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Çiğneme-yutma,

Sindirim,Emilim,Boşaltım
Çiğneme Yutma

 Yiyeceklerin daha küçük parçalara ayrılması, 
nemlendirilmesi ve ağızdan yemek borusuna 
gönderilmesi

Sindirim:

 Büyük besin moleküllerinin sindirim kanalında 
mekanik ve kimyasal olarak daha küçük partiküllere 
ayrılması

Emilim:

 Küçük besin moleküllerinin ince bağırsaklardan kana 
ve lenf dolaşımına geçmesi

Boşaltım:

 Sindirilmemiş ve emilmemiş maddelerin vücuttan 
uzaklaştırılması



Sindirim Organları

Çiğneme, Sindirim, emilim ve boşaltım 

olaylarının gerçekleştiği ağızdan anüse 

kadar olan bölüm.

 Sindirim kanalı

 Yardımcı-ilişkili yapılar

Her bir bölümü özel bir fonksiyona göre 

adapte olmuştur.



Sindirim kanalını 

oluşturan yapılar

Ağız, Farinks (yutak), özefagus(yemek 

borusu), mide, ince bağırsaklar, kalın 

bağırsaklar, rektum, anal kanal, anus.



Sindirim kanalı ile ilişkili yapılar

 Sindirim sisteminde sindirim kanalına 

dahil olmayan ancak sindirim sistemi 

ile ilişkili yapılar da vardır.

Bunlar;

Dişler, dudaklar, çeneler, tükrük bezleri, 

pankreas, karaciğer, safra kesesidir.



Sindirim kanalının yapısı ve 

genel özellikleri

 9 m uzunluğunda kassal bir tüptür

 Sindirim kanalının bütün bölümleri aynı 

temel doku tabakalarına sahiptir.

 Tüp tarzındaki yapıların duvarı içten 

dışa doğru; mukoza-submukoza-

muskülaris externa-seroza şeklindedir.

Karıştırmak ve ileriye doğru itmek iki 

önmeli fonksiyonudur



Ağız ve ağız boşluğu
 Ağız besinlerin vücuda girdiği bölümdür.

 Ağız yanaklar, dudaklar, dil, damak ve dişler tarafından çevrelenmiştir.

 Yanaklar ağızın yan duvarını oluşturur.

 Dudaklar ve çeneler gıdaları çiğnenebilir pozisyonda tutarak sindirime 

yardım eder.

 Dil nemlendirilmiş ve çiğnenmiş gıdaların bir bolus (topak halinde) 

olarak yutulmasına yardım etmek üzere farinkse iletilmesine yardım 

eder.

 Damak ağız boşluğunun tavanını oluşturur. Ön bölümü sert arka 

bölümü yumuşaktır. Arka bölümdeki çıkıntı küçük dili (uvula) yı

oluşturur.

 Dişler maksilla ve mandibula kemiklerindeki oyuklara yerleşmiştir. Süt 

dişi 20, daimi dişler 32 adettir.

 Ayrıca dil tat tomurcukları ihtiva eder.



Tükrük bezleri

Ağızda 3 çift geniş türkrük bezi bulunur.

 Parotid; kulağın önünde ve altında

 Submandibular;mandibulanın alt ucunun 

altında

 Sublingual;ağız tabanında dilinaltında

Bu bezler kimyasal sindirimi ağızda 

başlatırlar,

 Tükrük salgısını yada salyayı oluştururlar, 

bütün bezler içeriklerini ağız boşluğuna 

boşaltırlar.



Farinks ve özefagus 

(Yutak ve yemek borusu)
 Farinks: Ağızdan özefagusa kadar olan bölümdür. 

Farinks gıda ve hava için ortak geçiş noktasıdır.

 Özefagus (Esophagus):farinksten mideye besin taşıyan 
25 cm uzunluğunda tüp kanaldır.

 Özefagus mukus olarak isimlendirilen sindirim salgısını 
da üretir.

 Özefagusun üst ucunda bulunan sfinkter hava geçişini 
engeller.

 Özefagusun alt ucunda bulunan sfinkter ve 
yakınlarındaki kaslar mide içeriğinin özefagusa geçişini 
önler.

 Özefagusa mide içeriğinin kaçması “heartburn” a 
nedenolur.



Peristaltik hareket...

Ağızda başlatılan çiğneme hareketi 
farinkste peristalsis olarak 
isimlendirilen kasılma dalgası 
oluşturur.

 Farinkste oluşan peristaltik hareket 
gıdayı özefagusa, oradan da mideye 
doğru iter.

 Peristaltik dalga tüm sindirim kanalı 
boyunca yayılır.



Mide 

Mide gıdaların depolandığı, karıştırıldığı 

ve sindirildiği 25-30 cm uzunluğunda J 

şeklinde bir organdır.

 Yaklaşık 1 litrelik kapasiteye sahiptir.

Özefagustan gelen gıdalar midye alt 

özefageal girişten girerler ve pilor 

pompası aracılığıyla pilorik bölgeden 

çıkarak ince bağırsaklara geçerler.



Midenin bölümleri

 Mide 4 bölümde incelenir;

1. Kardia
1. Özefagusa yakın olan bölüm

2. Fundus
1. Kardiyak bölgenin üzerinde , balona benzer bir 

yapıdır ve geçici olark yiyecekleri depolar.

