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�� Sindirim sistemi kendisine sunulan besin Sindirim sistemi kendisine sunulan besin 
maddelerinden enerji ve maddelerinden enerji ve metabolikmetabolik yapyapıı tataşşlarlarıınnıı
ççııkarmak ikarmak iççin in ççalalışıışır. r. 

�� Bu sBu süürereççte ilk ate ilk aşşama ama ççok iyi koordine edilmiok iyi koordine edilmişş
hareketlerin yiyecek maddelerini hareketlerin yiyecek maddelerini 
parparççalamalaralamalarııddıır. r. 

�� İİkinci akinci aşşama ise yiyecek maddelerinin emilecek ama ise yiyecek maddelerinin emilecek 
kadar kkadar küçüüçük hale getirilmesi ik hale getirilmesi iççin, in, ççok sayok sayııda da 
enzimlerle karenzimlerle karışışttıırrıılmaslmasııddıır. r. 

�� ÜçüÜçüncncüü aaşşama ise parama ise parççalanmalanmışış besin besin 
maddelerinin emilmesidir.maddelerinin emilmesidir.



SindirimSindirim--EmilimEmilim

Sindirim:Sindirim:

�� BBüüyyüük besin molekk besin moleküüllerinin sindirim llerinin sindirim 
kanalkanalıında mekanik ve kimyasal olarak nda mekanik ve kimyasal olarak 
daha kdaha küçüüçük partikk partiküüllere ayrllere ayrıılmaslmasıı

Emilim:Emilim:

�� KKüçüüçük besin molekk besin moleküüllerinin ince llerinin ince 
babağığırsaklardan kana ve lenf dolarsaklardan kana ve lenf dolaşışımmıına na 
gegeççmesimesi



Sindirim sisteminin ana Sindirim sisteminin ana 
fonksiyonlarfonksiyonlarıı 4 tanedir.4 tanedir.

�� MotiliteMotilite::
�� Yiyeceklerin kYiyeceklerin küçüüçük park parççalara balara bööllüünmesini, nmesini, 

karkarışışttıırrıılmaslmasıınnıı ve iletilmesini save iletilmesini sağğlayan kas aktivitesidir.layan kas aktivitesidir.
�� SekresyonSekresyon: : 

�� Enzimler, mukus ve elektrolitlerden oluEnzimler, mukus ve elektrolitlerden oluşşan sulu san sulu sııvvıınnıın n 
salgsalgıılanmaslanmasııddıır. r. 

�� Sindirim:Sindirim:
�� BBüüyyüük besin molekk besin moleküüllerinin sindirim kanalllerinin sindirim kanalıında mekanik nda mekanik 

ve kimyasal olarak daha kve kimyasal olarak daha küçüüçük partikk partiküüllere ayrllere ayrıılmaslmasıı..
�� Emilim(Emilim(AbsorpsiyonAbsorpsiyon): ): 

�� ParParççalanan kalanan küçüüçük molekk moleküüllerin organizma tarafllerin organizma tarafıından ndan 
alalıınmasnmasııddıır. r. 

�� DiDiğğer bir ifadeyle ker bir ifadeyle küçüüçük besin molekk besin moleküüllerinin ince llerinin ince 
babağığırsaklardan kana ve lenf dolarsaklardan kana ve lenf dolaşışımmıına gena geççmesi.mesi.



��Sindirim sistemi basit olarak Sindirim sistemi basit olarak 
aağığızda bazda başşlaylayııp anp anüüste sonlanan ste sonlanan 
bir kanal sistemi ve bununla bir kanal sistemi ve bununla 
irtibatta bulunan salgirtibatta bulunan salgıı bezlerinden bezlerinden 
oluoluşşur.ur.



Sindirim kanalSindirim kanalıı

�� Sindirim ve emilim olaylarSindirim ve emilim olaylarıınnıın n 
gergerççekleekleşştitiğği ai ağığızdan anzdan anüüse kadar olan se kadar olan 
bbööllüüm.m.

�� Her bir bHer bir bööllüümmüü öözel bir fonksiyona gzel bir fonksiyona gööre re 
adapte olmuadapte olmuşştur.tur.

Bu yapBu yapıılar;lar;
�� AAğığız, z, FarinksFarinks (yutak), (yutak), öözefaguszefagus(yemek (yemek 

borusu), mide, ince baborusu), mide, ince bağığırsaklar, kalrsaklar, kalıın n 
babağığırsaklar, rektum, anal kanal, rsaklar, rektum, anal kanal, anusanus..



Sindirim Organları



Sindirim sıralama



Sindirim kanalSindirim kanalıı ile iliile ilişşkili yapkili yapıılarlar

�� Sindirim sisteminde sindirim kanalSindirim sisteminde sindirim kanalıına na 
dahil olmayan ancak sindirim sistemi dahil olmayan ancak sindirim sistemi 
ile iliile ilişşkili yapkili yapıılar da vardlar da vardıır.r.

�� Bunlar;Bunlar;

�� DiDişşler, dudaklar, ler, dudaklar, ççeneler, eneler, ttüükrkrüükk bezleri, bezleri, 
pankreas, karacipankreas, karaciğğer, safra kesesidir.er, safra kesesidir.



Sindirim kanalSindirim kanalıınnıın yapn yapııssıı

�� Sindirim kanalSindirim kanalıınnıın bn büüttüün bn bööllüümleri aynmleri aynıı
temel doku tabakalartemel doku tabakalarıına sahiptir.na sahiptir.

�� TTüüp tarzp tarzıındaki yapndaki yapıılarlarıın duvarn duvarıı iiççten ten 
ddışışa doa doğğru; ru; mukozamukoza--submukozasubmukoza--
muskmusküülarislaris externaexterna--serozaseroza şşeklindedir.eklindedir.







Mekanik ve Mekanik ve EnzimatikEnzimatik ParParççalanmaalanma

�� Yiyecek maddelerinin mekanik parYiyecek maddelerinin mekanik parççalanmalaralanmalarıı ve ve 
sulandsulandıırrıılmalarlmalarıı, , makromolekmakromoleküüllerller halinde alhalinde alıınan nan 
yiyeceklerin, yiyeceklerin, enzimatikenzimatik parparççalanma halanma hıızzıınnıı artartıırmaya rmaya öönemli nemli 
ööllçüçüde yardde yardıımcmcııddıır. r. 

