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Besinlerin Kimyasal Sindirimi 

*Karbonhidratların sindirimi ağızda başlar.  

*Tükürük sıvısında bulunan amilaz, nişastanın ve glikojenin hidrolizini başlatır.  

*Tükürük amilazı nişastayı tamamen sindirmez. Nişastayı küçük polisakkaritlere ve maltoza dönüştürür.  

*Lokma yutulduğunda midenin asidik ortamı nedeniyle amilaz inaktif hâle gelir.  

*Karbonhidratların sindirimi ince bağırsağın bazik ortamında devam eder.  

*Küçük polisakkaritler ince bağırsakta pankreastan salgılanan amilaz enzimiyle disakkaritlere kadar parçalanır. 

*Disakkaritler ince bağırsak epitel dokusundan salgılanan disakkaridazlar (maltaz, laktaz, sükraz) sayesinde 

monosakkaritlere kadar parçalanır. 

*Proteinlerin kimyasal sindirimi, mide öz suyunda bulunan pepsin enzimi sayesinde başlar.  

*Pepsin, mide öz suyu içine midedeki sindirim bezlerinden pepsinojen şeklinde inaktif hâlde salgılanır.  

*İnaktif olan pepsinojen, asidik mide öz suyu içerisindeki HCl sayesinde aktif olan pepsine dönüşür.  

*Oluşan pepsin, diğer pepsinojen moleküllerini de pepsine dönüştürebilir.  

*Pepsin, bir polipeptit zincirinde bulunan peptit bağlarını yıkarak daha küçük peptitlerin oluşmasını sağlar.  

*Protein sindiren bu enzimin inaktif salgılanması, kendisini sentezleyen hücreye zarar vermemesini sağlar.  

*Proteinlerin sindirimi ince bağırsakta devam eder.  

*Pankreastan gelen tripsin ve kimotripsin enzimleriyle daha küçük polipeptitlere parçalanır.  

*Tripsinojen ve kimotripsinojen enzimleri pepsinojen gibi inaktif enzimlerdir. Bu enzimler ince bağırsağa geçtiğinde 

aktifleşerek görevini yerine getirir.  
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*Pankreas salgısındaki karboksipeptidazlar ile ince bağırsak epitel hücrelerinden salgılanan dipeptidazlar, 

karboksipeptidazlar ve aminopeptidazlar polipeptitlerin amino asitlere kadar parçalanmasını sağlar. 

*Yağların sindirimi safra kesesinden ince bağırsağa gelen safra sıvısının yağları yağ damlacıkları hâline 

dönüştürmesiyle başlar.  

*Yağların mekanik sindirimi sonucu enzimlerin etki edeceği yüzey alanı artar.  

*Pankreastan salgılanan lipaz ince bağırsağa Wirsung kanalıyla taşınır.  

*Lipaz enzimi yağları gliserol ve yağ asitlerine kadar parçalar. 

*Nükleik asitlerin sindirimi pankreastan ince bağırsağa gelen nükleazlarla olur.  

*Nükleazların etkinliği sonucu nükleik asitler nükleotitlere parçalanır.  

*Nükleotitler ince bağırsak epitel hücrelerinin salgıladığı nükleotit sindiren enzimler sayesinde azotlu organik baza, 

şekere ve fosfata kadar parçalanır.  
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Besinlerin Emilimi 

*Sindirim kanalında sindirilmiş besinlerin mukozadaki epitel hücreleri tarafından alınarak kana veya lenfe verilmesine 

emilim denilir.  

*Besin maddelerinin emiliminin büyük çoğunluğu ince bağırsakta gerçekleşir. 

*Midede henüz sindirim tamamlanmadığı ve emilim yüzeyi yeterince büyük olmadığı için emilim azdır.  

*Yağda çözünen ilaçlar ve alkol gibi bazı maddeler mideden emilir.  

*Emilimin önemli kısmı ince bağırsakta gerçekleşir.  

*Emilim yüzey alanı, ince bağırsaktaki villus ve mikrovilluslar sayesinde çok arttığı için besin emilimi, ince bağırsaktan 

dolaşım sistemine doğru etkin bir şekilde gerçekleşir. 
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*Glikoz, fruktoz, galaktoz ve amino asitler, kısa zincirli yağ asitleri, B ve C vitaminleri, su ve mineraller ince bağırsak 

epitelinden kılcal kan damarına geçer.  

*Bu geçiş hem pasif taşımayla hem de aktif taşımayla gerçekleşir.  

*Bu maddeler, yemek yedikten bir süre sonra ince bağırsakta yüksek konsantrasyondadır.  

*Bu nedenle kolaylaştırılmış difüzyonla kana geçer.  

*İnce bağırsak yüzeyindeki kılcallardan toplardamara ve oradan da kapı toplardamarına geçip karaciğere taşınır. 

*Karaciğer, kapı toplardamarındaki kanla gelen besin maddelerinin birçoğunu birbirine dönüştürebilir. Bu nedenle 

karaciğeri terk eden kandaki besin maddelerinin oranı, kapı toplardamarındaki kandakinden farklı olabilir.  

*Karaciğerden karaciğer toplardamarıyla alt ana toplardamara oradan da kalbe gelir ve bunlar vücuda pompalanır.  

