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KAN DOKU

Kan plazması %55

Kan pulcuğu <%1
Akyuvar <%1

Alyuvar %44

Kan hücreleri %45

Kan pulcuğu
150.000-

450.000/mm3

Akyuvar
5000-

10.000/mm3

Alyuvar
4,5-5 

milyon/mm3

Kan plazması

KAN DOKU = KAN PLAZMASI + KAN HÜCRELERİ

% 90 Su

%7 Proteinler
Albümin
Globülin

Fibrinojen
Protrombin

Antikor

%3 diğer
Karbonhidrat

Yağ
Mineral
Vitamin

Azotlu boşaltım atıkları
Çözünmüş  gazlar

Hormon
Enzim

SERUM = KAN PLAZMASI – PIHTILAŞMA FAKTÖRLERİ

B lenfosit

T lenfosit

Doğal katil hücreleri

Makrofaj

Nötrofil

Eozinofil

Bazofil

Monosit



KAN HÜCRELERİ

Kemik iliği kök 
hücreleri

Myeloid kök 
hücreler Lenfoid kök 

hücreler

Megakaryosit

Kan pulcuğu 
(Trombosit=Platelet)

Alyuvar 
(Eritrosit)

Akyuvar (Lökosit)

Retikülosit

Myeloblast

Bazofil Eozinofil Nötrofil Monosit

B lenfosit T lenfosit Doğal katil 
hücreleri

• Embriyo dönemi ve aşırı kan 
kayıplarında karaciğer ve 
dalakta üretilirken normal 
dönemde kemik iliğinde
üretilir.

• Alyuvarlar kana kırmızı rengi veren oksijen 
ve karbon dioksitin taşınmasını sağlayan 
hemoglobin molekülleri içerir.

• Kandaki alyuvar sayısı cinsiyete, yaşa ve 
deniz seviyesinden yüksekliğe göre değişir.

• İlk üretildiklerinde çekirdek ve 
organelleri bulunur. Ancak 
olgunlaşıp kana karıştıklarında 
bu yapıları DNA, RNA ve 
ribozomlarını kaybederler. Bu 
sayede oksijen taşıma 
kapasiteleri artmış olur. Laktik 
asit fermantasyonu ile ATP 
üretirler.

• Yaşlanmış alyuvarlar karaciğer ve dalakta 
parçalanır.

• Kemik iliğinin megakaryosit adı 
verilen dev hücrelerin 
parçalanmasıyla meydana 
gelirler. 

• Renksiz ve çekirdeksiz yapılardır.

• Kan pıhtılaşmasında görev alırlar.

• Çekirdekli kan hücreleridir.  

• Vücudun bağışıklık sistemini oluştururlar.

• Lenf düğümleri, karaciğer, dalak ve kemik iliğinde üretilirler. Mikrobik hastalıklar sırasında kandaki miktarları artar. 

Granüllü lökositler Granülsüz lökositler

• Bazofiller, heparin ve histamin salgılayarak bağışıklıkta rol oynar. Heparin, kanın damar içinde pıhtılaşmasını engelleyen 
azot ve kükürtlü polisakkarittir. Histamin ise kılcal damarların geçirgenliğini arttırarak yangısal tepki oluşumunda görevlidir. 
Özellikle alerjik tepkilerde sayıları artar.

• Eozinofil, nötrofil, ve monositler fagositozla patojenleri yok eder. Monositler en büyük lökositlerdir. Gerektiğinde dev 
makrofajlara dönüşürler. Nötrofiller kanda miktarı en fazla olan akyuvarladır. 

• Lenfositlerde kemik iliğinde olgunlaşanlara B lenfosit, timüs bezinde olgunlaşanlara T lenfosit denir. B lenfositler antikor 
üreterek humoral (sıvısal) bağışıklıkta, T lenfositler hücresel bağışılıkta görev alır. Lenfositler, yabancı antijenleri 
tanıyabilme yeteneğinde olan ve onları hafızaya alabilen hücrelerdir.



