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DOLAŞIM VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ 
A. KAN DOKU

• Sağlıklı bir insanın vücudunda yaklaşık 4,5-5 litre kan bulunur ve pH’si yaklaşık 7,4’tür.

• Aşağıdaki şemada da gösterildiği gibi, bir miktar kan deney tüpüne alınıp santrifüj edildiğinde üstte kalan kısım kan plazması, 
dibe çöken kısım ise kan hücrelerdir. Kan dokunun %55’i kan plazması, %45’i kan hücrelerinden oluşur.

• Kan plazmasından fibrinojen ve protrombin gibi pıhtılaşma faktörleri uzaklaştırıldığında geriye kalan sıvıya serum denir.

• Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi kan plazmasının yaklaşık %90’ı su, % 7’si plazma proteinleri ve %3’ü elektrolitler ve diğer 
maddelerden oluşur.

• Plazma proteinlerinden albümin ve globülinler kan protein ozmotik basıncını düzenlemede, globülinlerin bir kısmı immünog-
lobülin yani antikor olarak vücudu savunmada, albümin ve globülinler ayrıca çeşitli besin, iyon ve hormonların plazmada 
taşınmasında, kan pH’sinin düzenlenmesinde, fibrinojen ve protrombin ise kan pıhtılaşmasında görevlidir.

• Kan plazmasında bulunan heparin, kanın damar içinde pıhtılaşmasını engelleyen bir polisakkaritken histamin, kılcalların 
geçirgenliğini arttıran bir proteindir. 

• Kan hücreleri ise alyuvar, akyuvar ve kan pulcuklarıdır.

• Sağlıklı bir insanın 1 mm3 kanında kan hücrelerinin bulunma miktarları çoktan aza doğru; alyuvar-kan pulcukları-akyuvar 
şeklinde sıralanır.

KAN DOKU = KAN PLAZMASI + KAN HÜCRELERİ

Bileşenleri

Fonksiyonları Çözücü

Su

Elektrolitler
Plazma

proteinleri Diğer

Santrifüj

Sodyum
Potasyum
Kalsiyum 

Magnezyum
Klor, Bikarbonat

Fosfat, Sülfat

Ozmotik basınç 
ve pH düzenleme,

hücre zar 
potansiyelini 
düzenleme

Ozmotik basınç 
ve pH düzenleme,

pıhtılaşma,
çeşitli besin ve

hormonların
taşınması,

vücut savunması

Karbonhidrat
Lipit

Amino asit
Vitamin
Azotlu 

Boşaltım 
atıkları

Çözünmüş 
gazlar

Hormon
Enzim

Heparin

Albuminler 
Globulinler

Fibrinojenler
Protrombin
Antikorlar
Histamin

Bileşenleri

4 - 6 milyon
1 mm3 kanda

bulunma
miktarları

Fonksiyonları

5.000 - 10.000

Vücut savunması
Oksijen ve

karbondioksit
taşınması

250.000 - 400.000

Kan pıhtılaşması

Alyuvarlar
(Eritrositler)

Akyuvarlar
(Lökositler)

Kan pulcukları
(Trombositler,

Plateletler)

Akyuvar < % 1









Kan hücreleri 
% 45

Alyuvar 
% 44

Kan pulcuğu < % 1

Kan
plazması 
% 55

Kan dokunun yapısını oluşturan elemanlara ait toplu bilgiler.
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1. Kan Hücreleri (Kanın Şekilli Elemanları)

a. Alyuvarlar (Eritrositler)

• Embriyonik dönem ve aşırı kan kayıplarında karaciğerde, sağlıklı yetişkin-
lerde daha çok kırmızı kemik iliğinde üretilir.

• Olgunlaşmadan önce çekirdek ve sitoplazmik organelleri vardır. Ancak olgun-
laşıp kana karıştıklarında bu yapıları, DNA ve RNA ile birlikte kaybeder. 

• Mitokondrileri olmadığı için yaşamsal faaliyetleri için gerekli enerjiyi oksijenli 
solunumdan karşılayamaz. Laktik asit fermantasyonundan gelen enerjiyi 
kullanır.

• Çekirdek ve DNA’larını kaybettiği için replikasyon (DNA eşlenmesi) ve 
transkripsiyon (RNA sentezi) yapamaz. Ribozomlarını da kaybettiği için 
translasyon (Protein sentezi) yapamaz. Bölünerek çoğalamazlar.

• Sahip olduğu çok sayıdaki protein ve enzimlerini olgunlaşmadan önce 
üretir.

• Sahip olduğu hemoglobin adı verilen solunum pigmentleri ile kana kırmı-
zı renk verir. Bu pigmentin yapısında demir iyonları ve proteinler vardır. 
Hemoglobinleri sayesinde alyuvarlar kanda oksijen ve karbondioksit gaz-
larını taşır.

• Kandaki alyuvar sayısı; cinsiyete, yaşa ve deniz seviyesinden ne kadar 
yüksekte olunduğuna göre değişir. Alyuvarlar; erkeklerde dişilere göre, 
gençlerde yaşlılara göre, yükseklerde deniz seviyesine göre daha çoktur. 

