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SOLUNUM SSOLUNUM SĐĐSTEMSTEMĐĐ

•• Solumak, hayatta kalmak iSolumak, hayatta kalmak iççin temel in temel 
ööğğelerden biridir elerden biridir 

•• TTüüm canlm canlıı hhüücreler yacreler yaşşamlaramlarıınnıı ssüürdrdüürmek rmek 
iiççin oksijene ihtiyain oksijene ihtiyaçç duyarlar.duyarlar.

•• Solunum sistemi kan ile atmosfer havasSolunum sistemi kan ile atmosfer havasıı
arasarasıında  gaz denda  gaz değğiişşimini oluimini oluşşturabilecek turabilecek 
şşekilde ekilde öözellezelleşşmimişş bir sistemdir bir sistemdir 



Solunum sisteminin     Solunum sisteminin     
fonksiyonlarfonksiyonlarıı

•• HavanHavanıın akcin akciğğerlere ulaerlere ulaşşttıırrıılmaslmasıı
•• AkciAkciğğerlerde hava ile kan araserlerde hava ile kan arasıındaki alndaki alışışveriverişşi i 

sasağğlamak (oksijen ve karbondioksit delamak (oksijen ve karbondioksit değğiişşimi)imi)
•• Solunum ySolunum yüüzeyini szeyini sııcaklcaklıık dek değğiişşimlerinden ve imlerinden ve 

didiğğer er ççevresel faktevresel faktöörlerden korumakrlerden korumak
•• Solunum sistemini ve diSolunum sistemini ve diğğer dokularer dokularıı patojenlerin patojenlerin 

girigirişşine karine karşışı korumakkorumak
•• Sesin oluSesin oluşşumunu saumunu sağğlamaklamak
•• HomeostazHomeostazıınn korunmaskorunmasıına yardna yardıımcmcıı olmakolmak
•• Kaslar ile idrar Kaslar ile idrar ççııkarmada ve defekasyonda karmada ve defekasyonda 

yardyardıımcmcıı olmakolmak



SOLUNUM SSOLUNUM SĐĐSTEMSTEMĐĐ ORGANLARIORGANLARI



Burun Burun 

•• HavanHavanıın akcin akciğğerlere girierlere girişş yeridir yeridir 
•• Burun boBurun boşşluluğğu nasal kemiklerle desteklenmiu nasal kemiklerle desteklenmişştir tir 
•• Burun boBurun boşşluluğğunun sunun sıırt, yani drt, yani dışış yan kyan kıısmsmıı damarldamarlıı

solunum mukozassolunum mukozasıı ile kaplile kaplııddıır. Bu mukozada mukus r. Bu mukozada mukus 
salgsalgııssıı yapan yapan öözellezelleşşmimişş hhüücreler bulunmaktadcreler bulunmaktadıır. r. 

•• Burun yoluyla alBurun yoluyla alıınan hava inan hava iççerisindeki toz ve partikerisindeki toz ve partiküüller ller 
ööncelikle burun kncelikle burun kııllarllarıı taraftarafıından tutulmaya ndan tutulmaya ççalalışıışıllıır. r. 
BBööylelikle akciylelikle akciğğerlere merlere müümkmküün olan en temiz hava n olan en temiz hava 
ulaulaşşmmışış olur olur 

•• burundan alburundan alıınan havayla akcinan havayla akciğğerlere giren hava erlere giren hava ııssııttııllıırr
•• Burun boBurun boşşluluğğunun unun üüst kst kıısmsmıında doku epiteli yer alnda doku epiteli yer alıır r 



Yutak (farinks)Yutak (farinks)

•• Solunum sistemi ile sindirim sistemini Solunum sistemi ile sindirim sistemini 
birbirinden aybirbirinden ayııran bran bööllüümdmdüür r 

•• Farinksin Farinksin üüst bst bööllüümmüü (nazofarinks) (nazofarinks) 
yumuyumuşşak damakla aak damakla ağığız boz boşşluluğğu ve burun u ve burun 
boboşşluluğğunu birbirinden ayunu birbirinden ayıırrıır r 

•• Alt bAlt bööllüümmüü (laringofarinks) ise trake ve (laringofarinks) ise trake ve 
öözofagusla bazofagusla bağğlantlantıı yapar yapar 



