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Canlıların hareket etmesi, büyümesi, gelişmesi, yıpranan 
dokularının onarılması, kısacası yaşaması için beslenmesi 
gerekir. 

Besinler, canlıların enerji gerektiren tüm yaşamsal faali-
yetlerinde kullanılır. Enerji elde etme tepkimeleri (solunum) 
hücre içinde gerçekleşir. Bu yüzden de besinlerin hücre 
içine alınması gerekir. Hücre zarı seçici geçirgen yapıda ol-
duğu için besinlerin de parçalanması gerekir. Bu parçalanma 
işlemine sindirim denir.

Besin maddelerinin hücre zarından geçebilecek kadar küçük hâle gelmesini sağlayan maddelere 
enzim denir. Enzimler bu özellikleri sayesinde kimyasal sindirimi gerçekleştirirler.

Her enzim her besine etki etmez. Örneğin karbonhidratlardan nişastanın sindirimini sağlayan enzim, 
protein ya da yağların sindirimini sağlamaz. Bu durumu anahtar - kilit ilişkisine benzetebiliriz. Her anah-
tarın her kilidi açamaması gibi her enzimde her besini sindiremez. İnce bağırsakta protein, yağ ve 
karbonhidratlar sindirilir ancak her birine etkiyen enzim birbirinden farklıdır.

Her besinin enzimi farklı olduğu gibi, her canlının da enzimi kendine özgüdür.

Mekanik (fiziksel) sindirim

Besinlerin fiziksel olarak daha küçük par-
çalara ayrılmasıdır. Dişlerle parçalama, dille 
ezme, mide ve bağırsaklarla çalkalama, safra 
ile karıştırma bu görev için özelleşmiştir. 

Kimyasal sindirim

Besinlerin su ve enzim adı verilen özel 
parçalayıcı maddelerle en küçük yapı taşları-
na ayrılmasıdır. Bu parçalamanın sonunda 
besinler kanla taşınabilecek ve hücre zarın-
dan geçebilecek hâle gelir. 

SİNDİRİM

Aðýz

Yutak

Mide

Anüs

Kalýn baðýrsak

Yemek borusu

İnce baðýrsak

Sindirim Sistemi

SİNDİRİM SİSTEMİ
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MERCEK
ALTINDA

Peristaltik Hareket
Sindirim kanalý boyunca 

kaslarýn kasýlma dalgasýnýn 
lokmayý önüne alýp itmesidir. 
Bu hareketle yemek borusun-
daki, midedeki ve bağırsaklar-
daki kaslar kasýlýr ve besin 
ileriye doðru itilir.

YAŞAMIN
İÇİNDEN

Faydalý Bakteriler
Kalýn baðýrsakta yaþayan 

bazý bakterilerin insana fay-
dalı olduðunu biliyor muy-
dunuz? Bu bakteriler B ve K 
vitamini üretir. Kalýn bağır-
saktan emilen bu vitaminler 
vücutta çeþitli olaylarda  
önemli görevler üstlenir.

MERCEK
ALTINDA

Karaciðer
Karaciðerin yalnýzca sin-

dirimde görevli olmadýðý bi-
linmektedir. Zehirli maddele-
ri zehirsiz hâle dönüştürmek, 
A vitamini sentezlemek, ka-
nın pýhtýlaþmasýný sağlayan 
maddeleri üretmek, yaþlý al-
yuvar hücrelerini parçala-
mak, fazla proteinleri yaða 
dönüştürmek, fazla şekeri 
depolamak karaciðerin gö-
revleri arasýndadýr.

Sindirim Organları
1. Aðýz: Sindirim sisteminin 

ilk bölümüdür. Burada bulunan 
diþler besini ýsýrma ve çiðneme 
yoluyla mekanik olarak parça-
lar. Yetiþkin bir insanda 32 diþ 
bulunur. Bunlarýn 8' i kesici diþ, 
4'ü köpek diþi, 8'i küçük azý diþi, 
12'si büyük azý diþleridir.