• Kandaki oksijen oranı azaldığında %90’ı böbreklerden, %10’u karaciğerden 
kana salgılanan eritropoietin hormonu sayesinde kemik iliğinde alyuvar 
yapımı uyarılır. Kemik iliğindeki kök hücrelerin olgunlaşarak olgun alyuvar-
lara dönüşmesinde folik asit (B9 vitamini) ve B12 vitaminine ihtiyaç vardır. 

• Alyuvarların kan dolaşımındaki ömrü yaklaşık 120 gündür. Yaşlanmış alyu-
varlar karaciğer ve dalakta bulunan makrofajlar sayesinde parçalanır.

b. Kan Pulcukları (Trombositler, Plateletler)

• Gerçek anlamda hücre değildir. Kemik iliğindeki megakaryosit adı verilen 
kök hücrelerin parçalanması ile oluşurlar.

• Renksiz ve çekirdeksizdir. Bölünerek çoğalamazlar.

• Kan pıhtılaşmasında görev alırlar.

• Damarlarda zedelenme ve kesik olduğunda trombositlerin kandaki miktarı 
artar.

• Trombositlerin kandaki ömrü 7-10 gündür.

Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça 
kandaki alyuvar sayısı artar.

Alyuvar hücreleri

Kan pulcukları gerçek hücre değildir.
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c. Akyuvarlar (Lökositler)

• Çekirdekleri ve sitoplazmik organelleri olan kan hücreleridir.

• Kemik iliği, lenf düğümleri, karaciğer, dalak ve timüs bezinde üretilip olgun-
laştırılırlar. 

• Kemik iliğinde üretildikten sonra kana verildiğinde bazı akyuvarlar bölüne-
rek çoğalabilir. Bazılarının bölünme yeteneği yoktur.

• Akyuvarlar vücut savunmasında yani bağışıklık sisteminde görevli hücre-
lerdir. Patojenlerden kaynaklı hastalıklarda ve alerjik reaksiyonlarda akyu-
varların sayısı artar.

• Akyuvarların ömrü 1-20 gün arasında değişebilmektedir. 

• Akyuvarların bazılarının sitoplazmasında savunmada görevli kimyasalları 
içeren granüller bulunur. Bu akyuvarlara granüllü lökositler denir. Aşağıda 
gösterildiği gibi granüllü lökositler; nötrofil, eozinofil ve bazofil hücreleridir.

Bazofil Eozonofil Nötrofil

Granüllü akyuvar çeşitleri

 ♦ Bazofiller, heparin ve histamin salgılayarak alerjik hastalıklarda ve 
yangısal tepkilerde görev alırlar. Heparin, kanın damar içinde pıhtılaş-
masını önleyen azotlu ve kükürtlü bir polisakkarittir. Histamin ise, kılcal 
damarların geçirgenliğini arttıran bir çeşit proteindir.

 ♦ Eozinofiller, fagozitoz yapabilme yeteneği olan ancak daha çok fagosite 
edilemeyecek büyüklükteki parazit solucan hastalıklarında sayıları artan 
akyuvarlardır. Bu solucanların etrafına toplanıp kümelenerek granülle-
rinden salgıladıkları enzimler ile parazit solucanları öldürürler.

 ♦ Nötrofiller, özellikle bakterileri fagositozla yok eden, kanda sayıca en 
fazla olan lökositlerdir.

• Akyuvarların bazılarının sitoplazmasındaki granüller görünür durumda 
değildir. Bu akyuvarlara granülsüz lökositler denir. Aşağıda gösterildiği 
gibi granülsüz lökositler; monosit ve lenfosit hücreleridir.

Monosit

Farklılaşma

Doğal katil
hücreleri

Dentritik
hücre

Makrofaj B lenfosit T lenfosit

Granülsüz akyuvarlar

Kan pulcukları ve akyuvarlar, kanın 
yanı sıra lenf sıvısında da bulunurken 
alyuvarlar, yalnızca kanda bulunur, lenf 
sıvısında bulunmaz. Yaygın olarak bili-
nen yanlışlardan biri de kan pulcukla-
rının lenf sıvısında olmadığı iddiasıdır. 
Halbuki kanda bulunan kan pulcukları, 
lenf sıvısında da bulunur.
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 ♦ Monositler, fagositozla patojenleri yok eden büyük lökositlerdir. 
Monositler kandan çıkıp dokulara geçtiklerinde en obur fagosit tipi olan 
makrofajlara dönüşürler. Bazı monositler de diğer akyuvar çeşitlerine 
antijenleri sunan dendritik hücrelere dönüşürler. 

 ♦ B lenfositler, humoral (sıvısal) bağışıklıkta görevli olup, antikor (immü-
noglobülin) üreten plazma hücrelerine dönüşürler. Bazıları da yabancı 
antijenleri daha sonra hatırlamak üzere hafıza B hücrelerine dönüşürler.

 ♦ T lenfositler, hücresel bağışıklıkta görev alıp, patojenlere ve patojen 
bulaşmış hücrelere yapışıp, salgıladıkları kimyasallarla bu hücreleri par-
çalamakla görevlidir. Bu savaşçı T hücrelerine sitotoksik T hücreleri 
denir. Bazı T hücreleri, yabancı antijenleri daha sonradan tanımak üzere 
hafıza T hücrelerine dönüşür. Bazı T hücreleri de B lenfositleri aktive 
etmek için çeşitli kimyasallar salgılar. Bunlara da yardımcı T hücreleri 
denir.