*Geçiş sadece pasif olarak devam etseydi iki tarafta bu maddelerin konsantrasyonu eşitlenince madde transferi sona 

ererdi. Bu maddelerin bir kısmı da kalın bağırsaktan atılırdı. Aktif taşımanın olması besin maddelerinin hemen hepsinin 

kana geçişini garantiler. 
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*Yağların sindirimi sonucu oluşan yağ asidi ve gliserol bağırsak epitel hücrelerine difüzyonla geçer.   

*İnce bağırsaktan emilen yağ asitleri ve gliserol, emilimden sonra burada birleştirilerek yağa dönüştürülür.  

*Yağlar kolesterol ve özel proteinlerle sarılıp şilomikrona dönüşür.  

*Yağlar, suda çözünemediği hâlde şilomikronlar, suda çözünebilir özelliktedir.  

*Şilomikronlar, bu bölgede bulunan lenf kılcallarına girer.  

*Buradan sırasıyla karın bölgesi lenf toplardamarlarının toplandığı peke sarnıcına, ana lenf damarlarından göğüs 

kanalına, buradan sol köprücük altı toplardamarına bağlanır ve kan dolaşımına geçer.  

*Ayrıca A, D, E, K vitaminleri, su ve mineraller de bu yolla taşınır.  
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SİNDİRİM SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARI 

Reflü 

*Mide ile yemek borusu arasındaki sfinkter kaslarının görevini yapamamasından mide içeriğinin (asidinin) yemek 

borusuna geri kaçışıdır. 

*Ağza gıdaların ve acı suyun gelmesi, genellikle yemek yenildikten sonra olur.  

*Çikolata, alkol, baharatlı ve yağlı gıdalar tüketildiğinde şikâyetler artar.  

*Reflü yemek borusu, mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de sıkıntılara yol açabilir.  

*Öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüğüne ve boğaz ağrısına neden olabilir. 

Gastrit 

*Gastrit her yaşta görülebilen çok yaygın bir hastalıktır.  

*Midenin iç kısmında yer alan mukoza tabakasının iltihaplanması sonucunda görülür.  

*Yemekten sonra ortaya çıkan bulantı, tiksinme gibi durumlar gastrit sorunu olan kişilerin ortak şikâyetleri arasındadır. 

*Önlem alınmamış ve ilerlemiş gastrit zamanla ülsere hatta kanser oluşumuna yol açabilir. 

*Çevresel etkenler ve beslenme, hastalığın gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.  

*Gastrit; tütün ve tütün mamulleri içen, aşırı yağlı besinlerle beslenen, tütsülenmiş gıda tüketen ve fazla alkol alan 

kişilerde diğer kişilere oranla daha sık görülmektedir. 

Ülser 

*Mide veya onikiparmak bağırsağının sindirim sıvıları tarafından zarar görmesi sonucu meydana gelen yara oluşumudur. 

*Bu rahatsızlığın ağrısı şiddetlidir.  
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*Ağrıların sıklığı sonbaharda ve ilkbaharda artar.  

*Ülserli hastalarda bulantı, kusma, iştahsızlık ve kilo kaybı gözlenir.  

*En büyük neden Helicobacterpylori (Helikobakterpilori) adlı bir mikroorganizmadır.  

*Diğer nedenler arasında genetik yatkınlık, yoğun stres, kortizon türü ilaç kullanımı, tütün ve tütün mamulleri, alkol, 

aşırı kahve tüketimi ve çevre kirliliği sayılabilir. 

Hemoroit 

*Makat bölgesinde toplardamar genişlemesiyle oluşan bir rahatsızlıktır.  

*Fazla alkol tüketimi, baharatlı ve acılı yiyecekler, aşırı yeme hemoroide neden olabilir.  

*Makatta kanama ve iltihap bu rahatsızlığın en yaygın belirtileridir.  

*Kanama sonucu kişide kansızlık ortaya çıkabilir. 

Kabızlık 

*Bağırsak hareketlerinin yavaşlaması ya da dışkılamanın ertelenmesi gibi nedenlerle kalın bağırsakta uzun süre kalan 

dışkı suyunu iyice kaybeder.  

*Dışkının çıkmasına uygun durumun yitirilmesi kabızlığa neden olur.  

*Yetersiz su alımı, lifli besinlerin yetersiz tüketilmesi, ülser ve kolon spazmı kabızlığa neden olabilir.  

*Kabızlığı önlemenin en kolay yolu bol su içmek ve meyveler başta olmak üzere çeşitli lifli gıdalar tüketmektir.  

*Lifli besinler su tuttuğu için dışkının sulu kalmasını sağlayarak kabızlığı önler. 
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İshal 

*Bağırsak hareketlerinin hızlı oluşu suyun, besinlerin ve elektrolitlerin yeterince emilmeden dışkıyla atılmasına neden 

olur.  

*İshal adı verilen sulu dışkılamada emilmeden hızla kaybedilen suyun ve elektrolitlerin yerine konulması önemlidir.  

*Uzun süren vakalarda ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir.  

*İshal, çocuklarda dikkat edilmesi gereken bir durumdur.  

*Çeşitli mikroorganizmaların etkileri sonucu ishal ortaya çıkmışsa doktor kontrolünde tedavisi gereklidir. 

  

 


