
Dolaşım sistemi-1

1.Kalp yapısındaki odacıkları yazınız?
   1. .......................          2. ............................      3. ............................   4. ...........................    

2.Kalbin tabakalarını içten dışa doğru sırayla yazınız.
     1. .....................            2. ........................               3. ...........................
     
3. Kalbe giriş çıkış yapan damarlarla ilgili boşlukları doldurunuz.
    a. Kalbe temiz kan getiren damar,        .......................  
    b. Kalpten temiz kan götüren damar,   ........................
    c. Kalbe kirli kan getiren damar,          .........................
    d. Kalpten kirli kan götüren damar,      ......................
    

4.Kalbin sağ kulakçığı ile sağ karıncığı arasındaki kapakçık , ....................................
   Kalbin sol kulakçığı ile sol karıncığı arasındaki kapakçık, ........................................ 
 
5. Kalbin elektriksel kontrolünü sağlayan yapılar hangileridir?
    1.                                    2.                                  3.                                    4.                                

6.Kulakçıklar kasıldığında ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , karıncıklar kasıldığında............................. kapakçıklar
   açılır.

7. Kalp atış hızını etkileyen faktörlerle ilgili ,
     Artıranlar;                                             Azaltanlar;
     .......................... sinir                             ......................... sinir
     ......................... hormon                         .............................. hormon

8.Büyük tansiyon ve hipertansiyon kavramları aynı kavramlar mıdır?Açıklayınız

9.Aşağıdaki yapılar hangi damar çeşitlerinde bulunur?
                                                       Atardamar              Kılcaldamar            Toplardamar
  Bol elastik lif                                   ...........                    .............                  ..........
  Düz kaslar                                        ..........                     ............                   ..........
  Endotel tabaka(epitel hücre)            ...........                   ..............                  ............
  Bağ doku                                          ............                   .............                   ...........
  Yarımay kapakçıkları                      .............                  .............                   ............

10. Tokken kapı toplardamarı, açken karaciğer üstü toplardamarı glikoz bakımından zengindir. 
   Nedenini açıklayınız.
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11.Aşağıda verilen faktörlerden hangileri atardamar ve toplardamarlarda kan hareketine etki eder?
                                                                  Atardamar                  Toplardamar
  Karıncıkların kasılması
  Kulakçıkların gevşemesi
  Düz kasların kasılması
  Çizgili kasların kasılması
  Yarımay kapakçıkları
 

12.Kan ile doku sıvısı arasındaki madde alışverişi Starling hipotezi ile açıklanır.
   Buna göre;
   Kılcaldamarın atardamar ucunda kan basıncı kanın ozmotik basıncından ....................
   Kılcaldamarın toplardamar ucunda kan basıncı kanın ozmotik basıncından ........................
   Doku sıvısına madde geçişi .......................... ucunda daha fazladır.
   Kan damarına madde geçişi ........................... ucunda daha fazladır.

13.Doku sıvısının normalden fazla olmasına ödem denir. Aşağıda verilen faktörlerin ödemi artırıp 
   artırmadığını yazınız.
   Kan basıncının normalden fazla olması .......................
   Kan ozmotik basıncının normalden fazla olması ..........................
   Doku sıvısının ozmotik basıncının artması ..............................
   Lenf damarlarının tıkanması .........................
  Aldosteron hormonunun fazla salgılanması ......................

14. Küçük kan dolaşımı ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, başlar, .............................. biter.
      Büyük kan dolaşımı .............................. başlar, .............................. biter.

15.Aşağıdaki damarların oksijen bakımından zengin veya fakir olduğunu belirtiniz.
    Akciğer atardamarı ................
    Akciğer toplardamarı ..............
    Karaciğer atardamarı ...............
    Karaciğer toplardamarı .................
    Kapı toplardamarı ................
 
16. Serum ile kan plazması arasındaki fark nedir?
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