 ♦ Doğal katil hücreleri, bir çeşit lenfosit olup, virüs bulaşmış ve kanser-
leşmiş hücrelere yapışıp, salgıladıkları kimyasallarla bu hücreleri parça-
lamakla görevlidir.

Aşağıdakilerden hangisi akyuvarların üretim yerlerinden biri 
değildir?

A) Dalak B) Lenf düğümleri

C) Karaciğer D) Pankreas

                        E) Kemik iliği

Ö
RN

EK
 S

O
RU

Çözüm: Dalak, lenf düğümleri, karaciğer ve kemik iliğinde akyuvar 
hücreleri üretilir. Ancak pankreas akyuvar üreten bir organ değildir.

Cevap D

2. Kan Pıhtılaşma Mekanizması

• Kan damarı zedelendiğinde ve delindiğinde kan; damardan dışarı çıkmaya 
başlar. Bu durum engellenemezse iç veya dış kanama nedeniyle bireyin 
yaşamı riske girer.

• Damarlarda oluşan bu tarz hasarlara karşı aşağıdaki olaylar gerçekleştirile-
rek aşırı kan kaybının önüne geçilir.

 ♦ Damardaki hasar düzeyi az ise trombositler serotonin salgılayarak 
damarın büzüşmesini sağlar. Bu sayede küçük damarlarda kan akışı 
durdurulabilirken, büyük damarlarda kan akışı azaltılır.

 ♦ Damardaki hasar daha büyük ise trombositler bir araya gelerek trom-
bosit tıkacı oluşturur.

 ♦ Damardaki hasar daha da büyükse kan plazmasında bulunan çözün-
müş fibrinojen çözünmeyen fibrine dönüştürülerek pıhtı (trombus) 
oluşturulur. 
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• Aşağıdaki görselde ve şemada gösterildiği gibi kanın pıhtılaşması sürecin-
de pek çok faktör, enzim, protein, kalsiyum ve K vitaminine ihtiyaç duyulur.

Trombositler Zedelenmiş damar

Aktif trombositler

Pıhtı (Trombus)

Fibrin

Kan damarında pıhtılaşma

Hasarlı damar Trombosit

Salgılar

Tromboblastin emzimi

Ca++ iyonları, K vitamini
çeşitli enzimler ve faktörler
sayesinde

TrombinProtrombin

Fibrinojen Fibrin

Trombosit tıkacı,
kan hücreleri ve

plazmayla birleşerek

Pıhtı (Trombus)

Kanın pıhtılaşma tepkimeleri

Kanın görevleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.
Taşıma: Besin, iyon, hormon, solunum gazları, atık maddeleri ilgili or-
gan ve dokulara taşır.
Düzenleme: Vücut sıvılarının su, iyon, ozmotik basınç değerlerini den-
gede tutar. Isıyı vücuda dağıtarak vücut sıcaklığını düzenlemeye yar-
dımcı olur.
Savunma: Akyuvarları ve antikorlarıyla patojenlere ve yabancı antijen-
lere karşı vücudu savunur.
Koruma: Kan pıhtılaşma mekanizması ile aşırı kan kaybına karşı korur.

BİYOPLUS

Adrenalin hormonunun kandaki 
artışı ve sıcaklık, kanın pıhtılaşma 
süresini kısaltır.
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3. Kan Grupları

• Kan grubu karakterlerinin kontrolünden sorumlu genlerin ürünleri alyuvar 
hücre zarında bulunan antijen moleküllerdir. Yani bu genlerin fenotipik 
etkisi alyuvar hücre zarında görülür. Bu antijenler glikolipit ve glikoprotein 
yapılıdır. Örneğin; AB0 kan grubu karakteriyle ilgili antijenler glikolipit yapılı 
iken, Rh karakteriyle ilgili antijenler glikoprotein yapılıdır.

• Bu iki kan grubu karakteri haricinde çok farklı kan grubu karakterleri de 
mevcuttur. Ancak kan alışverişinde en önemli olanları AB0 ve Rh kan grubu 
karakterleridir.

• İnsanlar arasında yapılan kan alışverişinde kan grubu karakterlerinin 
uygunluğuna dikkat edilmelidir. Kan grubu aynı olan insanlar arasında kan 
alışverişi yapılır.

• Aşağıdaki tabloda AB0 ve Rh kan grubu karakterleriyle ilgili alyuvar hücre 
zarında bulunan antijen çeşitleri ve kan plazmasında bulunan antikor çeşit-
leri gösterilmiştir.

Kan Grubu 
Karakteri

Özellikler

AB0 Karakteri Rh Karakteri

Alyuvar hücre 
zarında bulunan 
antijen çeşitleri

A kan grubu: 
A antijeni var

B kan grubu: 
B antijeni var

AB kan grubu: 
A ve B antijenleri var

0 kan grubu: 
A ve B antijenleri yok

Rh+ kan grubu: 
Rh antijeni var

Rh kan grubu:
Rh antijeni yok

Kan plazma-
sında bulunan 
antikor çeşitleri

A kan grubu: 
Anti B antikoru var

B kan grubu: 
Anti A antikoru var

AB kan grubu: 
Anti A ve anti B antikorları 
yok

0 kan grubu: 
Anti A ve anti B antikorları 
var

Rh+ kan grubu: 
Anti Rh antikoru yok

Rh– kan grubu:
Anti Rh antikoru var

Rh– bireyler, Rh antijeniyle 
karşılaşırsa anti Rh antikor-
larını üretmeye başlar.

