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DOLAŞIM SİSTEMİ 

 

KALBİN, DAMARLARIN VE KANIN YAPISI, GÖREVİ VE İŞLEYİŞİ 

*Dolaşım sistemleri kan ve lenf dolaşımının her ikisini de kapsar.  

*Kan dolaşım sisteminde bir dinamo gibi hiç durmadan çalışan bir kalp, vücudu kilometrelerce saran damarlar ve farklı 

görevler üstlenen kan görev alır.  

*Kalp, kanın taşınması sırasında itici güç sağlar.  

*Kanın hücrelere taşınması, damarlar sayesinde olur.  

*Kan, görevini yerine getirebilmek için en uzaktaki hücrelere kadar ulaşmak zorundadır. 
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KALP  

*Kalp, göğüs boşluğunun merkezinde iki akciğer arasında bulunur.  

*Yaklaşık olarak sıkılmış bir yumruk büyüklüğündedir.  

*Kadınlara göre erkeklerin kalbi biraz daha büyüktür ve ağırdır. Bu durum erkeklerin kas kütlesinin ve oksijen ihtiyacının 

daha fazla olmasından kaynaklanır.  

*Embriyonik gelişimin dördüncü haftasında atmaya başlayan kalp, damarlardan gelen kanı pompalayan kaslı bir yapıya 

sahiptir.  

*Kalp; dıştan içe perikart, miyokard ve endokard olmak üzere üç tabakadan oluşur.  

*Perikart kalbi çevreleyen bağ dokudan oluşmuş koruyucu bir kesedir. Çift katlı bu kese içinde perikardiyal sıvı bulunur. 

*Miyokart istemsiz kasılarak kanı odacıklarda sıkıştıran ve pompa görevi yapan kalp kasıdır.  

*Endokart ince tabaka hâlinde kalp boşluğunu saran kısımdır. 

*Kalp, üstte iki kulakçık ve altta iki karıncık olmak üzere dört odacıktan oluşur.  

*Kalpte kulakçık (atrium) kasları, karıncık (ventrikül) kaslarından daha incedir.  

*Kulakçık kasları, gelen kanı karıncıklara pompalarken karıncık kasları, gelen kanı akciğere ve genel dolaşıma aktarır. 

*Kalbin sağdaki odacıklarında kirli (oksijen yönünden fakir) kan, sol tarafında temiz (oksijen yönünden zengin) kan 

bulunur.  

*Kulakçıklar ile karıncıklar arasında kanın pompalanması sırasında karıncıklardan kulakçıklara dönmesini önleyen tek 

yönlü kapakçıklar vardır. Sağ karıncık ile sağ kulakçık arasında triküspit kapakçık (üçlü kapakçık) bulunur. Sol karıncık 

ile sol kulakçık arasında ise biküspit kapakçık (ikili kapakçık; mitral kapakçık) vardır.  

*Sağ karıncıktan çıkan akciğer atardamarı ile sol karıncıktan çıkan aortun kalpten çıktığı yerde yarım ay kapakçıkları 

bulunur. *Bu kapakçıklar, kanın kalbe geri dönmesini engeller. 



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

3 
 

 

 



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

4 
 

*İskelet kası, somatik sinir sisteminden impuls almadıkça kasılmaz.  

*Kalp kası, iskelet kasından farklı olarak kendiliğinden ritmik uyarılar oluşturup kasılabilir.  

*Kalpte özelleşmiş uyarıcı ve iletici kas lifleri bulunur. Özelleşmiş lifler kalbin ritmik kasılmasından sorumludur. 

*Kalpte impulsu oluşturan iki düğüm ve impulsu taşıyan özel iletim demetleri vardır.  

*Kalbin sağ kulakçığında dakikada 70-80 impuls üreten sinoatriyal (SA) düğüm bulunur. Bu düğümden çıkan impulslar 

kulakçıkların kasılmasını sağlar.  

