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Pankreas ned�r? Pankreas ne �şe yarar? Pankreasın görevler� nelerd�r? Pankreas yapısı? Pankreas nerede bulunur? Pankreasın
ürett�ğ� hormonlar nelerd�r? Pankreas hastalıkları nelerd�r? Pankreas hakkındak� tüm soruların yanıtı ve daha fazlası yazımız
�çer�s�nde yer almaktadır.

Pankreas �k� hayat� amaçla h�zmet eden b�r organdır: bes�n s�nd�r�m�ne yardımcı olmak ve çoğunlukla kandak� enerj� sev�yeler�n�

kontrol etmek �ç�n kullanılan hormonlar üretmek.
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Pankreasın Yapısı
Karma b�r bezd�r. S�nd�r�m enz�m� ve hormon üreten kısımları vardır. Pankreasın dış salgısı olan enz�mler, v�rsung kanalı �le on�k�
parmak bağırsağına taşınır.
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Langerhans adacıkları, bu bez�n �ç salgı yapan kısmını oluşturur. Buradan salgılanan glukagon ve �nsül�n hormonları doğrudan kana

ver�l�r. Bu adacıklarda bulunan beta hücreler� �nsül�n, alfa hücreler� �se glukagon salgılar.

Kanda şeker yüksel�rse �nsül�n salgılanır. ınsül�n gl�kozun karac�ğer ve d�ğer vücut hücreler�ne geç�ş�n� ve burada gl�kozlardan

gl�kojen sentezlenmes�n� hızlandırır.

Kan şeker� düşünce böbrek üstü bezler�nden salgılanan adrenal�n, karac�ğerde depolanmış gl�kojen� gl�koza çev�r�r. Bu sırada

pankreastan salgılanan glukagon, gl�kozun karac�ğer hücreler�nden kana geç�ş�n� artırır. Böylece kan şeker� aynı sev�yede tutulur.

Pankreastan yeterl� �nsul�n salınamazsa, kandak� gl�koz, karac�ğer ve d�ğer doku hücreler�ne geçemez. Kandak� gl�koz m�ktarı artar.

Bu gl�koz bol su �le b�rl�kte �drarla dışarı atılmaya çalışır. Buna şeker hastalığı (d�yabet) den�r.

Pankreas nerede bulunur?
Pankreas m�de ve �nce bağırsağın yanında bulunan büyük b�r bezd�r. Yaklaşık 6 cm (yaklaşık 15 cm) uzunluğundadır ve baş, gövde ve

kuyruğa ayrılmıştır.

Pankreas ne �şe yarar? Pankreasın görevler� nelerd�r? 
Pankreas �k� öneml� rol üstlen�r: Güçlü enz�mler�n oluşturduğu s�nd�r�m suları yapar. Yemeklerden sonra, yemekler� parçalamak ve

s�nd�recek şek�lde �nce bağırsağa salınırlar.

Kan şeker� sev�yeler�n� kontrol eden hormonlar yapar. Pankreas, ‘endokr�n’ hücreler�nde hormon üret�r. Bu hücreler, langerhans

adacıkları olarak b�l�nen kümeler hal�nde toplanır ve kanda neler olup b�tt�ğ�n� �zler . Daha sonra gerekt�ğ�nde doğrudan kan �ç�ne

hormon salab�l�rler. Özell�kle, kandak� şeker (gl�koz) sev�yeler� yükseld�ğ�nde h�ssed�l�rler ve bu olur olmaz hücreler hormonları,
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özell�kle de �nsül�n� üret�rler . İnsül�n daha sonra vücudun kan şeker� sev�yes�n� düşürmes�ne ve şeker� uzakta yağ , kas, karac�ğer ve

d�ğer vücut dokularına ‘saklamasına’ yardımcı olur ve gerekt�ğ�nde enerj� �ç�n kullanılab�l�r.

Pankreas m�deye çok yakındır. Yemek yend�ğ� g�b� pankreas y�yecekler� parçalamak �ç�n bağırsaklara s�nd�r�m enz�mler� salgılar.

Bes�nler s�nd�r�ld�ğ�nde ve kandak� bes�n sev�yeler� arttıkça, pankreas vücudun gl�kozu (enerj�y�) uzakta saklamak �ç�n �nsül�n üret�r.

Yemekler arasında, pankreas �nsül�n üretmez ve bu vücuda �ht�yaç duyuldukça yavaşça depoların enerj�s�n� kan dolaşımına

bırakmasını sağlar.