Kan gruplarına ilişkin toplu bilgiler

Aşağıdaki hangi kan grubuna sahip bir bireyde hem anti A 
hem de anti B antikoru bulunabilir?

A) A Rh+ B) B Rh+ C) 0 Rh+

D) AB Rh+ E) A Rh–

Ö
RN
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Çözüm: 0 kan gruplu bir bireyde hem anti A hem de anti B antikoru 
bulunabilir.

Cevap C

A antijeni B antijeni

A Rh+

Rh antijeni

Alyuvar

AB Rh –Alyuvar

AB Rh+Alyuvar

0 Rh+Alyuvar

0 Rh–Alyuvar

Kan gruplarına örnekler
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B. LENF DOLAŞIMI

Lenf dolaşımı;

 ♦ Lenf damarları

 ♦ Lenf sıvısı

 ♦ Lenf düğümleri

yapılarından oluşur.

• Aşağıdaki şekilde lenf dolaşımı gösterilmiştir.

Köprücük altı
toplardamarı

Timüs bezi

Koltuk altı lenf
düğümleri

Göğüs lenf damarı

Appendiks

Bademcik

Boyun lenf düğümleri

Kırmızı kemik iliği

Dalak

Peke sarnıcı

Kasık lenf düğümleri

Diz arkası lenf düğümleri

İnsanda lenf dolaşımı

• Lenf dolaşımında pompalayıcı bir kalp ve atardamarlar bulunmaz.

• Lenf dolaşımının damarları, lenf kılcalları ve lenf toplardamarlarıdır.

• Lenf kılcallarının bir ucunun kapalı oluşu ile bu damarlar sistemik kılcallar-
dan farklılık gösterir. Çünkü sistemik kılcallar bir atardamar ve bir toplar-
damar arasında bulunur. Ancak lenf dolaşımında atardamar olmadığı için 
kılcalların doku sıvına bakan ucu kapalıdır. Ayrıca lenf kılcallarının geçir-
genliği sistemik kılcalların geçirgenliğinden daha fazladır.

Sistemik dolaşım, vücuttaki kırmızı 
kanın dolaşımıdır. Yani büyük ve 
küçük kan dolaşımını içerir. 
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• Lenf toplardamarları da sistemik dolaşımın toplardamarlarında olduğu gibi 
tek yöne açılan kapakçıklara sahiptir.

• Ak kan olarak da bilinen lenf sıvısında, alyuvar hücreleri bulunmaz. Akyuvar 
hücreleri ve kan pulcukları bulunur. Lenf sıvısının içeriği kan plazmasının 
ve doku sıvısının içeriğine benzer. İnce bağırsaktan sistemik kılcallara emi-
lemeyen yağ asidi ve gliseroller şilomikron şeklinde lenf sıvısına geçerek 
taşınır. Ayrıca ince bağırsaktan emilen A, D, E ve K vitaminleri de lenf sıvısı 
ile taşınır. Doku sıvısının fazlası da lenf sıvısı olarak lenf damarlarında taşı-
nıp en sonunda sistemik dolaşıma iletilir.

• Lenf düğümleri, lenf sıvısına bulaşmış patojenlerin süzüldüğü, bağışıklık 
hücrelerinin üretilip, olgunlaştırıldığı yapılardır. İnsan vücudunda çok sayı-
da lenf düğümü bulunur. Bunlar arasında; dalak, bademcik, appendiks, 
koltuk altı ve kasık bölgesindeki lenf düğümlerini sayabiliriz.

C. DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI

Kalp Krizi (Enfarktüs): Koroner damarların tıkanması ya da daralması sonucu 
kalbe yeterince besin ve oksijen ulaşamamasıyla oluşan bir rahatsızlıktır. 

Damar Tıkanıklığı (Ateriosklerosis): Vücutta büyük ve orta çaplı atarda-
marların iç yüzeyinde yağlı maddeler birikip plak oluşturabilir. Madde birikimiy-
le daralan ve sertleşen damar, dokulara yeterince kan taşıyamaz. Bu durum, 
damar tıkanıklığına ve kalp krizine neden olur. 

Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon): Karıncıkların kasılma basıncının 140 
mmHg, gevşeme basıncının 90 mmHg’den büyük olma durumuna yüksek tan-
siyon adı verilir. Sağlıksız beslenme, egzersiz azlığı, metabolizmadan kaynak-
lanan nedenler, stres ve genetik yatkınlık hipertansiyonun nedenlerindendir.

Varis: Deri yüzeyine yakın toplardamarların kronik genişlemesiyle oluşan bir 
rahatsızlıktır. Varis, özellikle bacaklarda görülür. Genellikle uzun süre ayakta 
durmayı gerektiren bir işte çalışanlarda görülür. Toplardamarlardaki kapak-
çıklar; egzersiz eksikliği, yanlış beslenme, genetik yatkınlık gibi etkenlerden 
dolayı görevlerini yapamazlar. Bunun sonucu olarak varis ortaya çıkar.