*SA düğümünden gelen impulslar atrioventriküler (AV) düğüme iletilir.  

*AV düğümünden çıkan özel kas telcikleri his demeti adını alır ve karıncık duvarında dallanarak Purkinje liflerini 

oluşturur.  

*AV düğümünden iletilen impuls, his demeti ve Purkinje lifleri sayesinde karıncık kaslarının kasılmasını sağlar.  

*Kalp kasılırken önce kulakçıklar sonra karıncıklar kasılır. 

*Taşikardi: Kalbın kulakçıkları ve 

karıncıkları belli bir düzende ve ritmik 

olarak kasılır. Bu düzenin bozulmasına 

aritmi denir. Uyartıların artması, sinirsel 

etkiler, kalbi uyaran sinir ağının belli 

noktalarda bloke olması, kalbin farklı 

bölgelerinden uyartı oluşması gibi pek çok 

nedenle bu ritim bozulabilir. Kalp hızının bu 

nedenlerle artmasına taşikardi denir. 

Kalbin atım hızının yavaşlamasına 

bradikardi denir. 
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*Kalp atışının atardamarlardan hissedilmesine nabız denir.  

*Sağlıklı bir insanda dakikada 60-70 kez hissedilen nabız, kalbin çalışması sırasında kendi ürettiği impuslar dışında 

otonom sinirlerin ve bazı hormonların etkisi altındadır.  

*Otonom sinirlerden olan vagus sinirinden salgılanan asetilkolin kalbin impuls oluşturma ritmini yavaşlatır.  

*Adrenalin, noradrenalin ve tiroksin hormonu kalbin çalışmasını hızlandırır.  

*Kandaki karbondioksit (CO2) miktarının ve vücut sıcaklığının artması, kafein, tein gibi maddeler kalbin çalışmasını 

hızlandıran etmenlerdir. Gün içerisinde aşırı miktarda çay ve kahve tüketen bireylerde kalp atım hızı yüksektir.  

*Kalbin her atışı 1 sn. den daha kısa sürer. Yaklaşık 0,85 sn. süren her atımda kalp kasılır (sistol), gevşer (diastol) ve 

dinlenir. Kulakçıkların kasılması (1) yaklaşık 0,15 sn. iken karıncıklar 0,30 sn. kasılır (2). Geri kalan sürede (0,40 sn) 

kulakçık ve karıncık gevşer, kalp dinlenir (3). Kalp, her kasılmada yaklaşık 70 ml. kanı pompalar. 

*Karıncıklardaki kasılmaların ve gevşemelerin yarattığı 

basınç atardamarlarda hissedilebilir. Tansiyon adı 

verilen bu basınç, tansiyon ölçüm aletleriyle ölçülebilir.  

*Sağlıklı bir insanda kasılma basıncı 120 mmHg iken 

(büyük tansiyon), gevşeme basıncı 80 mmHg'dir (küçük 

tansiyon). Bu değerler bireysel farklılıklara ve ortam 

koşullarına göre değişiklik gösterebilir. 

*Kalp kapakçıklarının yapısı doğuştan ya da bir 

enfeksiyona bağlı olarak bozuk olursa kan kulakçıklara 

doğru geri dönebilir. Bu durum kalp üfürümü olarak 

adlandırılır. Kapakçıktaki bozukluk sağlığı tehlikeye 

düşürecek orandaysa kapakçık ameliyatla değiştirilebilir. 
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DAMARLAR 

*Damarların görevi kanı taşımaktır.  

*Vücutta toplardamar, atardamar ve kılcal damar olmak üzere üç çeşit kan damarı vardır.  

*Kanı kalbe getiren damarlara toplardamar, kalpten kanı götüren damarlara atardamar denir.  

*Genellikle toplardamarda oksijen bakımından fakir kan bulunur ancak akciğer toplardamarı oksijen bakımından zengin 

kan taşır.  