�� EnzimatikEnzimatik parparççalanma, molekalanma, moleküüllerin kolayca llerin kolayca absorbeabsorbe
edilecek boyutlara kedilecek boyutlara küçüüçülmesini salmesini sağğlar. lar. 

�� BBüüttüün bunlarn bunlarıın sonucunda sindirimde dn sonucunda sindirimde döört temel olayrt temel olayıın n 
varlvarlığıığı ortaya ortaya ççııkmaktadkmaktadıır. r. 

�� Bu olaylar sBu olaylar sıırasrasıı ile, ile, 
�� mekanik parmekanik parççalanma, alanma, 
�� sulandsulandıırrıılma, lma, 
�� enzimatikenzimatik parparççalanma ve alanma ve 
�� absorbsiyondurabsorbsiyondur. . 

�� Mekanik parMekanik parççalanma ile yiyecek maddeleri ufak paralanma ile yiyecek maddeleri ufak parççalara alara 
ööğğüüttüüllüür. r. 

�� ÖÖğğüütme itme işşlemi enzimlerin kolayca etki edebilmesi ilemi enzimlerin kolayca etki edebilmesi iççin yin yüüzey zey 
alanalanıınnıı genigenişşletir, bu da letir, bu da enzimatikenzimatik parparççalanma halanma hıızzıınnıı artartıırrıır.r.



Enzimler parEnzimler parççaladaladııklarklarıı molekmoleküül tipine bal tipine bağğllıı
olarak dolarak döört gurup altrt gurup altıında toplannda toplanıırlar.rlar.

�� Amilazlar: Amilazlar: 
�� NiNişşasta gibi asta gibi polisakkaritpolisakkarit yapyapııssıındaki maddeleri ndaki maddeleri 

parparççalayan enzimler.alayan enzimler.

�� LipazlarLipazlar: : 
�� YaYağğlarlarıı parparççalayan enzimler.alayan enzimler.

�� ProteazlarProteazlar::
�� Proteinleri ve Proteinleri ve polipeptidleripolipeptidleri parparççalayan enzimler.alayan enzimler.

�� NNüükleazlarkleazlar: : 
�� NNüükleikkleik asitleri ve nasitleri ve nüükleotidleri parkleotidleri parççalayan enzimler.alayan enzimler.



İİNTESTNTESTİİNAL PEPTNAL PEPTİİDLER/HORMONLARDLER/HORMONLAR

�� Sindirim sisteminin fonksiyonlarSindirim sisteminin fonksiyonlarıınnıın n ççooğğu u 
sindirim kanalsindirim kanalıınnıın kendisi tarafn kendisi tarafıından ndan 
yapyapıılan hormonlar taraflan hormonlar tarafıından dndan düüzenlenir. zenlenir. 
�� GastrinGastrin

�� KolesistokininKolesistokinin

�� SekretinSekretin

�� GastrikGastrik İİnhibitorynhibitory PeptidPeptid

�� somatostatinsomatostatin



GastrinGastrin

�� Midenin Midenin antralantral bbööllüümmüündeki mukozada ndeki mukozada 
bulunan G hbulunan G hüücreleri tarafcreleri tarafıından yapndan yapııllıır ve r ve 
mide asit mide asit sekresyonununsekresyonunun regregüülasyonunda lasyonunda 
öönemli rol oynar. nemli rol oynar. 

�� G hG hüücreleri mideden bacreleri mideden başşka ka duodenumduodenum ve ve 
daha az miktarda olmak daha az miktarda olmak üüzere zere jejenumdajejenumda
da bulunmaktadda bulunmaktadıır.r.



KolesistokininKolesistokinin

�� İİnce bance bağığırsarsağığın her yerinde bulunan I n her yerinde bulunan I 
hhüücreleri tarafcreleri tarafıından salndan salıınnıır. r. 

�� Ana etkisi Ana etkisi pankreatikpankreatik enzim enzim sekresyonunusekresyonunu
uyarmak, safra kesesini kasmak ve mide uyarmak, safra kesesini kasmak ve mide 
boboşşalmasalmasıınnıı engellemektir.engellemektir.



SekretinSekretin

�� ÇÇooğğunluunluğğu u duodenumdaduodenumda bulunan S bulunan S 
hhüücreleri tarafcreleri tarafıından salndan salıınnıır. r. 

�� SekretinSekretin pankreatikpankreatik ve ve hepatikhepatik salgsalgıılamaylamayıı
uyaruyarıırken, mide asit rken, mide asit sekresyonunusekresyonunu inhibeinhibe
eder.eder.



GastrikGastrik İİnhibitorynhibitory PeptidPeptid

�� DuodenumDuodenum ve ve jejenumdakijejenumdaki enteroendokrinenteroendokrin
hhüücreler tarafcreler tarafıından salndan salıınnıır. r. 

�� GastrikGastrik İİnhibitorynhibitory PeptidPeptid pankreastan pankreastan 
insinsüülinlin salsalıınnıımmıınnıı artartıırrıırken, yrken, yüüksek ksek 
konsantrasyonlarda mide asit konsantrasyonlarda mide asit 
sekresyonunusekresyonunu inhibeinhibe eder eder 



somatostatinsomatostatin

�� G hG hüücrelerinin crelerinin gastringastrin salgsalgıılamaslamasıınnıı inhibeinhibe
eder, dolayeder, dolayııssıı ile mide asit ile mide asit sekresyonunusekresyonunu
inhibeinhibe eder. eder. 

�� Bu hormon Bu hormon gastrointestinalgastrointestinal sistemin disistemin diğğer er 
kkııssıımlarmlarıında  ve merkezi sinir sisteminde nda  ve merkezi sinir sisteminde 
de bulunur.de bulunur.



