Prawidłowe odżywianie obejmuje: przyjmowanie pokarmów, trawienie pokarmów, wchłanianie
pokarmów i wody, przyswajanie składników pokarmowych.
Procesy te odbywają się dzięki istnieniu układu trawiennego na który składają się :

Ryc.1. Budowa przewodu pokarmowego

1. przewód pokarmowy /jama ustna, przełyk, żołądek, jelito cienkie, jelito grube/.
2. gruczoły trawienne / ślinianki, trzustka, wątroba/
Podstawową funkcją układu trawiennego jest zaopatrzenie organizmu w :
•
środki odżywcze
•
witaminy
•
sole mineralne, wodę
Przyjmowanie pokarmu i zasoby energetyczne pozostają pod kontrolą autonomicznego układu
nerwowego, szczególnie dwu antagonistycznych ośrodków podwzgórza:
Ośrodka sytości /zlokalizowanego w jadrze brzuszno przyśrodkowym podwzgórza/
Ośrodka głodu
/ zlokalizowanym w bocznej części podwzgórza/
Drażnienie ośrodka głodu wyzwala poszukiwanie pokarmu i wzrost masy ciała,
a jego trwałe uszkodzenie prowadzi do jadłowstrętu.
Drażnienie ośrodka sytości powoduje utratę łaknienia a uszkodzenie ośrodka sytości - wzmożone
przyjmowanie pokarmu.
Ośrodek głodu pozostaje w stanie tonicznego pobudzenia a jego aktywność zmienia się zależnie od
zużycia glukozy. Przy zwiększonym jej zużyciu przez jego neurony zmniejsza się aktywność ośrodka
głodu.

Gdy zużycie glukozy przez ośrodek głodu obniża się /np. w cukrzycy/ to utrzymuje się on w stanie
pobudzenia, warunkując typowe dla tej choroby uczucie głodu.
Zaburzenia przyjmowania pokarmu prowadzą do dysfunkcji organizmu, a w skrajnych przypadkach
mogą doprowadzić do jego śmierci
Otyłość jest jednym z najpoważniejszych problemów medycznych współczesnego świata
Od 1998 roku otyłość znajduje się na liście chorób przewlekłych WHO
Nadmierny wzrost masy ciała przyczynia się do częstszego występowania takich schorzeń jak:
 cukrzyca typu 2
 nadciśnienie tętnicze
 choroby układu naczyniowo - sercowego oraz
 choroby nowotworowe
Kluczowa rolę w kontroli masy ciała (zależną głównie od ilości zgromadzonej tkanki tłuszczowej)
odgrywa ośrodkowy układ nerwowy
Czynność ośrodka pokarmowego jest sprzężona z czynnością ośrodka termoregulacji (znajdującym
się w przednim podwzgórzu) - działa on hamująco na ośrodek głodu i pobudzająco na ośrodek sytości
Regulacje przyjmowania pokarmu w zależności od czasu podzielić możemy na dwie zasadnicze
grupy:
 regulację krótkoterminową
 regulację długoterminową
Obecnie przyjęto hipotezę, że ośrodek głodu znajduje się w stanie stałego tonicznego pobudzenia
Głównym hormonem przewodu pokarmowego biorącym udział w regulacji przyjmowania pokarmu i
wykazującym właściwości oreksygeniczne jest grelina
Została zidentyfikowana w ziarnistościach komórek endokrynnych żołądka człowieka oznaczonych
symbolem X/A
 wydzielana jest przez pusty żołądek
 na poziomie OUN pobudza pobieranie pokarmu
 hamuje utylizację tkanki tłuszczowej, co przyczynia się do zwiększenia masy ciała
 należy do najsilniejszych czynników pobudzających przysadkową sekrecję GH
 hamuje wydzielanie insuliny oraz wykazuje efekty anty-proliferacyjne
 wykazuje działanie prokinetyczne w stosunku do jelita cienkiego
 wpływa na wzrost sekrecji kwasu solnego i uwalnianie gastryny w żołądku
 powoduje obniżenie średniej wartości ciśnienia tętniczego
Nowo odkrytymi neuropeptydami wykazującymi działanie oreksygeniczne są: Oreksyna A i Oreksyna
B (OXA, OXB)
Poza OUN obecność oreksyny A stwierdzono w splotach nerwowych układu pokarmowego
Oba neuropeptydy stymulują pobieranie pokarmu i prowadzą do kumulacji tkanki tłuszczowej
Pierwszym odkrytym polipeptydem wykazującym działanie anorexygeniczne czyli hamujące
przyjmowanie pokarmu była cholecystokinina (CCK)
 produkowana jest przez komórki endokrynne I zlokalizowane w dwunastnicy i jelicie
cienkim
 obecność CCK stwierdzono zarówno w nerwach obwodowych jak i w neuronach OUN
 prawdopodobnie CCK jest peptydem biorącym udział w krótkoterminowym mechanizmie
hamowania przyjmowania pokarmu
Czynnikiem anoreksygenicznym pochodzącym z tkanki tłuszczowej jest leptyna
 stanowi sygnał do zaprzestania przyjmowania pokarmu pochodzący z tkanki tłuszczowej
 razem z insuliną należy do tzw. czynników „lipostatycznych”
 jej działanie odbywa się za pośrednictwem specyficznych receptorów Ob-R zlokalizowanych
na włóknach aferentnych nerwów błędnych
 wykazano również bezpośrednie działanie leptyny na neurony znajdujące się w jądrach
łukowatych podwzgórza
Wykazano istnienie ujemnego sprzężenia zwrotnego pomiędzy wydzielaniem leptyny
i greliny (oznacza to, że spadek masy ciała zależny od leptyny uwarunkowany jest zarówno jej
działaniem ośrodkowym, jak i obwodowym hamowaniem wydzielania greliny)

