


İnce bağırsak

Sindirim kanalının mide ile kalın bağırsak arasında kalan kısmıdır. Yaklaşık 7 – 8 metre uzunluğundadır. Besin maddelerinin

kimyasal sindirimi burada tamamlanırken, hidroliz sonucu oluşmuş besinlerin emilimi de bu bölümde gerçekleşir.

12 parmak bağırsağı, boş ve kıvrım bağırsak olmak üzere 3 bölümden oluşur.

12 Parmak Bağırsağı ( Duodenum )

İnce bağırsağın kısa bir başlangıç bölümüdür. Üzerinde Vater Kabarcığı bulunur.
Karaciğerden çıkan Koledok Kanalı ve pankreastan çıkan Wirsung Kanalı buraya açılır.

Midedeki kimüsün 12 parmak bağırsağına gelmesi ile buradaki hücreler sekretin ve
kolesistokinin hormonlarını salgılayarak kana verir. Bu hormonlar pankreas ve karaciğer
safra kesesini uyararak 12 parmak bağırsağına salgı boşaltılmasını sağlarlar.

Bu hormonların etkisiyle mide hareketleri ve asit salgısı azaltılır.

Boş Bağırsak ( Jejunum )

12 parmak bağırsağında sonra gelen bölümdür. İnce bağırsağın yaklaşık % 40 ını oluşturur. Emilimin büyük kısmı burada gerçekleşir.

Kıvrım bağırsak ( İleum )

İnce bağırsağın son kısmıdır. Kalın bağırsakla birleştiği noktada besin artıklarının geri dönmesini engelleyen bir büzgeç mevcuttur.



İnce bağırsağın için döşeyen mukozadaki salgı bezlerinin bir kısmı bağırsak hücrelerini koruyan bazik özellikte mukus ve 
emilimi kolaylaştıran sıvı salgılarken bir kısmı da hidrolitik enzimler salgılar. 

İNCE BAĞIRSAK SALGILARININ GÖREVLERİ

Enterokinaz Pankreastan gelen tripsinojeni aktif tripsine dönüştürür.

Aminopeptidaz Polipeptidlerin amino ucundan aminoasit koparır.

Dipeptidaz Dipeptidleri aminoasitlere parçalar.

Maltaz Maltozu iki adet glikoza parçalar.

Sukraz Sukrozu glikoz ve früktoza parçalar.

Laktaz Laktozu glikoz ve galaktoza parçalar.

Desktrinaz Dekstrini maltoz ve glikozlara parçalar.

Nükleotidaz Nükleotidleri organik baz, pentoz ve fosfat gruplarına parçalar.

Mukoza yüzeyinde besinlerin emilimini sağlayan villüs ( tümür ) adı verilen parmak şeklinde yapılar bulunur. Villuslar mikrovillüslü
epitel hücrelerden oluşmuştur. Villuslarda kan ve lenf kılcalları bulunur.

Bir bağırsak epitelinin yaşam süresi yaklaşık 5 gündür ve ölen hücreler bağırsak salgılarına karışmaktadır. Villus, mikrovillus ve
ince bağırsak mukozasındaki diğer katlanmalarla birlikte emilim yüzeyi yaklaşık 1000 kat artmakta ve tüm incebağırsakta yaklaşık
250 metrekare olmaktadır.



Kalın bağırsak

Sindirim kanalının son bölümüdür.

İnce bağırsaktan farklı olarak villus bulundurmaz.

Çekum ( = Kör bağırsak ) , kolonlar, rektum ve anüs olmak üzere 4 kısımdan oluşmuştur.

Çekum kalın bağırsağın ilk ve en geniş bölümüdür. Yaklaşık 6 cm kadardır.

Kör bağırsağın başlangıç noktasında appendiks ya da apandis olarak adlandırılan yaklaşık 9 cm
uzunluğunda lenfoid özellikli bir yapı bulunur. Bu kısmın herhangi bir sebeple tıkanması ve
iltihaplanması sonucunda apandisit ortaya çıkar.

Kıvrım bağırsakla bağlandığı noktada büzgeç bulunur ve içeriğin tekrar ince bağırsağa dönmesini
engeller.

Kalın bağırsağın başlıca 3 önemli fonksiyonu vardır.

 Su, sodyum, potasyum ve klor gibi elektrolitleri emmek.
 Sahip olduğu mutualist özellikte ( gram negatif anaerobik ) bakterilerin ürettikleri B5 B7 B12 ve K vitaminleri ile besinlerle

alınan B1 ve B2 vitaminlerini emmek. Bu şekilde sentezlenen K vitamini günlük ihtiyacın yarısı kadardır.
 Dışkılama öncesi dışkıyı depolamak.



İnce bağırsakta aşağıdaki olaylardan hangisi
gerçekleşmez?

A ) Sindirim kanalında etkinlik gösteren 
hormonların kan dolaşımına verilmesi
B ) Su ve vitamin emiliminin tamamlanması
C ) Sindirim sonucu monomerlerin emilerek kana ve 
lenfe geçmesi
D ) Hidrolitik özellikteki enzimlerin üretilmesi
E ) Sindirilmeyen besin atıklarının peristaltik 
hareketlerle kalın bağırsağa iletilmesi

İnsan sindirim sisteminde işlev gören;

I. Gastrin
II. Sekretin
III. Kolesistokinin

hormonlarından hangileri on iki parmak bağırsa-
ğından salgılanır?

A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) II ve III
D ) I ve II
E ) I II ve III
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