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TRÁVICÍ  SOUSTAVA 3.
Funkce tenkého střeva



Tenké střevo

 nejdelší oddíl trávicího ústrojí (3 – 5 m), průměr 3 – 4 cm

 navazuje na vrátník a končí v pravé kyčelní jámě –

navazuje na tlusté střevo
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Stěna tenkého střeva

1. sliznice - klky

2. podslizniční vazivo

3. svalovina

4. blána na povrch střeva

sliznice

 tvoří vnitřní vrstvu střeva, 

vytváří výběžky - klky, které 

zvětšují plochu asi na 300m2, 

slouží k vstřebávání živin

 sliznice obsahuje žlázy,

které vytváří trávicí šťávu
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podslizniční vazivo

 jeho funkcí je především bránit průniku škodlivin z trávicí 

soustavy do krevního oběhu

svalovina

 umožňuje peristaltické pohyby – prstencovité stahy 

střeva, které se po několika sekundách uvolní, stah se 

objeví po několika cm, tím se 

potrava posouvá

 peristaltické pohyby jsou 

pomalejší než v žaludku, 

obsah se posouvá 1cm/mim a 

zároveň se promíchává s

trávicí šťávou
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blána na povrch střeva

 hladká, lehká blána, chrání střevo

 v některých úsecích je zpevněna vazivem



Části tenkého střeva

1. dvanáctník

2. lačník

3. kyčelník

dvanáctník

 25 cm dlouhý

úsek tenkého střeva

 úsek nejčastějšího

výskytu vředů 

 vyúsťuje zde vývod:

ze žlučníku a 

ze slinivky břišní



lačník

 tvoří kličky uložené v dutině břišní

kyčelník

 tvoří kličky uložené mezi lopatami kostí kyčelních



Funkce tenkého střeva

1. pohybová 

2. vylučovací

3. vstřebávací

pohybová funkce

 ve střevě dochází k peristaltickým pohybům, 

prstencovitým stahům, které posouvají potravu do dalších 

pasáží a probíhá promíchání obsahu žaludku s trávicími 

enzymy

vylučovací funkce

 ve žlázách uložených ve sliznici tenkého střeva se tvoří 

trávicí šťáva, 

 je zásaditá a denně se jí vytvoří 2 – 3l 



 složení střevní šťávy:

voda

hlen

enzymy erepsin – štěpí bílkoviny

sacharáza, laktáza, maltáza – štěpí glycidy

lipáza – štěpí tuky

vstřebávací funkce

 podstatná část jednoduchých látek se přesouvá ze střeva do 

krevního řečiště

 ke vstřebávání slouží klky



Opakování

1. Popište funkci sliznice tenkého střeva.

2. Jakou funkci má svalovina tenkého střeva.

3. Z kterých orgánů končí vývody ve dvanáctníku.

4. K čemu slouží a z čeho je složena trávicí šťáva 

tenkého střeva.

5. Jaké pH má trávicí šťáva tenkého střeva.

6. Vysvětlete jak probíhají peristaltické pohyby střeva.

7. Jaké části má tenké střevo.
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