


Üretici ( ototrof ) canlılar, yaşamları için gerekli olan organik besin maddelerini fotosentez ya da kemosentez yoluyla 
oluşturma yeteneğine sahip iken, bu yeteneğe sahip olmayan tüketici ( heterotrof ) canlılar ise besinlerini dış ortamdan hazır 
olarak almak zorundadırlar. 
 
Hayvanlar, yedikleri besin maddelerini çoğunlukla protein, yağ ve polisakkarit şeklindeki karbonhidratlar halinde polimer 
yapıda alırlar.  
 
Bu polimerler canlıda enerji eldesi, organizmanın yapısına katılma, büyüme ve gelişmenin sağlanması gibi amaçlar için direkt 
olarak kullanılamazlar.  
 
Çünkü dışarıdan alınan bu makromoleküller; 
 
 Hücre zarından geçemezler. 
 Hücrenin kendi yapısındaki makromoleküllerden farklı yapıdadırlar. 

 
Heterotrof canlılar tarafından dış ortamdan hazır olarak alınan besin maddelerinin hücreler tarafından kullanılacak hale 
getirilmesi işi sindirim sistemi tarafından sağlanır.  
 
Sindirim sistemi;  besinlerin alınmasında,  sindirilmesinde,  emilmesinde ve  sindirilemeyen besin atıklarının dışarı 
atılmasında görev alır.  



Besinlerin çiğneyerek ezme veya sindirim sistemindeki kas hareketleri sayesinde fiziksel olarak küçük parçalara ayrılmasına 
mekanik sindirim denir.  
 
Mekanik sindirim, besinlerin küçük parçalara ayırılıp enzimlerin etki edeceği yüzey alanının genişlemesine sebep olması 
açısından son derece önemlidir. Bu sayede kimyasal sindirim çok daha kolay şekilde gerçekleşir.  
 
Büyük yapılı besin maddelerinin enzim ve su yardımıyla yapıtaşlarına ayrılması işlemine kimyasal sindirim denir. 
 
 
Sindirim süreçleri sonucunda; 
 
 Polisakkarit ve disakkaritler basit şekerlere 
 Nötral yağlar, gliserol ve yağ asitlerine 
 Proteinler, aminoasitlere 
 Nükleik asitler ise nükleotidlere parçalanır., 
 
Sindirim sonucunda oluşan monomerler hücre zarından geçerek hücre içerisine alındığında,  
 
 hücrede enerji kaynağı olarak kullanılabilir,  
 hücrenin kendi makromoleküllerinin yapımında kullanılabilir veya  
 daha sonra kullanılmak üzere depolanabilir. 
 
Sindirim reaksiyonlarında su kullanıldığı için bu reaksiyonlar hidroliz reaksiyonlarıdır. Hidroliz sırasında gereken enerji 
ortamın ısısından sağlandığı için bu reaksiyonlarda ATP molekülü harcanmaz. 
 





Sindirim faaliyetleri, hücre içi veya dışında gerçekleşebilir.  
 
Hücre içi sindirim 
 
Endositoz yoluyla alınan veya hücre içerisinde daha önceden 
depolanmış besinlerin koful içerisinde sindirilmesi olayıdır. 
 
Burada sırasıyla gerçekleşen olaylar şunlardır. 
 
 Dışarıdan hücre zarıyla çevrelenmek suretiyle alınan besin, 

besin kofulunun oluşumuna sebep olur. 
 Besin kofulu, lizozom organeli ile birleşerek sindirim kofulunu 

oluşturur. 
 Sindirim kofulu içerisinde hidroliz gerçekleşir. 
 Oluşan besin monomerleri, sindirim kofulundan sitoplazmaya 

geçer. 
 Oluşan atık maddeler ekzositoz yoluyla dışarı atılır. 
 
 

Hücre içi sindirim sadece hücre içine alınabilecek kadar küçük besinlerin sindirimine olanak sağladığı için hücre dışı sindirime 
göre daha ilkel olarak kabul edilir. 



Hücre dışı sindirim 
 
Hücrede üretilen sindirim enzimlerinin dışarı salınması ve 
hücre dışında gerçekleşen hidroliz reaksiyonları sonucu 
oluşturulan besin monomerlerinin hücreye alınması ( pasif veya 
aktif taşıma ) şeklinde gerçekleşen sindirim tipidir.  
 
Çok büyük besin maddelerinin sindirilmesine olanak sağladığı 
için gelişmiş bir sindirim şekli olarak kabul edilir. 
 
Hücre dışı sindirim, hayvanın vücut dışı ile bağlantılı olan 
kısımlarında gerçekleşir. Besinlerin sindirimi için böyle bir 
hücre dışı boşluğa sahip olmak büyük besin maddelerinden 
faydalanmayı sağlar.  
 
Süngerler hariç omurgasız hayvanlarda ve omurgalı hayvan 
gruplarında hücre dışı sindirim mevcuttur.  
 
Hücre dışı sindirim ayrıştırıcı canlılar için önemli olmakla 
birlikte hem ototrof hem heterotrof beslenen böcekçil bitkilerde 
de gözlenir. 


