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KARDİYOVASKÜLER SİSTEM 
HİSTOLOJİSİ ve FİZYOLOJİSİ8

KARDİYOVASKÜLER SİSTEMİN GELİŞİMİ

• Kardiyovasküler sistem (KVS), embriyoda fonksiyon gösteren ilk sistemdir.
• KVS, intrauterin 3. haftanın sonuna doğru gelişmeye başlar.
• Kalp, kardiyojenik alandaki splanknik mezenşimden gelişir.
• Kalp gelişiminin en erken belirtisi 3. haftada anjiyoblastik kordonların belirmesidir.
• Kalp 22-23. günde atmaya başlar, kan akımı 4. haftada başlar. 
• 4. haftada aortik keseden gelen faringeal (aortik) arkus arterleri oluşur.

FARİNGEAL (AORTİK) ARKUSLARDAN GELİŞEN DAMARLAR:
Birinci Faringeal (Aortik) Arkus: 

• Maksiller arterin bir kısmını yapar ve eksternal karotis arteri oluşturur.  

İkinci Faringeal Arkus: 
• Orta kulaktaki stapes halkası boyunca uzanan stapedial arterlerin kökenini oluşturur.

Üçüncü Faringeal Arkus: 
• Proksimal kısımları ana karotid arteri (carotis comminis), 
• Distal kısımları ise internal karotid arteri (carotis interna) oluşturur.

Dördüncü Faringeal Arkus: 
• Arkus aortanın bir kısmını yapar. 
• Dördüncü sağ arkus aorta, sağ subklavian arterin proksimal kısmına dönüşür.

Beşinci Faringeal Arkus: 
• Hiçbir damar farklanması bırakmadan dejenere olur veya hiç gelişmez. 

Altıncı Faringeal Arkus: 
• Sağ kısmının 
ü Proksimalinden sağ pulmoner arterin proksimali oluşurken,
ü Distali dejenere olur.

• Sol kısmının
ü Proksimalinden, sol pulmoner arterin proksimali,
ü Distalinden ise duktus arteriosus oluşur.

• Duktus arteriosusun kapanmasında prostaglandin E2 azalması ve bradikinin 
görev yapar.

• Doğum sonrası duktusun açık kalmasının istendiği durumlarda alprostadil verilir.

PRİMORDİAL KALP
Kalbin primordiumu 4. ve 7. haftalar arasında 4 boşluğa bölünür: 

• Bulbus cordis, Ventrikül, Atrium ve Sinüs venosus

Bu eserin tüm hakları TUS-DATA A.Ş.’ye aittir. Yıllar boyunca verilen nice emek, zahmet, 
güncelleme telif ve yayın harcamaları ile bugünkü haline gelmiştir.

Bu eserin yasal olmayan yollarla (fotokopi, PDF vb.) edinilmesi iki açıdan daha yasak ve ahlak 
dışıdır.

1. Telif hukuku ve kanunlar açısından yasak ve cezaya tabidir.
2. Bütün inançlar açısından “yasak” ve “haram” dır. Kul hakkıdır ve TUSDATA ya da emeği 

geçen herhangi bir yazarımız, kul haklarını hiçbir şekilde helal etmeyeceğini ve bir çeşit 
“hırsızlık” yoluyla elde edilen yayınımızın fayda etmemesini gönülden dilediklerini açıkça 
deklare etmektedir.

Bu esere gerçekten ihtiyacı olan öğrenci arkadaşlarımızın; şubelerimize yazılı başvurması ve 
incelememiz durumunda, iyi niyetle ve cömertçe hediye etmeye hazır olduğumuzu da deklare 
ediyoruz.

Mülkiyet haklarına tecavüz ne kadar çirkinse; mülkiyet haklarına saygı da o kadar asil bir 
duruştur.

TUSDATA

ASLA HELAL ETMİYORUZ
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Kalbin embriyolojik gelişimi

Üç çift ven sistemi, primordial kalbe boşalır:

1. Vitellin sistem, portal sisteme dönüşür.
2. Kardinal sistem, kaval sisteme dönüşür.
3. Umblikal sistem, doğumdan sonra geriler.

DOĞUM SONRASI DÖNÜŞÜMLER
• Foramen ovale, fossa ovalise,
• Ductus venosus, ligamentum venosuma,
• Ductus arteriosus, ligamentum arteriosuma dönüşür.
• Umbilikal ven, ligamentum teres hepatise, 
• Umbilikal arterlerin büyük kısmı intraabdominal ligamentlere dönüşürken,proksimal 

kısmı arteria vezikalis süperiora dönüşür.

 
Fetal dolaşım
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@ Fetal Dolaşım

• Prenatal dönemde akciğerlerde gaz alış-verişi olmaz.
  Pulmoner arterler vazokonstrikte haldedir ve kan akımı sıfıra yakındır.
• Fetusa temiz kan umblikal ven aracılığı ile gelir.
  Temiz kanın yarısı duktus venosus ile doğrudan vena cava inferiora geçer.
  Diğer yarısı ise karaciğer sinüzoidlerine dolup hepatik venle vena cava inferiora 

geçer.
• Alt ekstremiteden gelen kirli kanla umblikal venden gelen temiz kan v.cava inf‛da 

karışır.
• Kan sağ atriyuma gelir, foramen ovale ile sol atriyuma oradan sol ventriküle geçer. 
• Aorta ile kalbi terkeder.
• Aorta asendensdeki kanın %65‛ i umblikal artere, %35‛i ise alt ekstremiteye gider.
• Üst ekstremitenin ve beynin kirli kanını toplayan vena cava süperior, O2 içeriği en 

düşük damarlardan biridir.
• Umbilikal ven, O2 içeriği en yüksek damardır.
• Fetal dolaşımda sağ atriyuma gelen kan, foramen ovale ile sol atriyuma oradan sol 

ventriküle geçtiği için fetal dolaşımda sol ventrikülde atım hacmi ve debi sağ 
atriumdan daha yüksektir. 

