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SİNDİRİM SİSTEMİ 
 Büyük moleküllü besin maddelerinin (polimerlerin) kendilerini oluşturan yapı taşlarına (monomerlerine) 

parçalanarak hücre zarından geçebilecek hale gelmesine sindirim denir. 
 Sindirim olayı mekanik ve kimyasal sindirim olmak üzere ikiye ayrılır. 

NOT: Monomerler (glikoz,  amino asitler, gliserol, yağ asitleri gibi), mineraller ve vitaminler sindirime 
uğramayan maddelerdir. Monomerlerin hücresel solunumda daha küçük parçalara yıkılmasıyla ATP üretilir. 

1) Mekanik (Fiziksel) Sindirim 

• Enzim kullanılmadan fiziksel güç kullanılarak besinlerin daha küçük parçalara ayrılmasıdır. 
• Mekanik sindirimin amacı besinlerin yüzey alanını artırarak kimyasal sindirimin daha hızlı 

gerçekleşmesini sağlamaktır. Çünkü enzimlerin etkinlikleri maddenin dış yüzeyinden başlar ve yüzey 
arttıkça enzim etkinliği de artar. 

• Besinlerin dişler yardımıyla öğütülmesi, midede mide kasları yardımıyla besinlerin öğütülmesi ve yağların 
karaciğerin ürettiği safra ile yağ damlacıklarına dönüştürülmesi mekanik sindirime örnektir. 

2) Kimyasal Sindirim 

• Polimerlerin sindirim enzimleri (hidroliz enzimleri) ve su yardımıyla kendilerini oluşturan monomerlerine 
dönüştürülmesidir. 

• Kimyasal sindirim ile besinler hücre zarından geçebilecek hale getirilir. 
• Örneğin nişastanın amilaz enzimi ve su yardımıyla dekstrin ve maltoza parçalanması kimyasal 

sindirimdir. 
• Kimyasal sindirim reaksiyonları hidroliz olayıdır. Hidroliz olayında ATP harcanmaz. Aktivasyon için 

gerekli enerji ortam ısısından sağlanır. Bu nedenle kimyasal sindirim hücre içinde ve hücre dışında 
gerçekleşebilir. 

a) Hücre İçi Sindirim: 

 Besinlerin endositoz (fagositoz veya pinositoz) ile 
hücre içine alınarak lizozom enzimleri ile yapı 
taşlarına parçalanmasıdır. 

 Tek hücreli protistler (amip, öglena, paramesyum), 
sünger ve sölenter gibi omurgasızlar ile 
akyuvarlarda görülür.  

 

 

b) Hücre Dışı Sindirim: 

 Büyük moleküllü besinlerin hücre içinde 
sentezlenip ekzositoz ile hücre dışına 
salgılanan sindirim enzimleri ile hücre dışında 
sindirilerek yapı taşlarına dönüştürülmesidir. 

 Sindirilen besinlerin yapı taşları daha sonra 
difüzyon veya aktif taşıma ile hücre içine alınır. 

 Omurgalıların tamamının, bazı omurgasızların, 
böcekçil bitkilerin, çürükçül (saprofit) mantar ve 
bakterilerin yaptığı sindirimdir.  
 

NOT: Hücre dışı sindirimin hücre içi sindirime göre avantajı, endositoz ile alınamayacak kadar büyük 
moleküllü besinlerin tüketilebilmesini sağlamasıdır. 
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İNSANDA SİNDİRİM SİSTEMİ 
 Besin maddelerinin kimyasal ve fiziksel değişikliklere 

uğratılması, değişik kademelerde ve birbirlerini bu fonksiyon 
içerisinde tamamlayan organların bir araya gelmesi ve eş 
güdümlü çalışması ile mümkün olabilir. Bunun için aynı işe 
yönelik olmak üzere, değişik organlar bir araya gelerek 
sindirim sistemini oluşturmuşlardır. 

 Sindirim sistemi, sindirim kanalı ve bu kanalla bağlantılı olan 
sindirime yardımcı yapı ve organlardan oluşur.  
-  Sindirim kanalı; ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince 
bağırsak, kalın bağırsak ve anüsten oluşur. 
-  Sindirime yardımcı yapı ve organlar; tükürük bezleri, 
karaciğer, safra kesesi ve pankreastır. 

