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 ÜN‹TE V
VÜCUDUMUZDA S‹STEMLER
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Bu üniteyi baflar›yla tamamlad›¤›n›zda;
Kemi¤in k›s›mlar›n› ve görevlerini belirtecek,
‹skelette k›k›rda¤›n önemini aç›klayacak,
Kaslar› çizgili, düz ve kalp kas› olarak s›n›fland›rarak örnekler verecek,
Dolafl›m sistemini oluflturan yap› ve organlar›; model, levha ve/veya flema üzerinde              
gösterecek,
Kalbin yap›s› ve görevini aç›klayacak,
Kan damarlar›n›n çeflitlerini ve görevlerini belirtecek,
Kan›n yap›s› ve görevlerini aç›klayacak,
Büyük ve küçük kan dolafl›m›n› flema üzerinde göstererek aç›klayacak,
Ba¤›fl›kl›¤›n vücudu zararl› mikroorganizmalara karfl› korudu¤unu belirtecek,
Virüs ve bakteriler hakk›nda bilgi sahibi olacak,
Afl›, serum ve ilâçlar›n önemini belirterek bunlar› teknolojik geliflmelerle 
iliflkilendirecek,
Bilinçsiz ilâç kullan›m›n›n etkilerinin fark›na vararak do¤ru ilâç kullan›m› 
konusunda olumlu tutum sergileyecek,
Solunum sistemini oluflturan yap› ve organlar›; model, levha ve/veya flema üzerinde 
göstererek görevlerini aç›klayacak,
Akci¤erlerin yap›s›n› aç›klayarak, alveol - k›lcal damar aras›ndaki gaz al›fl-veriflini 
flema ile gösterecek,

BU ÜN‹TEN‹N AMAÇLARI+ +

Bu üniteyi  kavrayabilmek için;
- Destek ve hareket, dolafl›m ve solunum sistemlerini ders notlar›n›zdaki bilgi, flekil

ve resimlerden de faydalanarak okuyup ö¤rendikten sonra tekrar ederek pekifltiriniz.
- Bu ünitedeki konular› ders notunuz haricinde kitap, dergi ve çeflitli yay›nlardan da 

inceleyip, araflt›rmalar yaparak bilgilerinizi geniflletebilirsiniz.
- Ünitede geçen sistemler etraf›nda gözlem, karfl›laflt›rma, model oluflturma, bilgi ve 

veri toplama, verileri kaydetme, ifllenen verileri yorumlama, sonuç ç›karma ve 
çevrenizdekilere sunma becerilerinizi gelifltirebilirsiniz.

- Ünite sonundaki etkinlikleri gerçeklefltiriniz ve de¤erlendirme sorular›n› mutlaka 
çözünüz. Ders notunuzun sonundaki cevap anahtar› ile karfl›laflt›r›n›z.

NASIL ÇALIfiMALIYIZ?- -
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ÜNİTE V
VÜCUDUMUZDA S‹STEMLER

5.1. DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ
Destek ve hareket sistemi kemikler, k›k›rdak, eklemler ve kaslardan oluflur. Bu

yap›lar birbirleriyle tam bir uyum içinde çal›fl›r. 

Kemikler, eklemler ve k›k›rdak iskeletimizi oluflturur.

a. ‹skelet 

‹skeletimiz bütün kemiklerimizin, eklemler ve k›k›rdak doku ile birbirine uyumlu bir
flekilde birleflmesi sonucu oluflmufltur. ‹nsan›n iskelet sistemi bafl, gövde ve üyeler
olmak üzere üç bölümde incelenir. 

Bafl iskeletini kafatas› ve yüz kemikleri meydana getirir. Kafatas›n› oluflturan
kemikler birbirine s›k›ca ba¤lanm›flt›r. Yeni do¤mufl bebeklerde kafatas› kemiklerinin
ço¤u ince ve yumuflakt›r. Birbirleriyle kaynaflmam›fl durumdad›r. Birbiriyle kaynafl-
malar› do¤umdan iki y›l sonra tamamlan›r. Kafatas› kemikleri beyin ve beyincik gibi
önemli organlar› korur.

Gövde iskeletini omurga, kaburga kemikleri, gö¤üs kemi¤i, omuz, ve kalça kemeri
meydana getirir. Omurga, vücudun gövde k›sm›nda bulunur ve üst üste dizilmifl 33 tane
omur ad› verilen kemikten oluflmufltur. Her omurda omur deli¤i bulunur. Üst üste

İnsan iskeleti
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b. Kemikler
Kemikler flekillerine göre; uzun kemikler, k›sa kemikler, yass› kemikler  olmak üzere

üç grupta incelenebilir. Vücudun hareketini genelde uzun kemikler sa¤lar. Ön kol, uyluk,
paz›, bald›r kemikleri bu gruba girer. K›sa kemikler, eni ile boyu aras›nda pek fark olmayan
kemiklerdir. El bile¤i ve ayak bile¤i k›sa kemiklerden oluflur. Yass› kemikler kafatas›
kemikleri, gö¤üs, kürek kemi¤i ve kaburgalard›r. 

dizilen omurlar›n delikleri ayn› hizaya gelerek omurga kanal›n› oluflturur. Omurga
kanal›n›, merkezi sinir sisteminin kafatas›n›n d›fl›nda olan k›sm›, yani omurilik doldurur.

Üyeler, kol ve bacak kemiklerinden meydana gelir.

‹skeletimizin bafll›ca görevleri flunlard›r:
- Vücudu dik tutmak,
- Kaslara yap›flma yeri olarak görev yapmak,
- Baz› iç organlar›m›z› korumak (beyin, omurilik, kalp akci¤er vb.),
- Kaslar›n yard›m›yla hareketi sa¤lamak,
- ‹çinde bulundurdu¤u kemik ili¤i ile kan hücrelerini üretmek,
- Vücut için kalsiyum deposu oluflturmak (kanda kalsiyum azald›¤› zaman, 

kalsiyum kemiklerden sa¤lan›r).

İnsanda baş iskeletindeki kemikler

‹nsan iskeletinde irili ufakl› 206 kemik bulunur.
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Kemiğin Yap›s›:
Kemikler kemik dokudan yap›lm›flt›r. Kemik doku kemik hücreleri ve ara maddeden

oluflmufltur. Kemikler oldukça sert olmalar›na ra¤men esnek bir yap›ya sahiptir. Kemiklere
sertlik veren ara maddedeki kalsiyum ve fosfor mineral tuzlar›d›r. Bu maddeler sayesinde
sertlik kazanan kemikler vücuda destek sa¤lar. Sütte bol miktarda kalsiyum bulunmaktad›r.
Bu nedenle çocuklara ve gençlere kemiklerinin sa¤l›¤› için süt içmeleri önerilir. Kemiklerin
sa¤lam yap›lar›na karfl›n kazalar, dikkatsizlikler ve afl›r› zorlanmalar sonucu sa¤l›k sorunlar›
ortaya ç›kabilir. Kemiklerdeki k›r›lmalar ve çatlamalar bu sorunlardan baz›lar›d›r. 

Uzun, k›sa ve yass› kemiklere örnekler

a.Uzun kemikler,                  b.K›sa kemikler,                         c.Yass›  kemikler

Afla¤›daki  flekilde uzun bir kemi¤in yap›s› görülmektedir. fiimdi bu yap›lar› yak›ndan
hep birlikte inceleyelim:

Kemiğin yapısı
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Kulak kepçesi k›k›rdakt›r.

Kemik zar›: Kemi¤in en d›fl k›sm›ndaki yap›d›r. Kemi¤in beslenmesini, kal›nlaflmas›n›
ve k›r›lan kemi¤in onar›lmas›n› sa¤lar. 

Sıkı kemik dokusu: Kemi¤in bafl ve gövdesinde ince bir tabaka halinde bulunur.
Kemi¤e sertlik ve dayan›kl›l›k kazand›r›r. Sert kemi¤in ortas›nda sar› kemik ili¤i bulunur.
As›l  görevi ya¤ depolamak olan sar› kemik ili¤i, k›rm›z› kemik ili¤inin yetersiz kald›¤›
durumlarda kan hücreleri üretir. 

Süngerimsi kemik dokusu: Sert kemik dokusuna oranla daha yumuflakt›r. Düzensiz
boflluklar oldu¤u için gözenekli bir yap›s› vard›r. Bu boflluklar, k›rm›z› kemik ili¤i ile
doludur. K›rm›z› kemik ili¤inde kan hücresi üretilir. 

Yass› ve k›sa kemiklerin yap›s› uzun kemiklerden biraz farkl›d›r. Yass› ve k›sa
kemiklerin ortas›nda sar› kemik ili¤i bulunmaz. Uzun kemiklerde oldu¤u gibi yass› ve
k›sa kemiklerin d›fl› da kemik zar›yla örtülüdür. Kemik zar›n›n hemen alt›nda sert
kemik dokusu bulunur. 

c. K›k›rdak
‹skeletimiz k›k›rdak ve kemik dokudan oluflur. K›k›rdak kemik kadar sert de¤il;

esnek ve dayan›kl›d›r. Eklem kıkırdağı kemiklerin birleflme noktalar›nda bulunur.
Eklem yüzeylerinde bulundu¤u için esneklik sağlayarak kemiklerin hareketini kolay-
laflt›r›r ve kemiklere zarar gelmemesini sa¤lar.

Embriyonun iskeleti k›k›rdaktan oluflur. Yeni do¤an bebe¤in iskeletinin ço¤u k›k›rdakt›r.
Çocu¤un yafl› ilerledikçe k›k›rda¤›n yerini giderek kemik al›r. Kemi¤e sertlik veren
kalsiyum tuzlar›n›n kemik dokusunda birikmesi 25 yafl›na kadar devam etti¤inden
kemikleflme bu yafla kadar sürmüfl olur. Kaburgalar›n ucu, eklem yüzeyleri, nefes borusu,
g›rtlak, kulak kepçesi, burun ucu ve bunlar gibi esnekli¤in gerekti¤i yerlerde bulunur.



1. Oynamaz Eklem

Kafatas› kemikleri oynamaz eklemlere örnektir.
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d. Eklemler
Eklemler destek ve hareket sisteminin yap›lar›ndand›r. ‹ki ya da daha çok kemi¤in

birbirine ba¤lanmas›yla meydana gelen yap›lard›r. 

Hareket derecesine göre üç türlü eklem bulunur:
1. Oynamaz eklem
2. Yar› oynar eklem
3. Oynar  eklem

Köpek bal›klar› yaflamlar› boyunca k›k›rdak iskelete sahiptir.
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3. Oynar Eklem  

Oynar eklemler vücudun hareketini sa¤lar. Vücuttaki eklemlerin büyük ço¤unlu¤u bu
türdendir. Bu eklemlere örnek olarak omuz, kol, bacaklar ve kalçadaki eklemler verilebilir. 

Bilek

Bu tür eklemlerde, kemikler arada boflluk b›rakmadan birbirine çok s›k› bir flekilde
ba¤lant› yapt›¤›ndan hareket etmez. Bu tür eklemlere örnek olarak kafatas› kemikleri
ve kuyruk sokumu omurlar› aras›ndaki eklemler bu tür eklemlerdendir. 

2. Yar› Oynar Eklem 

Yar› oynar eklemlerde eklem yapan iki kemik aras›nda elastik k›k›rdak dokudan
oluflmufl yast›klar (diskler) bulunur. Yar› oynar eklemlerin hareketleri s›n›rl›d›r. Aradaki
yap›n›n esnekli¤i oran›nda kemikler hareket edebilir. Yafllanan insanlarda eklemleri birbirine
ba¤layan ba¤lar›n esnekliklerini kaybetmesi nedeniyle hareket olanaklar› azal›r. Omurgam›z›
oluflturan omurlar aras›ndaki eklemleri yar› oynar eklemlere örnek olarak verebiliriz.

Omurga
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Kemikler eklem yerinden kuvvetli eklem ba¤lar› ile birbirine ba¤lan›r. Oynar
eklemin olufltu¤u yerde, iki kemikten birinin ç›k›nt›s› ile di¤erinin girintisi birbirine
uyacak flekildedir. Bu tür eklemlerde iki kemik aras›nda boflluk bulunur ve bu boflluk
eklem s›v›s› ile doludur. Eklem s›v›s› ve eklemi oluflturan kemiklerin bafllar›ndaki
k›k›rdak, hareket s›ras›nda kemiklerin afl›nmas›n› önler ve hareketi kolaylaflt›r›r. ‹leri
yafllarda eklemler aras›ndaki bu s›v› azalarak eklem kat›laflmalar›na sebep olabilmektedir.

e. Kaslar 
Kaslar iskeletle birlikte destek ve hareket sistemini oluflturur. ‹skeletimiz kaslarla kapl›d›r.

Kaslar, kas hücrelerinden oluflmufltur Kas hücreleri kas›lma etkinli¤i gösterebilen
hücrelerdendir; kas›l›p gevfleyerek hareket etmemize yard›mc› olur. Kas hücreleri bu
etkinliklerine uygun bir flekil alm›flt›r; silindirik ya da i¤ fleklindedir.

Kas hücrelerine kas lifi de denir. Kas hücrelerinin en önemli özelliği, besinlerden
elde edilen kimyasal enerjiyi, hareket enerjisine dönüştürebilmeleridir. 

Kaslar vücut hareketini sa¤lama görevlerine ek olarak vücut fleklinin korunmas› ve
desteklenmesine yard›mc› olur. ‹nsanlar›n konuflmalar›, çevrelerindeki nesneleri 
kullanmalar›, göz bebe¤inin büyüyüp küçülmesi, k›llar›n dikleflmesi ve kalp, mide,
ba¤›rsaklar›n içinde madde ak›fl› hep kaslar›n düzenli ve uyumlu kas›l›p gevflemeleri ile
sa¤lan›r. Kas hücreleri kas dokular›n›, kas dokular› da vücut kaslar›n› oluflturur.

