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Mide Fizyolojisi

Midenin Depo İşlevi

ü  Besin mideye girince mideden beyin sapına giden ve tekrar mideye geri dönen 
reflekse vagovagal refleks adı verilir.

ü  Vagovagal refleks sayesinde midedeki kas çeperinin gerimi azaltılır, 
mide esner ve gevşer.

ü  Çeper dışarıya doğru esneyerek tamamıyla gevşer. Böylece 1-1.5 litre 
kadar besini depolayabilir. Bu sınıra ulaşıncaya kadar mide içi basıncı 
düşük düzeyde kalır.

Midenin Motilitesi

• BER ile başlatılan karıştırıcı hareketler (zayıf peristaltizm) saniyede 15-20 tane 
olarak ilerler.

• Hareketler pilora doğru kuvvetlenir. Pilorunda kuvvetli kasılması ile besin 
retropulsiyon ile geri itilir.

• Midede görülen bir başka hareket açlık kasılmaları (kramplardır). Bunlar son besin 
alımından birkaç saat sonra çıkar 12-24 saat sonra ağrı duyusu oluşturur.

Midenin Boşalması

• Antrumdan kalkan şiddetli peristaltizm (pilor pompası) ile olur. Pilor buna karşı 
koyar. Bu nedenle her seferinde az miktar besin duodenuma geçer.
ü Mide duvarının gerilmesi midenin boşalma hızını artırır. 
ü Boşalma hızı duodenuma gelen maddenin ozmotik basıncına da bağlıdır. 
§ Duodenal osmoreseptörler hiperozmolariteyi algılar ve gastrik boşaltımı 

yavaşlatır.
ü Yağ, karbohidrat ve asit, gastrik motiliteyi inhibe eder.
ü Boşalmada Gastrinin etkisi;
§ Mide gerilmesi ve mide içinde et sindirim ürünlerinin bulunması gastrin 

salgılanmasına neden olur.
§ Gastrin, asidik mide sıvısı salgılanmasına neden olur.
§ Pepsin salınımını arttırır.
§ İnce ve kalın bağırsak mukozasına trofik (büyütücü) etki gösterir.
§ Pilor pompasının aktivitesini artırır. 
§ Peptid ve amino asit, distansiyon, vagal uyarı, kalsiyum, adrenalin gastrin 

salınımını artırır.
o Vagus gastrin salgılayıcı hücrelere Ach salgılamaz. Bu nedenle 

Atropin gastrin salınmasını engellemez. Vagus burada Gastrin 
Serbestleyici Peptit (GRP) salgılar. 

§ Asit, somatostatin, sekretin, GIP, VIP, glukagon, kalsitonin gastrin salınımını 
inhibe eder.

Mide boşalmasını inhibe eden faktörler

ü Duodenumdan kaynaklanan enterogastrik refleks boşalmayı inhibe eder.
§ Enterik sinir sistemi ve otonomik sinir sisteminin rol aldığı reflekstir.

ü Duodenumdan kaynaklanan mide boşalmasını inhibe eden hormonal etkilerde 
vardır.

Kolesistokinin (CCK)

-    Mide boşalmasını en etkili şekilde inhibe eder.
-    İki çeşit reseptörü vardır. CCK-A ve CCK-B
-    Kimustaki yağ, yağ asidi ve monogliserit varlığına cevap olarak 

duodenum ve jejunumdan salınır.
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-    Gastrinin sebep olduğu mide motilitesindeki artışı yarışmacı 
olarak engeller. Kolesistokinin, sekretin salınımını uyararak (dolaylı 
olarak) HCO3

- ü artırıyor.
-    Safra kesesinin kasılmasını artırarak safrayı ince bağırsağa boşaltır. 
-    Yağı sindirmek için pankreastan, pankreatik lipaz salgılatır.

o Bağırsak mukozasından CCK sebestleştirici peptit, pankreastan ise 
monitör peptit salınarak CCK salınımı arttırılır.

o Yağlı besine sekonder çalışan pankreas monitör peptit ile daha çok 
CCK salgılatır. CCK da daha çok monitör peptit salgılatır. Bu bir pozitif 
feedback örneğidir.