Inne peptydy anoreksygeniczne:
 peptyd YY (PYY) - produkowany w komórkach L śluzówki jelita krętego i okrężnicy
 polipeptyd trzustkowy (PP)
 GLP1 (glucagon-like peptide1) - produkowany w komórkach L śluzówki jelita krętego i
okrężnicy w odpowiedzi na dostarczenie pokarmu
 oxyntomodulina (OXM)
Działania fizjologiczne PYY
 wywołuje zmniejszenie apetytu, zmniejszenie przyjmowania pokarmu
 hamuje opróżnianie żołądka
 hamuje opróżnianie pęcherzyka żółciowego
 zwiększa jelitowe wchłanianie płynów i elektrolitów
GLP1 (glucagon-like peptide1)
Przypuszcza się, że rolę fizjologicznego krótkoterminowego regulatora przyjmowania pokarmu pełni
GLP – 1
 zwalnia opróżnianie żołądka
 zmniejsza przyjmowanie pokarmu zarówno u osób z normalna masa ciała, otyłych jak i
chorych z cukrzyca typu 2.
 fizjologiczne działanie GLP-1 odbywa się za pośrednictwem nerwu błędnego
 daje uczucie sytości
 wykazano, ze osoby z nadwaga maja niskie stężenie w surowicy zarówno GLP-1 jak i
polipeptydu YY
Oxyntomodulina (OXM)
 jest polipeptydem zbudowanym z 37 aminokwasów produkowanym przez komórki endokrynne
L przewodu pokarmowego oraz komórki ośrodkowego układu nerwowego
 prawdopodobnie działa przez ten sam receptor błonowy, co GLP-1
 hamuje apetyt i zachowania prowadzące do przyjmowania pokarmu
 prawdopodobny anoreksygeniczny mechanizm działania oxyntomoduliny związany jest z jej
wpływem na osoczowe stężenie greliny

BUDOWA PRZEWODU POKARMOWEGO
Przewód pokarmowy składa się z jamy ustnej, gardła, przełyku, żołądka, jelita cienkiego i jelita
grubego.
Z mięśni poprzecznie prążkowanych ( kontrolowanych dowolnie ) zbudowane są :




gardło
górna 1/3 przełyku
zwieracz zewn. odbytu

Pozostałe odcinki przewodu pokarmowego zawierają
3 warstwy mięśni gładkich :
 dwie podłużne zewnętrzne.
 jedna okrężna wewnętrzna

Budowa ściany przewodu pokarmowego
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Mięśnie gładkie przewodu pokarmowego mają charakter trzewny. Sąsiadujące miocyty pozostają ze
sobą w ścisłym kontakcie za pośrednictwem niskooporowych złączy typu nexus i połączeń jonowo metabolicznych - koneksonów, przez które z łatwością może przepływać prąd elektryczny.
Miocyty przewodu pokarmowego unerwione są przez
•
neurony splotów śródściennych,
•
a te z kolei przez zewnętrzne nerwy układu autonomicznego.
Warstwy mięśniowe prewodu pokarmowego wykazują ustawiczne skurcze i zmiany napięcia
podlegające kontroli przez:




czynniki miogenne - neurogenne / śródścienne sploty,
autonomiczne/
hormonalne / gastryna, CCK, motylina/
humoralne / serotonina, histamina/

Do czynników wywołujących potencjały czynnościowe należą :
•
mechaniczne rozciąganie
•
transmitery z autonomicznych nerwów zewnętrznych
jelitowego
•
hormony jelit

zewnętrzne i wewnętrzne nerwy

i układu nerwowego

•

lokalne czynniki humoralne

Mięśnie gładkie wykazują dwa rodzaje skurczów
toniczne - długotrwały wzrost napięcia  trwały przykurcz ( zwężacze)
rytmiczne ( fazowe) - w obwodowej części przełyku, w żołądku, jelicie cienkim
polegają na szybkich skurczach i rozkurczach co ma znaczenie w mieszaniu pokarmów i przesuwaniu
do dalszych odcinków przewodu pokarmowego
Skurcze komórek mięśni gładkich są inicjowane przez potencjały czynnościowe i nagły wzrost
stężenia wolnych jonów Ca 2+ w cytoplazmie.
Ściana przewodu pokarmowego ma 3 warstwy (od środka):
 błonę śluzową z tkanką podśluzową,
 błonę mięśniową
 błonę surowiczą.
Błona surowicza zwana otrzewną stanowi "worek" wyścielający od wewnątrz ściany jamy brzusznej i
miednicy małej (otrzewna ścienna). Pozostała część otrzewnej (otrzewna trzewna) pokrywa narządy
zawarte w jamie brzusznej i miednicy małej. Błona ta oraz niewielka ilość płynu surowiczego przez nią
wyprodukowana umożliwia wzajemne przesuwanie się narządów jamy brzusznej np. przy zmianie
pozycji ciała, oddychaniu, a także umożliwia ruchy perystaltyczne przewodu pokarmowego.
JAMA USTNA
Jama ustna jest miejscem, w którym pokarm podlega rozdrobnieniu przez żucie, nawilżeniu przez
ślinę oraz uformowaniu w kęsy.
Na cykl żucia składają się :







Faza przygotowawcza
Zetknięcie szczęk z kęsem pokarmowym
Miażdżenie pokarmu
Zetknięcie zębów obu szczęk
Rozcieranie pokarmu między zębami
Końcowe centralne zamknięcie szczęk

Siła docisku szczęk między zębami trzonowymi może osiągać
 ~ 150 kg ( zwykle 50-80 kg)
 w zakresie zębów siecznych 15-40 kg
Kęsy za pośrednictwem języka przesuwane są do gardła, a stąd wędrują do przełyku. Połykanie kęsa
zachodzi w trzech fazach : kontrolowanej dowolnie fazie ustno-gardłowej i regulowanych przez układ
autonomiczny fazach : gardłowo-przełykowej oraz przełykowo-żołądkowej.
PRZEŁYK
Przełyk zbudowany jest w górnej 1/3 z mięsni poprzecznie prążkowanych a 2/3 dalsze stanowi
mięśniówka gładka. Wyścielony jest od wnętrza błoną śluzową. Przełyk znajduje się na tylnej ścianie
klatki piersiowej i po przejściu przez przeponę wpada do żołądka. Łączy gardło z żołądkiem. W
przełyku panuje ciśnienie niższe od atmosferycznego. Nie zachodzi w nim wchłanianie pokarmów.
Kęs pokarmowy po połknięciu jest przesuwany do żołądka dzięki synchronicznym ruchom mięśniówki
przełyku zwanym falą perystaltyczną. Dlatego czynność transportowa przełyku odbywa się nawet
wtedy, gdy gardło jest położone niżej niż żołądek, np. przy zwisaniu do góry nogami. Długość przełyku
u dorosłego człowieka wynosi średnio 23-30 cm.