Oynar eklem

b



Düz kaslar iste¤imiz d›fl›nda çal›fl›rlar. Mide, ba¤›rsak gibi sindirim kanal› organlar›,
rahim, kan damarlar› ve di¤er iç organlar›n kas›lma, gevfleme vb. hareketleri yap›lar›nda
bulunan düz kaslarla sa¤lan›r.

Düz kas hücreleri uzun mekik fleklindedir. Düz kaslar›n çal›flmas› yavafl, düzenli ve
uzun sürelidir. 

b

*
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1. Düz Kaslar 

Düz kas

Kas hücreleri kas›lmas› için gereken enerjiyi besinlerden sa¤lar. Besinlerden sağlanan
kimyasal enerjiyi hareket enerjisine çevirerek hareket eder. Besin maddeleri ve oksijen,
kan ile kas hücrelerine iletilir. Besin maddeleri kas hücrelerinin mitokondrilerinde, oksijen
kullan›larak  parçalan›r ve bunun sonucunda kimyasal enerji elde edilir. Kaslar ne kadar
çok çal›fl›rsa o kadar çok besin ve oksijene ihtiyaç duyar. Uzun süre kofltu¤unuzda kan›n
bacaklar›n›za tafl›d›¤› oksijen yetersiz kal›r. Sonuçta  besinlerden yeterli enerji üretile-
mez ve kaslar›n yorulmas›na neden olan bir madde birikir.  Dinlenme s›ras›nda kaslara
yeterli oksijen ulaflt›¤› için yorgunlu¤a neden olan bu maddeler giderilir ve kaslar gevfler.
Dinlenilmeden koflulursa bazen kaslar kas›l› kal›r ki buna kramp denir.

Kaslar yap› ve çal›flmalar›na göre üç türlüdür:
1. Düz kas
2. Çizgili kas
3. Kalp kas›

Koflarken vurulan av hayvanlar›nda kaslar›n sert olmas›n›n nedenini araflt›r›n›z.
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2. Çizgili Kaslar

Ifl›k mikroskobunda aç›k ve koyu enine bantlar hâlinde görülür. Bu bantlaflmadan
dolay› çizgili kas ad›n› al›r. Vücut kemiklerine ba¤l›d›r (fiekil 5.10). ‹skelet kaslar› olarak da
adland›r›l›rlar. ‹ste¤imizle yapt›¤›m›z her türlü hareket bu kaslarla gerçeklefltirilir.
Örne¤in kolumuzun, baca¤›m›z›n ve parmaklar›m›z›n hareketlerini bu kaslar sa¤lar.

Çizgili kaslar›n çal›flmas› h›zl›, ancak k›sa sürelidir ve çabuk yorulur. 

Çizgili kas

İnsanda hareketi sağlayan iskelet kasları

Çizgili kaslar, beyin ve omurilikten gelen sinir uyart›lar› ile uyar›ld›klar› zaman
kas›l›r. Kaslara giren sinirler, kas içinde birçok kollara ayr›larak sonlan›r. Bu dallanma,
kas›n daha iyi uyar›lmas› içindir. Herhangi bir kas›n uyar›lmas› için belirli bir fliddette
uyart›n›n kasa ulaflmas› gerekir. Belirli bir fliddete sahip uyart› ile uyar›lan kaslar kas›l›r
ve gevfler.
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Kalp kas› kalbin esas dokusunu oluflturur. Kalp kas›n›n mikroskoptaki görünüflü
çizgili kasa benzerse de çeflitli farkl›l›lar tafl›r. Kalp kas› hem yap›sal olarak hem de
görev olarak düz ve çizgili kas aras›nda yer al›r. Görünüflü çizgili kasa, çal›flmas› ise düz kasa
benzer. Kalp kas›n›n kas›lmas› iste¤imize ba¤l› de¤ildir. Kalbin kas dokusu embriyonik
evrenin ilk üç ay›nda oluflur ve düzenli olarak atmaya bafllar. Bu düzenli at›fllar yaflam›n
sonuna kadar durmaks›z›n sürer. 

Kas – iskelet iliflkisi:
‹skelet kaslar› kemiklere yap›fl›k olarak bulunur. ‹skelet kaslar› vücudun hareketini

sa¤lamak için mutlaka bir ekleme etki eder. ‹skelet kaslar› ço¤unlukla çiftler halinde çal›fl›r.
Örne¤in kolumuzu hareket ettiren iki çeflit kas vard›r.  Kolumuzun ön k›sm›ndaki kaslar
kas›ld›¤›nda, arka k›s›mdakiler gevfler. Böylece kolumuzu bükebiliriz. Kolumuzun arka
k›sm›ndaki kaslar kas›l›p öndekiler gevfledi¤inde ise kolumuz düzleflir (fiekil 5.11). Kol,
bacak, kar›n, s›rt ve omuz hareketleri birbirine z›t çal›flan kaslar sayesinde olur.

Mimik kaslar› yüzde bulunur ve kas›ld›klar›nda yüzde de¤iflimler gözlenir. Yüz
ifadesi olarak tan›mlad›¤›m›z de¤iflimler bu kaslarla olur. Çi¤neme kaslar›, çi¤neme ve
konuflma hareketlerinin yap›lmas›n› sa¤lar.

‹skelet-kas iliflkisi

3. Kalp Kas›

Kalp kas›



f. ‹nsanda Destek ve Hareket Sisteminin Diğer Sistemlerle ‹liflkisi
Destek ve hareket sisteminin vücuda sa¤lad›¤› hareket, metabolizma faaliyetlerinin

düzenli olarak gerçekleflmesinde etkilidir. Destek ve hareket sistemi, beyin ve omurilikten
gelen uyart›larla çal›fl›r. Böylece, kaslar›n kas›lmas›yla iskelet sistemi harekete geçer ve
vücudun hareketi sa¤lanm›fl olur. Örne¤in kolumuzu kald›rmay› beynimizle düflünürüz ve
hemen beynimizden kolumuza sinirlerle kald›r emri ulafl›r ve kaslar›m›z harekete geçer.

Kemik sadece kan hücrelerinin üretildi¤i yer de¤il, ayn› zamanda vücudun mineral
deposudur. Özellikle kalsiyum bak›m›ndan çok zengindir. 

Destek ve hareket sistemini oluflturan unsurlardan olan kemikler, kemik ili¤ini
tafl›r. Kemik ili¤inde dolafl›m sisteminin ana unsuru olan kan hücreleri üretilir. Kan,
dolafl›m sistemi ile bütün vücuda yay›l›r. Kan hücrelerinden alyuvarlar, solunum sistemi
organ› olan akci¤erlerden ald›¤› oksijeni destek ve hareket sistemine ve vücudun bütün
sistemlerine tafl›r. Buralarda oluflan karbon dioksidin de yine kan ile akci¤erlere iletilerek
d›flar› verilmesi sa¤lan›r. Destek ve hareket sisteminin sa¤l›¤› için gerekli olan hormonlar,
vitaminler, antikorlar ve besinler yine kan ile tafl›n›r.

Kemiklerin geliflmesi ve sertleflmesi için kalsiyum, fosfor ve D vitaminine
gereksinim vard›r. Kemik  için gerekli bu mineraller, vitamin ve besin maddeleri sindirim
sisteminin etkinli¤i ile sa¤lan›r. ‹ç salg› bezlerinden salg›lanan baz› hormonlar›n da
kemik gelifliminde önemli etkileri vard›r.

g. Destek ve Hareket Sisteminin Sağl›ğ›

‹nsanda destek ve hareket sistemi dayan›kl› bir sistemdir. Bununla birlikte zaman
zaman kemiklerde, eklemlerde ve kaslarda çarpma, düflme ve atlama gibi nedenlerle
baz› rahats›zl›klar ortaya ç›kabilir. Ezilme, kas lifi kopmas›, burkulma, ç›k›k ve k›r›klar
bunlar›n bafl›nda gelir. Böyle durumlarda bilinçli bir ilk yard›mdan sonra, hemen bu
konuda uzman bir hekime baflvurmak gerekir.
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Destek ve hareket sistemindeki en önemli aksakl›k, omurgam›z› oluflturan omurlar
aras›nda bulunan disklerin bozulmas›d›r. K›k›rdak dokusundan oluflmufl bu diskler bozulunca
omurlar normal konumlar›n› kaybeder ve kayma gösterir. Kayan omurlarla birlikte disk
omurili¤e ve omurilikten ç›kan sinirlere bask› yapar ki bu hastal›¤a bel f›t›¤› denir.

Bel f›t›¤› olmamak için al›nacak önlemlerin baz›lar› flunlard›r: 
- Çok a¤›r kald›rmamal›, 
- Yerden bir nesne almak gerekti¤inde çömelerek almal›, bel ile kald›r›lacak cisimler

aras›nda fazla uzakl›k b›rak›lmamal›, 
- Bel ve kar›n kaslar›n› güçlendirici hareketler yap›lmal›d›r.

Destek ve hareket sisteminin sa¤l›kl› geliflimini sa¤lamak için dengeli beslenmeye
dikkat edilmelidir. Yeterli miktarda protein, mineral ve vitamin al›nmas› çok önemlidir.
Kemiklerin normal geliflimini sa¤lamak için özellikle bebeklik ve çocukluk ça¤›nda
bal›k, et, yumurta, süt, peynir, meyve ve sebze gibi protein, kalsiyum, fosfor mineralleri,
ve D vitamini içeren yiyecekler düzenli olarak yenmelidir. D vitamini, bal›k ya¤›
d›fl›ndaki yiyeceklerde çok az bulunur. Ayr›ca al›nan bu besinlerin yan› s›ra mutlaka
günefl ›fl›¤›ndan da yararlanmal›d›r. D vitamini besinlerle al›nan ancak, günefl ›fl›¤›n›n
yard›m› ile vücudumuzda etkin hâle geçerek kemiklerin geliflmesinde etkili olan bir 
vitamindir. D vitamini ve mineraller vücutta yeterli miktarda olmazsa bebeklerde ve
çocuklarda raflitizm denilen hastal›k meydana gelir. Bu durumda kemiklerin flekli
bozulur ve kolay k›r›l›r. 

Yetiflkinlerde vücudun yeterince hareket ettirilmemesi veya proteinli ve kalsiyumlu
besinlerin az yenmesi osteoporoz denilen hastal›¤a neden olur. Bu hastal›kta kemiklerde
yumuflama ve afl›nma ortaya ç›kar. Kad›nlarda adetten kesilme sonucu kad›nl›k hormonu,
erkeklerde yafll›l›k sonucu erkeklik hormonu yetersiz miktarda salg›lan›r. Bu hormonlar›n
yetersizli¤i de osteoporoza neden olur.

Yetiflkin ve yafll›larda yafla uygun dengeli ve yeterli beslenme ile birlikte spor ve
egzersizler de iskelet ve kas sa¤l›¤› için önemlidir. Spor yapman›n kas ve kemik
geliflimine faydas› vard›r. Hareket ve spor s›ras›nda kaslar afl›r› zorlanmamal›d›r. Ani
hareketlerde eklemlerde burkulmalar meydana gelebilir. A¤›r darbe ve vurmalar ise
eklemlerde ç›k›k veya kemikte k›r›klara neden olabilir.

‹skelet kaslar›n›n kas›lmas›n› uyaran sinirler zedelenir ya da kesilirse ilgili kas felç
olur. Örne¤in baz› incinme, vuruk ve sars›nt›lar sinir hücrelerinin zedelenmesine yol
açar. Bunun sonucunda felç durumu ortaya ç›kar. Bir baflka kas hastal›¤› da tetanostur.
Buna derideki yaralardan giren tetanos mikrobu neden olur. Tetanos mikrobunun
salg›lad›¤› madde, sinirleri etkileyerek kaslarda a¤r›l› kas›lmalar ve ç›rp›nmalara neden
olur. Tetanostan korunmak için tetanos afl›s› yapt›r›lmal›d›r.

Eklemle ilgili en s›k rastlanan rahats›zl›klardan biri de halk aras›nda romatizma
olarak bilinen bir hastal›kt›r. Sürekli nemli ve so¤uk ortamda bulunma, çürük difller ve
bademcik iltihaplar› romatizmaya yol açabilir. Romatizmaya neden olan mikroplar,

b
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eklem boflluklar›na, kaslara ve kemiklere yerleflerek ço¤al›r, a¤r› ve fliflliklere neden
olur. Düzenli sporla eklemlerin esnekli¤inin korunmas› ve kaslar›n gelifltirilmesi ile
önlenebilir. Yaflan›lan ortamlar›n normal nem ve s›cakl›kta olmas›na dikkat edilmeli,
çürük difller ve bademcik iltihaplar› zaman›nda tedavi ettirilmelidir.

‹skelet sisteminin sa¤l›¤›na çocukluk ça¤›ndan itibaren dikkat etmek gerekir.
Çocukluk ça¤›nda s›rada oturufl ve ayakta durufltaki bozukluklar kamburlu¤a neden olabilir.
Çantam›z› hap ayn› omzumuzda tafl›mak, o omzumuzun  zamanla düflük kalmas›na
neden olabilir. Sürekli yük tafl›mak da iskelet sisteminin bozulmas›na neden olur.
Vücudun düzgün geliflimini sa¤lamak için dik durup dik oturmaya ve dik yürümeye
dikkat edilmeli ve a¤›r yük tafl›nmamal›d›r.