GGıırtlak (larinks)rtlak (larinks)

•• Soluk alma sSoluk alma sıırasrasıında, hava  anda, hava  ağığız ya da burundan z ya da burundan 
farenkse gefarenkse geççer er 

•• Farenks hem yiyecekler hem de hava iFarenks hem yiyecekler hem de hava iççin ortak in ortak 
bir gebir geççiişş yoludur yoludur 

•• Farinks 2 tFarinks 2 tüüpe ayrpe ayrııllıır, birisi r, birisi öözafagustur ve zafagustur ve 
buradan yiyecekler mideye geburadan yiyecekler mideye geççer, dier, diğğeri ise eri ise 
larinksdir ve bu da havayolunun bir parlarinksdir ve bu da havayolunun bir parççasasııddıır. r. 

•• Farenks sesin Farenks sesin ççııkartkartııldldığıığı yerdir. yerdir. 
•• Ses telleri larinkste bulunur, geSes telleri larinkste bulunur, geççen havanen havanıın bu n bu 

telleri titretmesi ile ses olutelleri titretmesi ile ses oluşşur. ur. 



Soluk borusu ( trakea)Soluk borusu ( trakea)

�� Trakea yaklaTrakea yaklaşışıkk 22--5 cm geni5 cm genişşliliğğinde inde 
ve 10 cm kadar uzunlukta olan boru ve 10 cm kadar uzunlukta olan boru 
şşeklinde bir yapeklinde bir yapııddıır. r. 

�� Trakea saTrakea sağğ ve sol  2 tane ana ve sol  2 tane ana 
bronbronşşa ayra ayrııllıırr

�� Bir bronBir bronşş sasağğ akciakciğğere bir bronere bir bronşş da da 
sol akcisol akciğğere girer. ere girer. 

�� Ana bronAna bronşşlar akcilar akciğğere girdikten ere girdikten 
sonra dallanmassonra dallanmasıı devam eder, ve devam eder, ve 
her bir dallanma daha dar, daha her bir dallanma daha dar, daha 
kkıısa, ve daha sa, ve daha ççok sayok sayııda tda tüüp p 
oluoluşşmasmasıı ve ave ağğaaçç gibi bir yapgibi bir yapıı
oluoluşşturmasturmasıı ile sonuile sonuççlanlanıır. r. 

�� Bu kBu küçüüçük dallanmalar bronk dallanmalar bronşşiyol iyol 
olarak adlandolarak adlandıırrııllıır.r.

�� BronBronşşiyoller broniyoller bronşşlara glara gööre daha re daha 
fazla dfazla düüz kas iz kas iççerirler erirler 



AkciAkciğğerlererler

GGööğğüüs bos boşşluluğğu iu iççerisinde en fazla hacmi kaplayan akcierisinde en fazla hacmi kaplayan akciğğerler 2 tane erler 2 tane 
olup, solup, süüngerimsingerimsi yapyapııda, rengi ada, rengi aççıık pembe olan organlardk pembe olan organlardıır.r.

AkciAkciğğerler derler dışıştan gtan gööğğüüs kafesi ve alttan da gs kafesi ve alttan da gööğğüüs ve kars ve karıın bon boşşluluğğunu unu 
ayayııran diyaframla ran diyaframla ççevrilmievrilmişşlerdir. lerdir. 

SaSağğ akciakciğğer 3, sol akcier 3, sol akciğğer 2 ber 2 bööllüümden yapmden yapıılmlmışışttıır Bu br Bu bööllüümlere lobmlere lob
denir. Sol akcidenir. Sol akciğğerin 3. lobunun yerlni kalp almerin 3. lobunun yerlni kalp almışışttıır r 



Akcigerlerin gAkcigerlerin göörevlerirevleri

AkciAkciğğerlerin erlerin ççok ok öönemli olan nemli olan ııki gki göörevirevi vardvardıır r 

•• DDışışararııdaki havaydaki havayıı alalııp (soluk alma), hava p (soluk alma), hava 
iiççindeki oksijenin alveollerin etrafindeki oksijenin alveollerin etrafıındaki ndaki 
kkıılcal kan damarlarlcal kan damarlarıına  gena  geççmesini ve mesini ve 

•• organlardan kirli kanla gelen organlardan kirli kanla gelen 
karbondioksidi alveollere alkarbondioksidi alveollere alııp dp dışışararıı
atatıılmaslmasıınnıı (soluk verme) sa(soluk verme) sağğlar.lar.



