: A- Sağ Art. carotis communis, B- Sağ Art. 
Subclavia, C- Art. innominata, D- Aorta, E- Semilunar kapakçıklar, F- Art. Pulmonalis, 
G- Enine kesitte ventrikül duvarı, H- Sağ ve sol ventriküller arası septum, I- Apeks, J-
Papillar kaslar, K- Chordae tendineae, L- Biküspid kapak, M- Vena pulmonaria dextra, 

N- Art. Subclavia sinist. O- Sol Art. carotis communis. 
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(Pericarditis constrictiva) kalb hareketleri iyi olmaz, kalbe kan gel-
mesi ve kalbden kan gönderilmesi güçleşir. Umumiyetle kalb sağ ve 
sol olmak üzere ayrılır. Sağ kalbin duvarları sola göre daha incedir. 
Kalbin dört boşluğu vardır. Üsttekilere atrium, alttakilere ventrikulus 
denir. 

tendineae, H- Papiller kaslar, I- Semilunar kapaklar, J- Arteria subclavia sinistra, K-
Art. Carotis communis sinistra, L- Art. innominata. 

Sağ kalbde sağ atrium ve sağ ventriculus, sol kalbde de sol atri-
um ve sol ventriculus vardır. Atriıımlara kan gelir, ventriculus'lar-
dan kan atılır. Umumiyetle atrium'lar ince ventriculuslar kalındır. 
Sol ventriculus, sağ ventriculus'dan daha kalındır. 
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BÜYÜK VE KÜÇÜK DOLAŞIM 

Sol ventriculus'dan kanın aortaya atılması ve bunun bütün vücut 
kapillerlerine kadar dağılması, sonra kanların venalarda toplanarak 
Vena Cava superior ve Vena  Cava inferior  ile sağ atrium'a gelmesine 
Büyük dolaşım  veya Sistemik  dolaşım  denir (Şekil 13). 

' 1 

v A, * 
<  L M 

Şekil 13. Kan dolaşım şeması: A- Vücudun üst kısmından gelen venalar, B- Lemfatikler, 
C- V. Cava Superior, D- Ductus thorasicus, E- Art. pulmonaria, F- Sağ atrium, G- Vena 
cava inferior,  H- Sağ ventrikül, I- Hepatik vena, J- Vücudun alt kısmından gelen venalar, 
K- Lemfatikler,  L- Vena porta, M- Art. hepatica, N- Vücudun alt kısmından gelen arter-

ler, O- Sol ventrikül, P- Sol atrium, R- Vücudun üst kısmına gelen arterler. 
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Sağ ventriculus da C 0 2 yüklü kanın Art. Pulmonalis ile karaciğer-
lere gitmesi kapillerlerde dolaştıktan sonra V.  Pulmonalisltr  ile O 2 
yüklü olarak Sol  atrium'a  gelmesine de Küçük  dolaşım  veya Akciğer 
dolaşımı  denir (Şekil 13). 

KALB VALVÜLLERİ 

Kalbin atriumları ile ventrikülleri arasında birer açıklık vardır 
ve buraları birer kapak ile kapanmıştır. Bu kapaklar üçgen şeklinde 
bağ dokusundan yapılmış parçalardan ibarettir. Sağ atrium ile sağ 
ventrikül arasındaki kapağa valvula tricuspitalis  denir ve üç tane üç-
gen biçiminde parçadan yapılmıştır. Sol atrium ile sol ventrikül ara-
sındaki kapağa valvula bicuspidalis veya mitral kapağı denir. İki tane 
üçgen biçimindeki parçadan yapılmıştır (Şekil 14). 

Şekil 14. Kalbin valvülleri: A- Pulmonar semilunar kapak, B- Arteria Coronaria, C- Mitral 
kapak, E- Trikuspid kapak, D- Aortik semilunar kapak. 

Kapaklardaki parçaların kenarlarına kuvvetli kordonlar tutunur, 
bunlara Chordae  tendineae  denir. Bu kordonların diğer ucu uzun küçük 
kaslara tutunur, bu kaslara da musculus papillaris  denir. Papiller kas-
lar kalb duvarına tutunurlar. Diastolde atriumlardan kan ventrikül-
lere geçer. Ventriküller kasıldığı zaman papiller kaslarda beraber ka-
sılır ve sağ, sol atriventriküler kapaklar kapanır. Chordae  tendineae'-
lerin gerilmesi ile kapakların atriuma doğru gitmeleri önlenir, ventri-
riküller içindeki kanda atriumlara geri dönemez Ventriküllerin kasıl-
ması ile içlerindeki kan sağda Art. Pulmonalis,  solda A orta içine geçer. 

( 
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KAN DAMARLARI 

Kalbin sağ ve sol ventriküllerinden çıkan damarlar vücudun en 
büyük arterleridir. Sağ ventrikülden Art. Pulmonalis  çıkar ve bu O2 
sini kaybetmiş, CO2 yüklü kanı akciğerlere götürür. Sol ventrikülden 
Aorta çıkar. Her iki arterin ventrikülden çıktığı deliklerde kapaklar 
vardır. Bunlar yarım aya benzediğinden Vavula  semilunalis  isimlerini 
alırlar. Pulmoner arterdekine Valvula  semilunalis  pulmonalis,  aorta-
dakine de Valvula  semilunaris aortica ismi verilir. Ventriküller kası-
lınca bu kapaklardan geçerek Aorta ve Arteria  pulmonalis'e  girer. 
Ventriküller gevşeyince seminular kapaklar kapanır ve kanın ventri-
küllere geri dönmesi önlenir. 

Aorta kalbden çıktıktan sonra vücudun her tarafına  yayılan şube-
ler verir. Damarlar bir su şebekesi gibi vücuda yayılır. Arterler kalb-
den uzaklaştıkça küçülür ve 0.2 mm oluncaya kadar bu dallanma de-
vam eder, bu küçük çaptaki arterlere arteriol  ismi verilir. Arteriol-
lerden de mikroskopik daha küçük damarlar çıkar bunlara kapiller 
damar denir. Sayıları rakamla ifade  edilemiyecek kadar çok olan ka-
pillerler vücudun her dokusuna yayılırlar. Daha sonra kapillerler 
de birleşerek en küçük karadamarları (Venül),  bunlarda birbirleri ile 
birleşerek daha büyük karadamarları (Vena)  yaparlar. Bütün kara-
damarlar iki büyük vena'ya dökülür. Baş ve üst taraftakiler  Vena 
Cava superior, alt taraftakiler  V.  Cava inferior'a  açılırlar. Bu iki bü-
yük karadamar sağ atrium'a kanlarını dökerler. Buradan sağ ventri-
küle geçen kan temizlenmek ( 0 2 lenmek) üzere Art. Pulmonalis ile 
akciğerlere gider. 

ARTER VE ARTERİOLLER 

Arterlerin duvarı, yanında bulunduğu venadan daha kaim, daha 
kuvvetli ve daha elastikidir, çünkü arterlerin içinde bulunan kan ba-
sıncı venadakinden çok yüksektir. Büyük arterlerin duvarında arter-
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lerin beslenmesi için "Vasa  vasorum" ismi verilen küçük damarlar 
vardır. 

Şekil 15. Kalbden kanın çıkması, dağılması ve tekrar vena kanı halinde kalbe dönmesi: 
1- Sol ventrikül, 2- Aorta, 3- Arterler, 4- Arterioller, 5- Arteriel kapiller, 6- Venöz ka-
piller, 7- Venüller, 8- Venalar, 9- V. Cava superior, 10- V. cava inferior,  11- Sağ atrium, 

12- Sağ ventrikül, 13- Art. pulmonalis. 

Arter duvarları üç tabakadan yapılmıştır: (Sekil 16) 

Şekil 16. Küçük arterlerin tabakaları: A- Endotelyum, B- Elastik kılıf,  C- Sirküler kas 
lifleri,  D- Dış kılıf. 
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1- Tunica  interna (endothelium), 
2- Tunica  media, 
3- Tunica  externa. 
İç tabakada elastik bir zar üzerine yerleşmiş kaypak tek sıra sku-

amöz tipte bir epitel hücre tabakası vardır. Kaypak olması kan sirkü-
lasyonunun karşılaştığı mukavemeti azaltır ve bu tabaka ayni zaman-
da pıhtılaşmaya mani olur. 

Tunica  media  arterin asıl aktive tabakasıdır. Burada çoğu sirküler 
tipte olan adale lifleri  ve sarı elâstik lifler  vardır. 

Dış tabaka daha ziyade beyaz fibröz  dokudan yapılmıştır, damara 
gerilme direncini bu tabaka verir. 

Arterlerin bir kısmı kanın sevk edilmesine yarar. Arteria  pulmo-
nalis, Aorta, Art. Subclavia  bu tip arterlere misaldir. Bunların çapı 
geniştir, duvarları nisbeten incedir. Tunica  media'larında  daha çok 
elastik lifler  vardır. Bu tip arterlere sevk edici  arter,  elastik  tip arterler 
denir. 

Diğer bir kısım arterler kanın organizmaya dağılmasını temin 
ederler. Bu tip arterlerin tunica media,\axmdi2L  da elastik lifler  vardır, 
fakat  daha çok adale lifleri  vardır. Bütün orta çap ve küçük çaptaki 
arterler bu gruba girer. Bunlara dağıtıcı  arterler  veya adali  arterler 
ismi verilir. Arteriollerin duvarı hemen tamamen düz adale ve endotel 
örtüsünden yapılmıştır. Adalî tipteki arterlerden Kılcal  damarlar 
(Kapillerler  ) çıkar. 

KAPİLLERLER 

Kapillerlerin duvarları bir sıra endotel hücresinden yapılmıştır. 
Bu hücreler birbirine intersellüler bir madde ile tutunurlar. Kapiller-
lerin uzunlukları 0.5-1 mm. arasında değişir. Eğer vücuddaki bütün 
kapillerler uçuca getirilirse 96 000 kilometrelik  bir boru elde edilir. 
Diametrleri yaklaşık olarak 0.01 mm. dir. Bir eritrositin ancak ge-
çebileceği kadar diametri olan kapillerler vardır. Dolaşım sistemi-
nin fonksiyon  bakımından en mühim kısmını kapillerler teşkil eder. 
Çünkü gıdanın ve oksijenin hücrelere geçişi ve hücrelerden kullanıla-
rak atılması lazım gelen maddeler kapillerlerin duvarından geçer. Bu 
değiştirme işinin olması için kapillerlerde dolaşım yavaşlar. Dolaşım 
sisteminin kalb, arterler ve venler gibi diğer bölümleri, kapillerlerdeki 
işin görülmesinin teminine yarar. Kapiller yatağının sonunda kan çok 
küçük venalara buradan venüllere geçer. 
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VENALAR 

Venaların duvarları da üç tabakadan yapılmıştır. Fakat vena 
duvarları arterlere göre çok incedir. Yenalarda adale ve elastik doku 
az gelişmiştir, fakat  beyaz bağ dokusu çok inkişaf  etmiştir. Bundan 
dolayı venaların genişleme ve elastikiyet kabiliyeti arterlerden azdır. 
Arterlerle venalar arasında bir diğer fark,  venalarda geri cereyana 
mani olan kapakların bulunmasıdır. Bu kapaklar bozulduğu zaman 
alt tarafta  varaler husule gelir. 

52 



MAYİ AKIMININ MEKANİZMASI: HEMODİNAMİK 
(KAN AKIMININ MEKANİZMASI) 

Kanıtı kalbden çıkması ve damarlarda dolaşarak tekrar kalbe 
dönmesi dört mekanik faktörün  tesiri altındadır: 

1- Kanı  kalbden  iten kuvvet,  basınç, 
2- Kanın  dolaşımında  rastladığı  direnç, 
3- Kan  akımının hızı ve tabiatı, 
4- Dolaşan kanın volümü. 

BASINÇ 
Damarlarda kanın hareket etmesi birtakım hemodinamik kural-

lara bağlıdır. 

(Sekil 17, A, B, C, D) de gösterilen bir tank ve buna bağlı yatay ve 
dikey boru sistemi ile bunları izah etmek mümkündür. A da sistem ta-
mamen su ile doldurulmuş ve x.deliği kapatılmıştır. Bu vaziyette su 
tankındaki ab yüksekliği su tarafından  tankın tabanma yapılan taz-
yiki gösterir. Keza 1, 2, 3, 4 ncü tüplerdeki suyun yüksekliği de bun-
ların tabamndaki (m, n, r, s) suyun tazyikini gösterir. Bu tazyikin mik-
tarı milimetre  su ya da civa olarak ifade  edilir. Şekil B de o noktası 
açılacak olursa su fışkırarak  dışarı akar ve dikey tüplerdeki su sevi-
yesi 1, 2, 3, 4 ncü tüplerde sırası ile aşağı iner. Tank içinde bulunan 
ab noktaları arasındaki suyun basıncı potansiyel bir enerjidir ve buna 
"Basıncın başı: Baş basınç" veya uesas basınç" denir. Bu enerjinin bir 
kısım tankdaki suyun borularda hareketi esnasında kullanılır. Kulla-
nılan bu enerji ısı haline döner, i, 2, 3, 4 ncü tüplerde bulunan su se-
viyelerinden geçirilen düz bir hat su tankında h noktasına rastlar, 
a h arasındaki tankta bulunan suyun basıncı, dirence karşı çarpışan 
ve ab ile gösterilen esas basmcın veya baş basıncın husule getireceği 
total enerjinin bir kısmıdır ve buna lateral  basınç (yan  basınç) denir. 
a dan geçerek çıkan suyun kinetik enerjisi c o tüplerindeki direnci 
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yenmek için total enerji (baş basmç)den kullanıldıktan sonra kalan 
enerjidir. Şekil 17 B de bu hb ile gösterilmiştir ve buna (velosite  basın-
cı, hız basıncı) denir. Şekilde ho çizgisi ile gösterilen c o tüpleri arasın-
daki fark  tüpler arasındaki basınç farkını  gösterir buna "basınç gra-
dienti"  denir. Şekil 17 C deki gibi o deliği kısmen kapatılarak sistem-
deki direnç arttırıldığı zaman, d, e, f,  g basınç tüplerindeki seviyeler 
daha yükselir, bu hal aj ile gösterilen yan basıncın arttığını ve fakat 
jb ile gösterilen "hız basıncı"nm azaldığını gösterir. Şekil 17 B ve C 
de direncin tüp boyunca yeknesak yayılımmdan ötürü, basınç gradi-

c m n 
Şekil 17 (A, B). Esas basıncı, yan basıncı ve hız basıncını gösteren diagram. 
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m n r s t u o 

Şekil 17 (C, D). Esas basıncı yan basıncı ve hız basıncını gösteren diagram. 

enti düz bir çizgi gösterir. Bu hal bir noktadan diğer noktaya basıncın 
yeknesak olarak düştüğünden ileri gelmektedir. Bütün bu açıkla-
malardan sonra Şekil 17 D de görüldüğü üzere, v-w arasındaki tüpte 
bir darlık meydana getirelim, bu iki nokta arasındaki direnç, bu nok-
taların sağ ve sol tarafındaki  sahada bulunan dirençden daha fazladır. 
v-w arasında bulunan r ve s basınç tüplerindeki su seviyeleri arasın-
daki basınç gradienti m ve k  ile t ve o u arasındaki tüplerde bulunan 
basınç gradientinden daha fazladır,  r ve s tüpleri arasındaki su seviye 
farkı  diğer tüplerdekinden daha keskindir, bu da burada yan basın-
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cin düşmesinden ileri gelmektedir. Bunun sebebi de v-w arasında su 
hareket ederken büyük enerjinin sarf  olmasıdır. Yan  basınç ile "hız 
basıncr değişmesi  ters orantılıdır. 

VOLÜM AKIMI (Volume  Flow) 
Herhangi bir yerden geçen sıvı voliimü geçtiği yerin dar ve geniş-

liğine bakmaksızın, aynı zaman içinde aynı miktardır. Şekil 17 D de 
aynı zaman içinde geniş olan m tüpü ile dar olan r tüpünden geçen 
sıvı volümü aynıdır. Yani r ve m tüplerindeki, volüm akımı veya vo-
lüm miktarı aynıdır. Volüm  akımı basınç ile direkt  olarak,  direnç  ile 
ters orantılı  olarak  değişir. 

AKIM HIZI (Velocity  of  Flow) 
Hız, bir zaman ünitesi içinde sıvının muayyen bir kısmının bir 

mesafede  hareket etmesidir. Hız basınç ile direkt olarak değişir. Basınç 
ne kadar fazla  ise hız da o kadar fazladır. 

