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I- SOLUNUM SİSTEMİ ( GAZ ALIŞVERİŞİ) 

 Bütün canlıların yaşamlarını devam ettirebilmesi için enerjiye ihtiyaçları vardır. Enerjinin elde edilmesi için besinlerin 

yakılması gerekir. Yani, reaksiyonların meydana gelmesi için oksijenin hücreye alınması ve reaksiyonlar sonucu açığa 

çıkan karbondioksitin hücreden uzaklaştırılması gerekir. 

 Genel anlamda solunum, bir organizma ile organizmanın bulunduğu ortam arasındaki gaz değişimi demektir. 

 

SOLUNUM ÇEŞİTLERİ 

a-  DIŞ SOLUNUM: 

 Solunum organlarıyla dış ortamdan (Hava veya 

su) O2 alınıp CO2 verilmesi olayına “Dış 

Solunum” denir. 

 Ayrıca solunum organıyla kan arasındaki gaz 

değişimi de bu kapsamda değerlendirilir. 

 

b-  İÇ SOLUNUM: 

 Solunum organıyla alınan oksijenin hücrelere 

kadar taşınması, hücrelerde açığa çıkan 

karbondioksitin aynı yolla solunum organlarına 

getirilmesi olayına “İç Solunum” denir. 

 Ayrıca,- kan ile hücreler (Dokular) arasındaki gaz 

değişimi de iç solunum kapsamındadır. 

         

 

 

UYARI                       :  

1. SOLUNUM (HÜCRESEL SOLUNUM): Solunum ile 

solunum sistemi karıştırılmamalıdır. Solunum sistemi O2 ve CO2 gazlarının alışverişini açıklar. Solunum ise organik 

besinlerin O2 kullanılarak veya kullanılmayarak yıkılması ve ATP elde edilmesi demektir.  

 

 

II- İNSANDA SOLUNUMU SİSTEMİ 

 Organizmaya O2 sağlamak 

 Metabolizma sonucu oluşan CO2’i akciğerler aracılığı ile atmak. 

 Doku ve hücreler ile kanda H+ düzeyini dar sınırlar içinde sabit tutarak homeostazisi korumaktır. 

 İnsanda solunum sistemi, embriyo gelişimi sırasında ön bağırsaktan geliştirilen akciğerlerden oluşmaktadır. 

 İnsanda solunum sistemi organları, burun, yutak, gırtlak, soluk borusu ve akciğerlerdir. 
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A - SOLUNUM ORGANLARI 

a-  Burun: 

 Koku alma duyusunun ve solunum sisteminin başlangıcıdır.  

 Burnun iç yüzeyi epitel dokudan salgılanan mukusla kaplıdır. Burnun içi bol sayıda kılcal damarlarla kaplıdır. 

 Burun boşluğundan geçen hava kılcal damarlarla kısmen ısıtılır, nemlendirilir ve içindeki hava yabancı maddeler 

süzülerek tutulur. Tutulan yabancı maddeler, yutularak veya balgam şeklinde dışarı atılır. Hava burun boşluğundan 

sonra yutağa daha sonra gırtlağa geçer. 

 

b-  Yutak (Farinks): 

 Yutak ağız ve burun boşluğunun birleştiği yerdir. Orta 

kulaktaki ostaki borularının uçları da yutağa açılır. 

 Küçük dil ve bademcikler burada bulunur. Bademcikler 

zararlı mikropların tutulmasına yardım eder. Yutakta 

mikropların iltihap oluşturması faranjite sebep olur. 

 

c-  Gırtlak (Larinks): 

 Gırtlak, ağız boşluğunun son kısmında, soluk borusunun 

başlangıç kısmında bulunur. Yutak ile soluk borusunu 

birbirine bağlar.Kıkırdaktan yapılmıştır.  İç yüzeyindeki 

epitel doku, gırtlağın yan duvarlarında bir çift kıvrıntı yaparak 

ses tellerini oluşturur. 

 Gırtlakta, besinlerin soluk borusuna geçmesini engelleyen bir 

kapakçık bulunur. Buna “Epiglot-Epiglottis-Küçük dil” denir. 