•• BronBronşşlar akcilar akciğğerlerin ierlerin iççindeinde bronbronşşcuklarla devam eder. Broncuklarla devam eder. Bronşşcuklarcuklarıın ucunda n ucunda 
üüzzüüm salkm salkıımmıına benzeyen alveol denilen hava keseleri bulunur.na benzeyen alveol denilen hava keseleri bulunur.

•• AkciAkciğğerlerin fonksiyonel birimleri olan alveoller, kerlerin fonksiyonel birimleri olan alveoller, küçüüçük ve  ik ve  iççi hava dolu i hava dolu 
keseciklerdir. Her bir akcikeseciklerdir. Her bir akciğğerde 300 milyondan fazla alveol bulunur. Alveoller erde 300 milyondan fazla alveol bulunur. Alveoller 
kkıılcal kan damarlarlcal kan damarlarıı ile ile ççevrilidir Gevrilidir Göörrüünnüüşşüü üüzzüüm salkm salkıımmıına benzer na benzer 

•• Gaz deGaz değğiişşiminin (karbondioksitiminin (karbondioksit--oksijen) geroksijen) gerççekleekleşştitiğği yer olan alveoller i yer olan alveoller 
yaklayaklaşışık 25 mikrometre k 25 mikrometre ççapapıındadndadıır.r.

•• Alveole giren havadaki oksijen kAlveole giren havadaki oksijen kıılcal kan damarlarlcal kan damarlarıına gena geççer. Kirli kandaki er. Kirli kandaki 
karbondioksit de yine alveollerde tutularak dkarbondioksit de yine alveollerde tutularak dışışararıı verilir. Buna hverilir. Buna hüücre dcre dışıışı
solunum denirsolunum denir

•• Alveoller fagositik alveolar makrofajlara sahiptirler. Bu makrofAlveoller fagositik alveolar makrofajlara sahiptirler. Bu makrofajlar (savunma ajlar (savunma 
hhüücreleri) alveole giren mikroorganizma veya toz partikcreleri) alveole giren mikroorganizma veya toz partiküülleri gibi yabanclleri gibi yabancıı
maddeleri yok ederler. maddeleri yok ederler. 



Solunum HSolunum Hıızzıınnıı Etkileyen Etkileyen 
FaktFaktöörlerrler

•• Sinir impuslarSinir impuslarıı

•• Kaburga kaslarKaburga kaslarıınnıın kasn kasııllııp gevp gevşşemesiemesi

•• DiyaframDiyaframıın Kasn Kasııllııp gevp gevşşemesiemesi

•• AkciAkciğğerde ki baserde ki basıınnçç azlazlığıığı ve fazlalve fazlalığıığı

•• Kanda ki CO2 konsantrasyonu (CO2 Kanda ki CO2 konsantrasyonu (CO2 
artarsa asitlik artar ve solunum hartarsa asitlik artar ve solunum hıızlanzlanıır)r)



Soluk AlSoluk Alııp Vermep Verme MekanizmasMekanizmasıı

Nefes alma sNefes alma sıırasrasıındanda ;;

•• diyafram kasdiyafram kasıılarak     larak     
ddüüzlezleşşirir

•• kaburga kaslarkaburga kaslarıı kaskasııllıırr

•• ggööğğüüs bos boşşluluğğu u 
genigenişşlerler

•• ve akcive akciğğerde ki hava erde ki hava 
basbasııncncıı ddüüşşer er 



Nefes verme sNefes verme sıırasrasıında;nda;

•• diyafram gevdiyafram gevşşeyerek eyerek 
kubbelekubbeleşşir ir 

•• kaburga kaslarkaburga kaslarıı gevgevşşerer

•• GGööğğüüs bos boşşluluğğu daralu daralıırr

•• akciakciğğerde ki havaerde ki hava
basbasııncncıı artarartar



HemoglobinHemoglobin
•• Kana kKana kıırmrmıızzıı rengini veren rengini veren 

hemoglobinhemoglobin molekmoleküüllüüddüür r 
•• Hemoglobin akciHemoglobin akciğğerdeki erdeki 

oksijeni aloksijeni alıırken, rken, 
karbondioksidi bkarbondioksidi bıırakrakıır ve r ve 
oradan kaslara georadan kaslara geççer. Bu er. Bu 
ssıırada kaslar da besinleri rada kaslar da besinleri 
yakyakııp karbondioksit p karbondioksit 
oluoluşşturur.turur.