Şekil 17 de tanktaki suyun yüksekliğinin artması a-o tüpleri a-
rasındaki herhangi bir noktada hızın artmasına sebep olur. Volüm 
hızı kanununa göre (Şekil 17 D) ve v-w arasındaki hız diğer noktalar-
dakinden daha fazladır. 

Velosite  (hız) herhangi bir yerde bulunan akıntı yatağında (kapil-
ler yatağı gibi) ki kesit ile ters orantılı olarak değişir, yani lümen ne 
kadar dar ise akım hızı o kadar fazladır. 

AKIMIN TABİATI 
Elastik ve rijid (sert) tüplerdeki durum: Kalb bir pompa gibi iş 

görür, pompanın her sıkışmasında damarlara kan atılır, kalbin sıkış-
masına sistol  denir. Sistolden sonra kalb eski haline gelir, buna dias-
tol  denir. Damarlardaki akım sistol ve diastole bağlı olmadan daimi-
dir. Ancak sistol ve diastol hreketlerine bağlı damarlar içindeki ka-
nın basıncı değişiktir. Kalbin kan atması kesintili olduğu halde da-
marlardaki akımın daimi olmasım sağlayan damarların elastikiyeti-
dir. Bunu şekil 18 de gösterilen bir cihaz ile deneysel olarak göstermek 
mümkündür: 

Şekil 18. Akımın tabiatını ve fonksiyonları  ile akımdaki basıncı ölçen cihaz. 
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Bu şekilde: A ile gösterilen suyun bulunduğu bir kap ve B ile gös-
terilen bir pompa vardır. Pompada v ve v' ile gösterilen iki yerde kapak 
vardır, v kapağının bulunduğu delik ile bağlantılı, sisteme sert bir bo-
ru konmuştur (ab borusu). Bu boru rijit (sert) olup, ucunda dar bir 
b deliği vardır. B pompası A su deposundan su ile doldurulur, sıkıl-
dığı zaman su v' kapağından geçerek ab borusuna girer ve b deliğin-
den dışarı atılır, burada pompa sol ventrikül gibi rol oynamaktadır. 
Pompanın sıkılması kalpteki "sistol" dür. gevşetilmesi de "diastol" 
dür. Pompayı sıkan elin sarfettiği  enerji sistem içindeki suya geçer 
ve tüp içinde bir basınç husule gelir. Bu basınç "manometre" denilen 
basınç ölçen aletlerle ölçülür. Muhtelif  tip manometreler vardır. Ge-
nellikle civalı manometreler kullanılır. Su manometreleri de vardır. 
Basıncı az olan yerlerdeki ölçmeler su manometreleri ile yapılır. Ör-
neğin venöz basınç genellikle su manometreleri ile ölçülür. Bu resim-
de gösterilen sistem içindeki basınç civalı manometre ile ölçülmekte-
dir. Resimde görüldüğü gibi ab borusuna s şeklinde kıvrık bir boru 
takılmıştır, bunun ucu u şeklindedir ve içine basınç ölçmek için mn 
arasında civa doldurulmuştur, n seviyesinden evvelki kısma ve p boru-
suna su doldurulmuştur ve bu su ab borusu içindeki su ile beraber 
hareket eder, onunla temastadır, s şeklindeki borunun d  kolu hava ile 
temastadır ve havaya açıktır. B pompası sıkıldığı zaman (kalb ventri-
kulusu sistol yaptığı zamana benzer) sistem içinde artan basınç civayı 
u tüpünün proksimal tarafında  düşürür ve bu düşüş n' noktasında du-
rur, buna karşın civa distal tarafta  yükselir ve m'  noktasında durur. 

ile m' arasındaki fark  120 mmHg dir. Bu da sistoldeki veya B 
pompasının sıkıldığı zamanki basıncı gösterir. Kalbde buna "sistolik 
basınç" denir. Pompa gevşetildiği, ya da kalbde sistol durduğu anda 
basınç derhal "o" a düşer (şekilde bu mn seviyesidir). Bunun neticesi 
sistolde en yüksek seviyeye varan hız, diastolde basıncın düşmesi ile 
derhal durur. Bunlar b noktasındaki su atımının kesintili olmasına 
neden olur. b noktasındaki açıklığın genişliği ne olursa olsun, a nok-
tasına uygulanan enerji aynı zamanda aynı miktar suyun atılmasına 
sebep olur. b noktasından atılan sıvı kalbdeki atım hacmi (stroke  vo-
lume)ne uyar. Bu tecrübedeki ab rijid tüpü çıkarılıp yerine elastik 
tüp konursa neticeler çok başka olur: Sistemin içi yine su ile doludur, 
atım hacmi tüp içinde zorlanırsa artan basınç elastik tüpü gerer ve 
genişletir. Bunun neticesi atım hacmi için muayyen bir boşluk husule 
gelir ve sistolde b noktasından ancak atım hacminin bir miktarı dışarı 
atılır. Böylece örneğin sistolik basınç 120 mmHg. ye yükselir. Pompa 
diastole geçtiği zaman gerilmiş olan elastik duvar eski haline gelir ve 
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tüp içine su pompa edilmediği halde, bu sistem içindeki suyu sıkıştırır 
ve b noktasından daimi olarak akmasını temin eder. Bu hal basıncın 
yavaş yavaş düşmesine sebep olur ve 80 mmHg ya düştüğü zaman 
diğer sistol başlar ve 120 mm Hg basıncı ile tekrar su sıkıştırılır ve tüp 
içindeki sıvı bu iki basınç arasında ritmik olarak hareket eder. Bu so-
nuçların meydana gelmesi için b noktasında oldukça bir direncin bu-
lunması lazımdır, b deliğinin genişlemesi, sabit bir akımın temini için, 
tüpün elastikiyet özelliğini değiştirir. 
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KAN BASINCI 

Damarlardaki basınç kalb aktivitesi ile alâkalıdır. 

KALB AKTİVİTESİ 

Kalbde evvela atriumlar kasılır, buna atrium sistolü denir, bu za-
man kan açılan atrioventriküler kapaklar arasından atriumlardan 
ventriküllere geçer. Hemen sonra atriumlarda diastol başlar ve venöz 
kan vena cava superior ve inferior'lar  ile sağ atriuma, vena pulmona-
les'ler ile de sol atriuma gelir. Atrial diastolün başlaması ile aynı za-
manda ventriküllerde sistol başlar ve kan sol ventrikülden aortaya, 
sağ ventrikülden de pulmoner artere atılır. Ventriküllerde sistol başlar 
başlamaz atrioventriküler kapaklar kapanır ve sonra semilunar ka-
paklar açılır, ventriküllerin sistolü onların diastolü izler, bu zaman 
semilunar kapaklar kapanır ve atrio-ventriküler kapaklar açılır (Şe-
kil 14). 

KAN BASINCININ DİREKT ÖLÇÜLMESİ 

Ventrikül kaslarının kontraksiyonu ile meydana çıkan enerji da-
marlardaki kan üzerine basınç yapar. Buna kan basıncı denir. Bu ba-
sıncın derecesi Şekil 18 deki tüplerdeki su basıncı gibi ölçülür. Şekil 19 
da hayvanlarda direkt kan basıncı ölçmek için kullanılan bir cihaz gö-
rülmektedir. Genellikle arter basıncı ölçmek için hayvanların arteria 
femoralis  veya arteria  carotis communis'leri  kullanılır. Bu arterlerden 
biri açılır ve içine bir kanül yerleştirilerek üzerinden bağlanır. 

Bütün sistem, içinde sodyum sitrat gibi antikoagülan bulunan, 
bir sıvı ile doldurulur. Bu sıvı daha evvelce basınç şişesine konur ve 
buradan alman sıvı istenilen basınç seviyesi bulununcaya kadar 
pompa ile sistem doldurulur.. Sisteme a ve b kolları bulunan u 
şeklinde, içi civa ile dolu, bir manometre bağlanır. Manometrenin a 
kolundaki civa üzerine, üzerinde dikey durumda bir tel bulunan lastik 
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bir mantar konur (d),  bu civanın iniş çıkışları ile yukarı aşağı gider 
gelir, d teline yatay vaziyette diğer bir tel bağlanmıştır (c). Bunun u-
cuna da tazyik dalgalarını kimografta  yazmak için sivri bir kol konur. 
Hayvanın arteriyel basıncını ölçmek için 1 No.lu musluk açılır, kan 
sistem içine girer ve sodyum sitratlı sıvıyı iter bu da ab borusundaki 
civaya basınç yapar, distal deki a tüpünde civa yukarı doğru yükselir, 
b kolundaki civa aşağı iner a ve b kolu içindeki civa seviyeleri arasın-
daki fark  hayvanın arteri içindeki kan basıncını gösterir. Bu mm Hg 
olarak ifade  edilir. 

B. Civa manometresi, C. Pompa, D. Basınç şişesi, E. Kanül. 

İNSANDA KAN BASINCI 

İnsanda normal olarak arteria brachiaüs'den alınan sistolik kan 
basıncı 100-150 mm Hg ve diastolik basınç 70-100 mm Hg arasında 
değişir. Diastolik ve sistolik basınçların toplamının yarısı ortalama 
basınçtır. Sistolik basınç ile diastolik basınç arasındaki farka  "nabız 
basıncı" denir. Damar sertliklerinde kanda basınç yükselten maddelerin 
bulunduğu hallerde bazı böbrek hastalıklarında kan basıncı yükselir. 
Arteriosklerozda nabız basıncı büyür, diastolik basınç yükselir. Şok 
hallerinde sistolik tazyik düşer, nabız basıncı küçülür. 

ATIM VOLÜMÜ VE KALB ATIMI 

Kalbin her sistolü ile damarlara atılan kan volümüne atım volü-
mü (stroke volume) veya sistolik  atım (systolic output) denir. Sağ ve 
sol ventrikül atım hacmi uzun bir zaman içinde hemen hemen aynıdır, 
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istirahat halindeki bir insanda bu 60 ml. dir. Sağ ve sol ventrikülden 
bir dakikada atılan kan miktarına kalb  atımı (cardiac output) ya da 
dakika  atımı (minute volume) denir. Bu miktar ortalama bir yetişkin-
de istirahat halinde 5 İt kadardır. Fazla aktivite, kan dolaşımının art-
masını, bu da kalb atımının fazlalaşmasını  mucip olur. Kalb atımının 
belli bir miktarın altına düşmesi, hücrelerin beslenmesini bozar ve ha-
yatı tehlikeye sokar. Şok hallerinde, enfarktüsde,  kalb yetmezliklerin-
de kalb atımı azalır. Kalb atımı üzerine direkt olarak en çok diastolde 
ventrikül içine gelen kan, yani venöz dolaşım tesir eder. 

ARTERİOLLER VE PERİFERİK REZİSTANS (periferik  di-
renç) 

Arteriyel basınç, aortaya geçen kan hacmi (kalb atımı) ile bu ka-
nın damarlardan geçerken uğradığı direnç ile oluşur. Büyük arterler-
de direnç hafiftir  ve bu arterlerde kan basıncı düşmesi az olur. 

Hayvanın iriliği ile kan basıncı arasında bir münasebet yoktur. 
Küçük bir köpekteki kan basıncı insandakinden yüksektir. Kan arteri-
ollerde dolaşırken büyük bir direnç ile karşılaşır ve kan basıncında 
50-60 mm Hg gibi büyük bir basınç kaybı olur. Arteriollerin direncine 
"periferik  direnç" denir. Arteriollerdeki direnç, bunların daralıp 
(konstriksiyon), genişlemesi (dilatasyon) ile çoğalır ve azalır. Arteri-
ollerin daralıp genişlemesini bunların duvarındaki sirküler kas iplik-
leri sağlar. Bu suretle arterioller arteriyel sistemden gelen akımı kont-
rol ederler. Bunun kan başmandaki değişikliklerde büyük rolü var-
dır. Aynı zamanda arterioller kapillerlerin kan ihtiyacını da büyük öl-
çüde düzenlerler. 

KAPİLLER KAN BASINCI 

Akım hızı ile basınç direkt olarak değişiklik gösterir. Kapiller-
lerde son derece ağır bir akım vardır, bundan dolayı kapillerlerde kan 
basıncı çok düşüktür. Kapiller basınç 10-30 mm Hg arasında değişir. 

VENÖZ KAN BASINCI 

Venöz sistemde basınç gradienti çok yavaş düşer, venüllerde 
basınç 10 mm Hg dir. Vena cavalarda daha düşüktür, sağ atriumda sı-
fırdır.  Kol ve elde, kalp seviyesinde tutulduğu zaman venöz basınç 6 
mm Hg dır. Vena cavaların kalbe yakın kısımlarında basınç negatif 
olabilir. Bundan dolayı bu venalar açılırsa, hava kara damarlar içe-
risine emilir. Bu hava sağ atriumdan ventriküle buradan da akciğerlere 
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giderek hava embolisi denilen tehlikeli bir halin ortaya çıkmasına se-
bep olur. Ameliyatlarda vena cavalara hava emilmesinden çok korku-
lur. Venaların duvarları ince ve basınçları çok az olduğundan dıştan 
bir tazyik ile kolayca kollapsusa uğrarlar. Bu hadise göğüs ve karında 
olur. Venalar arterler gibi elastiki olmadığından ve içlerindeki basınç-
da az olduğundan kalb atımlarına uygun olarak basınç azalıp çoğal-
maz, kapillerlerde olduğu gibi basınç sabittir. 

KAN AKIMI 

Akım hacmi kanununa göre bir zaman ünitesi içinde kapillerler 
kombinasyonu içinden geçen kan miktarı, aorta içinden geçenin ay-
nidir. Her nekadar tek bir kapillerin diametri 0.01 mm gibi mikrosko-
bik ise de, organizma içindeki kapillerlerin teşkil ettiği kapiller yata-
ğının toplam diametri aortanm 400-800 misli kadardır. Yetişkin bir 
insan aortasınm diametri 21-22 mm dir. Sürat kanunu dikkate alınır-
sa büyük damarlara göre kapillerlerde hızın az olması gerekir. Aorta-
da akım hızı saniyede 320 mm dir. Kan aortadan arter dallarına ge-
çince arter yatağı gittikçe genişler ve buna uygun olarak akım hızı 
azalır. 

HIZ KANUNU 
Hız basınçla direkt olarak çap ile ters orantılı olarak değişir. 

Kapillerlerin toplam yatağının diametri aortadan çok geniş olduğun-
dan kapillerler de hız azdır. Kan çok geniş bir yatağı olan kapillere 
gelince hız iyice azalır ve saniyede 0,5-1 mm olur. Hızın azalması sa-
yesinde kapillerler ile dokular arasındaki alış veriş mümkün olur. 
Kan kapillerlerden çıkıp venalara doğru yönelir ve venaların yatağı 
kapillerlere göre gittikçe küçülür ve buna uygun olarak da hız artar. 
Fakat genellikle venalar kendine uyan artere göre daha geniş olduğun-
dan venalardaki kanın akım hızı arterlerdekinden daima daha azdır. 

Organların fonksiyonuna  göre bunlardan geçen kan miktarı çok 
değişiktir. Volüm akımı bir organdan diğer organa göre çok değişir ve 
bu çok enteresandır: Mide duvarının 100 gramlık bir dokusundan 
dakikada 21 ml kan geçer, beyinde bu 54, böbrekte 400 ml, tiroid be-
zinde 560 ml dir. Kapillerlerin darlığı ve kapiller yatağının pek çok 
geniş olduğu dikkate alınırsa bu kapillerden bir damla kanın (1/15 
ml) geçmesi için 16 güne ihtiyaç olduğu hesaplanabilir. 

Arterlerin elastik olması onlardaki kan akımının atma şeklinde 
olmasını sağlar, arterlerdeki bu atma şeklinde akım kapiller ve venalar-
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daki akımın devamlı olmasını sağlar. Bu sayede dokuların beslenmesi 
aksamaz. Arterlerin elastikiyeti sayesinde kalbin bu iki atımının dur-
ması kapillerlerde akımı aksalmaz. Ölümden sonra bile dakikalarca 
venalardan kan akar, halbuki kalb durunca arterler boştur. Arterlerin 
elastikiyetinin azaldığı yaşlılık hallerinde (damarlarda arterioskleroz 
olduğundan) kapillerlerdeki akımın temini için kalbe büyük yük 
yüklenir. 