Kaslar›n ani hareketlerle haz›rl›ks›z çal›flt›r›lmas› kas tutulmalar›na yol açar.
Kaslar›n tutulmamas› için spora bafllamadan önce yavafl ›s›nma hareketleri ile vücut
al›flt›r›lmal›d›r. E¤er kaslar›n›z tutulmufl ise ilk yard›m olarak dinlenip, s›cak banyo 
yapmal›s›n›z.

Destek ve hareket sisteminde oluflacak rahats›zl›klar için en uygun davran›fl,
uzman bir doktora baflvurmakt›r.

Düzenli olarak egzersiz yapmak, bir sporla u¤raflmak, kemik ve kas sa¤l›¤›m›z
aç›s›ndan çok önemlidir. Spor yapmak kemik ve kaslar›m›z› güçlendirir.

Destek ve hareket sistemine katk›da bulunan teknolojik geliflmelerden protezleri
inceleyelim:

h. Protezler

Çeflitli protezler
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a. Kalp

Bir organ yada organ›n bir bölümünün yerine konan yapay takma parçaya protez
denir. Ortopedik protezlerin yan›s›ra görme ve iflitme ile ilgili protezler, difl, çene-yüz
protezleri vb. vard›r. Vücut içi protezler; kemik parçalar›n› birlefltirmek ve eksik
k›s›mlar›n› tamamlamak için gelifltirilen protezlerdir. Plastik maddeler, sentetik dokular ve
madenlerden yap›l›r. Omuza, el bile¤ine, kalçaya, dize, ayak bile¤ine eklem hareketi
sa¤lamak için protez tak›labilmektedir. Ortopedik protezler el, kol, bacak ve ayak 
protezleridir. Bu protezler söz konusu organlar› kesilmifl ya da felç olmufl kiflilerin kay›p
organlar›n›n ya da organ parçalar›n›n yerini tutar. Protezler, kullanan kiflinin kaslar›,
bas›nçl› gaz tüpleri veya elektrik bataryalar› taraf›ndan hareket ettirilir.

5.2. DOLAfiIM S‹STEM‹
‹nsanda dolafl›m sistemi kalp, kan ve damarlardan meydana gelir. Kalpten 

pompalanan  kan, damarlar içinde vücudun bütün dokular›n›n en uç k›s›mlar›na kadar
ulafl›r. Ayr›ca dolafl›m sistemine yard›mc› olarak  lenf sistemi bulunur.

Dolaşım Sistemi

Kalbin yapısı
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Dolafl›m sisteminin merkezidir. Kalp, gö¤üs bofllu¤unda iki akci¤erin aras›nda ve
hafifçe sol tarafa kaym›flt›r. ‹nsan kalbi yaklafl›k olarak herkesin kendi yumru¤u 
büyüklü¤ündedir.

Kalp boflluklu bir organd›r. Üstte iki kulakç›k, altta da iki kar›nc›k olmak üzere
dört bölmelidir. Ortada bulunan bir perde, kalbi sa¤ ve sol fleklinde boyuna, ikiye ay›rm›flt›r.
Sa¤ tarafta sa¤ kulakç›k ve sa¤ kar›nc›k olmak üzere iki bölme; sol tarafta sol kulakç›k
ve sol kar›nc›k olmak üzere iki bölme vard›r. Kalbin sa¤ taraf›nda daima kirli kan, sol
taraf›nda daima temiz kan bulunur. Kulakç›klar›n kar›nc›klara aç›ld›¤› bölgelerde
kapakç›klar vard›r. Bu kapakç›klar›n aç›l›fl yönü kar›nc›klara do¤rudur.

Kalbin kar›nc›klar›na atardamarlar aç›l›r. Kalbin sa¤ kar›nc›¤›ndan akci¤er atardamar›,
sol kar›nc›¤›ndan da aort atardamar› aç›l›r. Akci¤er atardamar›, vücuttan kalbe gelen
kirli kan›(oksijence fakir) temizlenmesi için akci¤erlere götürür. Aort atardamar›,
akci¤erlerde temizlenip kalbe gelmifl temiz kan›(oksijence zengin) vücuda götürür.
Kalbin kulakç›klar›na toplardamarlar aç›l›r. Üst ana toplardamar, vücudun üst ve alt
bölgesinden  toplad›¤› kirli kan›, kalbin sa¤ kulakç›¤›na getirir. Akci¤er toplardamar›,
akci¤erlerde temizlenen kan› kalbin sol kulakç›¤›na getirir. Dört  adettir.  Sa¤ kulakç›¤a
giren toplardamarlar kirli kan, sol kulakç›¤a giren toplardamarlar da temiz kan tafl›r.

Kalp kas ve zardan yap›l›d›r; üç tabakadan oluflur: ‹ç tabaka, kalp at›fllar› s›ras›nda
kan›n sürtünmesini en aza indirecek bir kayganl›¤a sahiptir. Orta tabaka, kalbin çal›flmas›n›
sa¤lar. Kaslardan meydana gelmifltir. Kar›nc›klarda bulunan kas tabakas› kulakç›klara
göre kal›n ve güçlüdür. Bu sebeple kar›nc›klar›n pompalama gücü kulakç›klara göre
kal›n ve güçlüdür. Aortun ç›k›fl yerinden ayr›lan küçük damarlar orta tabakada k›lcallara
ayr›l›r. Kalp kas›n› besleyen bu damarlara koroner damarlar denir. D›fl tabaka, iki katl›
zar ve bunlar›n aras›ndaki kaygan s›v›dan oluflur. Bu s›v› kalp at›fllar› s›ras›nda oluflan
sürtünmenin etkisini azalt›r ve kalbi d›fl etkilerden korur.

Kalbin Çal›flmas›: Kalp, kan›n vücutta dolafl›m›n› sa¤lamak için pompa gibi
çal›flan bir organ›m›zd›r. Kalbin çal›flmas›, kulakç›k ve kar›nc›k kaslar›n›n arka arkaya
ritmik olarak kas›l›p gevflemesi ile gerçekleflir. Kulakç›k ve kar›nc›klar›n kas›l›p
gevflemesi, kan›n hareketi için itici bir güç oluflturur. Kulakç›klarla kar›nc›klar›n
kas›lmalar› birbirine z›t olarak gerçekleflir. Kulakç›klar kas›l›rken kar›nc›klar gevfleme
durumuna geçer; kar›nc›klar kas›l›rken de kulakç›klar gevfleme durumuna geçer. Kalbin
her odac›¤› kas›lma s›ras›nda içindeki kan› pompalar. Gevfleme an›nda ise kanla dolar.

Her kalp at›fl› kalp kaslar›n›n bir kere kas›lmas› ve gevflemesinden oluflur. Önce
kulakç›klar kas›l›r, kar›nc›klar gevfler. Kulakç›klarla kar›nc›klar aras›ndaki kapakç›klar
aç›l›r ve kan, kulakç›klar›n kas›lmas› sonucu oluflan bas›nçla gevflemifl durumdaki
kar›nc›klara dolar. Bu sürenin sonunda kulakç›klar gevflemeye bafllar ve kar›nc›klar
kas›l›r. Sa¤ kar›nc›ktaki kirli kan akci¤er atardamar›na, sol kar›nc›ktaki temiz kan da
aorta pompalan›r. Kar›nc›klar›n kas›lmas› s›ras›nda gevfleyen kulakç›klardan sa¤
kulakç›¤a alt ve üst toplardamar ile kirli kan, sol kulakç›¤a ise akci¤er toplardamar› ile
temiz kan gelir. Böylece kulakç›klar›n kas›lmas› yeniden bafllar. Kalbin her at›fl› 0,85 saniye
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sürer. Kan vücuda damarlarda kalbin pompalama gücü ile ilerleyerek yay›l›r.

b. Kan Damarları
Kan›n içinde dolaflt›¤› kapal› boflluklara kan damarlar› denir.

‹nsanda damar a¤›;
1. Atardamarlar
2. K›lcal damarlar
3. Toplardamarlardan oluflur.

Kan kalpten atardamarlara, atardamarlardan k›lcal damarlara, sonra da toplardamarlara
geçerek kalbe geri döner.

1. Atardamarlar: Kan› kalpten vücudun çeflitli bölgelerine tafl›yan damarlara 
atardamar denir. Atardamarlar yukar›da da de¤indi¤imiz gibi aort ve akci¤er 
atardamarlar› olup kalbin kar›nc›klar›ndan ç›karlar. Atardamarlar vücutta dalland›kça
çaplar› küçülür. Atardamar›n bafll›ca görevi, tafl›d›klar› kan›n içindeki oksijen ve besin
maddelerini vücudun her taraf›na ulaflt›rmakt›r. Atardamarlar, akci¤er atardamar› hariç
temiz kan tafl›r. Akci¤er atardamar› vücuttan kalbe gelen kirli kan› temizlenmek üzere
akci¤ere götürdü¤ünden kirli kan tafl›r.

Atardamarlar›n duvarlar› oransal olarak toplardamarlardan daha kal›n ve esnek bir
yap›ya sahiptir.

Kalbin kulakç›k ve kar›nc›k kas›lmalar›na paralel olarak atardamarlarda meydana
gelen ritmik kas›lma ve gevflemelere nab›z denir. Nab›z ayn› zamanda dakikadaki kalp
at›m say›s›n› verir. Ayak bileği, el bileği, boyun ve şakaktaki atardamar yüzeyine par-
mağımızı hafifçe bastırdığımızda nabzımızı hissederiz. Kan›n atardamar duvar›na
yapt›¤› bas›nca tansiyon denir. İnsanda kan basıncı, kolun dirseğe yakın yerine takılan
tansiyon aleti ile ölçülür.

Tansiyon ölçümü ve nabız sayımı

‡ Her kalp at›fl› bir kas›lmay› ve bir gevflemeyi kapsar.
Sa¤l›kl› bir insan›n  kalp at›fl say›s› dakikada 70-80 kadard›r.
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2. K›lcal Damarlar: Atardamarlarla toplardamarlar› birbirine ba¤layan en ince kan
damarlar›d›r. Atardamarlar vücudun çeflitli yerlerine da¤›la da¤›la gelirler ve sonuçta
çaplar› iyice daralarak k›lcal damar hâlini al›rlar. Doku hücreleri ile kan aras›ndaki
madde al›flverifli k›lcal damarlarda olur. K›lcal damarlar dokular içine yay›larak genifl
yüzeyler oluflturur.

Kan›n plazmas› k›lcal damarlarda d›flar› ç›k›p hücreler aras›na s›zar; hücrelerle
madde al›flveriflini gerçeklefltirdikten sonra k›lcal damara geri döner. Böylelikle
hücrelere gerekli olan besin maddeleri ve oksijen verilir; hücrelerde oluflan at›k 
maddeler ve karbon dioksit (CO2) de al›n›r (fiekil 5.14). Yani hücrelerin beslenmesi
gerçekte k›lcal damarlar arac›l›¤› ile olur. 

3. Toplardamarlar: Vücuttan toplanan kan› kalbin sa¤ kulakç›¤›na getiren
damarlard›r. Vücut hücrelerinde oluflan at›k madde ve karbon dioksitle kirlenmifl kan›
k›lcal damarlardan alarak kalbe getirir. Akci¤er toplardamar› hariç her zaman kirli kan
tafl›r. Toplardamarlar atardamarlar gibi dallan›r ve dalland›kça da çaplar› küçülür.

c. Kan
Canl›larda hücrelerin ihtiyaçlar› kanla sa¤lan›r. Kan, vücudumuzun damar 

bulunduran her bölgesine gider ve oradaki hücrelere besin maddeleri, hormonlar› ve
gazlar› (oksijen ve karbon dioksit) tafl›r. Ayr›ca hücrelerde metabolizma faaliyeti sonucu
oluflan at›k maddeleri, vücut d›fl›na atacak ya da zarars›z duruma getirecek organlara
(böbrek, deri ve akci¤er) iletir. Hücrelerimize, normal etkinliklerini sürdürebilmesi için
uygun ortam›n oluflmas›n› sa¤lar. Yap›s›nda  bulunan akyuvarlarla vücuda giren zararl›
maddeleri etkisiz duruma getirir. Yaralanma ve kanama durumlar›nda p›ht›laflarak kan
ve madde kayb›n› önler.

Kan, kan hücreleri ve plazma denilen kan hücrelerinin aras›n› dolduran s›v›dan
oluflan bir dokudur. Kan›n %55’ini  plazma, %45’ini hücreler oluflturur.

K›lcal damarlardaki madde al›flverifli
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d. Plazma 
Kan hücrelerinin içinde yüzdü¤ü s›v› k›sma plazma denir. Plazman›n %90-92’si

sudan,  geri kalan› ise plazma proteinleri, fleker, hormonlar, madensel maddeler, vitaminler
ve çözünmüfl durumdaki at›k maddelerden oluflur. Hücreler ile kan aras›ndaki madde
al›flverifli plazma sayesinde gerçekleflir. Bir kaba al›nan kan bir süre bekletildi¤inde
hücreler ve p›ht›laflt›r›c› maddeler çöker. Çökelti üstünde aç›k sar› renkli bir s›v› kal›r.
Bu s›v›ya serum denir. Kan hücrelerini tafl›yan kan plazmas› ile serum aras›ndaki fark,
plazman›n kan proteinlerini de içermesidir.

e. Kan hücreleri
Kan hücreleri kemik ili¤inde oluflur. Kanda alyuvar, akyuvar ve kan pulcuklar›

olmak üzere üç çeflit kan hücresi bulunur. Kan hücrelerinin hareketleri kalbin pompalamas›
ile olur; damarlar yard›m›yla vücudun en uç noktalar›na kadar ulafl›r.