Kangren: Dokuları besleyen damarların bir pıhtı ya da mekanik etkilerle 
tıkanması sonucu dokuya yeterince besin ve oksijen ulaşamaz. Doku hücreleri 
ölmeye başlar. Kangren meydana gelen dokuda çürüme ve renk değişimleri 
görülür. Diyabet, ağır darbe ve kırıklar, uzuv veya dokuların donması kangre-
ne neden olabilir.

Anemi: Aneminin başlıca nedeni alyuvar yapımının azalması veya alyuvarla-
rın yıkımının ve kaybının artmasıdır. Alyuvar yıkımının artması sarılığa neden 
olur. Herhangi bir sebeple kanama sonucu kan kaybının artması, kandaki 
demir eksikliği, kemik iliğinin kan yapımı fonksiyonunun bozulması, B9 ve 
B12 vitamin eksikliği ve orak hücreli anemide ya da talesemilerde olduğu gibi 
hemoglobinin polipeptit zincirindeki bozukluklar anemiye yol açar.

Lösemi: Kan kanseri de denilen lösemi kandaki akyuvar sayısının zarar veri-
ci şekilde artmasıdır. Kemik iliğindeki kök hücreler çeşitli sebeplerle kontrolsüz 
çoğalmaya başlar. Kanserli hücreler kontrolsüz çoğalınca lenf bezleri aracılı-
ğıyla diğer organlara yayılabilir.

Çeşitli sebeplerden ötürü doku sıvısının 
birikmesi, ödem oluşumuna neden olur. 
Aşağıda ödem oluşumunun nedenleri 
açıklanmıştır.

• Uzun süren protein açlıklarında, albü-
min ve globülinin atıldığı böbrek has-
talarında, yaşlanmaya bağlı olarak 
kan proteinlerinin azalması sonucun-
da kanın protein ozmotik basıncının 
düşmesine neden olur. Yani kanın sıvı 
tutma kapasitesi azalır. Kanın tutama-
dığı sıvı dokulara geçerek, doku sıvısı 
miktarını artırır.

• Kalp ve böbrek hastalarında oldu-
ğu gibi kan basıncının yani tansiyo-
nun çok yüksek olması durumunda 
(hipertansiyon), kandan doku sıvısına 
geçen madde miktarı artar. Bu durum 
doku sıvısı miktarını artırır.

• Yanık gibi olaylarda ya da yangı-
sal tepki sırasında kılcal damarlarının 
geçirgenliğinin artması ile doku sıvı-
sına her zamankinden fazla madde 
geçmesi durumunda doku sıvısı mik-
tarı artar.

• Wuchereria bankrofti ve Brugia malayi 
gibi parazit canlıların lenf kılcalları-
nı tıkaması durumunda lenf kılcalları, 
doku sıvısının fazlasını alamaz. Bu 
durumda doku sıvısı miktarı artar. Bu 
hastalığa fil hastalığı denir.

• Doku sıvısının ozmotik basıncı arttı-
ğında yani sıvı tutma kapasitesi arttı-
ğında, doku sıvısının miktarı artar.

• Bazı hormonal hastalıklarda (ADH, 
aldosteron ve kortizolün normalden 
fazla salgılanması) doku sıvısı miktarı 
artar. 

BİYOPLUS
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D. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ
Patojenlere ve yabancı antijenlere karşı vücudun gösterdiği dirence bağışıklık, 
bunu sağlayan yapı ve organların bulunduğu sisteme bağışıklık sistemi denir.

BAĞIŞIKLIK

Doğal Bağışıklık Kazanılmış Bağışıklık

• Fiziksel engelleri ve küçük bir 
reseptör grubu ile çok sayıda 
patojence paylaşılan özellikleri 
tanıyarak hızlı bir bağışıklık tep-
kisi vermeyi sağlayan yapıları 
içerir.

• Savunmanın 1. hattı ve 2. hat-
tını içerir.

• Geniş bir reseptör grubu kulla-
narak belirli patojenlere özgü 
özellikleri tanıyarak daha yavaş 
bir bağışıklık tepkisi vermeyi 
sağlar.

• Humoral ve hücresel bağışıklığı 
içerir.

1. DOĞAL BAĞIŞIKLIK

a. Savunmanın 1. Hattı (Engel Oluşturan Savunma, Fiziksel engeller)

• Vücutta bulunan epitel dokunun patojenlerin girişini engellemesi

• Derinin salgıladığı ter ve lipitler ile patojenlerin deriye tutunmasının ve üre-
mesinin önlenmesi

• Sindirim, solunum, idrar ve üreme yollarını astarlayan müköz zarlarda 
bulunan mukus salgılayan hücreler ile patojenlerin bu yüzeylere tutunup 
üremelerinin önlenmesi

• Soluk borunun iç yüzeyindeki silli epitel hücrelerinin mukusa yapışmış pato-
jenleri dışarı doğru süpürmesi

• Tükürük, göz yaşı, müköz salgılar ve genital salgıların yaptığı yıkama işlemi 
ve sahip olduğu lizozim enzimleri ile patojenleri parçalaması

• Burnun içinde bulunan kıllar ile patojenlerin vücudun iç kısımlarına girme-
sinin önlenmesi

• Midenin asit salgısının patojenleri öldürmesi

b. Savunmanın 2. Hattı (Hücresel Doğal Savunmalar, İç savunma)

• Fagositoz yapan hücreler

Sahip olduğu reseptörlerce patojenlerin bir kısmını fark edip fagositozla 
yutup, patojenleri hücre içinde yok eden hücrelerdir. Nötrofil, makrofaj, eo-
zinofil ve dendritik hücreler. 

