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MODÜLÜN
ÖĞRENME
KAZANIMLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Bireye / öğrenciye evcil hayvanların sindirim
sistemini oluşturan organlar ile beslenme
faaliyetlerinin kontrolünü yapacak bilgi ve becerileri
kazandırmaktır.
1. Ağız boşluğunu oluşturan organların kontrolünü
yapabileceksiniz.
2. Evcil
hayvanlarda
beslenme
faaliyetlerinin
kontrolünü yapabileceksiniz.
3. Tek ve çok odacıklı midelerin kontrolünü
yapabileceksiniz.
4. Bağırsakların
ve
dışkılamanın
kontrolünü
yapabileceksiniz.
Ortam: Hayvan barınakları, hayvan kesim üniteleri,
çiftlikler.
Donanım: Bilgisayar, optik ve dijital medya, televizyon,
projeksiyon, kadavra, resimler, organ maketleri.
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Sindirim sistemi, başlangıç ve bitiş noktaları arasında kalan birçok organın düzenli
biçimde dizilişi ve uyumlu çalışması sonucu faaliyet gösterir. Bu sistemdeki organların
yerlerinin, birbiri ile bağlantılarının ve çalışma düzenlerinin iyi bilinmesi, hayvan sağlığı ve
beslenmesi bakımından çok önemlidir.
Bu modül ile sindirim sistemine ilişkin temel bilgiler yanında sindirim sistemine ait
bulguları nasıl alabileceğinizi öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME
KAZANIMI
Ağız boşluğunu oluşturan organların kontrolünü yapabilecek, ağız boşluğunda yer
alan organların durumlarını değerlendirebilecek ve sindirim sistemine ait yaşamsal bulguları
alabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Hayvan kesim yerlerine ve mezbahalara giderek hayvanların sindirim
organlarını inceleyiniz.
Hayvanlarda sindirim sistemi ile ilgili kaynak kitap, dergi ve internet sitelerini
inceleyiniz.
Konuyla ilgili dosya oluşturarak gözlem ve bulgularınızı arkadaşlarınızla
paylaşınız.

1. SİNDİRİM SİSTEMİNİ OLUŞTURAN
ORGANLARIN YAPISI VE ÇALIŞMASI
Sindirim sistemi ağızla başlayan ve anüsle son bulan bir kanal sistemidir. İnsan ve
hayvanlar yaşama, büyüme, iş ve verim aktivitelerini yapabilme, yeni bir canlı dünyaya
getirme, onarım ve yeniden yapılanma, enerji üretme gibi canlılık faaliyetlerini
sürdürebilmek için dışarıdan besin maddesi almak zorundadır.
Sindirim sistemi; besin maddelerinin alınmasını, parçalanmasını, bir takım fiziksel ve
kimyasal değişikliklere tabi tutulduktan sonra sindirilmesini ve faydalı kısımların emilerek
işe yaramayan kısımların dışarı atılımını sağlayan sistemdir. Sistemi oluşturan organlar
ağızdan anüse kadar bir düzen içinde sıralanırlar. Belirli bir uyum içinde çalışır ve bir sistem
oluştururlar. Bu organlar, evcil memeli hayvanlarda özellikle şekil bakımından oldukça
farklılıklar gösterir. Bu sistemde yaptıkları salgılarla sindirime yardımcı olan birçok salgı
bezi de yer alır.
Ağız (os), ağız boşluğu (cavum oris), yutak (farinks), besleme kanalı ve eklenti
bezlerinden (tükürük, karaciğer, pankreas) sindirim sistemini oluşturan organlardır.
Beslenme kanalı; yemek borusu (özefagus), mide (gaster), ince bağırsaklar
(duodenum, jejunum, ileum), kalın bağırsaklar (secum, colon, rectum) ve anüsten oluşur.


Ağız boşluğu (Cavum oris)

Ağız boşluğunun görevi dil, diş, tükürük bezleri yardımıyla besin maddelerinin
alınmasını, seçilmesini, çiğnenmesini ve tükürükle karıştırılarak lokma hâline getirilmesini
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sağlamaktır. Dudaktan başlayarak yutak girişine kadar uzanır. Önde dudaklar yanda yanaklar
tarafından çevrelenmiştir.
Cavum oris’in tavanını sert damak (Palatum durum), tabanını dil ile iki çene kemiği
(mandibula) arasını dolduran organlar yapar. Ağız boşluğu, arka kısımda yutağın ağız girişi
(orofarinx), dil kökü (Radix lingua) ve yumuşak damak (Palatinum molle) ile birleşmiştir.
Çeneler kapandığında Cavum oris birbirine karşı gelen alt ve üst diş kemerinden dolayı iki
boşluğa ayrılır. Dıştaki boşluğu diş kemeri ile dudaklar ve yanaklar arasında kalan kısım
oluşturur. Diğerini diş kemerlerinin iç tarafında kalan kısım meydana getirir. Bu iki boşluk
son öğütücü (molar) dişlerin arkasındaki aralık vasıtasıyla birleşir.

1.1. Ağız Boşluğunun İçinde ve Çevresinde Yer Alan Organlar
Ağız boşluğunun ön duvarını dudaklar, yan duvarını ise yanaklar oluşturur. Tavanında
sert ve yumuşak damak (Palatum durum ve Palatum molle) yer alır. İçinde yer alan dişler
(dentes) ve dilden (lingua) başka, çevresinde tükürük bezleri (glandulae salivariae) bulunur.

1.1.1. Dudaklar (Labia oris)
Alt dudak (Labium inferius) ve üst dudak (Labium superius) olmak üzere iki kısımdan
oluşmuştur. Üst dudak, alt dudaktan daha büyüktür. İki dudak arasında kalan yarığa Rima
oris denir.
Üst dudak ile burun delikleri arasında yer alan kılsız bölgeye sığırlarda merme
(Planum nasolabiale); koyun, keçi, kedi ve köpekte Planum nasale adı verilir. Merme sağlıklı
hayvanlarda burun boşluğundaki bezler sayesinde devamlı nemlidir. Bu bölgenin kuruluğu
hayvanın ateşli olduğunu gösterir. Dudaklar dıştan içe doğru deri, kas tabakası, bez tabakası
ve mukozadan oluşur. Bezler seröz karakterde olup sulu salgı yaparlar. Mukoza dudakları
içten örter, sonra dişetlerine geçer. Dudaklar atda uzun ve hareketli, sığırda ise kısadır.

Resim 1.1: Merme

1.1.2. Yanak (Bucca)
Ağız boşluğunun yanlarını sınırlandırır. İç tarafta mukoza, dışta deri ile örtülüdür.
Kulak altı tükürük bezinin akıtıcı kanalları yanaktan ağız boşluğuna açılır.
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Geviş getiren hayvanlarda yanak ve dudağın iç tarafında yutmaya yardımcı olan
papillalar bulunur.

1.1.3. Diş Etleri (Gingiva)
Ağız mukozasının diş yuvaları üzerine ve dişin boyun kısmına (Collum dentis) sıkı
olarak yapışması ile oluşmuştur. Dişlerin yerlerinde tespitine yarar. Ruminantların üst
çenelerinde kesici dişler bulunmayıp bu bölgede diş etleri çok sertleşmiş ve boynuzlaşmıştır.

1.1.4. Dişler (Dentes)
Dişler ağza alınan gıda maddelerinin koparılmasını, parçalanmasını ve ezilmesini
sağlayan vücudun en sert oluşumlarıdır. İnsan ve evcil hayvanlarda dişler üst çene (Maxilla)
ve alt çene kemiğinin (mandibula) alveol adı verilen boşluklarına yerleşmişlerdir. Dişlerin
şekilleri ve yapıları ile hayvanların beslenme durumları arasında bir uyum söz konusudur.
Gelişimi tamamlanmış bir dişte şu kısımlar görülür.

Şekil 1.1: Dişin yapısı



Diş kökü (Radix dentis): Dişin alveol içine gömülü olan kısmıdır. Diş kökü
içine oturduğu alveol duvarına periodontium denilen bağ dokudan bir zar
aracılığı ile tutunur.



Diş Boynu (Collum dentis): Diş kökü ile diş tacı arasındaki kısımdır. Diş eti
tarafından sıkıca sarılmıştır.



Diş Tacı (Corona dentis): Dişin ağız boşluğu içinde görülen bölümüdür. Dişin
üzerini dıştan çok sert yapıda, beyaz renkte, diş minesi olarak bilinen kemiksi
doku kaplar. Dişlerin korunması için çok büyük bir önem taşır.
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Dişler görevine ve şekillerine göre dört gruba ayrılır:





Kesici dişler (dentes incisivi),
Köpek dişleri (dentes canini),
Ön öğütücü dişler (dentes premolares),
Arka öğütücü dişler (dentes molares).


Kesici dişler (Dentes incisivi): Besinleri koparmakla ve kesmekle
görevli olan dişlerdir. Nispeten yassı görünümde, kökleri kalın, serbest
uçları bıçak gibi keskindir. İnsanda her bir çenede ikisi sağda ikisi solda
toplam 4 adet kesici diş vardır. Geviş getiren hayvanların alt çenesinde;
dördü sağda dördü solda olmak üzere toplam 8 adet kesici diş bulunur.
Üst çenede ise kesici diş yoktur.



Köpek dişleri (Dentes canini): Sert besinleri parçalayan dişlerdir. Her
bir çenede biri sağda diğeri solda toplam 2 adet köpek dişi bulunur. Sivri
ve konik şekillidir. Geviş getirenlerde köpek dişi yoktur.



Ön öğütücü dişler (Premolar): Tek tırnaklılarda her bir çenenin sağında
4, solunda 4 premolar diş yer alır. Bir çenede bulunan ön öğütücü diş
sayısı insanda 2, tek tırnaklılarda 3, köpeklerde 4 adettir. Bu dişler
premolar 1 (p1), premolar 2 (p2), premolar 3 (p3) ve premolar 4 (p4)
şeklinde numaralanılır.



Arka öğütücü dişler (Dentes molares): Bu dişler sadece kalıcı dişlenme
zamanında çıkarlar. Besinleri öğütmeye uygun dış yüzeyleri vardır. Bir
çenenin, bir yarımında, tek tırnaklı ve geviş getirenlerde 3, kedide 1,
köpekte üst çenenin bir yarımında 2, alt çenenin bir yarımında ise 3 molar
diş bulunur.
Ağızdaki dişler diş formülü denen basit bir formülle gösterilir: Kesir çizgisinin
üstündeki rakam, üst çenenin bir yarımındaki diş sayısını, aynı çizginin altındaki rakam ise
alt çenenin bir yarımındaki diş sayısını gösterir. Buna göre ağızdaki tüm diş sayısı, her
hayvan için ayrı ayrı bildirilen formülün iki ile çarpımından elde edilir.
İ= incisiv, C= canin, P= premolar, M= molar
Kalıcı Dişler
İC PM

Toplam Kalıcı Diş sayısı

At

31 3 3
31 3 3

40

Ruminant:

003 3
403 3
3142
3143

32

Köpek

42
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1.1.5. Dil (Lingua, Glossa)
Dil ağız mukozasıyla örtülü, çok hareketli, kaslı bir organdır. Üç bölümde incelenir:

Dil ucu ( Apex lingua)

Dil gövdesi (Corpus lingua)

Dil kökü (Radix lingua)
Dilin üzerinde ipliksi, mantar, hendek ve yaprak şeklinde papillalar bulunur. İpliksi ve
konik şekilli olanlar gıdaların yutak yönünde ilerlemesine yardımcı olur. Dilde farklı tatların
alınmasını sağlayan bölgeler yer alır.

Şekil 1.2: Sırasıyla sığır, at ve köpeklerde dil yapıları

1.1.6. Tükürük Bezleri (Glandula Salivales)
Tükürük bezleri; tükürük (saliva) denen bir salgı yaparlar ve ağız boşluğuna akıtırlar.
Ağız boşluğuna salgılarını akıtan çok sayıdaki tükürük bezlerinden en büyükleri şunlardır.

Şekil 1.3: Attta Glandula parotis



Kulak altı tükürük bezi (Glandula parotis): Alt çenenin arka kenarı ile
birinci boyun omuru (atlas) arasına sıkışmış bir bezdir. Türlere göre büyüklüğü
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değişir. En büyük atta, en küçük geviş getirenlerde ve etçillerde bulunur.
Parotisin akıtıcı kanalına kulak altı tükürük bezi kanalı (Ductus parotidicus)
denir. Bu kanal vasıtasıyla tükürük ağız boşluğuna akıtılır.


Alt çene tükürük bezi (Glandula submandibularis): Dil kemiği ile 1. boyun
omuru arasında ve parotisin altında bulunur. Köpekte ve sığırlarda glandula
parotisten büyüktür. Akıtıcı kanalına çene altı tükürük bezi kanalı (Ductus
submandibularis) denir.

Şekil 1.4: Köpekte tükürük bezleri



Dil altı tükürük bezi (Glandula sublingualis): Dil ucunun alt tarafında, hilal
şeklinde yana doğru uzanmış olarak bulunur.

Şekil 1.5: Kedide tükrük bezleri

1.2. Tükürük Salgılama
Ağızdaki tükürük; kulak altı tükürük bezi çene altı tükrük bezi ve dil altı tükrük
bezlerinin salgılarından oluşur.
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Tükürük bezleri sulu (seröz), koyu (müköz) ve seromüköz tipte salgı yapar. Seröz
bezler protein içeren fakat müsin bulunmayan ince ve sulu bir salgı oluşturur. Müköz
bezlerin salgısı gliko protein yapısında, kaygan, koyu kıvamda ve mukozayı kaplayan müsin
maddesini içerir. Müsin salgısı besin maddelerinin kayganlığını ve yapışkanlığını sağlar.