NABIZ (PULSUS) 
Arterlerin deriye yakın geçtiği bölgelerdeki arterlerde parmakla 

duyulan atıma "nabız-pulsus" denir. Nabız, ventrikül sistolü ile itilen 
kanın damarları germesinden ve arterlerin elastikiyeti dolayısı ile tek-
rar daralmasından ileri gelir. Sol ventrikül sistol hareketi ile aortaya 
120 mm Hg. basıncında bir kan kitlesi gönderir. Aorta bu basınç al-
tında genişler (dilatasyon) kalb diastole geçince semilunar valvula ka-
panır. Aorta eski haline (konstriksiyon) gelir ve bu esnada bir miktar 
kanı daha ilerdeki arterlere gönderir, bu zaman kanbasıncı aortada 
100 mm Hg ya, daha uzak arterlerde 80-70-60 mm Hg. ya düşer, 
sistol ve diastol hareketinde kan daha uzaktaki arterlere itilir. Damar-
ların bu dilatasyon ve konstriksiyonu nabız (pulsus) meydana getirir. 
(Şekil 20) 

VENTRIKÜL 
AORTA 

A 

Şekil 20. Nabız oluşumunun şematik resmi. 
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Nabız genellikle baş parmağın köküne yakın Radius kemiği olu-
ğundan geçen, bileğin dış tarafında  arteria radialis de bakılır. Şakak-
larda art. temporalis, kasıkta art. femoralis,  kolun iç tarafında  art. 
brachialis'den de nabız muayene edilebilir. Buna göre radial, temporal, 
femoral  ve brakiyal nabızdan söz edilir. Nabız dalgaları arterlerde 
vardır, arterler küçüldükçe yavaş yavaş kaybolur. Nabız dalgaları 
kapillerlerde yoktur ve kapillerlerde nabız ve hız değişmez. Nabız 
dalgası ile kan akımını birbiri ile karıştırmamalıdır. Bir arter içindeki 
akım hızı saniyede 100-500 mm. iken bu zaman içindeki nabız dal-
gası 6000-9000 mm bir mesafe  alır. Kalpten çıkan kan 11 saniyede a-
yağa ulaşır. Basınç ya da nabız dalgası ise bu mesafeyi  0,2-0,3 saniye 
de keser. 

DAMARLARIN HACMİ 
Organların hacmi pletismo-graf  ile ölçülür (pletismus: artma+ 

graf:  yazma= hacim artmasını yazma). Bir çok pletismograf  modelleri 
vardır, fakat  prensip hepsinde aynıdır. Burada en çok kullanılan el ple-
tismografı  gösterilmiştir (Şekil 21). Bu bir küçük su odasıdır, bir du-

luk, D. Lastik eldiven giydirilmiş el, E. Karıştırıcı pompa. 

varı kalın lastik bir böleç ile kapatılmıştır, buradan lastik eldiven 
giydirilmiş hacim değişiklikleri ölçülecek el sokulur. Su odacığımn üst 
tarafına  suyun ısısının sabit tutulmasına yarayacak bir termometre ve 
hacim değişikliklerini ölçecek hava dolu bir tüp ve tambur konmuştur. 
Suyun ısısını Sabit tutmak için odacığm bir duvarınada karıştırıcı pom-
pa konmuştur. Odacıktan dışarıda kalan, elin bilek kısmına venöz 
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geri dönüşüne mani olmak için basınç ölçme aletininkolluğu konur ve 
bu şişirilir. Bu suretle arter kam ele gider ve venöz kan geri dönmez. 
Elin hacmi değiştiği zaman su odacığındaki su basıncı artar ve bu 
tüp içindeki havaya geçer, bu da tamburu harekete geçirerek hacım 
artışları kayıt edilir. Tambur yerine elektronik cihazlar konarak da 
bu kayıt işi yapılabilir. Özet olarak söylemek lâzım gelirse kan basın-
cı esas olarak iki faktörün  etkisi ile oluşur: Birincisi kalb sistolü ile 
atılan kandan, ikincisi arteriollerin konstriksiyon ve dilatasyonu ile 
meydana çıkan periferik  rezistanstandır. Arterlerdeki volüm akımı ve 
hızı kalb çıkarımının artması ile artar ve rezistansın artması ile azalır. 

DOLAŞIM ZAMANI 

Bir kısım kanın belli bir yerden kalkıp bütün vasküler sistem i-
çinde tam bir dolaşım yapması için geçen zamana "dolaşım zamanı" 
denir. Küçük ve büyük dolaşım olduğu gibi vücudun bir kısmını il-
gilendiren dolaşım da vardır, buna "parsiyel dolaşım zamanı" denir, 
pulmoner dolaşım zamanı 4-8 saniyedir. Kol venasından "sodyum 
dehidroklorat" enjekte edilirse 15 saniye sonra bu madde arterler a-
racılığı ile dile gider ve şahıs bunu ağzında bir acılık duygusu halinde 
de belirler buna "kol-dil dolaşım zamanı (parsiyel dolaşım zamanı)" 
denir. 

VENÖZ DOLAŞIM VE BU DOLAŞIMA YARDIM EDEN 
FAKTÖRLER 

Venalardaki dolaşımı sağlayan en büyük kuvvet kapillerlere ka-
dar kanı iten kalbin itici kuvvetidir. Kan basıncı arter ve arterioller-
den kapillerlere intikal eder, kapiller basınç arkadan venül ve venala-
lara intikal eder ve kan kalbe gerisi geriye itilir. Diğer bir deyimle sol 
ventrikül kasının enerjisi kanı kalbe gerisi geriye iter. Venalardaki 
basınç kalbe yaklaştıkça sıfır  ve sağ atriumda negatif  olur. Venöz kanın 
kalbe dönüşüne yardım eden diğer faktörler  vardır. Bunlardan en 
mühim iki tanesi: 

a) Solunumun pompa gibi kanın sağ atriuma emilmesini temin 
etmesi, 

b) İskelet kaslarının ritmik kontraksiyonudur. 
Her soluk almada plevra boşluğunda negatif  bir basınç olur. Bu 

akciğerlerin dışarıdan hava almasına ve aynı zamanda venöz kanın 
atriumlara emilmesine yardım eder. İskelet kasları kasıldığı zaman, 
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gerek kas içindeki ve gerekse kasa yakın venalar sıkışır ve içlerindeki 
kan kalbe doğru itilir. Kaslar gevşediği zaman venalar açılır ve bu za-
man kan kapiller ler den hemen hemen boş olan venalara süratle akar. 
Kasların vena içindeki kanı kalbe doğru itmesi yardımcı "venöz kalb" 
gibi tesir eder. Kasların çalışması ile kalbe doğru itilen kan venalar 
içinde bulunan kapaklardan dolayı geri gelemez. Kasların kasılması 
aynı şekilde Lemfa  akımını da hızlandırır. Bu bakımdan kas egzersiz-
lerinin vena akımını temin etmek ve dokuların beslenmesine yardım 
etmek gibi faydalı  etkileri vardır. Buna karşın ayakta durmak adale-
lerin ritmik olmayan daimi kontraksiyonunu mucip olur. Bu da ve-
nalardaki kan akımına kötü tesir eder, kanın kalbe dönüşü kolay ol-
maz. 

KALBİN YAPTIĞI İŞ GÜCÜ 
Kalbin yaptığı işi sistolde çıkardığı kan miktarı, kalb atmasının 

adedi, aorta ve pulmoner arterdeki ortalama basıncı, ventriküllerden 
kanm atılmasını temin eden hızı dikkate alarak hesaplamak olanağı 
vardır. Kalbin bu mekanik gücü hesaplanmış ve istirahatteki normal 
bir insanda bunun bir günde 10.500 Kgm olduğu bulunmuştur. Bu 
70 kg.lık bir insanın kendi vücudunu 15 metreye kaldırmasına eşit 
bir enerjidir. 

(Hayat boyunca nabız adedi 70, her ventrikülden çıkarım dakika-
da 5 litre kabul edilirse 60 yaşına kadar yaşıyan bir insanın hayatı 
boyunca kalbi 2 200 000 000 atar ve her iki ventrikülden de yaklaşık 
olarak 335 000 ton kan atılır.) 

ATRİUMLARIN ÇALIŞMASI 
Atrium duvarları incedir, kan basınçları da çok düşüktür. Sol 

atriumda basınç 2-10 mm Hg dır. Halbuki sol ventrikülde basınç 110— 
150 mm Hg dır. Atriumlar içlerindeki kanı ventriküle atarken büyük 
bir dirençle karşılaşmadıklarından bu işi yaparken sarfettikleri  enerji 
çok azdır. Atriumlardaki sistol ventriküllerdekinden çok az sürer, 
bunun zamanı 0.1 saniyedir, ventriküllerin sistolü 0.3 saniye sürer. 
Atriumlardaki sistolün çok kısa olması ve diastolün 0.7 saniye gibi 
uzun olması venöz akımın kalbe doğru daimi akmasını sağlar ve uzun 
diastol esnasında atriumlar bir nevi rezervuar rolü oynarlar. Ayrıca 
atriumların kısa süren sistolü diastol halindeki ventriküllerin daha iyi 
dolmasını sağlar. Bu hal koşma, çalışma gibi kasların çok çalıştığı 
ve bundan dolayı kalb atmasının arttığı durumlarda çok ehemmiyet-
lidir. 
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KÜÇÜK DOLAŞIM (Pulmoner dolaşım) 
Pulmoner artere, sağ ventrikülden, basılan kan akciğerlere gider. 

Bu kanın içinde hemoglobin redüksiyona uğramıştır. Pulmoner arter 
denmesine rağmen içindeki venöz kandır. Bu kan akciğerlerde O 2 
aldıktan sonra arteriel bir kan vasfı  alarak dört adet vena pulmonales-
ler ile sol atriuma gelir. Buradan sol ventriküle ve devam ederek aor-
taya geçer, sağ ventrikülde basınç yaklaşık olarak 26 mm Hg. dır. 
Sağ ventrikül kasları sola göre daha zayıftır,  çünkü arteria pulmona-
lis'e kan itmek için fazla  basınca lüzum yoktur. Art. pulmonalis için-
deki basınç da bundan dolayı aortaya göre daha düşüktür ve 25-26 
mm Hg. dır. 

KAN BASINCI 
İnsanlarda kan basıncı değişik aletlerle ölçülür, hepsinde prensip 

aynıdır, bunlara sfigmomanometre  denir (Sekil 22). de Riva Rocci 
modeli civalı sfigmomanometre  görülmektedir. Basınç (Arteriel tansi-
yon) ölçmede prensip basmcı ölçülecek arter üzerine tazyik yapıp kan 
akımını durdurmak sonra yavaş yavaş basıncı azaltarak arter içinden 
kan akımını temin etmek ve bu zaman damar içinden geçen kanın 
basıncını ölçmektir. 

Şekil 22. Sfigmomanometre.  Basmcı ölçülecek kişinin ve aletin durumu görülmektedir. 

Arter basmcı genellikle Art. Brachialis'de ölçülür. Basınç ölçme 
aletinin bir kolluğu vardır (Şekil 22). Bu kollukta iki delik vardır. De-

\ 
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liğin biri kolluğa hava verecek bir pompaya bağlıdır, diğer delik civalı 
veya diğer tip bir manometreye bağlanır. Kolluğun içinde verilen ha-
vanın saklandığı, hava kaçırmaz bir hazne vardır. Kolluk dirseğin üst 
tarafında  çıplak kola sarılır. Kollukda mevcut iki delikten biri kollu-
ğu hava ile şişirmek için kullanılan lastik armuta bağlı lastik tüp ile 
iştiraktedir, diğer deliğe takılan lastik tüp civalı manometre ile bağlan-
tılıdır. Lastik armut ucunda tazyikli havayı yavaş yavaş azaltmak için 
kullanılan supaplı bir vida vardır. 

İnsanlarda genellikle kan basıncı iıdirekt olarak ölçülür. Bunun 
içinde iki metod kullanılır: 

1. Nabızı elleme (palpasyon), 2. dinleme (oskültasyon). 
Dirsek üst kısmından çıplak kola tansiyon aletinin kolluğu sarı-

lır. Hava veren lastik armut sıkıştırılarak kolluk içindeki hava haznesi 
hava ile doldurulur. Tazyik ile verilen bu hava kolluğu şişirir ve bu da 
koldaki art. Brachialis'e tazyik yapar. Bu şişirme işi yapılırken bir 
elle de aynı taraftaki  radial nabız yoklanır. Nabız duyulmayıncaya 
kadar arter üzerine hava ile basınç yapmaya devam edilir. Nabız du-
yulması durduktan sonra lastik armuttaki düğme yavaş yavaş tersine 
çevrilerek kolluktaki hava azar azar boşaltılır, nabızm ilk duyulduğu 
an kaydedilir. Hava boşaltıldıkça ellenen nabızm daha kuvvetli attığı 
duyulur, nabızın iyice kuvvetlendiği anda kaydedilir. Nabızın ilk 
duyulduğu andaki basınç sistolik basınçtır, iyice kuvvetlendiği andaki 
basınç diastolik basınçtır. Bu usul ile diastolik basıncı saptamak biraz 
tecrübe ister ve pek de güvenilmez. Sistolik basınç tayini için iyi ve 
pratik bir usuldür. Diastolik basıncı daha doğru ölçmek için pratikde 
en çok kullanılan yöntem dinleme (oskültasyon) yöntemidir. Bu yön-
temde yine kolluk dirseğin üst tarafından  çıplak kola sarılır. Kolluğun 
hemen alt tarafında  arter pulzasyonu araştırılır, pulzasyonun duyul-
duğu kısım üzerine stetoskopun tamburu yerleştirilir. Kolluk hava ile 
şişirilir ve steteskop kulağa takılarak nabız sesinin duyulmadığına 
dikkat edilir. Yavaş yavaş hava boşaltılarak arter üzerindeki basmç 
azaltılır. Nabız sesinin stetoskop ile ilk duyulduğu an kaydedilir, bu 
sistolik basınçtır, hava boşaltılmaya devam edilir, bu esnada nabız 
sesi gittikçe kuvvetlenir ve sonra kaybolur, bu anda kaydedilir, bu da 
diastolik basınçtır. 

Sistolik ve diastolik basınç arasındaki farka  "nabız basıncı" de-
nir. Diastolik basınç arterlerin daimi olarak karşılaştıkları yükü gös-
terirr Bu basınç semilunar kapaklar açılmadan ve kan ventrikülden 
aortaya geçmeden evvelki basınçtır. Damarlarda direnç arttığı zaman 
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diastolik basınç yükselir. Damarların sertleştiği hallerde diastolik ba-
sınç yükselir. Arteriosklerozda diastolik basıncın yüksekliği dikkatle 
takip edilmelidir. Sistolik basınç sol ventrikülün çalışması ile olur ve 
bu basınç damarların direncini yenmeye çalışır. Nabız basıncı birbi-
rini kovalayan iki sistolik çıkarım arasında kanın arterlerden kapiller-
lere ve oradan venalara geçmesinden olur. Kalb atmasının fazla  oldu-
ğu hallerde bu geçiş için az zaman vardır, bundan dolayı diastolik 
basınç yükselir ve nabız basıncı azalır. 

BASINÇ DEĞİŞİKLİKLERİ 
Kan basıncı kişiden kişiye ve ayni kişide heyecan, yorulmak, 

koşmak gibi değişik durumlarda değişiklikler gösterir. Büyük ekzer-
sizlerde ve ruhi gerginliklerde kan basıncı birden yükselir. Şişmanlar-
da kan basıncı yüksektir. Yeni doğmuş çocuklarda sistolik basınç 60-
90 mm Hg. 10 yaşında 100 mm Hg ve olgunlukta 120 mm Hg olur. 
Yaşlandıkça kan basıncı yükselir ve fakat  bu yükselme yavaş yavaş 
olur. Kadınlarda sistolik ve diastolik basınç erkeklerden daha düşük-
tür. 
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KALBİN HAREKETLERİ VE UYARTI SİSTEMİ 

Kalb hareketleri otomatiktir. Kalbin bu otomatik hareketlerine 
tesir eden dış sinirleri vardır. Kalbin sinirleri sempatik ve parasempa-
tik olan otonom sinir sistemden gelir. Sempatik sinirleri boyun sempa-
tik ganglionlarından, parasempatik sinirleri vagustan gelir. Kalb 
merkezi sinir sistemine bu sinirler aracılığı ile bağlıdır. İskelet kasları 
beyin ve diken ilik (merkezi sinir sistemi)den gelen uyarımlar ile iş 
görürler. Kaslara giden sinirler kesildiği zaman bunlar hareket ede-
mez, motor paralizi olur. Kurbağa kası kesilirse hareket edemez, ancak 
yapay olarak kas elektrik ile uyarılırsa hareket eder. Bir kurbağa kal-
bine giden vagus ve sempatik sinirler kesilirse veya kalb kesilerek vü-
cud dışına alınırsa, kalb atışlarına yine devam eder, yani kalb otoma-
tik olarak çalışır, bu kalb atışları için dıştan bir uyarıma lüzum olma-
dığını gösterir. Kalbin bu otomatik çalışmasını sağlayan kalb içinde 
bulunan özel merkezler vardır. Bunu kurbağa kalbinde incelemek 

Şekil 23. Kurbağa kalbinin anatomisi: 1- Arcus caroticus, 2- Sağ sistemik arcus, 3- pul-
mocutaneus arcus, 4- Sağ atrium, 5- Truncus arteriosis, 6- Sol anterior v. cava, 7- Sol at-
rium, 8- Ventriculus, 9- Vena pulmonalis, 10- Posterior v. cava, 11- Sinüs venosus, 12-
Sinus venosus'un sağ atrium'a açılan deliği, 13- Sağ arter, v. cava, 14- Sağ arcus caroti-

ticus, 15- Sağ sistemik arcus, 16- Sağ pulmocutaneus arcus. 
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a) Sinüs venosus, buna vena cava ismi verilen 3 adet sistemik kara 
damar dökülür (v. cava posterior, vena cava anterior dextra, vena 
cava anterior sinistra). 

b) Sağ  atrium, bu venöz kanı sinüs venosustan alır ve tek olan 
ventriküle verir. 

c) Sol  atrium, bu karaciğerlerde oksijenlenen ve pulmoner vena-
larla gelen kanı alır ve ventriküle verir. 

d)  Ventrikül  memelilerinkine benzemez tektir ve redüksiyona 
uğramış venöz kan ile oksijenlenmiş arteriel kanı alır. Kurbağa kalbi 
ventrikülünde her iki kan karışır ve buradan hem vücudun her tarafı-
na, hem de akciğerlere gönderilir. 

