Trávenie a vstrebávanie

Gastrointestinálny trakt

- úlohou tráviacej sústavy je zabezpečiť
uvoľnenie tých zložiek potravy, ktoré sú
nevyhnutné pre organizmus – voda, minerály,
vitamíny, živiny
- na to sa musí potrava posúvať jednotlivými
oddeleniami tráviaceho traktu, kde prebiehajú
odlišné procesy
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TRÁVENIE
1. MECHANICKÉ – pomocné orgány
(radula, zuby, ...)
2. CHEMICKÉ - enzýmy, kyseliny
- nižšie – anorg. kyseliny (lastúrniky)
a. intracelulárne – najstaršie
b. extracelulárne – tráviace šťavy
do lumenu
c. zmiešané – mäkkýše
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Fylogenéza

SEKRÉCIA ŠTIAV
1. Holokrinná – bunka zanikne - C
2. Merokrinná – apostatická – stavovce - A
3. Apokrinná – bunka sa čiastočne zachová - B
SPÔSOB TRÁVENIA
1. vnútrotelové – stavovce – v čreve
2. mimotelové – pavúky
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Rozdiely medzi bezstavovcami a stavovcami
- u bezstavovcov
najmä intracelulárne trávenie
nie sú oddelené secernujúce oblasti od
resorbčných
väčšinou sa všetky štiepiace enzýmy
vyskytujú v jedinej tráviacej šťave (u stavovcov sa
vylučujú špecifické tráviace šťavy obsahujúce
osobitné enzýmy)
štiepenie bielkovín prebieha v neutrálnom
prostredí (u stavovcov v kyslom)
zloženie tráviacej šťavy je prispôsobené
potrebám jednostrannej výživy

Tráviace sústavy

1.
Protozoa
- cyclóza – zmena pH
Cytostóma - cytopyge

2.
Mechúrniky
3.
Uzatvorená tráviaca
rúra
4.
Otvorená tráviaca rúra
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Adaptácie vo fylogenéze
- hemofágny hmyz
- jedovaté hady ...
Adaptácie u stavovcov
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Fázy TRÁVENIA
1. Cefalická
2. Gastrická
3. Intestinálna
4. Interdigestívna
- začína, keď potrava ešte nie
je v ústach, vyvolaná vôňou a
i., parasympatikus stimuluje
výdaj slín, zvyšuje sa tvorba
HCl a pepsinogenu v žalúdku,
uhličitany a enzýmy v
pankrease a črevnú sekréciu,
neurálne regulovaná (vagus)

2. Gastrická fáza

- začína vstupom potravy do
žalúdka a končí jeho
vyprázdnením, pôsobí n.
vagus, parakrinne účinné
látky a hormóny GIT,
rozšírenie objemu –
stimulácia motorickej
aktivity a pankresu, pH
menie ako 3, tlmí sa
produkcia gastrínu
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3. Intestinálna fáza
- keď sa chýmus dostane do
duodena prevažujú v regulácii
hormóny GIT
4. Interdigestívna fáza
- základná pomalá
peristaltika

TRÁVENIE V ÚSTACH
1. MECHANICKÉ SPRACOVANIE –
ŽUVANIE
ŽUVACÍ REFLEX – centrálny mozgový kmeň
RYTMICKÝ AUTOMATIZMUS = myotaktický
reflex
- sila uplatňovaná pri žuvaní: chlieb 20N, mäso 100N,
možno prekročiť pevnosť zubov

2. CHEMICKÉ – sliny
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2. CHEMICKÉ – sliny
podjazykové žľazy (glandule sublinguales) – mucinózne
sliny

podsánskové žľazy (g. submandibuláres) –
séromucinózne

príušné žľazy (g. parotes) – serózne sliny - α-amyláza
malé žliazky ústnej dutiny - mucín
-bazálna sekrécia 0,5 ml/min môže stúpnuť na 4-7ml/min
-priemerne sa vytvoria 2l slín za deň s neutrálnym pH
Zloženie zmiešaných slín: pH 6,8-7, 99,5 % voda,
0,3 % anorganických (uhličitany, chloridy, fosforečnany
sodíka, vápnika a horčíka; sírany, stopovo dusičnany),
0,2 % organických zlúčenín (albumíny, globulíny, mucín,
močovina, amyláza, maltáza, lyzozým, epitely z ústnej sliznice)

podnety pre tvorbu slín: čuchové, abstraktné, mechanické
a chuťové z dutiny ústnej
stimulácia:
– cholinergická (muskarínové receptory) – tvorba riedkych
slín a malého množstva amylázy
– aktivácia sekrécie a exocytózy mediovaná Ca2+ iónmi
– vazodilatácia
– adrenergická – cAMP ako druhý posol, viskózne sliny
bohaté na enzýmy a mucín
Výdaj elektrolytov do slín:
Na+ - K+ - ATPáza
Na+/K+/2Cl- - symport
HCO3- - karbonát dehydrogenáza
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kyslé pH tlmí aktivitu amylázy a poškodzuje zubnú sklovinu