Sekretin 

-    Duodenumun “S” hücrelerinden salgılanır. 
-    Mideden duodenuma geçen gastrik aside cevap olarak salgılanır.
-    Pankreastan bikarbonat salınımını uyarır.
-    Gastrointestinal kanalın hemen tamamında motilite üzerine hafif bir 

inhibitör etkisi vardır.

GİP (Gastrik inhibitör peptid)

-    Yağ asidi, amino asit ve az da karbonhidratlara cevap olarak salgılanır. 
-    İnce bağırsağın üst kısımları gıda ile dolu olduğu zaman midenin motor 

aktivitesini inhibe ederek mide içeriğinin duodenuma geçişini yavaşlatır. 
-    Pankreastan insülin sekresyonunu da uyarır.
-    GIP, glukoz bağımlı insilünotropik peptid olarak da bilinir. 
-    Sekretin ve glukagon da ince bağırsak motilitesini baskılar.

@ Temel uyaran - hormon - etki

Yağ – CCK – Pankreatik lipaz salınımı
Asit – Sekretin – Bikarbonat salınımı

Mide Salgıları

•    Pariyetal hücreler hidroklorik asit ve intrensek faktör (B12 emilimi için 
gerekli) salgılar.

•    Parasempatik uyarı (Ach), histamin ve gastrin Pariyetal hücreleri uyarır 
ve asit salgılatırlar.

•    Uyarıldıklarında izotonik bir asit solüsyonu salgılarlar. 
•    Bu asidin pH’sı yaklaşık 0.8 - 1’dir.
ü Hücrede metabolizma sırasında oluşan veya kandan hücreye giren 

karbondioksit ve su’dan, karbonik anhidrazın etkisiyle H2CO3 üretilir. 
ü Bu da sitoplâzmada H+ ve HCO3

- iyonlarına ayrılır.
ü Hidrojen iyonları potasyum iyonları ile değişerek aktif olarak 

kanaliküllere sekrete edilir. 
ü Bu aktif değişim olayı H+- K+ATPaz (proton pompası) ile katalize edilir.
ü Klorür iyonları Pariyetal hücrenin sitoplazmasından kanalikül lümenine 

aktif olarak pompalanır.
ü Cl- iyonları H+ ile kombine edilip HCl üretilir.
ü Potasyum iyonları lümene pasif transport ile taşınırlar.

@ Mide pariyetal hücresinden;

Aktif hidrojen ve klor salınımı, Pasif potasyum salınımı olur.



326 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ 327TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Hidroklorik asit sekresyonu

Hidroklorik Asit Sekresyonuna Etkili Hormonlar ve Sinir Sistemi

Pariyetal hücre reseptörleri ve asit salgısı

Pariyetal hücre reseptörleri ve asit salgısı
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Asetilkolin

ü Midedeki salgı hücrelerinin tümünün salgısını artırır. 
ü Pepsinojen, HCl asit ve mukus salgısını uyarır. 
ü Temel olarak M3 reseptörleri üzerinden etkili olur.

Histamin

ü Enterokromafin hücrelerden salgılanır.
ü Histamin, komşuluk nedeniyle Pariyetal hücrelerle direkt temas halindedir. 
ü Pariyetal hücreden HCl asit yapım ve salgı hızı, direkt olarak histamin 

miktarı ile ilişkilidir.
ü Histamin salgısını en güçlü uyaran gastrin hormonudur.

Gastrin 

ü  G hücrelerinden salgılanır. CCKB reseptörü üzerinden etkili olur.
ü  Bu hücreler midenin distal ucundaki pilor bezlerinde yerleşmişlerdir. 
ü  Protein içeren besinler midenin antrumuna geldiğinde, G hücresine etki 

ederek gastrin salgısını uyarırlar. Mide sıvıları gastrini hızla kromafin 
hücrelere taşırlar.

ü  Bu yolla histamin doğrudan derin gastrik bezler içine salgılanır. 
ü  Histamin de hızlı bir şekilde HCl asit sekresyonunu uyarır. 
ü  Ektopik salgılanması sonucunda diyare, gastrik asit sekresyonu 

ve peptik ülser gelişimine yol açabilir.

