
Sindirim Sistemi Terminolojisi



Sindirim Kanalı
• Ağız

• Dişler
• Tükrük bezleri

• Yutak (farinks)

• Yemek borusu (özafagus)

• Mide

• Duodenum (12 parmak barsağı)

• Salgı bezleri
• Pankreas
• Safra kesesi

• İnce barsak

• Kalın barsak ( kolon)

• Rectum

• Anüs



• Sindirim ağızda dişler ile çiğnemeyle başlar.

• En büyük tükrük bezi kulağın hemen önündeki 
parotis bezidir. Çene altı ve dilaltı  tükrük bezleri ile 
birlikte çiftler halinde 6 tükrük bezi bulunur.

• Tükürük bezleri salgısı besinleri yumuşatır, yüksek 
miktarda sindirim enzimi ile sindirimi başlatır. Aynı 
zamanda yüksek oksijen içeriği ve antibakteriyel
maddeler ile diş sağlığını korur ve hijyen sağlar.

• Burun ile ağzı damak ayırır. Ön kısmına sert damak, 
arka kısmına yumuşak damak arka ucuna küçük dil     
(uvula) denir.

• Ağız ve burun boşluklarının birleşme yerine farinks
(yutak) denir.

• Yutak önde hava yoluağızı larinks, arkada  yemek 
borusu özafagus ile devam eder.

• Bu yolların hemen üzerinde epiglot (gırtlak kapağı) 
bulunur.



Yutma işlemi
• Yutma istemli olarak besinin ağızdan farinkse doğru dil tarafından yuvarlanır

• Farinkste yutmanın refleks aşaması başlar.

• Yumuşak damak yukarı çekilerek gıdanın buruna kaçması engellenir.

• Epiglot aşağı larinks yukarı hareket ederek nefes yolunu kapatır ve gıdanın hava yoluna 
kaçmasını engeller.

• Larinks yukarı gelirken özafagus üst sfinkteri açılarak gıda yemek borusuna girer.



Özafagus

• Üst sfinkterin gevşemesi ile 
gıda özafagusa girer.

• Özafagusun peristaltik
hareketleri ile aşağı ilerler

• Diaframı delerek mideyle 
birleşir

• Mideye girişte alt sfinkter
bulunur. Mide içeriğinin 
yemek borusuna kaçmasını 
(reflü) engeller.

• Çok büyük kısmı gögüs
boşluğundadır.



Karın boşluğu ön katmanları

• Cilt, cilt-altı dokusu altında, ciltaltı
yağ dokusu bulunur.

• Yağ dokusunun altında karın 
kasları bulunur.

• Karın kaslarının hemen altında 
periton denilen karın zarı bulunur. 
Periton kıvrılarak organların 
üzerinide kaplar. 

• Peritonun hemen altında 
Omentum denilen karın iç yay 
tabakası bulunur.

• Omentum altında organlar 
bulunur.



Organ ilişkileri



Mide
• Altta ve üstte sfinkterler vardır. 

Üstteki (özafageal sfinkter) mide 
içeriğinin özafagusa kaçışını 
engeller. Alttaki (Pilor) mide 
içeriğinin duodenuma kontrollü 
geçişini sağlar.

• İçten dışa mukoza denen salgı 
yapan ve içerikten diğer katları 
koruyan zar vardır. Onun üzerinde 
çift kat adele dokusu ve en dışta 
periton bulunur.

• Gelen gıdaları depolar. (1.5 litre) 
Minik kasılmalarla mide sindirim 
sıvılarını karıştırır. Bu sıvıların asit 
içeriği gıdaları eriterek kimus
denilenbulamaç kıvamına getirir.

• Yine kasılmalar ile içeriği yavaş 
yavaş duodenuma geçirir.

• Mide sıvıları 1-3.5 pH ta HCl ve 
protein sindirimine katkı veren 
pepsin dir.



Duodenum (12 parmak barsağı)

• Pilor ile başlar, «C» biçiminden sonra 
jejenum denen ince barsak bölümüyle  
devam eder.

• Sindirimin ana enzimleri olan safra ve 
pankreas enzimleri buraya boşalır.

• Bütün besin maddeleri burada alt 
birimlere ayrılır.

• Emilimin küçük bir kısmı başlar



Safra Kesesi
• Karaciğer lobüllerinde

üretilerek safra 
kanallarına aktarılan 
safranın 
depolanmasını sağlar. 