2. Bazen hava ile dolabilir.

3. Gövde-korpus
1. En geniş bölgedir

4. Pilorik bölge
1. İnce bağırsaklara yakınolan son bölümüdür.

2. Daralarak pilor kanalına dönüşür.



İnce bağırsaklar
 Duodenum: 

 İnce bağırsakların C şeklindeki başlangıç bölümüdür

 Yaklaşık 25 cm uzunluğundadır, 

 pankreas ve safra kesesinden gelen enzimlerin kimus 
ile karışımı sağlanarak sindirimin kalan bölümü 
tamamlanır.

 Jejenum:
 Yaklaşık 1 metre uzxunluğundadır

 Pek çok kıvrım (plika) ve villus içerir

 Sindirim ve emilim görevleri vardır

 Ileum: 
 Yaklaşık 2 metredir

 Emilimin büyük bir bölümü gerçeleştirilir

 Peyer’s patchleri (lymphoid tissue) ihtiva eder.



Villi-mikrovilli

 İnce bağırsaklardaki çıkıntılara villi 

denir,

Bunlar emilim yüzeyini artırırlar

 Villilerde ayrıca mikrovilli adı verilen 

ilave çıkıntılarda vardır.



Kalın bağırsaklar

Kimus ince bağırsakları terkettiği 

zaman sindirim tamamlanmış olur ve 

kimus kalın bağırsaklara geçer.

Kalın bağırsaklar sıvı halindeki 

kimustan su ve tuzlareın kaldırılması-

emilmesi işlevini görür



Kalınbağırsakların bölümleri

1. Çekum

2. Ascending (çıkan) 
kolon

3. Transvers kolon

4. Descending (inen) 
kolon

5. Sigmoid kolon

6. Rektum 
1. Anal kanal

2. Anüs 



Sindirim organı olarak pankreas

 Pankreas ekzokrin ve endokrin salgı 

hücrelerine sahiptir.

 Pankreas midenin hemen arkasında 

yassı uzun bir organdır.

Düedönuma açılan bir kanala sahiptir, 

bu kanaldan sindirim enzimleri salınır.



Sindirim organı olarak karaciğer

 Karaciğer vücuttaki salgı yapan en büyük 

organdır.

 Abdominal boşluğun üst bölümündedir.

 Yaygın damar ağına sahiptir ve 2 ana lobtan 

oluşur. Sağ lob sola oranla daha büyüktür.

 Hepatik hücrelerden oluşmuştur.

 Karciğere ; hapatik arter ve hepatik portal 

ven girer, hepatik ven ve safra kanalı ise 

çıkar.



Karaciğerin görevleri

 Metabolik düzenleme;portal venden alınan 
amino asit, karbonhidrat ve lipit düzeylerinin 
algılanıp ayarlanması.

 Fazla amino asitlerin üreye çevrilmesi,

 Plazma proteinlerinin sentezi,

 Vitamin ve minerallerin depolanması,

 İlaçların, zehirlerini kimyasal maddelerin 
metabolize edilmesi(detoksifikasyon),

 Depo görevi; karbonhidrat, vitamin, yağ , 
amino asit,

 Safra sentezi ve salgılanması



Safra kesesi

Karaciğerin yüzeyindeki çukurlukta 

yerleşmiş armut şeklinde bir kesedir.

 Safra kesesi karaciğerden gelen safrayı 

sindirim için gerekinceye kadar 

depolayıp, konsantre hale getirir.

 Safra kesesinin kasılması kesedeki 

safrayı boşaltır.

 Safra yağ sindirimi için gereklidir.



Kalın bağırsakların görevleri

 Emilim;

 Suyun kalan bölümleri, tuzlar ve vitaminlerin 

bazısı kalın bağırsaklardan emilir.

 Bakteriyel aktivite:

 Kalın bağırsaklarda Vit K12 ve B12 nin 

sentezinde rol alan faydalı bakteriler vardır. 

 Bu canlı veya ölü bakteriler kuru feçes 

ağırlığının % 20-25 ini oluştururlar

 Bu bakteriler intestinal gazları da oluşturur.



 Feçes oluşumu;

 Sindirim sisteminin son ürünü feçestir.

Günde yaklaşık 150 gr feçes vücuttan 
atılır (bunun 100 gr su, 50 gr ı katı 
maddedir)

 Su ve bakteriler yanında feçes yağ, 
nitrojen, safra pigmentleri, 
sindirilemeyen gıdalar (sellülöz gibi) 
ihtiva eder.

Kalın bağırsakların görevleri



 Kalın bağırsak hareketleri ve defekasyon:

 Kalın bağırsaklarda bağırsak içeriğinin 

hareketini sağlayan çeşitli hareketler bulunur.

 Bu hareketler refleks mekanizmalar ile çalışır

 Düedönokolik refleks ileum içeriğini kalın 

bağırsaklara iter,

 Gastrokolik refleks mideye besin girdiğinde kolonda 

kitle hareketini başlatır ve feçesi rektuma iter,

 Rektuma feçesin gelişi defaksyon refleksini başlatır,

 Defekasyon refleksi ile feçes anüsten dışarı atılır.

Kalın bağırsakların görevleri