Kesici diþler ýsýrmakta kulla-
nýlýr. Bunlarýn yanýnda bulunan 
sivri uçlu köpek diþleri besinleri parçalamak için özelleþmiþtir. Azý 
diþleri ise besinleri öðütmeye yarar. Aðýz boþluðunda besinlerin 
tadý ve kokusu alýnýr. Besin tükürük bezlerinden salgýlanan tükürük-
le karýþtýrýlýr. Besinlerin bir kýsmý tükürükte çözünür ve ýslatýlýr. Bu 
hâldeki besin, sindirim kanalýnýn daha sonraki kýsýmlarýndan daha 
rahat geçer. Tükürükte bulunan enzim sayesinde aðýzda niþasta-
nýn sindirimi baþlar. Aðýzda bulunan kaslý yapýdaki dil sayesinde de 
çiðneme sonrasýnda besin yutaða itilir.

2. Yutak: Aðýzdan alýnan besinleri yemek borusuna ileten 
yapýdýr.

3. Yemek borusu: Yutaktan karın boşluğunun yukarısına kadar 
inip mideye bağlanır. Burada besinler kimyasal sindirime uğramaz. 
Yemek borusunda bulunan kaslar güçlü ve ritmik bir şekilde kasıla-
rak besini mideye iletir. 

4. Mide: Vücudun sol tarafında karnın üst kısmında yer alır. Kas 
tabakasında oluşmuş torba şeklindeki bu organa gelen besinler 
çalkalama hareketiyle mekanik, enzimler yardımıyla kimyasal sindi-
rime uğrar. Midenin içindeki mide öz suyu o kadar asidiktir ki, mide 
iç yüzeyi zarar görmesin diye mukus adı verilen kaygan ve yarı 
akışkan bir sıvıyla kaplanır. Proteinlerin kimyasal sindirimine mide-
de başlanır. 

5. İnce bağırsak: Mideden gelen besinlerin sindirildiği yaklaşık 
7 m'lik organdır. Tüm besinlerin kimyasal sindirimi ince baðýrsakta 
tamamlanýr. Besinlerin kana emildiði yer de ince baðýrsaktýr. Yüzeyi 
oldukça kývrýmlý ve geniþtir. Her bir kývrýmda çok sayýda parmaksý 
uzantýlar bulunur. Villüs denilen parmaksý uzantılar öne arkaya 
doðru hareket edebilen yapýdadýr. Mideden asidik hâlde gelen ve 
kýsmen sindirilmiþ besinler onikiparmak bağırsağına geçince bura-
da üzerlerine karaciğer ve pankreastan gelen salgýlar boþaltýlýr. Bu 
salgýlar ile mekanik ve kimyasal olarak sindirime uðratýlan besinlerin 
tamamının sindirimi ince baðýrsakta üzerlerine salgýlanan sindirim 
enzimleri sayesinde tamamlanýr.

6. Kalın bağırsak: Ýnce baðýrsakta sindirimi tamamlanarak kana 
geri emilen besinlerin dýþýnda, sindirilemeyen besinlerin artýklarý için 
son durak kalýn baðýrsaktýr. Vücuttan atýlmak için oluþturulan bu 
ürüne dýþký adý verilir. Sindirilmemiþ besinler içindeki su ve mineral-
ler kalýn baðýrsakta geri emilir.

Üst çene

Kesici dişler

20 yaş dişleri

Büyük azı dişleri

Küçük azı dişleri

Köpek dişleri

Alt çene
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Sindirim Sisteminin Saðlýðý
Ýnsanýn yaþadýðý ortam, beslenme þekli, psikolojik durumu sindirim sisteminin saðlýðýný etkiler. He-

yecan, besini çok hýzlý bir þekilde yutma, sigara kullanma gibi nedenlerle yemek borusunda besin 
bulunmamasýna raðmen, kasýlarak boðazda týkanma hissinin duyulmasýna neden olur. Kalýn baðýrsaðýn 
iç yüzü çeþitli mikroorganizmalar tarafýndan zedelenirse, baðýrsaðýn hareketi hýzlanýr. Baðýrsaðýn için-
deki maddeler bol miktarda suyla birlikte dýþarý atýlýr. Bu durum ishal olarak adlandýrýlýr.

