
Trawienie i wchłanianie 
substancji odżywczych



Człowiek, aby mógł się rozwijać, wzrastać i 
wykonywać podstawowe funkcje życiowe musi 
się odżywiać. Poprzez ten proces każda komórka 
organizmu otrzymuje niezbędne substancje. 
Pobrany pokarm ma najczęściej taką postać, 
która uniemożliwia bezpośrednie wykorzystanie 
go i dlatego poddany jest działaniu czynników 
mechanicznych (obróbka mechaniczna) i 
chemicznych (obróbka chemiczna, trawienie), co 
doprowadza je do takiej postaci, w której mogą
zostać wchłonięte.

Obróbka mechaniczna i chemiczna pokarmów 
odbywa się w układzie pokarmowym. (Budowa 
układu pokarmowego - patrz: lekcja – „Układ 
pokarmowy człowieka”)



Pokarmy zawierają składniki odżywcze, jakimi są węglowodany, 
białka, tłuszcze oraz witaminy, sole mineralne i woda. 
Węglowodany, białka, tłuszcze spożywane są w zazwyczaj w 
postaci wymagającej obróbki mechanicznej pokarmów, tak aby 
enzymy soków trawiennych mogły rozłożyć je na podstawowe
wchłanialne składniki, którymi są cukry proste, aminokwasy i kwasy 
tłuszczowe.

Witaminy i sole mineralne są uwalniane z pokarmów dzięki obróbce 
mechanicznej, a tylko w mniejszym stopniu na skutek działania 
czynników chemicznych.



Trawienie

Jest to złożony, wieloetapowy proces enzymatycznego rozkładu 
wielkocząsteczkowych substancji pokarmowych na substancje 
drobnocząsteczkowe, przyswajalne przez organizm i  
wchłaniane przez błony komórkowe.

Enzymy trawienne są hydrolazami, czyli enzymami, które z 
udziałem cząsteczki wody katalizują rozkład wiązań, dzięki 
którym podstawowe związki organiczne: cukry proste, 
aminokwasy, kwasy tłuszczowe i glicerol tworzą złożone 
składniki pokarmowe.



Soki trawienne przewodu pokarmowego

Odcinek przewodu 
pokarmowego

Rodzaj soku trawiennego 
i miejsce jego 
powstawania

Zawarte enzymy, warunki 
ich działania

Jama gębowa Ślina wytwarzana przez 
ślinianki

Amylaza ślinowa, aktywna 
w środowisku obojętnym

Żołądek Sok żołądkowy 
produkowany przez 
gruczoły żołądkowe

Pepsyna, działająca w 
środowisku kwaśnym

Dwunastnica Sok trzustkowy 
wytwarzany przez trzustkę

Trypsyna, chymotrypsyna, 
amylaza trzustkowa, lipaza 

- enzymy te działają w 
środowisku zasadowym.

Dalsze odcinki jelita 
cienkiego

Sok jelitowy, wytwarzany 
przez gruczoły mieszczące 

się w nabłonku jelita

Aminopeptydazy,
karboksypeptydazy, 
laktaza, sacharaza, 
maltaza – działają w 

środowisku zasadowym



Enzymy przewodu pokarmowego

GLUKOZYDAZY
enzymy rozkładające

węglowodany

PEPTYDAZY
enzymy rozkładające

białka

LIPAZY
enzymy rozkładające

tłuszcze

ENZYMY



Glukozydazy 

Dzięki łączeniu się ze sobą cząsteczek cukrów prostych za pomocą
tzw. wiązania glikozydowego powstają bardziej złożone cząsteczki: 
dwucukry i wielocukry. Wiązana te podlegają rozkładowi przez enzymy
amylolityczne (glukozydazy). Należą do nich:

- amylazy
- maltazy
- sacharazy
- laktazy



Peptydazy
Enzymy proteolityczne (peptydazy) rozkładają wiązania peptydowe w 
łańcuchu polipeptydowym w miejscach zaznaczonych na rysunku (A, 
X,C). 



Podział peptydaz
Endopeptydazy – peptydazy atakujące wiązania peptydowe znajdujące 

się wewnątrz łańcucha polipeptydowego, w wyniku czego powstają
krótsze łańcuchy peptydowe. Należą do nich:

- pepsyna,
- trypsyna,
- chymotrypsyna.

Egzopeptydazy – enzymy rozrywające wiązania między łańcuchem 
peptydowym a ostatnim aminokwasem:

- karboksypeptydazy – odszczepiają aminokwasy od końca 
łańcucha zawierającego grupę karboksylową (-COOH),

- aminopeptydazy – odszczepiają aminokwasy od końca 
łańcucha zawierającego grupę aminową (-NH2).



Lipazy

Tłuszcze właściwe, tj. triacyloglicerole (zaliczane do lipidów), są estrami 
glicerolu i kwasów tłuszczowych. Rozkład (hydrolizę) wiązania 
estrowego katalizują lipazy zgodnie z schematem:



Trawienie węglowodanów

Trawienie węglowodanów rozpoczyna się w jamie ustnej. Ślina 
zawiera enzym trawiący wielocukry (np. skrobię) – amylazę ślinową
(ptialina), która rozkłada skrobię (wielocukier) na krótsze fragmenty z 
odłączeniem maltozy (dwucukru).

Proces trawienia trwa do inaktywacji amylazy ślinowej w niskim pH.
Węglowodany nie są trawione w żołądku!!!

Cukier prosty



Trawienie węglowodanów
W jelicie cienkim następuje dalszy proces trawienia cukrów. Nie 
strawione wielocukry i krótkie łańcuchy wielocukrów (1) są rozkładane 
przy udziale amylazy trzustki (2) do maltozy (3). 

