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                                                                                                                            BOŞALTIM SİSTEMİ.BOŞALTIM SİSTEMİ.BOŞALTIM SİSTEMİ.BOŞALTIM SİSTEMİ.    

KAZANIMLAR;KAZANIMLAR;KAZANIMLAR;KAZANIMLAR;    

1.1.1.1. Boşaltım sistemi ile ilgili olarak öğrenciler;Boşaltım sistemi ile ilgili olarak öğrenciler;Boşaltım sistemi ile ilgili olarak öğrenciler;Boşaltım sistemi ile ilgili olarak öğrenciler;    
2.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organ-

ları; model, levha ve/veya şema üzerinde 
gösterir (FTTÇ-4). 

2.2. Boşaltım sisteminde böbreklerin görevini 
ve önemini açıklar. 

2.3. Boşaltım sistemi  sağlığının korunması için 
alınabilecek önlemlerin farkına varır. 

2.4. Bazı böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde  
kullanılan teknolojik gelişmelere örnekler 
verir (FTTÇ-5, 17, 29, 30, 32).  

    

    

 Besin maddelerinin hücrelerimizde kullanıldıktan sonra 
açığa çıkan ürünlere atık madde denir. Besin maddeleri 
yakıldıktan sonra; Karbondioksit, su üre, üreik asit, tuz 
gibi atık maddeler çıkmaktadır.  

ATIK MADDATIK MADDATIK MADDATIK MADDEEEELERİ VÜCUDUMUZDAN UZAKLAŞTIRAN LERİ VÜCUDUMUZDAN UZAKLAŞTIRAN LERİ VÜCUDUMUZDAN UZAKLAŞTIRAN LERİ VÜCUDUMUZDAN UZAKLAŞTIRAN     

ORGAORGAORGAORGANNNNLAR.LAR.LAR.LAR.    

Besin maddelerinde oluşan atıklar, boşaltım organların-
dan dışarı atılmaktadır. 

BÖBREBÖBREBÖBREBÖBREKKKKLER:LER:LER:LER:  

 

 

 

 

 

 

 

Kanın süzülmesinde görev yapmaktadır. Böbreklerin 
kanımızı süzmesi sonucunda idrar oluşmaktadır. Oluşan 
bu idrar boşaltım sistemimizden dışarıya atılmaktadır. 

 

 

KARKARKARKARAAAACCCCİİİİĞER:ĞER:ĞER:ĞER: Proteinlerin kullanılması sonucunda amon-
yak açığa çıkmaktadır. Zehirli olan amonyağı daha az 
zararlı olması için üreye dönüştürmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

AKCAKCAKCAKCİİİİĞERLER:ĞERLER:ĞERLER:ĞERLER: Solunum organlarımızdandır. Solunum ile 
karbondioksitin ve suyun dışarı atılmasını sağlamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

DERİ:DERİ:DERİ:DERİ: Terleme sonucunda atık maddeleri 
uzaklaştırmaktadır. Duyu organlarımızdandır. Deri saye-
sinde vücut ısımız ayarlanmakta ve tuzların dışarı atıl-
masını sağlamaktadır. 
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KALIN BAĞIKALIN BAĞIKALIN BAĞIKALIN BAĞIRRRRSAK:SAK:SAK:SAK: Kalın bağırsak besin atıkları, su ve 
safranın dışarı atılmasında görevli olan boşaltım organı-
mızdır. Bu sayede sindirim devam etmesi için gereklidir. 

 

 

 

 

 

 

 

BBBBOOOOŞALTIM SİSTEMİMİZİ OLUŞTURAN ORGANLARŞALTIM SİSTEMİMİZİ OLUŞTURAN ORGANLARŞALTIM SİSTEMİMİZİ OLUŞTURAN ORGANLARŞALTIM SİSTEMİMİZİ OLUŞTURAN ORGANLAR    

Vücudumuzdaki besin maddelerinin kullanılması 
sonucunda oluşan atık maddeler kana geçer. Kan-
daki bu atık maddelerin vücudumuza zarar verme-
mesi için hemen süzülmesi gerekmektedir. Bu yüz-
den vücudumuzda boşaltım sistemi organları görev 
yapmaktadır. Boşaltım sisteminde görevli yapılar ise 
şunlardır. 

 

 

 

BÖBREKLER:BÖBREKLER:BÖBREKLER:BÖBREKLER: Vücudumuzun sırt kısmında bulunur. 
Her insanda iki tane böbrek bulunmaktadır. Şekil 
olarak fasulyeye benzemektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Böbreğin yapısında çok sayıda kanın süzülmesini 
sağlayan nefronlar bulunmaktadır.  

Nefronların yapısında kılcal kan damarları bulun-
maktadır. Temizlenecek olan kan bu kılcal damarla-
ra gelir ve buradan nefronlara geçer.Nefronlardan 
süzülme işlemi yapıldıktan sonra atık maddeler 
kandan ayrılmış olur.Böbrek atardamarlarında kirli 
kan ,böbrek toplar damarında ise temiz kan bulun-
maktadır. 

Böbreğimizin kesiti alındığında dıştan içe doğru ka-
buk bölgesi,öz bölgesi ve havuzcuktan oluşmakta-
dır.Böbrekte süzme işlemini gerçekleştiren nefronlar 
kabuk bölgesinde bulunmaktadır.Böbreklerde kar-
bonhidratların geri emilememesi durumda şeker 
hastalığı ortaya çıkar. 