•• Hemoglobin molekHemoglobin moleküüllüü
kaslara ulakaslara ulaşşttığıığında nda ööncekinin ncekinin 
tam tersi bir itam tersi bir işşlev glev göörerek rerek 
oksijeni boksijeni bıırakrakııp p 
karbondioksidi alkarbondioksidi alıır. r. 



Hemoglobin senteziHemoglobin sentezi

•• ĐĐLK YAPILK YAPI
Amino asit sayAmino asit sayııssıı, tipi ve d, tipi ve düüzeni tarafzeni tarafıından belirlenir ve polipeptit olarak ndan belirlenir ve polipeptit olarak şşekillenir. ekillenir. 

•• ĐĐKKĐĐNCNCĐĐL YAPIL YAPI
Polipeptit bir beta dPolipeptit bir beta düüzlemi veya alfa sarmalzlemi veya alfa sarmalıı oluoluşşturabilir. Karboksil ve amino asitler turabilir. Karboksil ve amino asitler 
arasarasıında hidrojen banda hidrojen bağğlarlarıı oluoluşşur. ur. 

•• ÜÇÜÜÇÜNCNCÜÜL YAPIL YAPI
Sarmal, belirgin Sarmal, belirgin şşekillerde bekillerde büükküüldldüüğğüünde meydana gelir. Bu nde meydana gelir. Bu şşekil kekil küüresel resel 
proteinlerin proteinlerin öözellizelliğğidir. idir. 

•• DDÖÖRDRDÜÜNCNCÜÜL YAPIL YAPI
BBüükküülen protein pek len protein pek ççok alt ok alt üüniteden oluniteden oluşşan tek bir protein oluan tek bir protein oluşşturmak iturmak iççin in 
birlebirleşşebilir. Buna ebilir. Buna öörnek olan oksijen tarnek olan oksijen taşışıyan protein hemoglobin, iki alfa iki tane de yan protein hemoglobin, iki alfa iki tane de 

beta zincirine sahiptirbeta zincirine sahiptir. . 



Solunum GazlarSolunum Gazlarıınnıın Tan Taşışınmasnmasıı

1.Oksijenin 1.Oksijenin 
TaTaşışınmasnmasıı

Oksijen, akciOksijen, akciğğerlerden erlerden 
alalıınnııp kullanp kullanıılmak lmak 
üüzere dokulara, kanzere dokulara, kanıın n 
alyuvar halyuvar hüücreleri creleri 
iiççindeki hemoglobin indeki hemoglobin 
aracaracııllığıığı ile taile taşışınnıırr



AkciAkciğğer ker kıılcallarlcallarıındanda

O2+hemoglobinO2+hemoglobin→→oksihemoglobinoksihemoglobin

Doku KDoku Kıılcallarlcallarıındanda

OksihemoglobinOksihemoglobin →→ O2+hemoglobinO2+hemoglobin

AAççığığa a ççııkan O2 doku skan O2 doku sııvvııssıına gena geççerer



KarbondioksitKarbondioksit’’in Tain Taşışınmasnmasıı

Olay  genel olarak iki Olay  genel olarak iki şşekildeekilde gergerççekleekleşşmektedir. mektedir. 
•• Hemoglobin doHemoglobin doğğrudan karbondioksitrudan karbondioksit’’e bae bağğlanarak onu da talanarak onu da taşışıyabilmektediryabilmektedir

Dokularda oksijenini bDokularda oksijenini bıırakan hemoglobin karbondioksite barakan hemoglobin karbondioksite bağğlanarak onu lanarak onu 
akciakciğğerlere kadar taerlere kadar taşışır. r. 