Besinler yutulurken gırtlak yukarı kalkar, bu sırada küçük dil 

(epiglot) soluk borusunu kapatarak besinin soluk borusuna 

geçmesini engeller. Ağız açıkken epiglottis’de açıktır.  

 Gırtlağın iltihaplanması ile laranjit oluşur.  

 

 

d-  Soluk borusu (Trake): 

 Soluk borusu, gırtlak ile akciğerler arasında bulunur. 

 İçten dışa doğru; epitel doku, kıkırdak ve bağ dokudan 

meydana gelmiştir. 

 İç yüzeyi silli epitel dokuyla kaplıdır. Ayrıca epitel dokuda bulunan goblet hücreleri mukus salgılar. Mukus, hareketli 

siller üzerinde ince bir tabaka oluşturur. İnce mukus tabakası, hem epitel yüzeyin nemli kalmasını sağlar, hem de 

solunumla giren havadaki toz ve diğer yabancı maddeleri tutar. 

 Kıkırdak doku, soluk borusunun duvarlarının birbirine yapışmasını önleyecek şekilde bir gerginlik sağlar.  

 En dıştaki bağ doku ise koruyucu görev yapar. 

 Soluk borusu göğüs boşluğunda bronş denilen iki kola ayrılır (Sağ bronş daha uzun) Bronşlar, akciğerler içerisinde 

daha küçük çok sayıda kola ayrılır. Bu kollara “Bronşçuk” denir. Bronşçuklara da milyonlarca “Alveol” denilen hava 

keselerine açılır. 

 Bronşçuklarda kıkırdak halkalar bulunmaz. Ama kaslı bir yapı vardır. Bronşların iltihaplanmasına bronşit denir. 
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e-  Akciğerler: 

 Göğüs boşluğunda, diyaframın üstünde bulunan organdır. 

 Akciğerler solunumla alınan oksijenin kana geçmesini sağlar. Kanın getirdiği karbondioksiti alarak soluk yolu ile 

dışarı verir. Sağ akciğer üç bölmeli sol akciğer iki bölmelidir. Sol akciğerde, üçüncü bölme yerine kalp yerleşmiştir. 

 Akciğerlerin etrafını iki tabakalı pleura zarı sarar. Damar, sinir ve bronşların akciğere girdiği yerde pleura zarı yoktur. 

Akciğerleri saran iki tabakalı pleura zarları arasında lenf sıvısı bulunur. Lenf sıvısı, akciğerlerin hareketlerini 

kolaylaştırır. 

 Bronşlar akciğerlere girdikten sonra bronşçuk denen küçük dallara ayrılır. Bronşçukların yapısında siller ve kıkırdak 

halkalar bulunmaz. (şekil-a) 

 Bronşçuklar daha sonra üzüm salkımı gibi görünen hava keseleri ile son bulurlar. Bu hava keselerine alveol denir 

(şekil-b/c) 

 Alveoller kılcal damar ağı ile sarılmıştırlar. Alveollerde her zaman belli bir düzeyde hava bulunur. 

 Oksijen; alveollerde yoğun olup difüzyonla kılcal damarlara geçerek, alyuvarlardaki hemoglobinle birleşir 

(Oksihemoglobin) ve kan ile dokulara doğru taşınır (şekil-d).  

 CO2; ise dokularda yoğun olup kandan alveollere doğru difüzyonla taşınır ve dışarı atılır (şekil-d). 

 Alveol hücrelerinin salgıladığı lipoprotein, alveolün yüzey gerilimini düşürür. 

 Pleura sıvısının iltihaplanması ile zatülcenp hastalığı ortaya çıkar. 

 
 

NOT   :  

1. Alveollerin iç yüzeyi sürfaktan adı verilen bir madde ile kaplıdır. Sürfaktan protein ve fosfolipid karışımı bir salgı olup 

alveoldeki gaz alış verişinin verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. 

 

B - SOLUK ALIP VERME  

Akciğerlerde kas olmadığı için akciğerler, kasılıp gevşeyemezler. Akciğerlerdeki hava basıncı diyafram kası ve 

kaburgalar arası kasların kasılıp gevşemesi sonucu değişir. 

