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Kalp Kasının Fizyolojik Anatomisi

• Kalp kası bölünen, bir araya gelen ve tekrar 
ayrılan kalp kası liflerinden oluşmaktadır.

• Kalp kasının tipik bir iskelet kası gibi çizgilidir. 

• Kalp kasının tipik miyofibrilleri, iskelet 
kasındakilerin hemen hemen aynı olan aktin ve 
myozin filamentleri içerirler. 

• Bu filamentler iç içe geçmiştir ve kasılma 
sırasında iskelet kasında olduğu gibi birbirleri 
üzerinde kayarlar 

• Ancak gibi kalp kası, başka bakımlardan iskelet 
kasından oldukça farklıdır.



Kalbin yapısı ve kalp kasının özellikleri

• Kalp kası çizgili (iskelet kası) kas yapısındadır ve 
aynı mekanizmalar ile çalışır, çizgili kastan farkları 
şunlardır;

– Tüm kalp kası hücreleri intercaleted diskler ile 
birbirine bağlıdır ve bu sayede fonksiyonel bir 
bütünlük oluşturur.

– Kalp kası tek tip lif (yavaş kasılan lif tipi) içerir.

– Kalp kendi kendisine uyarı doğurabilen ve bunu 
tüm kalp hücrelerine yayabilen özel bir ileti 
sistemine (pace maker) sahiptir.

– Kalp herhangi bir sinirsel bağlantısı olmaksızın 
uyarı doğurabilir.



Kalpte uyarı oluşumu ve uyarı 

iletiminin denetlenmesi

• Kalp kası uyarılması için sinirsel impulsa

gereksinimi olmayan, kendi uyarılarını kendisi

oluşturabilme özelliği olan bir kastır.

• Kalp kası otonom sinir sisteminin etkisi altındadır,

ancak bu etki kalpteki uyarıları başlatma değil,

kalbin kendiliğinden oluşturduğu kasılmayı

düzenleyici niteliktedir.



Kalbin ileti sitemi

• Kalp kasında uyarıların başlatıldığı ve iletildiği
özel bir sistem vardır. Bu sisteme kalbin uyarı ve
ileti sistemi denir.

• Kalp kası hücrelerinin özelleşmesi ile oluşan bu
yapılar şunlardır.

• 1) Sinoatrial düğüm

• 2) Atrioventriküler düğüm

• 3) His demeti, His demetinin sağ ve sol dalı

• 4) Purkinje sistemi



• Sinoatrial düğüm dakikada 70-80, 

• atrioventriküler düğüm 40-60 

• His demeti ve Purkinje lifleri ise daha düşük 
hızlarda (15-40 kez) kendiliğinden impuls 
oluşturma özelliğindedir. 

• Kalbin normal çalışmasında uyarıların çıktığı yer 
sinoatrial düğümdür, bu nedenle bu düğüme hız 
belirleyici anlamına gelen pacemaker denilir. 

• Sinoatrial düğümden çıkan bir aksiyon potansiyeli 
önce atriumların kasını uyarır sonra 
atrioventriküler düğüme gelir. 



• Uyarı atrioventriküler düğümü geçerken hızı biraz 
yavaşlar, burada 0,1 saniyelik bir gecikmeye 
uğrar. 

• Daha sonra uyarı His demetine, His demetinin sağ 
ve sol dallarına geçerek sağ ve sol ventrikül 
kasındaki Purkinje sistemine ulaşır. 

• Uyarının atrium kasında yayılması sonucunda 
atrium sistolü, ventrikül kasında yayılması sonucu 
ventrikül sistolü meydana gelir. 

• Atriumların sistolü ile atriumlar içlerindeki kanı 
ventriküllere, ventrikül sistolü ile de  
ventriküllerin içindeki kan aort ve pulmoner arter 
içine pompalanır.



Ektopik Pacemaker:

• Kalbin farklı bölümlerinde sıklıkla AV düğümü ve

purkinje liflerinde sinüs düğümünden daha yüksek

hızda uyarı doğurabilir.