  

SİNDİRİM KANALINI OLUŞTURAN YAPILAR 

1) AĞIZ 

 Besinlerin hem mekanik hem de kimyasal sindirimlerinin başladığı bölümdür. 
 İç yüzeyi çok katlı epitel doku ile örtülüdür. 
 Ağızda hormon salgısı bulunmaz. 
 Sindirimle ilgili olarak dişler, dil ve tükürük bezlerinin salgıladığı tükürük 

sıvısı bulunur. Dişler ve dil yardımıyla mekanik, tükürük sıvısı içerisindeki 
enzim ile de kimyasal sindirim yapılır. 

Dişler: 
• Ağız boşluğuna alınan besinin yüzey alanını artırmak ve yutmayı 

kolaylaştırmak için besini keser, parçalar ve öğütür. Bu sayede mekanik 
sindirim gerçekleşir. Böylece besinlerin toplam yüzey alanı fiziksel olarak 
artırılmış olur. 

• Diş; taç, boyun ve kök olmak üzere üç kısımdan oluşur. Dişin dışta kalan 
kısmına taç, diş etiyle sarılı kısmına boyun, çene kemiğine gömülü 
kısmına ise kök denir. 

• Dişin dıştan içe doğru tabakaları ise mine, dentin ve pulpadır (diş özü). 
Mine taç kısmını örter. Yapısında kalsiyum, fosfor ve flor bulunur. Dişin 
en sert tabakasıdır. Sinir hücreleri bulunmaz. Dentin kemik yapılıdır. 
Pulpa ise sinir ve kan damarı içeren bağ doku yapısındaki tabakadır.  

Dil: 
• Besinlerin tadını alan, mekanik sindirime yardımcı olan, besinleri karıştırıp lokma haline getirip yutağa 

ileten kaslı organdır. 
• Tat tomurcukları (papilla) ile tat alınır. 

2) YUTAK (FARİNKS) 

 Hem yemek borusuna hem de soluk borusuna bağlanır. 
 Solunum ve yutmada etkindir. 
 Yapısında düz kas bulunur. 
 İstemsiz çalışır. 
 Besinlerin yutkunma ile ağızdan yemek borusuna iletilmesini sağlar. 
 Yutkunma sırasında gırtlak kapağı (epiglottis) adı verilen kıkırdak yapılı kapak, soluk borusunu 

kapatarak besinlerin soluk borusuna geçmesini önler. Yutma refleksinde bozukluk olursa besinler soluk 
borusuna kaçarak boğulmaya neden olabilir. 
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3) YEMEK BORUSU (ÖZEFAGUS) 

 Yutak ve mide arasında bulunan yaklaşık 25 cm uzunluğunda 2 cm çapında olan kaslı bir borudur. 
 Yemek borusunun iç kısmı mukoza denilen örtü epiteli, ortası halkasal ve boyuna dizili düz kas lifleri ve 

en dışı da bağ dokudan meydana gelir.  
 Başlangıcı yutkunmadan dolayı istemli çalışan çizgili kas, devamı ise istemsiz çalışan düz kastan oluşur. 
 Düz kasların kasılıp gevşemesiyle oluşan dalga hareketine peristaltik hareket denir. Peristaltik hareket 

sayesinde ağızda kısmen sindirilen besinler mideye taşınır.  
 Yemek borusunda sindirim gerçekleşmez. 

4) MİDE 

 Karın boşluğunun sol üstünde, diyaframın hemen altında 
bulunan organdır. 

 Sindirim sisteminin en geniş organıdır. 
 Besinler midede geçici olarak depo edilir.  
 Fiziksel ve kimyasal sindirim gerçekleşir. 
 Midenin yemek borusuna bağlandığı kısma mide ağzı 

(kardia), ince bağırsağa bağlandığı kısma ise mide kapısı 
(pilor) denir. Bu bağlanma bölgelerinde bulunan yoğun 
halkasal düz kaslar kasılarak midenin giriş ve çıkış kapısını 
oluşturur. Kardia ile besin maddelerinin yemek borusuna, 
pilor ile de tekrar mideye dönmesi engellenir. 