Sürekli katý maddelerle beslenmek ya da bazý ilaçlar kalýn baðýrsak kaslarýnýn normal olarak 
çalýþmasýný engeller. Bu durumda kaslar sürekli olarak kasýlý kalýr. Baðýrsaðýn içindeki maddelerin çok 
yavaþ uzaklaþtýrýlmasý durumunda kuru ve katý dýþký oluþturulur. Bu durum kabýzlýk olarak adlandýrýlýr. 
Sindirim sistemimizin saðlýklý olarak çalýþabilmesi için dengeli beslenmeli, stresten uzak durulmalý ve 
bol bol lifli besinler tüketilmelidir. Sebzeler, meyveler, kepek, yulaf, çavdar, kuru fasulye, kuru erik, 
kuru incir lifli besinlere örnek olarak verilebilir. Bu besinlerin baðýrsak faaliyetlerini düzenlediði, kalp 
krizi riskini azalttýðý, kolesterolü düþürdüðü, kalýn baðýrsak kanserine yakalanma olasýlýðýný azalttýðý da 
bilinmektedir.

Organ Sindirim Çeşidi Bulunan Yapılar Görevi

Ağız Fiziksel ve kimyasal
Dil, dişler, tükürük 
bezleri

Besin alımı, besinlerin fiziksel sindiri-
mi, karbonhidratların kimyasal sindiri-
mi

Yutak – – Besinlerin yemek borusuna iletimi

Yemek 
borusu

– – Besinlerin mideye iletimi

Mide Fiziksel ve kimyasal Mide bezleri
Besinlerin fiziksel sindirimi ve bir süre 
depolanması, proteinlerin kimyasal 
sindirimi

İnce
bağırsak

Fiziksel ve kimyasal
Salgı bezleri, 

villuslar

Protein, yağ ve karbonhidratların fi-
ziksel ve kimyasal sindirimi

Kalın 
bağırsak

– –
Suyun ve minerallerin emilimi, dışkı 
oluşumu

Sindirime Yardımcı Organlar
1. Karaciðer: Karýn boþluðunda midenin sað üst tarafýnda yer alan organdýr.  Karaciðer  tarafından 

üretilen safra bir sindirim enzimi deðildir. Ancak bu sývý özellikle yaðlarý yað damlacýklarýna parçalayarak 
mekanik sindirim yapar. Ayrýca safra artýk maddelerin kokuþmasýna ve zararlý bakterilerin üremesine 
engel olur. Yaðda çözünen vitaminlerin (A, D, E, K) emilimini artýrýr.

2. Pankreas: Pankreas salgýladýðý pankreas öz suyunu bir kanal yoluyla onikiparmak baðýrsaðýna 
boþaltýr. Pankreas öz suyunda bulunan enzimler midede sindirimi baþlayan proteinlerin, aðýzda sindi-
rimi baþlayan niþastanýn ve sindirimi baþlamamýþ yaðlarýn sindirimini gerçekleþtirir.

Pankreastan ayrýca insülin ve glukagon hormonlarý salgýlanýr. Bu hormonlar sayesinde kan þekeri 
düzenlenir.
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Hücreler ancak sýnýrlý koþullarda canlýlýðýný koruyabilir. Bazý mad-
deler hücre içine alýnýrken bazýlarý da hücre dýþýna atýlmalýdýr. Hücre 
dýþýna atýlan metabolizma atýklarýnýn vücut dýþýna atýlmasýný boþaltým 
sistemi gerçekleþtirir. Bu sayede hücrelerin sürekli olarak normal 
faaliyetleri için gereksinim duyduðu sabit çevre koþulu saðlanmýþ 
olur. Organizmanýn kendi iç çevresini sabit tutmasý iç denge olarak 
adlandırılır.

Aþaðýda insanda boþaltým sisteminin yapýsýný inceleyebilirsiniz.

Böbrek

Üreter 
(idrar kanalý)

Üretra
(idrar borusu)

İdrar kesesi

Böbrek 
atardamarý

Böbrek 
toplardamarý

Fasulye Þeklindeki “Böbrekler”
Midenin alt seviyesinde bulunan ve fasul-

yeye benzeyen böbrekler boþaltým sisteminin 
en önemli organlarýdýr. Atardamarla böbreðe 
gelen kan buradaki nefronlar tarafýndan süzü-
lerek su, tuzlar, besinlerin yapý taþlarý toplar-
damarla kalbe geri döner. Böbrekten atýlacak 
maddeleri içeren süzüntü yani idrar damla 
damla böbreðin havuzcuk bölümünde topla-
nýr. Daha sonra üreterle, idrar torbasýna getirilir. Burada bir süre 
depolanýr ve üretrayla vücut dýþýna atýlýr.