Sindirim Sistemini Sindirim Sistemini 
OluOluşşturan Yapturan Yapıılar ve lar ve 

GGöörevlerirevleri



AAğığızz

�� AAğığız besinlerin vz besinlerin vüücuda girdicuda girdiğği bi bööllüümdmdüür.r.

�� AAğığız dudaklar ve z dudaklar ve ççeneler, dil ve eneler, dil ve ttüükrkrüükk
bezlerini ihtiva eder.bezlerini ihtiva eder.

�� Dudaklar ve Dudaklar ve ççenelereneler ggııdalardalarıı ççiiğğnenebilir nenebilir 
pozisyonda tutarak sindirime yardpozisyonda tutarak sindirime yardıım eder.m eder.

�� Dil Dil nemlendirilminemlendirilmişş ve ve ççiiğğnenminenmişş ggııdalardalarıın bir n bir 
bolusbolus (topak halinde) olarak yutulmas(topak halinde) olarak yutulmasıına na 
yardyardıım etmek m etmek üüzere zere farinksefarinkse iletilmesine iletilmesine 
yardyardıım eder.m eder.

�� AyrAyrııca dil tat tomurcuklarca dil tat tomurcuklarıı ihtiva eder.ihtiva eder.



TTüükrkrüükk bezleribezleri

�� AAğığızda 3 zda 3 ççift geniift genişş ttüükrkrüükk bezi bulunur.bezi bulunur.
�� ParotidParotid;; kulakulağığın n öönnüünde ve altnde ve altıındanda

�� SubmandibularSubmandibular;;mandibulanmandibulanıınn alt ucunun alt ucunun 
altaltıındanda

�� SublingualSublingual;;aağığız tabanz tabanıında dilin altnda dilin altıındanda

�� Bu bezler kimyasal sindirimi aBu bezler kimyasal sindirimi ağığızda zda 
babaşşlatlatıırlar,rlar,

�� TTüükrkrüükk salgsalgııssıınnıı yada salyayyada salyayıı oluoluşştururlar, tururlar, 
bbüüttüün bezler in bezler iççeriklerini aeriklerini ağığız boz boşşluluğğuna una 
boboşşaltaltıırlar.rlar.





TTüükrkrüükk salgsalgııssıınnıın in iççerieriğği...i...

�� TTüükrkrüükk salgsalgııssıı iiççinde su, tuzlar, inde su, tuzlar, 
proteinler, antikorlar, tamponlar ve proteinler, antikorlar, tamponlar ve 
sindirim enzimi amilaz bulunur.sindirim enzimi amilaz bulunur.

�� Amilaz karbonhidrat sindirimini Amilaz karbonhidrat sindirimini 
babaşşlatlatıır.r.



TTüükrkrüükk salgsalgııssıınnıın gn göörevlerirevleri

�� Karbonhidrat sindiriminin baKarbonhidrat sindiriminin başşlatlatıılmaslmasıı,,

�� GGııdalardalarıın nemlendirilip n nemlendirilip 
kayganlakayganlaşşttıırrıılarak kolayca yutulabilir larak kolayca yutulabilir 
hale getirilmesi,hale getirilmesi,

�� Besin molekBesin moleküüllerinin eritilerek llerinin eritilerek 
tadlartadlarıınnıınn alalıınmasnmasıına yardna yardıımcmcıı olmak,olmak,

�� Bakterilerin kontrol altBakterilerin kontrol altıına alna alıınmasnmasıı..



TTüükrkrüükk salgsalgııssıınnıın dn düüzenlenmesizenlenmesi

� Besinlerin tadı, kokusu, teması ve 
hatırası tükrük salgısını uyarır.

� Stres ve dehidratasyon sekresyonu
inhibe eder ve ağızda kuruluğa neden 
olur.



ÇÇİĞİĞNEMENEME

�� ÇÇiiğğneme lokmayneme lokmayıı kküçüüçük park parççalara ayalara ayıırarak, rarak, 
ttüükküürrüükle karkle karışışttıırrııp, yumup, yumuşşatatıır ve yutmaya hazr ve yutmaya hazıır r 
hale getirir. hale getirir. 

�� ÇÇiiğğneme yiyeceneme yiyeceğğin, enzimlerin sindirim etkisine in, enzimlerin sindirim etkisine 
daha adaha aççıık hale gelmesini sak hale gelmesini sağğlar, ancak sindirim lar, ancak sindirim 
iiççin in ççiiğğneme neme şşart deart değğildir, ildir, çüçünknküü mide de mide de 
yiyecekleri paryiyecekleri parççalayabilir. alayabilir. 

�� ÇÇiiğğneme aynneme aynıı zamanda tzamanda tüükküürrüük salgk salgııssıınnıı uyaruyarıır. r. 
�� ÇÇiiğğneme neme ççok sayok sayııda kasda kasıın santral sinir n santral sinir 

sistemindeki sistemindeki ççiiğğneme merkezi tarafneme merkezi tarafıından ndan 
koordinasyonuyla sakoordinasyonuyla sağğlanlanıır. r. 



YUTMAYUTMA

��Yiyecekleri mideye gYiyecekleri mideye göönderme nderme 
aktif bir olaydaktif bir olaydıır, elleri r, elleri üüzerinde zerinde 
babaşş aaşşaağığı kalkmkalkmışış bir insan bir insan 
yiyecekleri ve hatta syiyecekleri ve hatta sııvvıılarlarıı
yutabilir. yutabilir. 

��Yutma istemli baYutma istemli başşlar fakat otonom lar fakat otonom 
bir refleks ile devam eder. bir refleks ile devam eder. 

��LokmanLokmanıın mideye ulan mideye ulaşşmasmasıı 55--10 10 
saniye ssaniye süürer. rer. 



�� Yutma iYutma işşlemi slemi sıırasrasıında anda ağığız kapanz kapanıır ve dil lokmayr ve dil lokmayıı
yumuyumuşşak damaak damağğa doa doğğru iter, bu sru iter, bu sıırada yumurada yumuşşak damak ak damak 
yukaryukarıı ve geriye dove geriye doğğru ru ççekilir, bekilir, bööylece lokmanylece lokmanıın nazal n nazal 
kaviteyekaviteye kakaççmasmasıı öönlenminlenmişş olur.  olur.  