 Midenin en dış kısmında bağ doku bulunur. Bağ dokusunun 
üzerini periton denilen karın zarı örter. Bağ dokunun hemen 
altında enine, boyuna ve çapraz yerleşmiş düz kaslar 
bulunur. Bu kasların kasılıp gevşemesi ile mide içerisindeki besinlerin mekanik sindirimi gerçekleşir. 
Mekanik sindirim sırasında ATP kullanılır. Midenin en iç kısmında ise çift katlı epitel dokudan oluşan 
mukoza tabakası yer alır. Buradaki bez hücreleri mide özsuyunu salgılar. 

 Mide özsuyunda mukus, hidroklorik asit (HCl) ve pepsinojen enzimi bulunur. 
 Ayrıca midedeki bazı hücreler gastrin hormonu salgılarlar. Bu hormon salgılandıktan sonra kana verilir, 

mide özsuyunda bulunmaz.  
 Mide özsuyunun salgılanması sinirsel, hormonal ve mekanik etki ile gerçekleşir. Besinlerin tadı, kokusu 

ya da görünüşü; alınan besinlerin mide duvarına temas etmesi gibi mekanik etkiler, parasempatik bir 
sinir olan vagus sinirini uyarır. Bu sinir mide bezlerinden gastrin hormonunun salgılanmasını sağlar. 
Kana bu hormonun geçişi ile mide özsuyunu salgılayan bezler uyarılarak mide özsuyunun salgılanıp 
mide içine boşaltılması sağlanır. Sempatik sinirler bu salgıyı azaltır. 

 Midede direkt olarak HCl salgılanmaz. Bazı bez hücreleri H+ ve Cl- iyonlarını mide boşluğuna ayrı ayrı 
salgılar. Bu iyonların mide boşluğunda birleşmesiyle HCl oluşur. HCl midede asitli ortam oluşturur. 
Midenin pH’ı yaklaşık 2’dir. Bu asidik ortam sayesinde besinlerle gelen mikroorganizmaların öldürülmesi 
sağlanır. Ayrıca midede inaktif olarak bulunan pepsinojenin aktif formu olan pepsine dönüşmesini sağlar. 
Pepsin enzimi ile proteinlerin kimyasal sindirimi başlar. 

 Midenin, içindeki asidik ortamdan korunması goblet hücreleri tarafından salgılanan mukus ile sağlanır. 
Ayrıca mide boşken mide özsuyu salgısının kesilmesi, mide iç yüzeyini kaplayan epitel hücrelerinin sık 
sık yenilenmesi ve HCl’nin sonradan mide boşluğunda oluşturulması da mideyi korur. 

 Midede mekanik ve kimyasal sindirim sonucu bulamaç haline gelmiş asitli besin maddelerine kimus 
denir. Kimus pilor kapısından ince bağırsağa geçer. 

5) İNCE BAĞIRSAK 

 Mide ve kalın bağırsak arasında yer alan uzun, kıvrımlı bir organdır. 
 İnsan boyunun yaklaşık 5 katı uzunluktadır (7-8 m). Çapı yaklaşık 3 cm’dir. 
 Protein, yağ ve karbonhidratların sindiriminin gerçekleştiği ve sindirilen besinlerle diğer küçük 

moleküllerin emilerek kana geçtiği yerdir. 
 İnce bağırsak üç kısımdan oluşur. 
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a) Onikiparmak Bağırsağı (Duodenum): 

İnce bağırsağın mideden sonra ilk 25 cm’lik bölümüdür. Karaciğerden koledok kanalı ile gelen safra 
sıvısının ve pankreastan wirsung kanalı ile pankreas özsuyunun sindirim kanalına geçişi buradaki vater 
kabarcığı denilen çıkıntıdan gerçekleşir. 

b) Boş Bağırsak (Jejunum): 
Onikiparmak bağırsağından sonra gelen 2 m uzunluğundaki kısımdır. Besinlerin çoğu burada emilir. 

c) Kıvrımlı Bağırsak (İleum): 

Kalın bağırsağa bağlanan son kısımdır. 
 

 İnce bağırsağın yapısında bulunan tabakalar midede olduğu gibidir. En iç kısmında epitel dokudan 
oluşan mukoza tabakası, ortasında halka şeklinde ve boyuna uzanan düz kas dokusu ve en dışında da 
bağ dokusu bulunur. Bağ dokunun üzerini periton zarı örter. 

 İnce bağırsaktaki kas dokusu yemek borusunda olduğu gibi peristaltik hareketlerle mideden gelen 
kimusun bağırsak içinde ilerlemesini sağlar. 