• SA nodu dışındaki bu uyarı odaklarına ektopik

pacemaker denir.

• Ektopik uyarılar kalbin çeşitli bölümlerinin

kasılma sıralamasını bozar, kalbin pompalayıcı

etkisinin zayıflamasına yol açar.



Kalbin Sinirsel Kontrolü

• Kalp çalışması serebrum, hipotalamus, medülla

oblongata, ve otonom sinir sistemi tarafından

farklı seviyelerde düzenlenir.

• Otonom sinir sisteminin kalp üzerindeki etkileri

düzenleyici tarzdadır, kalp çalışmasını hızlandırıcı

ya da yavaşlatır ve kalp atımlarının oluşması için

gerekli değildir.

• Örneğin vücuttan çıkartılan bir kalbin dış ortamda

çalışmasına devam etmesi.



Kalbin Sinirsel Kontrolü;

Ana merkez

• Ana kontrol merkezi medülla oblongatada

bulunmaktadır.

• Bu merkez serebrum ve hipotalamustan

vücut ısısı, duygular, düşünceler ve stres

hakkında duyusal inputlar aldığı gibi aortik

ark duvarından ve karotid arter sinüslerinde

bulunan baroreseptör ve kemoreseptör-

lerden de duyusal inputlar alır.



Kalbin Sinirsel Kontrolü;

kardiyoregülatuvar merkez

• Medülla oblongatanın üst bölümü

kardiyoakseleratör veya kardiyak

hızlandırıcı merkez(khm) alt bölümü ise

kardioinhibitör ve kardiyak yavaşlatıcı

merkez(kym) olarak isimlendirilir.

• İkisi birlikte kardiyoregülatuvar merkez

olarak isimlendirilir.



Kalbin Sinirsel Kontrolü;
Sempatik kontrol-etki

• Sempatik sinir lifleri khm den köken alırlar özel yolları
aracılığıyla spinal kordda yol alır ve kalbin bütün
bölümlerini daha yoğun da ventrikül kasını innerve
ederler.

• Sempatik sistemin nöral uçlarından norepinefrin salınır.

• Norepinefrin parasempatik sistemin tersi etkiler sergiler.
Kısaca :
1-sinüs düğümünün ileti hızını artırır,

2-kalbin bütün bölümlerinde ileti hızını ve uyarılabilirlik
durumunu artırır,

3-hem atrium hem de ventrikül kasının kasılma kuvvetini artırır.

• Sonuçta sempatik uyarılma ile kalbin pompalama hızı ve
gücü artar.



Kalbin Sinirsel Kontrolü;

Parasempatik kontrol-etki
• Parasempatik kontrol vagus siniri ile

gerçekleştirlir

• Vagal sinir uçları kardiyoinhibitör merkezden
köken alır vagus siniri aracılığıyla direkt olarak
kalbin SA ve AV nodlarına gider, asetilkolin
hormonunun salınmasına yol açar.

• Asetilkolin SA nodunun ritmini ve uyarıların
ventriküllere geçişini yavaşlatır.

• Sonuçta parasempatik uyarılma ile kalp hızını
yavaşlatır.



Kalbin Endokrin Kontrolü

• Kimyasal transmitterler sinir sistemi tarafından 

kalp aktivitesini düzenlemek için kullanılırlar. 

• Otonom sinir sisteminde oluşan genel bir sempatik 

aktivite artışı böbreküstü bezlerinin medüllar 

bölümünü etkiler ve böbrekler  de kana epinefrin 

ve nor epinefrin salar. 

• Epinefrin ve nor epinefrin kalbin kasılma hızını ve 

gücünü artırır.



Kalp Siklusu

• Kalp siklusu sistol olarak isimlendirilen atrium ve
ventriküllerin kasılması ve diyastol olarak isimlendirilen
atrium ve ventriküllerin gevşemesinden oluşmaktadır.

• Bir kalp siklusu 0,8 saniye sürer. Bunun 0,5 saniyesi
diyastol, 0,3 saniyesi sistoldür.

• Kalp hızlandıkça bu süreler kısalır, daha çok ta diyastol
süres etkilenir.