1.2.1. Tükürüğün Bileşimi
Tükürük; renksiz, kokusuz, yapışkan, kolayca köpüren bir sıvıdır. Tükürük salgısının
bileşiminde potasyum, sodyum, kalsiyum, magnezyum, klorür, bikarbonat ve fosfat tuzları
gibi inorganik maddelerle, karbonhidratları parçalayan enzim (amilaz veya pityalin) ve
proteinler bulunur.
Tükürüğün pH’ı 6,2 ile 7,4 arasında değişir. İnsanda ve dinlenme hâlindeki köpekte
hafif asittir. Uyarılan köpekte tükürüğün pH’ı 7,5 olur. Geviş getirenlerde daha alkalidir.
Tükürüğün en iyi etki gösterdiği pH değeri 6,8’dir. Yüksek pH, kalsiyum ve fosfor gibi
maddelerin çökmesi sonucu diş taşlarının oluşmasına yol açar.

1.2.2. Tükürük Miktarı
İnsanda bir günde salınan tükürük miktarı ortalama 1 litredir. Tükürük salgısı etçil
hayvanlarda az, otçul hayvanlarda ise fazladır. Normal yemleme sırasında atta günde 42 litre
tükürük oluşabilmektedir. Tükürüğün miktarı alınan besinin özelliğine ve parçalanma
büyüklüğüne bağlı olarak değişir. Yeşil yemlerle beslenmede alınan yemin yarısı kadar; arpa
yulaf gibi tane yemlerde yemin miktarından biraz fazla, kuru ot yedirmede ise yemin 4 katı
kadar tükürük oluşur.
En çok salgı, besin alma ve geviş getirme dönemlerinde görülür. Sığırlar da günlük
tükürük miktarı 100–200 litreyi, koyunda 8–13 litreyi bulmaktadır.

Resim 1.2: İnekte tükürük salgısı

1.2.3. Tükürüğün Görevleri



Tükürükte bulunan müsin maddesi ağız mukozasının nemli ve kaygan
tutulmasını sağlayarak mukozayı korur.
Sıcak ve soğuk besinleri vücut ısısına yaklaştırır.
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İçeriğinde yer alan bikarbonat sayesinde pH’ı nötrleştirir. Böylece dişlerin Ca++
kaybetmesini önler.
Besinleri ıslatıp yumuşatarak lokma haline getirir.
Dişler üzerindeki kalıntıları temizleyerek diş sağlığına yardımcı olur.
Susama duygusunun düzenlemesinde önemli rol oynar.
İçerisinde bulunan lizozim maddesi bazı mikrop türlerine karşı öldürücüdür.
Omnivorlarda (insan, rat ve domuz) ve karnivorlarda tükürükte bulunan pityalin
(alfaamilaz) enzimi karbonhidratları dekstrinlere ve maltoza kadar parçalar.
Kanda ve ektrasellüler sıvıdaki civa, kurşun, üre gibi toksik maddeler ile kuduz
gibi hastalık etkenlerinin tükürme yoluyla dışarıya atılmasını sağlar.
Geviş getiren hayvanlarda rumende sindirimin sağlıklı bir şekilde
sürdürülebilmesi için gereklidir. Ruminantlarda tükürük ayrı bir öneme sahip
olup içerisinde bulunan bikarbonat ve fosfat tamponları sayesinde rumenin
pH’ını nötralize eder. Böylece rumendeki mikroorganizmaların yaşamaları için
gerekli olan pH 6–7 değeri sağlanmış olur.

1.2.4. Tükürük Salgısının Oluşumu
Ağızda besinin bulunması ve yemek borusunun mide girişinde yer alan sinirlerin
uyarımı, tükürüğün istem dışı olarak salgılanmasına neden olur. İnsanlarda besinin
görülmesi, koklanması, hatta düşünülmesi (limon gibi) tükürük salgısına (ağız sulanması)
yol açar. Benzer şekilde köpeğe etin gösterilmesi tükürük salgılanmasına neden olmaktadır.

1.3. Damak (Palatum)
Ağız boşluğunun çatısını oluşturur. İki kısımdan meydana gelmiştir.


Sert damak (Palatum durum): Ağıza yakın olarak bulunur. Kesici dişlerden
genzin kenarına kadar devam eder. Sert damağın ortasında uzunlamasına bir
çizgi görülür. Buna damak dikişi (Raphe palati) denir. Mukoza üzerindeki
kabartılara damak buruşukluğu (Rugae palatinae) denir.

Resim 1.3: Atlarda damağın anatomik yapısı:1) Papilla incisiva 2) Sert damak 3) Rugae
palatinae 4) Raphe palati 5) Yumuşak damak 6) Yutak bademciği
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Yumuşak damak (Palatum molle): Yapısında kemik olmayıp kaslar ve
mukoza vardır. Yumuşak damağın ön yüzü ağız boşluğuna, arka yüzü yutağa
bakar. Yanlarda, yumuşak damağın kemerleri arasında bulunan çukur içinde
“yutak bademciği” vardır. Ağız açıldığında görülebilen yutak bademciği, badem
şeklinde lenfoid bir organdır. Yumuşak damağın kemerleri arası, “boğaz” adını
alır.

1.4. Bademcikler (Tonsillea)
Özellikle ağız ve yemek borusu mukozasının değişik yerlerinde yer alan, vücuda giren
mikroplarla mücadele eden oluşumlardır. Her biri kendine özgü bademcik çukuru denilen bir
çukur (fossa tonsillaris) içinde bulunurlar. Dilin tabanında ve yumuşak damağın içerisinde
yer alanlar önemli olanlardandır. Bulundukları yere göre gruplandırılır ve isimlendirilirler.

1.5. Kanatlılarda Gaga Yapısı
Gaga, besinin tutulması, yakalanması, taşınması, parçalanması gibi işlemlerin yanı sıra
düşmanlara karşı bir savunma aracı olarak da kullanılır ayrıca tüylerin düzeltilmesinde ve
daha birçok işte kullanılır. Dolayısıyla kanatlılarda yaşam biçimine uygun gaga biçimleri
gelişmiştir.
Keratinden oluşan gaga, üst ve alt gaga olmak üzere iki kısımdır. Üst gaga, üst çene ve
burun kemiklerinin, alt gaga ise alt çene kemiklerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Üst
gaga burundan itibaren devam eden sırt kısmı, genellikle az veya çok eğik olan gaga ucu ve
keskin gaga kenarlarından oluşur. Gaga kenarlarında çoğunlukla diş şeklinde çıkıntılar veya
testere gibi tırtıklar bulunur. Alt gaga ise her iki alt çene kemiği uçlarının birleştiği gaga ucu
ile çene kemikleri arasını örten, bazı türlerde yumuşak bir deriden oluşan gaga altından
oluşur.
Birçok kanatlıda üst gaga dibinde yumuşak ve genellikle sarı renkte bir deri vardır.
Ceroma adı verilen bu kısım sinirlerle donatıldığından dokunmada önemli görevler
üstlenmiştir. Bir kısım kanatlılarda bu deri bütün gagayı örter. Burun delikleri ceromanın
kafatası ile birleştiği yerden ya da ceromanın içinden açılır.

Resim 1.4: Kanatlıların gaga yapısı
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını bir hayvanda uygulayarak ağız boşluğunu oluşturan
organların kontrollerini yapınız.

İşlem Basamakları
 Hayvanın ağzını açınız.
 Ağız boşluğunu kontrol ediniz.

 Dil kontrolü yapınız.

Öneriler
 Hayvanın ağzını iş güvenliğine dikkat
ederek açınız.
 Hayvan türüne ve büyüklüğüne uygun
özellikte padandan yararlanabilirsiniz.
 Hayvanın ağzını tekniğine uygun olarak
açıp ağız boşluğunun yabancı cisim
yönünden incelemesini yapınız.
 Ağız boşluğundaki yapıları sıralayınız.
 Tükürük bezlerinin yerlerini model veya
şema üzerinde gösteriniz.
 Salya akışını kontrol ediniz.
 Dilin yapısını açıklayınız.
 Dilin görevlerini izah ediniz.
 Dil mukozası dorsal yüzünde renk ve
erozyonlar, ödem, ülserleşme yabancı
cisim batması yönünden inceleyiniz.
 Dil hareketi ve felci yönünden kontrol
ediniz.

 Diş etlerini kontrol ediniz.
 Diş etlerinde renk değişiklikleri,
yaralanma ve yangılar yönünden kontrol
ediniz.

 Dişleri kontrol ediniz.

 Dişlerin yapısını açıklayınız.
 Hayvan türlerine göre diş formüllerini
şema ile gösteriniz.
 Kesici dişler, köpek dişleri ve öğütücü
dişlerin ağızdaki yerini, şeklini ve
sayısını kontrol ediniz.
 Dişlerde sararma, çürükler, diş taşları ve
diş taşlarına bağlı olarak diş eti yangıları
yönünden kontrol ediniz.
 Dişlerdeki anormal aşınmalar çiğneme
ve yemi öğütebilme açısından dişlerin
karşılıklı temas eden yüzeylerini kontrol
ediniz.

12

 Kronik flor zehirlenmeleri gibi
zehirlenmelerde dişleri renk
değişiklikleri yönünden kontrol ediniz.
 Damak kontrolü yapınız.

 Damağı renk, yara, şişlik vb. patolojik
değişiklikler yönüyle kontrol ediniz.

 Ağız boşluğundaki patolojik
değişiklikleri belirleyiniz.

 Ağız boşluğundaki değişiklikleri
yangısal (stomatitis), genel ve lokal
kızarıklık (hiperemi), sarılık, kanama,
veziküller ve ülser yönünden kontrol
ediniz.
 Yutkunma güçlüğü, özefagus mukozası
yangısı ve tıkanması yönünden de
kontrol ediniz.

 Kanatlı hayvanlarda gaga kontrolü
yapınız.

 Gaganın yapısını inceleyerek, sağlıklı
olup olmadığını kontrol ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?
I. Kulak altı tükürük bezi (Glandula parotis); alt çenenin (mandibula) arka kenarı ile
birinci boyun omuru (atlas) arasında bulunur.
II. Yumuşak damak (Palatum molle) yutma esnasında soluk borusunu kapatır.
III. Diş etleri (gingiva) dişlerin yerlerinde tespitine yarar.
A) I
B) II
C) III
D) II ve III
E) I, II VE II

2.

Aşağıdakilerden hangisi iki dudak arasında kalan yarığa verilen addır?
A) Labium superius
B) Bucca
C) Rima oris
D) Palatum molle
E) Lingua

3.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi ve hangileri doğrudur?
I. Bademcikler (tonsilla) vücuda giren mikroplarla mücadele eden lenfatik
organlardandır.
II. Diş tacı (Corona dentis) dişin ağız boşluğu içinde görülen kısmıdır.
III. Geviş getirenlerin üst çenelerinde kesici diş bulunmaz.
A) I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

4.

Yumuşak damak aşağıdaki hayvanların hangisinde uzundur ve hayvanın ağızdan soluk
almasına engel olur?
A) Sığır
B) Köpek
C) At
D) Kedi
E) Koyun
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5.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tükürük bezleri sulu (seröz ), koyu (müköz) ve ikisinin karışımı (serö-müköz )
salgı yaparlar.
B) Müköz bezlerin salgısı lokmayı kayganlaştıran müsin maddesi içerir.
C) Sığırlar kuru ot yediklerinde yemin miktarı kadar tükürük salgılar.
D) Geviş getirenlerde tükürüğün en ideal pH derecesi 6,8’dir.
E) Sığırlar da günlük tükürük miktarı 100-200 litreyi, koyunda 8-13 litreyi
bulmaktadır.

6.

Aşağıdakilerden hangisi tükürüğün görevlerinden birisi değildir?
A) Ağız pH’ını nötrleştirme
B) Pepsinojeni aktifleştirme
C) Civa, kurşun, üre gibi toksik maddelerin dışarı atılımı
D) Nişastayı parçalayan enzimi taşıma
E) Ağız mukozasını kayganlaştırma

7.

Ruminantlarda tükürüğün önemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Abomasumda pepsinojeni pepsine dönüştürür.
B) İnce bağırsaklarda yağda eriyen vitaminlerin emilimine yardımcı olur.
C) Rumende fermantasyon sonucu oluşan rumen asit pH’ını nötralize eder.
D) Omasumda su emilimini kolaylaştırır.
E) Ağızda protein sindirimini uyarır.

8.

Üst kesici ve köpek dişleri olmayan evcil hayvan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sığır
B) At
C) Köpek
D) Kedi
E) Merkep

9.

Aşağıdakilerden hangisi tükürüğü ifade eder?
A) Sanguis
B) Lacrima
C) Sudor
D) Sebum
E) Saliva

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
Evcil hayvanlarda beslenme faaliyetlerinin kontrolünü yapabilecek, sisteme ait
yaşamsal bulguları alabilecek ve patolojik durumları değerlendirebileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Hayvancılık yapılan işletmelere, haralara giderek hayvanların yem yeme ve su
içmelerinin nasıl yapıldığını araştırıp bilgi toplayınız.
Hayvanların yem yeme ve su içmeleri ile ilgili kaynak kitap, dergi ve
internetten araştırma yapınız.
Konuyla ilgili dosya oluşturarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. YEME İÇME KONTROLÜ
Hayvanların yem yeme su içmelerinin kontrolleri, genellikle sindirim organlarının
işlevlerini yerine getirip getirmediğinin izlenmesinden ibarettir.