ŻOŁĄDEK
Żołądek łączy przełyk z dwunastnicą. Składa się z części wpustowej
(wpustu), dna trzonu i części odźwiernikowej. Powierzchnia (ściana)
przednia i tylna żołądka jest oddzielona krzywizną małą i dużą.
Najniżej położny punkt krzywizny mniejszej - dzielący trzon żołądka od
części odźwiernikowej nazywa się wcięciem żołądkowym. Dalej ku
dołowi, trzon żołądka zagina się w prawą stronę i ku górze przechodzi
w część przedodźwiernikową. Miejsce zagięcia tworzy kąt żołądka.
Otworem końcowym żołądka jest odźwiernik (ujście odźwiernikowe)
łączący żołądek z początkiem dwunastnicy.

Ryc.2. Schemat budowy żołądka

Wielkość żołądka jest bardzo zmienna. Jego pojemność waha się od 1000 do 3000 ml. Żołądek leży w
lewej okolicy podżebrowej i lewej okolicy nadbrzusznej. Tylko cześć odźwiernikowa przekracza linię
pośrodkową ciała i znajduje się w prawym nadbrzuszu. Mięśniówka żołądka powoduje ruchy jego
ścian - w ten sposób treść pokarmowa miesza się z sokiem żołądkowym. Na krzywiźnie większej w
1/3 górnej jej długości znajduje się rozrusznik, sterujący czynnością perystaltyczną żołądka.
DWUNASTNICA
Dwunastnica jest początkowym odcinkiem jelita cienkiego o długości 25-30 cm. Cześć górna
dwunastnicy, zwana opuszką, jest pozbawiona okrężnych fałdów charakterystycznych dla jelita
cienkiego. Występują one w dalszym odcinku (części zstępującej, części dolnej i części wstępującej

dwunastnicy). W części zstępującej dwunastnicy znajduje się brodawka większa dwunastnicy, na
której znajduje się ujście dróg trzustkowych i żółciowych. Często 2-3 cm powyżej tej brodawki znajduje
się także brodawka mniejsza dwunastnicy z uchodzącym na niej dodatkowym przewodem
trzustkowym.

JELITO CIENKIE

Jelito cienkie stanowi najdłuższą część przewodu pokarmowego ciągnącą się od żołądka do jelita
grubego. Składa się z dwunastnicy, jelita czczego i jelita krętego.
Główną funkcją jelita cienkiego jest trawienie i wchłanianie produktów pokarmowych.
Jelito cienkie to :
 20 cm dwunastnicy
 3 – 4 m całkowita długość jelita cienkiego
Początek jelita zamknięty jest przez zwieracz odźwiernika a koniec przez zwieracz krętniczo-kątniczy.
Unerwienie jelita cienkiego
 zewnętrzne nerwy autonomiczne – przedzwojowe gałązki nerwu błędnego i nerwów
współczulnych
 pozazwojowe gałązki włókien przywspółczulnych i współczulnych pochodzących ze splotu
trzewnego kreskowego górnego
 wewnętrzne – sploty śródścienne
Neurony splotów śródściennych tworzą złożony układ nerwowy-jelitowy (ENS-enteric nervous system)
zwany mózgiem jelitowym



Skurcze perystaltyczne – 2 do 25 cm/s
Łączna powierzchnia mikrokosmków ok. 300 m kw.

Światło jelita ma średnicę od 2,5 do 5 cm. Jelito czcze przechodzi w jelito kręte, które uchodzi do jelita
grubego. Ujście jelita krętego jest zaopatrzone w zastawkę uniemożliwiającą cofanie się treści
pokarmowej z obszaru jelita grubego.
Dwa ostatnie odcinki nazywa się jelitem cienkim krezkowym, ponieważ jest zawieszone na krezce, co
pozwala na dużą ruchomość pętli jelit.

JELITO GRUBE
Jelito grube rozciąga się na długości około 1,5 m od ujścia jelita
cienkiego do odbytu. Dzieli się na jelito ślepe (wraz z wyrostkiem
robaczkowym), okrężnicę i odbytnicę.
Jelito ślepe zwane kątnicą jest "ślepym" uwypukleniem jelita
położonym poniżej ujścia jelita cienkiego. Jego długość i średnica
wynoszą 7-8 cm. Wyrostek robaczkowy jest zwężoną częścią jelita
ślepego o długości 8-9 cm i grubości około 0,5 cm, z dużą ilością
tkanki limfatycznej biorącej udział w procesach odpornościowych.
Okrężnica składa się z części wstępującej, przechodzącej zagięciem
wątrobowym w poprzecznicę. Końcowy odcinek poprzecznicy
przechodzi zagięciem śledzionowym w część zstępującą.
Zstępująca część okrężnicy przechodzi w okrężnicę esowatą,
położoną na lewym talerzu kości biodrowej. Ta część okrężnicy
nazwę zawdzięcza swojemu ułożeniu w jamie brzusznej. Esica na
Ryc.3. Schemat budowy jelita grubego
poziomie 2 i 3 kręgu krzyżowego łączy się z odbytnicą.
Odbytnica ma długość 12-15 cm. Część górna odbytnicy z powodu swojej budowy nazywa się bańką
odbytnicy. W dole przechodzi w kanał odbytowy długości około 4 cm, otoczony zespołem mięśni
zwieraczy. Błona śluzowa jelita grubego układa się w warstwy okrężne, a jedynie w odbytnicy w
warstwy podłużne. Komórki gruczołowe wytwarzają duże ilości śluzu. W jelicie grubym nie zachodzi
wchłanianie składników odżywczych ani wydzielanie enzymów trawiennych. Ma tutaj miejsce
wchłanianie wody, dzięki czemu treść jelitowa jest zagęszczona w kał. Nie wchłonięte resztki
pokarmowe ulegają fermentacji i gniciu.
Błona mięśniowa od zewnątrz pokryta jest cienką blaszką błony surowiczej, która nosi nazwę
otrzewnej trzewnej. Druga taka blaszka błony surowiczej nazywana otrzewną ścienną, pokrywa
wnętrze jamy brzusznej. Wytworzona między nimi szczelina nazywa się jamą otrzewnej.