Kurbağa kalbi soğuk Ringer solusyonuna konunca atımı yavaş-
lar, bu zaman kalbin sinüs venosusundan başlayan ve kalbin diğer yer-
lerine sıra ile geçen kontraksiyonları gözlemek çok kolay olur. Kasıl-
ma sinüs venosus, atriumlar, ventrikül ve truncus arteriosus da bir-
birini kovalıyarak görülür. Kalb kaslarını kontraksiyona (kasılma) 
sevk eden uyarım sinüs venosus'dan çıkar, atriumlara, oradan vent-
riküle ve nihayet truncus arteriosus denen Aorta köküne yayılır. Aor-
ta köküne bulbus aortae denir ve burası da kasılan bir bölgedir. Sti-
mulusun sinüs venosus'dan başladığını göstermek için kurbağa kalbi-
nin yalnız sinüs venosus'u ısıtılır, bu zaman kalb hareketleri hızlanır, 
eğer bu bölge soğutulursa kalb hareketleri yavaşlar, halbuki ventri-
kül soğutulur veya ısıtılırsa bu hal görülmez, bu da stimulus merkezi-
nin sinüs venosus olduğunu gösterir 

İNSAN YE MEMELİLERDE KALB UYARIM VE İLETİMİ 

Memelilerde ve insanlarda uyarım merkezi sinoatrial  düğümdür, 
buna Keith-Flack  düğümü de denir. Burası kalbin bir nevi elektrik 
jeneratörüdür. Bu düğüm sağ atrium duvarında Vena cava superior'-
un ağzına yakın bir yerde bulunur. Burası kurbağa kalbindeki sinüs 
venosus'a uyar. İkinci bir düğüm bundan biraz uzakta atrium ile 
ventrikül arasına yakın bir yerde bulunur. Buna da Atrioventriküler 
düğüm veya Aschoff-Tawara  düğümü denir. Bu düğümden His  demeti 
ismi verilen özel ipliklerden yapılmış, uyartıyı geçiren bir demet çıkar. 
Bu demet aşağı doğru iner, atriumlar ile ventriküller arasındaki hu-
dutta ikiye ayrılır ve her bir dal ventriküller arasındaki bölmeden aşa-
ğı doğru gider ve ventriküllerde yayılarak kalb kas iplikleri ile birle-
şir, akım bu şekilde bütün kalbe yayılır (Sekil 24). Sinoatrial düğüm-
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den kökünü alan uyartı atriumun kas liflerine  yayılır ve atriumun sis-
tolüne sebep olur, kas iplikleri uyartıyı atrioventriküler düğüme ile-
tir. Bu özel düğümden uyartı atrioventriküler demet ile ventriküllere 
iletilir. Atrioventriküler düğümün uyarımı iletmesinin derecesi yavaş-
tır. bu suretle ventriküller sistole geçmeden, sistol halindeki atrium-
larm diastole geçmesi için zaman kazanılmış olur. Atrioventriküler 
demette stimulusun yayılması çok hızlıdır bu suretle ventriküllerin 
bütün kas ipükleri uyarımı ayni z? manda alır. 

Şekil 24. Kalbin uyartı - iletim sistemi: A- Vena cava superior, B- Keith-Flack (Sinoatrial 
düğüm), C- Aschoff-  Tawara (atrio-ventriküler düğüm), D- His huzmesi, E- Sağ huzme 
dalı, F- Purkinje sistemi, G- His huzmesi alt bölüm, H- His huzmesi üst bölüm, I- Sol 

huzme dalı, J- Aorta. 

Kurbağa kalbinde sinüs venosus ve memeli kalblerinde Sinoatrial 
düğüm otomatik kalb vurmasının ilk jeneratörüdür, buraya (pace-
maker: peysmeykır) denir. Her nekadar bu öyle ise de tecrübeler kal-
bin birçok yerlerinde azçok otomatik hareket etme olanağı bulundu-
ğunu göstermiştir. Kalbin bu otomatik hareket etme kabiliyeti sinüs 
vercomsdan kalb tepesine doğru gittikçe azalmaktadır. 

c 

- > / 

•>H 

J 
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Kurbağa kalbinde atriumlar ile ventrikül arasına bir bağ konup 
sıkılırsa atriumlardan ventriküllere iletim gitmez, sıkma az yapılırsa 
2,3 atrium sıkışmasına karşın bir ventrikül sıkışması olur. Bu durum 
atrioventriküler demetin sıkıştırılmasından dolayı iletimin ventriküle 
geçememesinden veya iletimin aksamasından ileri gelir. 

İnsanlarda bazen bu iletim sisteminde bozukluk olur ve atrium-
lar ile ventriküller ayrı çalışır. Bazen bir demette iletim bozukluğu 
olur. Bunlara kalb blokajı ismi verilir. Bugün iletim bozukluklarının 
tedavisi, kalb kası içine teller yerleştirip deri altına "pace maker" 
yerine geçen uzun ömürlü piller konarak yapılabilmektedir. Atrium-
ların ayrı, ventriküllerin ayrı çalışmasına 11 atrioventriküler  blok"  ismi 
verilir ve bu ciddi bir hastalıktır. Ancak yukarıda söylendiği gibi bu-
gün tedavi imkânları vardır. 

KALB FIBRILASYONU  (delirium  cordis) 

Normal durumlarda kalb kası iplikleri birlik ve beraberlik içinde 
ve bir düzen içinde kasılır, gerek atrium ve gerekse ventriküller için-
deki basıncı arttırarak içlerinde bulunan kanı atarlar. Eğer kalbe fa-
radi akım, birkaç saniye verilirse kalb kası iplikleri düzen içinde ka-
sılmazlar, bir kısmı daha evvel, bir kısmı daha sonra kasılırlar ve bir 
kısmı istirahat haline geçerken diğerleri kasılmaya devam ederler. 
(Bu hale fibrilasyon  yahut delirium cordis denir). Kalb kası ipliklerin-
de düzenli bir çalışma olmadığından fibrilasyonda  kalb boşlukların-
dan kan atılamaz ve dolaşım olmaz. İnsanlarda genellikle ventrikül 
fibrilasyonu  irreversibldır ve bunda koroner dolaşımda bozulduğundan 
öldürücüdür. Buna karşın atrium fibrilasyonunda  yaşama mümkün-
dür, çünkü ventrikülün dolması için mutlaka atrium kasılmasına gerek 
yoktur, ayrıca atrium fibrilasyonu  geçebilir. Atrium fibrilasyonu  elekt-
rokardiogram ile anlaşılır. 

Atrium fibrilasyonu  koroner dolaşım bozukluğu neticesi 0 2 
noksanlığından, kalbin kaba olarak ameliyatta hırpalanmasından, 
yani kalbin mekanik stimülasyonundan ve vücuttan kuvvetli bir elekt-
rik akımının geçtiği durumlarda meydana çıkabilir. 
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ELEKTROKARDİOGRAM (EKG) 

Bir kas veya sinirde bir stimulusun oluşması ve yayılması bunlar-
da elektrik potansiyeli değişmesi ile beraber olur. Kas ve sinirlerdeki 
ve hatta diğer dokulardaki bu elektrik potansiyeli değişikliklerini özel 
bir alet ile kaydetmek mümkündür. Vücudun dış tarafından  kalbin 
bütün elektrik aktivitesi ölçülebilir. Bu maksat için kullanılan aletlere 
"Elektrokardiograf"  denir. Bir çok elektrokardiograf  alet çeşitleri 
vardır. Halen kullanılan, hareket eden bir kâğıt şerit üzerine kalbin 
elektrik dalgalarını kayd eden tipdir. Ameliyathanelerde ve özel kalb 
hastalıkları bakım odalarında, bu dalgaları daimi hareket halinde 
televizyon ekranında da görülebilir hale getirilmiş aletlerle direkt ola-
rak görmek mümkündür. Kalbde husul gelen bu elektrik dalgalarını 
elektrokardiograf  aletine aktarmak için vücudun muhtelif  yerlerine 
elektrodlar konur. İki elektrod konarak yapılan elektrokardiogra-
fiye  bipolar (iki kutuplu), bir elektrod kullanılarak yapılan elektrokar-
diografiye  unipolar (bir kutuplu) derivasyonlu elektrokardiografi 
denir (Şekil 25). Bipolar eleklrokardiografide  3 derivasyon vardır. 

I. derivasyon: Elektrodun biri sol kola diğeri sağ kola bağlanır. 

II. derivasyon: Elektrodlardan biri sağ kola, diğeri sol bacağa bağ-
lanır. 

III. derivasyon: Elektrodlardan biri sol kola, diğeri sol bacağa 
bağlanır. 

I, II, III. derivasyonlara "standart  derivasyon"  denir. 

Unipolar derivasyonun 9 çeşidi vardır. Sağ kola elektrod konur-
sa aVR, sol kola elektrod konursa aVL, sol bacağa elektrod konursa 
aVF denir (Şekil 25). Diğer 6 derivasyonda elektrodlar kalbin ön ta-
rafında  göğsün değişik yerlerine konur (Şekil 25) Vı, V2, V», V<, Vs, 
V« isimleri ile anılan bu derivasyonlara göğüs derivasyonları  veya kalb 
derivasyonları  denir. 
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Şekil 25. Elektrokardiografi  için kullanılan değişik derivasyonlar. 

Elektrokardiogram Dalgalarının Anlamı: 
Kalb kaslarının çalışmalarından ve uyarının kalb kaslarına ya-

yılmasından oluşan elektrik akımı kalbin değişik bölgelerinde değişik 
elektro dalgaları verir. Değişik dalgalar değişik zaman süreci içinde 
oluşurlar. Elektrokardiogram şeridinde zaman saniyenin onda biri 
olarak gösterilmiştir. Dalgalar izoelektrik çizginin altında veya üstün-
de olurlar. Elektrokardiogram almak için kullanılan elektrodlardan 
aktif  olanı, endiferan  olan elektroda göre pozitif  olunca elektrik dal-
gası yukarı doğru kıvrılır, aktif  elektrod negatif  olduğu zaman elektrik 
dalgası aşağı kıvrılır (Şekil 26). P dalgası atrial depolarizasyondan, 
QRS kompleksi ventriküler depolarizasyondan ve ST segmenti ile T 
dalgası ventriküler repolarizasyondan olur. Atrial repolarizasyonun 
belirtileri normal olarak, QRS kompleksi içinde kaybolur, görülmez. 
U dalgası sabit olmayan bir bulgudur ve bunun "musculus papillaris" 
lerin yavaş meydana gelen repolarizasyonundan olduğu sanılmakta-
dır. P dalgası atrium kasılmasından hemen önce meydana gelir ve 
bundan dolayı atrium dokusunun eksitasyonu olarak manalandırılır. 
R dalgası ventrikül kasılmasından hemen önce görülür; ventrikülün 
eksitasyonu bazılarına göre R den T ye kadar devam eder, T ventri-
küler sistolun sonunu gösterir. Q ve S dalgalarının oluşum sebepleri 
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hakkında söylenenlerde fikir  birliği yoktur. P den sonraki kısım ile 
R arasına "PR segmenti" S ile 2T başlamadan evvelki kısma "ST seg-
menti" denir. P nin başlangıcı ile R arasına PR interval, Q ile T arası-
na QT interval denir. 
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Şekil 26. Elektrokardiogram dalgaları. 

Değişik derivasyonlarda elektrokardiogram yapılarak dalgaların 
şekilleri ve intervallerin uzayıp kısalması gibi hususlara bakarak, kalb 
hastalıkları hakkında fikir  edinmek ve teşhis koymak mümkündür. 
Bununla klinikte teşhis edilmeyen kalb enfarktüsü  vakalarını teşhis 
etmek ve zamanında tedbir almak mümkün olur. Ayrıca elektrokar 
diogram ile hastalığın gidişini izlemek de mümkündür (Şekil 27). 

ı/ı 

Şekil 27. Bazı koroner hastalıklarında I, II, III standart derivasyonlarında EKG değişik-
likleri: A- Koroner yetmezliğinde ST çöküntüsü, B-Yeni olmuş ön duvar enfarktüsünde 

EKG görünümü, C- Eskiden olmuş arka duvar enfarktüsünde  EKG görünümü. 
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Miyokard Enfarktüsü: 

Kalbe kan gelmesinde bir bozukluk olduğu zaman, kalb atımla-
rında da bozukluk olur. Kalbin bir kısmına kan gelmesi ileri derecede 
bozulursa bu bölgenin hücreleri ölür, buna miyokard (kalb kası) en-
farktüsü  denir. Miyokard enfarktüsü  genellikle kalbin besleyici damar-
ları olan (arteria coronoria dextra et sinistra) lardaki arterioskleroz 
neticesi meydana gelen plaklarla bu damarlardan birinin bir kısmının 
tıkanmasından olur. Bu hadiseye koroner  trombozu  denir. 

Elektrokardiogram ile koroner tıkanmasını ve bunun yerini teş-
his etmek mümkün olur. 
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KALB SİKLUS'U (KALB DEVİRLERİ) 

Vena cava superior ve vena cava inferiorlar  ile sağ atriuma kul-
lanılmış venöz kan gelir. Akciğerlerde dolaşıp oksijenlenen kan da 
v. pulmonalis'ler ile sol atriuma gelir. Her iki atrium dolduktan sonra 
sıkışarak (sistol) içlerindeki kanı ventriküllere atarlar. Sağ atriumdaki 
kan sağ ventriküle, sol atriumdaki kan da sol ventriküle boşaltılır. At-
riumlarm sistol hareketi ile kanlarını ventriküllere atması 0.1 saniye 
sürer. Diğer bir deyim ile atriumlarm sistolü 0.1 saniye sürer. Bundan 
sonra atriumlar istirahat haline geçer. Atriumlarm istirahatı (diastol) 
0.7 saniye sürer. Atriumlar diastole geçer geçmez ventriküller ile at-
riumlar arasındaki kapaklar (sağda trikuspid, solda mitral kapağı) 
kapanır ve hemen ventriküller sıkışır (ventriküler sistol) ve sağ ventri-
kül kanını art. pulmonalis'^  ve sol ventrikülde aorta'ya  boşaltır. Vent-
riküllerin sistolü esnasında atrio-ventriküler kapaklar kapanırken 
ventriküller ile büyük damarlar arasındaki semilunar kapaklar  (sağda 
pulmonal solda aorta) açılır ve kan bu damarlara akar.Bundan sonra 
ventriküllerde istirahate geçer, buna ventriküllerin  diastolii  denir. 
Ventriküler sistol 0.3 saniye, ventriküler diastol ise 0.5 saniye sürer. 
Kalbin bu şekilde sistol ve diastol hareketlerini yapmasının tümüne 
kalbin siklus'u veya devirleri denir. Kalb sikluslarını kimograf  ile kur-
bağa kalbinde kaydetmek mümkündür. Bunun için bir kurbağa alı-
nır, beyni tahrip edilir ve kanama olmadan kalbi meydana çıkarılır. 
Kalbin ventrikülü tepesine bir çengel takılır. Bu çengel bir iplik ile bir 
lövyeye bağlanır, bunun hareketleri kimograf  üzerine kaydedilir. Bu 
suretle elde edilen trase Şekil 28 de gösterilmiştir. Atriumda sistol ol-
duğu zaman lövye yükselir, bu yükselme trasede A dan B ye doğru 
olur. Bundan sonra ventrikül sistolü (kasılması) başlar, bu başlangıç 
trasede C ile gösterilmiştir, ventrikülün kontraksiyonu E de biter 
(Şekil 28), burada ventrikülün diastolü başlar ve bu G ye kadar devam 
eder. Atrium sistolü, atrium diastolü ventrikül sistolü ve ventrikül di-
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astolü şeklinde 4 fazı  olan bir kalb deviri (siklus)nin zamanı aşağıda 
gösterilmiştir. 