*Genellikle atardamarlarda oksijen bakımından zengin kan bulunurken akciğer atardamarı oksijence fakir kanı 

akciğerlere taşır.  

*Alt ve üst ana toplardamarlardan sağ kulakçığa gelen kirli kan, sağ karıncığa geçer (1). Buradan akciğer atardamarıyla 

akciğere gönderilen kan (2) temizlenip akciğer toplardamarıyla (3) sol kulakçıktan kalbe geri döner.  

*Küçük dolaşımla sol karıncığa geçen kan (4), aort ana atardamarı (5) sayesinde büyük dolaşımla tüm vücuda gönderilir . 

*Kalp kası, kalbin içinde bulunan oksijenden doğrudan yararlanamaz. Aorttan dallanan koroner arter damarlar kalbi 

besleyen damarlardır.  

*Kalbin pompaladığı tüm kanın yaklaşık %10’u kalbin beslenmesi için kullanılır.  

*Kalple pompalanan kan, damarlar sayesinde vücutta kapalı bir sistem içinde dolaşır.  

*Dokular ile kan arasındaki iki yönlü difüzyonla maddeler gerekli yerlere taşınır. 

*Atardamar ve toplardamar üç katmanlı bir duvar yapısına sahiptir. En dışta kollajen ve elastik liflerden oluşmuş bir bağ 

doku bulunur. Ortada elastik lifler ve düz kaslar içeren orta tabaka vardır. En içte ise yassı epitel hücrelerinden oluşan 

endotel bulunur. 
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Atardamarlar 

*Kalpten çıkan oksijence zengin olan kanı doku ve organlara taşır.  

*Atardamarlar genellikle kan sağladığı organa göre adlandırılır. Örneğin böbreğe kan getiren damara böbrek atardamarı, 

akciğere kan getiren damara akciğer atardamarı denir. 

*Atardamarlarda kan basıncı diğer damarlara göre daha yüksektir.  

*Yüksek basınçtan zarar görmemesi için düz kas tabakasında fazlaca elastik lif bulunur.  

*Kan atardamarlarda kalpten çıkarken oluşan basıncın etkisiyle vücutta taşınır. 

Toplardamarlar 

*Doku ve organlardan aldığı kanı kalbe taşıyan damarlardır.  

*Kapı toplardamarı, kanı kalbe değil karaciğere iletir.  

*Toplardamarlarda elastiki lifler ve düz kas miktarı atardamarlardan daha azdır.  

*Toplardamarların çapı atardamarlardan daha büyüktür. Kan akış hızı yavaştır.  

*Genellikle çıktığı doku adı ya da organ adıyla isimlendirilirler. Örneğin böbrekten çıkan kan böbrek toplardamarıyla 

taşınır.  

*Çapı 1 mm den büyük olan toplardamarlarda genellikle kapakçıklar bulunur.  

*Vücudun kalpten aşağıda olan bölümlerinde kan, bu kapakçıklar sayesinde geriye kaçmadan tek yönlü taşınır.  

*İskelet kaslarının kasılıp gevşemesi, kalpteki kulakçıkların gevşemesiyle oluşan negatif basınç, göğüs kafesindeki basınç 

değişmeleri ve atardamarlara pompalanan kanın itilmesi kanın toplardamarlarda taşınmasında etkilidir.  

*Kan, kalp seviyesinin üstündeki toplardamarlarda yer çekiminden dolayı kalbe geri döndüğü için bu toplardamarlarda 

kapakçık bulunmaz. 
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Kılcal Damarlar 

*Atardamarlar ile toplardamarlar arasında bulunan, doku ve organları besleyen damarlardır.  

*Sadece endotel tabakadan oluşmuştur.  

*İki yönlü difüzyonla madde alışverişi bu damarlarla sağlanır.  

*Kan akış hızı diğer damarlara göre yavaştır.  

*Bir kılcal damarın enine kesit alanı yaklaşık bir atardamardan 500 kat, bir toplardamardan 600 kat daha küçüktür.  