Göğüs kafesi; göğüs kemiği, kaburgalar ve kaburga kaslarından meydana gelmiştir. Diyafram, göğüs boşluğu ile karın 

boşluğunu birbirinden ayırır.  

Her nefes alıp verdiğimizde diyafram ile birlikte göğüs boşluğu da hareket eder. 

a-  SOLUK ALMA 

Soluk alma olayında sırası ile şu olaylar gerçekleşir: 

1) Diyafram ve kaburgalar arası kaslar kasılır.  

2) Diyafram aşağı doğru hareket eder ve düzleşir. 

3) Kaburgaların uçları yukarı doğru hareket eder. 

4) Göğüs kafesi genişler ve akciğerlerin hacmi artıp, basıncı azalır. 

5) Atmosfer basıncı > akciğer basıncı olduğundan hava akciğerlere dolar. 

Bu olaya soluk alma denir.  Soluk alma sırasında oksijen alveol boşluğundan alveolleri saran kılcal damarlara; 

karbondioksit ise kandan alveollere geçer. Bunun sonucunda alveollerdeki CO2 yoğunluğu artarken O2 yoğunluğu artar.  

Memelilerde görülen bu soluk almaya, negatif basınçla nefes alma yöntemi denir. Soluk almak için diyafram ve kaburgalar 

arası kasların kasılması gerekir. Bu nedenle soluk alma aktif bir olay olup enerji harcanır. 
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b-  SOLUK VERME 

Soluk verme olayında sırası ile şu olaylar gerçekleşir: 

1) Diyafram ve kaburgalar arası kaslar gevşer.  

2) Diyafram yukarı doğru hareket eder ve kubbeleşir. 

3) Kaburgaların uçları aşağı doğru hareket eder. 

4) Diyafram kasının gevşemesi ile akciğerler aşağıdan sıkıştırır Kaburga kaslarının gevşemesi ile kaburgalar 

akciğerleri yanlardan ve yukardan sıkıştırır. 

5) Göğüs kafesi daralır ve akciğerlerin hacmi azalıp, basıncı artar. 

6) Akciğer basıncı > atmosfer basıncı olduğundan akciğerlerde sıkışan hava dışarı verilir. 

 
 

Bu olaya soluk verme denir. Soluk verme ile alveollerdeki kirli hava vücuttan uzaklaştırılır. Soluk vermek için 

diyafram ve kaburgalar arası kasların gevşemesi gerekir. Bu nedenle soluk verme pasif bir olaydır. 

Her soluk alış verişle akciğere giren ve akciğerden çıkan havaya tidal hacim denir. Dinlenme halindeki insanlarda bu 

ortalama 500 ml kadardır. Maksimum düzeyde soluk alma ve soluk vermedeki tidal hacim ise vital kapasite olarak adlandırılır. 

Ergin bir erkekte vital kapasite 4,8 L'dir. Kuvvetli nefes verdikten sonra akciğerlerde kalan havaya rezidüel hacim denir. 

Yaşlandıkça akciğerlerimizin esnekliğini yitirmesine bağlı olarak vital kapasite azalırken rezidüel hacim artar. 

 

C - İNSANLARDA SOLUNUMUN KONTROLÜ 

Soluk alış verişi arka beyinde bulunan omurilik soğanı ve pons merkezleri tarafından denetlenir. 

Solunum hızı etkileyen faktörler şunlardır: 

1) Solunum hızını denetleyen temel faktör kandaki CO2 

miktarıdır.  

Metabolizmanın hızlı çalıştığı veya kapalı ırtamlarda uzun süre 

kalınması gibi durumlarda kanda karbondioksit miktarı da artar. Bunun 

sonucunda kanın kan pH'ı düşer. Bu durum sinir sistemindeki solunum 

merkezini (omurilik soğanı) etkiler. Bu merkezler, sinirler aracılığıyla 

diyafram ve göğüs kafesini uyarır, soluk alış verişi hızlanır. Hızla 

oksijen alınır, karbondioksit atılır. 

 

2) Deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkılması durumunda 

havanın kısmi basıncı azalır ve soluk alış verişi hızlanır. 

3) Adrenalin ve tiroksin hormonları metabolizma hızını artırdığı 

için soluk alış verişini hızlandırır. 