• İnsan vücudu yaklaşık 4-6 l kan ihtiva eder, fakat her bir
tam siklusta bunun çok az bir bölümünü vücuda
pompalar.

• Ağır egzersiz gibi durumlarda kalp her bir siklusta
gönderdiği kan miktarını artırabilir.

• Kalp küçük bir organ olmasına karşın her gün yaklaşık
7500 l (7.5 ton) kan pompalar.



Kalpten kanın fırlatıldığı kardiyak 

siklus dört aşamada gerçekleşir.

1-Atrium sistolü;her iki atriumunda kasıldığı ve
kanın ventriküllere itildiği devre.

2-Ventrikül sistolü; her iki ventrikülünde kasıldığı ve
kanın pulmoner arterler(akciğerler) ve aortaya(tüm
vücuda) itildiği devre.

3-Atrium diastolü; ventriküllerin kasılı durumda
olduğu, atriumların büyük venlerden gelen kan ile
dolmaya başladığı devre.

4-Ventrikül diastolü; atriumların sistolü ile
ventriküllerin kan ile dolmaya başladığı devre.





Kalpte kan akımının yönü...

• Tek yönde akar

• ?

• Atriyumlar-----Ventriküller------Arterler



Kalp Sesleri:

• Her bir kalp döngüsü sırasında stetoskoptan 

normal olarak 2 ses işitilir. 

• Ventrikül sistolünün başlaması ile mitral ve 

triküspit kapaklarının kapanmasının sebep olduğu 

pes ve biraz uzun olan ses birinci sestir. 

• Ventrikül sistolünün bitiminden hemen sonra 

aortik ve pulmoner semilunar kapakların 

kapanmasının sebep olduğu daha kısa ve tiz olan 

ses ikinci sestir. 



Üfürümler:

• Üfürümler ve gürültüler damar sistemini çeşitli 
bölümlerinde işitilen anormal seslerdir. 

• Üfürümler hepsi olmamakla birlikte kalp kapak 
problemini gösterir ve pek çoğunun klinik anlamı yoktur. 

• Kalp sesleri dikkatlice dinlendiğinde dinlenim kalp 
üfürümleri belirlenebilir ve bu üfürümler kalp kapak 
fonksiyon bozuklukları, doğuştan kalp hastalıkları, 
yüksek kan basıncı, ve diğer ciddi problemlerin belirtisi 
olabilir. 

• Büyüme dönemindeki pek çok bireyde gözlenen 
üfürümler, kalp kapaklarının çalışması normal olduğu 
için fonksiyonel/fizyolojik üfürüm olarak isimlendirilir



EKG(elektrokardiyogram)

• EKG kalbin kasılmasını sağlayan elektriksel 

akımların kaydedilmesidir. EKG nin 

yorumlanması özel bilgi gerektirir ve 

genelde kardiyologlar tarafından yapılır.

• EKG nin yorumlanmasındaki önemli 

konular ; atım sayısı, ritim, eksen, 

hipertrofi, iskemi ve enfarktüsdür.



Kardiyak Output (Kardiyak Çıkış):

• Kardiyak output(KO) her bir 
ventrikülün bir dakikada pompaladığı 
kan miktarıdır. 

• Genellikle sol ventrikülün pompaladığı 
kan miktarı ölçülür ve KO sol ventrikül 
fonksiyonunun bir göstergesi olarak 
kabul edilir. 

• KO kalp atım hızı ile atım hacminin 
çarpımına eşittir. 



Atım hacmi

• Atım hacmi (stroke volume) herbir ventriküler 

kasılmada(herbir kalp atımında) pompalanan kan 

miktarıdır. 

• Atım hacmi diyastol sonu hacim(doluş hacmi) ile 

sistol sonu hacim(boşalma hacmi) arasındaki 

farktır. 

• Bu durumda 

– Atım Hacmi= diyastol sonu hacim-sistol sonu hacim 

dir.



Atım hacmi

• Kalp her bir atımda(atım hacmi) yaklaşık 75 ml 
kan pompalar ve dakikada da yaklaşık 70 atım 
yapar. 