2.1. Yutak (Farinks, Pharynx) ve Görevleri
Yutak (farinks) ağız ve burun boşluklarının arkasında soluk ve yemek borusunun giriş
kısımlarının önünde yer alır. Hava yolu ile yemek yolunun birbiri ile çaprazlaştığı yerdir.
Boşluğuna; yutak boşluğu (kavum farinks) denir. Bu boşluğun duvarları yutağı oluşturur.
Yutak şekil olarak bir huniye benzer. Üstte bulunan geniz vasıtası ile burun
boşluğuyla, arkada bulunan gırtlak (larinks) vasıtasıyla hava borusuyla, yemek borusu
deliğiyle yemek borusu ile yutağın yan duvarları üzerinde iki delik vasıtasıyla (ostaki
borusu) orta kulakla ilişki hâlindedir.
Burun boşluğu (cavum nazi) üstte, ağız boşluğu (cavum oris) altta yer alır. Yutaktan
sonra hava yoluyla yemek yolu çaprazlaşır. Yani hava yolunun başlangıcı olan gırtlak altta,
yemek yolu olan yemek borusu üstte bulunur.
Yutak duvarı mukoza ile kaplıdır. Yemek ve soluk boruları birbiriyle öyle irtibatlıdır
ki; lokma geçerken soluk borusu epiglottis denen gırtlak kapağı ile kapanır ve besin
maddelerinin akciğere kaçması önlenir.
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2.2. Yemek Borusu (Özofagus, Oesophagus) ve Görevleri
Yutak ile mide arasında bulunan kaslı, iç yüzeyi mukoza ile kaplı, boru şeklinde bir
organdır. Önce gırtlak ve soluk borusunun üstünde (dorsal) seyreder. Göğüs boşluğundan
(cavum pectoris) sonra diyaframdan (göğüs boşluğu ile karın boşluğunu ayıran kaslı bölme)
geçerek karın boşluğuna ulaşır ve midenin cardia adı verilen girişinde son bulur.
Özofagus dıştan içe doğru üç katmandan oluşmuştur.




Adventitia tabakası (dış kat): En dıştan organı saran gevşek bağ dokudan
yapılmıştır.
Kas tabakası (orta kat): Yutulan lokmanın mideye sevk edilmesine yardım
eder.
Mukoza tabakası (iç kat): Çok katlı epitelden oluşan bir mukoza yapısına
sahiptir.

Dil besinleri yutağa doğru iter. Bu sırada soluk borusu gırtlak kapağı ile kapatılır.
Yutak ile mide arasında yemek borusu bulunur. Yutulan besinler yemek borusuna
geldiğinde, yemek borusu peristaltik hareketlerle kasılarak besinin ilerlemesini sağlar.
Olayda yerçekiminin de katkısı vardır.

2.3. Kursak ve Görevleri
Yemek borusunun genişlemesiyle oluşmuş torba şeklinde bir organdır. Başlıca görevi
besinleri depolamak, ıslatmak ve yumuşatmaktır. Tavukta kursakta, bakterilerin etkisiyle
önemli miktarda nişasta sindirimi olur. Kursakta başlıca iki tip hareket görülür. İçeriye
proventriküluse göndermekle ve açlıkla ilgili olan hareketler. Kursak hareketleri peristaltik
tiptedir.

Şekil 2.1: Tavukta kursağın görünümü
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2.4. Besinlerin Alınışındaki Fizyolojik Olaylar
Besin maddeleri canlılar tarafından alınırken bir değerlendirmeye tabi tutulur.
Bu değerlendirme yapılırken birtakım duyular işe karışır. Bazı besinler ihtiyaç olduğu hâlde
her hayvan tarafından beğenilmez. Bazıları ise ihtiyaç fazlası bile olsa çok miktarda alınırlar.
Besinlerin alınımında açlık, tokluk, iştah gibi özel duyular temel rol oynar.

2.4.1. Açlık ve Tokluk
Besin maddesine karşı bir ihtiyacın ifadesidir. Mide dolu bile olsa açlık duyulabilir.
Mideye besin değeri olmayan maddeler doldurulsa bile açlık duyumu ortadan kalkmaz.
Vücut için ihtiyaç duyulan besin maddelerinin eksikliğinde oluşan uyarımlar hipotalamustaki
ilgili merkeze iletilir. Böylece canlı ihtiyacı olan besinleri bulabilmesi için uyarılmış olur.
Açlığın, kanda bulunması gereken besin maddelerinin yetersiz düzeye inmesi sonucu
sinir sisteminde oluşan karmaşık bir duyum olduğu kabul edilir. Mideden başka yollarla
verilen besin maddeleri bu duyguyu giderebilmektedir.
Şeker hastalığında açlık duyumu hissedilir. Kanda şeker düşüklüğü (hipoglisemi) bir
iştah uyaranıdır. Hücrelerde ulaşan şeker miktarı azaldığı için glikoz kullanımı da düşer.
Şeker hastalarında çok yemenin nedeni, kan glikozu yüksek olmasına rağmen yetersiz
insüline bağlı olarak hücrenin şekeri yeterince kullanamamasından kaynaklanmaktadır.
Ateşli hastalarda besin alınmadığı hâlde açlık hissi azalır. Gebelik sırasında yağ,
protein ve bazı minerallere olan ihtiyaç daha fazla artar. Bu nedenle böyle besinlere şiddetli
istek duyulur.
Canlıların açlığa dayanma süreleri, vücutlarında depo edilmiş yağın fazlalığına ve
yaşlarına göre değişir. İyi beslenmiş köpekler su içerek 15 hafta kadar aç kalabilirler. Küçük
memeli ve kanatlılarda açlığa dayanma süresi 9 gün kadardır. Aç kalan canlılarda önce
karbonhidratlar harcanır. Bunlar bitince sırayla yağlar ve en son proteinler kullanılır.
Proteinlerin parçalanması kasların erimesi demektir. Bunu ölüm takip eder. Ölümden önce
kanda azot artışı meydana gelir.
Açlığa bağlı olarak gelişen zayıflama sonucu kan plazmasında bulunan proteinler
azalır ve ödemler görülür. Solunum sayısı artar ancak derinliği azalır. Beyne yeterli kan
gidememesi sonucu bayılma görülür.
Ayrıca besin alımı soğuk havada artar, sıcak havada azalır. Çevre, görme, koklama,
tatma ile kazanılmış deneyimler de besin alımı üzerine etkili olur.

2.4.2. İştah
Bazı besin maddelerine karşı bir istek veya zevk duygusu olarak tanımlanabilir. İştah
açlık hissinin başlangıcı değildir. Tok olunduğu zamanda dahi hissedilebilir.
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Besinlere karşı iştah hipotalamustaki beslenme merkezi ile doyma alanlarının
karşılıklı ilişkisine bağlıdır. Beslenme merkezinin uyarılması hayvanlarda beslenme
davranışını uyandırırken bu bölgenin harabiyeti sağlıklı hayvanlarda şiddetli iştahsızlığa
(anoreksia) yol açmaktadır. Soğaniliğe gelen oksijenin yetersiz oluşu, enfeksiyonlar,
karaciğer hastalıkları, kronik böbrek hastalıkları gibi sebepler iştahsızlık doğurabilir.

Resim 2.1: Büyükbaş hayvanların yaylım esnasındaki görünümü

2.4.3. Susuzluk
Susama da, iştah olayındaki gibi hipotalamusun denetimindedir. Kanın sıvı kısmının
azalması hâlinde kan plazmasının ozmotik basıncı artar ve hipotalamusta susuzlukla ilgili
uyarı şekillenir. Ayrıca ağız ve yutak mukozasının kuruluğu susama duygusuna yol açar.
Organizma deri, solunum, ağız, dışkı ve idrar yollarıyla sürekli su kaybeder. Su
depolanabilir nitelikte olmadığından susuzluk duyumu açlığa göre daha sık şekillenir. Kanın
sıvı kısmı azalınca sinirsel ve hormonal yollarla susuzluk duyumu oluşarak organizma su
içmeye zorlanır. Suyun vücutta tutulmasına yönelik fizyolojik mekanizmalar (terin ve idrarın
azalması) devreye girer.
Bir deneyde normal köpeğin midesi balonla gerildiğinde, açlık ve susuzluğun
kaybolduğu ancak yarım saat sonra yeniden ortaya çıktığı gözlenmiştir. Bu bulgular sindirim
kanalının çeşitli bölgelerinde, geçici süre içinde olsa açlık ve susuzluk duyumlarını
baskılayan refleks olaylarının varlığını ortaya koymaktadır.
Terleme, şiddetli kusma veya ishaller, kanamalar, mide ve bağırsak yangıları susuzluk
duyumunun artmasına sebep olur.
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Yapılan araştırmalar aşırı su tüketiminin zehirlenme ve ciddi fiziki sorunlara neden
olduğunu ortaya koymuştur. Su zehirlenmesi denilen bu olay, kandaki sodyum oranının
düşmesine (hiponatremi), hücrelerde aşırı sulanmaya ve beyin ödemine yol açmaktadır.

2.5. Besinlerin Ağıza Alınması
Besin alma organları; dudaklar, dişler ve dildir. Kedi ve köpekler bulamaç biçimindeki
besinler için dillerini kullanırlar. Kedinin dilindeki papillalar besinin içeri itilmesine
yardımcı olur. En etkin besin alma organı dişlerdir.
Atlarda dudaklar en önemli besin alma organıdır. Özellikle üst dudak çok hareketlidir.
Dil ve dudaklar vasıtasıyla yemlerini alırlar.
Sığırda başlıca besin alma organı dildir. Uzun, kuvvetli ve pürüzlü yüzeye sahip olan
dil, kolayca ağızdan dışarı çıkarılabilir. Diliyle otu çevresinden sarar ve alt çenedeki kesici
dişler ile üst çenedeki sert damağın da yardımıyla otu keser. Tane yemleri almada dil ve
dudaklarını kullanır.

Resim 2.2:Atta besinin ağza alınışı

Koyunlar besinini dudak, kesici diş ve dilini kullanarak alır. Sığırlar 4 cm den kısa
otları pek alamaz. Koyunlar, üst dudaklarındaki yarık sayesinde otu daha dipten koparabilir.
Keçilerde üst dudak yarık değildir. Koyunlar sığırlardan daha fazla süre otlayabilir. Bu
süre günde 9–11 saati bulabilir. Keçiler çalılık ve ağaçların yeni sürgünlerini koparmayı
severler. Koyunlar yerde otlanmayı tercih eder.

2.6. Su İçme ve Süt Emme
2.6.1. Su İçme
Tek tırnaklı ve geviş getiren hayvanlarda suyun alınması emme ile olur. Bunun için,
ağız hemen tamamen kapatılarak, dudaklar suyun içine daldırılır. Sığırlarda emilerek, ağza
alınan su nefes vermeye geçmeden, hemen yutulup işkembeye gönderilir.
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Köpek ve kedilerde su içmede dil aktif rol oynar. Kedide yalama suretiyle su alım
şekli daha çok görülür. Köpekler dillerinin serbest olan ucunu bir kaşık haline sokarak suyu
ağızlarına alırlar.

Resim 2.3: Su içen kedi ve köpek

İçilen su miktarı ırk, yaş, kuru madde tüketimi, çevre ısısı, yem bileşimi, gebelik, süt
verimi gibi faktörlere göre değişebilir. Süt ineklerinde sağımdan sonra su içme isteği artar.
Koyunlar, genellikle alıştıkları yerlerden su içmeyi severler. Atlar suların temiz
olmasına dikkat ederler.

2.6.2. Süt Emme
Yavrular süt emerken dil vasıtası ile ağız içinde negatif basınç oluştururlar. Dil ve
damak arasına alınan meme başına, dil hareketleri ile atmosfer basıncından daha yüksek olan
bir basınç uygulanır. Ağız içindeki negatif basınç değeri düşünce memedeki süt ağıza çekilir.

Resim 2.4: Süt emen kuzu

Emme merkezi soğanilikte (Medulla oblongata) yutkunma merkezinin hemen
yanındadır.

2.7. Çiğneme
Çiğneme ile büyük besinler küçük parçalara bölünür ve tükürük bezlerinin salgıları ile
iyice karıştırılıp, yumuşatılarak yutmaya hazır hâle getirilir. Besinler küçük parçalara
ayrılınca sindirim kanalı salgıları için geniş bir etkime yüzeyi oluşur ve sindirim kolaylaşır.
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Resim 2.5: Sığırda otların çiğnenmesi

Çiğneme; hareketsiz olan üst çene karşısında, alt çenenin hareketleriyle oluşturulur.
Kesici dişler besinin kopartılması ve parçalanmasını, öğütücü dişler ise küçük parçalara
öğütülmesine yarar. Çiğneme bütün hayvanlar da aynı önemde değildir. Etçillerde (karnivor)
pekiyi yapılmadığı halde, otçullarda (herbivor) ve özellikle geviş getirenlerde özenle
sürdürülür. Çiğneme istemli bir hareket olarak başlar, sonra da istem dışı (refleks) olarak
devam eder.
Çiğneme sırasında dil, dudak ve yanaklar sürekli hareket hâlindedir ve besini dişler
arasında tutarlar. Yanak ve özellikle dudaklar besinlerin ağızdan dışarı dökülmesine de engel
olur. Bu kasların sığırlarda iyi iş görememesi sebebiyle, bu hayvanlar çiğneme süresince
başlarını yatay vaziyette tutarlar.
Atlar dakikada 70-80 çiğneme hareketi yapar. Süt inekleri ot yerken 78 çiğneme
hareketi yapar. İneklerin geviş getirme de dâhil, günde 42.000’den fazla çiğneme hareketi
yaptığı bildirilmiştir.

