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KANDA KARBON DİOKSİT VE OKSİJEN TAŞINMASI 
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• Akciğer toplardamarı
• Kalbin sol kulakçığı
• Kalbin sol karıncığı
• Aort
• Organ atardamarı

• Akciğer atardamarı
• Kalbin sağ karıncığı
• Kalbin sağ kulakçığı
• Alt ya da üst ana toplardamarı
• Organ toplardamarı
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Doku ve Alveol Kılcallarında Meydana Gelen Olaylar

Doku kılcallarında gerçekleşen olaylar Alveol kılcallarında gerçekleşen olaylar
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Kandaki CO2 artışı

Kan pH'sinin düşmesi

BOS da H2CO3 artışı

Kandaki O2 azalışı Aort ve karotit arter

duvarındaki reseptörler

uyarır

uyarır

Omurilik soğanı

uyarır

Soluk alışverişini düzenleyen merkezler:

Omurilik soğanı:

Genel merkez. İstemsiz soluk 

alıp vermeden sorumlu

Uç Beynin solunum merkezi:

İstemli soluk alıp

vermeden sorumlu

Pons:

Soluk alıp verme ritmini düzeneme

SOLUK ALIP VERMENİN SİNİRSEL DENETİMİ

Omurilik soğanındaki 

reseptörler

Solunumun hızı ve 

derinliği artar

Diyafram kası ve 

kaburgalar arası 

kaslar

Kandaki O2 düzeyinin solunum 
kontrol merkezleri üzerinde pek bir 
etkisi yoktur. Ancak O2 düzeyi çok 
azalırsa aort ve karotit artelerdeki

reseptörler tarafından solunum 
merkezlerine uyarı gönderilir.



KARBON MONOKSİT ZEHİRLENMESİ VE VURGUN OLAYI

Solunan havada CO (karbon monoksit) varsa hemoglobin 

bu bileşik ile O2 ve CO2'ye nazaran daha kolay birleşir. 

Vücut hücrelerine yeterince O2 taşınamadığı için CO 

zehirlenmesi yaşanır.

Atmosfer basıncındaki ani düşüşler kanda bulunan 

çözünmüş haldeki gazların özellikle de azotun gaz haline 

geçerek kabarcıklar oluşturmasına ve damarları tıkamasına 

neden olur. Dalgıçların hızlı bir şekilde yüzeye çıkmaları ya 

da uçak kabin basıncının düşmesi gibi durumlarda ortaya 

çıkan bu olaya vurgun denir. Ölümle sonuçlanabilir.



NOT

Deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkıldıkça,

• Atmosfer basıncı düşer. Çünkü içinde oksijenin de bulunduğu atmosferik 
gazlar yerçekiminin etkisinden uzaklaşarak uzaya kaçar.

• Oksijenin azalması, dokularımıza yeterli oksijen gitmemesine neden olur.

• Dokularımızdaki karbon dioksit miktarı arttığı için pH düşer. Bu durum 
omurilik soğanını uyarır.

• Solunumun derinliği ve hızı artar. (Derin solunum uzun süre devam ederse 
kandaki karbon dioksit ciddi boyutlarda azalacağından bu sefer soluk alıp 
verme hızında ciddi düşüşler ve düzensizlikler yaşanmaya başlar. Ayrıca dış 
başıncın düşüyor olması iç basıncı arttırıcı etkiler yaratır. Burun kanaması, 
bronşlarda daralma, dokularda ödem oluşumu yapabilir ).

• Kalp atış hızı artar. Stres hormonlarının kandaki miktarı artar.

• Eğer ki uzun süre böyle bir ortamda kalınırsa, böbrek ve karaciğerden kana eritropoietin hormonu salgısı artar ve bu sayede kandaki 
alyuvar miktarı arttırılarak, atmosfer oksijeninden deniz seviyesindeyken kullandığımız ölçüde kullanmamız sağlanmış olur.

• Ancak bu durum, kan akışkanlığını azaltarak, kanın pıhtı oluşturmasına neden olabilir. Bu ise dolaşım bozukluklarına ve kalbin yükünün 
artmasına neden olabilir.



BOHR ETKİSİ

Hücresel solunum sonucu açığa çıkan CO2 suyla birleşerek karbonik asit oluşturur. Ortamdaki H iyonu miktarı 
artarak, pH azalır. H iyonları hemoglobinin yapısını etkileyerek ortama daha fazla oksijen bırakmasına neden 

olur. Bu sayede aktivite sırasında hücrelerin artan oksijen ihtiyacı daha iyi karşılanmış olur.

pH: 7.4

pH: 7.2