Vücudun �st�krarlı b�r enerj� kaynağına sah�p olmasını sağlamak �ç�n, kanda gl�koz sev�yeler� çok kararlı kalır. Bu enerj�, metabol�zma ,

egzers�z ve özell�kle de beyn�n gl�koz üzer�nde çalıştıran kısımlarını beslemek �ç�n gerekl�d�r . Bu, vücudun yemekler arasında aç

kalmamasını sağlar.

Pankreasın ürett�ğ� hormonlar nelerd�r?
Pankreasın ürett�ğ� en öneml� hormon �nsül�nd�r. İnsül�n, gıdaya yanıt olarak Langerhans adacıklarındak� ‘beta hücreler’ tarafından

salınır. Rolü kan dolaşımındak� gl�koz sev�yeler�n� düşürmek ve yağ, kas, karac�ğer ve d�ğer vücut dokularında gl�koz depolamasını

sağlamaktır.

Langerhans adacıklarındak� ‘Alfa hücreler�’, b�r başka öneml� hormon olan glukagon üret�r . Bu, �nsül�ne ters etk� yapar, kan

dolaşımına depolandığı yerden enerj�y� bırakarak kan şeker� sev�yeler�n� yükselt�r. Bu nedenle, glukagon ve �nsül�n tandem olarak

kan dolaşımındak� gl�koz denges�n� kontrol eder.

Pankreas tarafından üret�len d�ğer hormonlar arasında pankreat�k pol�pept�d ve somatostat�n bulunur . İnsül�n ve glukagon üreten

hücreler�n düzenlenmes� ve �nce ayarında rol oynadığı düşünülmekted�r.
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Pankreas hastalıkları nelerd�r?
İnsül�n üreten hücreler tamamen çalışmayı bıraktığında veya yeters�z kaldıklarında ve yeterl� �nsül�n yapmazlarsa, bu d�yabete neden

olur . T�p 1 d�yabet , vücudun bağışıklık s�stem� Langerhans adacıklarında kend� hücreler�ne saldırdığında ortaya çıkar; bu da bu

hücreler�n �nsül�n üretemed�ğ� anlamına gel�r. T�p 2 d�abetes mell�tus, vücudun artık �nsül�n� üretemed�ğ� veya yanıt vermed�ğ�

metabol�k b�r hastalıktır.

Bazı kadınlar ham�le olduklarında geç�c� olarak şeker hastalığına yakalanırlar. Buna gebel�k d�yabet� den�r . Bazıları daha kalıtsal

d�yabet�n daha nad�r b�ç�mler� vardır. Buna ek olarak, �nsanlar pankreasın cerrah� olarak alınması veya hasar görmes� durumunda

(örneğ�n c�dd� pankreat�t yoluyla) şeker hastalığı bulacaktır.

Çok nad�ren, hastalar Langerhans adalarını oluşturan hücreler�n büyümeler�n� (tümörler) gel�şt�r�rler. Bunlar �y� huylu tümörler

olab�l�r , burada bel�rl� b�r tür hücre çoğalır ve �ht�yaç duyulup duyulmadığı halde hormonunun büyük m�ktarlarını çoğaltır. Örneğ�n,

tümör �nsül�n üreten hücrelerden oluşuyorsa buna b�r �nsül�nom den�r . Gerekl� olmadığında çok fazla �nsül�n�n üret�ld�ğ� yer

burasıdır. Bu aynı zamanda glukagon üreten hücreler ya da b�r �le olur glukagonom çok fazla glukagon üreten,. Pankreasdak� bu ve

d�ğer hormon üreten tümörler çok nad�rd�r ancak endokr�noloj� uzmanları, bu tümörlü hastaların teşh�s�nde ve yönet�m�ne ve

tedav�s�ne katkıda bulunmak �ç�n öneml� rol oynamaktadır.

Pankreasın s�nd�r�m hücreler�, pankreat�t olarak b�l�nen duruma karışab�l�r. Bu, s�nd�r�m enz�mler�n�n pankreasın �ç�ne sızıntı yapması

ve �ç�nde hassas dokulara zarar vermes� neden�yle çok acılı ve c�dd� b�r durumdur.

Bağırsağa salınan s�nd�r�m suları üreten pankreas bölümünde b�r tümörün gel�şmes� de mümkündür. Bu duruma pankreas kanser�

adı ver�l�r.
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