Wszystkie dwucukry (maltoza, laktoza, sacharoza) – (3) znajdujące 
się w dwunastnicy zostają rozłożone przez odpowiednie enzymy jelita 
cienkiego (4) na cukry proste (glukoza, fruktoza, galaktoza) – (5).
I tak enzym maltaza rozszczepia maltozę na dwie cząsteczki glukozy, 
enzym sacharaza- rozkłada sacharozę na glukozę i fruktozę, a enzym 
laktaza- rozkłada laktozę na glukozę i galaktozę.



Trawienie białek

Trawienie białek rozpoczyna się w żołądku, gdzie komórki gruczołów 
błony śluzowej żołądka wydzielają nieczynny enzym – pepsynogen. W 
obecności kwasu solnego (1) - (przyczyna niskiego pH żołądka) 
pepsynogen przekształca się w postać czynną – pepsynę, która  rozbija 
białka (2) na krótsze łańcuchy polipeptydowe (3). W soku żołądkowym 
występuje również enzym o nazwie podpuszczka - renina, która ścina 
kazeinę, białko mleka.

A -aminokwas



Trawienie białek
Dalszy etap trawienia białek odbywa białek odbywa się w jelicie cienkim, 
gdzie działają enzymy: trypsyna i chymotrypsyna (4), które rozkładają
cząsteczki polipeptydów (3) do trójpeptydów i dwupeptydów (5). 

Oba wymienione enzymy wydzielane są przez trzustkę i do dwunastnicy 
dostają się w postaci nieczynnej (trypsynogenu i chymotrypsynogenu) i 
dopiero w świetle jelita przekształcone zostają w enzymy czynne. Enzymy 
wydzielane są w postaci nieczynnej co zapobiega samostrawieniu komórek 
je wydzielających.



Trawienie białek

Gruczoły jelita cienkiego wytwarzają enzymy o nazwie 
peptydazy (7). Rozkładają one trójpeptydy i dwupeptydy (5) do 
aminokwasów (podstawowych elementów budujących białka) –
(6).



Trawienie tłuszczów

Właściwe trawienie tłuszczy rozpoczyna się dopiero w jelicie, gdzie 
do początkowego odcinka (dwunastnicy) doprowadzane są
lipazy - enzymy produkowane przez trzustkę. Aby możliwe było 
trawienie tłuszczów muszą one zostać zemulgowane. Za
emulgację tłuszczów odpowiada żółć produkowana przez 
wątrobę. Proces ten polega na rozbiciu dużych cząsteczek 
tłuszczy na mniejsze, a tym samym na zwiększeniu powierzchni 
tłuszczu dostępnej dla enzymów.

Wśród produktów trawienia tłuszczów obok glicerolu i kwasów 
tłuszczowych znajdują się monoacyloglicerole i diacyloglicerole.



Wchłanianie substancji 
pokarmowych

Wchłanianie substancji odżywczych 
jest zasadniczą funkcją kosmków 
jelitowych, które pokrywają
powierzchnię jelita cienkiego.

1 – mikrokosmki
2 – naczynie limfatyczne
3 – komórki nabłonkowe
4 – naczynia krwionośne



Wchłanianie i przemiany cukrów prostych
Produkt końcowy trawienia  - glukoza – wchłaniana jest do naczyń
krwionośnych kosmków jelitowych, stamtąd wędruje żyłą wrotną do 
wątroby i dalej w układzie krwionośnym rozprowadzana jest po całym 
ciele.W wątrobie nadwyżka glukozy może zostać wykorzystana do 
syntezy glikogenu (proces odwracalny w razie potrzeby). Gdy 
nadwyżka jest duża a proces długotrwały glukoza jest przekształcana w 
glicerol i kwasy tłuszczowe, które wraz z krwią wędrują do komórek 
tłuszczowych. Tam ulegają zamianie w tłuszcze obojętne stanowiąc 
formę zapasową.



Wchłanianie i przemiany białek

Produkty trawienia białek – aminokwasy wchłaniane są do krwi i 
żyłą wrotną dostają się do wątroby. Stamtąd część
aminokwasów wędruje do komórek ciała. W wątrobie nadwyżka 
aminokwasów ulega przekształceniom: powstaje amoniak oraz
ketokwasy. Z amoniaku powstaje mocznik a ketokwasy mogą
zostać wykorzystane do syntezy cukrów bądź innych 
aminokwasów.



Wchłanianie i przemiany tłuszczów

W jelicie cienkim powstaje mieszanina glicerolu, kwasów 
tłuszczowych i w różnym stopniu rozłożonych tłuszczów. Tworzą
one wraz z solami żółciowymi kompleksy zwane micelami, które 
przenikają do komórek nabłonkowych kosmków jelita. Tam 
następuje resynteza tłuszczów obojętnych, których cząsteczki 
zostają opakowane białkami i jako tzw. chylomikrony wydzielone 
do światła naczyń limfatycznych. Transportowane są przez 
limfę, a z limfą mogą dostawać się do krwi.



Czy wiesz, że…?

Większość organizmów nie trawi celulozy, mimo tego gra ona 
ważną rolę jako substancja balastowa,wypełnia i pobudza jelito 
do ruchów perystaltycznych, dzięki czemu papka pokarmowa 
przesuwana jest do kolejnych odcinków przewodu 
pokarmowego. Celuloza jest hydrolizowana przez celulazę. 
Enzym ten syntetyzują niektóre bakterie i pierwotniaki, z którymi 
w symbiozę wchodzą niektóre zwierzęta roślinożerne 
(przeżuwacze, gryzonie, termity).