�� Yutma sYutma sıırasrasıında soluk alma durdurulur ve nda soluk alma durdurulur ve glottisglottis
havayolunu kapamak ihavayolunu kapamak iççin in epiglottisinepiglottisin üüzerine kayar.zerine kayar.

�� Bu sBu sıırada rada farinksfarinks gevgevşşeyip lokmayeyip lokmayıı alalıırken, rken, üüst st öözefagealzefageal
sfinktersfinkter gevgevşşer, bunun er, bunun üüzerine zerine farinksinfarinksin alt kalt kıısmsmıı kaskasııllıır ve r ve 
lokmaylokmayıı öözefagusazefagusa ffıırlatrlatıır. r. 

�� GlottisGlottis yerine gelince solunum tekrar bayerine gelince solunum tekrar başşlar.lar.



�� Lokma mideye Lokma mideye peristaltikperistaltik hareketlerle iletilir. hareketlerle iletilir. 
�� Beyin sapBeyin sapıındaki yutma merkezi damaktan, ndaki yutma merkezi damaktan, farinkstenfarinksten, ve , ve 

öözafagustanzafagustan duyusal duyusal inputlarinputlar alalıır. r. 
�� FarinksFarinks ve ve öözafagusunzafagusun üçüçte bir te bir üüst kst kıısmsmıı ççizgili kastan izgili kastan 

yapyapııldldığıığı iiççin somatik sinir sisteminin lifleri ile in somatik sinir sisteminin lifleri ile inerveinerve
edilir.edilir.

�� ÖÖzafagusunzafagusun üçüçte ikilik alt kte ikilik alt kıısmsmıı ise dise düüz kastan z kastan 
yapyapıılmlmışışttıır, r, myenterikmyenterik pleksuspleksus taraftarafıından kontrol edilir ve ndan kontrol edilir ve 
N. N. vagustanvagustan parasempatik lif alparasempatik lif alıır. r. 

�� ÖÖzafagusunzafagusun alt kalt kıısmsmıında nda peristalsisperistalsis gastrointestinalgastrointestinal
kanalkanalıın din diğğer ker kııssıımlarmlarıında oldunda olduğğu gibidir. u gibidir. 

�� Alt Alt öözafaguszafagus sfinkterininsfinkterinin gevgevşşemesi lokmanemesi lokmanıın mideye n mideye 
gegeççmesini samesini sağğlar.lar.

�� AkalazyaAkalazya denilen hastaldenilen hastalııkta kta AuerbachAuerbach ((myenterikmyenterik) ) 
pleksusupleksusu dodoğğuuşştan olmadtan olmadığıığı iiççin alt in alt öözafaguszafagus sfinkterisfinkteri
gevgevşşeyemez, bu hastalarda yutma geyemez, bu hastalarda yutma güçüçllüüğğüü vardvardıır. r. 



KusmaKusma

�� Kusma ters Kusma ters peristalsisperistalsis dedeğğildir.  ildir.  
�� MedullaMedulla oblongatadakioblongatadaki kusma merkezi tarafkusma merkezi tarafıından ndan 

koordine edilen bu kompleks refleks koordine edilen bu kompleks refleks şşööyle yle 
gergerççekleekleşşir.ir.
�� Diyafram ve Diyafram ve abdominalabdominal kaslarkaslarıın kasn kasıılmaslmasıı intraintra--abdominalabdominal

basbasııncncıı artartıırrıırken, rken, plevralplevral basbasııncncıı azaltazaltıır.r.
�� Mideyle Mideyle duodenumduodenum arasarasıındaki ndaki pilorpilor sfinkterisfinkteri kaskasııllıır.r.
�� ÖÖzafaguszafagus ve ve kardiakardia gevgevşşer.er.
�� Yutarken olduYutarken olduğğu gibi, nazal ve havayolu pasajlaru gibi, nazal ve havayolu pasajlarıı kapankapanıır.r.
�� Kusma refleksi santral sinir sistemindeki kemoreseptKusma refleksi santral sinir sistemindeki kemoreseptöörler, rler, 

mide ve mide ve duodenumdakiduodenumdaki kemokemo ve ve mekanomekano reseptreseptöörler rler 
taraftarafıından tetiklenir. ndan tetiklenir. 

�� Bu refleksin amacBu refleksin amacıı organizmayorganizmayıı yutulan zehir ya da yutulan zehir ya da 
toksinlere kartoksinlere karşışı korumaktkorumaktıır. Bu refleks bor. Bu refleks boğğazdaki dokunma azdaki dokunma 
reseptreseptöörleri ve irleri ve içç kulaktaki kulaktaki labirintinlabirintin aaşışırrıı yyüüklenmesi (araklenmesi (araçç
tutmastutmasıı) ile de uyar) ile de uyarııllıır.r.



ÇÇiiğğneme neme 



AAğığızda kimyasal sindirimzda kimyasal sindirim



Yutma Yutma 



Mide Mide 

�� Mide gMide gııdalardalarıın depolandn depolandığıığı, kar, karışışttıırrııldldığıığı
ve sindirildive sindirildiğği organdi organdıır.r.

�� ÖÖzefagustanzefagustan gelen ggelen gııdalar midye alt dalar midye alt 
öözefagealzefageal girigirişşten girerler ve ten girerler ve pilorpilor
pompaspompasıı aracaracııllığıığıyla yla pilorikpilorik bböölgeden lgeden 
ççııkarak ince bakarak ince bağığırsaklara gersaklara geççerler.erler.



Midenin bMidenin bööllüümlerimleri

�� Mide 4 bMide 4 bööllüümde incelenir;mde incelenir;

1.1. KardiaKardia

2.2. FundusFundus

3.3. GGöövdevde

4.4. PilorikPilorik bböölgelge



MİDENİN BÖLÜMLERİ





Midenin gMidenin göörevlerirevleri
1. Depolama: gıda ince bağırsaklara verilmeye 

hazır hale gelene kadar midede depolanır, 
gerekli olduğu hallerde 4 L kadar 
genişleyebilir.