ÜÜÜÜRETERRETERRETERRETER(İdrar Kanalı)(İdrar Kanalı)(İdrar Kanalı)(İdrar Kanalı)::::    Böbrek ile idrar kesesi ara-
sında bulunan boru şeklindeki yapıdır. Yapısında düz 
kaslar bulunmaktadır. Görevi ise böbreklerden ge-
len idrarın, idrar kesesine ulaşmasını sağlar. 
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İDRAR İDRAR İDRAR İDRAR KESESİ:KESESİ:KESESİ:KESESİ: Üreterden gelen idrarın bir süre de-
polanmasını sağlar.Yapısında düz kaslar bulunmak-
tadır.Yaşın artmasıyla birlikte idrar kesesininde bü-
yüklüğü artmaktadır.İdrar birikince sinirler tarafın-
dan uyarılır , beynin kontrolünde idrar dışarıya atıl-
maktadır.    

ÜRETRA:ÜRETRA:ÜRETRA:ÜRETRA: İdrar kesesinde bulunan idrarın dışarı atıl-
masını sağlar. Kaslı bir yapısı bulunmaktadır. 
Üretranın yapısında kaslar olduğundan dolayı idrarın 
boşaltımı istemli bir şekilde yapılmaktadır. 

BOŞALTIM BOŞALTIM BOŞALTIM BOŞALTIM OLAYI:OLAYI:OLAYI:OLAYI: Vücudumuzda besin maddelerinin 
yakılması sonucunda besin atıkları ortaya çıkmak-
tadır. Vücudumuzda denge ve düzenin devam etme-
si ve vücudumuzun zarar görmemesi için bu atık 
maddelerin süzülerek vücuttan uzaklaştırılması ge-
rekmektedir. Buna göre kanın süzülmesi olayı vücu-
dumuzda şu şekilde olmaktadır. 

 

1-Böbreğimize kan böbrek atardamarı ile getiri-
lir.Böbrek atardamarı atık madde tarafından yoğun-
dur. 

2-Kandaki yararlı ve zararlı maddeler kabuk bölge-
sinde bulunan nefronlarda süzülür. Böbreğin öz böl-
gesinde Süzüntü içindeki yararlı maddeler ( besinler, 
su, mineral ve vitaminler) böbreğin öz bölgesinden 
geri emilerek kana verilir. 

3-Süzülme ve geri emilme sonucunda temizlenmiş 
olan kan böbrek toplardamarıyla kalbe gönderilir. 
Böbrek toplardamarında boşaltım atığı yönüyle en 
temiz kan bulunur. 

4-Kanın süzülmesi sonucu oluşan süzüntü böbreğin 
havuzcuk kısmında toplanır. Süzülen bu zararlı atık 
maddelerin bulunduğu sıvıya idrar denir. İdrarın ya-
pısında su, mineral, Tuz, vitamin, üre, üreik asit, 
amonyak ve bazı asitler bulunur. 

5-Oluşturulan idrar havuzcuktan üreter yardımıyla 
idrar kesesine taşınır. İdrar sıvısı, idrar kesesinde bir 
süre depolanır. 

6-İdrar kesesindeki idrar, dolma durumu ve kişinin 
isteğine bağlı olarak, üretra yardımıyla zaman za-
man dışarıya boşaltılır. 

 

    

BOŞALTIM SİSTEMİNİN SAĞLIĞI:BOŞALTIM SİSTEMİNİN SAĞLIĞI:BOŞALTIM SİSTEMİNİN SAĞLIĞI:BOŞALTIM SİSTEMİNİN SAĞLIĞI:    

Böbreklerimiz son derece önemli organlarımızdan-
dır. Çalışmamaları durumunda ise bireyin hayatı 
tehlikeye girmektedir. Boşaltım sistemimizde olu-
şan hastalıklar; böbrek iltihabı, böbrek taşı, şeker 
hastalığı, idrar torbası iltihabı, idrar yoları iltihabı ve 
böbrek yetmezliğidir. 
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Böbrek Böbrek Böbrek Böbrek iltihabı:iltihabı:iltihabı:iltihabı: Sindirim yolarından vücudumuza 
giren mikroplar böbrek iltihabına neden olmaktadır. 

Böbrek taşı: İdrarımızın içinde madensel tuzlar bu-
lunmaktadır. Bu madensel tuzlar böbreğimizin ha-
vuzcuğunda birikerek böbrek taşına neden olur-
lar.Bu böbrek taşları idrar tahlili yapılarak tespit edi-
lir.İdrarında aşırı kalsiyum ve ürik asit bulunması taş 
olduğu teşhisi konulur.Böbrek taşının tedavisi taş 
kırma yada ameliyatla yapılmaktadır.Ses dalgaları 
gönderilerek böbrek taşları kırılmaktadır.    

Üremi:Üremi:Üremi:Üremi: Bazı nedenlerden dolayı böbreğin görevini 
yerine getirememesi sonucu ortaya çıkmakta-
dır.Kabuk bölgesinde bulunan nefronlar süzme iş-
lemini yapamamasından kaynaklanmaktadır.Bu 
olaya geçici çözüm olarak diyaliz cihazları kullanıla-
rak süzme işlemi yapılmaktadır.Kanın temizlenmesi 
kalıcı çözüm değildir.Bunun için böbrek naklinin 
yapılması gerekmektedir. 

1-Çok tuzlu ve baharatlı yiyecekler yememeliyiz. 

2-Bol miktarda su içmeliyiz. 

3-Alkol ve gazlı içecekler kullanmamalıyız. 

4-Boğaz enfeksiyonlarını hemen tedavi ettirmeliyiz. 

5-Diş çürüklerini hemen tedavi ettirmeliyiz. 

6-Ağrılı işeme ve iltihaplı akıntıları hemen tedavi 
ettirmeliyiz. 

7-Aşırı tuz ve vitamin tüketimi taş oluşumunu art-
tırmaktadır. Bu yüzden beslenmemize dikkat etme-
liyiz. 
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