MERCEK
ALTINDA

Dýþkýlama 
Dýþkýlama ile sindirileme-

yen besinler vücut dýþýna 
atýlýr. Bu besinler hücrelere 
giremediði için metabolizma-
ya da katýlmaz. Metabolik ol-
mayan bu atýklarýn atılmasını 
saðlayan dýþkýlama olayý, 
boþaltým olarak kabul edile-
mez. 

MERCEK
ALTINDA

Diyaliz 
Vücutta biriken üre gibi 

zararlý maddelerin vücuttan 
uzaklaştırılması iþlemidir. Bu 
tedavi böbrek iþlevlerinin bir 
kısmını düzenleyerek, yaþa-
mýn devam etmesini saðlar. 
Böbrek yetmezliði olan kiþi-
lerde böbreðin yerine getire-
mediði kaný temizleme iþlemi 
diyalizle gerçekleþtirilir. Bu 
işlemde böbrek hastasý kiþi-
nin atardamarýndan alýnan 
kan, diyaliz sývýsý ve diyaliz 
tüplerinden geçirilerek atýk 
maddelerinden arýndýrýlýr.

BOŞALTIM SİSTEMİ YAŞAMIN
İÇİNDEN

Biliyor musunuz?
Nefronlarda süzülme hýzý 

yaklaþýk olarak dakikada  
125 m, günde 80'dir. Bu 
miktar bütün vücuttaki sývý-
nýn 4,5 katýdýr. 

Yaklaþýk 2000 insandan 
birinde tek böbrek vardýr. 
Tek böbrekli olmanýn büyük 
bir sakýncasý yoktur.

Nefron

Saðlýklý Böbrekler Ýçin:
• Yeterli miktarda su alýnmalýdýr.
• Aþýrý tuzlu ve baharatlý besinler tüketilmemeli-

dir.
• Alkol kullanýlmamalýdýr.
• Ýltihaplanmalar zamanýnda tedavi edilmelidir.
• Aðrýlý idrar yapma durumunda zamanýnda 

doktora başvurmalıdır.
• Boðaz hastalýklarýnda doktorun verdiði 

ilaçlarýn kullanýmý yarýda býrakýlmamalý ve 
tedavi bitiminde tekrar kontrole gidilme-  
lidir.

• Bütün hastalýklarda olduðu gibi, böbrek 
hastalýklarýnda da hastalýðýn erken teþhis edil-
mesi ve tedavisinin yapýlmasý çok önemlidir. 
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Bir fabrikada ayrı ayrı birçok birim vardır. Bu birimlerin görevleri birbirinden farklı olsa da daima 
iletişim içindedirler. Bu birimlerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen ve kontrol eden idareciler (müdür, 
müdür yardımcıları, şefler) vardır. İnsan vücudu da bir fabrikaya benzetilirse sistemlerin eşgüdümlü ve 
işbirliği içinde çalışmasını yöneten denetleyici ve düzenleyici sistemler bulunur. Bunlar sinir sistemi ve 
hormonal sistemdir.

Merkezi Sinir Sistemi
1. Beyin: Ýnsanoðlunu diðer canlýlardan üstün kýlan 

özelliklerin merkezi beyinde bulunur. Konuþabilme, yaza-
bilme, düþünme, öðrenme, hayal kurma, hatýrlama gibi bi-
ze tüm canlýlardan üstün olma özelliklerini kazandýran 
merkezî organýmýz beynimizdir. Ayrýca iþitme, koklama, 
görme, dokunma, tat alma duyularýmýzýn da merkezi beyin-
de bulunur.

2. Beyincik: Beyincik denge ve hareket merkezidir. 
Dengeli bir þekilde yürüyebilmemizi, kaslarýmýzýn herhangi 
bir hareketi yaparken uyumlu bir þekilde çalýþmasýný saðlar.