1. Alyuvarlar

Kanda oksijen ve karbon dioksit tafl›makla görevli olan k›rm›z› renkli hücrelerdir.
Alyuvarlar k›rm›z› kemik ili¤inde üretilir. Omurlar, kaburga kemikleri, gö¤üs kemi¤i,
kafatas› kemikleri ve uzun kemikler alyuvarlar›n üretildi¤i yerlerdir. Bafllang›çta
çekirdekli olan bu hücreler olgunlafl›rken çekirdeklerini kaybeder. Alyuvarlar›n yap›s›nda
demirli bir bileflik olan hemoglobin bulunur. Hemoglobin kana k›rm›z› rengini verir.
Hemoglobin alyuvarlar›n oksijen ve karbon dioksit tafl›mas›nda görev yapar. Alyuvarlar
solunum organlar›ndan ald›¤› oksijeni dokulara, doku hücrelerinin at›k ürün olarak
verdi¤i karbon dioksiti de solunum organlar›na tafl›r. 

2. Akyuvarlar   
Beyaz kan hücreleri de denir. Kemik ili¤inde, lenf sisteminde ve dalakta üretilirler.

Vücudu yabanc› maddelere ve hastal›k yapan mikroorganizmalara(mikrop) karfl› 
korumakla görevlidir. Mikroplarla de¤iflik yöntemlerle savafl›r. Bir bölümü mikroplar›
içine alarak yok eder; bir bölümü de mikroplar› yok eden maddeler salg›lar. Vücudun
mikroplara karfl› ba¤›fl›kl›k kazanmas›nda rol oynarlar. Vücutta mikrobik bir bulaflma
varsa akyuvarlar›n say›s› artar. Akyuvarlar alyuvarlardan daha az say›dad›r ve çekirdekleri
vard›r.

Alyuvar hücreleri
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f. Kan pulcuklar›
Kan pulcuklar›n›n görevi kanamay› durdurarak vücudun kan kaybetmesini 

önlemektir. Bunu da kanayan yerdeki kan› p›ht›laflt›rarak sa¤lar. Kan damarlar›n›n
zedelenmesi, kopmas›, kesilmesi ve yaralanmas› hâlinde damar duvarlar› kas›l›r, kan
pulcuklar› damar›n yaralanan k›sm›nda bir t›kaç oluflturur. Bu t›kaç ipliksi proteinlerle
sa¤lamlaflt›r›l›r. Kan pulcuklar› kemik ili¤inde üretilirler. Çok küçük ve çekirdeksiz
hücrelerdir.

g. Kan Dolafl›m›

Kan kalpten ç›kt›¤› zaman iki ayr› yolda ilerler, tüm vücudu dolafl›r ve iki ayr› yoldan
tekrar kalbe geri gelir. Buna göre kan›n, kalp ve vücut dokular› (akci¤er hariç) aras›ndaki
dolafl›m›na büyük dolafl›m denir. Büyük kan dolafl›m› ile kalpten ç›kan kan tüm organlara
oksijen tafl›r; hücrelerde oluflan karbon dioksiti toplayarak tekrar kalbe döner. Büyük
kan dolafl›m› flöyle gerçekleflir: 

Kar›nc›klar›n kas›lmas› ile sol kar›nc›ktaki temiz kan (oksijence zengin kan) aort
atardamar›na pompalan›r. Buradan baflka atardamarlarla vücudun bütün bölgelerindeki
organ ve dokular›n k›lcal kan damarlar›na ulaflt›r›l›r. Atardamarlarla hücreleri saran

Kan pulcuklar›

Akyuvar hücresi
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k›lcal damarlara tafl›nan kan›n içindeki oksijen, hücrelere geçer. Hücrelerde solunum
sonucu oluflan karbon dioksit ise kana geçer. Böylece kan vücutta yol al›rken oksijen
miktar› azal›r, karbon dioksit miktar› da giderek artar. Karbon dioksitçe zenginleflen
kan da k›lcal damarlar yoluyla toplardamarlara geçer. Vücudun üst k›sm›ndaki 
toplardamarlar üst ana toplardamarda, alt k›sm›ndaki toplardamarlar alt ana 
toplardamarda birleflerek kalbin sa¤ kulakç›¤›na gelir. Böylece büyük kan dolafl›m›
tamamlan›r.

Oksijenle beraber su, mineral, hormon ve aminoasit, glikoz, ya¤ asidi gibi besin
maddeleri de büyük dolafl›mla hücrelere tafl›n›r. Ayr›ca oluflan metabolizma at›klar›n›n
da ilgili doku ve organlara (örne¤in böbreklere) tafl›nmas› büyük dolafl›m sayesinde olur. 

Kan›n kalp ve akci¤er aras›ndaki dolafl›m›na ise küçük dolafl›m denir. Bu yüzden
küçük kan dolafl›m›na akci¤er dolafl›m› da denir. Küçük dolafl›mda karbon dioksitçe
zengin kan(kirli kan) kalbin sa¤ kar›nc›¤›ndan akci¤erlere pompaland›ktan sonra
akci¤erlerde oksijenle zenginleflerek sol kulakç›¤a geri döner. Bu dolafl›m, kan›n 
temizlenmesi amac›yla yap›l›r.

h. Kan Gruplar› ve Kan Al›flverifli
Büyük kanamalar sonucu, vücudun kan kaybetmesi ölüme yol açabilir. Bu nedenle

kan kayb›na u¤rayan kifliye kan verilir. Kan al›fl veriflleri kan gruplar›na ve Rh 
faktörüne göre olur.

Dört çeflit kan grubu vard›r: A, B, AB ve 0. Kan gruplar›n› belirleyen alyuvarlarda
bulunan protein çeflitleridir. 

Küçük ve büyük kan dolafl›m›
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ı. Rh Faktörü: Rh faktörü alyuvarlar›n yap›s›nda bulunan bir proteindir. Bu protein ilk
defa “Rhesus” cinsi bir maymunda saptanm›flt›r. Bu nedenle Rhesus kelimesinin ilk iki
harfi (Rh) al›narak, bu proteine “Rh” faktörü denmifltir. ‹nsanlar›n ortalama %85’inin
kan›nda Rh faktörü bulunmaktad›r. Rh faktörü bulunan insanlar›n kan›na “Rh pozitif
(+)”, bulunmayanlara ise “Rh negatif (-)” denir.

Kan al›flveriflleri söz konusu oldu¤unda Rh faktöründen de mutlaka bahsedilir.
Örne¤in “A grubu Rh (+)” ya da “A grubu Rh (-)” gibi. Kan nakillerinde kan› alan kifli
ile kan› veren kiflinin Rh faktörlerinin ayn› olmas› gerekir.

i. Kan bağ›fl› 
Kan naklinde amaç, kana ihtiyac› olan hastan›n durumunun daha iyiye gitmesini

sa¤lamak ve hayat›n› kurtarmakt›r.

Kan›n kendimize veya baflkalar›na gerekli olabilece¤i durumlar için kan grubumuzu
ö¤renmemiz; kan grubumuzu belirtir bir kart› da, her zaman yan›m›zda tafl›mam›z
gerekir. Bu, bir kaza geçirmemiz halinde gerekli kan›n bulunmas›nda zaman kazanmam›z›,
ayr›ca acil kan ihtiyac› olan birine faydal› olmam›z› sa¤lar. 

b

Kan verme ifllemi

Hemoglobin düzeyi yeterli de¤erde olan bireyler kan ba¤›fl› yapabilir. Kan seviyesi
normal olan sa¤l›kl› bireyler kan ba¤›fl› yap›nca eksilen kan hücreleri, kemik ili¤inin
çal›flmas›yla h›zla yenilenir. Dolafl›ma genç kan hücreleri verilir. Sa¤l›¤› olumsuz 
etkileyecek kadar kan verilemeyece¤i için kans›z kalmak gibi bir durum söz konusu
olamaz. Sa¤l›¤› uygun olan insanlar iki ayda bir kan ba¤›fllayabilir. 

Öyle durumlar vard›r ki yaln›z bafl›na t›bbi tedavi, hastal›¤›n tedavisinde yeterli
olmayabilir. 

Bu durumlar› k›saca flöyle özetleyebiliriz :
I. Sürekli kana ihtiyaç duyulan durumlar (kal›tsal kan hastal›klar›, kan kanserleri),
II. Acil durumlar (trafik kazalar›, yaralanmalar, do¤al afetler),
III. Önceden bilinen durumlar (cerrahi müdahaleler).



Kan ba¤›fl›nda bulunmak hem birey hem de toplum aç›s›ndan önemlidir. Mustafa
Kemal Atatürk de “‹nsanlar› mutlu edecek tek vas›ta, onlar› birbirine yaklaflt›rarak,
onlar› birbirine sevdirerek, karfl›l›kl› maddi ve manevi ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya yarayan
hareket ve enerjidir.” , “En iyi kifli kendinden çok ait oldu¤u toplumu düflünen, onun
varl›¤›n›n ve mutlulu¤unun korunmas›na kendini adayan insand›r.” sözleriyle insan sevgisi,
toplumsal dayan›flma ve evrenselli¤in toplum aç›s›ndan önemini vurgulam›flt›r.

j. Lenf Dolafl›m›

Lenf dolaşımı
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Yukar›da say›lan durumlarda hastalar mutlaka kana ihtiyaç duyar. Bu yüzden
gönüllü kan ba¤›fl› bir insanl›k görevidir. Kan ba¤›fllarken bir gün bizim de t›pk› ba¤›fl
yapt›¤›m›z insanlar gibi kana ihtiyaç duyabilece¤imizi akl›m›zdan ç›karmamam›z
gerekir.



b

‹nsanda kan dolafl›m sisteminden baflka bir de lenf dolafl›m sistemi vard›r. Lenf
dolafl›m› kan dolafl›m›na yard›mc› bir dolafl›m sistemidir. Lenf dolafl›m› lenf damarlar›,
lenf dü¤ümleri ve lenften oluflur. Bu dolafl›m›n üç önemli görevi vard›r. Bu görevler; kandan
hücreler aras›na s›zan maddeleri toplayarak yeniden kana kazand›rmak, ba¤›fl›kl›k
mekanizmas› ile vücudu hastal›klara karfl› korumak ve sindirilmifl ya¤lar›n ince ba¤›rsaklardan
emilmesini ve kana tafl›nmas›n› sa¤lamakt›r.

Lenf damarlar› içinde dolaflan renksiz s›v›ya lenf denir. Lenf, k›lcal kan damarlar›ndan
dokular içine s›zan küçük moleküllü besin maddeleri, baz› iyonlar, akyuvarlar ve hücresel
at›k maddelerden oluflan bir s›v›d›r. Kanda hücrelerden ve plazma denen s›v›dan oluflan
iki k›s›m vard›r. Kan, vücudun içindeki pek çok ince k›lcal damar boyunca akarken, bir
miktar plazma ve akyuvar, k›lcallar› döfleyen hücrelerin ince duvar›ndan çevre doku
içine s›zar. Dokulardaki hücrelere besin maddelerini getiren ve onlardaki at›k ürünleri
toplayan bu s›v›d›r. Bu s›v›n›n yeniden kan dolafl›m›na kat›lmas› gerekir. Bunu
sa¤layan lenf sistemidir. K›lcal damarlardaki kandan bir günde doku aras›na geçen
plazman›n % 95 kadar› lenf damarlar›na geri al›n›r ve bu yolla kan dolafl›m›na
kazand›r›l›r.

Lenfin dokulardan toplanmas›n›, toplardamarlara temizlenerek götürülmesini
lenf damarlar› ve lenf dü¤ümleri sa¤lar: Lenf damarlar›n›n birlefltikleri yerlerde lenf
dü¤ümleri vard›r. Lenf dü¤ümleri kol, bacak, boyun bölgelerinde ve bademciklerde
fazla bulunur. Lenf dü¤ümleri, içerdikleri ince doku sayesinde lenfin içindeki bakteri
ve di¤er zararl› maddeleri süzer. Vücudu hastal›klara karfl› korumakla görevlidir. Ayn›
zamanda akyuvarlar›n bir k›sm› da burada üretilip lenf s›v›s›na kat›l›r. Lenf dü¤ümleri
ba¤›fl›kl›k sistemine, vücuda yabanc› maddeleri yakalamak için ideal bir ortam sunar.
Nitekim ba¤›fl›kl›k cevaplar› ilk olarak bu dü¤ümlerde, genellikle de bademciklerde
fliflme ile bafllar. fiiflme, bademciklerimizin hastal›klarla savaflt›¤›n› gösterir.

k. ‹nsanda Dolafl›m Sisteminin Sağl›ğ›
Dolafl›m sistemini kalp, atardamarlar, toplardamarlar, k›lcal damarlar ve kan olufl-

turur. Sa¤l›kl› bir yaflam için dolafl›m sistemini oluflturan bu yap›lar›n iyi korunmas›
gerekir. Beslenme bozuklu¤u, sigara, alkol, fleker hastal›¤›, fiziksel etkinliklerde azl›k,
gerginlik (stres), yorgunluk vb. etkenler dolafl›m sisteminin sa¤l›¤›n› olumsuz yönde etkiler.

Kalp ve damar sisteminin sa¤l›¤› için yeterli ve dengeli beslenme bir kofluldur.
Dolafl›m sisteminin sa¤l›¤› için fazla kilo al›nmamal›, tuz, fleker, ya¤ al›m› azalt›lmal›, e¤er
mümkünse s›v› ya¤lar kullan›lmal›d›r. Kat› ya¤lar özellikle de margarin kullan›lmamal›d›r.
Vücuda al›nan fazla ya¤ kilo al›nmas›na neden olur ve kandaki ya¤ düzeyinin yükselmesine
yol açar. Bu ya¤ kalp ve beyin damarlar›n›n duvarlar›nda birikerek daralmalara neden
olur. Damar t›kanmas›, kalp krizi, beyin felci ve bacaklarda dolafl›m bozuklu¤una yol
açabilir. K›rm›z› etin(koyun, keçi, s›¤›r eti) ya¤s›z olan k›s›mlar› ya da beyaz et(tavuk
ve bal›k) tercih edilmelidir. Bol sebze ve meyve yenmeli, bir kez fazla yemek yerine
azar azar üç ö¤ün yemek yenmelidir. 

