
KAN FİZYOLOJİSİ



Kanın bileşimi

Kan iki kısımdan oluşur:

A- Hücresel elementler
- Eritrositler

- Lökositler

-Trombositler

B- Sıvı kısmı ise, plazma veya serum adını 
alır.

Total miktarı vücut ağırlığının ~ % 8’ idir.



Kanın % 45’ ni hücresel 

yapılar, % 55’ ni ise 

plazma veya serum adı 

verilen sıvı kısım 

oluşturur.



Plazma ve kan hücreleri



Kan hücreleri



Kanın görevleri

1) Hemoglobinin taşınması

2) Beslenme; sindirim sisteminde en küçük yapı taşlarına 

ayrılmış olan besin maddelerini ilgili dokulara götürür.

3) Boşaltım; dokularda meydana gelen metabolik artıkları 

boşaltım organlarına taşır.



4) Vücut ısısının düzenlenmesi

5) Kan, vücutta tuz ve su dengesini korur. 

Gereğinde damar dışına çıkan su ve tuz iyonları, 

hücrelerin belli gerginlikte kalmalarını sağlar.

6) Asid- baz dengesini korur. Kanda bulunan, 

bikarbonat, fosfat, protein ve Hb yardımı ile fazla 

asitlerin ve alkalilerin nötralize olmaları sağlanır.



Kanın görevleri

7) Pıhtılaşma faktörlerini taşır; organizmanın 

yaralanması sonucu kan kaybetmesini önlenir.

8) Taşımış olduğu, antikorlar, antitoksinler ve lizinler 

mikrobik veya bakteri türündeki mikroorganizmaları 

etkisiz hale getirir.

9) Hormonları hedef organlara taşıyarak vücudun 

düzenli çalışmasına yardım eder.



Kana rengini veren madde nedir ??



Kanın fiziksel özellikleri

 Kanın kırmızı rengi eritrositler içinde 

bulunan ve Fe içeren hemoglobinden

(Hb) kaynaklanmaktadır. Hb’ nin oksijenle

birleşme derecesi kanın rengini etkiler.

1 gr Hb 1,34- 1,39 ml O2 içerir. 

• Arter kanı O2 den zengin olduğu için açık      

kırmızı renkte; venöz kanda ise daha az 

O2 olduğu için koyu kırmızı renktedir.



Kanın fiziksel özellikleri

 Kanın reaksiyonu hafif alkalidir. Organlar arasındaki 

dengeyi koruyabilmek için pH 37 C’ de 7.35- 7.40 

arasında sabit tutulur. 

arterlerde 7.40 venlerde 7.35 

 pH , 7.0’ ın altında veya 7.7’ nin üstünde olduğu 

koşullarda yaşam tehlikeye girer.



ERİTROSİTLER



ERİTROSİTLER

 Kan hücrelerinin büyük bölümünü oluştururlar 

 Eritrositlerin total kan hacmine oranına Hematokrit

denir. Bu oran erkekte % 42-52, kadında % 36-46’ dir.

 Eritrositlerin esas fonksiyonu akciğerlerden dokulara 

oksijen ileten hemoglobini taşımaktır.

 Yaşam süreleri olan ~ 120 günün sonunda yıkılarak 

dolaşımdan uzaklaştırılırlar.



ERİTROSİTLERİN İÇERİĞİ

 % 60-64 su

% 36- 34 organik ve inorganik madde

 Hb, glikoz, enzimler, vitaminler, Fe, Cu, Zn, CO-
3

 Olgun eritrositler nükleus, ribozom ve mitokondri gibi 

sitoplazmik organelleri içermezler. Bu nedenle protein 

sentezi ve mitotik hücre bölünmesi gözlenmez.



Eritrositlerin çapı;

 7-8 m arasında ise normosit, 

 < 6m ise mikrosit, 

 > 8 m ise makrosit

Eritrositlerde renk;***
Normal Hb ort: K:14 (11.7-15.5 g/dL) 

E:15 (13.2-17.3 g/dL)

Normokrom (Hb miktarı normal)

Hiperkrom (Hb miktarı artmış, koyu)

Hipokrom (Hb miktarı azalmış, açık)



 Normal koşullarda 

eritrositlein çapı 

yaklaşık 7-8 m, en 

kalın yerinde ise 

kalınlığı 2,5 m olup 

merkezde 1 m’ ye 

kadar iner. 

 Eritrositlerin 

ortalama hacimleri 90-

95 m3’ dür.



Eritrositlerin sayısı

• Erkekte 4.5- 5.5 milyon /mm3

• Kadında 3.5- 4.5 milyon /mm3

• Normositemi (Sayının normal olması)

• Polisitemi (Sayı artması)

• Oligositemi (Sayı azalması)



Mean Corpuscular Volume

Mean Corpuscular Hemoglobin

Mean corpuscular hemoglobin 

concentration

Red Cell Distribution Width

Mean Platelet Volume

Prokalsitonin



Hemoglobin (Hb)
 Omurgalılarda O2 taşıyan kırmızı renkte bir pigmenttir.