• Doğal katil hücreleri

Virüs bulaşmış ve kanserleşmiş hücrelerin yüzey proteinlerindeki tipik 
anormal dizilimi fark edip, bu hücrelere yapışarak salgıladıkları kimyasal-
larla onları yok ederler.
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• Yangısal tepki

Enfeksiyon bölgesinde mast hücrelerinin salgıladığı histaminler ve makro-
fajların ürettiği çeşitli sinyal moleküller ile bu bölgeye olan kan akışını ve 
kandan doku sıvısına madde geçişini arttırma sürecinde dokunun şişmesi 
ve kızarmasıyla sonuçlanan iltihaplanmadır.

• Antimikrobiyal peptitler ve proteinler

İnterferon ve kompleman sistemi içerir. İnterferonlar, virüs bulaşmış hüc-
reler tarafından üretilip, sağlıklı komşu hücrelerin, virüslerin çoğalmasını 
inhibe eden maddeler üretmesini teşvik eder. Fagositik akyuvarları uya-
rarak fagositoz yapma yeteneklerini güçlendirir. Kompleman sistem, kan 
plazmasında bulunan yaklaşık 30 proteinden oluşur. Bu proteinler, pato-
jenler ile karşılaşınca aktive olarak yabancı hücrelerin parçalanmasına yol 
açan bir dizi zincirleme biyokimyasal reaksiyonu aktive eder. Kompleman 
sistem ayrıca yangısal tepkide ve kazanılmış bağışıklıkta da görev alır.

• Ateşin yükselmesi

Vücut sıcaklığı arttığı zaman metabolizma hızı da artar. Bu sayede iyileş-
me, patojenlerle savaşma süreci hızlandırılır. Ancak 39 0C’nin üzerindeki 
ateş, proteinleri denatüre etmeye başlayacağından vücuda yarardan çok 
zarar verir.

Aşağıdaki görselde savunmanın ikinci hattında görev alan yangısal tepki 
(iltihaplanma) olayı anlatılmıştır. 

Pıhtılaşma faktörleri hasarlı doku
ve etrafındaki bölge arasında duvar
oluşturacak pıhtıyı üretir. Geçici
fibrin yama iyileşme için iskelet
oluştururken, patojen ve
toksinlerin yayılması önlenir. 

Dokuya geçen nötrofiller
patojenleri fagosite eder.

Nötrofiller kılcal damarlardan
doku sıvısına geçer.

Mast

Makrofaj

Hasarlı dokudaki mast hücreleri histamin, makrofajlar ise uyarıcı çeşitli 
molekülleri salgılayarak çevre damarların genişlemesini ve kılcalların 
geçirgenliğini artırır. Ayrıca bu uyarıcı sinyaller yaralı bölgeye kan akışını
teşvik ederek fagositik hücreleri yaralı bölgeye çağırır.

1

2

4
3

BİYOPLUS

Bazı bireylerde genetik ve çevresel fak-
törlerin etkisiyle yumurta, fıstık ezmesi, 
çilek, domates gibi gıdalarda bulunan 
kimyasallar ile polen ve toza karşı aşırı 
bağışıklık tepkisi gelişir. Buna alerji de-
nir. Alerjiye neden olan maddelere ise 
alerjen denir. 
Bağışıklık sisteminin kendinden olanı 
yabancı antijenlerden ayırt edebilme ye-
teneği vardır. Fakat bazı bireyler, kendi 
antijenlerini de yabancı antijen olarak 
kabul edip, kendi hücre, doku ve or-
ganlarına bağışıklık tepkisi geliştirir. Bu 
şekilde gelişen hastalıklara otoimmün 
hastalıklar denir. Tip I diyabet, çölyak, 
MS, eklem romatizması, lupus ve ha-
şimato tiroidisi hastalığı insanlarda en 
yaygın görülen otoimmün hastalıklardır.

BİYOPLUS
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2. KAZANILMIŞ BAĞIŞIKLIK (ÖZGÜL SAVUNMA)

• B ve T lenfositler tarafından oluşturulan bağışıklıktır. 

• Lenfositler, doğal bağışıklığın savunma hatlarından kurtulan patojen ve 
toksinleri etkisiz hale getirmek üzere bunlara özgü kimyasallar üreterek 
savaşır. 

a. Humoral (Sıvısal) Bağışıklık

• Kemik iliğinde üretilip olgunlaştırılan B lenfositler sayesinde humoral bağı-
şıklık sağlanır.

• B lenfositler, patojenlerde bulunan yabancı antijenlere özgü antikor çeşitleri 
üreten plazma hücrelerine dönüşerek, kanın sıvı kısmında savunma yapar. 

• Savunma sürecinde bazı B lenfositler yabancı antijenleri hafızalarına aldık-
ları hafıza B hücrelerine dönüşür.