FEN VE TEKNOLOJ‹ 6

153



FEN VE TEKNOLOJ‹ 6

154

Besinlerle yeterince mineral al›nmazsa kandaki hemoglobin miktar› düfler, kans›zl›k
(anemi) hastal›¤› oluflur.

Dolafl›m sisteminin en büyük düflman› hava kirlili¤i ve sigarad›r. Koroner kalp
hastal›¤› daha çok sigara tiryakilerinde görülmektedir. Sigarada bulunan zararl› maddeler
damar duvarlar›n›n içinde birikerek t›kanmaya yol açar. T›kanma kan dolafl›m›n› güçlefltirir.
Ayr›ca sigara duman›, kan›n dokulara yeterli besin ve oksijen tafl›mas›n› engeller. Duman
lenf dü¤ümlerine dolarak vücudun zararl› mikro organizmalara karfl› direncini azalt›r.

Dolafl›m sisteminin sa¤l›¤› için alkolden uzak durulmal›d›r. Alkol, damarlar›
geniflleterek dolafl›m›n yavafllamas›na neden olur. Kanda ya¤ düzeyinin yükselmesinin
bir nedeni de alkollü içeceklerdir.

Düzenli spor, kalp damar hastal›¤›na yakalanma olas›l›¤›n› azalt›r.

Ruhsal gerginlikler ve üzüntü kalp ve damar sa¤l›¤›n› olumsuz etkiler.

Sürekli ve yorucu bir flekilde çal›flmak da kalbin oksijenden yeterince yararlanmas›n›
engelledi¤i için kalbi yorar. Sürekli ve yorucu çal›flmalardan kaç›n›lmal›, dinlenmek
için yeterince zaman ayr›lmal›d›r.

Üst solunum yolu hastal›klar›nda hemen önlem al›nmal› ve doktora baflvurulmal›d›r.
Çocuklukta geçirilen hastal›klar(örne¤in bademcik iltihab›) zaman›nda tedavi
edilmezse kalp kapakç›klar›n›n bozulmas›na neden olur.

l. ‹nsanda Dolafl›m Sisteminin Diğer Sistemlerle Olan ‹liflkisi
Asl›nda hiçbir sistem di¤er sistemlerden soyutlanamaz. ‹nsandaki dolafl›m sistemi de

hemen hemen vücudun bütün sistemleri ile iliflkilidir. 

Besin maddeleri, sindirim sisteminde basit bileflenlerine ayr›larak ince ba¤›rsaklar›n
yüzeyinden emilerek k›lcal kan damarlar›na geçer. Böylece besin maddeleri dolafl›m
sistemine girer ve kan yoluyla vücudun bütün dokular›na ve hücrelerine ulaflt›r›l›r.

Hücrelere al›nan besin maddelerinin oksijenle yak›lmas› sonucu ATP enerjisi elde
edilir. Vücut için gerekli oksijen, akci¤erlerin alveollerindeki k›lcal kan damarlar›yla
al›n›r ve kalbin sol kulakç›¤›na akci¤er toplardamarlar› ile getirilir. Organizmada
gerçekleflen çeflitli hayatsal olaylar sonucu oluflan art›k maddeler kan yoluyla boflalt›m
sistemine tafl›n›r ve böbreklerde kandan süzülerek d›flar› at›l›r.

Vücuda giren mikroplara karfl› oluflturulan savunma maddeleri, kan yoluyla hedef
yap›lara ulaflt›r›l›r.

Vücudun dengesi ve iflleyifli için çok önemli olan hormonlar, dolafl›m sistemi ile
gerekli hedef organlara ulaflt›r›l›r. Baz› hormonlar da kalp at›fl›n›n h›z›nda ve kan
yap›m›nda etkilidir.
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Dolafl›m sisteminin sinir sistemi ile de iliflkisi vard›r. Kan bas›nc›n›n ayarlanmas›nda
ve atardamarlar›n kas›lmas›nda sinir sistemi görev yapar. 

Dolafl›m sistemimiz ile ilgili hastal›klar›n tedavisinde h›zla ilerleyen teknolojik
geliflmeler sayesinde çeflitli yöntem ve teknikler kullan›lmaktad›r. Bunlar; EKG tetkik
ifllemi, koroner by-pass ameliyat›, koroner anjiyo, kalp pili, kalp nakli  v.b. dir.

m. Mikroplarla Savafl
‹çti¤imiz suda, yedi¤imiz yiyeceklerde, soludu¤umuz havada gözümüzle 

göremeyece¤imiz kadar küçük mikroskobik canl›lar bulunabilir. Ç›plak gözle görülemeyen,
tek hücreli mikroskobik canl›lara mikroorganizma denir. Yo¤urt, peynir, sirke
yap›m›nda, ba¤›rsaklar›m›zdaki B ve K vitamininin oluflmas›nda rol oynayan yararl›
mikroorganizmalar›n yan›nda hastal›k etkeni olan zararl› mikroorganizmalar, yani
mikroplar vard›r. Zararl› mikroskobik canl›lar vücudumuza girdi¤inde bizi hastaland›rabilir.
Hastal›¤a yol açan zararl› mikroorganizmalar virüs ve baz› bakterilerdir. 

fiimdi bu mikroskobik canl›lardan virüs ve bakteriyi tan›yal›m;

n. Virüsler

Grip virüsü 

Virüsler canl› hücre d›fl›nda tamamen cans›z olup, ancak canl› hücre içine girdikten
sonra canl›l›k özelli¤i gösterirler. Girdikleri hücrenin tüm yönetimini ele geçirerek hücreyi
kendileri için kullan›rlar ve ço¤almaya bafllarlar. Virüsler canl› hücreden ç›kar›ld›klar›nda
kristalleflirler. Bir tuz parças› gibi hiçbir canl›l›k göstermezler. Bu yüzden virüsler tabiatta
hem canl› hem cans›z özelli¤i gösteren tek varl›kt›r. 

Virüsler ancak elektron mikroskobu ile görülebilirler. Küre, çubuk veya elips fleklinde
olurlar. Virüsler normal bir canl› hücrede bulunan organel ve sitoplazmaya sahip de¤ildir.
Kendilerine özgü bilgileri tafl›yan kal›t›m materyalleri ile protein k›l›ftan oluflurlar.

Virüsler yaflamak için belirli bir canl›n›n belirli bir hücresine yerleflir.  Virüsler bakteri
lerde, bitkilerde, böceklerde, hayvan ve insan hücrelerinde yaflar ve çeflitli hastal›klara
neden olur. Örne¤in hayvanlarda kuduz, kufl gribi; bitkilerde tütün mozaik gibi hastal›klara
neden olurlar.
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Bakteriler hem yararl› hem de zararl› olmalar› yönünden insan yaflam›n› yak›ndan
ilgilendiren mikroorganizmalard›r. 

Bakterilerin insanlarda neden oldu¤u hastal›klardan baz›lar› flunlard›r:

fiarbon, tetanos, tüberküloz(verem), difteri, bo¤az enfeksiyonlar›, ateflli romatizma,
zatürree, menenjit, kolera, frengi. Ayr›ca yiyeceklerin bozulmas›na ve besin zehirlenmesine
neden olur. 

Bakterilerin insanlara faydal› olanlar› da vard›r. Örne¤in yo¤urt, peynir, sirke,
turflu haz›rlamada baz› bakterilerden faydalan›l›r. Ba¤›rsaklar›m›zdaki B ve K vitamininin
oluflturulmas›nda yararl› bakteriler rol oynar. Baz› çürükçül yaflayan bakteriler de topraktaki
canl› at›klar› ayr›flt›rarak kendilerine besin elde ederken topra¤›n zenginleflmesine neden
olur.

fiekillerine göre bakteriler

Virüslerin vücudumuzda neden oldu¤u hastal›klardan baz›lar› flunlard›r: Çocuk
felci, kuduz, hepatit, nezle, grip, kabakulak, AIDS, sar› humma, çiçek, k›zam›k, si¤il.
Bu hastal›klar öksürme, hapfl›rma, konuflma, öpüflme, cinsel temas, ayn› eflyalar› 
kullanma, kan ve böceklerle insandan insana bulaflma gösterir.

o. Bakteriler   
Bakteriler bir hücreli canl›lard›r. Dünyada en çok say›da bulunan canl›lar olup,

bulunmad›¤› yer yok gibidir. Çok çeflitli ortamlarda yaflarlar. Toprakta, tatl› ve tuzlu
sularda, canl› vücutlar›nda, bitki ve hayvan ölülerinde yaflarlar. Oksijenli veya oksijensiz
ortamda yaflayanlar› vard›r. Bakteriler, çubuk, yuvarlak, spiral veya virgül flekillerinde
olabilir.

Afla¤›da baz› bakterilerin elektron mikroskobuyla çekilmifl foto¤raflar› yer almaktad›r:
Bakteriler iki hücre örtüsüne sahiptir. Hücre zar›, sitoplazma ve sitoplazma içine

da¤›lm›fl, kendilerine özgü bilgileri tafl›yan kal›t›m materyalleri vard›r. Fotosentez
yapan bakterilerde kloroplast bulunmaz; ancak klorofil bulunur. Baz› bakterilerin suda
hareketlerini sa¤layan ve  kamç› denilen uzant›lar› bulunur.
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* Vücudumuz mikroplarla nas›l savafl›r?

‹nsan, içinde yaflad›¤› ortamda hastal›k yap›c› mikroorganizmalarla her an karfl›
karfl›yad›r. Bu mikroorganizmalar›n hastal›k yapabilmesi için vücudumuzun do¤al
engellerini aflmas› gerekir. Bu do¤al engeller deri, mide salg›lar›, gözyafl›, mukus ve
tükürüktür. Söz gelimi; a¤›z yoluyla vücuda giren mikroplar tükürük ve mide asidiyle
parçalan›r. Deri,  ter ve ya¤ gibi salg›lar› ile mikroplar› önlemeye çal›fl›r. Mukus, solunum
yoluna giren mikroplar›, solunum sisteminde görece¤iniz siller ve öksürükle d›flar› atar.
Gözyafl› ve tükürük, bakterilerin yap›s›n› bozar. Böbreklerde üretilip idrara verilen bir
çeflit madde, bakterilerin idrar yollar›nda üremesini engeller. 

E¤er hastal›k yap›c› mikroorganizmalar, bu koruyucu do¤al engelleri afl›p vücuda
girerse bir dirençle daha karfl›lafl›r. Vücudun, kendi kal›tsal yap›s›na uymayan yabanc›
maddelere karfl› kendini korumak ve savunmak için gösterdi¤i dirence ba¤›fl›kl›k denir.
Ba¤›fl›kl›k sistemi öncelikle mikroorganizmalar›n vücudumuza girmelerini önlemeye,
vücudumuzun içine giren mikroplar› ise bulunduklar› yerde yutarak yay›lmalar›n›
engellemeye ya da geciktirmeye yarar. 

Hastal›k yap›c› mikroorganizmalar vücuda girdiklerinde vücudumuz bunu bir
sald›r› olarak kabul eder ve kendini ba¤›fl›kl›k sistemi ile savunur. Bunun sonucunda
mikroplar ile vücudumuzun savunma arac› olan ba¤›fl›kl›k sistemi aras›nda bir tür
çat›flma bafllar. Hastal›¤›n geliflimi, bu savafl›n sonucuna ba¤l›d›r. Vücuda giren mikroplar
vücudun ba¤›fl›kl›k sistemi taraf›ndan engellenirse hasta kifli, bir süre sonra iyileflir.
Sald›r› geliflmeyi sürdürür ve savunmay› aflarsa, hasta ölür ya da en iyi durumda
hastal›k süre¤enleflir. 

Ba¤›fl›kl›¤› sa¤layan organlar›n hepsine ba¤›fl›kl›k sistemi denir. Bu organlar dalak,
lenf dü¤ümleri, bademcik, k›rm›z› kemik ili¤i ve timüs bezidir. Görüldü¤ü gibi lenf sisteminin
ba¤›fl›kl›k sistemine katk›s› büyüktür.

b

b

Ba¤›fl›kl›k sisteminin en önemli savaflç›lar› akyuvarlard›r. ‡
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Bağışıklık Sistemi

ö. Bağ›fl›kl›ğ›n oluflumu
‹nsan vücudu mikroplara karfl› iki yolla savunur: 

- Birinci savunma yolu, akyuvar hücreleri ile yap›lan savunmad›r. Bu hücreler,
vücut içindeki bakteri ve virüsü bir çeflit yeme ifllemi ile ortadan kald›r›r. Akyuvarlar
kanla vücudun her taraf›na gider.