*Bir atardamar, çok sayıda kılcal damara dallandığından kılcal damarların enine kesitlerinin toplam alanları, 

atardamarlara ve toplardamarlara göre daha büyüktür.  

*Kılcal damarlar diğer damarlardan daha fazla yüzey alanına sahiptir. 
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*Yetişkin bir insandaki yaklaşık 5 litre kanın 3 litresi toplardamarlarda, 1 litresi atardamarlarda, 1 litresi ise kılcal 

damarlarda ve kalpte bulunur. Damarların kan basınçları, toplam kesit alanları ve kan akış hızları birbirinden farklıdır. 

*Damarlar arasında kan basıncının en yüksek olduğu damar aorttur. Aorttan dallanan 

diğer atardamarlarda kan basıncı kılcal damarlara ve toplardamarlara oranla daha 

yüksektir. *Doku kılcal damarlarında kan basıncı kısmen düşse de toplardamarlarda daha 

düşüktür. 

 

*Dokular etrafındaki kılcal damarların vücutta kapladığı alan atardamara ve toplardamara 

göre daha fazladır. Bundan dolayı damarların vücuttaki toplam kesit alanları dikkate 

alındığında kılcal damarların toplam kesit alanı diğerlerine oranla daha fazladır. 

 

 

*Kalpten pompalanan kanın damarlar içindeki akış hızı atardamarlarda diğer damarlardaki 

akış hızından daha yüksektir.  

*Kılcal damarlarda kanın akış hızı azalır. Bu olay doku sıvısı ve kan arasındaki madde 

geçişine yardımcı olur. 

 

 

 

 

 



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

11 
 

Kan ile Doku Sıvısı Arasındaki Madde Değişimi 

*Dokuları oluşturan hücreler doku sıvısı içinde bulunur.  

*Damarlardaki kan ile doku sıvısı arasında basınca ve emme kuvvetine dayalı madde geçişleri olur.  

*Oksijen, karbondioksit, tuzlar, glikoz, amino asitler, laktik asit, üre gibi maddeler kılcal damarlardan geçebilir.  

*Plazma proteinlerinin kılcal damarlardan geçişi güçlükle gerçekleşirken alyuvarlar doku sıvısına geçemez.  

*Kılcal damarların atardamar ucunda kan basıncı yüksekken (yaklaşık 30-40 mmHg) toplardamar ucunda kan basıncı 

düşüktür (yaklaşık 10-15 mmHg).  

*Kanın kılcal damarların içindeki proteinlerden kaynaklanan ozmotik basıncı damar boyunca sabittir (yaklaşık 28 

mmHg). Bu sabitliğin nedeni protein geçişinin kılcal damarlardan doku sıvısına güçlükle ve basıncı etkilemeyecek kadar 

az gerçekleşmiş olmasıdır. 
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*Kılcal damarların atardamar ucundaki kan basıncı, ozmotik basınçtan yüksektir ve damar boyunca kan basıncı giderek 

düşer.  

*Kılcal damardan doku sıvısına geçen madde miktarı, doku sıvısından kılcal damara geçen madde miktarından daha 

fazladır (1).  

*Kılcal damarın toplardamar ucundaki kan basıncı, ozmotik basınçtan düşüktür. Doku sıvısından kılcal damara doğru 

geçen madde miktarı, kılcal damardan doku sıvısına doğru geçen madde miktarından fazladır (2).  

*Starling görüşüyle açıklanan bu madde geçişinde doku sıvısına geçen madde miktarı kılcala geri dönen madde 

miktarından daha fazladır.  

*Az miktarda da olsa dengesizliğe yol açan bu durum lenf sistemiyle çözülür. Bu maddeler lenf sistemiyle sonradan kan 

dolaşımına katılır. 
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KAN 

*Kan doku, vücutta damar içinde dolaşan hücrelerden ve kan adı verilen tek yönlü akan sıvıdan oluşur. 