Význam:
Navlhčovanie potravy a ústnej dutiny
Tvorba sústa
Mucín – prehltávanie potravy
Rozpúšťanie – trávenie (chuť)
Ochrana - neutralizácia

- dezinfekcia – lyzozým
- čistenie ústnej dutiny a zubov
Termoregulačný význam (u psov)
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ŽALÚDOK

vstup – slabý zvierač – m. sfhincter
cardie, relaxácia nastáva pri
peristaltickej vlne z pažeráku
výstup – m. sphincter pylorus

Skladovanie +
mechanické
spracovanie + trávenie
Vstrebávanie
minimálne

Proximálna časť –
fundus a časť korpusu
Distálna časť – časť
korpusu a antrum
pyloricum

Lokalizácia podstatných orgánov GIT

10

Sekrécia v žalúdku
1. HCl – parientálne b. (krycie bunky) –
vnútorný (intrinsic) faktor –
glykoproteín – B12
3. pepsíny – hlavné bunky – zymogénne
granule – exocytóza

4. hlien – pylorická časť žalúdka
pažeráková oblasť nemá žliazky
cardiálna oblasť obsahuje tubulózne žliazky, ktoré tvoria redší hlien a lyzozým
fundus a korpus:
žľazy troch typov:
hlavné bunky - pepsinogén, lipáza
krycie bunky (parietálne b.) - ióny pre tvorbu kyseliny chlorovodíkovej a intrinsic
faktor dôležitý pri absorbcii vit. B12
vedľajšie bunky - mucinózny sekrét
pylorická oblasť obsahuje žliazky vylučujúce mucín

žliazky sliznice fundu a korpusu

gastrín

HCl
pepsín
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Sliznica žalúdka
- hydrolýzou vody vznikajú ióny H+ a OH- vodíkové ióny sa aktívne prenášajú do lumenu žliazok výmenou s K+
- výmenu H+ a K+ katalyzuje ATPáza
- K+ sa do lumenu dostáva dvoma typmi kanálikov
- H2O vytvára spolu CO2 v bunkách za účasti karbonátdehydrogenázy
kyselinu uhličitú, ktorá disociuje na H+ a HCO3- HCO3- ióny prechádzajú do intersticiálnej tekutiny, odtiaľ do plazmy
- hydroxylové ióny vynikajúce pri hydrolýze vody sa neutralizujú H+
ióny vznikajúcimi pri disociácii kyseliny uhličitej
- výmenou za HCO3- ióny môžu do bunky vstupovať Cl- ióny
- Cl- je aktívne transportovaný do lumenu
- tam H+ a Cl- vytvorí a HCl
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H+/K+-ATPase (or proton pump)
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animacia
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Fyziologická funkcia HCl
1. konverzia pepsinogénov na pepsíny
2. vytvára kyslé pH – optimálne pre pepsíny
3. zaisťuje kyslé pH, ktoré chráni niektoré vitamíny (C)
4. zabíja mikroorganizmy (väčšinu)
5. konvertuje ťažko rozpustný CaCO3 na rozpustný CaCl2
6. redukuje Fe3+ na resorbovateľnú formu Fe2+
7. spôsobuje bobtnanie väziva (depolymerizácia kolagénu)
8. koaguluje bielkoviny, čo uľahčuje ich enzymatický rozklad