• Yandaki grafikte, yabancı antijenlerle ilk ve ikinci kez karşılaşmada gerçek-
leşen bağışıklık tepkileri gösterilmiştir.

• Grafikte gösterildiği gibi ikincil bağışıklık tepkisi, birincil bağışıklık tepkisine 
göre daha kısa sürede daha çok antikor üretilerek gösterilmiştir. Çünkü 
birincil bağışıklığın sonucunda yabancı antijenler ve üretilmesi gereken 
antikor çeşitleri hafızaya alınmıştır. Böylece ikincil bağışıklık tepkisi ile pato-
jenler vücudumuzda çoğalamadan onları yok etmiş oluruz. 

b. Hücresel Bağışıklık

• Kemik iliğinde üretilip, timüs bezinde olgunlaşan T lenfositler sayesinde 
hücresel bağışıklık gerçekleştirilir. 

• T lenofitler üç çeşit görevi yerine getirmek üzere farklılaşırlar. Bazıları sito-
toksik T hücrelerine dönüşüp patojenlere yapışarak salgıladıkları kimyasal-
lar ile onları parçalar. Bazıları bu patojenlere ait yabancı antijenleri hafızaya 
alan hafıza T hücrelerine dönüşür. Bazıları da B lenfositleri aktifleştiren 
yardımcı T hücrelerine dönüşür.

Aktif  Bağışıklama

• Hastalığı geçirerek veya aşı yaptırılarak kazanılır. 

• Her iki durumda da vücuda giren yabancı antijenlere karşı vücut T ve B 
lenfositleriyle tepki gösterir.

• Uzun süreli bağışıklık sağlanır.

• Aşıda bulunan zayıflatılmış yabancı antijenlerle bireyin hastalığı ağır geçir-
mesi önlenir.

Pasif Bağışıklama

• Bireyin lenfositleri vücudu yabancı antijenlere karşı savunma için yetersiz 
ise dışarıdan hazır antikor alınarak sağlanır.

• Kısa süreli bağışıklık sağlar.

• Serum ile hazır antikor alınarak hastalık tedavi edilir.

• Anneden plasenta aracılığıyla fetüse antikor geçişi ya da anneden süt 
aracılığıyla bebeğe antikor geçişi de fetüs ve bebek için pasif bağışıklama 
sağlar.

Birincil ve ikincil bağışıklık

M antijeni ile 
ilk karşılaşma
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M antijeni ile 
ikinci 

karşılaşma

M antijenine 
karşı ikincil 
bağışık yanıt 
M’ye karşı 
antikor üretimi

M antijenine 
karşı birincil 
bağışık tepki
M antikorlarını 
üretir.

1. Ünite, 1. Bölüm sayfa 
105 ile 122 arasındaki 

testleri çözebilirsin.

Biyotik Tarama Testleri 
BTT 6 ve BTT 7’yi  çöze-

bilirsin.
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BİKAF 11 BÖLÜM TESTİ

1. Kan plazmasında;

I. protein,

II. heparin,

III. amino asit,

IV. glikoz

maddelerinden hangileri bulunur?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV

D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

2. Kanın görevleriyle ilgili,

I. Oksijen, karbondioksit, besin, mineral ve hormonların 
taşınmasını sağlar.

II. Vücudun pH, su, elektrolit ve sıcaklığını dengeler.

III. İçerdiği hücre ve antikor gibi proteinlerle vücudun 
savunmasında rol oynar.

IV. Yaralanma durumunda damardaki sıvının kaybını pıh-
tılaşma mekanizmasıyla engeller.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

D) I, II ve III E) I, II, III ve IV

3. Akyuvar (lökosit) olarak adlandırılan beyaz kan hüc-
releriyle ilgili,

I. Vücudu mikroorganizmalara karşı korur.

II. Kemik iliği ve lenf düğümlerinde üretilirler.

III. B lenfositi adı verilen tipi antikor üreterek mikroorga-
nizmalarla savaşır.

IV. Solunum gazlarını dokulara taşır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

D) I, II ve III E) II, III ve IV

4. Kan do ku nun hüc re le rin den olan al yu var la rın sa yı sı;

I. ra kım,

II. yaş,

III. cin si yet

faktörlerinden han gi le ri ne bağ lı ola rak de ği şik lik gös
te rir?

A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız III

D) I ve II E) I, II ve III

5. Vü cu du muz, has ta lık et ken le ri ne kar şı ken di ni ko ru mak ve 
sa vun mak için çe şit li sa vun ma hat la rına sa hip tir. Bu hat lar-
dan ba zıla rı öz gül de ğil dir. Yani çok kısıtlı sayıda reseptör ile 
çok geniş orandaki patojenin tanınmasını sağlayan ve fizik-
sel engellerle de vücudu savunan hatlar vardır. Bu na doğal 
bağışıklık de nir.

Bu na gö re;

I. de ri nin mik rop la rı en gel le me si,

II. mi de de ki asit sal gı sı ile mik rop la rın yok edil me si,

III. mik rop la rın bu run içi kıl lar ile so lu num yol la rın da ki 
mu ku sa ya pış ma sı,

IV. covid 19 hastalığında corona virüsüne karşı antikor 
oluşması

durumlarından han gi le ri doğal bağışıklığa ör nek ola
rak ve ri le bi lir?