Alkol beyinciðin fonksiyonlarýna zarar verdiðinden, sar-
hoþ olan bir kiþi dengeli olarak hareket edemez.

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER

Sinir Sistemi

BeyincikBeyin

Omurilik soğanıOmurilik

Çevresel Sinir SistemiMerkezi Sinir Sistemi

Orta beyin

Beyincik

Omurilik soðaný

Ön beyin

Ara beyin

OmurilikOrta beyin
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YAŞAMIN
İÇİNDEN

 Zürafanýn bir sinir hücresi-
nin boyu, ayak parmağın-
dan omuriliðe kadar uzanýr. 
Yaklaþýk olarak birkaç met-
reyi bulur.

 Ýnsan beyninde yaklaþýk 12 
- 14 milyar kadar sinir hüc-
resi bulunur.

 Sinir sistemini oluþturan 
hücreler vücudumuzdaki 
diðer hücrelerden þekil ola-
rak farklýlýk gösterir. Bu 
hücrelerin boylarý enlerin-
den çok daha büyüktür.

MERCEK
ALTINDA

Koþullu (Þartlý) Refleksler
Bazý refleksler beyin yoluy-

la öðrenilerek kazanýlýr. Buna 
en güzel örnek Pavlov adlý bi-
lim insanının köpeklerle yaptýðý 
deneylerde gözlenir. Pavlov 
önce köpeklere her gün zil sesi 
duyurmuþtur. Ancak köpekler-
de herhangi bir tepki oluşma-
mıştır. Sonraki deneyinde zil 
sesinden hemen sonra yiyecek 
vermiþ;  bir süre sonra yiyecek 
olmadan da zil sesinden hemen 
sonra köpeklerin tükürük salgı-
larının arttýðýný görmüþtür.

3. Omurilik Soðaný: Beyin yarýmkürelerinin altýnda soðana ben-
zeyen bir yapýdýr.

Omurilik soðanýna hayat düðümü de denir. Çünkü solunum, 
dolaþým, boþaltým gibi yaþamsal olayları kontrol eder. Omurilik 
soðanýnýn büyük bir darbe almasý, solunumun ve kalp atýþlarýnýn 
durmasýna ve bu durumda kiþinin ölmesine sebep olabilir. Ayrýca 
hýçkýrma, öksürme, çiðneme, hapşırma gibi davranýþlarý da omurilik 
soðaný kontrol eder.

4. Omurilik: Boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan omur 
kemikleri içinde bulunan yapýdýr. Omurilik vücuttan beyne ve beyin-
den vücuda dağılan sinirler için köprü görevi yapar.

Dans etmek, araba kullanmak, bisiklete binmek gibi alýþkanlýk 
hareketlerini yönetir. Bu davranýþlarýn öðrenilmesi aþamasýnda be-
yin devrededir. Öðrenme tamamlandýktan sonra bu davranýþlarýn 
kontrolü omuriliðe devredilir.

Ayrýca refleks hareketlerinin de merkezi omuriliktir. Yeni doðan 
bir bebeðin süt emmesi, göz kapaklarýmýzýn belli aralýklarla açýlýp 
kapanmasý, limon görünce aðzýmýzýn sulanmasý birer refleks hare-
ketidir. Diz kapaðýmýza vurduðumuzda bacaðýmýzý öne doðru fýr-
latmamýz da omurilik kontrolünde gerçekleþtirdiðimiz refleks hare-
ketlerdendir.

Çevresel Sinir Sistemi
Vücudumuzda beyin ve omurilik  dýþýnda kalan diðer sinirler çev-

resel sinir sistemini oluþturur. Bunlar, beyin ve omurilik ile vücudun 
diðer kýsýmlarý arasýnda baðlantý kuran sinirlerdir. Bu sinirler mide, 
baðýrsak, kalp, pankreas, idrar torbasý, çizgili kaslar vb. organlara 
gider.

Ýþleyiþleri bakýmýndan ikiye ayrýlýrlar.
1. Somatik Sinirler
Ýstemli olarak gerçekleþtirdiðimiz hareketleri düzenler. Yazý yaz-

mak, þarký söylemek, koþmak gibi hareketler somatik sinirlerle dü-
zenlenir.