2. Karıştırma-parçalama:gıdaları küçük 
partiküllere ayırarak onların mide sıvıları ile 
temasını-karışmasını sağlar.

3. Kimyasal sindirim: HCl ve enzimler mideye 
girmiş olan pek çok bakteriyi öldürür ve 
protein sindirimi başlatılır, 

4. Sentez: İntrensek faktör (B12 vitaminin 
emilimi için) sentezler.

5. Emilim(çok az miktarda), örneğin etil alkol







KimusKimus--mide imide iççerieriğğii

�� ParParççalanan besin partikalanan besin partiküülleri ve mide lleri ve mide 
ssııvvıılarlarıınnıın karn karışıışımmıınnıın olun oluşşturduturduğğu u 
ççorba korba kııvamvamıındaki sndaki sııvvııya ya kimuskimus denir.denir.



Mide boMide boşşalmasalmasıı--ddüüzenlenmesizenlenmesi

�� Mide boMide boşşalmasalmasıı kimusunkimusun ince ince 
babağığırsaklara gersaklara geççmesidir. mesidir. GastrikGastrik
boboşşalma da deniralma da denir..

�� Mide Mide ddüüedonumedonum (ince ba(ince bağığırsaklarrsaklarıın ilk n ilk 
bbööllüümmüü) ve merkezi sinir sistemindeki ) ve merkezi sinir sistemindeki 
pek pek ççok faktok faktöör tarafr tarafıından gndan göözlenip zlenip 
ddüüzenlenir.zenlenir.



�� Mide boMide boşşalmasalmasıınnıın uyarn uyarıılmaslmasıı midede midede 
oluoluşşur.ur.

�� Mide basit Mide basit feedbackfeedback sistemi ile sistemi ile pilorpilor
pompaspompasıınnıı kontrol eder.Mide doldukkontrol eder.Mide doldukçça a 
pilorpilor pompaspompasıı daha fazla ydaha fazla yüüke maruz kalke maruz kalıırr

�� Mide boMide boşşalmasalmasıı mide imide iççerieriğğine de baine de bağğllııddıır.r.

�� KKıısmen sindirilmismen sindirilmişş proteinler, alkol ve proteinler, alkol ve 
kafein gibi uyarkafein gibi uyarııccıılar mide bolar mide boşşalmasalmasıınnıı
uyaruyarıır.r.

Mide boMide boşşalmasalmasıı--ddüüzenlenmesizenlenmesi



�� Midenin gerilmesi (besinler ile doldukMidenin gerilmesi (besinler ile doldukçça) a) 
vagusvagus sinirinin uyarsinirinin uyarıılmaslmasıına yol ana yol aççar. ar. VagalVagal
uyaruyarıılma (parasempatik etki) lma (parasempatik etki) peristaltikperistaltik
hareketleri ghareketleri güçüçlendirir ve mideden lendirir ve mideden gastringastrin
hormonu salhormonu salıınmasnmasıına neden olur.na neden olur.

�� GastrinGastrin hormonu mide hareketlerini ve mide hormonu mide hareketlerini ve mide 
salgsalgıılarlarıınnıı daha da artdaha da artıırrıır.r.

�� Bu arada Bu arada pilorpilor sfinkterisfinkteri hevhevşşerer ve ve kimuskimus
ddüüededöönumanuma gegeççer.er.

Mide boMide boşşalmasalmasıı--ddüüzenlenmesizenlenmesi



�� GastrikGastrik boboşşalma alma primerprimer olarak olarak 
ddüüededöönumnum taraftarafıından ndan inhibeinhibe edilir.edilir.

�� DDüüedonumdakiedonumdaki kimusunkimusun iiççinde bulunan inde bulunan 
yayağğ ve ve asitinasitin miktarmiktarıı nnööralral ve ve hormonalhormonal
mekanizmalar ile mide bomekanizmalar ile mide boşşalmasalmasıınnıı
inhibeinhibe eder.eder.

Mide boMide boşşalmasalmasıı--ddüüzenlenmesizenlenmesi



�� NNööralral KontrolKontrol--EnterogastrikEnterogastrik refleks;refleks;
�� EnterogastrikEnterogastrik refleks mide refleks mide motilitesinimotilitesini ve ve 

gastrikgastrik salgsalgıılanmaylanmayıı azaltazaltıır.r.

�� HormonalHormonal kontrolkontrol--EnterogastronlarEnterogastronlar;;
�� SekretinSekretin, , kolesistokininkolesistokinin ve ve gastrikgastrik inhibitinhibitöör r 

peptidpeptid hormonlarhormonlarıı ile saile sağğlanlanıır.r.

Mide boMide boşşalmasalmasıı--ddüüzenlenmesizenlenmesi





Mide sMide sııvvııssıı

�� Mide gMide güünlnlüük olarak yaklak olarak yaklaşışık 1.5 Litre k 1.5 Litre 
ssııvvıı salgsalgıılar.lar.

�� Bu sBu sııvvıı;;
�� Hidroklorik asit (Hidroklorik asit (HClHCl),),

�� Mukus,Mukus,

�� PepsinojenPepsinojen (pepsin enziminin (pepsin enziminin ööncncüüssüü),),

�� İİnterenkseknterenksek faktfaktöör, r, 

�� LipazLipaz (az miktarda) ihtiva eder.(az miktarda) ihtiva eder.



Mide neden kendi duvarMide neden kendi duvarıınnıı
sindirmez ?sindirmez ?

�� MukusMukus

�� Mukus tabakasMukus tabakasıındaki yndaki yıırtrtııklar veya klar veya 
hasarlar mide hasarlar mide üülserine yol alserine yol aççar.ar.



Mide sMide sııvvııssıınnıın salgn salgıılanmaslanmasıınnıın n 
kontrolkontrolüü

�� Mide sMide sııvvııssıınnıın salgn salgııssıı 3 a3 aşşamada kontrol amada kontrol 
edilir.edilir.

