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Sindirim sistemi,

• besinlerin alınması,

• sindirilmesi,

• emilmesi,

• sindirilemeyen besin 

atıklarının dışarı atılmasında 

görev yapar. 

Besinlerin hücrelerde enerji üretimi, yapım, onarım ve düzenleme işlerinde kullanılabilmesi için monosakkarit, yağ 

asidi, gliserol, nükleotit ve amino asit gibi yapı birimlerine kadar parçalanması gerekir. İşte bu amaçla besin 

maddelerinin kendilerini meydana getiren yapı birimlerine kadar parçalanmaları olayına …………........................... ; 

canlıda bunu sağlayan sisteme de ................................. denir. Kimyasal sindirim bir hidroliz olayıdır. Ancak her 

hidroliz tepkimesi bir kimyasal sindirim değildir. Mesela hücre içinde yıpranmış makromoleküller de hidroliz edilir. 

Ancak buradaki amaç beslenmek değil, yıpranmış yapılardan kurtularak açığa çıkan yapı birimlerini hücrenin 

kullanımına tekrar sunmaktır. 

kimyasal sindirim

sindirim sistemi

SİNDİRİM SİSTEMİNİN AMACI



Hücre Dışı Sindirim

Hücre İçi Sindirim

Kimyasal Sindirim

Mekanik Sindirim

Sindirim

• Enzim kullanılmaz.

• Diş, tükrük, mide kasları, peristaltik hareketler, safra sıvısı mekanik sindirimde 

görevlidir.

• Sonuçta oluşan moleküller hala hücre zarından geçemeyecek büyüklüktedir.

• Hidroliz enzimi ve su 

kullanılır.

• En sonunda oluşan 

moleküller hücre 

zarından geçebilecek 

büyüklüktedir.

• Saprofit canlılarda, böcekçil bitkilerde 

ve hayvanların sindirim kanalında 

görülen sindirim çeşididir.

• Hücre dışı sindirimin hücre içi sindirime 

göre avantajı makromoleküllerden de 

yararlanabilmektir.

SİNDİRİM ÇEŞİTLERİ

• Endositozla hücre içine alınan besin 

maddelerin hücre içinde sindirilmesini 

sağlayan sindirim çeşididir.

• Paramesyumun fagositozla hücre içine 

aldığı avlarını hücre içinde sindirmesi 

örnek olarak verilebilir.



Ağız

Tükürük bezleri

Yutak

Yemek borusu

Mide

İnce bağırsak

Kalın bağırsak

Anüs

Karaciğer

Pankreas
Safra kesesi

İNSANDA SİNDİRİM SİSTEMİ



Mekanik sindirim 

.................................................... 

sayesinde olur

Kimyasal sindirim ise tükürük 

sıvısındaki ................................. 

ve ............. sayesinde 

gerçekleşir.

diş, dil, tükürük sıvısı
amilaz enzimi

su 

AĞIZ

• İnsanda sindirim ağızda başlar.

• Ağızda hem mekanik hem de 

kimyasal sindirim gerçekleşir.

Nişasta ve Glikojen Maltoz + Dekstrin
Amilaz (Pityalin) 

+ Su
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DİŞİN YAPISI
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• Tükürük içinde amilaz, mukus, Na+, CI- ve 

Ca++ iyonları bulunur. 

TÜKÜRÜK BEZİ

• Tükürük ağız hijyeni bakımından da önemlidir. 

Bir yandan ağız boşluğunu yıkayarak 

temizlemeye çalışırken diğer yandan da 
antibakteriyel etki gösterir

• Tükürük salgısı yeterli olmayan “kserostomi” 

hastası bireylerde kısa sürede nefes kötü 

kokmaya başlar ve dişlerde çürükler oluşur. 

• Tükürük salgısı besinlerin ıslatılmasını sağlar, 

konuşmayı kolaylaştırır, tat moleküllerinin 

çözünerek duyu reseptörlerince algılanmasını 

sağlar. Dikkat edilirse tükürük hem mekanik 
hem de kimyasal sindirimde rol oynamaktadırKulak altı

Çene altı
Dil altı

Tükürük bezleri 
ekzokrin bezdir.