 Mukoza tabakasında bulunan epitel dokusu çok sayıda kıvrımlar yaparak ince bağırsağın emilim 
yüzeyini genişletir. Bunlara villus denir. Villusların bağırsağın iç yüzeyine bakan hücrelerinde hücre 
zarının farklılaşmasıyla oluşan mikrovilluslarla yüzey daha da genişletilir. Villus ve mikrovilluslar 
sayesinde ince bağırsağın emilim yüzeyi yaklaşık 600 kat artırılır. 

 İnce bağırsakta karbonhidratların sindirimini tamamlayan laktaz, sükraz, maltaz, dekstrinaz enzimleri; 
tripsinojeni aktifleştiren enterokinaz enzimi; proteinlerin sindirimini tamamlayan aminopeptidaz, 
tripeptidaz ve dipeptidaz (erepsin) enzimleri salgılanır. 

 İnce bağırsaktan ayrıca sekretin, kolesistokinin ve enterogastrin hormonları salgılanır. 

6) KALIN BAĞIRSAK 

 İnce bağırsaktan sonra gelen ve anüsle sonlanan 1-1,5 m uzunluğa sahip bölümdür. 
 Kalın bağırsakta kimyasal sindirim gerçekleşmez. 
 Kalın bağırsakta villus bulunmaz. 
 Kalın bağırsak su ve minerallerin emilimini sağlar. B ve K vitamini sentezleyen bakterilere yaşam ortamı 

oluşturarak bu vitaminlerin kana emilimini sağlar. Ayrıca dışkı oluşumunda, dışkının kıvamının 
ayarlanmasında ve vücuttan atılmasında görevlidir. 

 İnce bağırsak ile birleştiği bölge kör bağırsak (çekum) olarak adlandırılır.  
 Kör bağırsakta bulunan bir kapak ile kalın bağırsak içeriğinin ince bağırsağa tekrar dönmesi engellenir. 
 Kör bağırsağın ucunda apandis denen parmak şeklinde bir çıkıntı vardır. Apandisin enfeksiyonu 

durumuna apandisit denir. 
 Kör bağırsağın devamı kolon adını alır. Sırasıyla çıkan kolon, yatay kolon ve inen kolon adı verilen 

bölümlerden oluşur. 
 Kolondan sonraki bölge ise düz bağırsak (rektum) adını alır. Düz bağırsak anüsle sonlanır. Rektumda, 

emilimi gerçekleşmeyen artıklar biriktirilerek geçici olarak depo edilir ve zaman zaman da bu artıklar 
dışkı şeklinde anüsten dışarı atılır. 

SİNDİRİME YARDIMCI ORGANLAR 

1) TÜKÜRÜK BEZLERİ 

 Dil altı, kulak altı ve çene altı olmak üzere 3 çifttir. 
 Bu bezler günde yaklaşık 1,5 litre tükürük üretirler. 
 Tükürük besinlerin kayganlaşması ve tadının alınması ile karbonhidratların kimyasal sindiriminin 

başlamasını sağlar.  
 Tükürük pH’ı nötr olup içeriğinde su, seröz, mukus, amilaz (pityalin) enzimi ve lizozim enzimi bulunur. 
 Lizozim enzimi antibakteriyel etki göstererek diş çürümelerine neden olan bakterilerin yok edilmesini 

sağlar. 
 Seröz çene altı tükürük bezlerinden salgılanır. Besinlerin eritilerek tadının alınmasını sağlar. 
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 Mukus içeriğinde su, Na+, Ca+2 ve glikoprotein bulunur ve dil altı tükürük bezlerinden salgılanır. Ağzın 
nemli kalmasını ve besinlerin kayganlaşmasını sağlar.  

 Amilaz (pityalin) enzimi kulak altı tükürük bezlerinden salgılanır. Karbonhidratların kimyasal sindirimini 
başlatır. 

2) PANKREAS 

 Vücudun sol tarafında, karın boşluğunda, mide ile onikiparmak bağırsağı arasında midenin hemen 
altında bulunur. 

 Karma bir bezdir. 
 İnce bağırsağa asidik kimus geldiğinde, ince bağırsak salgıladığı hormonlarla pankreası uyarır ve 

pankreastaki acinar hücrelerinin ürettiği pankreas özsuyunun wirsung kanalı aracılığıyla onikiparmak 
bağırsağındaki vater kabarcığına bırakılmasını sağlar. 