Ďalšie tráviace enzýmy v žalúdku
- katepsín – štiepi bielkoviny pri pH 3,8-4,7 na začiatku
trávenia, dôležitý u mláďat, ktoré nemajú také vysoké
pH v žalúdku, štiepi najmä mliečny kazeín
- chymozín, proteolytický enzým, zráža rozpustný
prokazeín na nerozpustný kazeín, tým sa mlieko u
mláďat zadržiava v tráviacej rúre
- v malom množstve (najmä u mäsožravcov) lipáza
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Svalovina – tri vrstvy
1. vonkajšia vrstva – longitudinálna
(pokračovanie pozdĺžnej svaloviny pažeráka a
pokračuje v tenkom čreve)
2. stredná – cirkulárna – tvorí zvierač vrátnika
(pylorus)
3. vnútorná – transverzálna – tvorí slučku okolo
žalúdočného vchodu a rozbieha sa po vnútornej
ploche žalúdka

Objem žalúdka nalačno je cca 50 ml, ale môže sa
zväčšiť až na 1,5l.
Príchod sústa spôsobí receptívnu relaxáciu
(akomodačný reflex)
Po postupnom plnení sa znižuje svalový tonus –
adaptívna relaxácia – obe cez n. vagus
Peristaltika žalúdka, pacemakerová oblasť
1. Propulzácia
2. Drtenie
3. Retropulzácia – premena na chymus
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Pylorus - dávkovanie chymu do duodena
- responzívnosť na objem, pH, osmolaritu,
tuky, mastné kyseliny, mono a
diacylglyceroly, aminokyseliny a peptidy
- zabezpečenie zmeny pH
- zabránenie refluxu
Stimulácia peristaltiky
- gastrín, CCK, motilín
- sekretín, glukagón, GIP, VIP, somatostatín
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Neuroendokrinná regulácia v žalúdku

Označenie
buniek

Umiestnenie

Produkt

Hlavné účinky

A

Fetálne obdobie žalúdok

Pankreatický
glukagón

glykogenolýza
sekréciu HCl

G

Antrum
Duodenum

Gastrín

sekréciu HCl; motorika antra;
trofické pôsobenie na žalúdočnú
sliznicu

D

Celý GIT

Somatostatín

sekréciu žalúdka a pankreasu
(a inde)

S

Duodenum,
Jejunum

Sekretín

Sekréciu pankreasu (bikarbonát);
Sekréciu žalúdočných HCl

I

Duodenum,
Jejunum

Cholecystokinín

Kontrakcie žlčníka, Sekrécia
pankreasu (enzýmy); trofický
vplyv na exokrinný pankreas

K

Duodenum
Jejunum

Gastric inhibitory
polypeptide

Uvoľňovanie inzulínu
žalúdočnú sekréciu HCl

Mo

Duodenum
Jejunum

Motolín

Svalové kontrakcie

N

Ileum

Neurotenzín

žalúdočnú sekréciu HCl

L

Ileum, kolon

Enteroglukagon

žalúdočnú sekréciu HCl;

18

Trávenie v tenkom čreve

19

1) duodenum
- ~ 25 cm
2) jejunum
- ďalších 2,5 m.
3) ileum
- posledných 3,6 m

Gastrointestinálny trakt
Bunky črevnej sliznice

- tenké črevo:
- nezastupiteľná úloha pri resorbcii látok z potravy
- aktivácia pankreatických tráviacich enzýmov
- alkalizácia kyslej tráveniny vychádzajúcej zo
žalúdka
- bunky s kefkovým lemom
- obnova buniek trvá 3-5 dní
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Kmeňové bunky a obnova
adultného tkaniva
Epitelové bunky, ktoré tvoria kontaktnú líniu s
lumenom čreva pretrvávajú len niekoľko dní a
potom sú deštruované formou apoptózy.
Nové bunky, ktoré ich nahrádzajú pochádzajú z
pomalého ale kontinuálneho delenia
kmeňových buniek na dne intestinálnych
krýpt.

- povrch čreva je mnohonásobne zväčšený
- klky 0,5-1 mm
- mikroklky – kefkový len na jednotlivých
bunkách

klky
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endokrinný pankreas
exokrinný pankreas

exokrinný
pankreas
- aktivácia
trypsínu črevnou
enterokinázou
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Transport látok v čreve:
- z lumenu: glukóza a galaktóza aktívnym sodíkovým
kotransportom
- do paracelulárnych priestorov: glukóza a galaktóza
uľahčenou difúziou
- fruktóza z lumenu uľahčenou difúziou, do
paracelulárneho priestora po fosforylácii a konverzii
na glukózu sa transportuje ako glukóza
- koncentračný spád pre Na+ je udržiavaný Na+-K+
ATPázou v bazolaterálnej membráne
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-Sodium dependent glucose transporter 1 a 2
- 14 transmembránových alfa helixov a C aj N koncom
ústiacim do extracelulárneho priestoru
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Glucose transport facilitator

