HAYVANLARDA DOLAŞIM SİSTEMİ
Hayvanlarda Dolaşım Sistemleri:
Hayvanlarda Dolaşım Sistemleri:
Gelişmiş Yapılı Hayvanlarda Dolaşım Sisteminin Görevleri:
-çok hücreli canlılarda besin ve oksijenin dokulara taşınması, doku ve
-besinlerin vüut hücrelerine ulaşmasını sağlamak
organlarda oluşan atık maddelerin boşaltım organlarına taşımasını
-hücrelerde oluşan metabolizma atıklarını boşaltım organlarına taşımak
sağlayan sisteme dolaşım sistemi denir.
-vücut ısısının vücudun her tarafına eşit olacak şekilde dağılmasını sağlamak
-dolaşım sistemleri vücut sıcaklığının düzenlenmesinde, bağışıklığın
-oluşan hormonların hedef doku ve organlara taşınmasını sağlamak
sağlanmasında, hormonal düzenleme gibi pek çok görevleri vardır.
-vücudun bağışıklık sisteminin sağlanmasına yardımcı olmak
-bir hücreli canlılarda dolaşım sistemi yoktur. Aynı zamanda bazı
-vücudu mikroplara karşı korumak
hayvanlarda dolaşım sistemi varken bazı hayvanlarda dolaşım sistemi
yoktur.
Hayvanlarda yapı ve görev bakımından farklılık gösteren iki çeşit dolaşım sistemi bulunur: açık dolaşım sistemi ve kapalı dolaşım sistemi
Açık Dolaşım Sistemi:
Kapalı Dolaşım Sistemi:
-sadece bazı omurgasız hayvanlarda görülür.
-bazı omurgasızlar (toprak solucanı mürekkep balığı, sülük) ve tüm
-omurgasız hayvanlardan yumuşakçalar, dersidikenliler, eklembacaklılar gibi
omurgalılarda görülen dolaşım sistemidir.(omurgalılarda sadece bu sistem vat
omurgasız hayvanlarda görülür.
unutma!)
-açık dolaşım sisteminde doku sıvısı ile kan birbirine karışmış şekilde bulunur ki
-bu dolaşım: kalp, damar ve dokusu sıvısından(kan) oluşur.
buna hemolenf denir.
-kan hiçbir şekilde damar dışına yani sistem dışına çıkmaz.
-bu sistemde gelişmiş bir kalp yapısı yoktur ancak bazı damarlar güçlü şekilde
-kalp tarafından pomplanan kan atar damarlar, burdan kılcal damarlara,
kasılarak kalp görevi görür.
buradan da toplar damarlarla kalbe geri gelir.
-kalp görevi gören güçlü damarların kasılılmasıyla kan vücut boşlukları olan
-madde alış verişi kılcal damarlarla doku sıvısı arasında gerçekleşir.
sinüslere dolar.
-kalbin kanı pompalaması ve kanın damar dışına çıkmamasından dolayı kan
-hücrelerle, kan sıvısı arasındaki madde alış verişi vücut boşluklarında
akış hızı yüksektir.
gerçekleşir.
-kapalı dolaşım sisteminde solunum gazları dolaşım sistemi tarafından taşınır.
-artık maddeler bakımından kirlenen kan kalbin gevşemesi ile kalbe geri döner.
-kapalı dolaşım sisteminde O2 ve CO2 taşıyan pigmentler bulunur.
-açık dolaşımda genellikle kılcal damar yoktur.(bazılarında var: solungaç
-kapalı dolaşım sisteminde kan solunum gazlarını taşır ve solunum gazlarını
solunumu yapanlarında)
taşıyan pigmentler yer alır.
-bu dolaşımda gerek kalbin olmaması, kanın vücut boşluklarına dağılmasından
dolaşım hızı çok düşüktür.
-açık dolşaım sistemi enerji ihtiyacının az olduğu hayvanlarda görülür.
-trake solunumu yapan böcekler gibi canlılardaki açık dolşaım sisteminde
solunum gazlarını taşıyan hemoglobin pigmenti yer almaz.
-trake solunumu yapanlarda dolaşım sistemi ile solunum sisteminin bağlantısı
bulunmamaktadır.
-açık dolaşımın genel olarak görevi: besin ve atıkları taşıma şeklindedir.

HAYVANLARDA DOLAŞIM SİSTEMİ
Omurgalılarda Dolaşım Sistemi:
Omurgalılarda Dolaşım Sistemi: Omurgalılarda sadece kapalı dolaşım sistemi bulunur. Dolaşım sistemi kalp, atar damar, kılcal damar ve toplar damardan oluşur.