 4 üniteden oluşur.

 Her bir ünitede Fe+2 taşıyan 1 Hem, 1  polipeptid  zinciri ( globin ) vardır.

 Hb, 4 Hem + 4 globin zincirinden oluşur.

 Erişinde globin zincirleri 2 + 2 (HbA)





2 süksinil CoA + 2 glisin

Pirol (4 pirol)

Protoporfirin IX

Fe2+

Hem

Polipeptid

Hemoglobin zinciri ( veya  )



Hemoglobin (Hb) sentezi

İnsandaki Hb’ ler;

HbA1 (2  + 2)

HbA2 (2  + 2)

HbF  (2  + 2)

1 adet Hemoglobinde; 

• 4 adet hem

• 4 adet demir

• 4 molekül oksijen bulunur



Hemoglobin (Hb)

• Oksijen ile bağlanma gevşek olup geri dönüşümlüdür.

• Hb’ nin oksijene olan ilgisi PO2’ na bağlı

• Akciğerlerde PO2 yüksek olduğu için bağlanma kolay ve 

hızlı.

• Arteriyel kanda Hb’ nin % 97’ si oksijenle doymuştur 

• Dokuda PO2 düşük olduğu için O2 hemoglobinden ayrılır.



Hematopoez = Lökopoez + Eritropoez + Trombopoez

Hemositoblast

Lenfoid kök 

hücre

Myeloid kök 

hücre

Eritrosit

Megakaryosit

Lenfosit

Platelet

Lökosit



HEMATOPOEZ

 Kan hücreleri fetüste, çocukta ve 

erişkinde farklı yerlerde üretilmektedir. 

Fertilizasyondan yaklaşık 18 gün sonra 

kan hücreleri görülmeye başlar. 

 Embriyonik yaşamın ilk haftalarında 

primitif, çekirdekli alyuvarlar vitellus 

kesesinde üretilirler. 3 ay kadar süren 

bu döneme mezoplastik dönem denir. 



HEMATOPOEZ

Hamileliğin 6. Haftasından sonra vitellus kesesinde 

hematopoez geriler ve karaciğer hematopoez görevini 

üstlenir. Bu döneme hepatik dönem denir. Bu dönemde 

Fötal Hb (HbF) sentezi başlar.HbF süt çocuğunda en fazla 

6. aya kadar bulunur. Daha sonra ise total Hb’ nin % 2’ sini 

yapar.

İntrauterin yaşamın 20.haftasından itibaren, kemik iliğine 

önceden göç etmiş olan kök hücreler kan yapımına başlar. 

Bu nedenle bu döneme miyeloid dönem denir.

 Bu dönemde bütün kemiklerde kan yapımının başlaması ile 

yaygın hematopoez  başlamış olur. 



HEMATOPOEZ

 Miyeloid dönemde kan hücreleri ile birlikte, Hb sentezinde 

de değişiklik olur. 

HbF gittikçe azalır, yerini erişkin hemoglobini (HbA) alır. 

HbA’ nın globin bölümü 22 zincirinden oluşur. 

Yenidoğanda kan yapımı ile ilgili aktif kemik 70-90 ml 

kadardır. 

 5 yaşına kadar tüm kemikler hematopoez bakımından 

aktif olup, çocuğun büyümesi oranında aktif ilik yani 

kırmızı kemik iliği uzun kemiklerde azalmaya başlar, yağ 

hücrelerinin infiltrasyonu ile sarı iliğe dönüşür.



HEMATOPOEZ

20 yaşından sonra ise hematopoez;

• vertebralar, 

• sternum, 

• kaburgalar, 

• kafa ve kalça kemiklerinde yaşam boyu 
devam eder.







ERİTROPOEZİN 

DÜZENLENMESİ



ERİTROPOEZİN DÜZENLENMESİ

Eritropoezin normal olabilmesi için;

 Kemik iliğinin anatomik yapısı, lokal doku ısısı, 

hücre beslenmesi ve endokrin aktivitenin normal 

olması gerekir.

Eritropoez başlıca Eritropoetin hormonu (EPO) ile 

düzenlenir.

EPO depolanmaz, gerektiği zaman böbrek 

hücrelerinde sentezlenir ve salınıma uğrar.