2.8. Yutma
Alınan besinlerin yutak ve yemek borusu yoluyla mideye gönderilmesi olayıdır.
Yutmanın meydana gelmesinde çeşitli kaslar, sinirler, soğanilikteki yutma merkezi ve
yutaktaki çeşitli alıcılar rol oynar. Yutma isteğe bağlı bir hareket olarak başlar. Lokma yutak
girişine ulaştığında ise refleks olarak devam eder.
Yutmaya hazır lokma, dilin ve yanakların uygun hareketleriyle, oluk biçimine
getirilmiş olan dilin üstünde toplanır. Dilin yukarı geriye hareketleri ve sert damak üzerine
yaptığı basınçla, yutak girişine gönderilir. Lokma yutak girişi mukozasına değer değmez
yutma refleks olaya dönüşür.
Yutak bölgesinde uyarılar, alıcı sinirlerle soğanilikteki yutma merkezine ulaştırılır.
Merkezin uyarımı sonucu besinin soluk borusuna kaçmaması için gırtlaktaki epiglottis
tarafından solunum yolu kapatılır. Yutak kaslarında oluşan peristaltik hareketler ile lokma
yemek borusuna gönderilir. Yemek borusu kaslarında oluşan peristaltik kasılmalar besini
yemek borusunun aşağı bölümlerine iletir.
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Şekil 2.2: Yutma olayı

Yutkunma ile yemek borusunun mide girişindeki büzücü kasları gevşer ve lokma
mideye gelir. Böylece yutma işlemi tamamlanmış olur.

2.9. Kusma
Mideye girmiş olan zararlı maddelerden korunmak amacıyla veya tiksindirici
maddelere karşısı oluşan reaksiyon sonucu mide içeriğinin ağız yoluyla dışarı atılmasına
kusma denir. Kusma mekanizması soğanilikte bulunan kusma merkezi tarafından idare
edilir.
Kusma tükürük salgısında artış ve bulantı ile başlar. Üst sindirim yolundaki ters
peristaltik dalgalar, ince bağırsağın üst kısmındaki içeriği mideye boşaltır. Mide içeriğinin
soluk borusuna kaçmasını önlemek için solunum yolu kapanır. Karın duvarlarının kasları
kasılır ve göğüs sabit bir konumda tutulduğundan karın iç basıncı artar. Yemek borusunun
mide sınırındaki büzücü kasları (sfinkter) gevşer ve mide içeriği ağızdan dışarı çıkartılır.
İnsanlar kolaylıkla kusabilir. Geviş getiren hayvanlarda rumen ve retikulum içeriğinin
kusulabildiği bilinmektedir. Kedi, köpek gibi etçil hayvanlar, acele yuttukları besinleri
kolayca dışarı çıkarırlar. Tek tırnaklılarda; mide girişindeki kasların, kravat benzeri yapısı ve
midenin kardia ile piloris bölümlerinin birbirine yakın oluşu kusmaya engeldir. Atlarda
kusma şekillenirse içeriğin burundan geldiği gözlenir ve mide yırtılmalarından şüphe edilir.
Baş dönmesi, taşıt tutması gibi denge merkezlerinin uyarılması kusmayı tetikleyebilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak evcil hayvanlarda beslenme
faaliyetlerinin kontrolünü yapınız.

İşlem Basamakları
 İştah kontrolü yapınız.

Öneriler
 Kontrol öncesi önlük, çizme ve eldiven
giyiniz.
 Yutağın yapısı ve görevlerini
açıklayınız.
 Yemek borusunun yapısı ve görevlerini
izah ediniz.
 Açlık, tokluk, iştah ve susuzluk
olaylarını açıklayınız.

 Su içme kontrolü yapınız.
 Su içme ve süt emmeyi izah ediniz.
 Yem ve su vererek hayvanın ilgisini
gözlemleyiniz. Yem yememe, su
içmeme çiğneme ve yutma güçlüğü olup
olmadığını, varsa sebebini araştırınız.

 Süt emme kontrolü yapınız.

 Besinlerin ağza alınışını kontrol ediniz.

 Yutma kontrolü yapınız.

 Su içme ve süt emmeyi izah ediniz.
 Buzağılarda işaret parmağı üst damağa
dokundurarak süt emme refleksini
kontrol ediniz.

 Besinlerin ağza alınmasını açıklayınız.
 Hayvanın yemi alması ve
çiğnemesindeki istek, iştah ve yemi
çiğneme devamlılığı konusunda kontrol
ediniz.
 Yutmayı izah ediniz.
 Yemi ağıza alma, çiğneme ve yutma
yönlerinden inceleyiniz.
 Yutma kontrolünü lokmanın yutağı
geçtikten sonra sol sulcus jugularis
boyunca bir dalgalanma meydana
gelmesi yönünden kontrol ediniz.
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 Yutkunma esnasında ağrı duyup
duymadığını kontrol ediniz.
 Kusma kontrolü yapınız.
 Kusma nedenlerini açıklayınız.
 Kusma esnasında hayvanın aldığı
pozisyonunu gözlemleyiniz. Kusmanın
günlük sayısını ve sıklığını, kusmuğun
içeriğini, kıvamını ve rengini kontrol
ederek olası nedenlerini araştırınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Yutağın (pharynx) aşağıdaki anatomik yapılardan hangisi ile direkt olarak bağlantısı
ya da komşuluğu yoktur?
A) Ağız boşluğu
B) Burun boşluğu
C) Yemek borusu
D) Soluk borusu
E) Gırtlak

2.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yutak duvarı mukoza ile kaplıdır.
B) Yemek borusunun (özofagus) en iç tabakası kas dokusundan oluşmuştur.
C) Lokma yutak girişi civarına değer değmez yutma refleksi başlar.
D) Yutma merkezi medulla oblongata’da bulunur.
E) E) Hava yolunun başlangıcı olan gırtlak altta, yemek borusu üstte bulunur.

3.

Aşağıdakilerden hangisi açlık sonucu ortaya çıkan belirtilerden birisi değildir?
A) Nabız hızlanır.
B) Kan plazmasında su ve proteinler azaldığından ödemler görülür.
C) Solunum sayısı artar ancak derinliği azalır.
D) Ağız kuruluğu görülür.
E) Ateşli hastalarda besin alınmadığı hâlde açlık hissi azalır.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
11. ( ) Besin alımı soğuk havada artar, sıcak havada azalır.
12. ( ) Evcil memeli hayvanlar içerisinde en rahat kusabilenler tek tırnaklı hayvanlardır.
13. ( ) Süt ineklerinde sağımdan sonra su içme isteği artar.
14. ( ) Yemlerdeki kuru madde miktarı arttıkça içilen su miktarı azalır.
15. ( ) Atlarda dudaklar en önemli besin alma organıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME KAZANIMI
Tek ve çok odacıklı midelerin kontrolünü yapabilecek, sisteme ait yaşamsal bulguları
alabilecek ve patolojik durumları değerlendirebileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Mideden salınan musin olmasaydı ne olurdu? Araştırınız.
Midesi alınan canlı yaşayabilir mi? Yaşarsa hangi beslenme bozuklukları ile
karşılaşır? Araştırınız.
Yukarıdaki sorularla ilgili araştırmalardan elde ettiğiniz bulgu ve gözlemlerinizi
sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. MİDE VE MİDEDE SİNDİRİM
Sindirim, besin maddelerinin sindirim ve emilim için hazırlanması, sindirim sonucu
oluşan artık ürünlerin dışarı atılması, sindirim kanalının hareketleri ve salgılarıyla şekillenen
son ürünlerin emilerek dolaşım sistemiyle alınıp dokulara taşınması anlamına gelmektedir.

3.1. Mide (Gaster, Ventriculus)
Mide yemek borusu ile bağırsak arasında yer alan torba şeklinde bir organdır. Karın
boşluğunda genellikle orta (median) hattın solunda bulunur. Midenin yemek borusunun
bağlandığı giriş kısmına cardia, on iki parmak bağırsağına (duodenum) bağlandığı çıkış
bölümüne pyloris, ikisi arasında kalan bölümüne ise fundus adı verilir.

3.1.1. Tek Odacıklı Midelerin Yapısı
İnsan ve etçillerin midesi basit mide yapısındadır. Tek odacıklı olup tamamı bezle
(glandula) kaplıdır. Tek tırnaklı hayvanların midesi tek odacıklı olup hem bezli (glanduler)
hem de bezsiz (kutan) mukoza ile örtülüdür. Bunlar tek odacıklı bileşik mide grubunda yer
alır. Tek odacıklı midelerde; cardia, fundus ve pyloris olmak üzere üç bölge ayırt edilir.
Mideler tek odacıklı ve çok odacıklı olmak üzere ikiye ayrılır. Tek odacıklı mideye
sahip olan insan ve etçillerin mideleri hem tek odacıklı, hem de sadece bezli (glandular)
mukoza ile kaplıdır. Bu tür midelere basit mideler denir. Atlarda olduğu gibi bir tek odacıklı
olup hem bezsiz (cutan), hem de bezli mukoza ile örtülü midelere de tek odacıklı bileşik
mideler denir.
Midenin bir yüzü karaciğere, dolayısıyla diyaframa; diğer yüzü bağırsaklara dönüktür.
Mide duvarı dıştan içe; gevşek bağ doku katı (Tunika seroza), kas katı (Tunika muskularis)
ve epitelyum katından (Tunika mukoza) oluşur. Kas tabakası katında seyirleri değişik 3 kas
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vardır. Bunlar; dışta uzunlamasına (longitudinal), içte dairesel (sirküler) ve eğik (oblik)
seyirli kas iplikleridir.

Şekil 3.1: Tek odacıklı midenin yapısı

Tek tırnaklı hayvanların midesi kendi üzerinde fazla kıvrım yaptığı için cardia ve
pyloris birbirine çok yakın ve küçüktür. Tek tırnaklı hayvanların yemek borusunun mideye
açıldığı bölgede kaslar kalınlaşır ve güçlü büzücü cardia kasları o bölgede lumeni daraltırlar.
Atlar bu nedenle kusamazlar ve atlara kusturucu (emetik) ilaç verilmez. Et yiyicilerde ise bu
bölgede lumen geniştir. Köpek, kedi gibi hayvanlar rahatlıkla kusabilir.
Pyloris kapağını oluşturan kas, Musculus sphincter pylori adını alır. Yemek borusunun
mideye giriş yaptığı cardia bölgesinde Musculus sphincter cardia bulunur. Cardia sfinkteri
mide içeriğinin yemek borusuna kaçmasını önler. Pyloris sfinkteri ise bağırsaklara geçen
mide içeriğinin miktarını kontrol eder.

3.1.2. Çok Odacıklı Midelerin Yapısı
Geviş getirenlerin mideleri çok odacıklı olup (4 bölmeli); ilk üçü bezsiz mukoza ile
döşenmiş ve ön mide (proventriculus) adını almıştır. Dördüncü bölme bezli mukoza ile
kaplanmış olup burası basit midenin karşılığıdır.
Bu tür mideler çok odacıklı bileşik mide sınıfına girer. Bu odacıklardan ilk üçü ön
mideler (proventriculus) olarak isimlendirilen işkembe (rumen), börkenek (reticulum) ve
kırkbayır (omasum) adını alır ve bunların iç yüzünü döşeyen mukozada salgı bezi bulunmaz.
Dördüncü mide olan şirden (abomasum) ise bezli mukoza ile kaplıdır ve tek odacıklı basit
mideye karşılık gelir.


İşkembe (rumen): Diyaframdan kalça kemiğine (os coxae) kadar uzanır ve
karın boşluğunun sol tarafını tamamen doldurur. Sol yüzü (facies parietalis)
karın duvarına dayanır. Sağ yüzü (facies visceralis) bağırsaklara (intestinum),
karaciğere (hepar), kırkbayıra (omasum) ve şirdene (abomasum) komşudur.
İşkembe üzerinde değişik derinlikte oluklar bulunur. Bunlardan en belirginleri,
yanlarda bulunan Sulcus longitudinalis dexter ve Sulcus longitudinalis sinister
ile ön ve arkada bulunan Sulcus cranialis ve Sulcus caudalis’tir. Bu oluklar
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işkembeyi üst (Saccus dorsalis) ve alt (Saccus ventralis) olmak üzere iki keseye
ayırır. İşkembenin dış yüzünde görülen oluklar, onun iç yüzünde Pila ruminis
adını alan dürüm veya çıkıntılar oluşturur. Rumen mukozası üzerinde bulunan
çok sayıdaki küçük çıkıntılara Papillae ruminis adı verilir.