- ‹kinci savunma yolu, vücuda giren mikroplara karfl› baz› akyuvar hücrelerinin
üretti¤i savunma maddesiyle yap›lan savunmad›r. Bu savunma maddesi mikroplara
yap›flarak onlar›  etkisizlefltirir. Bu savunma maddelerini üreten akyuvar hücrelerinin
özel bellekleri vard›r. Söz gelimi; bo¤maca hastal›¤› mikrobuna karfl› savunma maddesi
üreten hücreler, di¤er hastal›klar›n etkenleri olan mikroplar› tan›maz; sadece
bo¤macaya neden olan mikrobu tan›r ve ona karfl› üretti¤i özel savunma maddesi ile
onu etkisizlefltirir. Ba¤›fl›kl›k sistemi her bir mikroba karfl› özel bir savunma maddesi
üretir. Üretilen savunma maddesi mikrobu tan›d›¤›nda onu etkisiz hâle getirir.

p. Bağ›fl›kl›k Çeflitleri
Her canl› organizma, bütünlü¤ünü koruyabilmek amac›yla kendi içindeki sa¤l›kl›

ve dengeli düzeni sürdürmek durumundad›r. Bu amaçla organizma, d›flar›dan vücuda
girerek bu düzeni bozacak mikroplara karfl› koymak üzere do¤ufltan ya da sonradan
edinilen iki tür ba¤›fl›kl›k kazan›r.

Doğufltan kazan›lan bağ›fl›kl›k: Vücudun, baz› hastal›klara karfl› do¤ufltan sahip
oldu¤u dirence do¤ufltan kazan›lan(do¤al) ba¤›fl›kl›k denir. Do¤al ba¤›fl›kl›k kal›tsald›r.
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Örne¤in zencilerin verem hastal›¤›na karfl› do¤ufltan ba¤›fl›kl›¤› vard›r. Di¤er taraftan
s›¤›r vebas›, tavuk koleras› gibi hastal›klar insanlarda etkili de¤ildir. Benzer flekilde
k›zam›k, bo¤maca gibi hastal›klar da sadece insanlarda görülür. 

Vücudun mikroplara deri, mukus, gözyafl› ve tükürük gibi salg›larla engel olmaya
çal›flmas› ve akyuvarlar›n mikroplar› ortadan kald›rmas› do¤al ba¤›fl›kl›¤a örnek olarak
verilebilir. 

Geçirdi¤imiz  baz› hastal›klar ve anne sütünden geçen baz› savunma maddeleri
do¤al ba¤›fl›kl›¤› sa¤lar. ‹nsanlar k›zam›k, çiçek gibi baz› hastal›klar› bir kez geçirdikten
sonra bu hastal›klara tekrar yakalanmaz. Bu durum insanlar›n geçirdikleri hastal›klara
karfl› ba¤›fl›kl›k kazanmas› ile meydana gelir. Di¤er bir deyiflle hastal›k hâli devam
etmekteyken, o hastal›¤›n mikrobuna karfl› mücadele veren bir grup hücrenin ilerde
ayn› mikropla tekrar karfl›laflt›¤›nda onu daha çabuk tan›ma ve ortadan kald›rma
yetene¤i kazanmas› ile meydana gelir. 

Sonradan kazan›lan bağ›fl›kl›k: Bu ba¤›fl›kl›k bireyin do¤umundan sonra, baz›
hastal›klara karfl› d›flar›dan al›nan maddelerle yapay olarak oluflur. Sonradan kazan›lan
ba¤›fl›kl›k, d›flar›dan vücuda verilen afl›, serum ve baz› besin destekleriyle sa¤lan›r. 

r. Afl› ve Serum    

T›p ve eczac›l›k alan›ndaki geliflmeler ve mikroorganizmalar hakk›nda edindi¤imiz
bilgiler sayesinde bugün geçmifle oranla daha flansl›y›z. Bilim ve teknolojideki geliflmeler
sayesinde afl›, serum ve ilaçlar bol miktarda ve daha ucuza üretilmektedir. Her geçen
gün ba¤›fl›kl›k sa¤lay›c› ve tedavi edici olan afl›, serum ve ilaçlar›n çeflitleri artmaktad›r.

Ba¤›fl›kl›k sisteminde her mikrop için ayr› savunma maddesi oluflturulmaktad›r.
Bütün mikroplara etkili tek bir savunma maddesi yoktur. Vücudun savunma maddesi
yapabilmesi için o mikropla bir defa karfl›laflmas›, onu tan›mas› gerekir. ‹flte afl›lama,
hastal›k yapma yetenekleri laboratuvarda yok edilmifl mikroplar› veya mikroplar›n
salg›lar›n› içeren maddeyi sa¤lam bir kifliye vererek, bu kiflinin vücudunu o mikropla
tan›flt›rmak ve bu kiflinin vücudunda savunma maddesi üretimi sa¤lamak için kullan›lan
bir yöntemdir. 
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Serumu ayrılmış kan tüpü

Damardan ç›kan kan, k›sa bir süre sonra p›ht›lafl›r. P›ht›laflan kandan sar› renkli bir
s›v› ayr›l›r. Bu s›v›ya serum denir. E¤er kan›, p›ht›laflmay› engelleyen maddelerin
bulundu¤u bir tüpe koyarsak, kan›n hücreleri zamanla dibe çöker; üstte kalan sar› 
renkli k›s›m plazmad›r. Serumun plazmadan fark›, serumun kan proteinlerini içer-
memesi, plazman›n içermesidir. 

Serum do¤al ba¤›fl›kl›¤›m›z› destekleyen bir s›v›d›r. Mikroorganizmalar›n neden
oldu¤u baz› hastal›klara ve zehirlenmelere karfl› kullan›lmaktad›r. Daha önce herhangi
bir hastal›¤a karfl› ba¤›fl›kl›k kazanm›fl hayvanlardan al›nan serumlara “ba¤›fl›k serum”
denir. Bu serumlar hasta insana verilirse, serumdaki savunma maddeleri, hastan›n kendi
ba¤›fl›kl›k sistemi savunma maddesi üretinceye kadar, hastay› o hastal›k mikrobundan
korur. Bu flekilde kazan›lm›fl ba¤›fl›kl›¤›n etki süresi k›sad›r. 

Serumlar, hastaland›¤›m›zda tedavi amaçl› kullan›l›r. Yurdumuzda insan
sa¤l›¤›nda kullan›lmak üzere flu ba¤›fl›k serumlar üretilmektedir: Difteri, tetanoz, gazl›
gangren, akrep, y›lan sokmalar›na karfl› serumlar ve  flarbon serumu.

s. ‹laç kullan›m›
Hastal›klar› tedavi etmek amac›yla kullan›lan ilaçlar, uygun kullan›lmad›klar›

zaman sa¤l›k için zararl› olabilirler. Kiflilerin bir doktora dan›flmadan rastgele ilaç 
kullanmalar› hem kendi sa¤l›klar› hem de toplum için zararl›d›r. Örne¤in; antibiyotikler
bakteriyel mikroplar› öldüren ilaçlard›r. Virüslerin neden oldu¤u hastal›klar antibiyotik
ile tedavi edilmez. Çünkü virüsler, hücre içinde yaflad›klar›ndan antibiyotiklerden 
etkilenmez. Baz› virüs hastal›klar›na karfl› afl›lar gelifltirilmifltir.

Afl› vücudumuzu  mikroorganizmalara karfl› güçlendirir.  Virüslerin neden oldu¤u
baz› hastal›klardan korunman›n da etkili bir yoludur. 

Afl› hastal›¤a karfl›, hastalanmadan önce al›nan bir tedbirdir. Önemli afl›lardan
baz›lar› flunlard›r: Difteri, tetanoz, bo¤maca, tifo ve kolera..

Ancak afl›lar bizi bütün hastal›klara karfl› koruyamaz. Hastaland›¤›m›zda
iyileflmek için serum ve ilaçlar› kullan›r›z.
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Antibiyotikler uygun kullan›lmad›¤› zaman vücuttaki bu bakteriyel mikroplar, kullan›lan
antibiyoti¤e al›fl›r ve o antibiyoti¤e karfl› bir tür karfl› silah gelifltirir. Art›k o antibiyotik, o
mikroba etki edemez duruma gelir. ‹flte böylece, direnç kazanm›fl bir mikrop türü (mutasyona
u¤ram›fl) toplum içinde yay›l›r ve di¤er kiflilere bulafl›r; salg›nlara sebep olur; fakat onlara
karfl› etkili silah›m›z olan antibiyotikler art›k ifle yaramaz hâle gelir.

Rastgele antibiyotik kullan›m› ile ba¤›rsaklar›m›zda bulunan ve sindirim iflinde
insan vücuduna yard›mc› olan baz› faydal› mikroorganizmalar yok olur. Böyle bir
ortamda h›zla ço¤alan hastal›k yap›c› mikroorganizmalar  bireyin sa¤l›¤›n› bozabilir.

Antibiyotik ilaçlar,  bir güne yani 24 saate yay›lm›fl eflit zaman aral›klar›nda, saatini
geçirmeden ve genellikle tokken al›n›r. Antibiyoti¤i günde üç kez kullanacaksak;  24
saati 3’e bölerek, 8 saatte bir, aksatmadan almal›y›z. Örne¤in ilki sabah 08.00’de; sonraki
16.00’da, sonuncusu da 24.00’da al›nabilir. Günde dört kez kullanacaksak antibiyoti¤imizi,
24’ün 4’e bölümü olan 6 saatte bir alaca¤›z demektir. Antibiyotikleri düzenli kullanmad›¤›m›z
zaman faydas›n› göremeyiz, sadece zarar›n› görürüz.

K›saca, ilaç kullan›rken afla¤›da belirtilen noktalara dikkat etmeliyiz:
- Hastal›klara karfl› doktorumuzun verdi¤i ilaçlar› uygun dozda, sürede ve

flekilde kullanmal›y›z. 
- Doktor önerisi d›fl›nda ilaç kullanmamal›y›z. 
- ‹lâçlar›n son kullanma tarihlerinin geçmifl olmamas›na dikkat etmeliyiz. 
- ‹lâçlar› çocuklar›n ulaflamayaca¤› yerde muhafaza etmeliyiz.

t. Anne sütü
Anne karn›ndaki bebe¤in mikroplara karfl› korunmas› plasenta arac›l›¤›yla olur.

Yeni do¤mufl bebekte ba¤›fl›kl›k sistemi do¤umdan sonra etkinlik kazan›r ve yavafl
yavafl geliflir. Do¤umdan hemen sonra kural olarak çocukta mikrop yoktur ve savunma
maddesi üretimi yetersizdir. Ancak 2. yafltan itibaren yeterli savunma maddesi
üretilebilir. En yüksek ba¤›fl›kl›k etkinli¤ine 10. yaflta ulafl›l›r. Bu nedenle 10. yafla

Çeşitli ilaçlar
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kadar çocuk hastal›klar› (k›zam›k, k›z›l vs.) geçirilmesi sonradan  geçirmekten daha
sa¤l›kl›d›r. Ba¤›fl›kl›k sisteminin etkinli¤i 10 ila 20 yafllar aras›nda biraz azal›r ve 40.
yafla kadar ayn› kal›r. Bu yafltan sonra ise etkinli¤i gittikçe azalmaya bafllar.

Bebek için en iyi g›da anne sütüdür. Anne sütünde anneye ait savunma maddeleri vard›r.
Emzirilen bebeklerde do¤umdan sonraki ilk 6 ayda k›zam›k hastal›¤›n›n görülmemesi
bundand›r. Bebe¤e ilk 4-6 ay sadece anne sütü verilmelidir. Anne bebe¤ini 1,5-2 yafl›na
kadar ek g›dalarla beslerken emzirmeye de devam edebilir. Anne sütü mikroplar›n
hastal›k yap›c› etkisini önlemeye yard›mc› olur. Yeni do¤an bebe¤e hiçbir fley verilmeden,
anne sütü verilirse süt bebe¤in ba¤›rsak duvarlar›n› s›var ve mikroplar›n etkisini önler.
Bu nedenle do¤umdan hemen sonra anne sütü ile beslenen bebeklerde ba¤›rsak hastal›klar›
emzirilmeyen bebeklere oranla daha az görülür. Anne sütü ile beslenen bebeklerde kans›zl›k,
geliflim bozuklu¤u ve ba¤›rsak hastal›klar› vb. daha az görülür.

u. Bağ›fl›kl›k Sistemi Bozukluklar›
Baz› durumlar ba¤›fl›kl›k sistemini olumsuz yönde etkileyebilir. Örne¤in fleker

hastal›klar›nda, mantarlar›n neden oldu¤u enfeksiyonlar ile idrar yolu enfeksiyonlar›,
siroz hastalar›nda ise akci¤er enfeksiyonlar› s›kça görülür. Vücutta oluflan yan›klar,
alkol kullan›m›, afl›r› yorgunluk, böbrek yetmezli¤i ba¤›fl›kl›k sisteminin çal›flmas›n›
olumsuz yönde etkiler. A ve C vitamini eksikli¤i ile mineral yetersizli¤i vücut direncini
düflürür. Ayr›ca yafll›lar ile gebe kad›nlar›n ba¤›fl›kl›k sistemi di¤er insanlara göre daha
zay›ft›r.

Ba¤›fl›kl›k sistemini oluflturan yap›lar›n herhangi bir nedenle görevini tam yapamad›¤›
durumlarda vücut, hastal›k etkenlerine karfl› savunmas›z duruma düfler. Bu durumda
vücudun direnci azal›r. Vücut çiçek, bo¤maca, dizanteri, difteri, zatürre gibi mikrobik
hastal›klara yenik düfler.

Ba¤›fl›kl›k sistemi vücudu hastal›klara karfl› koruyan bir sistem olmas›na karfl›n, bu
sistemle ilgili hastal›klar da vard›r. Bu hastal›klar do¤ufltan olabildi¤i gibi sonradan da
oluflabilir.

Ba¤›fl›kl›k sistemi ile ilgili baz› hastal›klar› afla¤›daki gibi aç›klayabiliriz:

1. AIDS: Vücudun ba¤›fl›kl›k sistemini bozarak savunmas›z duruma gelmesine
neden olan en tehlikeli virüs HIV’dir. HIV, AIDS hastal›¤›na neden olur. HIV, kandaki
akyuvarlar› tahrip etti¤inden, vücudun direncini düflürür. Bulafl›c› ve öldürücü olan
AIDS hastal›¤›n›n tedavisi henüz bilinmemektedir. Bu hastal›k cinsel iliflki, kan al›flverifli
vb. yollarla bulaflt›¤› gibi hamilelik s›ras›nda anneden bebe¤e de geçebilir.