Şekil 28. Kurbağa kalbi atışlarının trasesi: A.B- Atrium sistolü, B.C- Atrium diastolünnü 
ilk kısmı, bu diastol hareketi F de tamamlanır., C.D.E- Ventrikül sistolü, E.F- Ventrikül 

diastolünün ilk kısmı, bu diastol hareketi G de tamamlanır. 

Atrium sistolü 
Atrium diastolü 

Ventrikül sistolü 
Ventrikül diastolü 

Kalbin total sistolü 
Kalbin total diastolü 

0.1 saniye 
0.7 " 
0.8 saniye toplam 
0.3 saniye 
0.5 
0.8 saniye toplam 
0.4 saniye 
0.4 
0.8 saniye total 

Atrium sistolü = 0.4 Total diastol 
0.1 saniye 

Atrium diastolü — Ventrikül sistolü = 0.4 Total sistol 
0.7 saniye 0.3 saniye 

Ventrikül diastolü 
0.5 saniye 

Bu tetkiklerden anlaşıldığına göre atrium sistolü diastolün 1 / 7 i 
kadar bir zaman alır ve ventrikül sistolünün 1 / 3 i kadar bir zaman-
da olur. Ventrikül diastolü de dakikada 70 atan bir kalbde sistolden 
% 25 daha uzun bir zamanalır. Bu suretle çalışan kalbe yeteri kadar 
bir dinlenme zamanı ayrılmış olur. Kalb atımı çok hızlanırsa diastol 
zamanı sistolden daha çok kısalır. 

Kanama olmayan kurbağa kalbinde yapılan denemede her sis-
tolde kalbin sertleştiği ve beyaz bir renk aldığı, volümünün azaldığı 
atrio-ventriküler oluğun aşağı doğru indiği fakat  tepenin yukarı doğ-
ru çıkmadığı görülür. Buna karşın diastolde kalbin kanla dolduğun-
dan kızardığı görülür. 
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KALB ATIŞLARININ SAYISI 
Kalb atışları, kişiden kişiye ve değişik şartlarda çok değişiklikler 

gösterir. Normal sayı 60-95 arasında değişir. Yetişkin kadında sayıer-
kekden fazladır.  Çocuklarda sayı fazladır.  Ayrıca kadın ve çocuklar-
da sayı kolaylıkla değişebilir. Kalb atışlarının sayısına tesir eden pek 
çok faktörler  vardır: yaş, vücut iriliği, vücudun pozisyonu, fizik  yor-
gunluklar gibi yeni doğanlarda kalb atışı dakikada 130-150, 10 yaşın-
da 90, yetişkinde 65-70 olur. Normal kişilerde kalb atış sayısının az 
olması kalbin kuvvetli olduğunun işaretidir. Kalb atışlarının sayısı kas 
çalışması, ateşli hastalıklar, heyecan, korku, sıcak, sıcak içkide, yük-
seğe çıkmalarda (dağ gibi) artar. 

HEP VEYA HİÇ KANUNU 

İskelet kasları ile kalb kasının herhangi uyarma karşısındaki 
kontraksiyonları birbirinden çok farklıdır.  İskelet kaslarına yapılan 
uyarılarda kontraksiyonun şiddeti ve yaygınlığı stimulusun şiddeti ile 
orantılıdır. Kalbde ise bu çok değişik ve farklıdır.  Kalbe yeteri kadar 
stimulus uygulandığı zaman, bunun şiddeti ne olursa olsun kontrak-
siyonların kuvveti aynı kalır. Bu olaya "Hep veya Hiç Kanunu" de-
nir. Bunu bir kurbağa kalbinde göstermek mümkündür. Kurbağa kal-
bi, sinüs ile atrium arasından bir ligatür ile bağlanırsa durur. Böyle 
bir kalb yarım dakikalık aralıklarla uyarılırsa, yeterli bir uyarma ile 
kalbin tümü kasılır. 

İskelet kası iplikleri ayrı ayrı, uyarılırsa aynı olay olur. İskelet 
kas iplikleri birbirinden sarkolemma ile ayrılmışlardır, bir iplikden u-
yarım diğerine geçmez. Kalb kaslarında ise iplikler birbiri ile temas-
tadırlar, birinden geçen uyarım, bütün ipliklere ve tüm kalbe yayılır 
ve kalb uyarım karşısında bir ünite gibi hareket eder. 

KALBDE REFRAKTER PERİOD 

Kontraksiyon halinde bulunan bir kalbe gelen uyarımlar ona et-
ki yapamaz, buna kalbin refrakter  periodu denir. Sistol halindeki kalb-
de irritabilite çok azalmıştır, bundan ötürü yapılan uyarılar bir netice 
vermez. Bir kaplumbağa kalbi sistol esnasında uyarılırsa (Şekil 29) 
kalb atım trasesinde bir değişiklik olmaz ve kalb normal ritm içinde 
atmaya devam eder. Sistol halindeki kalb uyarımlara karşı refrakter 
olduğundan kalb atım trasesinde bir değişiklik olmaz. Eğer kalb dias-
tole geçtiği zaman uyarılırsa (B) gayet çabuk olarak kalb kontraksiyona 
uğrar. (C\ Kalbin bu şekildeki atmasına ekstrasistol  veya prematür 
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ya da ektopik  atma denir. Ekstrasistolden sonra kalbdeki sükûnet saf-
hası uzar (D), buna kompansatuvar  poz ismi verilir. Kalb kasında uya-
rımın birikmesi ve iskelet kaslarında olduğu gibi, tetanus haline gel-
mesi söz konusu değildir. Bundan dolayı diastol esnasında gelen ten-
bihlere karşı ekstrasistol ile cevap veren kalbde bu anormal kontrak-
siyondan sonraki poz müddeti uzar. 

f\JKJV 
Şekil 29. Kaplumbağa kalbi atışlarında refrakter  period: A- Ventrikül sistolde iken uya-
rımlar, kalbe tesir etmez., B- Ventrikül diastolde iken verilen uyarım kalbde, C- Ekstra 

sistolünü meydana getirmiştir. D- Ekstra sistolden sonra kompansatuvar poz. 
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KALB KAPAKLARI 

Kalbde atriumlar ile ventriküller ve ventriküller ile aorta ve art. 
pulmonalisler arasındaki kapakların bir düzsn içinde açılıp kapan-
ması kalbe gelen kanın gerekli yerlere atılmasını sağlar. Normal hal-
lerde kapanan kapaklardan kan gerisi geriye dönmez, yani normal 
kalbde kanın regürjitasyonu yoktur. Kalbdeki kapakların açılıp ka-
panması ona tesir eden basınçlar arasındaki fark  ile oluşur. Atriumla-
ra kan getiren venalar ile atriumlar arasında kapak yoktur. Atriumlar 
içinde oluşan az miktardaki basınç kanın gerisi geriye venalara dönmesi 
için yeterli değildir. Atriumlardaki basınç çok yükselmez ve kendinden 
sonraki ventrikül basıncı atriumlardaki basınçtan çok fazladır.  Sistol 
esnasında sol ventrikül içindeki basınç bütün damar sistemi içinde 
bulunan en yüksek basınçtır. Ventrikülde diastol esnasında basınç 
atriumdaki basınçtan daha aşağı olur (Şekil 30). Kalb tam istirahat 

a , b 

Şekil 30. Kalb kapaklarının çalışması: a- Venae pulmonalis, b- Atrium, c- atrioventriküler 
kapak, d- Ventriculus, e- Aorta kapağı, A- Ventriküler diastol, B- Ventriküler sistolün 
erken safhası,  C- Ventriküler sistolün son safhası,  D- Ventriküler diastolün erken safhası, 

bu safhayı  A safhası  izler. Numaralar basınçları göstermektedir. 
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halinde ve tam dilate olmuş vaziyette iken (A) aorta ve Art. pulmona-
lislerdeki basınç kendine kan gönderen ventriküllerdeki kan basıncın-
dan daha fazladır,  bundan ötürü valvula semilunaliskr  kapanır. Ve-
nalardan atriumlara gelen kan atriumlarda kan basıncının artmasına 
sebep olur. Bu basınç ventriküllerdeki basınçtan fazladır  böylece at-
rioventriküler kapaklar açılır (Şekil 30 A). Bundan sonra ventrikül-
lerdeki kontraksiyon başlayınca içlerindeki basınç yavaş yavaş yükse-
lir ve bu da kapaklarda B ve C de görüldüğü gibi şekil değişikliklerine 
sebep olur ve bu zaman semilunar kapaklar açılarak kan yüksek ba-
sınçla aorta ve art. pulmonalis'c  atılır. Bundan sonra ventriküllerde 
diastol başlar ve kapaklar üzerine tesiri D ve A da görüldüğü gibi o-
lur. Kapakların çalışması aşağıda özetlenmiştir: 

Valvül Yetmezliği: 

Kalb kapakları iyi kapanamaz ise kanın bir miktarı geri döner, 
bu hale regürjitasyon denir. Mitral kapağında böyle bir yetmezlik 
olursa sol ventrikülün sistolünde kanın bir miktarı sol atriuma geri 
döner. Kapakların iyi kapanmamasına kapak  yetmezliği  (valvül  yet-
mezliği,  valvül  insüffisansı)  denir. Yetmezlik kapakların yerine göre 
isim alır: Trikuspit, mitral, aort, pulmoner yetmezlik gibi. Burada bir 
trikuspit yetmezliği anlatılacaktır. Trikuspit kapağı yetmezliği doğ-
malık veya sonradan olur. Kızıl ve difteri  gibi bir hastalık neticesi ka-
paklarda iltihap olur. İltihap neticesi kapaklar birbirine yapışır ve a-
rada küçük bir delik kalır ve kapaklar sağ ventrikül sistolünde tam 
kapanamaz ve bir miktar kan sağ atriuma kaçar. (Şekil 31 A) da nor-
mal bir sirkülasyon görülmektedir. Sağ ventrikül (V.D.) kasıldığı za-
man trikuspit kapağı kapanır. Sol ventrikül (V.S) kasıldığı zaman 
mitral kapakları kapanır. Bu zaman sağda, kan art. pulmonalis'e  (b) 
solda aorta'ya  geçer (a). (Şekil 31 B) de trikuspid yetmezliği olan bir 
kalbin şematik resmi görülmektedir. Sağ ventrikül kasıldığı zaman kan 
art. pulmonalis (4) e atılır, fakat  yetmezlik dolayısı ile iyi kapanamı-
yan trikuspid kapağından bir kısım kan (3) sağ atriuma geçer ve sağ 
atriumda basınç artar ve bu nedenle sağ atriuma kan getiren V.C. su-
perior (1) ve V.C. inferior  (2) kanlarının buraya gelmesi güçleşir. Böy-

Ventriküler sistol 

Ventriküler diastol 

1 . Atrioventriküler kapakların kapanması B 
2. Semilunar kapakların açılması C 

3 . Semilunar kapakların kapanması D 
4 . Atrioventriküler kapakların açılması A 
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lece kapiller sahada birikme ve kapiller dolaşımda ağırlaşma olur (pas-
sif  konjessiyon) bunun neticesi doku beslenmesi bozulur. 

K. 

Şekil 31. Trikuspid kapaklarından regurjitasyon: A.D.- Atrium dexter, V.D.- Ventricu-
lus sinister, V.C.S.- V. cava süper., V.C. 1-V. cava inferior,  a- Aorta, b- Art. pulmonalis, 
c- Venae pulmonales, 1,2- V. cav. sup. ve v. cav. inf.,  3- Sağ ventrikülden sağ atriuma 
kanın regurjite olması, 4- Bir kısım kanın sağ ventrikülden art. pulmonalis'e geçişi. 

Regürjitasyon olduğu zaman atriumda basınç 35-40 mmHg. ya 
kadar yükselir. 

Valvül Darlığı: 
Kapaklar arasındaki yapışıklık bazen kapak aralıklarının daral-

masına sebep olur. Böyle hallerde kanın bir boşluktan diğerine geç-
mesi güçleşir. Örneğin mitral darlığında kan sol atriumdan sol vent-
riküle yeteri kadar geçemez, kan atriumda ve akciğerlerde birikir. Art. 
pulmonalis kapağı darlıklarında kan akciğerlere atılamaz. Bu gibi 
şahıslarda kanın akciğerlerde oksijenlenme işi bozulur tve siyanoz 
meydana çıkar. Kapak daralmaları mitral darlıklarında olduğu gibi 
romatizma hastalığının bir komplikasyonu olarak, mitral kapağının 
iltihaplanıp yapışmasından da olur. 

KALB KATETERİZASYONU 

Kalb boşluklarına damar yolu ile kateter sokup bunların içinde-
ki basınç ve 0 2 saturasyonunu ölçmek mümkündür. Kalb boşlukla-
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rina kateter koymaya kalb kateterizasyonu denir. Kateter sağ veya sol 
kalbe konur, buna göre sol kalb  kateterizasyonu  veya sağ kalb  katete-
rizayonundan  söz edilir (Şekil 3'2). 

Şekil 32. Kalb kateterizasyonunun şematik resmi: A- Vena cephalica, B- Vena cava supe-
rior, C- Aorta, D- Arteria femoralis,  E- Kateter. 

Sağ kalbe kateter koldaki v. cephalica veya v. basilica'dan  konur. 
Buradan sokulan özel kateter v. cava superior yolu ile sağ atriuma girer, 
kateter bir manometreye bağlanarak sol atrium basıncı ölçülür. Nu-
mune kan alınarak O 2 miktarı tayin edilir. Sol kalbe kateter koymak 
için arter yolu kullanılır. Art. Femoralis'den sokulan kateter aorta 
yolu ile sol ventriküle ve buradan sol atriuma sokulur. Aynı şekilde boş-
lukların basıncı ölçülür. Numune kan alınarak O 2 miktarı tayin edi-
lir. Kalb kateterizasyonu ile kalb boşluklarının birbiri ile iştiraki olan 
doğmalık hastalıkların veya diğer sonradan olma kalb hastalıklarının 
teşhisi yapıhr. Boşluklara kateter yolu ile opak madde verilerek boş-
lukların ve bunlardan çıkan büyük damarların ve kalbin besleyici 
damarları olan art. coronaria'larm  röntgen filmi  alınabilir. Koroner 
damarların filmini  almaya Koroner anjiyografi  denir. 
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KALB ŞİRÜRJİSİ 

Eskiden (25-30 seneden evvel) kalbin doğmalık ya da sonradan 
olma hastalıklarında şirürjikal tedavi yapılamazdı, 25-30 sene evvelin-
den bu yana kalb hastalıklarında şirürjikal tedavi başarı ile uygulan-
maktadır. Son 15 seneden beri kalp defektleri  muvaffakiyetle  ka-
patılmakta, bozuk olan kalb kapakları değiştirilerek yerine yapay 
kapaklar takılmaktadır. Son senelerde başarı şansı az olmakla beraber 
kaza ile ölen şahısların kalbleri hasta şahısların kalbi yerine konabil-
mektedir. Bu ameliyata (Kalb  Transplantasyonu  = Kalb  nakli)  den-
mektedir. 

Kalbde ameliyat iki türlü uygulanır. Biri kapalı kalb ameliyatıdır. 
Bunda kalbe atriumlardan parmak ile girilerek bu mitral darlığı ge-
nişletilir. Kalbin yetmezlik gösteren kapağı tamir edilir. 

Diğer bir ameliyat tarzı, kalb boşluklarının açılarak ve görerek ya-
pılan ameliyattır. Buna açık kalb ameliyatı denir. Bunda atrium ve 
ventriküller arası defektler  tamir edilir, kapaklar değiştirilebilir. Bu 
ameliyatın yapılabilmesi için kalbe kan gelmemesi lâzımdır. Bunun 
için yapay akciğer kalb makinası ile ekstrakorporeal dolaşım temin 
edilir. Kalbe gelen kan, akciğer kalb makinasından geçirilir ve sonra 
arter sistemi içine verilir. 