Börkenek (reticulum): Karın boşluğunun ön, sol kısmında, işkembe ile
diyafram arasında bulunur. Bu bölümün kas tabakası iyi gelişmiştir. İç yüzünü
döşeyen mukoza üzerinde yer alan Crista reticuli isimli çıkıntılar birleşerek bal
peteği görüntüsü oluştururlar. Bu yapıya Cellulae reticuli adı verilir.



Kırkbayır (omasum): Sığırda börkenekten daha büyük, koyun ve keçide ise
daha küçük olarak bulunur. Karın boşluğunda, orta çizginin biraz sağında yer
alır. İç yüzünde birbirine paralel Laminae omasi adını alan çok sayıda yaprak
bulunur.



Şirden, mayalık (abomasum): Diğer türlerdeki basit midenin karşılığıdır. Orta
hattın sağında yer alır. Fundus abomasi, corpus abomasi ve pars pylorica olmak
üzere üç ana bölüme sahiptir.

Şekil 3.2: Çok odacıklı bileşik mide

3.2. Midede Sindirim
Mideye gelen besinlerin bir kısmı midede sindirilir. Midede sindirim hayvan
türlerinde farklılık gösterir. Midenin şekil ve fonksiyonları bakımından ikiye ayrılır.



Geviş getirmeyenlerde (tek odacıklı) sindirim
Geviş getirenlerde (çok odacıklı) sindirim

İnsan, etçil hayvanlar ve tek tırnaklılar birinci grupta; sığır, koyun, keçi, deve, manda
ve lama gibi hayvanlar da ikinci grupta yer alır.
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3.2.1. Tek Odacıklı Midelerde Sindirim
Mide mukozası altında, derine yerleşmiş birçok salgı bezi yer alır. Bu bezler
bulundukları mide bölümüne göre cardia, fundus ve pyloris bezleri olarak isimlendirilir. Bu
bezlerdeki üç farklı hücre grubu değişik mide salgıları sentezler.




Mukoid hücreler: Cardia, pyloris, fundus bezlerinde bulunur. Musin salgılar.
Kenar hücreler: Fundus bezlerinde bulunur. Hidroklorik asit salgılar.
Esas hücreler: Fundus, pyloris bezlerinde bulunur. Pepsinojen, rennin, lipaz,
amilaz gibi mide enzimlerini salgılar.
Musin salgısı, mide mukozasını kaplayan esnek bir jel yapısı oluşturur. Besin
maddelerinin kayganlaşmasını da sağlar. Pepsin ve mide enzimleri musine etki
yapamamaktadır.
Mide enzimlerinden rennin enzimi daha ziyade bebeklerde ve yavru hayvanların
midesinde bulunur. Sütün kazeinini pıhtılaştırır. Bu şekilde kazeinin sindirilmesi kolaylaşır.
Mide enzimlerinden en önemlisi pepsinojendir. HCl etkisiyle pepsine dönüştürülür. Pepsin
proteinlerin sindiriminde görev alır.


Midenin görevleri







Besinlerin vücut ısısına yaklaşmasını sağlar.
Salgıladığı hidroklorik asit nedeniyle zararlı mikroplarla savaşır.
Mide sadece bir sindirim organı olmayıp ayrıca kısa sürede fazla besin
almaya yarayan bir depo organıdır, yutulan besinleri depo eder. Bir insan
midesinin kapasitesi 1-1,5 litredir.
Besin maddelerinin mide salgısıyla karışmasını sağlar. Mide düz kas
tabakasından oluşur. Düz kasların kendiliğinden kasılıp gevşeme özelliği
midenin peristaltik hareketlerini doğurur. Bu kasılmalarla besin
maddeleri mide salgılarıyla karıştırılır.
Besin maddelerinin sindirim ve emilim için uygun bir hızda bağırsağa
iletilmesini sağlar.

Mide sıvısıyla karışmış ve sindirime uğramış besin maddesi kütlesine kimus denir.
Kimus’un mideden sonra gideceği yer ince bağırsağın ilk bölümü olan onikiparmak
bağırsağıdır. Kimus’un onikiparmak bağırsağına boşalma hızı yenilen besinin tipine bağlıdır.
Karbonhidrat bakımından zengin besinler mideyi birkaç saatte terk eder. Proteinden zengin
olanlar daha yavaş terk eder. Mideyi en yavaş terk edenler ise yağ bakımından zengin
olanlardır. Diyetteki besinlerin yağca zengin olması uzun süreli tokluk hissi verir. Heyecanın
mide boşalmasını hızlandırdığı, korkunun ise yavaşlattığı bilinmektedir.
Mide mukozasındaki bazı hücreler ince bağırsaktan B12 vitamininin emilimi için
gerekli bir gliko proteini salgılar. Vitamin B12 alınamazsa öldürücü anemi (pernisiyöz
anemi) şekillenir.
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Mide asidinin (HCl) görevleri:

Mide antiseptiği olarak görev yapar.

Pepsinojen ve prorennini aktif pepsin ve rennin haline getirir.

Pepsinojeni pepsine dönüştürerek protein sindiriminde görev alır.

Nükleoproteinleri eritir, parçalar.

Sütün proteinini (kazeinojen) kazein hâlinde çökeltir.

Demiri emilebilir hâle getirir.
Midede sindirim kimyasal ve mekanik olarak yapılır.
3.2.1.1. Midede Kimyasal Sindirim
Nişasta (karbonhidrat) ağızda tükrük amilazı (pityalin) tarafından parçalanır.
Pityalinin etkisi besinler mideye girdikten bir süre sonrada devam eder.
Pityalin aktivitesi hidroklorik asit salgısı ile durdurulur. Çünkü pityalin pH 2’nin altına
inince aktivitesini kaybeder. Amilaz enzimi en ideal pH 6-7’de etkir.
Yağların asıl sindirimi ince bağırsaklarda olur. Midede salgılanan lipazın etkisi
önemsiz olup kısa zincirli yağlara etkileyebilir.
Proteinleri oluşturan amino asitler birbirlerine zincir şeklinde peptit bağları ile
bağlanmışlardır. Midenin en önemli enzimi olan pepsin; başlangıçta inaktif durumdaki ön
enzim (proenzim) olan pepsinojen hâlindedir. Pepsinojen midedeki hidroklorik asit salgısı
tarafından aktif olan pepsin haline dönüştürülür. Pepsinlerin etkisiyle peptit bağlarının bir
kısmı parçalanarak peptonları oluşturur. Böylece protein sindirimi başlar.

3.2.1.2. Midede Mekanik Sindirim (Mide Hareketleri)
Mide duvarındaki düz kas katmanları sindirim sırasında besinlerin parçalanarak, mide
öz suyu ile karışmasını sağlamak amacıyla bazı kasılmalar (kontraksiyon) yapar.
Besin alma sırasında mide oldukça hareketsizdir. Midenin dolmasından hemen sonra
midenin gövde (corpus) ve pyloris boşluğunda bulunan dairesel seyirli (sirküler) kas tabakası
kasılmaya başlar ve mide boşluğunu küçültür. Bu kasılmalar dakikada üç kez tekrarlanır.
Böylece besin maddeleri mekanik olarak parçalanır ve mide enzimleriyle karışır.
Cardia ve fungus duvarlarında yer alan düz kaslar, sinirsel uyarıların etkisiyle
peristaltik hareketler yapar. Cardia bölgesinde başlayan kasılma dalgası midenin orta
bölümüne geldikten sonra kuvvetini arttırır. Pylorise ulaşan kasılma bir miktar kimus’un
açılmış olan pilorus sfinkterinden onikiparmak bağırsağına geçmesini sağlar.
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3.3. Çok Odacıklı Midelerde (Geviş Getirenlerde) Sindirim
Otçul hayvanlar grubunda yer alan ve mideye gönderilen besini tekrar ağıza getirerek
çiğneyenlere geviş getiren hayvanlar (ruminant) denir. Bunlar; sığır, koyun, keçi, bizon,
manda, gergedan, geyik, karaca, ceylan, zürafa, antilop gibi çift tırnaklı hayvanlardır.
Ruminantlarda mide dört bölmeli olup, üç bölmeli bir ön mide (proventriculus) ile tek
mideli hayvanlardakine benzeyen gerçek mideden oluşur. İşkembe (rumen), börkenek
(reticulum) ve kırkbayır (omasum) olarak isimlendirilen ön midelerde sindirim bezleri
yoktur. Sindirim bezleri gerçek mide olan şirdende (abomasum) bulunur. Ön midelerde
mikroorganizmaların etkisiyle meydana gelen kimyasal olaylara işkembede mayalanma
(rumen fermentasyonu) denir.

Şekil 3.3: Ruminantlarda sindirim sistemi

Otçul hayvanlar dışındaki canlılar bitkilerin kuru maddesinin % 20-40’ını oluşturan
selülozdan yararlanamazlar. Bitkilerin başlıca karbonhidratı olan selülozun sindirimi, ancak
ot yiyen hayvanların sindirim kanalında bulunan mikroorganizmalarla bu hayvanlar arasında
simbiyotik (ortak yaşam) iş birliği ile gerçekleşmektedir. Rumen mikroorganizmaları
bakteriler, protozoonlar ve maya mantarlar olmak üzere üç grupta toplanır.
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Şekil 3.4: Ruminantlarda midenin anatomisi

Rumendeki bakteri populasyonun sayısı çok yüksek olup; besinlerin bileşimine
(rasyon) ve mevsimlere göre değişir. Rumen sıvısında ortalama rumen içeriğinin % 5-10’u
kadar bakteri kitlesi bulunduğu kabul edilir. Bu da ortalama 3-7 kg taze bakteri kitlesine
karşılıktır. Rumendeki bakteri ve protozoon sayısı yemlemeye bağlı olarak değişir. Saman ve
kuru ot gibi selülozca zengin yemlerin tüketilmesi hâlinde 1ml rumen sıvısında 9-15 milyar
bakteri bulunmasına karşın, nişastaca zengin besinlerin tüketilmesi hâlinde bu sayı 5 katına
kadar yükselebilmektedir.
Rumende protozoon topluluğu (fauna) ciliata ve amip’lerden oluşur. 1ml rumen
sıvısındaki sayısı 1 milyon kadardır.

3.3.1. Geviş Getirenlerde Mide Hareketleri
Rumen ve reticulum hareketleri yönünden incelemek gerekir.


Rumen ve Reticulum Hareketleri

Rumende kuvvetli kas hareketleri sayesinde rumen içeriği ile yenilen yemler sürekli
karışır ve mekanik olarak parçalanır. Midenin bu iki bölmesinin hareketleri birbiriyle
uyumlu biçimde sürdürülür. İçeriğin ağza getirilip gevişmeyi sağlamak, fermentasyon
sonucu oluşan gazları geğirmeyle dışarı atmak ve bu iki mide bölümünde sindirilen
besinlerin omazuma iletilmesine yardım etmek bu hareketler sayesinde gerçekleştirilir.
Rumen hareketleri rumenin ön bölümünden başlayıp arka tarafına doğru hareket eden
solucanımsı (peristaltik) hareketlerdir. Rumen içeriğinin yer değiştirmesini sağlar. Retikulum
hareketleriyle uyumlu çalışır. Retikulumun kasılmasıyla oluşan hareketler rumenin önce üst
(dorsal) bölümünün kasılmasına neden olur. Üst bölüm dinlenirken bu defa alt (ventral)
bölüm kasılır.
Rumen ve retikulumun karşılıklı hareketlerini kalp hareketlerine benzetebiliriz.
Rumen hareketleri ile uyum içinde bulunduğundan rumen kasılma (sistol) hâlindeyken
retikulum gevşeme (diastol) hâlindedir. Rumen gevşeme (diastol) hâlindeyken retikulumda
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kasılma (sistol) şekillenir. Bu hareketlere bağlı olarak besinler rumen ile retikulum arasında
yer değiştirir. Bir kısım içerik ise omazuma geçiş yapar.
Rumen hareketleri dışarıdan hissedilebilir. Sol açlık çukurluğu bölgesine yumrukla
bastırılarak veya stetoskopla sayılabilir. 5 dakikadaki rumen kasılma sayısı sığırlarda 7-12,
koyunlarda 7-14 kadardır.

Şekil 3.5: Ruminantlarda rumen hareketlerinin kontrolü

Omasuma gelen besinler mukoza dürümleri (Lamina omasi) arasında sıkıştırılırak
daha küçük parçalara ayrılır. Sıvı kısmı emilen içerik bezli mideye gönderilir.
Geviş getirenlerin bez içeren ve enzim salgılayan mide bölümü olan abomasumdaki
hareketler basit mideli hayvanların midesindekine benzemektedir. Ritmik ve peristaltik
hareketler görülür. Bu hareketler sayesinde içerik onikiparmak bağırsağına geçer.