endokrinný pankreas
- Langerhansové ostrovčeky
- A - bunky – glukagón – podnet na výdaj – hlad,
zvyšuje glukózu v plazme zo zásob v pečeni a
vytváraním glukózy z laktátu, aminokyselín a glycerolu
- B – bunky – inzulín – podnet na výdaj – zvýšená
glykémia, podporuje ukladanie glukózy do zásoby
Cukrovka – diabetes mellitus
Typ 1 – nedostatok inzulínu
Typ 2 – málo inzulínových receptorov alebo pokles ich
afinity k inzulínu
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Resorpcia bielkovín čreve:
- proteíny sa resorbujú ako dipeptidy, tripeptidy a
aminokyseliny
- popisujú sa viaceré aktívne transportné systémy závislé
na kotransporte s Na+ a uľahčenou difúziou na
bazolaterálnej membráne
- resorbované aminokyseliny prechádzajú do portálnej
krvi, len 2% sa ako súčasť chylomikrónov dostávajú do
venóznej krvi
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Resorbcia tukov v čreve:
- glycerol a vyššie mastné kyseliny sú súčasťou miciel, odtiaľ
difundujú do enterocytov, žlčové kyseliny ostávajú v chýme
- po vstupe do enterocytov sa z glycerolov a vyšších mastných
kyselín vytvárajú nové triacylglyceroly, spolu s inými látkami
(cholesterol, bielkoviny, fosfolipidy) tvoria chylomikróny
(exocytóza), ktoré bazálnou membránou prestupujú do
lymfatických ciev
- pre mastné kyseliny s dlhým reťazcom pravdepodobne
existuje špecifický mechanizmus
- resorbcia vitamínov A, D, E, K súvisí s resorbciou tukov
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Pečeň
• Pečeň má rozhodujúce postavenie v metabolizme
organizmu pre svoje anatomické vzťahy a pre početné
biochemické funkcie
• Do pečene sa dostáva venózna krv z čreva a tým aj
produkty trávenia (v nadväznosti aj lieky a mnohé
xenobiotiká), ktoré po prejdení pečeňou dostávajú do
systémovej cirkulácie
• Hepatocyty sú charakteristické obrovským rozsahom
syntetických a katabolických funkcií v oblasti metabolizmu
tukov, cukrov, bielkovín a aminokyselín, vitamínov, kovov
ako aj detoxikácie
• Pečeň má exkretorickú funkciu, v rámci ktorej sa z
organizmu cestou žlčovodov do čreva a stolice dostávajú
odpadové produkty
• Pečeň má veľkú kapacitnú rezervu

Pečeň – hepar je najväčšou
žľazou ľudského tela.
U človeka váži asi 1500 g.

V pečeni sú dva cievne systémy: nutričný (arteria hepatica) a
funkčný (vrátnica, vena portae).
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• Absorbované
nutrienty a voda
prechádzajú
hepatálnym
systémom

Vrátnica sa v pečeni rozvetvuje na množstvo vlásočníc,
ktoré sa prepájajú s vlásočnicami pečeňovej tepny.
Spájajú sa spoločne do dutej žily a do srdca vstupujú
ako dolná dutá žila.
Základnou funkčnou jednotkou pečene je pečeňový
lalôčik, mnohosten s priemerom cca 2mm, na jednom
póle pečeňovej bunky je žlčová kapilára (žlčový pól
hepatocytu), na druhom póle je krvná kapilára
(sínusový pól hepatocytu). Toto usporiadanie
umožňuje transport látok z krvi do žlče a jej prepojenie
s tráviacimi procesmi.
Medzi oboma bunkami priloženými k sebe žlčovými
pólmi sa začínajú žlčové cesty, tie sa zbiehajú do
väčších kapilár a do vývodu ductus hepaticus.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

metabolizmus proteínov
metabolizmus tukov
metabolizmus cukrov
syntéza hému
metabolizmus bilirubínu
metabolizmus žlčových kyselín
cyklus močoviny
metabolizmus liekov
hepatotoxicita
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Tvorba žlče v pečeni - kontinuálne
u človeka – 800 – 1000 g, hromadí sa v žlčníku,
kde sa zahusťuje
Obsahuje:
organické látky: žlčové kyseliny a ich soli,
žlčové farbivá, cholesterol, lecitín, tuky, mastné
kyseliny, močovinu, alkalickú fosfatázu a
mucín
anorganické látky: chlorid sodný a draselný,
fosforečnan horečnatý a vápenatý, železo, meď
a uhličitan sodný

