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• Oksijenin vücuda alınması ve hücresel solunum 

sonucu oluşan karbon dioksitin vücuttan 

uzaklaştırılması için görev yapan organların 

oluşturduğu sisteme ....................................  denir.

• Özel bir solunum sisteminin bulunduğu 

canlılarda; solunum organıyla vücut sıvısı 

arasında yapılan gaz alış verişine 

...................................... , vücut sıvısı ile 

doku hücreleri arasında yapılan gaz 

alışverişine de ..................................... denir.

• Hem dış solunumda hem de iç solunumda gaz 

alışverişi ....................................  gerçekleşir. Bu 

nedenle gaz alış-verişi pasif bir olay olup bu olay 

sırasında  ………....... harcanmaz.
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İNSANDA SOLUNUM SİSTEMİ ORGANLARI

Burun

• Burun içinde bulunan kıllar ve mukus 
sayesinde mikroorganizmaların vücuda 
girişi engellenir.

• Ayrıca mukus alınan havanın nemlenmesini 
de sağlar.

• Taşıdığı bol miktardaki kılcal damar sayesinde 
alınan havayı ısıtır.

• Mukus içinde koku moleküllerinin çözünmesi 
sayesinde koku algılamamızı sağlayan önemli 
bir duyu organıdır.

Küçük dil

Epiglottis

Yutak

• Küçük dil, ağız ve burun boşluğunu birbirinden 
ayırır.

• Epiglottis, nefes alma sırasında soluk 
borusunun üst açıklığı olan glottisi açar, yutma 
işlemi sırasında ise kapatır.

Soluk borusu (Trake)

• Yaklaşık olarak 10-12 cm uzunluğunda olan soluk 

borusu, gırtlaktan sonra yer alır.

• İç yüzü, aralarında mukus salgılayan goblet hücrelerinin 

de bulunduğu silli epitel hücreleriyle kaplıdır.

• Salgılanan mukus, ortamı ve alınan havayı nemlendirir. Bu 

mukus ve silli hücreler toz ve mikroorganizmaların daha iç 

kısımlara ulaşmasını engeller.

• Soluk borusu ve soluk borusunun iki kola ayrılarak 

oluşturdukları bronşlar at nalı biçimindeki kıkırdak 

halkalarla desteklenmiştir. 

• Kıkırdak halkaların bulunması ile solunum borucuklarının 

sürekli açık kalması sağlanırken, basınç farkından dolayı 

borucukların yapışıp solunumun engellenmesi de 

önlenmiş olur. 

• Yemek borusuyla komşu olan soluk borusu arasında 

kıkırdak doku yerine düz kaslar bulunur. Bu sayede yemek 

borusu beslenme sırasında geçici olarak genişler.

Akciğer

Diyafram kası

Göğüs boşluğuna yerleşmiş nefes alıp 
verme sürecinde kana oksijen kazandırıp 
kandan karbondioksitin uzaklaştırılmasını 

sağlayan organdır.

Kasılıp gevşeyerek göğüs boşluğu ve akciğer hacminin 
değişmesine yardımcı olan göğüs ve karın boşluğunu 

birbirinden ayıran çizgili kastır.



Pleura zarı

Çift katlı bağ dokudan yapılmış bir zardır. Zarların arasında pleura sıvısı bulunur. 

Bu sıvı akciğeri darbelere karşı koruduğu gibi sürtünmeyi de azaltarak 

aşınmasını engeller. Akciğeri gergin tutar. Soluk vermeyi kolaylaştırır.

Akciğerler

Sol akciğer iki lob, sağ akciğer ise üç lobdan oluşur. Sol akciğerin iki lobdan 

oluşmasının nedeni kalbe yer açmak ve onun çalışmasını kolaylaştırmaktır.

• Etrafı kılcal damarlarla çevrili olan gaz değişiminin gerçekleştiği hava 

kesecikleridir. 

• Alveol hücreleri sürfektan adı verilen lipoprotein yapılı yüzey aktif 

ajan moleküllerini salgılar.

• Bu salgının görevleri;

❖ Alveol iç yüzey gerilimini azaltarak gazların difüzyon hızını 

arttırır.

❖ Alveollerin iç yüzeyinde bu gerilimin azalması alveollerin 

sönmesini ve birbirine yapışmasını engeller.

❖ Kılcal damarlardan alveole doğru gerçekleşen su kaybını 

azaltır.
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Normal süresinden 6 hafta ya da 

daha önce doğan premature 

bebeklerin alveol yüzeylerinde, 

alveol yüzey gerilimini azaltan 

sürfektan henüz üretilmemiştir. 

Böyle bir durumda yüzey gerilimi 

artması sonucu alveollerde hasar 

oluşur ve solunum yetmezliği 

ortaya çıkar. Bu şekilde doğmuş 

bebeklerde tedavi sürecinde 

yapay sürfektanlar kullanılarak 

akciğerde kalıcı hasarların 

oluşmasının önüne 

geçilebilmektedir.

Sürfektan üretimi gebeliğin 33. 

haftasından itibaren gerçekleşir. 

Neden Premature Bebekleri Küveze Alırlar?



• Diyafram kası kasılarak düzleşir.

• Kaburgalar arası kaslar kasılır.

• Kaburga uçları yukarı kalkar

• Göğüs ve akciğer hacmi artar. İç 

basınç azalır.

• Dış basınç > İç basınç olur

• Hava akciğerlere dolar.

• Diyafram kası gevşeyerek kubbeleşir.

• Kaburgalar arası kaslar gevşer.

• Kaburga uçları iner

• Göğüs ve akciğer hacmi azalır. İç 

basınç artar.

• İç basınç > Dış basınç olur.

• Hava akciğerlerden çıkar.

• Karın hacmi azalır basıncı artar.
• Karın hacmi artar basıncı azalır.

SOLUK ALMA SOLUK VERME

SOLUK ALIP VERME MEKANİZMASI

Soluk verme olayında havanın 
dışarı atılması, akciğer hacminin 
azalıp iç basıncın artmasına ek 

olarak, soluk alma sırasında 
akciğerlerdeki elastik liflerin ve 

pleura sıvısının gerilmesi sonucu 
biriken enerjinin soluk vermede 
meydana getirdiği geri yaylanma 

basıncı sayesinde gerçekleşir.