• Bu durumda kardiyak output= 70*0.075=5.25 litre 
olur. 

• Yani kalp 1 dakikada 5.25 litre, bir saatte 315 litre, 
bir günde 7560 litre, bir yılda ise 2759000 litre 
kan pompalar. 

• Fakat kalp egzersiz ve stresli durumlarda bundan 
çok daha fazla miktarlarda kan pompalayabilir, 
buna kardiyak rezerv denir. 



Kardiyak rezerv

• Kardiyak rezerv kalbin kan pompalama 
potansiyelinin bir ölçüsüyken Kardiyak output 
yapılan gerçek iştir.

• Örneğin normal genç bir birey % 300-400 
oranlarında kardiyak rezerve sahipken, 
antrenmanlı bir sporcu % 500-600 oranlarında 
kardiyak rezerve sahiptir. 

• Kişilerin bu kardiyak rezerv değerlerine nasıl 
ulaştıkları yani KO bu oranlarda nasıl 
artırabildikleri Egzersiz Fizyolojisinin temel 
konularında birisidir



Kardiyak Output un 

Düzenlenmesi:

• KO nun hesaplanmasındaki formülde de

görüleceği gibi KAH ve AH dan herhangi

birsinin veya ikisi birden değişmesiyle KO

değişebilmektedir.

• KAH ve AH ise kişinin içinde bulunduğu

fizyolojik duruma göre değişebilmektedir.





KAH nın Kontrolü:

• Normal KAH SA nodunda oluşan potansiyeller 
tarafından düzenlenir. 

• SA nodu dolayısıyla da KAH otonom sinir 
sisteminin ve bazı hormonların kontrolü altındadır. 

• Sempatik stimülasyon KAH nı artırırken 
parasempatik uyarılma yavaşlatır. 

• Az da olsa ayrıca kan ısısı, pH, iyon 
konsantrasyonları, hormonlar, sinirlilik, ağrı, 
egzersiz, ateş gibi otonomik kontrolün dışındaki 
faktörlerinde KAH üzerine etkileri vardır. 



KAH na etki eden faktörler

• Yaş ve cinsiyet: yaşla giderek azalır. 
Doğumda 130, yetişkinde 70-80, kadında 
erkekten 5-10 atım/dakika daha yüksek.

• Postür: Yatar poz,isyonda ve uykuda en 
düşük, dik pozisyona geçişte artar.

• Fiziksel Aktivite/egzersiz: Egzersizin 
başlangıcından hemen önce veya egzersiz 
başlar başlamaz  artar.



AH Kontrolü-1

• Atım hacmi 3 faktöre bağlı olarak değişir.

– Sistolün başlangıcında ventrikülün içerdiği kan

miktarı (diyastol sonu volüm)

– Ventriküllerin kasılma gücü (sistol sonu volüm)

– Ortalama aortik basınç.



AH Kontrolü-2

• Bu durumda; Atım Hacmi= diyastol sonu hacim-
sistol sonu hacim, formülüne göre ventrikülün her
bir kontraksiyon öncesi ve sonrası hacminin
değiştirilmesi ile AH ve dolayısıyla da KO
değiştirilebilir.

• AH kasılma gücünün artırılması veya
azaltılmasıyla değiştirilebilir.

• Kasılma gücündeki değişiklikler 2 ana fizyolojik
faktör ile gerçekleştirilir;

1-Diyastol sonu volümün değiştirilmesi,

2-Ventriküllerin sempatik uyarılmasının değiştirilmesi.



• Ayrıca sempatik uyarılmanın artması ventrikül
kasının kasılma gücünü artırır, böylece
ventriküller sistolde daha fazla kan fırlatırlar ve
sistol sonu volüm azalır.

• Normalde her bir sistolde ventrikül içeriğinin %
40 ventrikülde kalır.

• Egzersiz gibi sempatik uyarılmanın arttığı
durumlarda ventriküllerin kasılma gücü artar ve
daha fazla kan fırlatılır, sonuçta ventrikülde kalan
kan miktarı azalır.