*Kan doku, kan hücreleri ve plazma olmak üzere iki bölümde incelenir.  

*Pıhtılaşması önlenmiş kan, santrifüj edilecek olursa kanın şekilli elemanları olan hücreler ağırlıkları nedeniyle tüpün 

tabanına çöker. Üstte kan plazması adı verilen kısım kalır. Çöken hücrelerin büyük kısmını alyuvarlar oluşturur. Kanın 

yaklaşık %41’i alyuvarlardan oluşur. Hematokrit değeri (HCT: kandaki alyuvarların yüzdesi) denilen bu değer bazı 

hastalıkların tanısında kullanılabilir.  

*Kanın hücresel elemanlarının ve plazma kısmının oranı; yaş, cinsiyet ve başka faktörlere bağlı olarak değişebilir. 

*Alyuvarların üzerinde alyuvarları plazmayla ayıran yaklaşık %4’lük kısım akyuvarları ve kan pulcuklarını içerir. 

*Kanın taşıma, koruma, düzenleme ve savunma gibi başlıca dört görevi vardır.  

*Kan ilgili doku ve organlara oksijeni, karbondioksidi, metabolik atıkları, kullanılan ilaçları ve hormonları taşır. 

*Pıhtılaşma mekanizmalarıyla hasar gören damardan kan kaybının önlenmesini sağlar.  

*Vücudun su, elektrolit ve pH dengesinin sağlanmasında etkilidir.  

*Mikroorganizma ve hastalıklara karşı vücudun savunulmasında etkili olur.  

*Yetişkinlerde vücut ağırlığının yaklaşık %7’si kan hacmini oluşturur. Kanın optimum pH’ı 7,4 olup çok dar sınırlar (7,0-

7,8) içinde değişebilir. 
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Kan Plazması 

*Kan plazmasının yaklaşık %90'ını su, geri kalan kısmını kan 

plazması proteinleri, amino asitler, vitaminler, hormonlar gibi 

organik bileşikler ve inorganik tuzlar oluşturur.  

*Kan plazması ile doku sıvısının iyon bileşimi benzerdir.  

*Kan plazması ile doku sıvısı arasındaki en önemli fark kan 

plazmasındaki yüksek protein yoğunluğudur. 

*Kan pıhtılaşırsa kan plazmasındaki pıhtılaşma faktörleri 

denen proteinler plazmadan ayrılır. Oluşan pıhtının 

üstündeki sarı renkli berrak sıvıya kan serumu denir. 
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Kanın Hücresel Elemanları 

*Kanda alyuvar (eritrosit), akyuvar (lökosit) ve kan pulcuğu (trombosit) olmak üzere üç çeşit hücresel eleman vardır. 

*Kanın hücresel elemanları solunum gazlarının taşınmasında, bağışıklıkta ve kanın pıhtılaşmasında rol alır. 

Alyuvarlar (Eritrositler/Kırmızı Kan Hücreleri):  

*Akciğerlerden dokulara oksijen, dokulardan akciğerlere karbondioksit taşır.  

*Sağlıklı bir erkekte 1 mm3 kanda 5-6 milyon, sağlıklı bir kadında ise 4-5 milyon 

alyuvar bulunur.  

*Yükseğe çıkıldıkça atmosferdeki oksijen miktarı azalır. Bu nedenle birim zamanda 

vücudun gerek duyduğu oksijeni karşılamak için yüksek yerlerde yaşayanlarda 

alyuvar sayısı daha fazladır. 

*Embriyonik dönemde alyuvar; dalak, lenf düğümleri ve karaciğerde üretilir.  

*Hamileliğin son ayında ve sonrasında kırmızı kemik iliğinde alyuvar üretilir.  

*Böbrekten %90 ve karaciğerden %10 salgılanan eritropoietin hormonu alyuvar yapımını uyarır.  

*Alyuvarlar üretildikten birkaç gün sonra çekirdeklerini ve diğer organellerini kaybederek iç bükey disk şeklini alır. 