Motoryka, czyli stopień aktywności mięśni jelita cienkiego i grubego, są zależne od indywidualnej
pobudliwości oraz fizycznych i chemicznych sygnałów, których źródłem jest treść jelitowa
• Przy zbyt szybkim przechodzeniu treści przez jelita może dojść do upośledzenia procesów
trawienia i wchłaniania oraz biegunek
• Przy zbyt wolnym – do rozwoju procesów gnilnych i zaparć
Spośród wszystkich składników pokarmowych szczególną rolę w regulacji funkcjonowania przewodu
pokarmowego odgrywa włókno roślinne zwane błonnikiem pokarmowym
• Przyspiesza on perystaltykę jelit, przyczynia się do zwiększonego wydzielania śliny i innych
soków trawiennych, zatrzymuje wodę, nadając stolcowi właściwą konsystencję i zapobiegając
zaparciom, a także wiąże kwasy żółciowe, zanieczyszczenia żywności i metale, przez co
ogranicza ich absorpcję
Podstawowym mechanizmem kontrolującym skurcze mięśni są: wahania potencjału błonowego,
zwane falami wolnymi lub podstawowym rytmem elektrycznym BER (Basic Electrical Rhythm )
• BER sam nie wywołuje skurczów, ale wyznacza częstość potencjałów czynnościowych.
Skurcze powstaną wtedy, gdy potencjały czynnościowe pojawią się na szczycie fali wolnej.
Siła skurczu zależy od amplitudy i liczby tych potencjałów czynnościowych
• Do czynników wywołujących potencjały czynnościowe należą: mechaniczne rozciąganie,
transmitery z autonomicznych nerwów zewnętrznych i układu nerwowego jelitowego, hormony
jelit, lokalne czynniki humoralne

Perystaltyka przełyku


Pierwotna perystaltyka - rozpoczyna się poniżej górnego zwężenia przełyku w chwili
przejścia kęsa pokarmowego



Perystaltyka wtórna - może rozpoczynać się na dowolnej wysokości przełyku jest
następstwem zatrzymania się resztek pokarmowych w dowolnym
odcinku przełyku

UNERWIENIE

górna 1/3 - ośr. połykania przez somatyczne nerwy wywodzące się z jądra dwuznacznego
dalsze 2/3 – nerwy błędne
Mechanizmy zamykające zwieracz wpustu
•

toniczny skurcz dolnego zwieracza przełyku

•

mechanizm zastawkowy pomiędzy żołądkiem a przełykiem (kąt Hisa)

•

ucisk przełyku przez odnogi mięśnia przepony

•

bierny ucisk ciśnienia śródbrzusznego na dolny podprzeponowy odcinek przełyku

Motoryka żołądka
Żołądek jest narządem ruchomym, zmieniającym kształt, wielkość i położenie
• Początkowa część żołądka pełni funkcję rezerwuaru dla pokarmów i płynów
• Część dalsza kurcząc się służy do mieszania ze sokiem żołądkowym i przesuwana do
dwunastnicy
• pokarm gromadzący się w żołądku układa się warstwami - kolejno połykane porcje trafiają do
środka żołądka
Początkowa część żołądka stopniowo się rozluźnia co jest uwarunkowane odruchem wago –
wagalnym związanym z gałązkami hamującymi nerwu błędnego – stanowi kontynuację rozkurczu
dolnego zwieracza przełyku
• Wyraźne skurcze rozpoczynają się w połowie długości trzonu i przesuwają się w postaci fali z
szybkością 1m/s. w miarę zbliżania się do odźwiernika przybierają na sile i szybkości
Czynność rozkurczowa żołądka rozpoczyna się po spożyciu pokarmów – początkowo są to skurcze
słabe, ale później stopniowo nasilają się wykazując trzy rodzaje fal typu I II III.
• Fale typu I i II są wynikiem rytmicznych okrężnych skurczów częstości 2-4/min, trwają 2-20s
• Fale typu III to skurcze toniczne obejmujące szerszy segment żołądka i trwają 1min
Pokarm wielokrotnie przesuwany tam(propulsja) i z powrotem (retropulsja) ulega dokładnemu
wymieszaniu, rozdrobnieniu z pokarmem
BER rozpoczyna się w połowie długości trzonu w okolicy krzywizny większej, które nosi nazwę okolicy
rozrusznikowej żołądka.
Potencjały czynnościowe występujące pod wpływem
• rozciągnięcia żołądka
• pobudzenia układu przywspółczulnego
• działanie neuromediatorów lub hormonów żołądkowo-jelitowych
W okresie międzytrawiennym aktywacja skurczowa i elektryczna w końcowej części żołądka jest
słabo zaznaczona ale rejestruje się międzytrawienne wędrujące kompleksy mioelektryczne lub
motoryczne.
• Powstawanie MMC (migrating myoelectrc complex) i jego wędrówka przez żołądek i jelita są
kontrolowane przez mechanizm zegarowy (rozrusznik) prawdopodobnie umiejscowiony w
śródściennych splotach nerwowych żołądka i jelit i podlegające nadrzędnej regulacji przez
zewnętrzne nerwy autonomiczne (zwłaszcza nerwy błędne) oraz niektóre hormony
szczególnie motylinę.
Opróżnianie żołądka jest wynikiem współdziałania żołądka zwłaszcza odźwiernika i dwunastnicy
stanowiących razem „jednostkę motoryczną”.
• Bezpośrednim czynnikiem kontrolującym jest zwieracz odźwiernika , wzrost transportu
zawartości żołądka do dwunastnicy zwalnia dalsze jego opróżnianie z powodu podrażnienia
receptorów błony śluzowej oraz uwalnianie pewnych hormonów dwunastnicy.
Wyróżnia się w dwunastnicy receptory wrażliwe na działanie
• jonów H+
• tłuszczów
• roztworów hiperosmolarnych

