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Bağ doku 
(Kollejen lif içerir)

DAMARLAR

Atardamar 

• Kalpten çıkıp organlara giren damarlardır.
• Akciğer atardamarı hariç diğer atardamarlar temiz kan 

taşır.
• Esneyebilme özelliklerinin iyi olmasından dolayı kan 

basıncının düzenlenmesinde görev alırlar.
• Karıncıkların kasılması ile kanın atardamar içine yaptığı 

basınca büyük tansiyon, karıncıkların gevşemesi ile 
kanın atardamar içine yaptığı basınca küçük tansiyon 
denir.

• Karıncıkların kasılması ile kanın damar çeperini iterek 
genişletmesi ve dalgalar halinde ilerlemesi 
atardamarlarda vurma sesi şeklinde duyulur. Buna 
nabız denir.

Toplardamar 

• Organlardan çıkıp kalbe giren damarlardır.

• Akciğer toplardamarı hariç diğer toplardamarların 
hepsi kirli kan taşır.

• Kalbin alt bölgelerindeki kanı toplayıp kalbe getiren 
toplardamarlar içinde tek yöne açılan kapakçıklar 
bulunur. Böylece kanın geri gitmesi engellenmiş olur. 
Ancak bu kapakçıklar kalbin üstündeki organlardan 
kalbe kan getiren toplardamarlarda yoktur.

Kılcal damar
• Kılcal damarlar atardamarları toplardamarlara bağlar. 
• Vücutta görev yapan kılcalların hepsi her zaman işler 

halde değildir.
• Sadece endotel tabakasından oluşur.
• Kan plazması ve doku sıvısı arasında madde alışverişi 

burada gerçekleşir.
• Kan ile doku sıvısı arasında madde alış verişi starling

hipotezi ile açıklanmaktadır.

Tek yöne açılan 
kapakçıklar

Bağ doku (Kollejen lif içerir)

Daha kalın düz kas ve  
elastif lif oranı fazla 

Endotel (Tek katlı yassı epitelden oluşur. Damar iç yüzeyinin 
kaygan ve pürüzsüz olmasını sağlar)

Daha ince düz kas 
ve elastik lif oranı az 

Endotel (Tek katlı yassı epitelden
oluşur. Damar iç yüzeyinin kaygan 

ve pürüzsüz olmasını sağlar)



DAMARLARIN KIYASLAMASI

Faktörler

Damar çeşitleriAtardamar Kılcal damar Toplardamar Damar çeşitleriAtardamar Kılcal damar Toplardamar
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Toplardamarda Kan Akışını Etkileyen Faktörler

• İskelet kaslarının kasılması
• Damardaki kasların kasılması
• Kan basınç farkı
• Damar içinde tek yöne açılan kapakçıkların 

bulunması.
• Soluk alma sırasında göğüs hacminin artması (ki bu 

durumda basınç azalır).
• Kulakçıkların gevşemesiyle kalpte oluşan emme 

kuvveti.
• Arkadaki kanın öndekini itmesi. Önden giden kanın 

arkadakini çekmesi



STARLİNG HİPOTEZİ

Toplardamar

Kan kılcalları

Doku hücreleri

Lenf kılcalları
Doku sıvısı

Atardamar

Lenf düğümü

Lenf toplardamarı

Kılcalın atardamar ucunda kan basıncı ozmotik
basınçtan fazla olduğu için maddeler, kandan doku 

sıvısına, kılcalın toplardamar ucunda ozmotik basınç 
kan basıncından fazla olduğu için maddeler doku 

sıvısından kana doğru geçiş yapar.

Besin ve 
oksijen

Karbondioksit 
ve diğer atıklar



Damar Hastalıkları

Koroner damarlarda, yaşlanma, genetik ve sağlıksız beslenme gibi faktörler sebebiyle yağ ve kalsiyum gibi maddeler birikerek 
………………………………………. hastalığına neden olur. Estek atardamarlarda ise yine benzer sebeplerden ötürü bu tarz maddeler damar 

çeperinde esnekliğin azalmasına ve .............................. denilen damar sertliğine neden olabilir. Bu durum ilerde kalp krizine ve felce 
neden olabilir. Bu hastalıkta atardamarlar gerilme yeteneklerini kaybettiklerinden deforme olarak pürüzlü bir yapı kazanırlar. Bu durum 

trombüs ve emboliye neden olur. Bir kan damarında oluşan pıhtıya …....................., kan akışıyla oluşan bu pıhtının yerinden kopup 
damarlarda sürüklenmesine ise ..................... adı verilir. 

arteriyoskleroz

trombüs
emboli

kalp krizi yani enfarktüs

Özellikle bacaklarda kapakçık sisteminin bozulması veya damarların normalden geniş olması  
........................................ neden olur.varis hastalığına



KÜÇÜK ve BÜYÜK KAN DOLAŞIMI

Küçük dolaşım, kalbin 
........................................... 

akciğer atardamarı ile çıkan kirli 
kanın (C02 derişimi yüksek kanın) 
akciğerlere gidip, karbon dioksit 
derişimi azaltılıp oksijen derişimi 

artırıldıktan sonra akciğer 
toplardamarı ile kalbin 

....................................... geri 
dönmesidir.

sağ karıncığından

sol kulakçığına

Büyük dolaşım, kalbin 
.............................................. 
aort atardamarı ile çıkan temiz 

kanın (O2 derişimi yüksek kanın) 
akciğer hariç tüm iç organlarda 
dolaştıktan sonra alt ve üst  ana 

toplardamarları ile kalbin 
.......................................... geri 

dönmesidir.

sol karıncığından

sağ kulakçığına

Beyin 
atardamarı

Akciğer 
toplardamarı

Aort

Karaciğer 
atardamarı

Böbrek 
atardamarıKapı 

toplardamarı

Böbrek 
toplardamarı

Karaciğer üstü 
toplardamarı

Alt ana 
toplardamarı

Akciğer 
atardamarı

Üst ana 
toplardamarı

İncebağırsak 
atardamarı

İncebağırsaktan emilen glikoz 
molekülleri karaciğer 

atardamarına ulaşıncaya kadar 
dolaşım sisteminde sırasıyla 

hangi yapılardan geçer?