Eritropoetin sentezi

Fetüs ve yenidoğanda

% 85 karaciğer

% 15 böbreklerde

Erişkinde

% 85 böbreklerde

% 15 böbrek dışı 
dokularda



Doku oksijenlenmesinin azalması

(hipoksi)

KC ve böbrekten EPO salınımı artar

eritropoez hızlanır

Eritrosit yapımının hormonal kontrolu



Eritrosit yapımının hormonal kontrolu

Doku oksijenlenmesinin artması

(hiperoksi)

KC ve böbrekten EPO salınımı azalır

eritropoez yavaşlar



ERİTROSİTLERİN GELİŞMESİ İÇİN 
GEREKLİ MADDELER

B 12 vitamini (Siyanokobalamin, ekstrensek faktör)

 Pürin, pirimidin ve nükleik asid sentezi için gereklidir.

 Mideden salınan İntrensek Faktör ile barsaklardan emilir

 Hücre bölünmesi ve olgunlaşması yetersiz

 Megaloblastlar kemik iliğini doldurur, Pernisiyöz anemi 

(Makrositer anemi)

 B 12 vitamini karaciğerde depolanır

 Vejeteryanlarda diyetsel eksiklik olabilir.



Folik asid

 DNA sentezi için gerekli 

 Eritrositlerin olgunlaşması için gerekli (megaloblastik anemi)

B6 vitamini

• Karaciğer, kırmızı et, yumurta, sebzeler

• Alkoliklerde eksikliği görülebilir.

• Hem sentezi için gereklidir 

Askorbik asid: Demir emilimi için gerekli

E vitamini: Eksikliğinde eritrosit direnci azalır

Mineraller; Fe, Cu, Ni, Co; hücrelerin gelişmesi ve porfirin 

sentezi



Eritrositlerin yıkımı

• Fizyolojik koşullarda saatte 1-2 X 10 8 eritrosit 

yıkılıma uğrar. Bu durumda 70 kg bir insanda hergün 

~ 6 g hemoglobin yıkılmaktadır

• Hb yapısındaki globin proteini tekrar kullanılır veya 

aminoasid havuzuna katılır. Hb yapısındaki demir ise 

Fe havuzuna katılır

• Hem molekülünün demir içermeyen porfirin bölümü 

karaciğer, dalak ve kemik iliğinde yıkılır



Hem yıkımı

Hem (mor-kırmızı)

Biliverdin (yeşil)

Bilirubin (Sarı)





Lökositler

• Kan hücrelerinden olan lökositler, 

vücudun savunma sisteminin

hareketli elemanlarıdır.

• Çeşitli yollarla vücuda giren mikroorganizmaları, 

ölü doku artıklarını, yabancı partikülleri ya 

fagositoz işlemi ile fagosite ederek ya da 

ürettikleri antikorlarla ve duyarlı lenfositlerle 

harap ederek ortadan kaldırmaya çalışırlar.



Lökosit kandaki miktarı

• Normal koşullarda lökosit sayısı 4000-

10.000/mm3 dür. Ortalama 6000- 7000 olarak 

kabul edilir. 

• Klinikte, dolaşım kanındaki sayıları 4000’den az 

olursa lökopeni, 10.000’den fazla bulunursa 

lökositoz diye adlandırılır.



Lökositlerin sınıflandırılması-1

• Lökositler 
sitoplazmalarında granül 
olup olmamasına göre; 
granülositler ve 
agranülositler diye iki 
gruba ayrılır.



• Granülositler kemik iliğinde miyeloid seriden gelişirler ve nukleusları 
parçalı ya da loblu olduğu için bunlara polimorfonükleer lökositler 
denir. 

• Sitoplazmalarındaki granüllerin boya alma özelliğine göre;

Nötrofil (nötral boya alır, pembe leylak renktedir), 

Eozinofil (asit boya alır, kırmızı görünümdedir), 

Bazofil (bazik boya alır, koyu mavi renktedir) olarak üç tipe ayrılır.



Lökositlerin sınıflandırılması-2

• Agranülositler, Lenfosit ve monosit diye ikiye ayrılır.

• Nükleus tek olduğu için bunlara mononükleer lökosit de 
denir. 

• Sitoplazmalarında azur boyası ile belirlenen çok ince 
granüller görülebilirse de granülositlerdeki gibi belirgin 
değillerdir. 

• Lenfositler lenfoid dokularda, monositler RES’ de gelişirler. 