Mechanizmy odpowiedzialne za zwolnienie opróżniania żołądka obejmują
 odruchy dwunastniczo-żołądkowe
• odruchy nerwowe (drogi dośrodkowe i odśrodkowe należą do nerwów błędnych)
• odruchy śródścienne
• hormony żołądkowo-jelitowe (CCK)
Opuszka dwunastnicy wykazuje najwyższą częstość fal BER i stanowi strefę rozrusznikową dla
pozostałej części dwunastnicy i jelita cienkiego
Oscylatory o wyższej częstości narzucają własną częstość sprzężonym z nimi oscylatorom
sąsiednim o niższej częstości a te zwykłym miocytom. BER nie ma bezpośredniego związku ze
skurczami jelita cienkiego ale je integruje.
Poza BER błona mięśniowa jelita wytwarza także potencjały czynnościowe, pojawiające się w fazie
depolaryzacji cyklu BER i nakładające się na nie jako nagłe zmiany potencjału błonowego. Stanowią
one sygnał do pobudzenia komórek mięśniowych do skurczu i zazwyczaj ten skurcz poprzedzają.
Częstość potencjałów czynnościowych i częstość skurczów jelitowych wykazuje u człowieka w okresie
międzytrawiennym charakterystyczną cykliczność w postaci wędrującego kompleksu
mioelektrycznego ( MMC )
Po zjedzeniu pokarmu znikają regularne cykle MMC a w ich miejsce pojawiają się nieregularnie
występujące potencjały i skurcze jelitowe tzw. aktywność pokarmowa, która zależy od uwalnianych
przez składniki pokarmowe hormonów jelitowych zwłaszcza gastryny i CCK

Aktywność skurczowa jelita cienkiego
Regulacja zachodzi poprzez :
• zewnętrzne nerwy autonomiczne
• śródścienne spoloty autonomiczne
• hormony żołądkowo-jelitowe
Skurcze odcinkowe mają charakter wyłącznie miogenny
Perystaltyka jest wynikiem śródściennego odruchu perystaltycznego
2 rodzaje skurczów :
odcinkowe , segmentowe lub niepropulsywne
perystaltyczne – robaczkowe i propulsywne
Ruchy odcinkowe ( wahadłowe) – okrężne skurcze dzielące jelito na segmenty, pojedynczy skurcz
obejmuje segment 1 – 2 cm, trwa 5 s, mieszają miazgę pokarmową z sokami trawiennymi.
Ruchy perystaltyczne przesuwają się naprzód w postaci fali okrężnego skurczu, obejmując odcinek 2
– 3 cm
Prawo Baylissa – Starlinga : pobudzanie jelita w jakimś punkcie wywołuje skurcz powyżej i rozkurcz
poniżej tego miejsca.
Wzmagają skurcze jelita : gastryna, CCK, motylina, acetylocholina, PGF
Zmniejszają aktywność skurczową : sekretyna, glukagon, VIP, GIP , noradrenalina, PGE, PGI
Aktywność skurczowa jelita grubego obejmuje skurcze :






odcinkowe,
propulsywne,
perystaltyczne
masowe.

Skurcze odcinkowe: - najlepiej widoczne w okrężnicy poprzecznej i zstępującej zachodzą
jednocześnie w wielu różnych odcinkach okrężnicy, trwają przeciętnie 2 min powodują przewężenie
światła jelita
Skurcze propulsywne: - obejmują krótkie segmenty, przemieszczają zawartość jelita w obu
kierunkach od miejsca skurczu, występują głównie w jelicie ślepym i okrężnicy wstępującej, wywołują
ruch wahadłowy ale ostatecznie przesuwają treść jelitową w kierunku odbytniczym

Skurcze perystaltyczne :
ok. 20cm/min

-

okrężny skurcz okrężnicy przesuwający się na obwód

szybkość fali

Skurcze masowe : - występują kilka razy dziennie, obkurczeniu ulega cały segment dł. ok.2030cm, nasilają się po spożyciu pokarmu.

Odbytnica wykazuje własną charakterystyczna aktywność motoryczną.
Skurcze propulsywne ( perystaltyczne i masowe ) przesuwają zawartość jelitową do odbytnicy, gdzie
następuje podrażnienie mechanoreceptorów i powstaje uczucie parcia na stolec. Wypróżnienie
odbytnicy jest wynikiem odruchu defekacyjnego- ma on charakter odruchu śródściennego i
rdzeniowego.
Odruch śródścienny powoduje wzmożenie perystaltyki okrężnicy zstępującej esowatej i odbytnicy
oraz ustępowanie skurczu zwieracza wewnętrznego
Odruch śródścienny jest wzmocniony odruchem rdzeniowym ( z ośrodkiem w części krzyżowej
rdzenia ) wywołującym wzrost perystaltyki w obwodowej części jelita grubego , pojawienie się ruchów
masowych oraz - odruchowy skurcz mięśni tłoczni brzusznej i przepony.
Rola kory mózgu w defekacji
Do kory docierają impulsy z mechanoreceptorów okrężnicy zstępującej i odbytnicy. Z kory mózgu
docierają impulsy do ośrodków przywspółczulnych rdzenia krzyżowego i poprzez nerwy miedniczne
prowadzą do wzmożenia albo zahamowania skurczów okrężnicy i odbytnicy
Czas pasażu jelitowego


w okrężnicy pokarm pojawia się po 6 godzinach



w okrężnicy poprzecznej po 9-12 godzinach



w okrężnicy esowatej po 13-17 godzinach



w odbytnicy po 24 godzinach

ROLA GRUCZOŁÓW TRAWIEENNYCH

ŚLINA
jest wydzieliną trawienną wytwarzaną przez 3 pary głównych gruczołów ślinowych i liczne
mniejsze gruczoły rozsiane w błonie śluzowej jamy ustnej