*Alyuvarlar oksijen taşınmasında görev alan yaklaşık 250 milyon hemoglobin molekülü içerir. Kan kaybı, yetersiz alyuvar 

üretimi, alyuvar yıkımının fazla olması gibi nedenler anemiye yol açabilir.  

*Anemik bireylerde vücuda yeterli oksijen gitmediğinden soluk cilt, baş ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı gibi belirtiler 

ortaya çıkabilir. 

*Alyuvarlar için enerjinin kaynağı anaerobik yolla laktik asite dönüştürülen glikozdur.  

*Alyuvarların çekirdeği ve organeli olmadığı için ortalama 120 günlük ömürleri vardır. *İşlevini yitiren ya da yaşlanan 

alyuvarlar dalakta ve karaciğerde parçalanır. 
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Akyuvarlar (Lökositler/Beyaz Kan Hücreleri):  

*Vücudu çeşitli enfeksiyonlara ve toksik maddelere karşı korur.  

*Savunma sisteminde görev alır.  

*Yetişkin bir insanda akyuvar sayısı 1mm3 kanda ortalama 4-10 bin arasında 

değişir.  

*Çocuklarda akyuvar sayısı yetişkinlere oranla fazla olabilir. 

*Akyuvarların sayısı, herhangi bir doku ve organda enfeksiyon oluştuğunda 

artar.  

*Akyuvarlar, kısmen kemik iliğinde kısmen de bademcik, dalak gibi lenf 

dokusunda üretildikten sonra ihtiyaç duyulan dokuya kanla taşınarak işlevini 

gerçekleştirir.  

*Akyuvarların yaşam süresi, çeşitlerine göre birkaç saatten birkaç güne kadar 

değişebilir. 

*Akyuvarlar, vücudun savunmasında iki şekilde görev alır.  

*Bazı akyuvarlar enfeksiyon etkenlerini fagositozla doğrudan yok eder. 

*Bazıları ise enfeksiyon etkenlerine karşı antikor denilen özel proteinler 

sentezler.  

*Akyuvarların çeşidi çoktur. Akyuvarlar diğer kan hücrelerinden farklı olarak 

çekirdeğe sahiptir. Akyuvar çeşitlerinden olan B ve T lenfositler vücudun 

savunmasında görev alır. Timüs bezinde olgunlaşan T lenfositler doğrudan 

mikroorganizmalara saldırırlar (bk. Hücresel bağışıklık). Kemik iliğinde olgunlaşan B lenfositler ise bakteri ve virüse karşı 

antikor sentezleyerek onları etkisiz hâle getirir (bk. Humoral bağışıklık). 
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Kan Pulcukları (Trombositler):  

*Kemik iliğinde oluşan megakaryosit denilen hücreler parçalanarak trombositleri oluşturur.  

*Parçalanmış hücre parçacığı olduğu için trombositlerin çekirdekleri yoktur.  

*1mm3 kanda ortalama 150-300 bin kadar trombosit bulunur. Trombositler yaklaşık her on günde bir yenilenir. 

*Trombositler, kan pıhtılaşmasını başlatmada önemli rol oynayarak küçük yaralanmalarda kan kaybını önler. 

*Bir damarın duvarı zarar gördüğünde pıhtılaşma başlar.  

*Pıhtılaşmada trombositler yapışkan kümeler hâlinde zarar gören bölgeye kısa sürede tutunup açıklığı kapatır. Buna 

trombosit tıkacı denir. 

*Ayrıca trombositler, aktifleştirici maddelerle protrombini aktif trombin hâline getirir. Trombin ise plazma 

proteinlerinden fibrinojeni ipliksi yapıdaki aktif fibrin hâline dönüştürür. Fibrin molekülleri kalın bir ağ oluşturarak kan 

hücreleriyle hasarlı bölgeyi tıkar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

18 
 

*Kanda kanın pıhtılaşmasını sağlayan birçok maddenin yanı sıra yeterince Ca+2 iyonunun da bulunması gerekir. 