3.3.2. Geviş Getirenlerin Midelerinde Karbonhidratların Sindirimi
İnsanların ve basit mideli hayvanların enerji ihtiyacı, karbonhidratların parçalanması
sonucu oluşan glikozun ince bağırsaklardan emilmesi ile karşılanır. Geviş getirenlerde ise
karbonhidratların pek çoğu rumen mikroorganizmaları tarafından fermantasyona uğratılarak
uçucu yağ asitleri ortaya çıkmaktadır. Bu da rumen ve reticulum mukozasından emilerek
enerji sağlanır.
Yeni doğan geviş getirenlerde (buzağı, kuzu v.s.) bakteriyel sindirim hemen başlamaz.
Yavru ana sütü ile beslendiğinde basit mideli hayvanlardaki ve insanlardaki gibi enerji
kaynağı olarak glikozdan yararlanılır. İçilen süt ön midelerde oluşan oluk vasıtasıyla direkt
abomasuma gitmektedir. Genç yavru yeşil ya da kuru ot yemeye başlayınca (10. ve 15.
günler) rumen genişlemeye, mide papillaları gelişmeye ve rumende mikroorganizmalar
yerleşmeye başlar. Rumende mikroorganizmaların etkisiyle selüloz gibi karbonhidratlar
sindirildikçe kan glikoz düzeyi azalmaya, buna karşılık uçucu yağ asitleri çoğalmaya başlar.
Erişkin ruminantlarda kan glikoz düzeyi insan ve basit mideli hayvanlara oranla çok
düşük olup, uçucu yağ asitleri miktarı fazladır. Bu durum glikozun ruminantlar için pek
değerli olmadığı anlamına gelmez. Glikoz vücutta birçok hücre ve kimyasal maddenin
yapımı için gereklidir. Ruminantlar bu glikozu hem bağırsaklardan glikoz şeklinde emilim,
hem de uçucu yağ asitlerinden sentez yoluyla elde eder. Glikoz karaciğerde glikojene
dönüştürülerek depo edilir.
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Alınan selülozun %85’i ön midelerde, geri kalan kısmı ise kalın bağırsaklardaki
mikroorganizmalar tarafından sindirilir.
Rumende karbonhidrat sindiriminden en üst düzeyde yararlanmak için ortamda
protein de bulunmalıdır. Selülozun mikrobiyel sindirimi sonucu ön midelerde asetik asit,
propionik asit ve bütirik asit gibi kısa zincirli yağ asitleri ile karbondioksit ve metan gazı gibi
ürünler oluşur.

3.3.3. Geviş Getirenlerin Midelerinde Proteinlerin Sindirimi
Geviş getiren hayvanlarda proteinlerin %70-80’i rumende parçalanır. Rumende
sindirime uğratılan ham protein ile azot taşıyan ancak protein olmayan azotlu maddeler de
oluşur. Azotlu maddelerin sindirimi sonucu oluşan son ürün amonyaktır. Amonyak yanında
çoğunluğu bütirik asit olmak üzere diğer uçucu yağ asitleri ve gazlar da meydana gelir.
Oluşan amonyak rumen bakterileri ve protozoonları tarafından başka enzim sistemleri
harekete geçirilerek biyolojik değerleri yüksek proteinlere dönüştürülür.
Rumende fazla amonyak şekillenmiş ise, nitritlere dönüştürülmek suretiyle gerek
ruminantlar gerekse mikroorganizmalar için zararlı maddeler oluşabilir. Nitekim nitrit
hemoglobinle birleşerek yeterince oksijen bağlama yeteneği olmayan methemoglobin
oluşturur. Sonuçta oksijen yetmezliği meydana gelir. Bu nedenle rumende oluşan amonyak
fazlası rumen kılcalları yoluyla alınarak karaciğere getirilir ve burada üreye dönüştürülür.
Ürenin fazlası idrar yoluyla atılırken geri kalan kısmı rumendeki protein sentezinde
kullanılmak üzere yeniden rumene ulaştırılır. Rumene gelen üre bakterilerce sentezlenen
üreaz enzimi aracılıyla amonyağa dönüştürülür ve mikroorganizmalar tarafından protein
sentezinde değerlendirilir.
Rumende mikroorganizmalar tarafından sentezlenen protein, abomasum ve ince
bağırsak enzimleriyle aminoasitlerine parçalanır ve bağırsaklardan emilir.

3.3.4. Geviş Getirenlerde Midede Yağların Sindirimi
Geviş getiren hayvanların yediği yemlerde bulunan yağların büyük bölümü linolenik
asitlerce zengin yumuşak yağlardır. Ruminantlarda bu yağların önemli bir kısmı
mikroorganizmalar etkisiyle gliserin ve yağ asitlerine ayrıştırılır.
Mikrobiyel sindirim sırasında ortaya çıkan kısa zincirli uçucu yağ asitleri ön
midelerde emilir. Uzun zincirli yağ asitlerinin ince bağırsaklardan kana geçtiği kabul edilir.

3.4. Geviş Getirme (Ruminasyon)
Geviş getirme,




Geviş getiren hayvanlarda rumen içeriğinin yeniden ağıza getirilmesi,
İçeriğin sıvı kısmının yutulması,
Geri kalan kısmın tükürükle karıştırılarak çiğnenmesi,
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Oluşturulan lokmanın yeniden yutulması gibi mekanik hareketleri kapsayan
karışık bir refleks olayıdır.

Sığırlarda geviş getirme yemin niteliğine göre, yemekten 30-70 dakika sonra,
koyunlarda 20-45 dakika sonra başlar. Sığırlar geviş getirmeye günün üçte biri kadar zaman
harcar. Kaba yem geviş getirmeye ayrılacak süreyi artırmaktadır. Sığırlarda günde 30 kadar
ruminasyon periyodu gerçekleşmekte ve bu süre içinde 50-60 kg ot yeniden çiğnenmektedir.
Geviş getirme, hayvanlar hareket hâlinde iken yapılsa da, en uygun dönem dinlenme
zamanıdır. Kaba yemler hafif olup üstte bulunur ve fermentasyon sonucu oluşan gazların da
katılmasıyla daha da hafifler. Ağza geri getirilenlerin önemli kısmını, rumen sıvısının
yüzeyinde bulunan bu kaba maddeler oluşturur. Dışarıdan yeni alınan yemler belirli bir
fermentasyona uğramadan ruminasyona katılmazlar.

3.5. Geğirme (Ruktus, Gaz Çıkarma)
Besinler ağızda çiğnenirken besin içinde bir miktar hava hapsolur. Yutkunma
esnasında yutakta kalan solunum havasıyla birleşir ve mideye götürülür. Mideye giden
gazlar yemek borusu yoluyla ağız boşluğundan geri atılır. Buna geğirme (Ruktus, gaz
çıkarma) denir.
Geviş getirenlerde geğirme normal bir olaydır. Rumendeki fermentasyon olayları
sırasında oluşan gazların büyük bir kısmı (karbondioksit, metan) geğirme ile dışarı atılırlar.
Bir kısmı rumen duvarından emilir, az bir kısmı da bağırsaklar yoluyla dışarı çıkartılır.
Rumendeki gazların basıncı geğirmeyi başlatan faktördür. Rumen duvarındaki
reseptörlerin aldıkları uyarıları soğanilikteki geğirme merkezine iletmesiyle geğirme refleksi
başlar.

3.6. Kanatlılarda Sindirim Sistemi
Tavuklarda sindirim gaga ve ağızla başlar, yemek borusu, kursak, ön (bezli mide),
taşlık (kaslı mide), on iki parmak bağırsağı, ince bağırsak ile devam eder, kloaka ve geri ile
son bulur. Ayrıca pankreas, karaciğer ve safra salgılayan safra kesesinin sindirim olaylarında
önemli rolleri vardır.


Ağız: Tavuklarda dudak, yumuşak damak, yanak ve diş bulunmaz. Dudak ve
dişlerin fonksiyonu alt, üst gaga ve kaslı mide ile yerine getirilir. Tükürük
bezlerince salgılanan tükürük, ağızda kayganlık oluşturmada ve alınan yemlerin
ıslatılıp yumuşatılarak daha kolay aşağı inmesinde etkinliği vardır.



Yemek borusu: Alınan yemlerin ağızdan ön mideye akışında rol oynayan tüp
veya boru şeklinde bir organdır.



Kursak: Yemek borusunun genişlemesiyle oluşmuş torba şeklinde bir organdır.
Asıl fonksiyonu yemlerin depolanması ve yumuşatılmasıdır.
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Ön mide (bezel mide): Gerçek mide olarak da bilinir. Ön midede besinler kısa
bir süre depolanır. On midede gastrik öz su salgılanır. Bu salgıda proteinlerin
sindirimini başlatan pepsin enzimi vardır ayrıca glandular hücreler tarafından
salgılanan hidroklorik asit pH’ı ayarlar ve minerallerin çözülmesine yardım
eder.



Taşlık (kaslı mide): Oval şekilli bir organdır. Taşlıkta bir çift kalın ve kuvvetli
kas vardır. Bu kasların kontraksiyonları (kasılma) ile yemlerin parçalanması ve
öğütülmesi sağlanır. Bu fiziksel parçalanmada, yemlerle alınan küçük kum, taş
ve kireç taşı parçacıklarının da çok önemli rolü vardır. Alınan yem
parçacıklarının durumuna göre yemler taşlıkta birkaç dakika veya birkaç saat
kalabilirler.



Onikiparmak bağırsağı ve ince bağırsak: İnce bağırsağın başlangıcı on iki
parmak bağırsağını (duodenum) oluşturur. Pankreastan salgılanan pankreas
suyu ve safra kesesinden salgılanan safra, duodenuma boşaltılır. Ayrıca ince
bağırsakta salgılanan enzimler de protein ve şekerlerin sindirimine yardımcı
olur. Yemlerin sindirim ve emilmesi esas olarak ince bağırsakta olur.



Kör bağırsak: İnce ve kalın bağırsakların birleştiği yerde çatal şeklinde sağa ve
sola uzanan kese veya torba şeklinde iki oluşumdan ibarettir. Kör denmesinin
nedeni bir uçlarının kapalı olmasındandır. Bu iki kesenin her biri yaklaşık 10-15
cm uzunluğundadır. Sindirimde az etkili olan bu organ, emilme işleminde,
karbonhidrat ve protein sindiriminde etkin olup, bu işlevini bazı bakteriyel
faaliyetlerle gerçekleştirmektedir.



Kloaka: Kalın bağırsağın geri veya anüse doğru genişlemesinden meydana
gelir. Kloaka, vücutta sindirim, boşaltım ve üreme kanallarının açıldığı ortak bir
kanaldır. Geri veya anüs ise, kloakanın dışa açılma yeridir.



Sindirimle ilgili diğer organlar: Pankreas, karaciğer ve safra kesesi, sindirimle
ilgili diğer organlar olarak bilinmektedir.


Pankreas bezi nişasta, yağ ve proteinlerin sindiriminde rol oynayan
pankreas suyunu salgılar. Karaciğer ise safra asitlerini ihtiva eden ve
yağların sindiriminde rol oynayan safrayı salgılar.



Karaciğerde oluşturulan safra; safra kanalı ile onikiparmak bağırsağının
alt ucuna boşaltılır. Safra geçici olarak safra kesesinde depolanmaktadır.
Alkali özellikli safra, enzimatik sindirim reaksiyonlarının meydana
gelmesi için uygun bir ortam sağlamakta ve ön mideden salgılanan
hidroklorik asidi nötralize eder.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak evcil hayvanlarda tek
ve çok odacıklı midelerin kontrollerini yapınız.

İşlem Basamakları
 Tek odacıklı mide yapısını şema
üzerinde gösteriniz.

 Çok odacıklı mide yapısını şema
üzerinde gösteriniz.

Öneriler
 Tek odacıklı midenin yapısını
açıklayınız.
 Tek odacıklı midelilerde sindirimi izah
ediniz.
 Çok odacıklı midenin yapısını
açıklayınız.
 Kesimhaneye giderek ruminantların
mide yapılarını inceleyebilirsiniz.
 Çok odacıklı midelerde (geviş
getirenlerde) sindirimi açıklayınız.

 Geviş getirenlerin mide hareketlerini
kontrol ediniz.
 Geviş getirenlerin mide hareketlerini
izah ediniz.
 Stetoskop ile rumen hareketlerini
kontrol ediniz.

 Dakikada geviş getirme sayısını dikkatle
tespit ediniz.

 Geviş getirmeyi izah ediniz.
 Hayvanı geviş getirme esnasında
dikkatli bir şekilde gözlemleyiniz.
 Geğirmeyi izah ediniz.

38

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
I. Atlarda midenin cardia bölümündeki mide kasları bir kravat gibi fazla kıvrım
yaparak buraya büzdüğünden atlar kusamazlar.
II. Cardia büzücü kasları, mide içeriğinin yemek borusuna kaçmasını önler.
III. Pyloris büzücü kasları bağırsaklara geçen mide içeriğinin miktarını ayarlar.
A) I
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III
E) I, II ve III

2.

Aşağıdakilerden hangisi geviş getirenlerin mide bölmelerinde bezli mide özelliği
gösterir?
A) Abomasum
B) Omasum
C) Reticulum
D) Rumen
E) Secum

3.

Aşağıdakilerden hangisi basit midelilerde mide sekresyonlarından biri değildir?
A) Müsin
B) Tripsin
C) Pepsin
D) Gastrin
E) Tuz asidi

4.

Ruminantlarda tükürüğün önemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Abomasumda pepsinojeni pepsine dönüştürür.
B) İnce bağırsaklarda yağda eriyen vitaminlerin emilimine yardımcı olur.
C) Rumende fermantasyon sonucu oluşan asit ürünleri nötralize eder.
D) Omasumda su emilimini kolaylaştırır.
E) Ağızda protein sindirimini uyarır.

5.

