
Clasa a XI-a B 

Partea I  

 

Citește cu atenție schema următoare și noteză eventualele întrebări.  

 

Digestia intestinală 

Constă în: 

1.  activități motorii (digestie mecanică, transformări mecanice) 

- asigură amestecul chimului gastric cu sucurile digestive (mișcări de segmentare) 

- impingerea resturilor nedigerate spre intestinul gros (miscari peristaltice) 

2. activități secretorii (digestie chimică) 

- Realizată sub acțiunea: 

* sucului intestinal – produs de glandele intestinale (2-3 l/24h) 

* sucului pancreatic produs de pancreasul exocrin (1,5 l/24 h) 

* bilei (fierii) – produsa de ficat (0,8 l/24 h) 

Transformările chimice au loc sub acțiunea enzimelor din sucurile pancreatic și 

intestinal 

* Enzimele din sucul pancreatic:  

- enzimele proteolitice (tripsinogen transformat in tripsina activa, chimotripsinogen transformat in 

chimotripsina, carboxipeptidaze, elastaza) - descompun proteinele până la oligopeptide și/sau 

aminoacizi  

- enzimele lipolitice (lipaza) – descompun lipidele emulsionate până acizi grași și 

glicerol 

- enzimele glicolitice (amilaza pancreatică) – descompune amidonul până la  maltoză 

* Enzimele din sucul intestinal: 

- enzimele proteolitice (peptidazele - di si tripeptidaze) descompun oligopeptidele (di și 

tripeptidele) până la aminoacizi 

- enzimele lipolitice (lipaza) – descompun lipidele emulsionate  pânî acizi grași și 

glicerol 

- enzimele glicolitice (dizaharidazele) – descompun dizaharidele (zaharoza, maltoza, 

lactoza) până la monozaharide (glucoza, fructoza)  

 

Precizare: Bila (fierea) nu conține enzime, rolul acestei este în emulsionarea grăsimilor și 

activarea lipazelor 

 

Produșii finali ai digestiei: 

- AMINOACIZII –  din digestia proteinelor  

- ACIZII GRASI și GLICEROLUL – din digestia lipidelor  

- MONOZAHARIDELE – din digestia glucidelor  

 

Partea a II-a  

 

A. Pe baza informaților anteriore și a celor prezentate la orele de curs, a informaților din 

manuale și/sau internet completează următoarele tabele  

 

 



Tabel 1 – compoziția sucurilor digestive  

 

Sucul Compoziție 

Saliva   

Suc gastric   

Suc intestinal   

Suc pancreatic   

Bila   

 

Tabel 2 Transformări (digestia) în diverse organe  

  

 Transformări 

mecanice  

Transformări 

fizice  

Transformări 

chimice  

Cavitate bucală    

Stomac     

Intestin subțire     

 

 

B. Pe baza tabelului 1 stabiliți asemănări și deosebiri între:  

a. sucul gastric și intestinal  

b. sucul gastric și sucul pancreatic  

c. sucul pancreatic și sucul intestinal  

d. salivă și sucul gastric  

e. salivă și sucul pancreatic  

 

C. Pe baza tabelului 2 stabiliți asemănări și deosebiri între:  

a. digestia bucală și digestia gastrică 

b. digestia gastrică și digestia intestinală 

c. digestia bucală și digestia intestinală. 

 