2. Ast›m: Bu hastal›¤›n etmeni, solunum ya da sindirim yolu ile al›nan polen, ot,
hayvan tüyü vb. maddelerdir. Bu maddeler solunum yollar›nda afl›r› mukus salg›lanmas›na,
dolay›s›yla nefes almada zorlanmaya neden olur. Ayn› maddeler aniden ortaya ç›kan,
gözlerde ve burunda fliddetli ak›nt›ya neden olan saman nezlesinin de etkenidir.
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3. ‹laç alerjisi: Genetik bir hastal›kt›r. Vücuda al›nan baz› ilaçlar alyuvarlarda
birikir.  Vücut taraf›ndan yabanc› madde olarak alg›lanan bu ilaçlara karfl› oluflturulan
savunma maddeleri, alyuvarlar›n yap›s›n› bozarak kans›zl›¤a neden olur.

Ba¤›fl›kl›k sistemini y›pratmamak sa¤l›¤›m›z aç›s›ndan çok önemlidir. Bunun için
temizli¤imize dikkat etmeli, hastal›k yapan mikro organizmalardan korunmak için gerekli
afl›lar› zaman›nda yapt›r›lmal›y›z. Yeterli ve dengeli beslenmeye önem vermeliyiz.
Yorgunluk ve stresten kaç›nmal›y›z. Gereksiz yere ilaç kullanmamal›y›z. Doktor kontrolü
d›fl›nda antibiyotik kullanmak daha ciddi hastal›klara karfl› vücudun direncini k›rar. Bu
yüzden doktor önerisi d›fl›nda antibiyotik kullanmamal›y›z.

5.3. SOLUNUM S‹STEM‹
Vücudumuzun büyüyüp geliflmesi, hareket etmesi ve tüm sistemlerini

çal›flt›rabilmesi için enerjiye gereksinimi vard›r. Bu enerji, beslenme yoluyla ald›¤›m›z
besin maddelerinin hücrelerimizde parçalanmas› ile elde edilir. Besin maddeleri
hücrelerimizde parçalan›r ve Adenozin Tri(üç) Fosfat(Fosfattaki fosfor elementinin
simgesi P’d›r) k›saca ATP denilen enerji türüne(hücresel enerji) dönüfltürülür. Hücre
bütün etkinliklerinde ATP enerjisini kullan›r. Besin maddelerinin hücrede parçalanarak
enerji elde edilmesine hücre solunumu(iç solunum)  denir. Organik besinlerden enerji
elde etmek için gaz hâlindeki oksijeni (O2) kullan›r›z. Hücre solunumu sonucunda

hücremizde karbon dioksit oluflur. ‹flte  solunum sisteminin görevi, hücrelerimize kesintisiz
olarak oksijen sa¤lamak ve hücrelerimizde oluflan karbon dioksiti vücudumuzdan 
uzaklaflt›rmakt›r. Solunum organlar›yla yap›lan gaz al›flverifline d›fl solunum denir.

‹nsanda solunum sisteminin esas görevi vücut için gerekli olan oksijeni havadan
al›p, oluflan karbon dioksiti vücuttan uzaklaflt›rmakt›r. Oksijen ve karbon dioksitin
vücudumuzda tafl›nmas› kan dolafl›m› ile gerçekleflmektedir. Solunum sistemimizin
bunun  yan›nda baflka görevleri de vard›r. Konuflma seslerinin oluflmas› ve mikroplara
karfl› vücudu koruma bunlardan baz›lar›d›r. Mikroplara karfl› koruma sa¤larken, soluk
borusundaki silli hücreler ve mukus, hava ile al›nan toz ve mikroorganizmalar› tutar ve
vücut d›fl›na atar. 

‹nsanda solunum sistemi burun, yutak, g›rtlak, soluk borusu ve akci¤erlerden
oluflur. Fiziksel etkinliklerin artmas› s›ras›nda solunum h›z› artt›¤› için a¤›z da solunuma
kat›l›r. Bu nedenle a¤›za, solunuma yard›mc› organ da denir. Solunum sistemi 
organlar›n›n yap›s› ve görevlerini s›ras›yla inceleyelim:

b
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Solunum Sistemi

a. Burun: Solunum yolunun ilk k›sm›d›r. Burunla al›nan hava burada nemlendirilir
ve ›s›t›l›r. Burundaki k›llar da havadaki toz parçac›klar›n› tutar. Böylece burada
akci¤erlere giden hava, solunum için daha uygun bir hâle getirilir.

b. Yutak : Yutak, a¤›z ve burun bofllu¤u ile soluk ve yemek borusu aras›nda kalan
bir geçifl alan›d›r. Yutak üst taraftan burun ve a¤›z bofllu¤una alt taraftan yemek ve
soluk borusuna aç›l›r. Yuta¤›n a¤›zla ba¤lant›l› k›sm›nda küçük dil ve bademcikler
bulunur. Yutak, a¤›z veya burundan giren havan›n soluk borusuna, besinlerin yemek
borusuna geçmesini sa¤lar.

c. G›rtlak : G›rtlak boynun ön taraf›nda bulunur. K›k›rdaktan oluflur. Yuta¤› soluk
borusuna birlefltiren bir tüptür. Ses tellerini içerir ve konuflma s›ras›nda ses ç›kar›lmas›ndan
sorumlu organd›r.

G›rtlak, yemek yerken g›rtlak kapa¤›na do¤ru ç›kar ve g›rtlak kapa¤› g›rtla¤›n
a¤z›n› kapat›r. Bu sayede yemekler soluk borusuna geçmez. G›rtlak, yutkunma ve besinlerin
yutuldu¤u zaman d›fl›nda, sürekli aç›kt›r.



b
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e. Akciğerler 

d. Soluk borusu

Soluk borusu g›rtla¤›n devam› olup yemek borusunun ön taraf›na yer al›r ve
bronfllara kadar uzan›r. Üst üste dizilmifl k›k›rdak halkalardan oluflur. Soluk borusunun
görevi, havan›n akci¤erlere iletilmesini sa¤lamakt›r. Soluk borusunun iç yüzey
hücreleri silli(titrek tüycüklü)dir. Soluk borusu hücreleri taraf›ndan mukus denilen bir
madde üretilir. Mukus soluk borusunun nemli kalmas›n› sa¤lar ve havadaki küçük
tozlar› tutar. Bu tozlar, sillerin yuta¤a do¤ru hareketleri sayesinde mukusla birlikte
a¤›zdan balgam fleklinde d›flar› at›l›r. Soluk borusu akci¤erlere yaklaflt›¤›nda iki kola
ayr›l›r. Bu kollara bronfl denir. 

Soluk borusunun iç yüzeyindeki silli hücrelerin elektron mikroskobuyla çekilmifl fotoğraf›

Sigara kullan›m› soluk borusunun görevini nas›l etkiler?*

a. Akciğerlerin yap›s›   b. Alveollerin yap›s›
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Akci¤erler gö¤üs kafesindeki bofllukta sa¤ ve sol akci¤er olmak üzere bir çift
organd›r. Akci¤erler normalde pembe renkli ve esnek dokulu bir yap›ya sahiptir. 

Akci¤erlerin alt taraf›nda diyafram bulunur. Diyafram kar›n ve gö¤üs bofllu¤unu
birbirinden ay›ran düz kastan yap›lm›fl bir perdedir. 

Bronfllar akci¤erler içinde bronflcuklara ayr›larak dallan›r. Bronflcuklar üzüm
salk›m› fleklindeki yap›lara aç›l›r. Bu yap›lara hava petekleri denir. Hava petekleri alveol
denilen balon fleklindeki yap›lardan oluflmufltur. Akci¤er atardamar›n›n incelen 
kollar› bronflcuklar› izler ve alveollar üzerine k›lcal kan damarlar›n› a¤ fleklinde yayar.
Solunum esnas›ndaki gaz de¤iflimi alveollerde yap›l›r. 

f. Soluk al›p verme mekanizmas›
Soluk al›p verme, gö¤üs bofllu¤u ve akci¤erlerin geniflleyip daralmas›yla olur.

Oksijence zengin temiz havan›n solunum yollar›ndan geçerek alveollere dolmas›na
soluk alma, karbon dioksitçe zengin kirli havan›n alveollerden vücudun d›fl›na verilmesine
soluk verme denir.

Soluk almada gö¤üs bofllu¤u ve akci¤erler genifller. Gö¤üs bofllu¤u ve akci¤erlerin
genifllemesinde kaburgalar›n aras›ndaki kaslar ve diyafram kas› beraber çal›fl›r.
Diyafram, gö¤üs bölümünü kar›n bölümünden ay›ran, nefes al›p verme iflinde çok
önemli rol oynayan, solunuma yard›mc› bir kast›r. Soluk alma s›ras›nda diyafram afla¤›
do¤ru kas›larak düzleflir ve gö¤üs bofllu¤unu kar›n bofllu¤una do¤ru çekerek geniflletir.
Kaburgalar aras› kaslar›n kas›lmas› ise gö¤üs kafesini öne do¤ru kubbelefltirerek gö¤üs
bofllu¤unun genifllemesine yard›mc› olur. Geniflleyen gö¤üs bofllu¤una ba¤l› olarak
akci¤erler de genifller. Geniflleyen akci¤erlerin içindeki havan›n bas›nc› azal›r ve
d›flar›dan akci¤erlere hava dolar.
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Soluk vermede diyafram kas› gevfleyerek yukar› do¤ru kubbeleflir. Kaburgalar
aras› kaslar gevfleyerek gö¤üs kafesini düzlefltirir. Böylece gö¤üs bofllu¤u daral›r ve
akci¤erlerden d›flar›ya hava verilir.

Soluk al›p verirken gö¤üs kafesi yukar›da anlat›ld›¤› gibi geniflleyip daral›r. Gö¤üs
kafesinin bu flekilde esnek olmas›n›n sebebi kaburgalar›n gö¤üs kemi¤ine tutunma
yerinde k›k›rdak doku bulunmas›d›r.

g. Oksijen ve karbon dioksidin tafl›nmas›

Küçük kan dolafl›m›nda, vücutta kirlenen kan temizlenmek üzere kalpten
akci¤erlerdeki alveollere tafl›n›r. Soluk  alma ile oksijen alveollere geçer.  Alveollerin
etraf› k›lcal damarlarla çevrilidir. K›lcal damarlardaki kirli kan alveollerdeki oksijeni
al›r, karbon dioksidi alveollere verir. Temiz kan akci¤er toplardamar›yla kalbe dönerek
tüm vücuda da¤›t›l›r(büyük dolafl›m). 

h. ‹nsanda Solunum Sisteminin Diğer Sistemlerle ‹liflkisi
‹nsanda solunum sistemi, tüm vücut hücrelerinin gereksinimi olan oksijeni

sa¤lad›¤› için do¤rudan ya da dolayl› olarak bütün sistemlerle iliflkilidir. Çünkü hiç bir
sistemin hücre ve organlar› oksijensiz yaflayamaz.

Solunum için gerekli oksijen akci¤erlerden dokulara dolafl›m sistemi ile tafl›n›r.
Hücresel solunum sonucu oluflan karbon dioksiti akci¤erlere tafl›yan da yine dolafl›m
sistemidir.

Solunum sistemi ile d›fl ortamdan vücut içine al›nan oksijene en çok gereksinim
duyan, merkezi sinir sistemidir. Merkezi sinir sistemine k›sa bir süre oksijen gitmezse
beyin hücreleri ölmeye bafllar.

Hücre solunumunda besin maddeleri oksijen kullan›larak parçalan›r. Bu olay›n
temel amac› ATP üretmektir. Besin maddeleri sindirim sistemi arac›l›¤›yla yap› birimlerine

Alveollerde gaz al›flverifli
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kadar parçalan›r; kan dolafl›m› ile hücrelere tafl›n›r. Sindirim sisteminden hücreye al›nan
bu yap› birimleri hücre solunumu ile su ve karbon dioksite kadar parçalan›r.

Solunum sistemiyle iliflkisi olan sistemlerden biri de iskelet ve kas sistemidir.
Kaslar›n kas›lmas› ve tüm vücut hareketleri fazla miktarda ATP enerjisi gerektirir.
Gerekli enerji kas hücrelerinde, oksijenin kullan›ld›¤› hücresel solunumla üretilir.
Diyafram kaslar› ve kaburgalar aras› kaslar›n kas›l›p gevflemesi soluk al›n›p verilmesini
sa¤lar. Baz›  hormonlar›n kandaki deriflimlerinin yükselmesi, solunum h›z›n› yükseltir.

ı. ‹nsanda Solunum Sisteminin Sağl›ğ›
Solunum sisteminin sa¤l›¤›n› olumsuz yönde etkileyen faktörlerden biri hava

kirlili¤idir. Çünkü bu sistemi oluflturan organlar soluk al›p verme s›ras›nda sürekli
olarak havadaki toz, duman ve mikroplarla karfl› karfl›yad›r. Solunum yollar› ile
akci¤erlere giren mikroplar buralarda hastal›klara neden olabildikleri gibi kana geçerek
bütün vücuda da¤›labilirler. Bu nedenle temiz hava, yeterli ve dengeli beslenmek kadar
sa¤l›¤›m›z için önemlidir.