EKSTRAKORPOREAL DOLAŞIM VE YAPAY AKCİĞER 
MAKİNASI 

Kalbi açarak ameliyat yapmak için kalbe gelen kanı bir sisteme 
almak ve kalbi kansız ve hareketsiz bırakmak lâzımdır. Bunun için vena 
cava superior ve inferiorlara  sağ atrium içinden birer kanül konur, bu 
kan venöz kandır, bunu bir cihaz içinde 0 2 ile karıştırmak ve hemoglo-
bini Oz ile satüre etmek lâzımdır. Kanın 0 2 ile teması muhtelif  metod-
larla yapılır. Örneğin, 0 2 kan içine gaz habbeleri halinde verilebilir 
veya gaz 0 2 bir zardan geçerek kan ile temas eder, ya da kan geniş bir 
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yüzeye yayılarak 0 2 ile temas ettirilir (Şekil 33, 34), oksijenlenmiş 
kan bir pompa ile büyük arterlerden biri içine sevkedilir. Genellikle 
bu iş için art. femoralis  kullanılır. Pompadan basınçla arteriyel sistem 
içine giren kan, bütün vücuda (boyun, akciğer vs.) yayılır. Aortanın 
kalbden çıktığı yere kadar da gelerek koroner arterlerin içine girer 
ve kalbi sular. Vücud dışında gerçekleştirilen bu dolaşıma ekstrakor-
poreal sirkülasyon (dolaşım) denir. Sistemde kanın oksijenlenme işi-
nin yapıldığı yer akciğer yerine, pompada kalb yerine geçer. Kanın 
vena cava inferior  ve superiordan alınarak oksijenlenme sistemin-

verilmesi. a- V. Cava sup. b- v. cava, inf.,  c- Aorta içine kan vermek için kanül konması, 
d- Art. ili. exter., e- Oksijenatör, f-  pompa, g- V. cav. sup. ve inf.  dan alınan kan Y tüpün-

den geçerek oksijenatöre gider. 
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den ve pompadan geçirilerek bir artere vermek için kullanılan maki-
naya kalb akciğer makinası ismi verilir. 

Şekil 34. Kalbden alınan (V.C. İnf  ve sup.) kanın geçirildiği oksijenatörlerin muhtelif 
tipleri, h- Venöz kan girer, j- Oksijen girer, k- Oksijenlenmiş kan hastaya gider, 1- Kan, 

m- Zar, n- 0 2 
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KALB SESLERİ 

Kalbin atışlarını, kalbin apeks (tepe, zirve)ine konan bir parmak-
la duymak mümkündür. Kalbin tepesini sol dört veya beşinci kabur-
galar arası aralık da, göğüs kemiğinin kenarının 4-6 cm dış tarafın-
da elle duymak mümkündür. Buraya kulak konur veya stetoskopun 
tamburu yerleştirilirse kalb atışları ile beraber iki ses duyulur. Bun-
lara kalb sesleri denir. Bu seslerden biri ventrikül sistolü süresinde 
duyulur ve buna sistolik  ses veya birinci ses denir, diğer ses diastol 
süresince duyulur, buna da diastolik  ses veya ikinci ses denir. Birinci 
ses veya sitolik ses ikinci sesden daha uzun süreçli ve fakat  tonu on-
dan daha düşüktür. Birinci ses ile ikinci ses arasındaki poz birinci sesi 
izleyen ikinci sesden sonraki pozdan daha kısadır. Sistolik veya birin-
ci ses en iyi sol 5 nci kaburga aralığında, kalb apeksi üzerinden duyu-
lur. Bu aralığa kulak ya da stetoskopun tamburu konursa birinci sesi 
net bir şekilde duymak mümkündür. İkinci sesi en iyi, aorta veya pul-
moner odaklarında duymak olasıdır. Sağ ikinci enterkostal (kaburga 
arası) aralığa stetoskop konursa ikinci ses net olarak duyulur, duyu-
lan ses aorta kapağının kapanmasından ileri gelir. Sol ikinci kaburga 
aralığından net bir şekilde duyulan ikinci ses pulmoner kapaklarının 
kapanmasından ileri gelir. 

SİSTOLİK (BİRİNCİ) SES 
Birinci sesin oluşumu hakkında değişik fikirler  vardır. Genel-

likle kabul edilene göre atrioventriküler kapakların veıtriküler sistol-
de kapanması bu sesi husule getirir. Ventriküler sistol sürecinde atri-
oventriküler kapaklar birdenbire çok hızlı bir vibrasyona uğrar, bu 
vibrasyon kana kalb adalesi ve göğüs duvarına yayılır ve göğüs ste-
toskop ile dinlenince bu ses işitilir. Bundan başka ventrikül kası sı-
kıştığı zaman tırmalar gibi bir ses çıkar ve bu ses kapanan atriovent-
riküler kapakların vibrasyonundan çıkan ses ile birleşir. Kalb atımı 
kuvvetli olduğu zaman birinci ses daha belirgin ve kuvvetli olur. Birin-
ci ses lab sesine uyar. 
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Çarpan bir kalbde kapaklar kapanamaz ise birinci sesin yüksek 
perdeden sert olan kısmı kaybolur, buna karşın alçak perdeden mırıl-
tı kısmı devam eder. (Valvüllerin tam kapanmadığı hallerde atrium-
lara regürjitasyon olur ve bu gibi hallerde dinleme ile bu üfürüm  (sufl, 
mürmür) sesi alınır). 

DİASTOLİK (İKİNCİ) SES 

İkinci ses sağ ve sol ikinci kaburgalar arası aralıkta iyi duyulur. 
Gerek aorta ve gerekse pulmoner arterdeki semilunar kapakların di-
astol sürecinde, kapanırken meydana getirdikleri vibrasyondan oluşur. 
İkinci ses dap sesine uyar. Lap-dap, lap-dap birbirini kovalar. 

ÜÇÜNCÜ SES 

Bir çok genç kişilerde diastolün 1 / 3 zamanında bir diğer ses işi-
tilebilir. Buna üçüncü ses denir, yumuşak, aşağı perdeden bir sestir. 
Büyük bir olasılıkla ventriküllerin büyük bir hızla dolarken kanın sü-
ratli hücumunun husule getirdiği vibrasyondan ileri gelmektedir. Bi-
rinci sesin süresi 0,15 saniye ve frekansı  25-45 hz dir. İkinci ses 0,12 
saniye sürer, frekansı  50 hz dir. Birinci ses, eğer kalb çarpma adedi 
yavaş ise, yumuşaktır. Halbuki ikinci ses, aorta ve pulmoner arterdeki 
diastolik basınç yüksek ise, gürültülü ve keskindir. 

ÜFÜRÜM (SUFL, MÜRMÜR) 

Üfürüm  anormal bir sestir ve genellikle dudaklar kapalı iken puf 
diye çıkarılan sese benzer. Üfürüm  kanın dar bir yerden geniş yere 
çıkarken yaptığı bir sestir. Kalb kapaklarında (Örneğin mitral veya 
trikuspit kapaklarında) bir darlık olduğu zaman atriumlarm sisto-
lünde kan bu daralmış kapaklar arasından geçerken bir üfürüm  sesi 
oluşur. Bu ses kapakların göğüsteki odaklarından dinlenir. Mitral ve 
trikuspit darlıklarında bu üfürüm  ventriküler birinci sesden hemen ön-
ce olur, bundan ötürü buna presistolik  üfürüm  denir. Bu kapaklarda 
bir yetmezlik var ise üfürüm  ventriküler sistol sürecinde duyulur buna 
sistolik  üfürüm  denir. Aorta ve pulmoner kapaklarda darlık olursa 
bunlara uyan odaklarda sistolik üfürüm  duyulur. Eğer pulmoner ve 
aorta kapaklarında yetmezlik olursa ikinci sesle beraber üfürüm  du-
yulur, bu sufl  (üfürüm)  diastoliktir ve kapaklara uyan (Aorta için 
ikinci sağ kaburga aralığı arteria pulmonalis için ikinci sol kaburga 
aralığı) göğüs bölgesine konan stetoskop ile dinlenir. Üfürümlerin 
yerine ve özelliğine göre kalb veya damarlardaki hastalıklara teşhis 
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koymak mümkün olur. Açık kalmış ductus  arteriosus,  forametı  ovale 
gibi doğmalık hatalıklarda arterio-venöz  fistüllerde,  anevrizma (damar-
ların anormal genişlemesi) larda hastalık olan yerde üfürüm  duyulur. 

PERİCARDİUM (PERİKARD) 

Kalbin dışını saran kuvvetlibir zardır, iki yaprağı vardır. Lamina 
visceralis, kalbin üzerine sıkıca yapışmıştır buna epicardium denir. 
Lamina parietalis kalbi bir kese gibi sarar, kalbden çıkan ve kalbe giren 
damarlara ve diafragmanın  centrum tendineumuna sıkıca yapışıktır. 
İki yaprak arasında lemfa  tabiatında bir sıvı vardır. Bunun miktarı 
azdır, bir nevi kalbin hareketlerinin rahat yapılmasında makina yağı 
gibi tesir eder. Kalb genişlemelerine uyarak perikard gerilir ve geniş-
leyebilir. Kalb yaralanmalarında perikard kesesi içine toplanan kan, 
kalbdeki delik üzerine tampon tesiri yaparak, kanamanın durmasına 
yardım edebilir. Tüberküloz veya diğer mikroorganizmalarla perikard-
da iltihap ve yapışıklıklar olabilir. İki zar birbirine yapışır ve kalmla-
şarak kalbi bir zırh gibi sarabilir, bu hale pericarditis  constrictiva  de-
nir. Bu hastalıkta kalbin çalışması ve venöz kanın kalbe dönmesi 
ğüçleşir. Karaciğer şişer ve siroz olabilir (Pick sirozu). 

STARLİNG'İN KALB YASASI 

"Fonksiyona başlamadan evvelki kalb kası ipliklerinin başlangıç 
uzunlukları, fonksiyon  haline geçen, yani kontraksiyon yapan kalbin 
gücünü tayin eder". Şöyleki iskelet kasına yüklenen ağırlık artarsa 
kasın kontraksiyon gücüde artar. Bu ağırlık artmasının muayyen sınır 
lar içerisinde olması lâzımdır. Kasa yüklenen ağırlığın artması ile 
kontraksiyon gücünün artması yüke karşı kas ipliklerinin gerilmesin-
den olur. Ayni durum kalb kası içinde söz konusudur. Fazla hacimde 
venöz kan kalbe geldiği zaman, diastolde dolmanın artması, sağ kal-
bin kas ipliklerini gerer. Bu gerilme bir noktaya kadar kontraksiyon 
gücünü arttırır ve bunun neticesi ventrikül fazla  miktarda kan volü-
münü damarlara atar. Buna Starling Kanunu denir. Bu kanun tersi-
ne de çalışır. Örneğin çok kanama neticesi sistolik ve diastolik kan 
basıncı düşer, ventıiküle gelen kan miktarı azalır, bunun neticesi kalb 
kası iplikleri az gerilir. Netice olarak kalb atımı, hızlı olmakla bera-
ber zayıflar,  sistolik ve diastolik basınç normalin altına düşer. 

KALB REZERVİ 
Kalbin kan basıncını bazal basıncın üzerine çıkarmak ve oldukça 

fazla  bir kanı, damarlara atmak için yeteri kadar bir enerji kapasitesi 
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vardır. Kalbin bu enerji kapasitesine kalb  rezervi (kardiak rezerv) 
denir. İskelet kasına yüklenen yük belli bir noktayı aşarsa, kas tarafın-
dan yapılan iş azalmaya başlar, en sonunda mekanik iş görülemez 
olur. Kalbin Starling yasası da belirli bir noktaya kadar iyi işler, bu 
belirli noktaya "Kalbin fizyolojik  kapasitesi" denir. Kalbin diastol-
de dolması ve buna bağlı olarak kas ipliklerinin gerilmesi bu noktayı 
aşarsa ventriküllerin yaptığı itici kuvvet azalır ve netice olarak aorta 
ve arteria pulmonalise kan atılamaz olur. Bu durumda atrium tam ola-
rak boşalamaz ve venalarda kan akımı güçleşir, buna "venöz staz" 
denir. İskelet kaslarının kuvveti şahıstan şahısa değiştiği gibi, kalb 
rezervide kişiden kişiye değişir. Kalb rezervinde ileri derecede bir 
bozukluk olursa, şahısda soluma güçleşir, yorgunluk olur, kolayca 
bayılır "angino pectoris" denilen göğüs ağrısı olur. Siyanoz ve ödem 

A- Cortex cerebri, B- Hypothalamus, C- Kardioinhibitor merkez, D- Kardioakselerator 
merkez, 1- Art. carot. interna, 2- Art. carot. comm., 3- Arcus aorta, 4-Atrium, 5- Ventri-
culus, 6- V. cava, 7- Vagus, 8- Sinüs caroticum, 9- Sinüs caroticum siniri, 10- Aorta siniri. 
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meydana çıkar. Ödem daha çok ayak ve ayak bileklerinde olur. Bu 
hal daha ağırlaşırsa kalb yetmezliği olur. Kardiak rezerv enerjisini 
azaltan pek çok hastalıklar var ise de bilhassa çocuklukta geçirilen 
romatizma hastalığının bu hususta çok önemli bir yeri vardır. 

KALB KOMPANSASYONU 

Kalbin bozuk çalışmalarında ve bilhassa kapak bozuklukların-
da doku beslenme bozuklukları çok ileri devirlerde olur. Bozulan ka-
pak fonksiyonları  kalbin fizyolojik  rezervi ile yenilir. Örneğin aorta-
nın semilunal kapaklarında yetmezlik olduğu zaman sistolde atılan ka-
nın bir kısmı ventriküle regürjite olur. Eğer burada sistolik volüm nor-
malde olduğu gibi aynı kalsa idi, dokulara az kan gider ve doku bes-
lenmesi bozulurdu. Halbuki, bu gibi hallerde regürjite olan kan kalb 
kas liflerinin  gerilmesine yol açar ve kalb kas kontraksiyonu daha 
enerjik bir şekilde yapılarak sistol atım hacmi fazlalaşır.  Böylece do-
kularda beslenme bozukluğu önlenmiş olur. Diğer bir deyimle regür-
jite olan kan dolayısı ile doku beslenmesine yetmeyecek kan, kalbin 
atım hacminin artması ile önlenir. Buna kalbin kompansasyon fonk-
siyonu denir. Kalb kapaklarındaki bozukluk uzun devam ederse kalb 
kası hipertrofiye  (kalınlaşır) olur ve doku beslenmesi uzun müddet 
böylece önlenir. Her kalbin kendine göre bir ihtiyat (rezerv) yahut 
kompansasyon kudreti sınırı vardır. Bu sınır aşılana kadar kalb bazal 
kan basıncını temin eder. Sınır aşılırsa kalbde yetmezlik olur. 

KALBİN BESLENMESİ 

Kalb kası arteria coronaria'lar ile beslenir. Bu arterler sağ ve sol 
olmak üzere iki tane olup, aortanın hemen başlangıcından çıkarlar ve 
kalb kası içine girerek geniş bir kapiller ağ yaparlar. Bu kapiller ağ 
kas hücreleri etrafında  bulunur. Kapillerlerde dolaşan kan toplana-
rak vena coronaria'ları yaparlar, bunlarda sağ atriuma dökülürler. 

Koroner arterler sistolde atılan kanın % 3-10 unu alırlar. Koro-
nerlere kan, kalbin diastolü esnasında dolar ve kalb sistol halinde iken 
boşalır. 

Koroner damarların genişleme kabiliyeti vardır. Kalbin çok ça-
lışmasının gerektiği hallerde, örneğin koşmak ağır işlerde çalışmak 
gibi, ya da O2 taşıyıcı eritrositlerin azaldığı kansızlık hallerinde kalb 
kasına gereksindiği kanı temin için koronerler 4-5 m sli genişler. Bu 
özellikler dikkate alındığında kalbin beslenmesinin bozulması için, 
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koroner dolaşımın büyük bir bozukluğa uğraması, kalb rezervinin a-
zalması lâzımdır. Böyle hallerde kalb yetmezliği baş gösterir. 

Koroner damarların herhangi bir yerinde tıkanması kalb kasının 
o bölgesine O2 gitmesini önler, anoksik bir durum ortaya çıkar. Bu 
durumda laktik asid ve buna benzer maddeler ortaya çıkar ve birikir. 
Bu maddeler sinir uçlarını uyararak şiddetli ağrıların meydana çık-
masına neden olur. Bu ağrıya angina pectoris (angine de poitrine), 
göğüs ağrısı ismi verilir. Çok şiddetli, kıvrandırıcı bir ağrıdır, ekseriya 
sol kol ve sol omuza yayılır, bazen sırta, karına da yayılabilir. Ağrı 
bazen göğsün sıkışma hissi ile beraber olur. Karın hastalığını taklit 
eden kalb ağrıları da vardır. Kalb ağrısı bazen koroner damarların 
spazmından ileri gelir. 