Gastrin salgısını 
artıranlar

Gastrin salgısını 
baskılayanlar

Lüminal Lüminal

• Peptidler ve amino asitler
• Gerilim

• Asit
• Somatostatin

Nöronal Kanla taşınan

• GRP ile artmış vagal uyarım

• Sekretin, GİP, VIP, glukagon 
kalsitonin

Kanla taşınan

• Kalsiyum
• Epinefrin

Gastrointestinal Sistemde Etkili Diğer Mediyatörler

VİP

•    GİS’te sinirlerde bulunur, tek başına hormonal etki göstermez.
•    Beyin ve birçok otonom sinirde genelde asetilkolinle beraber bulunur. 
•    Tükürük bezlerinde asetilkolinin etkisini arttırır. 
•    Kanda bulunabilir ve yarı ömrü 2 dakika kadardır.
•    İnce bağırsaklarda su ve elektrolit sekresyonunu artırır. 
ü VIP salgılayan tümörler (VIPoma) hastalarda ciddi diyareye neden olur.

•    İntestinal düz kasları ve sfinkterleri gevşetir.
•    Kan damarlarını genişletir.
•    HCl asit sekresyonunu inhibe eder.
•    Aynı zamanda çok güçlü bir bronkodilatatördür.
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Motilin

•   Mide ve ince bağırsak ve kolonda enterokromaffin ve Mo hücrelerden 
salgılanır. 

•   Açlıkta mide ve bağırsak düz kaslarında kasılma yapar.
•   Dolaşımdaki seviyesi sindirim arası durumda 100s intervallerle artar.
ü  Yemek aralarında GİS motilitesinin major kontrol mekanizması olan Göç 

eden kompleksin (migrating motor komplekslerin) (miyoelektrik 
kompleks) major düzenleyicisidir.

•   Yemek alındığı sırada sindirim ve emilim tamamlanıncaya kadar motilin 
inhibe olur. 

•   Eritromisin motilin reseptör agonistidir ve bu maddenin türevleri GİS 
motilitesi azalmış hastalarda tedavide kullanılabilir.  

Peptid YY  

•   Yağa cevap olarak jejunumdan salınır.
•   HCl asit salgısını ve motilitesini inhibe eder.

Ghrelin

•   Primer olarak mide pariyetal hücrelerinden salınır.
•   Yiyecek alımının santral kontrolünde önemli rolü vardır, iştahı açar. 
•   Pituiter reseptörler üzerinde direkt etki göstererek growth hormon 

salınımını arttırır.
Substance P

•   GİS ve endokrin sinir hücrelerinde bulunur ve dolaşıma katılabilir. 
•   İnce bağırsağın motilitesini arttırır.

GRP (Gastrin serbestleştirici peptid)

•    Yapı olarak Bombesine benzer.
•    Gastrin salgılayan G hücrelerde sonlanan vagal sinirlerde nörotransmitter 

olarak bulunur. 
•    Vagal uyarı, sekresyonunu arttırır.
•    İnce bağırsak motilitesini arttırır. 

Guanilin

•    Guanilil siklaza bağlanarak cGMP’yi artırır.
•    İntestinal mukoza hücrelerinden salınır. 
•    Lümene Cl- sekresyonunu artırır ve diyareye neden olur. 
•    E. Coli enterotoksini guaniline benzer ve guanilin reseptörünü uyararak 

diyare yapar. E. Coli’nin ısı stabil toksini CGMP’yi arttırırken, ısı labil toksini 
cAMP’yi arttırır.

•    Guanilin reseptörü böbrekler, karaciğer, dişi üreme sisteminde de bulunur ve 
guanilin bu dokulara sıvı hareketinin endokrin düzenlenmesinde ve böbrek-
ince bağırsak işlevlerinin entegre olmasında etkili olur. 

Gastrointestinal sistem hormonlarının etkileri

Mide motilitesini arttıranlar Gastrin, Motilin

Mide motilitesini azaltanlar Kolesistokinin, Sekretin, GİP, 
Enteroglukagon, Peptid YY

İnsülini arttıranlar Gastrin, GIP, Enteroglukagon

Safra kesesini gevşetenler VIP, Pankreatik polipeptid

Safra kesesini kasanlar Kolesistokinin

Diare yapanlar Guanilin, VİP