PODZIAŁ GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH
•
•
•



•
•

śluzowe – zawierają tylko komórki śluzowe wytwarzają prawie wyłącznie śluz ( ślinianka
podjęzykowa)
surowicze – komórki surowicze, wytwarzają wodnistą ślinę z zawartością białka ( ślinianka
przyuszna)
mieszane – wytwarzają ślinę, której skład zależy od stosunku ilościowego komórek
gruczołowych (ślinianka podżuchwowa)
wydzielanie podstawowe śliny 0.33-0.5ml/min
wydzielanie dobowe 1-2 l
skład śliny: 99% woda, reszta to składniki nieorganiczne (Na, K, Ca, Cl,HCO3- ) i organiczne
( białka i mucyny)
Zwiększenie jej wydzielania następuje głównie w wyniku działania układu nerwowego, przy
czym reakcja ślinianek na spożycie pokarmu ma charakter odruchu bezwarunkowego, a na
widok i zapach pokarmu odruchu warunkowego
Generowane przez pokarm bodźce sensoryczne, a także jego żucie i przełykanie powodują
pobudzenie nerwu błędnego, który w wyniku takich samych odruchów stymuluje aktywność
wydzielniczą i motoryczną żołądka

ROLA ŚLINY
OCHRONNA
 wypłukiwanie i rozpuszczanie resztek pokarmowych
 buforowanie drażniących substancji
 bakteriobójcza
 nawilgacanie jamy ustnej, narządu żucia i mowy
 protekcja i regeneracja błony śluzowej
TRAWIENNA
 zlepianie cząstek pokarmowych w kęs
 wypłukiwanie cząstek pokarmowych z powierzchni języka co ułatwia kontakt z receptorami
smakowymi i powstawanie wrażeń smakowych
 trawienie skrobi pod wpływem enzymu ptialiny

Enzymy trawienne w jamie ustnej
źródło

enzym

Gruczoły
ślinowe

Gruczoły
językowe

aktywator

substrat

Funkcja katalityczna lub
produkty

α-amylaza Cl
ślinowa

skrobia

Hydroliza wiązań α1:4
Wytworzenie α granicznych
dekstryn, maltotriozy i maltozy

Lipaza
śliny

Triacylo- Kwasy tłuszczowe i
glicerole diacyloglicerole

WYDZIELANIE ŻOŁĄDKA
Gruczoły żołądka wydzielają śluz i sok żołądkowy zawierający enzymy to jest pepsynę, katepsynę,
podpuszczkę i kwas solny. Przy udziale enzymów odbywa się w żołądku trawienie białek.
Kontynuowane jest także trawienie cukrów rozpoczęte w jamie ustnej przez enzym - ptialinę.
•

komórki okładzinowe – kwas solny, wodę, czynnik wewnętrzny wiążący wit.B12

•

komórki główne - pepsynogen. niewielką ilość płynu o składzie zbliżonym do płynu
pozakomórkowego

•

komórki śluzowe – śluz o strukturze żelu złożonego z różnych związków (glikoproteiny, białka,
mukopolisacharydy)

śluz ma działanie ochronne przeciwko czynnikom drażniącym komórki nabłonka powierzchni żołądka
REGULACJA WYDZIELANIA ŻOŁĄDKA
podwójna kontrola wydzielania : przez nerwy .błędne i hormon-gastrynę
pobudzają : histamina, gastryna, acetylocholina, Ca, produkty trawienia białek, alkohol, piwo,
kawa
CZYNNIKI HAMUJĄCE:
•
hamowanie ośrodkowe- jest warunkiem zaniku łaknienia sterowanego przez
ośrodek głodu
•
hamowanie odżwiernikowe w fazie głowowej, żołądkowej, jelitowej gdy
bł.śluz.obszaru gruczołów odżwiernikowych ulegnie zakwaszeniu poniżej pH 3.0. hamowanie
wydzielania gastryny przez HCl, hamowanie przez somatostatynę
•
hamowanie dwunastnicze - po zakwaszeniu bł.śluz.dwunastnicy i działaniu
produktów lipolitycznych i roztworów hipertonicznych
• somatostatyna, sekretyna

Enzymy trawienne w żołądku
źródło

enzym

żołądek Pepsyny
(pepsynogeny)

aktywator

HCl

żołądek Lipaza
żołądkowa

substrat

Funkcja katalityczna
lub produkty

Białka
Ciecie wiązań
i
peptydowych
polipeptydy przyległych do
aminokwasów
aromatycznych
Triacylogli- Kwasy tłuszczowe i
cerole
glicerol

WYBRANE HORMONY JELITOWE
Gastryna
• główny regulator pH , wydzielany przez komórki G ściany żołądka
• wniknięcie pokarmu do żołądka pobudza te komórki do wydzielania gastryny, ta zaś stymuluje
gruczoły żołądka do produkcji kwasu solnego i nasila motorykę żołądka
• obniżenie pH w żołądku do ok. 1,5 hamuje wydzielanie gastryny i w konsekwencji produkcję
HCl
Pojawienie się kwaśnej treści żołądkowej w dwunastnicy stymuluje komórki ściany jelita do
produkcji i uwalniania do krwi hormonu sekretyny, który pobudza trzustkę do produkcji bogatego w
dwuwęglan soku trzustkowego i wydzielanie go do dwunastnicy
Ściana jelita produkuje też pod wpływem tłuszczu i produktów nadtrawienia białek hormon
cholecystokininę (CCK), który wraz z insuliną
 stymuluje wytwarzanie przez trzustkę mieszaniny enzymów trawiennych i umożliwia
dostosowanie jej do składu proporcji białek, tłuszczów i węglowodanów w diecie
 wraz z krwią trafia do pęcherzyka żółciowego, powodując jego obkurczenie się i
dopływ żółci do dwunastnicy
• Emulgowanie i hydroliza tłuszczu hamują wytwarzanie cholecystokininy i sekrecję żółci,
ponieważ tłuszcz wymaga dłuższego trawienia niż np. węglowodany
• Cholecystokinina osłabia też perystaltykę jelitową, aby umożliwić dłuższy jej kontakt z żółcią i
enzymami lipolitycznymi
Komórki ściany jelita cienkiego wydzielają ponadto do krwi
żołądkowy peptyd inhibitorowy GIP (enterogastron), który hamuje wydzielanie soku żołądkowego i
zwalnia motorykę żołądka
Bezpośrednim bodźcem do wydzielania soku jelitowego jest kontakt miazgi pokarmowej ze śluzówką
jelitową oraz rozciągnięcie jelita
• wpływ pobudzający wydzielanie mają też gastryna, GIP, CCK i glukagon oraz wazoaktywny
peptyd jelitowy VIP – pobudzający wydzielanie wody i elektrolitów