Madde alış verişi kılcal damar ile doku sıvısı arasında meydana gelir. Kan hiçbir zaman damar dışına çıkmaz.
Atar damarları toplar damara bağlayan kılcal damarlar bulunur. Balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memelilerde dolaşım başlıkları altında incelenir.
a-Balıklarda Dolaşım Sistemi:
-balıklarda dolaşım sisteminde kalp iki gözlüdür: Bir kulakçık ve bir
karıncıktan oluşur, kalpte her zaman kirli kan bulunur.
-balıkların kalplerinde her zaman kirli kan(oksijence fakir kan)bulunur.
-kalpte bulunan kirli kan temizlenmek üzere solunum organlarına
gönderilir.
-solunum organlarında temizlenen kan kalbe uğramadan vücuda
dağılır bundan dolayı balıklarda küçük kan dolaşımı yoktur.
-balıklarda kanın vücutta dolaşım hızı diğer omurgalı hayvan sınıflarına
göre daha düşüktür.
-balıkların vücutlarında temiz ve kirli kan ayrı ayrı dolaşır. Yani kirli ve
temiz kan hiçbir zaman karışmaz.

b-Kurbağalarda Dolaşım Sistemi:
-balıkların aksine kurbağaların kalpleri iki kulakçık ve bir karıncıktan
oluşur.
-vücutta temizlenen kan toplar damarlar kalbin sağ kulakçığına
getirilir.
-solunum organında temizlenen kan kalbe geri geldiği için küçük kan
dolaşımı görülür.
-solunum organlarında temizlenen kan sol kulakçığa gelir buradan tek
olan karıncığa geçer.
-karıncıkta kirli ve temiz kanlar karışır.
-karıncıkta karışık kan olduğu için vücutta karışık kan dolaşır. Vücutta
emize ve kirli kan birlikte dolaşır.
-kurbağalar su altında bulunduklarında kalbin kasılmasıyla kan
akciğerlere gönderilmez bunun yerine deri solunum desteklenir.
-su altında gaz alış verişi sadece deri solunumu tarafından yerine
getirilir.
-kurbağalar değişken ısılı yani soğuk kanlı veya ektoderm ısılı
hayvanlardır.
-sağ kulakçığa gelen kan kasılma ile tek olan karıncığa geçer.
-soğuk kanlı yani değişken ısılı hayvanlardır.
c-Sürüngenlerde Dolaşım Sistemi:
-sürüngenlerin kalp yapısı kurbağalarınkine benzerlik gösterir.
-sürüngenlerde kalp iki kulakçık ve bir karıncıktan oluşur.
-karıncıkta temiz ve kirli kanın tamamen karışmasını önleyen yarım
perde bulunur.
-yarım perde temiz ve kirli kanın tamamen karışmasını önler.
-karıncıkta temiz ve kirli kan kısmen karışmasına rağmen vücutlarında
karışık dolaşır.
-timsahların kalpleri dört odacıklıdır.
-akaciğer atar damarı ile aort atar damarı arasında panizaa denilen bir
bir kanal bulunur.
-timsahların kalplerin temiz ve kirli kan karşmaz ama kalbin çıkışında
panizza denilen bir kısımda temiz ve kirli kanlar karışır.
-panizaa kanalında temiz ve kirli kanın karışması timsahlar su altında
iken gerçekleşir.
-timsahlar su dışında bulunduklarında paniza kanlında kirli ve temiz
kan birbirine karışmaz.
-kurabağa ve sürüngenlerin vücutlarında karşık kan dolaştığı iki bu
hayvanların vücut ısıları sabit değildir. Kurbağa ve sürüngenlerin vücut
sıcaklıkları çevre şartlarına göre değişir.
d-Kuş ve Memelilerde Dolaşım Sistemi:
-kuş ve memelilerde kalp dört odacıklıdır.
- üstte iki kulakçık ve altta iki karıncık bulunur.
-karıncıklar arasından tam perde bulunur.
-sağ kulakçık ve sağ karıncıkta kirli kan bulunurken sol kulakçık ve sol
karıncıkta temiz kan bulunur.
-kalplerinde temiz ve kirli kanlar karışmadığı için vücutlarında temiz ve
kirli kanlar ayrı yarı dolaşır.
-kalbin sol tarafında temiz kan bulunurken kalbin sağ tarafında kirli
kan bulunur.
-sağ kulakçığa vücuttan gelen kirli kan dolarken sol kulakçığa solunum
organlarından temizlenen kan gelir.
-kuşlarda kalpten çıkan aort sağa doğru yay çizerken(sağa dönme),
memelilerde kalpten çıkan aort damarı vücudun sol kısmına doğru
yönelir.