2. Otonom Sinirler
Kalbin çalýþmasý, midenin kasýlýp gevþemesi, baðýrsaklarda be-

sinin ilerlemesi gibi istemsiz olarak gerçekleþen olaylarý düzenler.

Hormonal Sistem
Hormonal (endokrin) sistem, sinir sistemiyle birlikte vücudumuz-

daki yapýlarýn çalýþmasýný denetler ve düzenler. Bu sistem iç salgý 
bezlerinden oluþur. Bu bezlerin salgýladýklarý maddeler hormonlar-
dýr. Hormonlar salgýladýklarý yerde etkili olmayýp vücudun baþka 
bölgelerinde etkinlik gösterir. Etki edecekleri organa kan yoluyla 
taþýnan hormonlar protein ya da yað yapýsýndaki bileþiklerdir.

1. Hipofiz Bezi
Beynin ön bölümünde, nohut büyüklüðünde, pembe renkli bir 

bezdir. Hipofiz bezi tarafýndan salgýlanan büyüme hormonu vücut 
ve kemik büyümesini kontrol eder.

Büyüme hormonunun eksikliðinde cücelik, fazlalýðýnda ise dev-
lik meydana gelir.
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Boşlukları Dolduralım

Aþaðýda en önemli organlarýmýzdan biri olan karaciðerin görevleri verilmiþtir.

Bu görevlerde boþ býrakýlan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayýn.

Sindirim sistemi organlarýnýn saðlýðýný korumak için yapýlmasý gerekenleri araþtýrarak bunlar-
dan hangilerine uyup hangilerine uymadýðýnýzý belirtin.

Aþaðýdaki tabloda býrakýlan boþluklarý (+) veya (-)  iþareti ile doldurun.

(Sindirim organýnda gerçekleþen olaylar +, gerçekleþmeyenler – ile gösterilmiþtir.)

  Glikozu ............................................ þeklinde depolar.

  Kan hücrelerinden ............................................ yapýmýnda görevlidir.

  Damardaki kanýn ............................................ engelleyen heparin adlý maddeyi üretir. 

  Mikroorganizmalara karþý vücudu savunan maddeler olan ............................................ üretir.

  Çok zehirli olan amonyaðý daha az zehirli olan .......................................... ve .......................................... dönüþtürür.

  Sindirime yardýmcý bir sývý olan ............................................ üretir.

  A, D, ............................................ , ............................................ vitaminlerini depolar.

Mekanik 
sindirim

Kimyasal
sindirim

Karbonhidrat
sindirimi

Protein 
sindirimi

Yağ
sindirimi

Ağız + –

Yemek 
borusu

Mide +

İnce 
bağırsak +

Kalın
bağırsak

Sindirim Sistemi
Kazanım 7.1.1.1 : Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek açıklar.
Kazanım 7.1.1.2 : Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel ve kimyasal sindirime uğraması gerektiğini 
 kavrar.
Kazanım 7.1.1.3 : Enzimlerin kimyasal sindirimdeki fonksiyonlarını araştırır ve sunar. 
Kazanım 7.1.1.4 : Sindirim sisteminin sağlığının korunması için yapılması gerekenleri araştırma 
 verilerine dayalı olarak tartışır.
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Böbrek Taşları

Verilen bilgilere göre aþaðýdaki sorularý yanýtlayýn.

5. Böbrek taþlarýnýn tedavisinde þok dalgalarýyla taþ kýrma (ESWL) yöntemini araþtýrarak bir taný 
yazýsý hazýrlayýn.

1. Böbreklerde taþ oluþumu hangi sistemde, nasýl aksaklýklara yol açar?

2. Böbrek taþlarý kiþinin davranýþlarýndaki hatalar dýþýnda oluþabilir mi?

3. Böbrek taþlarýnýn oluþmasýný engellemek için neler yapýlabilir?

4. Sindirim sistemi böbrek taþý oluþumundan nasýl etkilenir?

Boşaltım Sistemi
Kazanım 7.1.2.2 : Boşaltım sistemi sağlığının korunması için alınması gerekenleri, araştırma 
 verilerine dayalı olarak tartışır.

Nedir?