JELITO CIENKIE

Wypełniający światło dwunastnicy sok dwunastnicy o odczynie słabo zasadowym zawiera enzymy
trawiące węglowodany, białka i tłuszcze. Enzymy te wydzielane są głównie przez trzustkę (sok
trzustkowy jest wydzielany w ilości 1 l na dobę). Do dwunastnicy przez drogi żółciowe wątroba
wydziela około 1,5 l żółci na dobę. Emulguje tłuszcze i uczynnia enzym trawienny (lipazę trzustkową)
oraz wzmaga czynność perystaltyczną jelit (czynność ruchowa jelit przesuwająca treść pokarmową)
W jelicie odbywa się dalszy proces trawienia węglowodanów, tłuszczów i białka. Powierzchnię chłonną
w jelicie zwiększają fałdy okrężne (brak ich w jelicie krętym i opuszce dwunastnicy) oraz kosmki
jelitowe. Tych ostatnich jest około 10-40 na mm2 powierzchni. Aby zachować tę samą powierzchnię,
jelito musiałoby mieć 30-40 m długości. Kosmki jelitowe kurcząc się rytmicznie "wpychają" limfę (płyn
wypełniający naczynia chłonne, składający się z osocza i komórek - głównie limfocytów) do układu
chłonnego. W ten sposób tłuszcze wchłonięte przez kosmki przedostają się do układu chłonnego, a
potem dopiero do układu żylnego. Białka i węglowodany po wchłonięciu przez kosmki transportowane
są do wątroby przez układ krążenia wrotnego.
Wchłanianie ułatwia skomplikowana czynność ruchowa jelita (perystaltyka).

Rola dużych gruczołów układu pokarmowego:
I.

Wątroba
1. Reguluje metabolizm węglowodanów:
- Stanowi miejsce magazynowania glukozy w postaci glikogenu, regulując poziom glukozy w
krwi.
2. Pełni funkcje magazynowania niektórych witamin i mikroelementów:
- witamina A, D witaminy z grupy B, głównie witamina B12,
- mikroelementy: żelazo, miedź, cynk.
3. Reguluje metabolizm białek:
- Główne miejsce wytwarzania białek ustrojowych
- Utrzymuje właściwe stężenie aminokwasów w osoczu.
- Wytwarza czynniki krzepnięcia krwi
4. Pełni funkcje detoksykacyjną substancji egzogennych i endogennych.
5. Bierze udział w gospodarce lipidowej:
- Przeprowadza syntezę kwasów tłuszczowych, które ulegają przemianie do triglicerydów i są
włączane do lipoprotein.

6. Wytwarza żółć:
- wyrzut z pęcherzyka żółciowego pod wpływem cholecystokininy
- kwasy żółciowe zmniejszają napięcie powierzchniowe, aktywuje lipazę i łączą się z
produktami lipolizy
- umożliwia wydalanie produktów resztkowych, takich jak bilirubina.
7. W obrębie tego narządu znajdują się enzymy związane z syntezą hemu.
2. Trzustka
- czynność wewnątrzwydzielnicza – wydzielanie insuliny, glukagonu, somatostatyny, peptydu
trzustkowego
czynność zewnątrzwydzielnicza – sok trzustkowy

SKŁAD SOKU TRZUSTKOWEGO
• wodny roztwów elektrolitów o dużym stężeniu HCO3 - i enzymów trawiących białka, tłuszcze
węglowodany.
• dobowe wydzielanie 1-4 l
• główne kationy : Na+ , K+
• główne aniony : HC O3 - , Cl• wysokie stężenie białka : głównie enzymów :proteazy( w formie proenzymów), lipaza, amylaza
( w formie czynnej)
ulegają one aktywacji pod wpływem enterokinazy wydzielanej przez dwunastnicę
ENZYMY TRZUSTKOWE
• ENZYMY PROTEOLITYCZNE : trypsyna, chymotrypsyna A i B, elastaza
karboksypeptydazy ( do małych polipeptydów)
•

ENZYMY LIPOLITYCZNE :

•

ENZYMY GLIKOLITYCZNE : α-amylaza rozkładająca do maltozy, maltotriozy, α-dekstryn

REGULACJA WYDZIELANIA:

lipaza trzustkowa, fosfolipaza, esteraza cholesterolowa

faza głowowa: widok,żucie połykanie pokarmu
1.bezpośrednie pobudzenie cholinergiczne i peptydoergiczne
2.uwalnianie gastryny.
3.uwalnianie HCl który przechodząc do dwunastnicy uwalnia sekretynę i CCK
faza żołądkowa :podobnie jak w głowowej
faza jelitowa : sekretyna , CCK

TRAWIENIE I WCHŁANIANIE BIAŁEK , WEGLOWODANÓW I TŁUSZCZOW
A/ TRAWIENIE I WCHŁANIANIE BIAŁEK
•
•

podstawowy niezbędny do życia i rozwoju składnik pokarmowy
dobowe zapotrzebowanie 0.5-0.75 g/kg m.c.