4) Sempatik sinirler solunum hızını arttırırken, parasempatik 

sinirler solunum hızını yavaşlatır. 

 

NOT   :  

2. Egzersiz yapan bir bireyde sırasıyla kas, dolaşım ve solunum sistemleri hızlanır. 
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3. Akciğerlerinizi oluşturan 300 milyondan fazla alveolün çevresi sürfaktan isimli bir madde ile çevrilidir. Sürfaktan maddesi 

bu keseciklerin açılıp kapanmasına yardım eder, yüzey gerilimlerini düşürür. Bu maddenin bir diğer fonksiyonu da nefes 

verirken keseciklerin tamamen boşalmasını engellemesidir. Sürfaktan sayesinde en güçlü nefes verişte bile akciğerlerde belli 

miktarda hava kalır.  

 

D - GAZLARIN VÜCUTTA TAŞINMASI 

İnsanlardaki solunum organı olan akciğerlerin temel görevi, oksijenin 

gazının vücuda alınması ve karbondioksit gazının vücuttan uzaklaştırılmasıdır. 

Solunum gazlarının vücut içindeki taşınması ise dolaşım sisteminin görevidir. 

Kandaki O2 ve CO2'nin kısmi basınçları, dolaşım sisteminin farklı noktalarında 

değişiklik gösterir. 

Basınç farkından dolayı alveol kılcallarından geçmekte olan kandaki CO2 

alveol boşluğuna; alveol boşluğundaki O2 ise alveol kılcallarına geçer. Bu nedenle 

akciğer atardamarından, akciğer toplardamarına doğru ilerleyen kanın O2 derişimi 

artarken, CO2 derişimi azalmış olur. Bu şekilde kalbe dönen kan, kalp ile vücuda 

pompalanır.  

Doku kılcallarında, basınç farklılıkları O2'nin kandan doku hücrelerine; 

CO2'nin ise doku hücrelerinden doku kılcallarına geçmesine neden olur. Bu 

şekilde kalbe dönen kan, kalp ile akciğerlere gönderilir. 

    

 

E - SOLUNUM PİGMENTLERİ 

Birçok hayvanda CO2 ve O2 taşınması kan ile gerçekleşir. Kanın sıvı kısmında O2 çok az miktarda çözünür. Bu nedenle 

kanın gaz taşıma kapasitesini arttırmak için kanda solunum gazlarını taşıyan protein ve metal iyonlarından oluşan solunum 

pigmentleri bulunur.  

a-  Solunum pigmentlerin ortak özellikleri; 

1) Solunum gazları ile tersinir tepkime verirler. Gaz derişiminin fazla olduğu bölgede gaza bağlanırken, derişimin 

düşük olduğu bölgede gazdan ayrılırlar. 

2) Protein yapılı olup metal iyonu içerirler. 

3) Kanın gaz taşıma kapasitesini artırıp, kana rengini verirler. 

Solunum pigmentleri bazı canlıların kan hücreleri içinde, bazı canlıların ise kan plazmasında bulunur. Örneğin 

hemoglobin omurgasızların kan plazmasında; tüm omurgalıların ise alyuvarlarında bulunur. 

NOT   :  

4. Karbonmonoksit solunum pigmentleri ile tersinir tepkime vermez. Bu nedenle zehirlenmelere neden olur. 

 

 Hemoglobin 

1) Omurgalı canlılardaki hemoglobin pigmenti, bir demir atomu ile dört farklı polipeptit zincirinden oluşur. 

2) Tüm solunum proteinleri gibi hemoglobin de oksijeni tersinir olarak bağladığından akciğerlerde ya da 

solungaçlardan aldığı O2'yi vücudun doku kılcallarında bırakabilmektedir.  

3) Dokulardaki O2ʼnin kısmı basıncı düştükçe, 

oksihemoglobinin hemoglobin ve O2ʼe ayrışma eğilimi de 

artar bu nedenle bu grafiğe ayrışma eğrisi denir. Grafikte 

görüldüğü gibi hemoglobin akciğerlerde yaklaşık %98 

O2ʼye doymuştur. Buna karşın dinlenme durumunda 

yaklaşık %68 lik doymuşluk gösterir. %98 – %68 = 

%30ʼluk O2 dinlenme durumundaki dokulara bırakılan 

O2ʼdir. Demek ki oksihemoglobin O2ʼnin yarısından azını 

dokulara bırakmaktadır. Egzersiz sırasında 

oksihemoglobin O2 nin daha fazlasını dokulara bırakır. 