Yutkunduğumuzda soluk borusunun üst kısmı 

yukarı doğru kalkarak .......................... adı 

verilen açıklık ..................................adındaki 

kıkırdak yapısındaki kapakçıkla kapatılır. 

Dikkatli bir şekilde kontrol edilen bu mekanizma 

ağızda kısmen sindirimi gerçeklşen besinleri 

yutak üzerinden yemek borusuna aktarır. 

epiglottis

glottis

YUTAK

Küçük dil

Epiglottis

Glottis



• Sindirim borusunun 20-25 cm uzunluğundaki yutak ile mide arasında kalan bölümüdür. Yutma hareketiyle yemek borusunda 

bulunan halka kaslar sırayla kasılıp gevşeyerek ................................ oluşur. Peristaltik (sağımsal)  hareketle besinler mideye 

ulaştırılır. 

peristaltik hareket

• Yemek borusunun önde 1/3 'ü çizgili kastan (bu nedenle çalışması kontrolümüz altında) diğer kısmı ise düz kastan meydana 

gelmiştir. 

• Bu arada tüm sindirim borusu dıştan içe doğru bağ doku, kas doku, ve epitelyum dokudan oluşan mukoza tabakasından oluşur.

YEMEK BORUSU



• Mide sindirim sisteminin yemek borusu ile 

bağırsaklar arasında kalan bölümüdür.

• Genellikle "J" şeklinde, besinleri geçici olarak 

depo eden, mekanik olarak sindiren ve 

proteinleri sindirmek için hidroliz enzimleri 

salgılayan organımızdır.

• Midenin çalışmasını ......................... ve 

............................... düzenler. Besinler ağızda 

çiğnenirken vagus siniri, mide hücrelerini uyarır. 

Bu hücrelerden gastrin hormonu salgılanır.

• Gerilmesi ve büzülmesi vagus sinirleriyle 

denetlenir. Vagus siniri parasempatik sinir 

sisteminin bir kolu olup otonom çalışır.

• Midenin yemek borusu ile bağlandığı yere 

................................ ince bağırsağa bağlandığı 

yere de ............................................. denir.

vagus siniri 

gastrin hormonu

mide ağzı (kardia)
mide kapısı (pilor bölgesi)

MİDE

Kardia

Pilor



Midede bulunan hücrelerin ürettiği maddelerden 

oluşan mide özsuyu içinde;

molekülleri bulunur.

MİDE

HCl, az miktada lipaz, pepsinojen, müköz
hücrelerin salgıladığı mukus

• Mide özsuyunda bulunan pepsinojen inaktif olarak salgılanır, mide 

ortamına döküldükten sonra HCl ile aktifleşir. 

• Parietal hücrelerin içinde H+ ve Cl- iyonları bir arada bulunmaz. Bu 

iki iyon mide boşluğuna salgılandıktan sonra birleşir. 

• HCl ile aktifleşen pepsinler bir zincirleme reaksiyon oluşturarak 

daha çok pepsinojeni aktifletirir.

• Müköz hücrelerden mukus salgılanır.

• Birkaç günde bir hasar gören epitel hücrelerinin yerine, sağlıklı 

hücreler bölünerek yenilerini oluşturur.
Müköz hücreler
(Mukus salgılar)

G-hücreleri
(Gastrin hormonu 

salgılar)

Şef hücreleri
(Pepsinojen

salgılar)

Parietal
hücreler 

(HCl salgılar)

Midenin kendi yapısına zarar vermesini önleme adına 
kazanılmış adaptasyonlar:



uyarır

Besinin,

• kokusunun alınması,

• düşünülmesi,

• görülmesi,

• tadının alınması,

• çiğnenmesi,

• besinin proteince zengin 

olması

• besinin mideye basınç 

uygulaması

Vagus siniriOmurilik soğanı

Mide bezleri

Gastrin hormonu

Mide öz suyu

Pepsinojen Pepsin
HCl

Protein + su Polipeptit

Mide boşluğu

boşaltılır

uyarır

uyarır

salgılar uyarır

MİDENİN ÇALIŞMA MEKANİZMASI
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