�� SefalikSefalik faz; faz; 
�� Besinlerin gBesinlerin göörrüülmesi, koklanmaslmesi, koklanmasıı veya tadveya tadıılmaslmasıı salgsalgııyyıı

babaşşlatlatıır.r.

�� GastrikGastrik (mide)faz(mide)fazıı;;
�� Midenin besin ile dolmasMidenin besin ile dolmasıına cevap olarak salgna cevap olarak salgıılamalama

�� İİntestinalntestinal (ba(bağığırsak) fazrsak) fazıı;;
�� AAşışırrıı mide smide sııvvııssıı sekresyonunusekresyonunu öönleyici inhibitnleyici inhibitöör r 

komponenttirkomponenttir. Besinlerin ince ba. Besinlerin ince bağığırsaklara gersaklara geççiişşiyle iyle 
babaşşlar.lar.





Midede sindirimMidede sindirim



İİnce bance bağığırsaklarrsaklar
�� KimusKimus midede 1midede 1--3 saat kald3 saat kaldııktan sonra ktan sonra 

ince baince bağığırsaklara gersaklara geççer.er.
�� KimusKimus ince baince bağığırsaklarda kas rsaklarda kas 

kaskasıılmalarlmalarııyla daha da karyla daha da karışışttıırrııllıır.r.
�� KimusKimus ince baince bağığırsaklarda 1rsaklarda 1--6 saat kal6 saat kalıır.r.
�� İİnce bance bağığırsaklarda karbonhidrat ve rsaklarda karbonhidrat ve 

protein sindirimi tamamlanprotein sindirimi tamamlanıır, yar, yağğ
sindiriminin bsindiriminin büüyyüük bir bk bir bööllüümmüü
gergerççekleekleşşir.ir.

�� Sindirimi tamamlanmSindirimi tamamlanmışış molekmoleküüller kan ve ller kan ve 
lenf dolalenf dolaşışımmıına verilmek na verilmek üüzere emilirlerzere emilirler



İİnce bance bağığırsaklarrsaklarıın bn bööllüümlerimleri
� 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.







VilliVilli--mikrovillimikrovilli

�� İİnce bance bağığırsaklardaki rsaklardaki ççııkkııntntıılara lara villivilli
denir,denir,

�� Bunlar emilim yBunlar emilim yüüzeyini artzeyini artıırrıırlarrlar

�� VillilerdeVillilerde ayrayrııca ca mikrovillimikrovilli adadıı verilen verilen 
ilave ilave ççııkkııntntıılarda vardlarda vardıır.r.



İİnce bance bağığırsak fonksiyonlarrsak fonksiyonlarıı

�� İİnce bance bağığırsaklarrsaklarıın ana gn ana göörevi sindirim revi sindirim 
ve emilimdir.ve emilimdir.

�� Sindirim ve emilim baSindirim ve emilim bağığırsak rsak 
duvarduvarıındaki dndaki düüz kaslarz kaslarıın hareketi ve n hareketi ve 
enzimlerin kimyasal etkileriyle oluenzimlerin kimyasal etkileriyle oluşşur.ur.

�� Enzimlerin bir bEnzimlerin bir bööllüümmüü pankreastan pankreastan 
salgsalgıılanlanıır.r.



İİnce bance bağığırsak enzimlerirsak enzimleri

�� BaBağığırsak duvarrsak duvarıındaki ndaki mukozalmukozal ve ve 
submukozalsubmukozal bezler babezler bağığırsak salgrsak salgıılarlarıınnıı
ve enzimlerini sektere ederler.ve enzimlerini sektere ederler.

�� Bu salgBu salgıılar ve enzimler karbonhidrat, lar ve enzimler karbonhidrat, 
protein ve yaprotein ve yağğ sindirimine yardsindirimine yardıım eder.m eder.

�� BaBağığırsak salgrsak salgııssıı (s(sııvvııssıı););
�� Su, tuz ve mukusSu, tuz ve mukus
�� ince baince bağığırsak enzimleri ve rsak enzimleri ve 
�� ince baince bağığırsak hormonlarrsak hormonlarıı bulunur.bulunur.



İİnce bance bağığırsak enzimlerirsak enzimleri

�� EnterokinazlarEnterokinazlar
�� Pankreas enzimi Pankreas enzimi tripsinojenitripsinojeni aktif hali olan aktif hali olan 

tripsinetripsine ççevirir.evirir.

�� DisakkaridazlarDisakkaridazlar
�� SSüükrazkraz, , maltazmaltaz ve laktaz (karbonhidrat ve laktaz (karbonhidrat 

sindirimi tamamlansindirimi tamamlanıır)r)

�� AminopeptidazlarAminopeptidazlar
�� Protein sindirime yardProtein sindirime yardıım eden ederlerm eden ederler



İİnce bance bağığırsak hormonlarrsak hormonlarıı

� Sekretin: pamkreas ve karaciğer salgılarını
artırır. 

� Kolesistokinin-Cholecystokinin
(CCK):pankreas enzimlerinin üretimini ve 
salınımı, safra kesesinden safra salgısını
uyarır. 

� Gastrin: gastrik salgılanmayı ve gastrik
motiliteyi uyarır.



Emilim Emilim --absorptionabsorption

�� Karbonhidrat, protein ve lipit sindirim Karbonhidrat, protein ve lipit sindirim 
üürrüünleriyle elektrolitler, vitaminler ve su nleriyle elektrolitler, vitaminler ve su 
ince baince bağığırsaklar tarafrsaklar tarafıından emilir.ndan emilir.

�� Karbonhidratlar, Karbonhidratlar, monosakkaritmonosakkarit (glikoz, (glikoz, 
fruktozfruktoz,,galaktozgalaktoz) olarak kolayca emilir.) olarak kolayca emilir.

�� Proteinler yapProteinler yapıısal sal amimoamimo asitlere asitlere 
ayrayrııldldııktan sonra emilir.ktan sonra emilir.

�� Lipitlerin emilimi biraz daha farklLipitlerin emilimi biraz daha farklıı ve ve 
zordur zordur 



Lipitlerin emilimiLipitlerin emilimi--11

�� Lipitler ince baLipitler ince bağığırsaklara suda rsaklara suda 
erimeyen genierimeyen genişş trigliserittrigliserit damlacdamlacııklarklarıı
olarak gelirler.olarak gelirler.