Egzersiz yapan bireyde %98 – %18 = %80'lik oksijen 

dokulara bırakılmış olur. 

4) Hızlı çalışan dokulardan fazla CO2 çıkar. CO2 

kanın pHʼsını düşürür. Bu durumda hemoglobin daha fazla 

O2 bırakarak hücrelere daha çok O2 girmesini sağlar. Yani 

pHʼdaki bir düşüş hemoglobinin O2 ye karşı ilgisini azaltır. 

Hemoglobin O2ʼyi vücut sıcaklığının üzerindeki sıcaklıkta 

daha kolay bırakır. Ağır egzersiz sırasında kasların fazla O2 ihtiyacı bu şekilde karşılanmış olur.  



SOLUNUM SİSTEMİ 
 
 

KONU ANLATIMI                                                                                                11. SINIF               Sayfa 6 / 9 www.biyolojidersim.com 

5) Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça atmosferdeki O2 oranı azalır. Yaklaşık 5000 metre yüksekliğe 

çıkan bir insanda bulantı ve baş ağırısı olabilir. Çünkü alveol içindeki O2 yoğunluğu belli bir değerin altına 

düştüğünde, kana, vücudun ihtiyacı kadar oksijen girmez. Ancak bir süre sonra kanda alyuvar sayısı 

arttırılarak yükseklerde yaşamaya uyum gösterilir. 

 

NOT   :  

5. Karbonmonoksit solunum pigmentleri ile tersinir tepkime vermez. Bu nedenle zehirlenmelere neden olur. Karbonmonoksit 

(CO), hemoglobinle O2 den daha çabuk bağ kurar ve ayrılmaz. Bu durumda hemoglobin O2 ile bağlanamaz ve görmede, 

işitmede, düşünmede bozukluk hatta ölüm meydana gelebilir. Kalıcı beyin hasarları da sık görülen bir sonuçtur. Kömür 

dumanında, egzoz gazında, doğal gazda, tütün dumanında CO olduğu unutulmamalıdır. 

 

F - SOLUNUM GAZLARININ TAŞINMASI 

a-  Oksijenin Taşınması: 

İnsanın alyuvarlarında hemoglobin bulunur. 

Hemoglobin, kanda O2 ve CO2 taşıma kapasitesini artırır. 

Hemoglobin demir ve protein bulunan bir moleküldür. 

Solunum gazlarıyla kolayca birleşip ayrılabilir. 

1-  Alınan oksijenin %2'si plazmada çözünmüş 

olarak taşınır. 

2-  Alınan oksijenin %98'i alyuvardaki hemoglobine 

bağlı (oksihemoglobin) olarak taşınır. 

a) Alveol Kılcallarında: 

 Hemoglobin, oksijen oranının yüksek olduğu 

yerde O2 ile birleşme eğiliminde, düşük 

olduğu yerde de ayrılma eğilimindedir. Bu 

nedenle alveollerdeki oksijen difüzyonla 

alveol kılcallarına geçer. Akciğer kılcallarında 

hemoglobin O2 ile birleşerek oksihemoglobin 

(HbO2) haline gelir; 

 
 

b) Doku Kılcallarında: 

 Oksihemoglobin taşıyan kan önce kalbe gelir. 

Kalpten vücuda pompalanır ve dokulara 

ulaşır. Dokularda O2 miktarı az, CO2 miktarı 

fazla olup kan pH'si azaldığı için O2 

hemoglobinden ayrılır ve plazmaya geçer. 

  

 Plazmadaki oksijen difüzyonla önce doku 

sıvısına, doku sıvısından da doku hücrelerine 

geçer. 

 

b-  Karbondioksitin Taşınması: 

Karbondioksit suda oksijenden daha fazla çözünür. 

Bu nedenle kan plazmasındaki çözünmüş karbondioksit 

miktarı çözünmüş oksijenden fazladır. 