*Pıhtılaşma faktörleri denilen organik moleküllerden birinin eksik olması kanın pıhtılaşma süresini olumsuz etkileyebilir. 

*X kromozomuna bağlı kalıtılan hemofili hastalığı çeşitlerinde kanın pıhtılaşmasından sorumlu faktörlerden bazıları 

eksik ya da yanlış sentezlenmektedir. Hemofili hastalarında uzun süren kanama görülür. 

*K vitamini, kan pıhtılaşmasında görevli protrombinin karaciğerde sentezi için gereklidir. K vitamini eksikliğinde 

protrombin sentezlenemediği için kanama eğilimi artar. 

Kan Grupları 

*Kırmızı kan hücrelerinin hücre zarı yüzeylerinde her biri antijen-antikor reaksiyonlarına yol açabilen yüzlerce farklı 

antijen bulunur.  

*ABO grubu antijenleri ve Rh sistemi antijenleri antijen-antikor reaksiyonlarına diğerlerinden daha sık sebep olur. 

*Alyuvar zarları üzerinde bulunan A ve B tipi antijenler, özgül antikorlarla bağlandıklarında kan hücrelerinin 

kümeleşmesine neden olur.  

*İnsanlarda bu antijenlerden sadece biri ya da her ikisi bulunabildiği gibi hiçbiri de bulunmayabilir.  

*A veya B antijeninin ikisinin de bulunmaması durumunda kan grubu O grubudur. Sadece A antijeni varsa A grubu, 

sadece B antijeni varsa B grubu, A ve B antijeni birlikte varsa AB grubudur. Günümüzde insanların %47’si O grubu, %41‘i 

A grubu, %9‘u B grubu, %3’ü AB grubu kana sahiptir. 

*Vücut, doğumdan 2-8 ay sonra kişinin alyuvarları üzerindeki antijenlere göre antikor üretmeye başlar.  

*Alyuvarda A antijeni yoksa plazmada Anti-A antikoru üretilir. B antijeni yoksa Anti-B antikoru, hiçbiri yoksa hem Anti-A 

hem Anti-B antikoru üretilir. İkisi de varsa plazma antikor içermez. 
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*A ve B antijenlerinden farklı olarak alyuvar zarı 

üzerinde Rh faktörü antijenleri de bulunabilir.  

*En yaygın Rh faktörü antijen D’dir.  

*Bu antijene sahip bireyler, Rh pozitif olarak 

adlandırılırken antijen bulundurmayanlar Rh negatif 

olarak adlandırılır.  

*Rh negatif bireylerin plazmasında üretilecek Anti-D 

antikorları, Rh antijeniyle ilk karşılaşmadan itibaren 

sentezlenir. 

*Kan nakli, bireyin alyuvarlarında antijen; plazmasında antikor bulundurmasına göre yapılır.  

*Herhangi bir antijene sahip bireyin kanı, buna karşı antikor içeren bireye verilmemelidir.  

*Genellikle bireyler, kendi kan grubundan olan bireylerden kan alabilir.  

*Bir kişiye kendi kan grubundaki antikorlarla reaksiyona girecek başka gruptan bir kan verilirse kanında aglütinasyon 

(çökelme) başlar. Çökelen kan, damarları tıkar ve alyuvarların parçalanması sonucu alyuvar sayısı hızla azalır ve 

hemoglobin plazmada artar. Böbrek damarları daralır ya da tıkanır, akut böbrek yetmezliği ortaya çıkar.  

*Hemoglobinin yıkılması sonucu bilirubin ortaya çıkar. Bilirubinin vücuttan atılmasında meydana gelen yavaşlama 

sonucu sarılık oluşur. Bu durum genellikle yeni doğan bebeklerde fizyolojik sarılık olarak görülür. 

 

 

 

 