Lökosit yapımını artıran faktörler 

(Lökositoz)

• Akut enfeksiyonlar

• Yabancı proteinler

• Doku tahribi

• Kan kaybetmeler

• Bakteri toksinleri ve kimyasal toksinler

• Hipofiz bezi ve adrenal korteks hormonları

• Lösemiler



Lökosit yapımını artıran fizyolojik 

faktörler

• Şiddetli egzersiz

• Yemeklerden sonra

• Gebelik

• Yenidoğan



Lökosit yapımını azaltan faktörler 

Lökopeni

• Açlık

• Sülfamid türü ilaçlar

• Tifo

• Paratifo

• Kanser



İMMUN SİSTEM

Doğal bağışıklık

* Nötrofil, NK hücreleri, doku 

makrofaj sistemi (fagositoz)

* Mide asit salgısı ve sindirim 

enzimleri

* Deri direnci

* Kanda bulunan lizozim, 

kompleman sistemi proteinleri 

gibi koruyucu proteinler

Edinsel bağışıklık
Özgüllük; Yanıt uyaranın tipine ve 

özgül yapısal özelliklerine göre 

gelişir

Öğrenme ve Bellek; Aynı antjenle 

ikinci kez karşılaşıldığında ortaya 

çıkan yanıt ilkinden farklıdır. 

Öz ayrımı; Oluşan yanıt normal 

koşullarda organizmayı tanıyıp 

kendine yönelmez.

Çeşitlilik; Özgüllüğü sağlayan 

moleküler etkileşimler reseptörler 

aracılığı ile belirlenmektedir. 

Reseptör çeşidi kadar farklı yanıt 

gelişir.



Fagositoz

Yutulmaya başlanan

Yabancı hücre

Monosit



https://youtu.be/Z_mXDvZQ6dU

https://www.youtube.com/watch?v=438EovW4tzs

https://youtu.be/Z_mXDvZQ6dU
https://www.youtube.com/watch?v=438EovW4tzs


Edinsel Bağışıklık

Temel tipleri;

1) Humoral bağışıklık (B hücre bağışıklığı, Sıvısal 
bağışıklık)

2) Hücresel bağışıklık (T hücre bağışıklığı)



Humoral bağışıklık

• B hücrelerinin aktivasyonu

• Antikor üretimi var

• Dolaşımdaki bakteri, virus 

ve toksinlere karşı savunma 

yapar

Hücresel bağışıklık

•T hücrelerinin aktivasyonu

•Yabancı hücreye bağlanır ve

lizis yapar

•Bakteri, virus, mantar, parazit 

İle enfekte olmuş hücreye karşı 

savunma yapar

•İmmun toleranstan sorumlu



LENFOSİT
• 10 m çapında, tipik olarak 

yuvarlak veya oval olup, 

çekirdek de benzer özellik 

gösterir.

• Sitoplazma dar olup 

Çekirdek küçük bir çentik 

içerir.

• Fagositik değildirler.

• Lenf düğümlerinden  ve 

diğer lenf dokularından kana, 

kandan diapedez ile tekrar 

dokulara geçerler.



Lenfositlerin gelişimi

• Kemik iliğinde çok yönlü kök hücreden 

kaynaklanan lenfoblastlardan gelişir.

• Kemik iliğinde gelişen öncü hücreler primer 

lenfoid organlara göç ederek farklılaşırlar.

• T hücreleri timus bezinde, B hücreleri yine 

kemik iliği ve karaciğerde farklılaşır (kuşlarda 

B. fabricius).



• Timus bezine göç eden T lenfositleri 

bölünerek çoğalırlar ve her antijene yanıt 

verebilecek tipte  ve sayıda farklılaşırlar.

• Timustaki T lenfositleri vücudun kendi 

dokularındaki proteinlere de karşı yanıt 

vermemeyi öğrenir.

T lenfositlerinin farklılaşması



Timus
• Mediastinumda yer alan 2 

loblu bir organdır.

• Lobüllerin korteksi yoğun 

olarak lenfosit içerirken, 

medulla bölgesi daha az 

lenfosit içerir.

• Timus dokusunda dağınık 

olarak kemik iliği kökenli 

dendritik hücreler, 

makrofajlar bulunur.

• Doğumdan önce 

çıkarılması hücresel 

bağışıklığı ortadan 

kaldırır.



Lenf düğümü

• Lenfatik kanallar üzerinde yer alan nodüler 

yapılardır.

• GİS, bronşiyal mukoza ve bağ dokusunun lenfatik 

drenaj yolu üzerinde bulunurlar.

• Dış bölümünde fibröz kapsül, iç bölümde primer 

ve sekonder follikül yapılar bulunur.



Lenf düğümlerinin 

yerleşimi



Lenfositlerin uyarılması

• Özgül bir antijen lenfoid dokuda T ve B 

lenfositleri ile karşılaşırsa bu hücreleri aktive 

eder.

• Aktive olan hücreler bu antijeni tanıyacak ve 

uygun antikor geliştirecek T ve B lenfositlerini 

oluşturur.

• Çoğalan bu hücre gruplarına lenfosit klonu adı 

verilir.



Mean Corpuscular Volume

Mean Corpuscular Hemoglobin

Mean corpuscular hemoglobin 

concentration

Red Cell Distribution Width

Mean Platelet Volume

Prokalsitonin