•• AkciAkciğğerlerde ise hemoglobine oksijen baerlerde ise hemoglobine oksijen bağğlandlandığıığında, karbondioksit ayrnda, karbondioksit ayrııllıır.r.
Doku kDoku kıılcallarlcallarıındanda

CO2+H2OCO2+H2O→→H2CO3(Karbonik asit)H2CO3(Karbonik asit)

H2CO3H2CO3→→H+HCO3H+HCO3→→Plazmaya gePlazmaya geççerer
AkciAkciğğer ker kıılcallarlcallarıındanda

HCO3+HHCO3+H→→→→→→→→H2CO3H2CO3→→→→→→→→H2O+CO2H2O+CO2→→AlveollerleAlveollerle soluk vermekle dsoluk vermekle dışışararıı atatııllıır.r.





Karbon MonoksitKarbon Monoksit

•• Karbon monoksit (CO) renksiz, kokusuzKarbon monoksit (CO) renksiz, kokusuz tatstatsıız z 
zehirli bir gazdzehirli bir gazdıırr

•• Karbon monoksit herhangi bir materyalKarbon monoksit herhangi bir materyal
yandyandığıığında ortaya nda ortaya ççııkar fakat en kar fakat en öönemlisi nemlisi 
yanmaya neden olacak yeterli oksijen yanmaya neden olacak yeterli oksijen 
olmadolmadığıığında nda üüretimi daha fazla artar. retimi daha fazla artar. 

•• DoDoğğal gaz ileal gaz ile ççalalışışan cihazlaran cihazlarıın (soban (soba--ffıırrıınn--su su 
ııssııttııccııssıı) tam olarak ) tam olarak ççalalışışmamasmamasıı veya gazveya gazıı tam tam 
olarak yakamamasolarak yakamamasıı sonucunda olusonucunda oluşşur.ur.



Karbon Monoksit Zehirlenmesi  Karbon Monoksit Zehirlenmesi  

CO zehirlenmesiCO zehirlenmesi

•• kapalkapalıı ortamlarda kortamlarda köömmüürrüün yanmasn yanmasıı
sonucu sonucu 

•• şşofben kullanofben kullanıımlarmlarıında havasnda havasıız ortamlardaz ortamlarda

•• havagazhavagazıı kullankullanıımmıındanda

•• yangyangıınlardanlarda

ggöörrüülmektedir lmektedir 



Karbon Monoksit ZehirlenmesiKarbon Monoksit Zehirlenmesi

•• KarbonmonoksitKarbonmonoksit gazgazıı zehirlenmesi, zehirlenmesi, 
•• karbonmonoksitkarbonmonoksit gazgazıınnıın solunum yolu ile cin solunum yolu ile ciğğerlere alerlere alıınnııp, p, 

ciciğğerler vaserler vasııtastasııyla kana karyla kana karışıışıp kandaki oksijen seviyesini p kandaki oksijen seviyesini 
azaltmaktadazaltmaktadıır.r.

•• Kandaki oksijen seviyesinin az olmasKandaki oksijen seviyesinin az olmasıı demek kalbin demek kalbin 
yeterli yeterli şşekilde ekilde ççalalışışmamasmamasıı

•• beyin ve dibeyin ve diğğer organlara yeterince temiz kaner organlara yeterince temiz kanıın veyan veya
•• oksijenin gitmemesi demektir. Buda hastaloksijenin gitmemesi demektir. Buda hastalııklara ve en klara ve en 

kkööttüüssüü ööllüümlerle sonumlerle sonuççlanmaktadlanmaktadıır.r.



•• KarbonKarbon monoksit (CO) zehirlenmeleri monoksit (CO) zehirlenmeleri 
öözellikle kzellikle kışış aylaraylarıında ve yangnda ve yangıınlar sonucu nlar sonucu 
ggöörrüülen bir olaydlen bir olaydıır. r. 