 Pankreas özsuyunun pH’ı 7,5-8,8 arağında olup içeriğinde bikarbonat iyonları, amilaz, lipaz, 
kimotripsinojen, tripsinojen, karboksipeptidaz ve nükleaz enzimleri bulunur.  

 Bikarbonat iyonları mideden gelen asidik kimusu nötralize eder. 
 Salgıladığı enzimlerden amilaz karbonhidratlara, tripsinojen, kimotripsinojen ve karboksipeptidaz protein 

ve polipeptidlere, lipaz yağlara, nükleaz enzimleri ise nükleik asitlerin sindirimine etki eder. 

3) KARACİĞER VE SAFRA KESESİ 

 Sağ karın boşluğunun üst kısmında bulunan vücudun en büyük organlarından biridir. 
 Karaciğerden sindirim kanalına enzim salgılanmaz. Ancak karaciğerde metabolizma sonucu oluşturulan 

safra sıvısı koledok kanalı ile onikiparmak bağırsağındaki vater kabarcığına dökülür. 

Safra Sıvısının Görevleri 

• İnce bağırsakta yağların mekanik sindirimine yardımcı olur. 
• İnce bağırsağın nötralize olmasına yardımcı olur. 
• Yağda çözünen A, D, E, K vitaminlerinin emilmesini sağlar. 
• Antiseptik özelliği sayesinde ince bağırsakta bakterilerin üremesini engeller. 
• İnce bağırsaktaki besinlerin yumuşak şekilde kalın bağırsağa geçişine yardımcı olur. 
• Dışkıya renk verir. 

 
 Safranın bileşiminde büyük oranda su, safra tuzları, kolesterol, yağ asitleri, inorganik tuzlar ve bilirubin 

bulunur. 

NOT: Parçalanan eritrositlerin içindeki hemoglobin bir dizi kimyasal reaksiyonla yıkılır ve bilirubine dönüşür. 
Hemoglobin kırmızı olduğu halde bilirubin sarı renklidir. Bilirubin oluştuktan sonra karaciğere gelir ve safra 
yoluyla bağırsağa atılır. Safra kesesinde depolanır. Kanda bol miktarda bulunursa sarılık ortaya çıkar. 

 Safra safra kesesi adı verilen kaslı bir organda depolanır. 
 Karaciğerin safra üretimi dışında daha birçok görevi vardır. 

Karaciğerin Görevleri 

• Kanda bulunan fazla glikozu insülin hormonu etkisiyle glikojene dönüştürerek depolar. Kan-glikoz 
seviyesi düştüğünde ise glukagon etkisi ile glikojeni parçalayarak glikoz miktarını arttırır. 

 

 

• Bazı durumlarda amino asitlerin yağ asitleri ve glikoza dönüşümünü sağlar. 
• Provitamin A’dan A vitamini sentezler. 
• A, D, E, K vitaminlerinin fazlasını depolar. 
• Kanın ozmotik basıncını sağlayan albumin ve globulin proteinlerini üreterek kana verir. 
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• Bir yerimiz zedelendiğinde akan kanın pıhtılaşmasında görev alan fibrinojen proteinini sentezleyerek 
kana verir. 

• Karbonhidrat, protein, yağ metabolizmasını düzenler. 
• Esansiyel olmayan bazı amino asitleri sentezler. 
• Kanın damar içinde pıhtılaşmasını engelleyen heparini üretir ve kana verir. 
• Yaşlanan alyuvarları parçalar. (Kuppfer hücreleri fagositozla parçalar) 
• Hastalık, kansızlık ve embriyo döneminde kan yapımında görev alır. 
• Proteinlerin metabolizması sonucu açığa çıkan ve zehirli olan amonyağı ornitin döngüsü ile üreye 

dönüştürerek kana verir. 
• Zehirli bir molekül olan hidrojen peroksiti (H2O2) parçalayan katalaz enzimini üretir. 
• Alkol ve birçok ilacın zararlı etkilerini azaltır veya ortadan kaldırır. 
• Kırmızı kemik iliklerinde kan yapımını sağlayan eritropoietin hormonunu salgılar. 
• Protein ve yağ yapılı hormonlar işlevleri bitince karaciğerde yıkılır. 