�� PankreatikPankreatik lipazlipaz onlaronlarıı serbest yaserbest yağğ asit, asit, 
gliserolgliserol ve ve monogliseritleremonogliseritlere parparççalar.alar.

�� Safra kesesinden salgSafra kesesinden salgıılanan safra lanan safra 
tuzlartuzlarıı yayağğ asitlerinin asitlerinin ççevresini sararak, evresini sararak, 
suda eriyebilen misuda eriyebilen miççel adel adıı verilen verilen 
partikpartiküülleri olulleri oluşştururlartururlar..



�� MiMiççeller ince baeller ince bağığırsaklardan kolayca rsaklardan kolayca 
emilirler.emilirler.

�� MiMiççeller baeller bağığırsak hrsak hüücresinde cresinde 
parparççalanalanıırlar ve yeniden rlar ve yeniden trigliserittrigliserit
sentezlenir,sentezlenir,

�� TrigliseritlerTrigliseritler babağığırsak hrsak hüücresinde cresinde 
şşilomikronilomikron adadıı verilen damlacverilen damlacııklar klar 
olarak paketlenip lenf ve kan olarak paketlenip lenf ve kan 
doladolaşışımmıına verilirler.na verilirler.

Lipitlerin emilimiLipitlerin emilimi--22



Su emilimiSu emilimi

�� Her gHer güün yaklan yaklaşışık 5k 5--10 Litre su ince 10 Litre su ince 
babağığırsaklara girer ve geri emilir,rsaklara girer ve geri emilir,

�� Bu suyun bBu suyun büüyyüük bir bk bir bööllüümmüü
ddüüededöönumdannumdan gelir.gelir.

�� Suyun emilimi bSuyun emilimi büüyyüük oranda k oranda NaNa
iyonlariyonlarıınnıın aktif transportuna ve n aktif transportuna ve 
kkıısmendesmende sindirim son sindirim son üürrüünlerince nlerince 
oluoluşşturulan turulan ozmotikozmotik basbasıınnçç farkfarkıına na 
babağğllıı olarak emilir.olarak emilir.









İİleoleoççekalekal kapakkapak

�� İİleumleum kalkalıın ban bağığırsaklar ile rsaklar ile ileoileoççekalekal
kapak ile bakapak ile bağğlantlantııllııddıırr





İİnce bance bağığırsaklar rsaklar 



KalKalıın ban bağığırsaklarrsaklar

�� KimusKimus ince baince bağığırsaklarrsaklarıı terkettiterkettiğğii
zaman sindirim tamamlanmzaman sindirim tamamlanmışış olur ve olur ve 
kimuskimus kalkalıın ban bağığırsaklara gersaklara geççer.er.

�� KalKalıın ban bağığırsaklar srsaklar sııvvıı halindeki halindeki 
kimustankimustan su ve tuzlarsu ve tuzlarıın kaldn kaldıırrıılmaslmasıı--
emilmesi iemilmesi işşlevini glevini göörrüürr



KalKalıınbanbağığırsaklarrsaklarıın bn bööllüümlerimleri

1.1. ÇÇekumekum
2.2. AscendingAscending ((ççııkan) kan) 

kolonkolon
3.3. TransversTransvers kolonkolon
4.4. DescendingDescending (inen) (inen) 

kolonkolon
5.5. SigmoidSigmoid kolonkolon
6.6. Rektum Rektum 

1.1. Anal kanalAnal kanal
2.2. AnAnüüs s 









KalKalıın ban bağığırsaklarrsaklarıın gn göörevlerirevleri

�� Emilim;Emilim;

�� Suyun kalan bSuyun kalan bööllüümleri, tuzlar ve vitaminlerin mleri, tuzlar ve vitaminlerin 
bazbazııssıı kalkalıın ban bağığırsaklardan emilir.rsaklardan emilir.

�� Bakteriyel aktivite:Bakteriyel aktivite:

�� KalKalıın ban bağığırsaklarda rsaklarda VitVit K12 ve B12 nin K12 ve B12 nin 
sentezinde rol alan faydalsentezinde rol alan faydalıı bakteriler vardbakteriler vardıır. r. 

�� Bu canlBu canlıı veya veya ööllüü bakteriler kuru bakteriler kuru fefeççeses
aağığırlrlığıığınnıın % 20n % 20--25 ini olu25 ini oluşştururlartururlar

�� Bu bakteriler Bu bakteriler intestinalintestinal gazlargazlarıı da oluda oluşşturur.turur.



�� FeFeççeses oluoluşşumu;umu;
�� Sindirim sisteminin son Sindirim sisteminin son üürrüünnüü fefeççestirestir..
�� GGüünde yaklande yaklaşışık 150 gr k 150 gr fefeççeses vvüücuttan cuttan 

atatııllıır (bunun 100 gr su, 50 gr r (bunun 100 gr su, 50 gr ıı katkatıı
maddedir)maddedir)

�� Su ve bakteriler yanSu ve bakteriler yanıında nda fefeççeses yayağğ, , 
nitrojen, safra pigmentleri, nitrojen, safra pigmentleri, 
sindirilemeyen gsindirilemeyen gııdalar (dalar (sellsellüüllöözz gibi) gibi) 
ihtiva eder.ihtiva eder.

KalKalıın ban bağığırsaklarrsaklarıın gn göörevlerirevleri



�� KalKalıın ban bağığırsak hareketleri ve rsak hareketleri ve defekasyondefekasyon::

�� KalKalıın ban bağığırsaklarda barsaklarda bağığırsak irsak iççerieriğğinin inin 
hareketini sahareketini sağğlayan layan ççeeşşitli hareketler itli hareketler 
bulunur.bulunur.