• Duodenuma besin 
geldiğinde kasılarak 
safrayı pankreas 
içinden geçen kanalı 
ile duodenuma
boşaltır

• Safra özellikle yağ 
sindiriminde çok 
önemlidir.



Karaciğer-Dalak

• Dalak sindirim sistemi organı 
değildir. 

• Bir kan süzgecidir.

• Yaşlanmış ve bozulmuş kan 
hücrelerini parçalar,

• Dolaşımdaki mikrop ve tümör 
hücrelerini parçalar.

• Dolaşım sistemindeki 
karaciğerle yakın ilişkisi 
nedeniyle karaciğer 
hastalıklarından sıklıkla 
etkilenir.



İnce Barsaklar
• Sindirimin emilim kısmının çok önemli kısmı ince 

barsaklarda olur.

• Proksimal bölümüne jejenum denir. Distal bölümü 
ise ileum olarak adlandırılır.

• Emilim barsakların iç kısmını 
oluşturan mukozada villus denilen 
milyonlarca çıkıntılarda olur.



Kolon –kalın barsaklar-

• 4 ana bölümü vardır. Çıkan kolon, 
transvers kolon, inen kolon, sigmoid 
kolon ve rektum.

• Barsak içeriğini yoğunlaştırır ve dışkı 
kıvamına getirir, bu yüksek miktarda 
su ve mineral emilimi ile olur.

• Kendisine özgü bakteri florası ile K 
vitamini üretimi yapılır ki K vitamini 
kan pıhtılaşmasında kilit önemdedir 
Ayrıca tiyamin, riboflavin üretimi de 
yapılır.

• Rektumda dışkı depolanır



Parankim; Organın fonksiyon yapan kısmı
Pür ; tamamen
Kalsifiye; kalsiyum çökmüş
Peri; Etraf – peripankreatik; pankreas etrafı

• Abdominopelvik Sonografik İnceleme

• Karaciğerin parankimal sonoreflektivitesi, 
patternal özellikleri, konturları ve hepatik
marjinal açılara göre boyutları normaldir. Sol lob 
medial superior segmentte 11x9 mm boyutunda 
periferi pür kalsifiye anekoik kist izlenmektedir. 
Portal venin çapı ve akım karakteristikleri 
normal sınırlardadır. Morrison poşu, perihepatik
ve perisplenik alanlarda, omental
poşlarda serbest sıvı ayırdedilmemiştir.

• Safra kesesinin boyutları, konturları, duvar 
kalınlığı ve lümeni normaldir. İntrahepatik safra 
yolları ve koledok normaldir.

• Pankreasın boyutları, parankim eko yapısı, 
peripankreatik alanlar normaldir. Pankreasta yer 
kaplayan oluşum saptanmamıştır.

• Dalak parankim eko homojenitesi ve boyutları 
normaldir.

• Bu inceleme mide ve bağırsaklara ait olabilecek 
luminal veya mural bir patalojiyi ekarte 
ettirmemektedir.



• Kronik- uzun süreli tersi akut arası subakut

• Bifurkasyon – çatal

• Kolelitiazis – safra kesesinde taş hastalığı

• Splenomegali- dalağın büyümesi, splen; dalak –
megali; büyüme

• Şant; iki damar arasında kanal

• Mediasten- iki akciğer arasındaki kalp-damar-özafagus
gibi organların bulunduğu alan

• Hiatus- organların giriş yerleri, hiatal- hiatusa ait

• Herni – fıtık

• Atrofi- küçülmüş

• Aterom plağı; Damarda kireçlenme parçaları, damar 
sertliğinin ana patolojisi

Radyolojik Yorum .

•Karaciğer kronik karaciğer hastalığı bulguları.

Vena porta bifurkasyon düzeyinde AP çapı 14 mm

ölçülmüş olup normalin üst sınırındadır.

•Kolelitiazis.

•Splenomegali. Parankimde kaba kalsifikasyonlar.

•Dalak hilum lokalizasyonunuda splenorenal şant

ile uyumlu variköztortiöz tubuler yapılar.

•Posterior mediastende hiatal herni.

•Pankreasta yağlı atrofi.

•Batın alt kadranlarda sağda daha belirgin

mezenter yağlı planlar içerisinde minimal sıvı

dansiteleri

•Abdominal aorta, common iliyak ve

femoral arter duvarlarında

milimetrik kalsifik aterom plakları.







Kolon Kanseri