Koroner damarların tıkanması genellikle atriosclerosis denilen 
bir hastalık neticesi damarların sertleşmesi ve daralmasından ileri ge-
lir. Bundan başka emboli ve tromboz da koroner damarları tıkayabilir. 

Angina pektoris erkeklerde kadınlardan çok görülür. Bu gibi 
hallerde heparin ve dikumarol gibi antikoagülan ilâçlar tedavi mak-
sadı ile kullanılır. Son zamanlarda bu hastalığın ve diğer trombotik 
hastalıkların tedavisinde aspirin muvaffakiyetle  kullanılmaktadır. Angi-
na pectoris, anemi, çok ağır çalışmak, anoksi, çok düşük diastolikba-
sıncın bulunduğu hallerde kolayca meydana gelebilir. Koroner Tr-
omboz'un çok şiddetli olduğu hallerde ventriküler fibrilasyon  ve bu-
nun neticesi ölüm olabilir. Koroner arter trombozu neticesi kalb kası 
belli bir yerde beslenemez ve ölür buna kalb  enfarktüsü  denir. Enfark-
tüs'ün genişliğine göre belirtiler az veya çok şiddetli olur. Geniş en-
farktüslerde  ölüm kaçınılmaz olabilir. Fazla yemek yemek, heyecan, 
tütün kullanmak, arteriollerin spazmı dolayısı ile Angina Pectoris 
oluşmasını kolaylaştırır. 

KALBİN ENERJİ GEREKSİNMESİ 

Kalb kası diğer kaslar gibi, ayni tip gıda maddelerinden enerji 
sağlar. Yağlara ilâve olarak kalbin kullandığı yakıt laktik asid ve pi-
rüvik asiddir, bu maddeler iskelet kaslarının aktivitesi esnasında ge-
nellikle glukozdan meydana gelirler. Bu maddelerin metabolize olup, 
enerji meydana getirmesi için O2 ye ihtiyaç vardır. Kalb metaboliz-
ması aerobik ortamda olur; bundan dolayı kalb adalesinin O2 sizliğe 
tahammülü yoktur. Bilhassa ameliyat ve narkoz esnasında kişi yeteri 
kadar O2 alamazsa kalb durabilir. Kalb durmalarının en mühim se-
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heplerinden biri kalb adalesinin yeteri kadar 0 2 alamayışıdır. İskelet 
kaslarının tersine olarak kalb kasının 0 2 sizliğe dayanıklılığı yoktur. 

Kalb nekadar çok iş yapmaya zorlanırsa, meydana çıkan enerji-
den faydalanması  o kadar kolay olur. Diğer bir deyimle atım hacmi 
attıkça kalbin mekanik etkinliği de artar. 0 2 azalması ve COz çoğal-
ması neticesi kapillerler genişlediği hallerde, kalb kası için lüzumlu 
yakıt daha kolay temin edilir. 

İNORGANİK TUZLARIN KALBE ETKİSİ 

Kalb faaliyeti  için enerjiye ihtiyaç vardır ve bu enerji organik 
maddelerden elde edilir, fakat  yalnız organik maddelerin bu işe ye-
terli olmadığı bu iş için organik olmayan tuzlara da ihtiyaç olduğu bi-
linmektedir. Tecrübe hayvanlarında kalbin en iyi Ringer solusyonu 
içinde hareket ettiği tesbit edilmiştir. Bir kurbağa kalbi % 0.9 NaCl 
solusyonu içinde, oldukça uzun zaman faaliyetine  devam eder, uzun 
bir zaman sonra kalb hareketleri zayıflar,  bu zaman solüsyon içine 
CaCl2 solüsyonundan 3-4 damla damlatılırsa kalbin kontraksiyon kuv-
veti artar. Genellikle saf  sodyum tuzu kalb ve protoplazma için tok-
sikdir, bu toksik tesir CaCl2 ile nötralize edilir. Ringer solusyonu i-
çinde NaCl ve CaCl2 den başka KC1 vardır: 

Ayrıca bu solüsyon içine tampon olarak sodium bikarbonat ko-
nur. K kationu kalbde relaksasyonu kolaylaştırır. Eğer K iyonu çok 
fazla  olursa kalb kası relaksasyona uğrar ve tamamen durabilir. Kal-
sium klorür kalbin tonusünü fazlalaştırır,  fazla  olduğu zaman kalbin 
durmasına neden olur. Burada Ca ve K kationları kalb üzerine anta-
gonist olarak etki yaparlar. Sodium klorür esas olarak osmotik basınç 
temin eder. 

Herhangi bir memeli hayvan kalbi çıkarılıp, koroner damarlar-
dan oksijenli Ringer solüsyonu ve glukoz verilirse uzun zaman kalbi 
çalışır. Ekstrasellüler sıvıdaki K+ yoğunluğundaki değişiklikler kalb 
adalesinin uyarılması ve bu uyarılmanın iletilmesi ve kalb ritminde gö-
rünür şekilde etki yapar. Ekstrasellüler sıvıdaki K+ un azalmadı ve 
çoğalması uyarım ve iletimi zayıflatır.  Normalden yüksek (Normal 
% 19-20 mg = 4-5 mEg/ L) yoğunluktaki K+ iletimde aşikâr depres-
yon yaparak kalbi diastolde durdurur. K+ normalden düşük seviyede 

NaCl 
CaCl2 

KC1 
0,024 % 
0,042 % 

0,9 % 
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ise kalb durması sistolde olur. Potasium azalması ve çoğalması EKG 
de değişiklikler meydana getirir. 

Ca++ yoğunluğunun çoğaldığı hallerde kalbin kontraksiyonu ar-
tar. ekstrasistoller oluşur. Kalsium ionunun kanda çok yükseldiği 
hallerde kalb sistolde durur. Ca++ azlığında kalb kontraksiyonu za-
yıflar,  elektrokardiogramda QT mesafesi  uzar. 
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KALBİN SİNİRSEL KONTROLÜ 

Vücudun metabolik işlemlerini yapabilmesi için, kalbin belirli 
bir zaman içinde yeteri kadar kam vücudun her tarafına  göndermesi 
lâzımdır. Kalbin bu işini yapabilmesi için yeteri kadar sistol hareketi 
yapması lâzımdır. Buna kalbin atım hacmi denir. Vücudun kana ihti-
yacı ve bunun miktarı sık sık değişir, buna göre de kalb atımı, atım 
hacmi, sistolik basınç kuvveti, kan ihtiyacına göre, yeni duruma adap-
te olur. Koşmak, yorulmak, heyecanlanmak gibi durumlarda kalb 
aktivitesi artar. Kalbin ihtiyaca göre aktivitesini çoğaltması \e azalt-
ması sinirsel ve humoral yol ile kontrol edilir. Sinirsel etkiler vagus 
ve sempatik yol ile kalbe iletilir. 

VAGUS SİNİRLERİ 
Vagus sinirleri tavşanlar ve köpeklerde boyun diseksiyonu ile 

kolayca bulunur. İnsan ve hayvanlarda vagus sinirleri boynun iki 
tarafında,  gırtlağın yan taraflarında  v. jugularis interna ile art. carotis 
communisin hemen arka tarafında  bulunur. Vagus sinirleri medulla 
oblongata (Bulbus) dan çıkarlar. Beyinden çıkan 12 çift  sinirden 10 
ncu olanıdır. Bu sinire "Nervus pneumogastricus" da denir. Beyinden 
çıktıktan sonra boynun iki yanından geçerek göğüs içine girerler. Gö-
ğüste yemek borusunun iki yanından ilerlerler aşağılarda sağdaki va-
gus yemek borusunun arkasına, soldaki vagus da yemek borusunun 
önüne geçerler. Bundan dolayı üst tarafta  sağ ve sol denildiği halde 
aşağı taraf'a  ön ve arka vagus denir. Buradan sonra vagus sinirleri 
mibe bağırsak, pankreas, karaciğere ve safra  kesesine giden dallar 
verirler. Göğüs içinde iken kalb, akciğer, bronşlar, trachea ve oesop-
hagus'a dallar verirler. 

Vagus'un kalbe gönderdiği dallar hem afferent  (duygu), hem de efe-
rent (motor) dirler. Motor olan efferent  iplikler, preganglioııik iplikler 
olup, kalb duvarındaki küçük bir ganglionda sonlanırlar.Buradan çıkan 
postganglionik iplikler sinoatrial ve atrioventriküler düğümler ile bis 
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demetine yayılırlar. Böylece vagus yolu ile gelen uyarımlar kalb du-
varındaki gangliondan geçerek kalb içine yayılırlar. 

VAGUS'UN KALB ÜZERİNE İNHİBİSYON ETKİSİ 
Köpek veya tavşanlarda, boyundaki vaguslardan biri kesilirse, 

hiç bir değişiklik olmaz veya çok az bir değişi klik olur. Fakat iki va-
gus siniri birden kesilirse, kalbde aşikâr bir hızlanma olur. Çünkü 
kalb üzerine inhibisyon tesiri yapan vagus (parasempatik) ortadan 
kalkmıştır, kalb sempatik sinir sisteminin etkisi altına girmiştir. Sem-
patik sinir sistemi kalb hareketlerini hızlandırır. 

Vagus siniri uyarılırsa ya kalb atımı adedi azalır veya atım adedi 
değişmeden kuvveti azalabilir, ya da kalb vurmaları tam olarak du-
rur. Kalbin Vagus uyarılması ile vurmalarının yavaşlaması veya kalbin 
durması, sinoatrial düğümün uyarılmasının azalmasından ve atrio-
ventriküler hüzmenin iletim kapasitesinin düşmesinden ileri gelir. 
Vaguslarm ventrikül kaslarına direkt tesiri yoktur. 

Eğer bir vagus siniri kuvvetle uyarılmaya devam edilirse durmuş 
olan kalb de arada bir atımın olduğu görülür buna vagal kaçak feno-
meni denir. Kalbin inhibisyonundan sonra olan bu atım vagal stimü-
lasyondan evvelki kalb atımından daha kuvvetü olur. 

KALB İNHİBİSYONU VE KAN BASINCI 

Kalb çalışmasında belirli bir azalma olursa, bunu izleyerek kan 
basıncında da bir düşme olur. Kalb inhibisyonu sonucu kan basıncı-
nın düşmesi dokuların yeteri kadar O 2 alamamasına ve CO2 den te-
mizlenememesine sebep olur. Bunun neticesi vücutta bir çok organla-
rın fonksiyonu  bozulur. Bundan en çok etkilenen organ merkezi sinir 
sistemidir. Bilhassa cerebellum ve beynin ön kısmı bundan çok etki-
lenir. Beynin ön kısmı heyecan, şuur gibi fonksiyonların  oluştuğu 
yerdir. Cerebral hücreler 0 2 siz kaldığı veya CO2 le çok temasa geldi-
ği zaman şuur bozulur, bunun neticesi baygınlık veya senkop husule 
gelir. 

Vücut ısısı 85 °F e düşürülürse O 2 kullanılması ve C 0 2 meydana 
gelmesi o kadar azahr ki, beyin hücrelerinde haraplık husule gelme-
den kalb otması tam olarak 5 dakika durdurulabilir. 

KALBİN İNHİBİTÖR MERKEZİ 

Bulbus'da kardioinhibitör bir merkez vardır ve buradan vagusun 
kalb üzerine inhibisyon yapan iplikleri çıkar. Bu iplikler afferent  si-
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nir iplikleri ile bu merkezde temasa gelerek refleks  arkını tamamlar-
lar. Bulbus'daki kardioinhibitör merkez üzerine yüksek beyin merkez-
lerinden gelen impuls'lar ile vücudun yüzeyinden kalkan afferent  duy-
gu sinirlerinin götürdüğü impulsların etkileıi vardır. 

REFLEKS KALB İNHÎBÎSYONU 

Organizmanın bir çok yerlerinden kalkan ımpulslar afferent  yol-
lar ile medulla spinalis'den geçerek medulla oblongataya giderler, bu-
radan da kalbin inhibitör merkezine atlayarak vagus yolu ile kalb 
üzerine tesir ederler. Karına vurmak bağırsakları sıkıştırmak, testis-
ler üzerine vurmak gibi hallerde refleks  olarak kalbin yavaşlamasına 
bazen de kalbin durmasına sebep olması kalbe olan refleks  inhibitör 
etkilerdendir. Mide, periton hastalıkları, dispepsi, orta kulak iltihabı 
gibi hallerde de refleks  olarak kalb yavaşlar. Soğuk suya dalma hal-
lerinde de bazen ölüm husule gelmesi refleks  kalb durmasındandır 
irrite edici gazların inhalasyonu, Trachea, bronş ve akciğerlerdeki duy-
gu siniılerini stimüle eder ve refleks  yol ile kalbi durdurulabilir. 

Bunlara örnek bir deney kurbağalarda yapılabilir. Kurbağanın 
karnı açılarak bağırsaklar meydana çıkarılır. Bağırsaklar sıkıştırıl-
dığı zaman kalb atışlarının yavaşladığı görülür. Eğer bulbus tahrip 
edilir veya vaguslar kesilirse, refleks  arkı bozulduğundan dolayı, bu 
deneyde kalb yavaşlaması görülmez. 

Kliniklerde göz yuvarlağı üzerine basılarak kalb atışlarının ya-
vaşladığı saptanabilir, buna okülo-kardiak refleks  denir. Kardiovas-
küler bölgenin refleks  bakımından önemi vardır. Bu bölgeden kalkan 
afferent  sinir iplikleri kalbin inhibitör merkezine giderek kalbin yavaş-
lamasına. neden olurlar. Bu bölgede mühim olan iki refleks  merkezi 
vardır: 

1- Aorta merkezi, 
2- Sinüs caroticum refleksi. 
1- Aorta refleksi  (Arcus Aorta'dan kalkan afferent  iplikler ile 

olur). 
Tecrübe hayvanında vagus sinirlerinden biri kesilir, diğeri sağ-

lam bırakılırsa, kesilen vagusun santral ucu stimüle edildiği zaman, 
buradan afferent  vagus iplikleri ile, uyarım cardioinhibitor merkeze 
yayılır. Buradan uyarımlar sağlam olan diğer vagus ile geri döner ve 
kalb üzerine inhibisyon tesiri yapar. 
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KARDÎOAKSELERATÖR (KALB HIZLANDIRICI) ME-
KANİZMA 

Bulbusda Kardioakseleratör  bir merkez vardır. Yine Bulbusda 
bulunan Kardioinhibitör  merkez ile bu merkez arasında karşılıklı 
münasebetler vardır. Kardioakseleratör (Kalbi hızlandırıcı) impuls-
lar sempatik sinirler ile kalbe iletilir. Boyun sempatik sinirleri, deney 
hayvanlarında uyarılırsa kalb atımının kuvvetlendiği ve hızlandığı 
görülür. Boyun sempatiklerine bundan dolayı kardiak akseleratör 
sinir ismi verilir. (Şekil 35) 

Genellikle inanıldığına göre, kalbin aktivitesinin tonik regülas-
yonunda, sempatik akseleratör mekanizma, inhibitör mekanizmaya 
göre daha az rol oynar. 

Bazı ruhi hallerin yarattığı impulslar Kardioakseleratör merkeze 
tesir ederek kalb atım adedini fazlalaştırırlar.  Ruhi tenbihler Kardi-
oinhibitör merkezi de etkilerler. Kalb hareketleri ve kalbin kuvveti, 
bu iki merkezin muvazeneli çalışması sayesinde, normal hudutlar için-
de kalır. Muvazene bozulduğu zaman kalb normalden daha süratli 
veya daha az sür'atli çalışır. 

KALBİN ŞİMİK KONTROLÜ 

Gerek vagus ve gerekse sempatik sinirler uyarıldığı zaman, bun-
ların kalbde nihayet bulduğu uçlarında birtakım şimik maddeler mey-
dana çıkar ve bunlar aracılığı ile kalb hızlı veya yavaş çalışır, buna nö-
rohumoral  mekanizma denir. Bir uyarım dalgası bir histolojik strüktür-
den diğerine geçerken birtakım şimik maddeler serbest hale gelir veya 
birtakım şimik maddeler teşekkül eder ve uyarım bu maddeler aracı-
lığı ile bir histolojik dokudan diğer histolojik dokuya intikal eder. 

Bu hadiseyi bir tecrübe ile göstermek mümkündür (Şekil 37). Bir 
verici, bir alıcı kalb alınır. Verici kalb, fizyolojik  serum bulunan, bir 
depodan sulanır. Bu kalbden ikinci bir boru ile alıcı kalbe fizyolojik 
serum aktarılır. Donör (verici) kalbin vagus'u uyarıldığı zaman bu 
kalbin atışının yavaşladığı görülür. Bir müddet sonra alıcı kalbin hızt 
da yavaşlar. İkinci kalbin yavaşlaması şimik maddelerin tesiri ile ol-
maktadır. Bu şimik maddeye "vagal madde"  denir ve bu birinci kalbin 
vaguslarınm uyarılması ile a kalbinde husule gelir ve tüp içinden fiz-
yolojik serum ile b kalbine geçerek onu da yavaşlatır. 