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HİSTOLOJİSİ

Damar katmanları

KAN DAMARI TABAKALARI
• Kan Damarları Üç Tabakadan Oluşur:

Tunika İntima: 
• Damarın en iç tabakasıdır. 
• Tek kat endotel hücrelerinden oluşur.
• Arterlerin intima tabakası elastin içeren lamina elastika interna ile tunika 

medyadan ayrılır. 
Endotel hücreleri:

• Nitrik oksit ve endotelin gibi maddeleri üretirler.
• Anjiyotensin I’in anjiyotensin II’ye dönüşümü akciğer endotelinde gerçekleşir. 
• Özellikle arter endoteli Weibel-Palade cisimlerini içerir. 
• Bu cisimler pıhtılaşmada etkili selektin ve von Willebrand faktör içerirler. 
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• Endotelin’nin antitrombojenik etkisi vardır, koagülasyonu engeller. 
• Endotel hasarında, subendotelyal bağ dokusu trombosit agregasyonunu indükler. 

Tunika Medya:
• Düz kas hücrelerinin oluşturduğu tabakadır. 
• Elastik lifler, retiküler lifler (tip III kolajen), proteoglikanlar ve glikoproteinler içerir.
• Arterlerde medyayı adventisyadan ayıran lamina elastika eksterna mevcuttur.

Tunika adventisya:
• Kollajen ve elastik liflerden oluşur, tip 1 kollajen bulunur. 
• Büyük damarlarda, adventisya ve medyanın dış kısmında damarları besleyen vasa 

vasorumlar bulunur.

Damarların sınıflandırılması ve damar katmanları

DAMARLARIN SINIFLANDIRILMASI

Büyük (Elastik) Arterler: 
• Kanı kalpten boşaltan ve diyastolik basıncın oluşumundan sorumlu damarlardır. 
• Büyük elastik arterler kan akışının düzenli olmasına yardımcı olur. 
• Elastik arterler aort ve büyük dallarını kapsar. 
• Karotis kommunis arterinin çatallanma bölgesinde Karotid Cisimler bulunurlar.
 Esas olarak düşük O2 basıncına, kısmen de CO2 ve H+ artışına duyarlıdırlar.
 Tip I hücrelerde dopamin, serotonin ve adrenalin içeren çok sayıda vezikül bulur. 
 Tıp II hücreler destek hücreleridir.
• Karotis interna arterindeki genişlemeler Karotid Sinüslerdir. 
 Kan basıncına duyarlı reseptörlerdir (baroreseptörler).

Orta Boy (Müsküler) Arterler: 
• Pompalanan kanı vücuda dağıtan damarlardır.
• İnternal elastik lamina belirgindir. 
• Tunika medyada 40 katmana varan bol düz kas hücresi bulunur. 
• Müsküler arter olarak da adlandırılırlar.
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Arteriyoller: 
• Direnç damarlarıdır. 
• Kapiller yatağa kan akımını düzenlerler.
• İntima incedir, medya genellikle sarmal ya da iki kat düz kas hücresinden oluşur. 
• Çok küçük arteriyollerde iç ve dış elastik lamina bulunmaz. 

Metarteriyoller: 
• En uç arteryel damarlardır.
• Prekapiller sfinkterlerle kanın kapillerlere geçişini kontrol ederler.
• Tunika intima ve adventisyaları çok incedir. 
• Tunika medyaları kesintili düz kas hücrelerinden oluşmuştur.

Prekapiller sfinkter - metarteriyol - postkapiller venül

Arteriyovenöz Anastomozlar: 
• Arter ve venler arasındaki direkt bağlantılardır. 
• Arteriovenöz anastomozların tümünde sinir sonlanmaları bulunur.
• Kan basıncı, kan akımı ve vücut sıcaklığı düzenlenmesinde etkilidir. 
• Parmak uçlarında, tırnak yataklarında ve kulaklarda daha karmaşık anastomoz yapıları 

vardır. Bunlara glomus (çoğulu glomera) denir. 

Kapillerler:
• Metarteriyoller kapillerleri oluşturucak şekilde dallanırlar. 
• O2, CO2 ve besin alış-verişinin olduğu değişim damarlarıdır.
• Toplam kesit alanı en fazla olan damarlardır.
• Dolayısıyla kan akış hızının en yavaş olduğu damarlardır.
• Kapiller ağın yoğunluğu, dokunun metabolik aktivitesi ile ilişkilidir.
• Kapillerlerde kanın kesikli akmasına vazomosyon denir (En etkili O2 azalması) 
• Kalp, kan ve lenf damarlarının iç yüzeyi endotelle (tek katlı yassı epitel) döşelidir.
• Kapil lerler ve postkapil ler 

venüllerde endotel hücrelerinin 
etrafını kısmen saran perisit 
hücresi bulunur.  

• Perisitlerde miyozin, aktin ve 
tropomiyozin bulunur (kasılma 
işlevi).

• Doku yaralanmasından sonra, 
perisitler yeni kan damarı 
ve bağ dokusu hücrelerini 
oluşturmak üzere çoğalıp 
onarım sürecine katılır. Perisit

 