NOT: Karaciğere iki damar kan getirir. Bunlardan bir tanesi kalpten (aorttan) gelen karaciğer atardamarı, 
diğeri ise mide ve bağırsaklardan gelen kapı toplardamarıdır. Karaciğer üstü toplardamar ise karaciğerden 
çıkan damardır. 

SİNDİRİM KANALI HORMONLARI 

 

Enterogastrin: Kolesistokinin ve sekretin birlikte midenin hareketlerini yavaşlatır. Eğer kimus fazla miktarda 
yağ içeriyorsa aşırı miktarda kolesistokinin ve sekretin salınmasına neden olur. Bu durum midede peristaltik 
hareketleri ve mide özsuyunun salınımını baskılayarak sindirimi yavaşlatır. Böylece mide hareketleri yavaşlar 
ve boş midenin kendine zarar vermesi engellenir. 

BESİNLERİN KİMYASAL SİNDİRİMİ 

 Mekanik sindirim ile besinler yapıtaşlarına kadar ayrılamazlar. Sadece daha küçük parçalara ayrılmala-
rıyla enzimlerin etki edeceği yüzey genişletilmiş olur. 

 Kimyasal sindirimde ise enzim kullanılır ve besinler yapıtaşlarına kadar parçalanır. 
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1) KARBONHİDRATLARIN SİNDİRİMİ 

• Karbonhidratların sindirimi ağızda başlar, ince bağırsakta sona erer. 

 

2) PROTEİNLERİN SİNDİRİMİ 

• Proteinlerin sindirimi midede başlar, ince bağırsakta sonlanır. 

AĞIZ:     

 Ağızda protein sindirimi olmaz. 
           
MİDE: 

 Mide özsuyunda bulunan inaktif haldeki pepsinojen, HCl ile aktifleşerek pepsin enzimine dönüşür. 
Pepsin proteinleri polipeptidlere parçalar.  
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 Bebeklerin mide özsuyunda lap (renin) enzimi bulunur. Bu enzim süt proteinlerini çökeltir ve kazeine 
dönüştürür. Daha sonra kazein pepsin enzimi tarafından polipeptidlere parçalanır. 

 

3) YAĞLARIN SİNDİRİMİ 

• Besinlerde bulunan yağın sindirimi ince bağırsakta başlar ve biter. 

AĞIZ:               

 Ağızda yağların sindirimi gerçekleşmez. 
 

MİDE: 

 Midede yağların sindirimi gerçekleşmez. 

İNCE BAĞIRSAK: 

 Yağlar safra sıvısı ile mekanik sindirime uğrayıp yağ damlacıklarına dönüştükten sonra bu moleküller de 
pankreastan salgılanan lipaz enzimi ile kimyasal sindirime uğrayıp gliserol ve yağ asitlerine dönüştürülür. 

  
 

NOT: Pankreas özsuyunda bulunan nükleazlar ince bağırsaktaki nükleik asitleri (DNA ve RNA) sindirerek 
nükleotitlerin oluşmasını sağlar.  
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BESİNLERİN EMİLİMİ 

 Sindirim sonucu oluşan monomerlerle diğer besin maddelerinin ince bağırsaktan difüzyon veya aktif 
taşıma ile dolaşım sistemine geçmesine emilim denir. 

 İnce bağırsaktan besinlerin emilim oranları farklılık gösterir. 
 Sağlıklı bir insanda sindirim tamamlandıktan sonra karbonhidratların tamamı, yağların yaklaşık %95’i ve 

proteinlerin %90’ı emilerek dolaşım sistemine katılır. 
 Emilimin büyük bir kısmı ince bağırsak yüzeyini arttıran villus ve mikrovilluslarda gerçekleşir. Bununla 

birlikte bazı ilaçların ağızda (dilaltı hapları); Na+, K+ ve Cl- gibi bazı iyonlar ve alkon gibi bazı maddeler 
midede; B ve K vitaminleri ile su ve madensel tuzların emilimi kalın bağırsakta gerçekleşir. 

NOT: Vitaminler sindirilmez, ince bağırsak tarafından geri emilir. 

 İnce bağırsaktaki villusların yapısı incelendiğinde hem kılcal kan damarlarının hem de lenf kılcallarının 
bulunduğu görülür.  