Karbondioksitin kanla akciğerlere taşınması üç yolla 

gerçekleşir. 

 

1-  Kana giren CO2ʼnın %7 kadarı kan plazmasında 

çözünmüş olarak akciğerlere taşınır. 

 

2-  Kana giren CO2ʼnin %23 kadarı alyuvarda 

hemoglobine bağlanır ve karbominohemoglobin 

(HbCO2) olarak akciğerlere taşınır. 

a) Doku Kılcallarında: 

 Doku hücrelerinde oluşan karbondioksit doku 

kılcallarına geçerek alyuvarın içine girer. 

Alyuvarın içine giren karbondioksitin bir 

kısmı hemoglobin molekülü ile birleşerek 

karbominohemoglobini (HbCO2) oluşturur ve 

bu şekilde alveol kılcallarına kadar taşınır. 

 
 

b) Alveol Kılcallarında: 

 Alveol kılcallarında karbondioksit molekülü 

hemoglobin pigmentinden ayrılır. 

 Serbest kalan karbondioksit molekülü önce 

alyuvardan kan plazmasına, sonrada alveole 

geçer ve soluk verme ile vücuttan atılır. 

 

 
 

3-  Kana giren karbondioksitin %70 kadarı kan 

plazmasında bikarbonat iyonları (HCO3
-) şeklinde 

akciğerlere taşınır; 

 

a) Doku Kılcallarında: 

Doku hücrelerinde oluşan karbondioksit doku 

kılcallarına geçer ve sırasıyla aşağıdaki tepkimeler gerçekleşir. 

 Karbondioksit alyuvar hücrelerine girer. 

 Alyuvarlarda CO2 molekülleri karbonik 

anhidraz enziminin kontrolünde H2O ile 

birleşerek karbonik asiti (H2CO3) oluşturur.  

Karbonik asit daha sonra hidrojen (H+) ve 

bikarbonat (HCO–
3) iyonlarına ayrılır.  

 



  SOLUNUM SİSTEMİ  

KONU ANLATIMI                                                                                               11. SINIF               Sayfa 7 / 9 www.biyolojidersim.com 

 
 

 Hidrojen iyonları (H+), alyuvarlarda geçici 

olarak hemoglobine bağlanır. 

 
 

 Bikarbonat iyonları ( HCO3
-)  ise difüzyonla 

alyuvarlardan çıkarak kan plazmasına geçer. 

Hidrojen iyonları hemoglobine bağlı olarak; 

bikarbonat iyonları ise plazmada çözünmüş 

olarak alveol kılcallarına taşınır. 

 

b) Alveol Kılcallarında: 

 Plazmada taşınan bikarbonat iyonları (HCO–
3) 

tekrar alyuvarlara girer.  

 Alyuvara giren bikarbonat iyonlarının 

hemoglobinden ayrılan H+ iyonları ile birleşir 

ve karbonik asit (H2CO3) oluşur. Karbonik asit 

karbonik anhidraz enziminin etkisiyle CO2 ve 

H2O'ya ayrışır. 

 

 
 

 Alyuvarda oluşan CO2 önce kan plazmasına 

sonra alveole geçer. Soluk verme ile atmosfere 

verilir. 

 
 

HATIRLATMA: CO2 taşınması üç yolla olur 

 Çoğu kan plazmasında HCO–
3 iyonu şeklinde 

 Kan plazmasında çözünmüş halde 

 Çok azıda alyuvarlarda HbCO2 (karboksihemoglobin) şeklinde 

 

NOT   :   

6. O2 nin %2 si kan plazması ile, %98 i ise alyuvar yardımı ile taşınır. 

7. Eğer ortamda CO2 fazla ise karboksihemoglobinin O2’e ilgisi azalır. Bu sebeple CO2 artınca hemoglobin daha çok O2’i 

serbest bırakır. 

8. Kan vücut kılcallarından geçerken; O2 ve besin azalır, CO2 ve artık maddeler artar. Kan akciğer kılcallarından geçerken; O2 

artar CO2 azalır. 

