


Pankreas

Hem hormon ( iç salgı ) hem de sindirim enzimi ( dış salgı ) salgılayan karma ( mix ) bir bezdir.

Yaklaşık 12 - 15 cm uzunluğunda 80 g ağırlığındadır.

Midenin ön kısmında mide ile incebağırsak arasında bulunur.

%98 lik kısmı enzim üretirken %2 lik kısmından hormon sentezi yapılır. Günlük 1,5 – 2 lt kadar salgı üretir. 12 parmak

bağırsağına kimüs geldiğinde buradan üretilen sekretin ve kolesistokinin hormonları pankreatik sıvının Wirsung kanalı ile

Vater kabarcığına boşaltılmasını sağlar.

Pankreas sıvısı içerdiği bikarbonat iyonları ile mideden gelen asidik kimüsün tamponlanmasını sağlar. ( Ph 7,5 – 8,8 )

PANKREAS SIVISININ ENZİM BİLEŞİMİ

ENZİMLER
ENZİMLERİN ETKİNLİK 

GÖSTERDİĞİ BESİN GRUBU

Tripsinojen, Kimotripsinojen, Karboksipeptidaz Proteinler

Amilaz Nişasta ve Glikojen

Lipaz Nötral yağlar

Nükleaz DNA ve RNA



Karaciğer 

Karın boşluğunun sağ üst kısmında bulunan karaciğer vücudun en büyük iç organıdır. 
Glisson kapsülü adı verilen bağ dokusu yapılı bir zarla çevrilidir. 
Dört büyük loptan meydana gelen karaciğerde sağdaki en büyük lop safra ( öd ) kesesini taşır. 
Salgılanan safra, öğünler arasında safra kesesinde depolanır ve yoğunlaştırılır.
Karaciğer lopları daha küçük lopçuklara ayrılmıştır. Lopçuklar karaciğerin temel yapı ve görev birimleridir. 

Karaciğer, 2 temel yoldan kanlanır.

Bu yollardan birincisi sindirim kanalından ( mide, ince ve kalın bağırsaklar, pankreas, dalak ) toplanan kanı getiren kapı 
toplardamarı, diğeri ise aorttan ayrılan karaciğer atardamarıdır. 

Karaciğerden toplanan kan ise karaciğer üstü toplardamarı ile dolaşım sistemine dâhil edilir.

Karaciğerin vücuttaki temel vazifeleri şunlardır.

 Safra salgılama

 Kanın kompozisyonunu ayarlama, toksinleri uzaklaştırma

 Heparin ve fibrinojen, protrombin gibi kan proteinlerini sentezleme

 Yaşlı kan hücrelerini parçalama ( Kupffer Hücreleri )

 Alyuvar hücreleri üretme

 A vitamini öncülünden A vitamini sentezleme

 A,D,E,K vitaminleri ve demir, bakır gibi mineralleri depolama

 Amonyaktan üre sentezleme



 Zararlı olan H2O2 (hidrojen peroksit) gibi maddeleri zararsız hale getirme

 Fazla glikozu glikojene çevirip depolama, gerektiğinde glikojeni glikoza çevirme

 Proteinleri, karbonhidrat ve yağlara dönüştürme

 Aminoasitlerden glikoz sentezleme

 Vücut ısısını düzenleme

 Bazı hormonların yapısına katılan kolesterolü üretme

 Temel aminoasitler dışında kalan aminoasitleri üretme

 Albümin denen plazma proteinini üretme

12 parmak bağırsağına ulaşan besinler kolesitokinin salgılanmasına sebep olarak safra kesesindeki düz kasların kasılmasına

ve safranın Vater Kabarcığına dökülmesine sebep olur.

Safra içerisinde safra tuzları, safra pigmentleri, bikarbonat iyonları, kolesterol ve fosfolipitler mevcuttur.

Safrada sindirim enzimleri bulunmaz.

Safranın görevleri şöyle sıralanabilir.

 İçindeki safra tuzları sayesinde yağların sindirim ve emilimini kolaylaştırır.

 Karaciğerin yaşlı alyuvarları parçalaması sonucu oluşan ( bilüribin ) safra pigmentleri dışkılama ile atılır.

 İçindeki bikarbonat sayesinde bağırsak ortamını bazikleştirir. Böylece pankreas ve bağırsak enzimlerinin aktivitesi artar.

 Yağda eriyen vitaminlerin ve yağların ince bağırsaktan emilimini kolaylaştırır.

 Antiseptik özelliği ile bakterilerin üremesini engeller.



Bu organ ve yapılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

A) I numaralı organda amonyaktan üre sentezi 
gerçekleşir.
B) II numaralı organda safra üretimi gerçekleşir.
C) III numaralı yapı içerisinden yağların fiziksel ve 
kimyasal sindirimini gerçekleştiren maddeler geçiş yapar.
D) IV numaralı organda hem sindirim enzimi hem de 
hormon üretimi gerçekleşir.
E) V numaralı organdan II ve IV numaralı organları 
uyaracak hormon salgılanır. 

Şekilde, insan vücudunda
yer alan bazı organ ve
yapılar numaralandırılarak
gösterilmiştir.

Karaciğerin bağlantılı olduğu damarlarla ilgli
aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi yanlıştır?

A) X damarı oksijence zengin kan taşımaktadır.
B) Z damarında üre yoğunluğu maksimumdur.
C) Y damarındaki glikoz yoğunluğu gün içinde sabittir.
D) Y damarı sindirim kanalından toplanan kanı işlenmek 
üzere karaciğere ulaştırır.
E) Tokluk durumunda Y damarındaki glikoz derişimi X ve Z 
damarlarından fazladır.