•
•

w trawieniu biorą udział proteazy żołądkowe, trzustkowe, jelitowe
kwaśny sok żołądkowy powoduje denaturację i pęcznienie białek

WCHŁANIANIE AMINOKWASÓW I PEPTYDÓW
1.aminokwasy obojętne ( metionina izoleucyna, walina fenyloalanina, tryptofan treonina)
korzystają ze wspólnego transportera wymagającego obecności sodu
2.aminokwasy zasadowe (lizyna, arginina, ornityna, cystyna) specjalny transporter częściowo
hamowany przez aminokwasy obojętne
3.prolina, hydroksyprolina wymagają obecności sodu
4.aminokwasy kwaśne ( kwas glutaminowy i asparaginowy) - oddzielny układ transporterów
częściowo niezależnych od obecności sodu
5.dipeptydy , tripeptydy.
B/ TRAWIENIE WĘGLOWODANÓW
stanowią 60-70% pokrycia kalorycznego
głównym węglowodanem jest skrobia,
węglowodany proste: sacharoza (w trzcinie cukrowej i burakach). laktoza ( w mleku), fruktoza
( w miodzie i owocach) pentozy ( w owocach)
TRAWIENIE: początek w jamie ustnej ( ptialina), dalszy proces w treści jelitowej (amylaza
trzustkowa) i na powierzchni brzeżka szczoteczkowego enterocytów hydroliza
oligosacharydów : maltoza rozkładana przez maltazę ,sacharoza rozkładana przez
sacharazę, laktoza rozkładana przez laktazę do cukrów prostych
Końcowym produktem trawienia skrobi jest w 80% glukoza, w 15% fruktoza i w 5% galaktoza.
•
•
•

WCHŁANIANIE MONOSACHARYDÓW




(glukoza, galaktoza, fruktoza ) w dwunastnicy i jelicie czczym
glukoza i galaktoza wchłaniane czynnie
fruktoza wolno (transport ułatwiony przy udziale GLU T5)

WCHŁANIANIE GLUKOZY
• wchłanianie glukozy zależne od ilości jonów sodu w świetle jelita

•
•
•

duże stężenie jonów sodu na powierzchni kk. błony śluzowej ułatwia a małe hamuje
wchłanianie glukozy do kk. nabłonka
glukoza i sód maja wspólny kotransporter lub symport
energia do transportu glukozy dostarczana przez aktywny transport sodu na zewnątrz komórki

Utrzymywanie gradientu stężeń od światła jelita do płynu międzykomórkowego przez barierę komórek
błony śluzowej powoduje zwiększone wchłanianie glukozy wraz ze wzrostem wchłaniania sodu
C/ TRAWIENIE I WCHŁANIANIE TŁUSZCZÓW
Stanowią 10-50% dobowego zapotrzebowania energetycznego ( 150-150g/dobę)
TRAWIENIE:
 ENZYMY : lipaza językowa, lipaza żołądkowa, lipaza trzustkowa


cały proces trawienia i wchłaniania tłuszczów zachodzi głównie w dwunastnicy i jelicie
czczym


•

poprzedzone jest procesem emulsyfikacji ( gł. w jelicie cienkim pod wpływem soli
żółciowych, fosfolipidów i produktów lipolizy ). takie rozdrobnienie tłuszczów ułatwia
działanie enzymom lipolitycznym.
ważna rola kolipazy ( wydzielanej przez trzustkę) w działaniu i aktywacji lipazy

WCHŁANIANIE :
 wnikanie do enterocytów.
 resynteza triacylogliceroli i tworzenie chylomikronów ,
 uwalnianie chylomikronów z enterocytów do naczyń chłonnych (95% tłuszczów
zawierających długołańcuchowe kwasy tłuszczowe )


kwasy tłuszczowe zawierające poniżej 10 atomów węgla wchłaniają się z jelit bez
udziału miceli żółciowych bezpośrednio do krążenia wrotnego

CHYLOMIKRONY
• kwasy tłuszczowe zawierające powyżej 12 atomów węgla podlegają reestryfikacji do
triacylogliceroli w kk. błony śluzowej.
•

część cholesterolu podlega estryfikacji

•

triacyloglicerole i estry cholesterolu są przykryte warstwą białka, cholesterolu i
fosfolipidów tworząc chylomikrony

Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach A, D, E, K wchłaniane w obecności tłuszczów oraz żółci.
Wit B12 wchłania się w j. krętym
Cząsteczki wody dyfundują obustronnie w żołądku i jelicie cienkim a wchłaniane są do krwi z jonami
Na w jelicie grubym
Jony Ca2+, Mg2+, Fe są aktywnie transportowane przez nabłonek górnego odcinka przewodu
pokarmowego.
Jony Fe wiążą się się z apoferrytyną i są magazynowane w postaci ferrytyny i transportowane za
pomocą transferyny

Naturalna mikroflora przewodu pokarmowego obejmująca wiele gatunków drobnoustrojów ma
istotne znaczenie dla procesów trawienia i wchłaniania oraz stanu zdrowia człowieka
• Najmniej drobnoustrojów znajduje się w żołądku gdzie występują głównie beztlenowce gram
dodatnie, a najwięcej w jelicie grubym zasiedlanym przez obfitość ścisłych beztlenowców
zarówno gram dodatnich jak i gram ujemnych

•

Podstawową ‘tubylczą’ mikroflorę przewodu pokarmowego człowieka tworzą bakterie kwasu
mlekowego, bifidobakterie, streptococci , enterobakterie oraz drożdże; występują one na tyle
obficie, że mogą znacząco oddziaływać na procesy wchłaniania i trawienia

Istnieją trzy podstawowe funkcje jakie mikroflora jelitowa spełnia w organizmie gospodarza:
• Degradacja nie strawionych resztek pożywienia
• Biosynteza witamin
• Ochrona przez zagrożeniem ze strony bakterii chorobotwórczych

Liczba mikroorganizmów 10 x większa niż liczba własnych komórek


500-1000 gatunków bakterii



0,5-1,5 kg



Zasiedlają organizm po urodzeniu



Główne siedlisko bakterii - jelito grube



Bakterie - 1/3 masy kału

Bakterie kwasu mlekowego:
Lactobacillus, Bifidobacterium







wzmagają motorykę jelita
aktywują komórki odpornościowe
wytwarzają witaminy K, B12, kwas foliowy
metabolizują substancje rakotwórcze
ograniczają wchłanianie cholesterolu
stymulują wchłanianie minerałów (Fe2+, Ca2+, Mg2+)

Przyczyny zakłóceń równowagi mikroflory jelitowej:
• Antybiotykoterapia
•
Zła dieta (uboga w błonnik)
•
Stres
•
Zabiegi chirurgiczne
•
Radioterapia
Skutek: nadmierne namnażanie Clostridium, Klebsiella, Salmonella
Bóle brzucha, wzdęcia, nieprawidłowe wypróżnienia, częste zakażenia układu oddechowego, alergie,
osłabienie, anemia