A) KAN KILCALLARI İLE EMİLİM 

• Glikoz, amino asitler, B ve C vitaminleri, su ve minerallerin emilimi villusların kılcal kan damarları ile 
gerçekleşir. 

 
 

B) LENF KILCALLARI İLE EMİLİM 

• Yağ asitleri, gliserol ve A, D, E, K vitaminlerinin emilimi villuslardaki lenf kılcalları ile gerçekleşir. 
1. Yağların parçalanması ile oluşan gliserol ve yağ asidi villus epitellerinden geçtikten sonra, hücre 

içinde tekrar yağa dönüşür. 
2. Yağların kolesterol ve proteinler ile sarılmasıyla şilomikron denilen küçük tanecikler meydana 

gelir. 
3. Şilomikronlar villuslarda bulunan lenf kılcallarına geçer. 
4. Lenf kılcallarından lenf yolunu takip eder. Önce peke sarnıcı sonra göğüs kanalından geçerek 

sol köprücük altı toplardamarına ulaşır. 
5. Sol köprücük altı toplardamarında şilomikronlar kana karışır.  
6. Buradan üst ana toplardamarlarla kalbin sağ kulakçığına gelir. Bu şekilde yağların emilimi ve 

dolaşıma karışması tamamlanır. 
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SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI 

REFLÜ: Normalde mide girişindeki (kardia) kapakçık, besin mideye indikten sonra kapanır ve mide 
kasıldığında besinlerin tekrar yemek borusuna geçmesi önlenir. Bu kapakçığın düzgün çalışmaması 
durumunda asitli kimus yemek borusuna geçer ve hatta yutağa ve ağıza kadar çıkabilir. Ağıza gıdalar ve acı 
su gelir. Mideden boğaza doğru yayılan yanma ve ağrı en sık reflü belirtisidir. Çikolata, alkol, baharatlı ve 
yağlı gıdalar tüketildiğinde şikayetler artar. Birçok hasta, yaşam tarzında değişiklik yaparak veya ilaçlar 
kullanarak reflüyü kontrol altında tutabilirken bazı hastalarda ise cerrahi müdahale gerekmektedir. 
 

GASTRİT: Gastrit her yaşta görülebilen çok yaygın bir hastalıktır. Midenin iç kısmında yer alan mukoza 
tabakasının iltihaplanması sonucunda görülür. Bakteriler, virüsler, asitli içecekler, ağrı kesiciler, aşırı sigara 
ve alkol kullanımı gibi nedenlerden dolayı oluşabilir. Tedavi edilmezse ve diğer tabakalara doğru yayılırsa 
ülsere dönüşebilir. 
 

ÜLSER: Gastritin ilerlemesi sonucu oluşabilir. Mide ve onikiparmak bağırsağında oluşan yaralardır. Ülser 
oluşumunda en önemli faktör Helicobacter pylori adı verilen bakterinin asidik mide mukozasına yerleşmesi ile 
oluşan enfeksiyondur. Ülser tedavi edilmezse mide delinebilir. Tedavisi asit salgısı azaltan ilaçlar ve 
antibiyotiklerle yapılır. Ülser hastalarında tedavi oldukça önemlidir. Aşırı baharatlı gıda tüketilmemesi gerekir. 
Ayrıca mide özsuyundaki asit miktarının artması, genetik faktörler ve stres de ülser oluşumuna neden olabilir. 
 

İSHAL: Kalın bağırsakta su ve mineral emiliminin yeterli olmaması sonucunda dışkının fazla sulu olarak 
atılması durumudur. Bakteriyel ya da viral enfeksiyonlar sonucunda oluşabilir. C vitamini ve magnezyumun 
fazla alınması da ishale neden olabilir. 
 

KABIZLIK: Kalın bağırsaktaki su emiliminin normalden fazla olması sonucu dışkının atılması zorlaşır. 
Kabızlığı önlemenin en kolay yolu bol su içmek ve lifli yiyecekler tüketmektir. 
 

LAKTOZ HASSASİYETİ: İnce bağırsakta laktozu sindiren laktaz enziminin üretilmeyişi laktoza karşı 
hassasiyet oluşturur. Bu kişiler laktozu sindiremezler; süt içtiklerinde ağrı, gaz sıkışması, karın şişliği ve ishal 
gibi sorunlar yaşarlar. 
 