Venöz dönüş

• Venöz dönüşü ve basıncı etkileyen faktörler
aynı zamanda diyastol sonu volüm ve atım
hacmi üzerine de direkt etkilidirler.

• Venöz dönüşü 4 faktör etkiler;

– Bacak venlerinin refleks vazokonstruksiyonu

– İskelet kaslarının pompalayıcı etkisi

– Venöz kapaklar

– Solunum pompası



Venöz dönüş
Bacak venlerinin refleks vazokonstruksiyonu 

ve Venöz kapaklar

• Venler arterlerden daha fazla genişleyebilir
olduklarından, gerektiğinde kan deposu gibi işlev
görebilirler.

• Venöz kan depoları ven duvarındaki düz kasların
kasılmasıyla aktif olarak mobilize edilebilir.

• Alt ekstremitedeki büyük venlerde bulunan
kapaklar kanın tek yönde akışını sağlarlar

• Sempatik uyarılma venlerde bu tür bir
daralmaya(venöz tonus) yol açar, bu da venöz
basıncı ve dolayısıyla da diyastol sonu volümü
artırır.



• İskelet kası kasılmalarının oluşturduğu

ritmik basınçlar venlerdeki kanı kalbe doğru

iter, iskelet kaslarının bu etkisi iskelet kası

pompası olarak bilinir.

Venöz dönüş

Kas pompası





Venöz dönüş

Solunum Pompası

• Venöz dönüş solunum pompası olarak 

isimlendirilen mekanizma aracılığıyla solunum 

esnasında da solunum olaylarından etkilenir. 

• İnspirasyon esnasında göğüs boşluğu basıncındaki

düşme, karın içi basıncındaki yükselme venöz

basıncı artırarak kanı abdominal bölgeden kalbe

doğru yönlendirir.



Dolaşım sisteminin bölümleri

• AORT VE BÜYÜK ARTERLER

• KÜÇÜK ARTERLER VE 

ARTERİOLLER

• KAPİLLER DAMARLAR

• VENÜLLER ve VENLER



AORT VE BÜYÜK ARTERLER

• Bu damarlardaki basınç normalde 80-120 mm Hg
arasındadır.

• Aort ve diğer büyük damarlar kalpten gelen basınçlı
kana karşı koyabilmek için çok miktarda bağ dokusu ve
elastik doku içerirler.

• Normal basınç altında bu damarların duvarlarında
bulunan elastin ve kollajen lifleri gerilerek damarlara
gergin bir görünüm verirken, düşük basınçlarda
damarlar sarkık görülür.

• Büyük damarların elastikiyeti yüksek basınç deposu
olarak çalışmaları için şarttır.

• Bu damarlar büyük oldukları için küçük arterler ve
arteriollerin tersine, kan akışına karşı fazla direnç
göstermezler.



KÜÇÜK ARTERLER VE 

ARTERİOLLER

• Dolaşım sisteminin bu kısmında, kan küçük
arterlere girerken kan basıncı aortik basıncın biraz
altındadır

• Bu damarlarda kan basıncı hızlıca düşer.

• Bu damarlarda kan akımına direnç çok daha
fazladır, çünkü bu damarlar aort ve büyük
damarlardan çok daha dardır.

• Kalp tarafından kana verilen potansiyel ve kinetik
enerjinin büyük bölümü dolaşım sisteminin bu
bölümünde kaybolur.



KÜÇÜK ARTERLER VE 

ARTERİOLLER-2
• Bu damarlar her organa gidecek kanın miktarını ayarlarlar.

• Bu damarların çapları duvarlarındaki düz kaslar tarafından
tayin edilir.

• Bu kasların kasılma durumu ise sempatik sinir sistemi
tarafından salınan transmitterler tarafından tayin edilir.

• Küçük arterlerler ve arterioller aort ve büyük arterlerden
daha fazla düz kas içerirler.

• Bu damarlar çaplarını çok büyük ölçüde değiştirebilirler,

• Örneğin, arteriyoller kuvvetlice uyarıldıkları zaman hemen
hemen tamamen kapanabilirler.