Vagal maddenin "asetil-kolin"  olduğu düşünülmektedir. Asetik 
asit ile kolinin birleşmesinden olur. Meydana çıkarılmış bir kalb üze-
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rine asetil kolin konursa, tıpkı vagus'lar uyarılmış gibi kalb yavaşlar. 
Eğer kalbe daha evvelce atropin damlatılırsa vagus veya asetil kolinin 
tesiri azalır. 

Asetil kolinin tesiri kısa zamanda geçer çünkü Asetilkolin, kan 
ve vücudun dokularında bulunan ve Kolinesteraz (Cholinesterase) 
ismi verilen bir enzim tarafından  tahrip edilir. 

Şekil 37. 1- Fizyolojik serum, 2- Vagus siniri, 3- Elektrod. 

Buna benzer olayı boyundaki sempatik sinirleri uyararak da mey-
dana getirmek mümkündür. 

Boyundaki sempatik sinirler uyarılırsa bir nörohümoral ajan ya 
serbest hale geçer veya yeni bir madde teşekkül eder. Sempatikler 
uyarıldığı zaman meydana gelen nörohümoral madde epinefrine  ben-
zer bir hormondur. Bazı otörler bunun glandula supra renalis'lerin 
medüller kısmından çıkan epinefrin'in  ayni olduğu kanısmdadırlar. 

Epinefrin,  sempatik sinirlerle sinirlenen bütün dokular üzerine 
gayet kuvvetli bir tesir icra eder. 
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Kalb içine direkt olarak veya damar içine epinefrin  enjekte edi-
lirse kalb atışları çok hızlanır. Kalb durmalarında epinefrin  enjeksi-
yonundan istifade  edilir. 

DİĞER ŞİMÎK MADDELERİN KALB ÜZERİNE TESİRİ 

Atropin kalb hareketlerini hızlandırır. Bu tesirini, kalbde sonla-
nan parasempatik uçlarında husule gelen, asetil kolini nötralize ederek 
yapar. Atropinin tesiri, tıpkı iki vagus'un kesildiği zaman meydana 
gelen kalb hızlanmalarındakinin aynidir. 

Zehirli mantarların esas toksik maddesi olan müskarin (Musca-
rıne) vagus uçlarım uyararak kalbi yavaşlatır, hatta tamamen durdu-
rabilir. 

Müskarin, asetilkolin, yahut pilokarpin ile duran kalbi atropin 
ile tekrar çalıştırmak mümkün olabilir. Ezerin (Eserine) "Physostig-
mine" Kolinesteraz'ın tahrip edici tesirini inhibe eder, bundan dolayı 
vagus stimülasyonu veya asetil kolin ile meydana getirilen kardiak in-
hibisyonu uzatır. 

Nikotin ilk defa  vagus uçlarını uyararak, kalb atımını yavaşlatır, 
bir müddet sonra vagus uçlarını paralize ederek, kalbin hızlanmasına 
sebep olur. Tütün kullananlarda kalb hastalığı olabilir veya tütün 
kullanmak mevcut kalb hastalığını daha ağırlaştırır. 
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D İ Z İ N 

- A -
ABO sistemi 38 
ADP (Adenozin difosfat)  18 
Afibrinogenemia  17 
Agglütinin (a, (3) 37 
Agammaglobulinemia 17 
Agglütinojen (A, B, AB, D) 37 
Akciğer dolaşımı 48 
Akım hızı 56 
Akyuvarlar 25 
Albumin 15 
Alyuvarlar 25, 29 
Alyuvarların parçalanması, yeniden yapı-

mı, bilirubin teşekkülü ve karaciğer-
den ekskresyonu 34 

Anti-A agglütinin 37 
Anti-B agglütinin 37 
Anti-A test serumu 39 
Anti-B test serumu 39 
Anti-D test serumu 38 
Antihemofilik  faktör  (AHF) 18 
Antikoagülanlar 20 
Antijen 37 
Antikorlar 37 
Anevrizma 91 
Angino pectoris 92, 94 
Aorta 10, 51, 83 
Airta refleksi  99 
Aortik semilunar kapak 83 
Apeks 45 
Artık maddeler 12 
Arter 49, 50 
Arteriol 49, 61 
Art.brachialis 67 
Art.carotis communis sinistra 59 
Art carotis communis dextra 59 
Art.coronaria 77, 85, 93 

Art.carotis interna 101 
Art.femoralis  59 
Art.innominata 45 
Art.Subclavia dextra 51 
Art.subclavia sinistra 51 
Art.pulmonalis 51, 67, 78, 83 
Arterio-venöz fistüller  91 
Aschoff  Tawara düğümü 71 
Asetil kolin 102 
Atım hacmi 57, 60 
Atrium 46 
Atrio-ventriküler blok 73 
Atrium diastolü 79 
Atriumların çalışması 66 
Atrium sistolü 79 

- B -

Bağışıklık mekanizması 17 
Basınç gradienti 54 
Bazofil  20, 25, 26 
Biküspid kapak 48 
Bilirubin 34, 35 
Bilirubin glukuronid 36 
Bilirubin metabolizması 34 
Biüverdin 34, 35 
Bipolar derivasyon 74 
Birinci ses 89 
Bishydroxycoumarin 21 
Büyük dolaşım 47 

- C -
Cannon 12 
Cardiac output 61 
Cardiac reserve 91 
Chemotaxis 28 
Cholinesterase 103 
Chordae Tendineae 48 



Claude Bernard 11 
Cross matching 39,41 
Coagulum 22 
Coumadin 21 
Coumarin deriveleri 21 

- D -

Dakika atımı (Minute volume) 61 
Damarların hacmi 64 
Delirium cordis 73 
Demir eksikliği anemisi 34 
Dış çevre değişiklikleri 11, 12 
Diapedesis 28 
Diastolik ses (ikinci ses) 89, 90 
Dicumarol 21 
Dilatasyon 63 
Doku sıvısı 11 
Dolaşım sistemi 44 
Dolaşım zamanı 65 
Donör (verici) 41, 102 
Ductus arteriosus 91 
Dustus thorasicus 29, 43 

- E -

Ekstrakorporeal dolaşım 86, 78 
Ekstrasistol 80 
Ekstrensek 19 
Ektopik atma 81 
El Pletismografi  64 
Elastik kılıf  64 
Electrophoresis 15 
Elektroforez  15 
Elektrokardiograf  74 
Elektrokardiografi  (EKG) 74 
Elektrokardiogram dalgaları 75 
Endocardium 44 
Endothelium 17 
Eozinofil  25, 26 
Epicardium 44 
Epinefrin  28, 103 
Eritropoitein 30 
Eritropoiyez 30 
Eritrosit 25, 29 
Erythroblastosis fetalis  41 
Erythropoiesis 30 
Esas basınç 53 
Eserine 104 

- F -
Faktör I 18 
Faktör II 18 
Faktör III 18 
Faktör IV 18 
Faktör V 18 
Faktör VI 18 
Faktör VII 18 
Faktör VII18 
Faktör IX 18 
Faktör X 18 
Faktör XI 18 
Faktör XII 18 
Faktör XIII 18 
Fibrin 18, 22 
Fibrinogen 15, 16, 18 
Fibrinolitik sistem 22 
Fibrinolysin 21, 22 
Folik asit 30 
Foramen ovale 91 

- G -
Genel alıcı 37 
genel verici 37 
Glandula suprarenalis 20 
Globulin (a„ a2, p„ 8) 15, 30 
Glucocorticoide hormon 29 
Glucuronic Asid 36 
Glucosamine 20 
Glukuronik asit 20 
Glukuronil transferaz  36 
Göğüs derivasyonları 74 
Granülositler 25 
Granülositlerin oluş yeri ve ömürleri ile 

fonksiyonları  26 

- H -
Hagemen faktör  18, 20 
Hem 32, 34 
Hemodinamik 53 
Hemoglobin A„ A2, F, S 31, 32, 33 
Hemoglobin çeşitleri ve anormal hemoglo-

binler 32 
Hemoglobin katabolizması ve bilirubin te-

şekkülü 34 
Hemoglobin reaksiyonları 33 
Hemoglobin sentezi 34 
Hemoglobin şimik bünyesi 32 

106 



Hemolitik transfüzyon  reaksiyonu 41 
Hemoliz 31 
Hemolysis 31 
Hemostasis 17 
Hemostazda rolü olan faktörlerin  hülâsası 

22 
Hemostazdaki bozukluklar 24 
Hep veya hiç kanunu 80 
Heparin 20 
Hepatik vena 46, 47 
Hız basıncı 54 
Hız kanunu 56, 62 
Hidrostatik basınç 16 
Hipoproteinemia 16 
His demeti 71 
Homeostasis 9, 12 
Humoral immunite 17 
Hydrops fetalis  41 
Hypersplenisme 24 
Hypoproteinemia 16 

- t -
İç çevre değişiklikleri 11, 12 
İç ortam 11 
İkinci ses 89 
İkter 36 
İmmun globulin (Ig) 17 
İmmunite mekanizması 17 
İnkompatibilite 41 
İnsan ve memelilerde kalb uyarım ve ileti-

mi 71 
İnsanda kan basıncı 60 
İnsanda kan hücrelerinin normal değerleri 

26 
İnsulin 16 
İnternal medium 11 
İntrenseksek yol 19 

- J -

- K -

K vitamini 21 
Kalb 44 
Kalb aktivitesi 57 
Kalb atımı 60, 61 
Kalb atışlarının sayısı 80 
Kalb derivasyonları 74 
Kalb enfarktüsü  94 

Kalb fibrilasyonu  (delirium cordis) 73 
Kalb kateterizasyonu 84 
Kalb kompansasyonu 93 
Kalb nakli (transplantasyonu) 86 
Kalb rezervi 91 
Kalb sesleri 89 
Kalb siklusu (Devirleri) 78 
Kalb şirürjisi 86 
Kalb valvülleri 48 
Kalbe etkiyen inorganik tuzlar 95 
Kalbin enerji gereksinmesi 94 
Kalbin sinirsel kontrolü 97 
Kalbin total diastolü 79 
Kalbin uyartı sistemi 70 
Kalbin yaptığı iş gücü 66 
Kan 14 
Kan akımının mekanizması 53 
Kan akımının tabiatı 62 
Kan basıncı 59, 67 
Kan basıncının direkt ölçümü 59 
Kan dolaşımı şeması 47 
Kan elemanlarının oluşu 26, 30 
Kan hücreleri 25 
Kanın bünyesi 14 
Kan koagülasyonu 17 
Kan serumu 16 
Kan tipleri 37 
Kanın fonksiyonları  14 
Kanın miktarı 12 
Kanın şekilli elemanları 14 
Karbonmonooksit 33 
Karbooksihemoglobin 33 
Karbondioksit 33, 98 
Kardio-inhibitör merkez 98, 102 
Karşılaştırma 39, 41 
Kapiller 61 
Kapiller kan basmcı 61 
Keith-Flack düğümü 71 
Koagülasyon 17 
Koagulum 17 
Kolloid osmotik basınç 16 
Konjuge bilirubin 36 
Kompansatuvar poz 81 
Konstriksiyon 63 
Koroner hastalıklarında EKG değişiklikleri 

77 
Koroner trombozu 77 
Kupffer  hücreleri 29 
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Küçük dolaşım 10, 47, 48, 67 

- L -
Labil faktör  18 
Lateral basınç 43, 53 
Lemfa  43 
Lemfositler  29 
Leucocytosis 28 
Lökosit 25 
Lymphocyte 25, 29 
Lysosome 26 

- M -

Mast hücreleri 20 
Metamyelocyte 26 
Milieu interieur 11 
Mitral kapağı 48 
Minute volume 61 
Miyokard enfarktüsü  77 
Monositler 25 
Musculus papillaris 48, 75 
Müskarin 104 
Mürmür 90 
Myeloblast 27 
Myelocyte 27 
Myocardium 44 

- N -
Nabız 63 
Nabız basıncı 68 
Nephrosis 17 
Nervus glossopharyngeus 100 
Nervus pneumogastricus 97 
Nervus vagus 97 
Nikotin 104 
Nonhemolitik transüzyon reaksiyonları 41 
Normoblast 30 
Nötrofil  25, 26 

- O -
- Ö -

Oksijen 33 
Onkotik basınç 16 
Oskültasyon (dinleme) 68 
Osmotik basınç 16 
Osmotik frajilite  31 
Ödem 17, 93 

- P -
P Dalgası 75, 76 
Palpasyon (Nabızı elleme) 68 
Papiller kaslar 48 
Parsiyel dolaşım zamanı 65 
Passif  konjessiyon 84 
Pericarditis constrictiva 46, 91 
Pericardium 45, 91 
Peroxidase 29 
Periferik  direnç 61 
Phagocytosis 26 
Physostigmine 104 
Pıhtı 17, 22, 23 
Pıhtılaşma mekanizması 19 
Pıhtılaşmada pıhtı ve serumun oluşu 22 
Pick sirozu 91 
Pilokarpin 104 
Piridoksin 30 
Plaket 25 
Plasma 14, 15, 22 
Plasma proteinleri 15 
Plasma proteinlerinin orijini 16 
Plasminogen 21 
Pletismograf  64 
Presistolik üfürüm  90 
Proaccelerin 18 
Proeritroblast 30 
Promyelocyte 26 
Protamin 20 
Protrombin (Prothrombin) 16, 17, 18, 22, 

24 
Pulmoner dolaşım 10, 67 
Pulsus 63 
Purpura 24 
Pus 28 

- O -
QRS kompleksi 76 

- R -
Refleks  kalb inhibisyonu 99 
Refrakter  period 80 
Renin 30 
R.E.S, (Retikülo-endotelyal-sisteml 28, 29 
Rh grubu 38 

- S -
Sağ atrium 71 
Sellüler immunite 17 
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Serbest Bilirubin 36 
Serum 22 
Serum albumin 15 
Semilunar kapakçıklar 78 
Sfigmomanometre  67 
Sickle Celi Anemia 33 
Sinoatrial düğüm 71 
Sinüs caroticum 99, 100, 101 
Sinüs caroticum refleksi  99, 100 
Sinüs venosus 71 
Sistemik dolaşım 10, 47 
Sistolik atım (sistolic output) 60 
Sistolik basınç 57, 68 
Sistolik ses 89 
Sistolik üfürüm  90 
Siyanokobalamin 30 
Sol atrium 10, 71 
Standart derivasyon (I., II., IH.derivasyon) 

74 
Stem Celi 26 
Steroid hormonlar 16 
Stroke volume 57 
Stuart-provver faktör  18, 19 
ST segmenti 75 
Sufl  90 
Systema circulatorium 9 

- T -
T Dalgası 75 
Thrombin 18 
Thrombocytopenic purpura 24 
Thrombus 17 
Thyroxine 16 
Toluidin mavisi 20 
Transportasyon 14 
Transfusion  reaksiyonları 41 
Tromboplastin 18, 22 
Trombosit 25 
Tromexan 21 
Tunica externa 51 
Tunica interna 51 
Tunica media 51 
Trikuspid kapak 48 
Triküspid kapaklarında regurjitasyon 83, 

84 

- U -
Üçüncü ses 90 
Üfürüm  90 
Ünipolar derivasyon 74 
Üremi 30 

- V -

Vagus sinirleri 97 
Vagus'un kalb üzerine inhibisyon etkisi 98 
Valvula bicuspidalis 48 
Valvula semilunalis aortica 49, 83 
Valvula semilunalis pulmonalis 49, 83 
Valvula tricuspidalis 48 
Valvül darlığı 84 
Valvül yetmezliği (insüffisansı)  83 
Vena Cava inferior  10, 47, 49 
Vena Cava superior 10, 47, 49 
Venalar 52 
Venöz kapillerler 51 
Velosite 54, 56 
Vena pulmonalisler 10 
Vena cephalica 85 
Vena basilica 85 
Venöz dolaşım ve bu dolaşıma yardım eden 

faktörler  65 
Venöz kan basıncı 61 
Venüller 49 
Ventrikül 46 
Ventrikül diastolü 78, 79 
Ventrikül sistolü 78, 79 
Volüm akımı 56 
Vücudda pıhtılaşmaya engel olan mekaniz-

ma 21 
Vücud ısısı 14 

_ y -

Yan basınç 53 
Yapay akciğer-kalb makinası 86 
Yüksek beyin merkezlerinin kalb üzerine 

etkisi 101 
- Z -
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