9. Hemoglobinin O2’e ilgisi ortamın sıcaklık ve asit-baz derecesine de bağlıdır. 

10. Vücut içindeki sıvılarda erimiş durumda bulunan gazların, basıncın çok düştüğü durumlarda gaz haline geçerek kılcal 

damarları tıkamasıyla vurgun ortaya çıkar. Dış ortamda basınç azalınca örneğin dalgıçlar hızla su yüzeyine çıktığında yada 

uçaklarda kabin basıncı düştüğünde, vücut sıvısındaki erimiş gazlar hava kabarcıkları halinde genişlemeye başlar. Oksijen 

ve karbondioksit kısmen dokular tarafından alınabilir yada hemoglobine bağlanabilir. Fakat azot bağ yapmadığı için 

kabarcıklar oluşturur ve bu kabarcıklar kılcal damarları tıkar. Felç ve ölüm meydana gelebilir.  

 



SOLUNUM SİSTEMİ 
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Karbondioksitin doku hücrelerinden akciğerlere taşınması aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

 

1-  Vücut hücrelerinde üretilen CO2 difüzyonla önce 

doku sıvısına sonra kan plazmasına geçer. 

 

2-  CO2'in sadece %7'si plazmada kalır. Geri kalan kısmı 

alyuvar hücrelerine girer. 

 

3-  CO2'in bir kısmı hemoglobine bağlı olarak 

(karbominohemoglobin) taşınır. 

 

4-  Alyuvara giren CO2'in büyük bir kısmı karbonik 

anhidraz enziminin katalizlediği bir tepkimeyle H2O 

ile birleşir ve karbonik asidi (H2CO3) oluşturur. 

 

5-  Karbonik asit bikarbonat (H2CO–
3) ve hidrojen (H+) 

iyonlarına ayrışır. 

 

6-  Hidrojen iyonlarının (H+) büyük bir kısmı 

hemoglobine bağlı olarak taşınır. Böylece kanın 

asitliğinin artması (Bohr kayması) önlenir. 

 

7-  Bikarbonat iyonlarının (HCO–
3) çoğu difüzyonla kan 

plazmasına geçer ve akciğerlere kadar plazmada 

taşınır. 

 

8-  Akciğerlere gelen bikarbonat iyonları (HCO–
3) 

difüzyonla plazmadan alyuvara geçer ve 

hemoglobinden ayrılan H+ iyonları ile birleşerek 

H2CO3'i oluşturur.  

 

9-  Karbonik asit, karbonik anhidraz enzimi ile H2O ve 

CO2'e dönüşür. Ayrıca hemoglobine bağlı olan CO2 

serbest kalır. 

 

 

10-  CO2 alyuvar hücresinden önce kan plazmasına geçer 

sonra doku sıvısına geçer.  

 

 

11-  CO2 doku sıvısından alveollere geçer. Soluk verme 

ile CO2 dışarı atılır. 
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III- SOLUNUM SİSTEMİ SAĞLIĞI 

Solunum sisteminin sağlığı, diğer sistemlerin sağlığını da etkiler. Açık ve temiz hava bol oksijen sağladığından park ve 

orman gibi alanlarda yürüyüş yapılmalıdır. Ayrıca spor yapmak, yeterli ve dengeli beslenmek, kapalı ortamda uzun süre 

kalmamak, sigara içmemek ve içilen ortamda bulunmamak solunum sisteminin sağlıklı olması için önemlidir. 

Spor, kan dolaşımını hızlandırarak hücrelere daha fazla besin ve oksijenin taşınmasını sağlar. Hücrelerde enerji üretiminin 

artması, yapım tepkimelerini hızlandırır. Yeterli ve dengeli beslenmek, bağışıklık sisteminin güçlenmesini ve solunum sistemi 

hastalıklarına karşı vücut direncinin artmasını sağlar. 

Sigara içilmesi, tozlu ve kirli havanın solunması solunum sistemi ile ilgili yapıların zarar görmesine neden olur. Sigara 

dumanı, karbonmonoksit içerdiğinden kanın oksijen taşıma kapasitesini azaltır. Ayrıca sigaradaki katran soluk borusundaki titrek 

tüyleri birbirine yapıştırarak görev yapmasını önler. 

