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 Totalitatea modificărilor fizice si 

chimice pe care le suferă 

alimentele pentru 

descompunerea  substanţelor 

chimice complexe in compuşi 

chimici mai simpli, care sa poată 

străbate pereţii intestinului 

 Rolul principal in digestie revine 

substanţelor digestive 

Digestia - definiţie  



Aparatul digestiv 

 Digestia incepe  în gură 

se continuă apoi în 

stomac (gaster), 

intestinul subţire  

(absorbţia hranei 

producându-se numai la 

nivelul intestinului 

subţire).  



Etapele  procesului de digestie 

 Ingerarea alimentelor 

 

 Transformarea alimentelor in 

substanţe simple 

 

 Asimilarea substanţelor simple 

 

 Eliminarea resturilor nedigerabile 

 

 



Digestia la nivelul cavitaţii bucale 

 Se realizează: 

 Fragmentarea alimentelor,  

 Amestecarea alimentelor cu enzima din 
saliva – (amilaza salivara sau ptialina) 

 Are loc descompunerea: 

Amidonul                        dextrina  + maltoza  

 Se formează bolul alimentar – care parcurge in continuare 

faringele, esofagul spre stomac (deglutiţia si tranzitul esofaringian) 

 Atenţie – nu ingeraţi alimente in graba, in condiţii de oboseala si 

tensiune nervoasa (boli digestive)   



Digestia la nivelul stomacului 

 Constă în transformarea bolului 

alimentar în chim gastric, prin: 
- mișcări peristaltice și de 

retropulsie(transformări fizice) 

- activitate secretorie (transformări 

chimice) 

Sucul gastric conține:HCl, enzime, 

mucus. 

Enzime: pepsina, lipaza gastrică, 

labferment, gelatinaza. 



Digestia la nivelul stomacului 

 Pepsina scindează peptidele până la 
albumoze și peptone 

 Lipaza gastrică scindează lipidele până la 
acizi grași și glicerol. 

 Labfermentul coagulează laptele (transformă 

cazeinogenul solubil în paracazeinat insolubil) 

 Gelatinaza hidrolizează gelatina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Digestia la nivelul intestinului subţire 

 Digestia intestinală cuprinde activități motorii și secretorii 

care finalizează digestia (aprox. 3-5 ore). 

Activitate motorie: mișcări de amestec (segmentare) și 

mișcări peristaltice (propulsie) 

Activitatea secretorie constă în acțiunea celor 3 sucuri: 

pancreatic, bila (fierea), intestinal. 

 

 



Digestia la nivelul intestinului subţire 

 Sucul pancreatic conține: apă, bicarbonați, enzime și 
mucus. 

Enzimele sunt: 1.proteolitice- tripsina și chimotripsina, ce 
acționează asupra proteinelor neatacate de pepsină și 
asupra albumozelor și peptonelor, pe care le degradează 
până la stadiul de oligopeptide (aminoacizi); 

carboxipeptidaze, ce degradeaza oligopeptidele până la 
stadiul de tripeptide si dipeptide; elastaza, ce degradeaza 
proteinele fibroase pana la oligopeptide. 

2. lipolitice- lipaza pancreatica, degradează lipidele până la 
acizi grași și glicerol; 

3. glicolitice: amilaza pancreatică, are acțiune mai puternică 
decât cea salivară; degradează amidonul până la stadiul 
de maltoză. 



ABSORBȚIA INTESTINALĂ 

 Substanţele simple, solubile, trec prin peretele intestinal in 

sânge și limfă, datorită adaptărilor intestinului: 

-suprafață mare de contact (cutare puternică a peretelui 

intestinal) de peste 250 mp 

-epiteliu intestinal unistratificat subțire 

-rețea vasculară bogată la nivelul vilozităților 

-mișcări contractile ale vilozităților 

 



ABSORBȚIA INTESTINALĂ 



ABSORBȚIA INTESTINALĂ 

Nutrimentele se absorb prin două tipuri de mecanisme: 

-pasive – difuziune, osmoză și pinocitoză (de la o concentrație mai mare la 

una mai mică/în sensul gradientului de concentrație, de la presiune 

osmotică mică la una mai mare, sub forma unor vezicule de 

grăsime,fără consum de energie) 

-active – cu ajutorul transportorilor specifici (împotriva gradientului de 

concentrație/cu consum de energie furnizată de ATP) 

Absorbția glucidelor- glucoza, galactoza se absorb activ, iar riboza se 

absoarbe pasiv. 



ABSORBȚIA INTESTINALĂ 

Absorbția proteinelor- se face activ și pasiv sub formă de aminoacizi, în 

prima parte a intestinului subțire. 



ABSORBȚIA INTESTINALĂ 

Absorbția lipidelor- se absorb pasiv, prin difuziune, sub 3 forme: 

-pinocitoză,, pentru picături mici de grăsime nedigerată 

-difuziune, pentru glicerol, solubil 

-prin complexe de micelii hidrosolubile, formate din acizi grași insolubili și 

colesterol cu săruri biliare. Aceste complexe, chilomicroni, se desfac la nivelul 

enterocitelor, în acizi grași, ce refac trigliceridele, și săruri biliare  

ce se reîntorc la ficat prin sistemul port. 

Glicerolul trece în sânge, prin sistemul port-hepatic ca și glucoza și 

aminoacizii, iar trigliceridele în limfă. 