• Kan hacminin yaklaşık % 20 si dolaşım sisteminin
arteriyel kısmında bulunur.





KAPİLLER DAMARLAR

• Besin maddelerinin, atık maddelerin,
kristaloidlerin ve suyun değişimi esas olarak bu
damarlarda gerçekleşir.

• Aslında kapiller damar dediğimiz şey, düz kasları
olmadığı için çaplarını aktif olarak değiştiremeyen
basit endotelyal tüplerdir.

• Endotelyal tabaka çok ince (yaklaşık 1 mikron)
olduğu için kan beslediği hücrelere çok yakındır,
Bu da kanla doku arasında madde değişimini
sağlayan diffüzyon işleminin etkili olmasını
sağlar.

• Kan hacminin yalnızca % 5 i kapiller damarlarda
bulunur.





VENÜLLER ve VENLER

• Venüller kanı kapiller damarlardan toplar ve
büyük venlere taşırlar, buradan da kalbe döner.

• Venüller ve venler dolaşım sisteminin arteryel
kısmındaki karşılıklarından çok daha geniştirler ve
kan hacminin % 75 i bu damarlardadır.

• Bu damarların duvarları arteriyel damarların
duvarlarından daha incedir ve maruz kaldıkları
basınç da arterlerinkinden daha azdır.

• Bu damarlardaki basınç az olmasına rağmen
diyastol sırasında kalbin kanla dolmasını
sağlamaya yeterlidir.



Dolaşımdaki kanın dağılımı

• Kanın 

– % 75 ven ve venüllerde 

– % 5 kapillerllerlede 

– % 20 si arter ve arteriyollerde

• %13 arterlerde

• % 7 arteriyollerde

• Bulunur.



Dolaşımın değişik bölümlerinde 

enine kesit alanlar...

• En büyük alan kapillerlerdedir,

• En küçük alan ise aortada görülür,

• Venler arterlerden daha büyük enine kesit 

alana sahiptir.



Dolaşım sisteminin değişik 

bölümlerinde basınçlar...
• Kan dolaşım sisteminde kalbin oluşturduğu basınç 

sayesinde dolaşır.

• Dolaşım sisteminin değişik bölümlerinde basınçlar 
farklıdır.

• Kan kalpten 120 mmHg lık basınçla aortaya fırlatılır, bu 
sistemdeki en yüksek basınçtır.

• Daha sonra aortadaki basınç diastol esnasında 80 mmHg 
ya düşer.

• Buna göre aortadaki basınç ortalama 100 mmHg dır, buna 
ortalama arter basıncı denir.

• Ortalama arter basıncı sol ventrikülün yenmek zorunda 
oldukları basınçtır.



Kan hacmi

Toplamın % si olarak

Kan 

basıncı 

(mmHg)

Ventrikül Arterler Venler



Dolaşım sisteminin değişik 

bölümlerinde basınçlar;

Ortalama arter basıncı
• Ortalama arter basıncı 120 mmHg lık sistolik basınç 

ile 80 mmHg lık diyastolik basınçların ortalamasıdır.

• Hesaplanması : 

– “diyastolik basınç + 1/3 nabız basıncıdır”

• Nabız basıncı= Sistolik Bas. – Diyastolik bas.

• Kan sistemik dolaşımda ilerledikçe sistemde oluşan 

direnç nedeniyle basınç düşer.

• Sağ atriyuma ulaştığında 0 mmHg ya iner.



Basınç-akım-direnç arasındaki 

ilişkiler...

• Bir damardaki kan akımı 2 faktöre bağlıdır;

– Damarın iki ucu arasındaki basınç farkı

– Damar direnci

• Akım basınç farkı ile doğru orantılı direnç 

ile ters orantılıdır.

Kan akımı (Q) = Basınç farkı(P)/Direnç ( R )

P = Kan akımı (Q) X Direnç ( R )



Total periferik direnç...

• Sistemik dolaşımda kan akımına karşı oluşan 
direnç total periferik direnç olarak ta adlandırılır.