 

Solunan hava içinde egzos gazlarının, kömür tozlarının ve diğer zehirli gazların bulunması solunum organlarının zarar 

görmesine, iltihaplanmasına, esnek yapısının bozulmasına neden olarak zatürre, verem, zatülcenp, astım, bronşit gibi solunum 

yolu hastalıklarını oluşturur. 

Solunum yollarının uzun süreli iltihaplanması sonucu oluşan astım hastalığı, solunum yollarının daralmasına ve 

duyarlılığının artmasına neden olur. Hücrelerin ürettiği mukus oranı artarak soluk alıp vermeyi zorlaştırır. Bazı kişilerde çiçek 

tozları alerjik astıma neden olabilmektedir. Bu kişiler solunum zorluğu nedeniyle solunum spreyi kullanır. 

Bronşların uzun süreli iltihaplanması kronik bronşite neden olur. Bu hastalığa bağlı olarak zamanla alveollerin esnekliğini 

yitirmesi ve yırtılması sonucu amfizem oluşur. Bu iki hastalık, akciğerlerin yapısını bozarak KOAH’nın gelişmesine neden olur. 

KOAH hastalığı kana oksijen girişini azaltır, hastalar nefes almakta zorluk yaşar ve solunum aygıtına bağlanır. 

 

1-  Karbonmonoksit (CO) Zehirlenmesi 

Karbonmonoksitin hemoglobine bağlanması oksijene göre daha kolay, ayrılması ise daha zordur.  Solunan havada 

bulunan CO hemoglobine daha hızlı bir şekilde bağlanır. Böylece sonucunda oksijenin hemoglobine bağlanması 

engellenmiş olur. Bunun sonucunda hücreler oksijen yetersizliği çekmeye başlar. Müdahale edilmez ise ölümle sonuçlanır. 

Soba ve şofben zehirlenmeleri ortamda CO gazının artmasından kaynaklanır. Zehirlenme belirtileri olduğunda kişi 

hemen açık havaya çıkarılmalı ve saf oksijen solutulmalıdır. Yüksek oksijen, hemoglobini CO’dan ayırıp O2’ye 

bağlanmasını sağlar. 

 

2-  Pnömoni (Akciğer İltihabı, Zatürre) 

Akciğer alveollerinin enfeksiyonu ve iltihaplanması sonucunda akciğerlerde sıvı ve kan toplanması hastalığıdır. 

Genellikle Streptococcus pneumonia türü bakteri tarafından oluşturulur. Ateş, öksürük, üşüme, soluk alıp vermede güçlük 

gibi belirtiler gösterir. 

 

3-  Amfizem 

Uzun süre sigara içilmesi, hava kirliliği olan ortamlarda yaşama, egzoz dumanları, aşırı tozlu ortamlarda bulunmak 

gibi faktörler solunum sisteminin yapısını bozar ve enfeksiyonlara neden olur. Alveoller esnekliğini kaybeder. Nefes alıp 

verme zorlaşır şiddetli nefes darlıkları görülür. 

 

4-  Tüberküloz (Verem) 

Mycobacterium tuberculosis türü bakteri tarafından oluşturulur. Bu bakteri farklı organlara yerleşip o organlarda da 

vereme sebep olabilmekle birlikte (kemik veremi, cilt veremi gibi) çoğunlukla akciğerlere yerleştiğinden hastalık, akciğer 

veremi olarak anılmaktadır. Veremli hastaların öksürüklerinden saçılan bakteriler yoluyla insandan insana geçer. Genellikle 

kalabalık, havasız ortamlarda yaşayan ve bağışıklık sorunları olan insanlarda görülür. Veremde akciğerlerin bağ dokusunun 

elastikiyetinin azalması ve solunum yüzeylerinin kalınlığının artmasından dolayı gazların difüzyon kapasitesi düşer 

 

5-  Astım 

Hava yollarının daralmasına sebep olan kronik bir iltihaplanmadır. Soluk alıp vermede sıkıntılara neden olur. 

Polenler, mantar sporları,  bazı besinler, asprin, soğuk hava, kirli hava, sigara dumanı akut astım krizine neden olabilir. 

Bunların etkisi ile küçük bronşiollerde mukus salgısı çok fazla artarak ödem oluşturur. 

 

 

 

 