ABSORBȚIA INTESTINALĂ 

Absorbția apei și a sărurilor minerale se face la nivelul intestinului subțire și 

la nivelul intestinului gros.Apa se absoarbe pasiv, mai ales în colon. 

Activ se absorb: fierul, sodiul - antrenând și absorbția clorului,  calciul și 

fosforul , sub influența vitaminei D și a parathormonului. 

Absorbția vitaminelor se face în funcție de solubilitatea lor: 

- Vitamine hidrosolubile: complexul B, vitamina C, ce se asorb pasiv 

- Vitamine liposolubile: A, D, E, K, ce se absorb similar lipidelor, prin 

formare de complexe cu sărurile biliare, ajungând apoi la ficat pe cale 

portală. 

- Rezultă, în final, chilul intestinal ,  ce trece prin valvula ileocecală spre 

cecul intestinului gros. 

 



FIZIOLOGIA INTESTINULUI GROS 

 La nivelul intestinului gros sunt activități secretorii, motorii și 

de absorbție.Au loc procese de fermentație și putrefacție, 

datorate florei bacteriene saprofite simbionte, dar nu sunt 

procese chimice. 

 Activitatea secretorie constă în secreția unui mucus cu rol de 

formare și progresie a materiilor fecale. 

 Fermentația are loc în prima parte a intestinului gros, datorită 

florei bacteriene aerobe: E. coli, bacili lactici, ceacționează 

asupra glucidelor nedigerabile, celuloza, pe care le transformă 

până la monozaharide și apoi acid lactic.Flora bacteriană 

aerobă sintetizează și vitamine din complexul B și vitamina K. 



INTESTINUL GROS 



FIZIOLOGIA INTESTINULUI GROS 

 Procesele de putrefacție se desfășoară în partea a doua 

a colonului transvers și în colonul sigmoid, prin acțiunea 

florei bacteriene anaerobe. Bacteriile transformă 

compușii proteici nedigerați, determinând decarboxilarea 

și dezaminarea lor. Rezultă amoniac care, pe calea 

sanguină, ajunge la ficat, unde este neutralizat sub 

formă de uree. 

 Mai rezultă amine: putresceina, cadaverina și substanțe 

toxice: indol, scatol, hidrogen sulfurat, crezoli etc, ce dau 

miros neplăcut materiilor fecale. 

 Din 1000 ml kil intestinal rămân 150 g materii fecale/ zi. 



FIZIOLOGIA INTESTINULUI GROS 

 Defecația este un 

proces de eliminare a 

materiilor fecale, ce 

se desfășoară parțial 

voluntar.participă 

mușchii tubului 

digestiv, dar și drepții 

abdominali, sub 

control cortical. 



Noțiuni elementare de igienă și patologie 
Boli Cauze Simptome Prevenire 

Carie dentară Bacteriene Eroziuni ale dinților, dureri, dinți 

sensibili la variații ale temperaturii 
și la alimente dulci, acide. 

Păstrarea igienei 

mâinilor, igienei dinților, 
igienei alimentației. 
Spălarea fructelor și 

legumelor. 
Evitarea consumului de 

alimente și băuturi din 
surse nesigure, 
neautorizate. 

Evitarea excesului de 
sare, zahăr, grăsimi. 

Reducerea consumului 
de făină albă sau 
înlocuirea ei cu făină 

integrală. 
Evitarea consumului 

exagerat de alcool, 
cafea, tutun, 
condimente, 

Respectarea unei diete 
echilibrate și unui orar al 

meselor. 
Conservarea și 
prepararea alimentelor 

în condiții de igienă. 

Stomatită Microbiene, subst. 

toxice, leziuni, 
hipovitaminoze, consum 
alcool, tutun, alergii. 

Inflamarea mucoasei bucale, 

durere, miros specific, febră, 
dureri da cap etc. 

Enterocolite  Infecțioase (virale, 

bacteriene) 

Inflamații ale intestinelor, colici 

abdominale, febră, frisoane, 
diaree, deshidratare. 

Ciroză hepatică Hepatite cronice, 

alcoolism. 

Distrugerea parenchimului 

hepatic, grețuri, balonări, varice, 
ascită, et. 

Litiază biliară Precipitarea sărurilor 

biliare etc. 

Formarea unor calculi în vezica 

biliară sau pe căile biliare, febră, 
frisoane, icter, blocarea căilor 
biliare. 

Pancreatită Afecțiuni biliare, 

alcoolism, intoxicații. 

Inflamația pancreasului, dureri, 

balonare, vărsături. 



Noțiuni elementare de igienă și patologie 



Schema de combinare corecta a alimentelor 

 Aceasta schema de "bun simt" va arata cum se pot 
combina corect alimente vitale pentru a permite o 
digestie optima, pentru a produce energie si pentru a 
va fortifica organismul.  

 

 Nota  
 Nu trebuie amestecate niciodată proteinele cu carbohidraţii.  

 O salata cu frunze poate fi mâncata împreuna cu orice 
proteine, carbohidraţi sau grăsimi.  

 Grăsimile inhiba digerarea proteinelor. Daca trebuie sa 
mâncaţi o grăsime combinata cu o proteina, mâncaţi si o 
salata de legume combinate. Ii va contrabalansa efectul 
inhibitor asupra digestiei.  

 Nu trebuie sa beţi lichide in timpul mesei sau după masa.  

* Introduse in lista pentru lămurire, dar nu sunt 
recomandate.  