Fakat hasar büyükse;

Salgılar

Hasarlı damar Trombosit

Tromboblastin enzimi

Ca++ iyonları, K vitamini ve 
çeşitli enzimler sayesinde

Protrombin Trombin

Fibrinojen Fibrin

Pıhtı (trombus)

Trombosit tıkacı, 
kan hücreleri ve
plazmayla birleşerek

KAN PIHTILAŞMA MEKANİZMASI

Kanın pıhtılaşma mekanizması:

• Kan plazmasındaki çözünmüş fibrinojenin, çözünmeyen 
fibrine dönüşmesine ............................................ denir.

• Damar zedelenir ya da delinirse, trombositler
................................. denilen bir madde salgılayarak 
yaralanan yerin büzülmesini sağlar. Bu şekilde küçük 
damarlarda kan akışı durdurulur, büyük damarlarda ise 
azaltılmış olur. 

• Daha sonra trombositler zedelenen damar duvarındaki bağ 
doku liflerine yapışarak ..........................................  oluşturur. 

kan pıhtılaşması

seratonin

trombosit tıkacı

Bir yandan pıhtı oluşurken bir yandan da bu 
pıhtı tüm damarı tıkamasın diye bazofil ve 
mast hücreleri heparin salgılamaya başlar.



• Taşıma görevi: Monosakkarit, aminoasit, vitamin,  mineral gibi besinleri, hormonları ve oksijeni hücrelere taşır. Hücrelerde 
metabolizma sonucu oluşan atık maddeleri ilgili organlara taşır. 

• Düzenleme görevi: Vücudun su, pH ve sıcaklığının düzenlenmesine yardımcı olur. Taşıdığı hormonlarla metabolizmanın 
düzenlenmesine yardımcı olur. Bu şekilde homeostasiye yardımcı olur. 

• Savunma görevi: Vücuda giren virüs ve bakteri gibi mikroorganizmaları antikor ve akyuvarlarla etkisiz hale getirir.

• Koruma görevi: Damar zedelenmesi ile vücuttan çıkan kanın kaybını önler.

KANIN GÖREVLERİ

Kan plazması Alyuvar

Trombosit

Monosit
Lenfosit Bazofil Eozinofil Nötrofil



• Bu sistemde kalp gibi bir kan pompalayıcısı bulunmaz.

• Sistem; .............................................................................................................................. 
oluşmuştur.

• Lenf damarları: Lenf atardamarı yoktur. Lenf toplardamarları ve lenf kılcal damarlarından oluşur. 
Lenf kılcallarının bir ucu kapalıdır. Lenf damarlarının içinde toplardamarlarda olduğu gibi 
............................................................... bulunur. Kan dolaşımına oranla lenf dolaşımı daha 
............................ Lenf kılcallarının geçirgenliği, kan kılcallarının geçirgenliğinden daha 
................................

• Lenf sıvısı:

• Lenf düğümleri:

lenf damarları, lenf sıvısı (ak kan) ve lenf düğümlerinden

tek yöne açılan kapakçıklar
yavaştır

fazladır

LENF DOLAŞIMI

Doku sıvısının fazlası ve incebağırsak villuslarındaki lenf kılcallarıyla emilen şilomikronlar, 
A, D, E ve K vitaminleri lenf sıvısını oluşturur.

Kanda bulunan mikroorganizmaların süzüldüğü yapılar olup lenfosit üretim ve 
olgunlaştırma merkezleridir. Dalak, bademcikler ve timüs bezi en önemli lenf 
düğümleridir.



• Uzun süren protein açlıklarında

• Albümin ve globülinin atıldığı böbrek hastalarında

• Yaşlılarda kan proteinlerinin azalması sonucu kanın protein ozmotik basıncının 
düşmesi, kan sıvısının dokular arasına geçişinin hızlanması durumunda

• Kalp ve böbrek hastalıklarında (Kan basıncının yüksek olması)

• Yanık gibi olaylarda ya da yangısal tepki sırasında kılcal damarlarının 
geçirgenliğinin artması ile doku sıvısına her zamankinden fazla madde geçmesi,

• Wuchereria bankrofti ve Brugia malayi gibi parazit canlıların lenf kılcallarını 
tıkaması durumunda (Fil hastalığı)

• Doku sıvısının ozmotik basıncı arttığında

VÜCUTTA ÖDEM OLUŞMASININ NEDENLERİ

• Bazı hormonal hastalıklarda (ADH, aldosteron ve kortizolün normalden fazla 
salgılanması)