• Periferik direnç damar uzunluğu ve kanın 
viskozitesiile ilşkili olmakla birlikte direncin 
belirlenmesinde en önemli rolü damar çapı oynar.

• Çünkü direnç yarıçapın dördüncü kuvveti ile ters 
orantılıdır.

• Damar çapı arttıkça (vazodilatasyon) direnç düşer 
basınç ve akım artar.

Damar uzunluğu (l) x Kanın viskozitesi

Damar yarı çapı (r )4
R =





Arteriyollerin etkisi

• Arteriyoller çaplarını 4 katı kadar artırıp 

azaltabilirler.

• Sistemik dolaşımda direncin 2/3 ü küçük 

arteriyollerce oluşturulur.

• Örneğin damar çapında 4 katlık bir artış 

olduğunda kan akımı teorik olarak 256 katı 

bir artış oluşur.



Kan basıncı;

Sistolik ve diyastolik basınçlar

• Sistolik basınç ventriküllerin kanı fırlatma aşamasında 
(sistol anı) ulaşılan en yüksek basıncı gösterir. 120 
mmHg dır

• Diyatolik basınç ise ventriküllerin kanı fırlatmaya 
başladıkları andaki (diyastol anı) en düşük basıncı 
gösterir. 80 mmHg dır.

• Normal genç yetişkin bireylerde kan basıncı 120/80 
mmHg dır.

• Kan basıncı yaşa göre değişebilir.

– Yeni doğanda sitolik basınç 40 mmHg, 1 ay sonra 80 mmHg

– Büyüme döneminde 100 den 120 ye doğru artabilir.

– Yaşlandıkça artabilir.



Kan basıncının düzenlenmesi;

Kontrolü

• Sistemik arterlerdeki kanın basıncı homeostazisi 

bozacak yüksek ve alçak basınların önlendiği dar 

bir sınır içerisinde tutulmalıdır.

• Bu düzenlemede 

– vazomotor merkez ve kardiyoregulatuvar merkezler, 

– baroreseptörler ve kemoreseptörler, 

– üst beyin merkezler ve düşünceler, 

– hormonlar ve kimyasal maddeler önemli rol oynar.



Kan basıncının düzenlenmesi;
Vazomotor merkez

• Beyin sapının alt bölümlerinde bulunur.
• Görevi kan damarlarının özellikle de arteriyollerin 

çapını düzenlemektir.
• Buradan çıkan sempatik sinir dalları kan damarlarında 

bulunan düz kaslar üzerinde etki gösterirler.
• Bu düz kasların daima belirli düzeyde kasılmasını 

sağlayarak vazomotor tonusu oluşturur ve böylece de 
normal arteriyel basıncın oluşumunu sağlarlar.

• Vazomotor merkezin aktivitesinin artması kan 
basıncını artırır.

• Vazomotor merkez çeşitli hormonlar ve CO2 
tarafından uyarılır

• Vazomotor merkez kvs ile ilgili özel reseptörlerden, 
üst beyin merkezlerinden ve diğer bölgelerden gelen 
uyarılardan da etkilenir.



Kan basıncının düzenlenmesi;
Kardiyoregülatuvar merkez

• Medülla oblongatanın üst bölümü
kardiyoakseleratör veya kardiyak hızlandırıcı
merkez(khm) alt bölümü ise kardioinhibitör ve
kardiyak yavaşlatıcı merkez(kym) olarak
isimlendirilir.

• İkisi birlikte kardiyoregülatuvar merkez olarak
isimlendirilir.

• Kardiyoregulatuvar merkez kardiyak outputu
etkileyerek kan basıncını etkiler.

• Çalışması Vazomotor merkezi etkileyen benzer
faktörlerce düzenlenir.



Kan basıncının düzenlenmesi;
Baroreseptörler

• Aortik ark, karotid arter, boyun ve toraks 

bölgesindeki arterlerin duvarlarında basınca 

duyarlı reseptörler bulunur.

• Bunlara baroreseptörler denir.