Funkcie:
- spolu s pankreatickým sekrétom
neutralizuje obsah čreva
- pomáha pri trávení tukov tak, že emulguje
tuky
- podporuje peristaltiku
- redukuje množstvo črevných baktérií
- podieľa sa na detoxikácii
Žlčové farbivá: bilirubín a bilverdín, vznikajú
po rozpade hemoglobínu (v pečeni a i.) a
vylučujú sa z organizmu
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Žlčové kyseliny
1. primárne ŽK
- kyselina cholová
- kyselina chenodeoxycholová

2. sekundárne ŽK – tvoria sa v spodných
častiach tenkého čreva a colon činnosťou
mikroorganizmov
Enterohepatálny obeh
vytvoriť 0,2 – 0,6g ŽK
sekretovať 12 –36g ŽK
- vylučovanie cholesterolu
- spätná resorpcia ŽK v ileu

Resorpcia vody:
- denne sa resorbuje 8-9 l vody
- 1,5 l sa prijíma s potravou, zvyšok sú
tráviace šťavy
- voda sa resorbuje prevažne v tenkom
čreve (v jejune)
- 1,5 l prechádza do hrubého čreva, kde
resorpcia pokračuje
- so stolicou sa vylúči 50-150 ml vody
- voda prechádza do čreva, alebo z čreva
podľa hustoty chýmu
- prechádza cez paracelulárne štrbiny
medzi enterocytmi
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Vstrebávanie solí:
Na+ - resorpcia vo všetkých častiach čreva
- resorbuje sa 25-35 g sodíka
- 20-30 g pochádza z tráviacich štiav, 5-8 z prijatej
potravy
Na+ - aktívny transport vďaka Na/K pumpe –
bazolaterálna membrána
na luminálnej strane:
sekundárnym aktívnym transportom
- regulácia aldosterónom, najmä v hrubom čreve
kanáliky,
Cl- sa resorbujú po lelktrickom gradiente vytvorenom
iónmi Na+ pasívne

Vstrebávanie solí:
- v tenkom čreve sa vylučuje veľa HCO3- v
pankreatickej šťave a v žlči
- pri resorpcii Na+ sa do črevného sekrétu dostáva
H+ ako výmena za kladne nabité ióny
- H+ reaguje s HCO3- na H2CO3. H2CO3 sa rozkladá
na H2O a CO2. Voda ostáva v chýme a CO2
prechádza do krvi a do vydychuje sa.
- HCO3- sa v hrubom čreve vylučujú výmenou za Cla neutralizujú kyslé produkty baktérií
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Ca2+ sa resorbuje v duodene a jejune,
regulácia vitamínom D
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železo sa v kyslom prostredí žalúdka redukuje na
Fe2+ - v tejto forme sa lepšie vstrebáva
- resorpcii napomáha vitamín C
- cerelálna vláknina jeho resorpciu znižuje, preto
sa z rastlinných zdrojov resorbuje menej železa
(3-5%) ako zo živočíšnych (15-20%)
- resorpcia prebieha v duodene a hornom ileu
- viaže sa s črevným transferínom (secernovaný
enterocytmi) a aktívne s resorbuje do
enterocytov
- uvolní sa z väzby na transferín a prechádza do
krvi
- v plazme je vo väzbe na transferín, v pečeni vo
forme feritínu
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VITAMÍNY
Spolu so svojimi rozpúšťadlami
– A,D, E, K - tuky
- B, C, P
- B12 – v komplexe na vnútorný faktor v ileu

HRUBÉ ČREVO – COLON
dostáva sa sem 1,5l chýmu denne, ktorý sa
koncentruje cca 120ml vody
longitudinálna svalovina redukovaná ténie – haustrá
rezervoár
regulácia objemu stolice
zpätná rezorpcia vody a solí
parasympatikus tónicky stimuluje
sympatikus hyperpolarizuje membránu a tónicky tlmí
Reflexy: gastro- a duodenokolonokolický
- rýchlosť pasáže tráveniny = zloženie potravy celulóza
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defekácia norma 3x denne - 3x týždenne
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Ďakujem za pozornosť
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