Böbrek taþý idrarda çözüneme-
yen ve atýlamayan bazý kristalle-
rin bir araya gelmesiyle oluþur. 
Normalde idrarda kristal ve taþ 
oluþumunu engelleyecek bazý 
kimyasal maddeler vardýr. Ancak 
bazý insanlarda bu engelleyici 
mekanizma tam olarak çalışma-
yabilir. Bu durumda idrar yolların-
da taþlar gömülür. Taþlar böbrek-
ten idrar torbasýna doðru ilerler. 
Ýdrar akýþý týkanýrsa aðrý, kanama 
ve enfeksiyonlar oluþur.

Nedenleri Nelerdir?

• Böbrekteki yapýsal bozuk-
   luklar
• Yetersiz sývý alýmý
• İdrar yolu enfeksiyonlarý
• Genetik faktörler
• Bazý ilaçlar
• Metabolik hastalýklar
• Baðýrsak ameliyatlarý
• Beslenme alýþkanlýklarý
• Bazý baðýrsak hastalýklarý
• Sýcak iklim kuþaðýnda      
   yaþamak

Belirtileri Nedir?

Böbrek taþlarý bazen hiçbir belir-
ti vermeden oluþabildiði gibi ba-
zen de ciddi belirtiler oluşturmak-
tadır. En sýk görülen belirti aðrýdýr. 
Aðrýlar bazen çok þiddetli olabil-
mektedir. Taþýn hareket etmesi 
ağrıya neden olur. Aðrýya baðlý 
olarak mide ve bağırsaklarda ha-
reketin azalmasý bulantý ve kus-
maya neden olur. Ýdrarda kan 
oluþumu gözlenebileceði gibi id-
rar yapmada zorlanma da ger-
çekleşebilmektedir.
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1.       Hipotalamus

Hipofiz

Yumurtalýk

x hormonu

  

 Yukarýda x hormonunun salgýlanma þekli 
þematik olarak gösterilmiþtir.

 Buna göre,
 I. Yumurtalýklarýn hormon salgýlamasý hipo-

talamus kontrolündedir.
 II. X hormonu östrojendir.
 III. Hipofiz bezi bir tek hormon salgýlar.
 ifadelerinden hangileri doðrudur?

A) Yalnýz I  B) Yalnýz II
C) I ve II  D) II ve III

2. Karaciðer ile ilgili aþaðýdaki bilgilerden 
hangisi doğru değildir?

A) Sindirim enzimleri salgýlar.
B) Yaðlarýn mekanik sindiriminde görevlidir.
C) Safra salgýlar.
D) Þekerin fazlasýný depolar.

3. Erkeklerde salgýlanan testosteron hormo-
nu ile ilgili,

 I. Az miktarda diþide de üretilir.
 II. Testislerde üretilir.
 III. Sakal, býyýk oluþumunda etkilidir.
 ifadelerinden hangileri doðrudur?

 A) Yalnýz I  B) I ve II
 C) II ve III  D) I, II ve III

4. Derinin en üst tabakasý ölü hücrelerden 
oluþur. Bu tabaka fiziksel ve kimyasal zarar-
lara karþý deriyi korur.

 Buna göre bu tabakayla ilgili aþaðýdaki 
yorumlardan hangisi yapýlabilir?

A) Basýnç duyusuna duyarlý reseptörleri bu-
lundurur.

B) Zedelendiðinde dokunma duyusu yok 
olur.

C) Mikroplarýn vücuda girmesine engel olur.
D) Kalýn bir yað tabakasýndan oluþur.

5. Hormon İşlevi

İnsülin I

II
Metabolizmayı 

hızlandırır. 

III
Kan şekerini normal 
değerine yükseltir. 

Adrenalin IV

 Tabloda boþ býrakýlan yerlerle ilgili aşağı-
dakilerden hangisi yanlýþtýr?

A) I numaralı yere “Kan þekerini normal 
deðerine indirir.” yazýsý yazýlmalýdýr.

B) II numaralı yerdeki hormon, tiroit bezi ta-
rafından salgýlanýr.

C) III numaralı yerdeki hormon pankreas 
tarafından salgýlanýr.

D) IV numaralı yere “Kalp atýþlarýný yavaþ-
latýr.” yazýlabilir.

Çözümlü Test Zorluk Seviyesi  