•• Motorlu araMotorlu araççlardalarda
organik yakorganik yakııtlartlarıın n 
kullankullanıılmaslmasıı sonucu sonucu 
CO oluCO oluşşmakta ve bu makta ve bu 
da dida diğğer er egsozegsoz gazlargazlarıı
ile beraber ile beraber ççevreye evreye 
atatıılmaktadlmaktadıır r 



Karbon monoksit Karbon monoksit 
solundusolunduğğu zaman u zaman 
zehirlidir. zehirlidir. ÇüÇünknküü
kanda oksijen ile yer kanda oksijen ile yer 
dedeğğiişştirip beyin, kalp tirip beyin, kalp 
ve dive diğğer yaer yaşşamsal amsal 
organlarorganlarıı oksijenden oksijenden 
mahrum bmahrum bıırakrakıır. r. 



BBĐĐLE BLE BĐĐLE LE ÖÖLLÜÜME GME GĐĐTMEMEK TMEMEK ĐĐÇÇĐĐN N 
NELER YAPILMALI?NELER YAPILMALI?
•• sigara isigara iççenlerin sigara ienlerin sigara iççmeyi bmeyi bıırakmalarrakmalarıı

gerekmektedir gerekmektedir 
•• yayaşşam alanlaram alanlarıında etkili bir hava dolanda etkili bir hava dolaşışımmıı

sasağğlanmallanmalıı
•• ev iev iççerisinde gaz sobalarerisinde gaz sobalarıı ve ve ııssııttııccıılarlarıı

kullankullanıılmamallmamalıı
•• ev iev iççerisinde kerisinde köömmüür yakr yakıılmamallmamalıı, , 
•• garaj igaraj iççerisinde erisinde ççalalışışan arabalaran arabalarıın in iççinde ve inde ve 

yakyakıınnıında durulmamalnda durulmamalıı
•• aağığır r tarfiktetarfikte ve ve öözelliklede tzelliklede tüünellerde araba nellerde araba 

camlarcamlarıı kapalkapalıı halde tutulmalhalde tutulmalıı
•• petrol petrol üürrüünleriyle nleriyle ççalalışışan cihazlaran cihazlarıın pil yada n pil yada 

elektrik ile elektrik ile ççalalışışan cihazlara ile dean cihazlara ile değğiişştirilmelitirilmeli
•• havalanmashavalanmasıı kkööttüü olan yerlerde petrol olan yerlerde petrol 

üürrüünleri ile nleri ile ççalalışışan cihazlaran cihazlarıın kullann kullanıımmıınnıı
yasaklanmalyasaklanmalıı, , 

•• ççalalışışanlaranlarıın karbon monoksit zehirlenmesi n karbon monoksit zehirlenmesi 
oluoluşşturan kaynaklar ve durumlar hakkturan kaynaklar ve durumlar hakkıında nda 
eeğğitilmeliitilmeli

•• iişş yerlerine karbon monoksit yerlerine karbon monoksit dedektdedektöörlerininrlerinin
yerleyerleşştirilmesi gerekmektedirtirilmesi gerekmektedir..

•• KullandKullandığıığımmıız z ııssııttııccıılarlarıın gerekli bakn gerekli bakıımmıınnıınn
yapyapıılmaslmasıı soba borularsoba borularıınnıın ve bacalarn ve bacalarıınn
yeterince temiz olmalyeterince temiz olmalıı



Zehirlenmeden sonra neler                     Zehirlenmeden sonra neler                     
yapyapıılmallmalıı??

•• Karbon monoksit zehirlenmesinden Karbon monoksit zehirlenmesinden şşüüphelenilen phelenilen 
bir kibir kişşi hemen karbon monoksit kaynai hemen karbon monoksit kaynağığından ndan 
uzaklauzaklaşşttıırrıılarak temiz havaya larak temiz havaya ççııkarlkarlıırr. . 

•• Hemen 112 HHemen 112 Hıızzıır acil r acil serivisserivis aranmalaranmalııddıır. Er. Eğğer er 
hastanhastanıın solunum ve nabzn solunum ve nabzıı durmudurmuşş ise kalpise kalp--
akciakciğğer canlander canlandıırmasrmasıınnıı ve temel yave temel yaşşam desteam desteğği i 
uygulanmaluygulanmalııddıır.r.

•• ÇÇok ciddi zehirlenmelerde ok ciddi zehirlenmelerde hiperbarikhiperbarik oksijen oksijen 
uygulamasuygulamasıı denenebilir. denenebilir. 
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