�� Bu hareketler refleks mekanizmalar ile Bu hareketler refleks mekanizmalar ile 
ççalalışıışırr

KalKalıın ban bağığırsaklarrsaklarıın gn göörevlerirevleri





KalKalıın ban bağığırsaklarrsaklar



DIDIŞŞKILAMA(DEFEKASYON) KILAMA(DEFEKASYON) 
REFLEKSREFLEKSİİ

�� DDışışkkıılama istemli ve istemsiz kontrol lama istemli ve istemsiz kontrol 
altaltıındadndadıır. r. 

�� Normalde boNormalde boşş olan rektum, inen kolandan olan rektum, inen kolandan 
gelen kitle hareketiyle dolar. gelen kitle hareketiyle dolar. 

�� Rektum duvarRektum duvarıınnıın gerilmesi refleks olarak n gerilmesi refleks olarak 
internalinternal anal anal sfinkterinsfinkterin (d(düüz kas) z kas) 
gevgevşşemesini saemesini sağğlar ve rektumla lar ve rektumla sigmoidsigmoid
kolondaki motor aktivitenin artkolondaki motor aktivitenin artışıışına sebep na sebep 
olur. olur. 

�� AynAynıı zamanda dzamanda dışışkkıılama ihtiyaclama ihtiyacıı beyne beyne 
iletilir.iletilir.



�� Birey eBirey eğğer durumun der durumun dışışkkıılama ilama iççin uygun in uygun 
olmadolmadığıığınnıı ddüüşşüünnüürse, drse, dışışkkıılamaylamayıı durdurmak durdurmak 
iiççin in eksternaleksternal sfinktersfinkter ((ççizgili kas) izgili kas) üüzerindeki zerindeki 
basbasııncncıı artartıırrıır, bunun r, bunun üüzerine zerine ççooğğunlukla rektum unlukla rektum 
hala dhala dışışkkııyla (yla (fefeççeses) dolu olmas) dolu olmasıına rana rağğmen men 
ddışışkkıılama istelama isteğği kaybolur. i kaybolur. 

�� DDışışkkıılamak istedilamak istediğğimiz zaman ise imiz zaman ise eksternaleksternal
sfinktersfinkter gevgevşşer ve er ve ValsalvaValsalva manevrasmanevrasıı ile karile karıın n 
iiççi basi basıınnçç artartıırrııllıır. r. 

�� KarKarıın in iççi basi basıınnççla birlikte rektumun la birlikte rektumun peristaltikperistaltik
kontraksiyonlarkontraksiyonlarıı ddışışkkııyyıı ddışışararıı ççııkarkarıır.r.





Sindirim organSindirim organıı olarak pankreasolarak pankreas

�� Pankreas Pankreas ekzokrinekzokrin ve endokrin salgve endokrin salgıı
hhüücrelerine sahiptir.crelerine sahiptir.

�� EkzokrinEkzokrin hhüücreler ince bacreler ince bağığırsaklara rsaklara 
((ddüüededöönumnum) sindirim s) sindirim sııvvıılarlarıınnıı sekretesekrete
eder.eder.

�� PankreatikPankreatik ssııvvıı salgsalgııssıı tat tat 
tomurcuklartomurcuklarıınca besinin varlnca besinin varlığıığınnıın n 
belirlenmesiyle ve belirlenmesiyle ve kimusunkimusun ddüüededöönumanuma
girmesiyle girmesiyle sekretinsekretin ve ve kolesistokininkolesistokinin
hormonlarhormonlarıı aracaracııllığıığıyla uyaryla uyarııllıır.r.



PankreatikPankreatik sindirim enzimlerisindirim enzimleri

�� PankreatikPankreatik lipazlipaz

�� PankreatikPankreatik amilazamilaz

�� PankreatikPankreatik proteolitikproteolitik enzimlerenzimler
�� TripsinojenTripsinojen, , kimotripsinojenkimotripsinojen, , 

prokarboksipeptidazprokarboksipeptidaz



Sindirim organSindirim organıı olarak karaciolarak karaciğğerer

�� KaraciKaraciğğer ver vüücuttaki salgcuttaki salgıı yapan en yapan en 
bbüüyyüük organdk organdıır.r.

�� HepatikHepatik hhüücrelerden olucrelerden oluşşmumuşştur.tur.

�� KarciKarciğğereere ; ; hapatikhapatik arter ve arter ve hepatikhepatik
portalportal venven girer, girer, hepatikhepatik venven ve safra ve safra 
kanalkanalıı ise ise ççııkar.kar.



�� HepatikHepatik arterarter oksijenli kan taoksijenli kan taşışır ve karacir ve karaciğğere ere 
gelen kangelen kanıın % 20 sini getirir,n % 20 sini getirir,

�� HepatikHepatik portalportal venven gastrointestinalgastrointestinal sistemden sistemden 
gelen gelen venvenöözz kankanıı karacikaraciğğere taere taşışır, karacir, karaciğğere ere 
gelen kangelen kanıın % 80 inin getirir, bu kanda ince n % 80 inin getirir, bu kanda ince 
babağığırsaklardan emilen besin elemanlarrsaklardan emilen besin elemanlarıı
bulunur.bulunur.

�� HepatikHepatik venven karacikaraciğğerden erden inferiorinferior vena vena 
kavayakavaya kankanıı tataşışır.r.

�� Safra kanallarSafra kanallarıı ise karaciise karaciğğerde sentezlenen erde sentezlenen 
safraysafrayıı safra kesesinden gelen kanal ile safra kesesinden gelen kanal ile 
birlebirleşşerek ince baerek ince bağığırsaklara tarsaklara taşışır.r.









KaraciKaraciğğerin gerin göörevlerirevleri

� 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 kesesiSafra kesesi

�� Safra kesesi karaciSafra kesesi karaciğğerden gelen safrayerden gelen safrayıı
sindirim isindirim iççin gerekinceye kadar in gerekinceye kadar 
depolaydepolayııp, konsantre hale getirir.p, konsantre hale getirir.

�� Safra kesesinin kasSafra kesesinin kasıılmaslmasıı kesedeki kesedeki 
safraysafrayıı boboşşaltaltıır.r.

�� Safra yaSafra yağğ sindirimi isindirimi iççin gereklidir.in gereklidir.





Safra kesesiSafra kesesi






