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1. Funkce a stavba

1) příjem potravy (ústa)
2) zpracování potravy (mechanické x chemické)

- mechanické – ústa, žaludek
- chemické – žaludek, tenké střevo

3) vstřebávání (resorbce) potravy (tenké střevo)
4) odstranění nestrávených zbytků (tlusté střevo 

a konečník)
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1 – dutina ústní
a) slinné žlázy - podjazykové
b) slinné žlázy - podčelistní
c) slinné žlázy - příušní

2 – jícen  
3 – játra
4 – žlučník
5 – tlusté střevo
6 – slepé střevo
7 – hltan
8 – žaludek
9 – slinivka
10 – tenké střevo
11 – konečník



2 Trávicí žlázy

1) Játra

2) Slinivka břišní

3) Drobné trávicí žlázy ve sliznici trávicí trubice



2.1 Játra

- největší žláza trávicí soustavy (1,5 kg)
- nachází se vpravo pod bránicí
- pro život nezbytný orgán



Játra
Stavba: 2 větší a 2 menší laloky, vespodu je 

jaterní jamka (do ní vstupují vrátnicová žíla a 
jaterní tepna a vystupují jaterní žíly a 
žlučovod)

- základní stavební a funkčí jednotkou jater je 
tzv. jaterní lalůček (1 – 2 mm)

- jaterní lalůčky jsou tvořeny jaterními 
buňkami ( = hepatocyty)



Játra
Funkce jater:
a) tvorba žluče – 1 litr denně, žlučovodem je 

odváděna do dvanáctníku
- ke shromažďování a zahuštění žluče dochází ve 

žlučníku (uložen pod játry)
- složení žluči: soli žlučových kyselin a žlučová 

barviva (př. Bilirubin)
- Funkce žluči: hlavně emulgace tuků (= rozložení 

tuků na malé kapénky a tím usnadňuje jejich 
vstřebávání 

- podílí se na vstřebávání vitamínů rozpustných v 
tucích (D, E, K, A)



Játra
Funkce jater:
b) centrum metabolimu – vzájemná přeměna živin 

přiváděných ze střeva i ze zásob
- štěpení živin (uvolnění energie)
- syntéza látek (spotřeba energie)
c) ukládání energetických zásob
- tuky ve formě glykogenu
- Fe ve formě ferritinu, i jiných minerálních látek
- vitamíny
d) detoxikační funkce – zneškodňování jedů z vnějšího i 

vnitřního prostředí
- Kupferovy buňky (typ makrofágů)
e) termoregulační funkce – při metabolismu se uvolňuje teplo 

(játra jsou nejteplejší orgán v těle)



2.2 Slinivka břišní
= pankreas
- protáhlá žláza v kličce dvanáctníku
- pro život nezbytný orgán

Funkce: a) vnější sekrece = tvorba trávicích šťáv, 
které obsahují trávicí enzymy, asi 0,5 litru denně

- trypsinogen – je aktivovaný enzymem střevní 
stěny (enterokinázou) a mění se na trypsin, funkce: pokračuje v 
trávení bílkovin

- chymotrypsin – funkce jako trypsin
- amylázy – štěpí cukry (sacharidy)
- lipázy – štěpí tuky

+ hydrogenuhličitany a jiné ionty

- pankreatická šťáva také pomáhá neutrallizovat kyselou 
tráveninu, která se do dvanáctníku dostává přímo z žaluku



Slinivka břišní
Funkce: a) vnitřní sekrece – slinivka obsahuje 

buňky Langerhansových ostrůvků (2-3% 
hmotnosti slinivky), které do krve vylučují 
hormony – inzulin a glukagon

- izulin udržuje hladinu glukózy (cukru) v krvi 
(opovídá za ukládání glukosy do buněk, které 
je využijí jako energii)

- glukagon – také udržuje hladinu glukózy v 
krvi, působí proti inzulinu



Slinivka břišní
- z nedostatku inzulínu vzniká onemocnění –

cukrovka 1. typu (diabetes mellitus 1. typu), 
buňky slinivky netvoří inzulin či odumírají, 
pacienti si poté musí celoživotně podávat inzulin

- cukrovka 2. typu (trpí jí 85% pacientů trpících 
cukrovkou), tělo má inzulinu dost, ale buňky jen 
nedokáží přijmout
- příčinou je hlavně nezdravý životní styl, špatné 
stravování, nedostatek pohybu,…

PREVENCE: POHYB!



Slinivka břišní



3 Závěrečné opakování

Odpověz na otázky:
1) Jaké trávicí žlázy znáš?
2) Kde vzniká žluč a jaké jsou její funkce?
3) Jaké funkce mají játra?
4) K čemu slouží trávicí enzymy, znáš nějaké?
5) Kde vzniká inzulin, jaká je jeho funkce?
6) Jaké typy cukrovky znáš? Co je jejich 

příčinou?
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