
1 

 

 

LENFATİK SİSTEM FİZYOLOJİSİ 

Doç. Dr. Melek Serpil Talas 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi,  

 

Giriş 

Lenfatik sistem sıvının interstisyel alandan kana akmasını sağlayan bir yoldur. Lenfatiklerin 

en önemli işi proteinler ve bazı büyük partiküller gibi, kapiller kana doğrudan absorbsiyonu 

mümkün olmayan maddeleri doku aralıklarından uzaklaştırılmasıdır. 

Lenfatik sistemin 3 ana fonksiyonu vardır. Bunlar: 

1- Dokuların sıvı dengesinin ayarlanmasına yardım eder. Her gün yaklaşık 30 litre sıvı kan 

kapillerinden hücreler arası (Intraceluler aralık)  bölgeye  geçiş yapar. Bunun  27 litresi tekrar 

kan kapillerlerine geri döner. Hücreler arası sahada kalan yaklaşık 3 litrelik  sıvı, lenf 

kapillerlerindeki lenfa'dır. Lenfa, lenf damarları yolu ile venöz sisteme taşınarak dolaşım 

sistemine geri döner. 

2- Lenfatik sistem, immun sistemin bir parçası olarak da tanımlanabilir.   

3- Sindirim sisteminden yağların ve diğer besinlerin emilmesine yardım eder.  

Vücudun aşağı kısmından gelen lenf torasik kanal ile (Ductus lymphaticus sinister =Ductus 

thoracicus) akarak sol internal juguler ven ile subclaviyan venin birleşim noktasında venöz 

sisteme boşalır. Başın sol kısmı, sol kol ve göğüs bölgesinin çeşitli kısımlarından gelen lenf 

de venlere karışmadan önce torasik kanala gelir. Boyun ve başın sağ kısmından, sağ kol ve 

toraks bölümlerinden toplanan lenf ise sağ lenfatik kanalına Ductus lymphaticus dexter karışır 

ve daha sonra sağ subklaviyan ven ile internal juguler venin birleşim noktasından venöz 

sisteme boşalır. 

Lenfatik Akım Hızı  

Dinlenme halindeki bir insanda torasik kanaldan saatte 100 mililitre, diğer kanallardan da 20 

mililitre olmak üzere saatte 120 ml ve günde 2-3 litre lenf akımı vardır. 

İnterstisyel Sıvı Basıncının Lenf Akımı Üzerine Etkisi. İnterstisyel sıvı basıncı -6 

mmHg’dan daha negatif olduğunda lenf akımı yavaştır. Bu basınç 0 mmHg’nın (atmosferik 

basınç) biraz üzerine doğru yükseldikçe akımın 20 kat veya daha fazla arttığı görülür. Bu 

nedenle interstisyel sıvı basıncını artıran herhangi bir faktör normalde lenf akımını da arttırır. 

Bu faktörler: 

 Kapillerin basıncın yükselmesi 

 Plazma kolloid ozmotik basıncın düşmesi 
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 İnterstisyel sıvı proteinlerinin artması 

 Kapiller permiabilitenin artması 

Lenfatik Pompa Lenf Akımını Arttırır 

Bütün lenfatik kanallarda valfler vardır. Torasik lenf kanalı gibi çok büyük bir lenf damarında 

lenfatik pompa 50-100 mmHg ya kadar çıkabilen basınçlara neden olabilir.  

Lenfatiklerin Dıştan, Aralıklı Sıkıştırılmasına Bağlı Pompalama 

Lenf damarlarının intrensek kasılması ile meydana gelen pompolamaya ek olarak aralıklı bir 

şekilde lenf damarını sıkıştıran herhangi bir eksternal faktör pompolamaya neden olabilir. 

Önem sırasına göre bu faktörler şu şekildedir: 

 Çevredeki vücut kaslarının kasılması  

 Vücudun çeşitli kısımlarının hareketi 

 Arteriyel pulsasyonlar 

 Damar üzerinde vücut dışı objeler tarafından bası yapılması 

Lenfatik pompa egzersiz sırasında çok aktif bir rol oynayarak lenf akımını 10-30 kez 

artırabilmektedir. Diğer taraftan dinlenme durumunda lenf akımı hemen hemen sıfıra iner. 

Lenf akımını belirleyen faktörlerin özeti 

Lenf akımını belirleyen iki temel faktör: 

1- İnterstisyel sıvı basıncı 

2- Lenfatik pompanın aktivitesi 

Kabaca denilebilir ki; lenf akım hızı interstisyel sıvı basıncı ve lenfatik pompanın aktivitesi 

tarafından belirlenmektedir. 

 

Yararlanılan Kaynaklar  

1. Cooper GM, Housman KE. The cell: A moleculer approach, ASM Pres, Washington, 2004 

2. Guyton AC, Hall JE. Tıbbi Fizyoloji. Çev. Ed. H. Çavuşoğlu, Nobel Kitabevi, 2007 

3. Ganong WF. Review of Medical Physiology. Appleton Lange, 2003. 

4. Vander-Sherman-Luciano, Human Physiology, 2004 

5. Berne & Levy “Principle of Physiology, 2004 
 