Aşağıdakilerden hangisi rumende mikrobiyal fermantasyon için uygun koşullardan
birisi değildir?
A) 39 0C sıcaklık
B) Besinlerin sürekli alınımı
C) 6,2 - 6,8 aralığındaki pH
D) Fermantasyon sonucu oluşan asit ortamın nötrleşmesi için bol tükürük oluşumu
E) Aerop ortam
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6.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?
I. Geviş getirenlerde rumen, mikrobiyel sindirimin gerçekleştiği bölümdür.
II. Rumen mukozası, üzeri bal peteğini andıran köşeli hücrelerden yapılmıştır.
III. Geviş getirenlerde rumenden sonra gelen ön mide kısmı omasumdur.
A) I
B) II
C) III
D) II ve III
E) I ve II

7.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Mide kaslarının kendiliğinden kasılıp gevşemesi; midenin solucanımsı (peristaltik)
hareketlerini doğurur.
B) Midenin pylorisi belli aralıklarla kasılır, bu kasılmalar kimusun azar azar on iki
parmak bağırsağına geçişini sağlar.
C) Mideden onikiparmak bağırsağına en erken yağlar geçiş yaparlar.
D) Yavru hayvanların midesinde bulunan rennin enzimi süt proteinini parçalar.
E) Mide sıvısıyla karışmış ve sindirime uğramış besin maddesi kütlesine kimus denir.

8.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
A) Geviş getirenlerin ön midelerinde selülöz; bakteri, protozoon ve mantarlardan
oluşan mikroorganizmalar tarafından parçalanır.
B) Reticulum hareketleri; kalp hareketlerine benzer şekilde, rumen hareketleriyle
uyumlu olarak çalışır.
C) Omasum hareketleri; kırkbayır yaprakçıkları arasında besinler sıkıştırılarak
gerçekleştirilmektedir.
D) Geviş getirme, rumenin alt kısımlarında bulunan içeriğin ağıza tekrar getirilmesiyle
başlar.
E) Geviş getirenlerin bez içeren ve enzim salgılayan mide bölümü olan
abomasumdaki hareketler basit mideli hayvanların midesindekine benzer.

9.

Mideyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İnsan ve etçillerin midesi tek odacıklı basit mide grubundadır.
B) Atların midesi tek odacıklı, hem bezli (glandular), hem de bezsiz (cutan) mukoza
ile örtülü olup bileşik mideliler grubunda yer alır.
C) İnsan midesinin cardia, pyloris, fundus bölgelerinden hidroklorik asit salgılanır.
D) Mideden salgılanan musin mide yüzeyini ve besinleri kayganlaştırarak mide
mukozasını korur.
E) Tek tırnaklı hayvanların midesi kendi üzerinde fazla kıvrım yaptığı için cardia ve
pyloris birbirine çok yakın ve küçüktür.
Aşağıdaki cümleleri doğru (D) veya yanlış (Y) olarak değerlendiriniz.

10. ( ) Hidroklorik asit karbonhidratların sindiriminde pepsinle işbirliği yapar.
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11. ( ) Yeni doğan buzağı ve kuzularda sulkus özefagikus yoluyla süt doğrudan doğruya
abomasuma aktarılır.
12. ( ) Ruminantlarda, karbonhidratların pek çoğu rumen mikroorganizmaları tarafından
fermantasyona uğratılarak uçucu yağ asitlerine dönüştürülür, böylece enerji sağlanır.
13. ( ) Geviş getirenlerin omasum (kırkbayır) mide bölümü bezli mide özelliği gösterir.
14. ( ) Karın boşluğunda bulunan seröz sıvı, karın içi organlarının sürtünmeden rahatça
hareket etmesini sağlar.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcüğü yazınız.
15.

Midenin yemek borusu (özofagus) girişine …………., onikiparmak bağırsağı
(duodenum) girişine ise ………………adı verilir.

16.

Rumende proteinlerin sindirim sonucu oluşan amonyağın, fazlası karaciğere
getirilerek………........’ ye dönüştürülür.

17.

Rumende geğirme (ruktus) esnasında ….....……....ve…...…….gazları dışarı atılır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME KAZANIMI
Bağırsakların ve dışkılamanın kontrolünü yapabilecek, sisteme ait yaşamsal bulguları
alabilecek ve patolojik durumları değerlendirebileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Hayvancılık yapılan işletmelere, haralara, veteriner kliniklerine veya hayvan
hastanelerine giderek hayvanlarda defekasyon kontrollerinin nasıl yapıldığını
araştırıp bilgi toplayınız.
Hayvanlarda defekasyon kontrolünün nasıl yapıldığını, kaynak kitap, dergi ve
internet sitelerinden araştırınız.
Konuyla ilgili dosya oluşturarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

4. BAĞIRSAK VE DEFEKASYON
KONTROLÜ
Midede fiziksel ve kimyasal değişikliğe uğratılan besin maddeleri kimus adını alarak
ince bağırsakların ilk kısmı olan onikiparmak bağırsağına (duodenum) iletilir. Sindirim
olayları ince bağırsaklardan sonra kalın bağırsaklarda devam ederek posanın defekasyonla
anüsten dışarı çıkarılmasıyla son bulur.

4.1. Karın Boşluğu ve Periton
Karın boşluğu (Cavum abdominis), diyaframdan leğen boşluğunun (Cavum pelvis)
girişine kadar devam eder.

Şekil 4.1: Karın boşluğunun enine kesiti ve periton
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Karın boşluğunun iç duvarı ve bu boşluktaki karın iç organları bir zarla örtülür. Bu
zara periton denir. Periton organları birbirlerine ve karın boşluğunun duvarına bağlayan asıcı
bağları oluşturur. Bağırsakların asıcı bağlarına mesenterium, midenin asıcı bağlarına
omentum denir.
Karın boşluğunda akıcı, sulu (seröz) bir sıvı bulunur. Miktarı çok az olan bu sıvı
sayesinde organlar birbirine zarar vermeden, sürtünmeden rahatça hareket edebilir.
Karın boşluğunun yan duvarları kaburga kemikleri dışında yumuşak dokulardan
oluşmuştur. Dıştan içe doğru deri, deri kası, fascia, karın kasları ve periton şeklinde sıralanır.

4.2. Bağırsaklar
Bağırsaklar, sindirim sisteminin mide ile anüs arasında kalan kısmıdır. İnce bağırsak
ve kalın bağırsak olmak üzere iki ana kısımdan oluşur.
İnce bağırsak üç kısma ayrılır:




Onikiparmak bağırsağı (duodenum)
Boş bağırsak (jejunum)
Kıvrık bağırsak (ileum)

Şekil 4.2: İnce bağırsaklar

Kalın bağırsak da üç kısma ayrılır;




Kör bağırsak (cecum)
Sütun bağırsak (colon)
Düz bağırsak (rectum)
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Şekil 4.3: Kalın bağırsaklar

Bağırsaklar, besin maddelerinin enzimlerin etkisiyle küçük moleküllü yapıtaşlarına
ayrılarak emiliminin gerçekleştiği sindirim kanalının önemli bir bölümüdür.
İnce bağırsak, kıvrımlı bir yüzey yapısına sahip olup, besinlerin bağırsak duvarından
emilimi için uygun olan yüzey alanını arttır. Bağırsak mukozası ayrıca mikrovillus adı
verilen ve emilim yüzeyini daha da artıran mikroskobik kıvrımlara sahiptir.
Kalın bağırsak, simbiyoz yaşamın görüldüğü birkaç çeşit bakteriye ev sahipliği yapar.
Bu bakteriler aynı zamanda bağırsakta gaz üretiminin de nedenidirler. Kalın bağırsak ince
bağırsağa oranla daha kısadır ve büyük oranda suyun geri emiliminden sorumlu olup
dışkının koyu kıvamlı olmasını sağlar. Kalın bağırsaklarda uzun süre kaldığı durumlarda
dışkı katılaşır ve kabızlığa yol açar.

4.3. Karaciğer (Hepar) ve Safra Salgısı
Karaciğer, geviş getirenlerde karın boşluğunun önünde ve sağ tarafında, diğer
hayvanlarda biraz daha sola geçmiş şekilde diyaframa yaslanmış olarak bulunur. Yassı, koyu
kırmızı, esmer renkli bir organdır. Ön yüzü ligamentler vasıtasıyla diyaframa bağlanmıştır.
Karaciğer hayvanlarda ventral (alt) kenarlarında bulunan yarıklar (İncisura
interlobaris) vasıtası ile loblara ayrılmıştır. Ruminantlara ait karaciğerlerde 4 lop bulunurken,
atlarda karaciğer 5 loptan oluşmuştur.

4.3.1. Karaciğerin Görevleri
Karaciğerin sayısız görevleri arasında özellikle en önemlileri şunlardır:

Karaciğerin ürettiği safra onikiparmak bağırsağına akıtılarak yağların emilimini
sağlar. Kolesterol sentezinde görev alır.

Yaşlanan alyuvarların parçalanması sonucu açığa çıkan hemoglobin biluribine
(safra pigmentleri) çevrilir.

Glikozun fazlası karaciğer hücrelerinde glikojene çevrilerek depo edilir. İhtiyaç
hâlinde tekrar glikoza çevrilip, kan dolaşımına verilir.
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Dalaktan sonra en çok kan depo eden organdır.
İlaç ve zehirlerin etkisiz hâle getirilmesi karaciğerde gerçekleşir.
Üre sentezinde görev alır.
Yağ metabolizmasında (kolesterol yapımı) görev alır.
Kanın pıhtılaşmasında rol oynayan maddeleri sentezler.

4.3.1.1. Karaciğer Dolaşımı
Karaciğer hücreleri çok iş yaptıklarından fazla miktarda kana ihtiyaç duyarlar. Bundan
dolayı karaciğer çok yaygın bir damar ağıyla örülmüştür.
İnce bağırsak ve dalaktan gelen kapı toplardamarları (Vena porta) ile aortadan ayrılan
karaciğer atar damarı (Arteria hepatica) karaciğerin beslenmesinde görevlidir. Karaciğer
toplar toplardamarı olan vena hepatica organı terk ettikten sonra alt ana toplardamar olan
vena cava caudalis ile birleşir.


Vena porta (kapı toplardamarları): Karın boşluğunda bulunan tek organların
venalarının birleşmesiyle oluşan ve besince zengin olan kanı karaciğere götüren
toplardamardır.

Şekil 4.4: Karaciğerin alttan görünümü

4.3.1.2. Safra Salgısı
Karaciğer hücreleri tarafından yapılan safra, bir kanal aracılığı ile onikiparmak
bağırsağına akıtılır. Tek tırnaklı hayvanlar, deve, fil, zürafa, geyik, güvercin ve papağan gibi
hayvanlarda safra kesesi bulunmaz.
Safra yeşilimsi sarı renkte koyuca bir sıvıdır. Tadı acı olup alkali reaksiyon verir.
Safra alyuvarların yapısında bulunan hemoglobinden sentez edilir. Hemoglobinin
parçalanması sonucu oluşan bilirubin safraya rengini verir. Bilirubinin safra yollarında
oksidasyonu ile biliverdin şekillenir.
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Sentezlenen safra, karaciğer hücreleri arasında yer alan ince safra kanalları arcılığıyla
hepatik kanala verilir. Safra bundan sonra ya doğrudan onikiparmak bağırsağına akıtılır ya
da safra kesesinde (Vesica fella) depo edilir. Safra kesesi olmayan hayvanlarda salgılama
süreklidir.


Safranın bileşimi: Safranın bileşiminde su, safra tuzları, safra pigmentleri,
kolesterol ve inorganik tuzlar vb. maddeler bulunur. Safra tuzlarında bir azalma
olursa, kolesterol çökerek safra tuzları safra taşını meydana getirir.



Safranın görevleri:





Pankreas salgısındaki lipaz enziminin etkinliğini artırır.
Bağırsakları daima nemli ve yumuşak tutarak emilmeyi kolaylaştırır.
Vücuttaki bazı toksik maddeler safrayla bağırsaktan dışarı atılır.
Safra iyi bir bağırsak antiseptiğidir.

4.4. Pankreas
Midenin ve karaciğerin gerisinde, omuriliğin altında, onikiparmak bağırsağının
üstünde bulunan, açık pembe renkte, bezli bir organdır.


Görevi: Pankreas hem iç salgı (endokrin) hem de dış salgı (ekzokrin) bezi
olarak görev yapar. Endokrin bez olarak insulin ve glukagon adındaki
hormonları salgılar. Bu hormonlar karbonhidrat (şeker) metabolizmasında
önemli rol oynar. İnsulin kan şekerini düşürürken glukagon ise kan şekerini
yükseltir. Dış salgı bezi olarak, gıda maddeleri üzerine parçalayıcı etkisi olan
enzimleri üretir. Karbonhidrat, protein ve yağların sindiriminde etkili olan
enzimleri salgılayarak bir kanal vasıtasıyla onikiparmak bağırsağına akıtır.

Şekil 4.5: Karaciğer, safra akıtıcı kanalları ve pankreasın anatomik yapısı
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Pankreas enzimleri

Lipaz: İnce bağırsaklarda salgılanan entrokinaz enziminin etkisiyle aktif
hâle gelerek safra salgısı ile birlikte yağlar üzerine etki eder. Yağları,
gliserin ve yağ asitlerine parçalar.

Amilaz: Enterokinaz enziminin etkisiyle aktif hâle gelerek nişastalı
besinleri monosakkaritlere kadar parçalar.

Tripsinojen: Enterokinaz enziminin etkisiyle tripsin hâline dönüşür.
Proteinli besinleri etkileyerek aminoasitlere parçalar.