• Baroreseptörler arter basıncı hakkında beyin 

sapındaki merkezlere özel sinir dallarıyla 

sürekli bilgi gönderirler





Kan basıncının düzenlenmesi;
Baroreseptörler

• Arter basıncı yükseldiğinde 

– baroreseptörler gerilir ve uyarı oluşur, 

– beyin sapında bulunan kardiyak yavaşlatıcı 
merkez uyarılır, 

– kardiyak hızlandırıcı merkez inhibe edilir.

• Sonuçta kardiyak output azalır, arteriyoller 
genişler ve kan basıncı düşer.

• Arter basıncı düştüğünde tersi olaylar ile 
arter basıncı yükseltilir



Kan basıncının düzenlenmesi;
Kemoreseptörler

• Baroreseptörlerin yakınında düşük oksijen, yüksek 
CO2 ve hidrojen iyon konsantrasyonlarına duyarlı 
kemoreseptör adı verilen özel reseptörler de 
bulunur.

• O2 konsantrasyonu düşerse veya CO2 ve H iyon 
konsantrasyonları yükselirse arteriyel basınç 
düşürülür ve kemoreseptörler uyarılır.

• Buradan kalkan uyarılar vazomotor merkeze 
gönderilir, vazomotor merkez uyarılır. Böylece 
kan damarları vazokonstruksiyona uğrar, arteriyel 
kan basıncı artar.

• Kan basıncının artmasıyla kan akımı da artar.



Kan basıncının düzenlenmesi;
Üst beyin merkezleri ve düşünceler

• Kan basıncını etkilerler,

• Örneğin korku ve hiddet gibi sempatik sinir 

sitemini uyaran düşünceler vazomotor 

merkezleri de uyarır, buda arteriyollerin 

vazokonstruksiyonuna sonuçta da kan 

basıncının yükselmesine yol açar.



Kan basıncının düzenlenmesi;
hormonlar ve kimyasal maddeler

• Pek çok hormon kan basıncını etkiler,

• Örneğin renin-anjiyotensin sistemi birkaç 

saat içerisinde kan basıncını değiştirebilir.



Hipertansiyon 

• Kişilerin sistolik ve diyastolik kan basıncının 3 

farklı ölçümde 140/95 mmHg nın üzerinde ölçümü 

hipertansif olarak değerlendirilir.

• Hipertansiyon nasıl oluşur ?

– Kalbin pompaladığı kan miktarı artmış olabilir.

– Periferik damar direnci artmış olabilir.

• Daha çok periferik damar direncinin artması 

yoluyla oluşur..



Hipertansiyon nedenleri...

• Nedeni bilinmeyen-esansiyel hipertansiyon

• Renal hipertansiyon-böbreklerdeki bir 

bozukluk

• Nörojenik hipertansiyon-sinirsel kaynaklı, 

şiddet, heyecan, psikolojik stresi baskı



Kan 

basıncının 

ölçümü

• Sistolik ve diyastolik basınçlar oskültasyon yöntemiyle indirekt 
olarak ölçülür.

• Ölçüm sırasında steteskopta duyulan seslere Korotkoff sesleri 
denir.

• Nedeni sıkıştırılmış bir bölgeden geçen kanın oluşturduğu 
türbülans ile damar çeperine çarpıp titreştirmesidir.

• İlk duyulan ses esansında ölçülen basınç sistolik basıncı, sesin 
kaybolduğu anda ölçülen basınç ise diyastolik basıncı gösterir.



OTONOM SİNİR SİSTEMİNİN 

KVS ÜZERİNE ETKİLERİ

• Otonom Sinir sistemi kardiyovasküler sistemin
bileşenlerinin neredeyse tamamının fonksiyonunu
düzenler.

• Kalbin basınç oluşturma yetisini ve bunu hangi
sıklıkla yapacağını düzenler.

• Venlerin ve arteriollerin fonksiyonunu değiştirerek
dolaşımdaki akışın dağılımını düzenler.

• Bu düzenlemeyi, dolaşım sisteminin kritik
noktalarındaki kemoreseptörlerle kanın kimyasal
bileşimini ve baroreseptörlerle kanın basıncını
sürekli izleyerek yapar.