A¤›z, burun bofllu¤u, burun bofllu¤unun aç›ld›¤› sinüs denilen genifl boflluklar bak-
teri ve virüslerce iflgal edilirse; nezle, grip, anjin, larenjit gibi baz› üst solunum yolu
hastal›klar› ortaya ç›kar. Bazen de soluk borusu, bronfllar ve bronflcuklarda büyük
ölçüde virüslerin ve mikrobik bakterilerin neden oldu¤u bronflit, zatürree ve verem gibi
a¤›r hastal›klar görülür. Havadaki zararl› gazlar, uzun süre so¤uk ortamda bulunma, 
terliyken so¤uk su içme vb. yuta¤›n ve g›rtla¤›n iltihaplanmas›na neden olabilir. Yuta¤›n
iltihaplanmas›na farenjit, g›rtla¤›n iltihaplanmas›na larenjit denir. Sürekli nemli hava
ak›m› ve kirlili¤in oldu¤u ortamlar bronflit hastal›¤›na neden olabilir. Bu hastal›kta
bronfllar afl›r› mukus salg›lar, öksürük görülür. Verem, zatürree gibi ciddi 
solunum sistemi hastal›klar›n›n ortaya ç›kmas›nda baz› kötü al›flkanl›klar›n da pay›
büyüktür. Örne¤in sigara, alkol ve uyuflturucu ba¤›ml›l›¤›, uykusuz kalma, yeterli
beslenememe, günefl ve temiz havadan mahrum yerlerde çal›flma gibi etkenler solunum
yolu hastal›klar›na ortam haz›rlar. Böylece zay›f düflmüfl bünyelere mikroplar kolayca
yerleflerek hastal›k oluflturur. Di¤er yandan sigara kullananlarda ve pasif içicilerde
akci¤er ve g›rtlak kanserleri daha s›k görülmektedir. Akci¤er kanserinin teflhis ve
tedavisinde bronkoskop ad› verilen bir alet gelifltirilmifltir. Bu sayede erken safhadaki
akci¤er kanserleri teflhis edilebilir.

Solunum sisteminin sa¤l›¤› için vücudu, hastal›k yapan virüs ve bakterilerin 
bulaflmas›ndan korumal›, bunun için vücut ve çevre temizli¤ine özen göstermeliyiz.
Afl›r› s›cak ve so¤uk yiyecek ile içeceklerden kaç›nmal›y›z. Bol  oksijenli yerlerde yafla
uygun egzersizler veya spor yapmal›y›z. fiehirlerdeki kirli havan›n yo¤un oldu¤u sanayi
bölgelerinden uzak yerlerde oturmal›y›z. Düzenli  beslenmeli, yeterli uyumal›, sigara ve
gereksiz yere antibiyotik kullanmamal›y›z. Havas› bozulmufl kapal› yerlerde, özellikle
sigara içilmifl mekanlarda fazla durmamal›y›z. Çok tozlu ortamlarda a¤zımızı ve 
burnumuzu, hava alabilecek fakat toz girmeyecek flekilde bezlerle kapatmal›y›z.
Burundan soluk almay› al›flkanl›k hâline getirmeliyiz.
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Baz› teknolojik geliflmeler solunum sisteminin sa¤l›¤›n› olumsuz etkiler. Örne¤in
yal›t›m malzemesi olarak kullan›lan asbest, sadece solunum yoluyla vücudumuza
girdi¤inde hastal›klara yol açmaktad›r.

i. Sigaran›n Zararlar›
Sigara baflta solunum sistemi olmak üzere vücudumuzdaki tüm organlara çeflitli

derecelerde zarar vermektedir. Yap›lan araflt›rmalar, sigarada 4000 civar›nda zararl›
madde oldu¤unu ve bu maddelerin ço¤unun kansere sebep oldu¤unu göstermektedir.
Sigaran›n sebep oldu¤u hastal›klar aras›nda akci¤er kanseri baflta gelir. Sigara,
ba¤›ml›l›k yap›c› maddeler aras›nda  en yayg›n kullan›lan ve buna ba¤l› olarak da
toplum sa¤l›¤›na en çok zarar veren maddedir. Dünyada her y›l yaklafl›k, 4.000.000 kifli
sigara yüzünden yaflam›n› kaybetmektedir. Sadece sigara içenler de¤il, içenlerle ayn›
ortamda bulunan kifliler de, sigaradan zarar görmektedir.

Asbest maddesi

Sigara içen bir insan›n akciğeri
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ÖZET

‹nsanda destek ve hareket sistemini oluflturan yap›lar kemikler, k›k›rdak, kaslar ve
eklemlerdir. Kemikler vücuda flekil verir ve onu dik tutar. Kaslar, kemikleri ve bunlar
aras›nda bulunan eklemleri hareket ettirir. Düz, çizgili ve kalp kas› olmak üzere üç tip
kas doku bulunur. Düz kas iç organlar›m›zda bulunur; istemsiz çal›fl›r. Çizgili kas
kemiklere ba¤l› kaslarda bulunur; istemli çal›fl›r. Kalp kas› ise yaln›z kalpte bulunur;
istemsiz çal›fl›r. Eklemler ise kemiklerin hareketini kolaylaflt›rarak, hareketin çok yönlü
gerçekleflmesini sa¤lar. Oynar, yar› oynar ve oynamaz eklem olmak üzere üç tiptir. Kol
ve bacaklarda oynar eklem, omurgam›zda yar› oynar eklem, kafatas›nda ise oynamaz
eklem bulunur. Vücudun kemikten oluflan çat›s›na iskelet denir. ‹skelet kemik ve k›k›rdak
dokudan oluflur. ‹nsan iskeletinde irili ufakl› 206 kemik ve bu kemikleri birbirine
ba¤layan eklemler bulunur. K›k›rdak kemi¤in boyuna uzamas›n› sa¤lar ve hareketi
kolaylaflt›r›r. Destek ve hareket sistemimizin sa¤l›¤› için yeterli ve dengeli beslenmeli,
düzenli spor yapmal›y›z.

‹nsanda dolafl›m sistemi kalp, atardamar, k›lcal damar ve bunlar›n içini dolduran
kandan meydana gelmifltir. Ayr›ca dolafl›m sistemine yard›mc› olarak da lenf sistemi
bulunur. Kalp dört odac›kl›d›r. Kalbin sa¤ taraf›nda kirli, sol taraf›nda temiz kan
bulunur. Kalbin her odac›¤› kalbin kas›lmas› s›ras›nda içindeki kan› pompalar; gevfleme
s›ras›nda ise kanla dolar. Kalp akci¤erde temizlenip kendisine gelen kan› tüm vücuda
yay›lmas› için pompalar; tüm vücuttan kirlenerek kendisine gelen kan› ise temizlenmek
üzere akci¤erlere pompalar. Damarlar atardamar, toplardamar ve k›lcal damar olmak
üzere üç tiptir. Atardamarlar kan› kalpten tüm vücuda tafl›r. Tafl›d›¤› kan›n içinde vücut
hücrelerinin ihtiyac› olan oksijen ve besin maddesi bulunur(temiz kan). Toplardamarlar
vücuttan toplad›¤› kan› kalbe getirir. Tafl›d›klar› kan›n içinde vücut hücrelerinin at›k
maddeleri ve karbon dioksit bulunur(kirli kan). K›lcal damarlar kan ve vücut hücreleri
ile bizzat karfl›laflan damarlard›r. Kan ve vücut hücreleri aras›ndaki madde al›flverifli k›lcal
damarlarla sa¤lan›r. K›lcal damarlar›n bir ucu atardamarlara bir ucu da toplardamarlara
ba¤l›d›r. Kirli kan›n temizlenmesi amac›yla kalp ve akci¤erler aras›nda yap›lan kan
dolafl›m›na küçük dolafl›m denir. Kan›n kalp ve vücut hücreleri aras›ndaki dolafl›m›na
büyük dolafl›m denir. Kan, hücreler ve plazmadan oluflur. Kan hücreleri alyuvar, akyuvar
ve kan pulcuklar›d›r. Alyuvarlar karbon dioksit ve oksijen tafl›r. Akyuvar vücudu mikroplara
karfl› savunur. Kan pulcuklar› damar›n yaralanmas› durumunda kan kayb›n› önlemek
için kan›n p›ht›laflmas›n› sa¤lar.

Kan dolafl›m sisteminden baflka bir de lenf dolafl›m sistemi vard›r. Lenf dolafl›m›
kandan hücreler aras›na s›zan maddeleri toplayarak yeniden kana kazand›r›r; ba¤›fl›kl›k
mekanizmas› ile de vücudu hastal›klara karfl› korur.

Dolafl›m sisteminin sa¤l›¤› için beslenmemize dikkat etmeli afl›r› ya¤l› besinler
yememeye dikkat etmeliyiz.

‹nsanda solunum sistemi burun, yutak, g›rtlak, soluk borusu ve akci¤erlerden oluflur.
Fiziksel etkinliklerin artmas› s›ras›nda solunum h›z› artt›¤› için a¤›z da solunuma kat›l›r.
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‹nsanlar›n bütün canl›l›k faaliyetleri için enerjiye gereksinimleri vard›r. Bu enerji flöyle
sa¤lan›r: Canl›lar›n beslenme yoluyla ald›klar› maddeler indirilip kana kar›flt›r›l›r. Kan
ile  hücrelere, besin maddeleriyle beraber solunumla al›nan oksijen tafl›n›r. Hücrelerde
besin maddelerinin oksijenle parçalanmas›ndan enerji ve karbon dioksit ortaya ç›kar.
Oluflan karbon dioksit de hücrelerden kana verilir. Kan, içeri¤indeki karbon dioksiti atmak
ve oksijen almak üzere kalp arac›l›¤› ile akci¤erlere pompalan›r. Akci¤erlerdeki gaz
de¤iflimi alveollerde yap›l›r. Alveollerin etraf› k›lcal kan damarlar› ile çevrilidir. Soluk
alma ile alveollere dolan oksijen, kana geçer. Kandaki karbon dioksit ise alveollere geçerek
soluk verme ile vücuttan d›flar› at›l›r.

‹flte solunum sistemi organlar›m›z›n görevi hücrelere kesintisiz olarak oksijen
sa¤lamak ve hücrelerde oluflan karbon dioksiti vücuttan uzaklaflt›rmakt›r. ‹nsanda solunum
sisteminin baflka görevleri de vard›r: Konuflma seslerinin oluflmas›, mikroplara karfl› vücudu
koruma bunlardan baz›lar›d›r.

Solunum sistemimizin sa¤l›¤›n› korumak için havas› kirli ve rutubetli ortamlarda
bulunmaktan kaç›nmal›; havas› temiz ve güneflli ortamlar› tercih etmeli; beslenmemize
özen göstermeliyiz.
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. TEST V

1. 1. Kemik zar›…………   Kemi¤in enine büyümesini sa¤lar.
2. Sert kemik dokusu….. Kemi¤i onar›r.
3. Kemik ili¤i………….. Kan hücreleri oluflturur.

Yukar›daki efllefltirmelerden hangisi ya da hangileri do¤rudur?

A) Yaln›z 1
B) Yaln›z 2
C) 1-3
D) 2-3

2. Afla¤›dakilerden hangisinde yar› oynar eklem bulunur?

A) Kafatas›
B) Omurga
C) Çene
D) Kalça

3. Afla¤›dakilerden hangisi k›k›rda¤›n görevlerinden değildir?

A) Hareketimizi kolaylaflt›r›r.
B) Kemi¤i d›fl etkilerden korur.
C) Kemi¤in boyuna büyümesini sa¤lar.
D) Vücudun kalsiyum ihtiyac›n› karfl›lar. 

4. Afla¤›dakilerden hangisinde düz kas bulunur?

A) Kalp
B) Beyin
C) Parmak
D) Mide

5. 1. Alyuvarlar : Oksijen tafl›r
2. Akyuvarlar : Vücudu mikroplardan korur.
3. Kan pulcuklar› : Hücrelere hormon tafl›r.

Yukar›daki kan hücrelerinden hangisinin ya da hangilerinin görevi do¤ru verilmifltir?

A) Yaln›z 1
B) Yaln›z 3
C) 1-2
D) 2-3
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6. Kan›n küçük dolafl›m› hangileri aras›nda gerçekleflir?

A) Kalp - Akci¤er 
B) Kalp - Beyin
C) Vücut - Beyin
D) Vücut - Akci¤er

7. - Doku s›v›s›n›n toplanmas›n› sa¤lar.
- Vücudu hastal›klara karfl› korur.
- Ya¤lar›n ince ba¤›rsaklardan emilmesini sa¤lar.

Yukar›da görevleri verilen vücut yap›s› afla¤›dakilerden hangisidir?

A) Lenf
B) Akyuvar 
C) Mukus
D) Kemik

8. Afla¤›dakilerden hangisi dolafl›m sistemi hastal›¤›d›r?

A) Varis
B) Farenjit
C) Osteoporoz
D) Anjin

9. Vücudun kal›tsal yap›s›na uymayan maddelere karfl› kendini korumak ve savunmak
için gösterdi¤i tepkiye ne denir?

A) Ba¤›fl›kl›k
B) Hastal›k
C) Terleme
D) Enfeksiyon

10. Afla¤›dakilerden hangisi virüs özelliklerinden biri değildir?

A) Canl› hücre d›fl›nda tamamen cans›z olup, ancak canl› vücuduna girdikten sonra
canl›l›k özelli¤i gösterir.

B) Ancak elektron mikroskobu ile görülebilir.
C) Küre, çubuk veya elips fleklindedir.
D) Sitoplazmalar›nda ribozom bulunur.
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11. Afla¤›daki solunum organlar›ndan hangisinde ses telleri bulunur?

A) Soluk borusu
B) Akci¤erler                      
C) G›rtlak             
D) Yutak 