4.5. Bağırsak Hareketleri
Bağırsak hareketleri sayesinde sindirimi sürdürülen besin maddelerinin enzimlerle
karıştırılması ve kanal içerisinde ilerlemesi sağlanır.
İncebağırsaklarda; bağırsak içeriğini yoğuran ritmik segmentasyon hareketi
(boğumlama) ile kanalda ilerlemesini sağlayan peristaltik (solucanvâri) hareketler görülür.
Kalınbağırsaklarda ise besin artıklarını dışarı atım öncesi kanalda depo edilmesini
kolaylaştırıcı ters (anti) peristaltik hareketler gözlenir.

4.5.1. Kabızlık (Konstipasyon)
Çıkarılan dışkının sert ve kuru olması ile miktarının azalması durumuna kabızlık
(konstipasyon) denir. Konstipasyon, çoğunlukla bağırsak hareketlerinin azalması ve bağırsak
içeriğinin yer değiştirmesinin engellenmesine bağlı olarak oluşur.
Kabızlığın uzun süre devam etmesi halinde otointoksikasyon ve sepsis sonucu ölüm
şekillenebilir. Hayvanlarda dışkılamanın zorlaştığı, sık sık dışkılama hareketi yapmasına
karşın her defasında çok az veya hiç dışkı yapamaması durumu ıkınma (tenesmus) söz
konusudur.
Geviş getiren hayvanlarda ön midelerde omasuma (kırkbayır) gelen içeriğin, suyunun
çekilmesi sonucu omasum yaprakları arasında sıkışıp kalması, sertleşmesi ve normal
sindirim kanalı yolunu izleyememesi sonucu gelişen ciddi bir sindirim kanalı durgunluğudur.
Ölümle dahi sonuçlanabilir.

4.5.2. İshal
Bağırsak hareketlerinin artması ve bağırsakta emilimin azalmasına bağlı olarak
bağırsak içeriği sulanır. Hayvanın sık ve sulu defekasyon yapması durumuna ishal (diyare)
denir. İshalle birlikte ıkınma (tenesmus) gözlenir. İshalde defekasyon hacim ve sıklığı ile
hastalığın lokalize olduğu yer arasında ilişki vardır. İncebağırsak ishallerinde dışkı hacmi 510 kat artar. Rektum ve anüse yakın yerde defekasyon sıklığı artar.
Süt sığırlarında seyrek olmakla beraber, buzağılarda sıkça gözlenen ishal, aşırı su
kaybı ve süt düşmeleri ile buzağılarda gelişme bozukluklarına yol açan önemli bir
rahatsızlıktır.
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Yeni doğan buzağı ve kuzularda özellikle mikroorganizmalara bağlı olan şiddetli ishal
fazla miktarda ölümlere sebep olur. Özellikle hijyenik olmayan ortam ve içecek ve
yiyeceklerden bulaşır.
Büyükbaş hayvanlarda ishalin oluşma nedenleri:











Hayvanlarda alışma süresine tabi tutulmadan yapılan ani yem
değişiklikleri,
Fazla miktarda fabrika yemiyle birlikte az miktarlarda saman (silaj)
yedirilmesi,
Saman (silaj) gibi yemlerin kesim uzunluklarının çok kısa olması
(örneğin mısır silajının çok ufak doğranmış olması veya kuru otun
patosdan geçirilmesi) ve bununla birlikte partikül büyüklüğü çok ufak toz
yemlerin yedirilmesi,
Fabrika yemine ilaveten hayvanlara kırılmış tahılların fazla miktarda
yedirilmesi,
Pelet fabrika yemleri arasında yapılan ani geçişler,
Bozulmuş, küflenmiş, ısınmış veya donmuş saman (silaj) gibi yemler ile
fabrika yemlerinin yedirilmesi,
Buzağılara doğumu takiben fazla miktarda ağız sütü veya normal süt
verilmesi,
Buzağılara sütten kesilmeyi takiben fazla miktarda ve aniden fabrika
yemi yedirilmesi,
İneklerde ve buzağılarda gözlenen ve ishale neden olan mikrobiyal ve
paraziter hastalıklar ishalin oluşma nedenleridir.

4.6. Dışkılama (Defekasyon)
Dışkının kalın bağırsaklar aracılığıyla anüsten dışarı atıldığı bir refleks olayıdır.
Rektumun dışkıyla gerilmesi, kas tabakasında refleks olarak kasılma ve dışkılama isteğini
doğurur.
Anüste iki sfinkter bulunur. Dıştaki (Sfinkter ani eksternus) çizgili kaslardan yapılmış
olup isteğimize göre çalışır. İçteki ise (Sfinkter ani internus) düz kastan yapılmıştır ve istem
dışı çalışır. Otonom sinirler tarafından yönetilir.
İnsan ve etçillerde dışkılama olayına ıkınma dediğimiz karın içi basınç artışı ile
yardımcı olunabilmektedir. İnsanlarda dışkılama genellikle günde bir veya iki kez oluşur.
Hayvanlarda defekasyon sayısı yedirilen yemin miktarına ve çeşidine bağlı olarak değişir.
Atlar ahır beslenmesinde günde 10 – 12, çayır beslenmesinde 16 – 17 kez defekasyon
yaparlar. Ot yiyen hayvanlar yenilen yem miktarına ve çeşidine bağlı olarak günde 10–20
kez, et yiyenler ise 2-3 günde bir dışkılarlar.
Dışkılama sırasında hayvanların davranışları farklıdır. At ve sığırlar yürürken, kedi ve
köpekler ise durarak dışkılar. Sığırlar yatarken dışkılayabilir. Koyun hariç dışkılama
sırasında kuyruk genellikle yukarı kaldırılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem
kontrollerini yapınız.

basamaklarını

uygulayarak

İşlem Basamakları

bağırsakların

ve

dışkılamanın

Öneriler

 Bağırsak bölümlerini şema üzerinde
gösteriniz.

 İnce bağırsak bölümlerini açıklayınız.
 Kalın bağırsak bölümlerini açıklayınız.
 Bağırsaklarda sindirimi izah ediniz.

 Pankreas ve karaciğeri maket üzerinde
gösteriniz.

 Pankreas ve karaciğerin yapısını ve
görevlerini açıklayınız.

 Bağırsak hareketlerini kontrol ediniz.

 Bağırsak hareketlerini izah ediniz.

 Hayvanlarda dışkılama ve günlük
defekasyon kontrolü yapınız.

 Defekasyon esnasında hayvanın aldığı
pozisyonu gözlemleyiniz.
 Dışkıyı miktar, içerik, renk ve kıvam
yönünden inceleyerek, varsa
farklılıkların sebebini araştırınız.
 Hayvan türlerine göre dışkının
özellikleri ve defekasyon sayısını
açıklayıp, gözlemleyiniz.

 Hayvan türlerine göre dışkının
özelliklerini kontrol ediniz.

 İshal ve kabızlığı açıklayınız.

 Günlük defekasyon sayısını kontrol
ediniz.

 Hayvanı sürekli kontrol altında tutarak,
defekasyon sayısını öğreniniz.

 Dışkı miktarını kontrol ediniz.

 Dışkı miktarındaki farklılıkların sebebini
araştırınız.

 Dışkının rengini kontrol ediniz.

 Hayvanın dışkı rengindeki oluşabilecek
farklılıkların olası sebeplerini araştırınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak
ölçünüz.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Jejunum’dan sonra gelen incebağırsak bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
A) İleum
B) Duodenum
C) Cecum
D) Rectum
E) Colon

2.

Karaciğerin damar ve sinirlerin giriş-çıkış yaptığı bölümüne aşağıdakilerden ne ad
verilir?
A) Lobus quadratus
B) Ductus cysticus
C) Vesicae fellae
D) Porta hepatis
E) Ligamentum teres hepatis

3.

Aşağıdakilerden hangisi karaciğerin görevleri arasında bulunmaz?
A) Üre sentezler.
B) Yağ sindiriminde görev alır.
C) Glukagon hormonunu salgılar.
D) Glikozun fazlasını glikojene çevirerek depolar.
E) Kanın pıhtılaşmasında rol oynayan maddeleri sentezler.

4.

Safrayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Safra salgısı karaciğerde parçalanan alyuvarlardaki hemoglobinden yapılır.
B) Pankreas salgısındaki amilaz enziminin etkinliğini kolaylaştırır.
C) Safra ya direkt onikiparmak bağırsağına akıtılır ya da safra kesesinde depolanır.
D) Yağların sindiriminde rol oynar.
E) Safra iyi bir bağırsak antiseptiğidir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi kalınbağırsağın kısımlarından birisidir?
A) Duodenum
B) Secum
C) Jejunum
D) İleum
E) Reticulum
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6.

Aşağıdakilerden hangisi endokrin ve ekzokrin bez olan pankreasta üretilen
maddelerden birisi değildir?
A) Tripsinojen
B) Lipaz
C) İnsülin
D) Glukagon
E) Pepsin

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcüğü yazınız.
7.

Dışkı miktarı rektum duvarına belli bir basıncı aşarsa rektum duyu sinirleri uyarılarak
……………… (defakasyon) başlar.

8.

Bağırsaklardan gelen emilimi tamamlanmış posayı depo eden ve anüse sevk eden
kalın bağırsak bölümü……......….. dur.

9.

Pankreastan salgılanan……....……. kan şekerini düşürür.

10.

Yağları, ince bağırsakta gliserin ve yağ asitlerine parçalayan enzim …………’dır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise modül değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1. Sindirim sistemi ve sindirim organlarının önemini açıklayabiliyor
musunuz?
2. Sindirim sistemi ile ilgili anatomik ve fizyolojik terimleri
açıklayabiliyor musunuz?
3. Sindirim sistemini oluşturan organları sıralayabiliyor musunuz?
4. Ağız boşluğundaki yapıları sıralayabiliyor musunuz?
5. Dilin yapısını ve görevlerini açıklayabiliyor musunuz?
6. Dişlerin yapısını açıklayabiliyor musunuz?
7. Hayvan türlerine göre diş formüllerini şema ile gösterebiliyor
musunuz?
8. Tükürük bezlerinin yapı ve görevlerini açıklayabiliyor musunuz?
9. Ağız mukozasını kontrol edebiliyor musunuz?
10. Dil kontrolü tekniğine uygun yapabiliyor musunuz?
11. Tükürük kontrolünü tekniğine uygun yapabiliyor musunuz?
12. Dişleri ve diş etlerini tekniğine uygun yapabiliyor musunuz?
13. Damak kontrolünü tekniğine uygun yapabiliyor musunuz?
14. Ağız boşluğundaki patolojik değişiklikleri belirleyebiliyor
musunuz?
15. Yutağın yapısı ve görevlerini açıklayabiliyor musunuz?
16. Yemek borusunun yapısı ve görevlerini izah edebiliyor musunuz?
17. Açlık, tokluk, iştah ve susuzluk olaylarını açıklayabiliyor
musunuz?
18. Besinleri hayvan türlerine göre ağza alınmasını açıklayabiliyor
musunuz?
19. Su içme ve süt emmeyi izah edebiliyor musunuz?
20. Yutmayı izah edebiliyor musunuz?
21. Kusma nedenlerini açıklayabiliyor musunuz?
22. İştah kontrolü yapabiliyor musunuz?
23. Su içme kontrolü yapabiliyor musunuz?
24. Süt emme kontrolü yapabiliyor musunuz?
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Evet

Hayır

25. Besinlerin ağza alınışını açıklayabiliyor musunuz?
26. Yutma kontrolü yapabiliyor musunuz?
27. Kusma kontrolü yapabiliyor musunuz?
28. Tek odacıklı midenin yapısını açıklayabiliyor ve şema üzerinde
gösterebiliyor musunuz?
29. Çok odacıklı midenin yapısını açıklayabiliyor ve şema üzerinde
gösterebiliyor musunuz?
30. Tek odacıklı midelilerde sindirimi izah edebiliyor musunuz?
31. Çok odacıklı midelerde (geviş getirenlerde) sindirimi
açıklayabiliyor musunuz?
32. Geviş getirenlerin mide hareketlerini izah edebiliyor musunuz?
33. Geviş getirmeyi izah edebiliyor ve geviş getirenlerin mide
hareketlerini kontrol edebiliyor musunuz?
34. Geğirmeyi izah edebiliyor musunuz?
35. Dakikada geviş getirme sayısını dikkatle tespit edebiliyor
musunuz?
36. Bağırsak bölümlerini sıralayabiliyor, açıklayabiliyor ve şema
üzerinde gösterebiliyor musunuz?
37. Bağırsaklarda sindirimi izah edebiliyor ve bağırsak hareketlerini
kontrol edebiliyor musunuz?
38. Pankreas ve karaciğerin yapısını ve görevlerini açıklayabiliyor ve
maket üzerinde gösterebiliyor musunuz?
39. Hayvanlarda dışkılama ve günlük defekasyon kontrolü yapabiliyor
musunuz?
40. Hayvan türlerine göre dışkının özellikleri ve defekasyon sayısını
açıklayabiliyor musunuz?
41. İshal ve kabızlığı açıklayabiliyor musunuz?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

B
C
E
C
C
B
C
A
E

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

D
B
A
(D) Doğru
(Y) Yanlış
(D) Doğru
(Y) Yanlış
(D) Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

E
A
B
C
E
D
C
D
C
(Y)Yanlış
(D) Doğru
(D) Doğru
(Y)Yanlış
(D) Doğru
Cardia, Pyloris
Üre
Metan, CO2
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
D
C
B
B
E
dışkılama
rektum
insülin
lipaz
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