A) I ve IV B) II ve III C) I, II ve III

D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV

6. Vücutta ödem oluşumuna;

I. lenf damarlarının tıkanması,

II. kan basıncının yükselmesi,

III. doku sıvısının ozmotik basıncının azalması,

IV. kan proteinlerinin artması

durumlarından hangileri neden olabilir?

A) I ve II B) I ve III C) I ve IV

D) III ve IV E) II, III ve IV
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BİKAF 11 BÖLÜM TESTİ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
E E D E C A E C B A B D A

7. İnsan kanında bulunan olgun alyuvarlar;

I. oksijeni bağlama,

II. antikor sentezleme,

III. enzim sentezleme

olaylarından hangilerini gerçekleştiremez?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

8. Lenf sistemiyle ilgili,

I. Doku sıvısının fazlasını toparlayarak kan dolaşımına 
katılmasını sağlar.

II. Sindirim sisteminden emilen bazı besin maddelerini 
kan dolaşımına taşır.

III.  Vücudun savunmasında rol oynayan bazı kan hücre-
lerini üretir.

IV. Kalsitonin hormonunu üretir ve salgılar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I, II ve III

D) I, II ve IV E) II, III ve IV

9. Lenf damarlarında bulunan lenf sıvının hareketinde 
aşağıdaki faktörlerden hangisinin etkisi yoktur?

A) Yerçekiminin oluşturduğu kuvvet

B) Lenf sıvısında antikorların bulunması

C) İskelet kaslarının kasılıp gevşemesi

D) Soluk alma sırasında göğüs boşluğundaki basınç de-
ğişimi 

E) Damar içindeki tek yönlü açılan kapakçıklar

10. Aşa ğı daki maddelerden hangisinin kan plazmasında 
bulunması beklenmez?

A) Glikojen B) Protein C) Hormon

D) Glikoz E) Amino asit

11. Aşağıdakilerden hangisi bir kan proteini çeşidi de-
ğildir?

A) Albumin B) Heparin C) Globulin

D) Fibrinojen E) Antikor

12. Kanın atardamar duvarına yaptığı basınca kan basıncı 
(tansiyon) denir.

Buna göre tansiyonu düşük bir bireyde,

I. Doku sıvısından kan plazmasına geçen madde mik-
tarı azalır.

II. Beyne ulaşan oksijen miktarı azalır.

III. Kılcal damarlardan doku sıvısına madde çıkışı azalır.

durumlarından hangilerinin görülmesi beklenir?

A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

13. Kerem ve Rana’ya  Covid 19 hastalığına karşı aşı uygu-
lanıyor. Daha sonra belli aralıklarla kan örnekleri alınan 
Kerem ve Rana’nın antikor düzeyleri ölçülerek aşağıdaki 
grafikler oluşturuluyor.
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Kerem’in
antikor düzeyi Rana’nın

antikor düzeyi

Bu grafiklere bakılarak aşağıdaki sonuçlardan hangisi 
çıkarılamaz?

A) Kerem’in bu hastalığa karşı üretilen antikorları bir süre 
sonra tamamen parçalanmıştır.

B) Kerem, Covid 19 hastalığına karşı aktif bağışıklık ka-
zanmıştır.

C) Rana, Covid 19 etkeniyle ilk defa karşılaşmıştır.

D) Kerem, hastalığı daha önce geçirmiş olabilir.

E) Rana’nın, daha önce bu hastalıkla ilgili aşı olduğu söy-
lenemez.
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BİKAF 11 MİNİ ETKİNLİK

1. Kan hücrelerinden olan alyuvar, akyuvar ve kan pulcuklarının görevini birer cümle ile açıklayınız.

a. Alyuvar: ..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

b. Akyuvar: ............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

c. Kan pulcukları: ..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

2. Kan hücrelerinin kanda bulunma oranları bakımından çoktan aza doğru sıralayınız.

.............................................................................................................................................................................................

3. Kan ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerin doğru (D) ve yanlış (Y) olanlarını eşleştiriniz.

a. Alyuvar kana kırmızı rengini veren hemoglobin bulundurur.

b. Akyuvar çeşitlerinden olan B lenfositleri antikor üretir.

c. Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça kandaki akyuvar sayısı azalır.

d. Kan pulcuklarında bir veya daha fazla çekirdek bulunur.

e. Kan plazması kanın yaklaşık olarak %55’lik kısmını oluşturur.

f. Viral bir hastalığa yakalanan bir bireyde kandaki antikor miktarı artar.
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4. Lenf sisteminin üç önemli fonksiyonunu yazınız.

a. ............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

b. ............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

c. ............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

5. Vücudun savunmasında görev alan aşağıdaki yapıları “doğal” ve “kazanılmış” savunmada rol oynayanlarını belir-
tiniz.

a. Mide özsuyu :..........................................................................

b. Gözyaşı :..................................................................................

c. Ter :..........................................................................................

d. Antikor :...................................................................................

e. Lenfosit :.................................................................................

f. Deri :........................................................................................

g. Makrofaj :.................................................................................

6. Dünyada pandemi oluşturan Covid 19 hastalığına karşı aşı olmamızın nedenini açıklayınız.

....................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................


