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Sammanfattning

Detta examensarbete handlar om mag-tarmkanalen och är uppdelat i två avsnitt.
Den första delen handlar om mag-tarmkanalens uppbyggnad, rent anatomiskt men
också hur den ser ut histologiskt. Histologin är bara ytligt behandlad då den endast
är med som förklaring till vissa händelser inom fysiologin. Den andra delen,
fysiologidelen handlar om de olika delarna i mag-tarmkanalen, deras funktioner
och vad som reglerar dessa. I fysiologiavsnittet behandlas också nedbrytning och
absorption av de olika näringsämnena.

Arbetet är ett fördjupningsarbete i form av en litteraturstudie. Arbetet är tänkt att fungera som
en övergripande sammanställning över mag-tarmkanalen och matspjälkningen där, läsaren
kan få baskunskaper som behövs för vidare studier eller som lektionsunderlag.
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1 Inledning

I detta arbete kommer jag att ta upp mag-tarmkanalens anatomi och fysiologi. Min
tanke när jag började med denna litteraturstudie var att göra en sammanfattning
som tog upp hur mag-tarmkanalen ser ut och vad som händer med maten från det
att vi stoppar i oss den tills dess att den kommer ut igen? Vad händer på vägen?
Hur fungerar ämnesomsättningen? Det visade sig bli ett alltför omfattande
område. Jag fick begränsa mig till hur mag-tarmkanalen ser ut och hur de olika
näringsämnena bryts ned och tas upp mag-tarmkanalens olika delar.
Problemet med källhänvisningar kom så snart jag började skriva. Jag och min
handledare diskuterade detta. Vi kom fram till att den bästa lösningen var att inte
skriva ut några sidhänvisningar till den litteratur som jag har använt. Detta då
texten är nedskriven utifrån kunskap inhämtad från olika böcker och det inte går
att säga att det stycket är hämtat från den boken osv.

2 Syfte

Syftet med mitt examensarbete är att göra en ämnesfördjupning, inom
humanbiologin med inriktning på mag-tarmkanalen, där jag tar upp mag-
tarmkanalens anatomi och fysiologi. Arbetet har inga didaktiska inslag utan är en
ämnesmässig litteraturstudie. Min avsikt är att detta arbete ska ses som en
översikt. En översikt vilken intresserade läsare/lärare kan använda som grund för
fortsatta studier eller som möjlig grund för undervisning. Ambitionen har varit att
skriva så att alla berörda ska kunna läsa och förstå arbetet. För att arbetet inte
skulle bli för stort har jag valt att inte beskriva vissa begrepp. Detta innebär att det
kan underlätta läsandet om läsaren har studerat lite human- och cellbiologi.

2.1 Material

Jag har i min litteraturstudie läst humanbiologiska avsnitt i allmänna
biologiböcker, medicinska lexikon, läroböcker i anatomi, biokemi och fysiologi,
anatomisk bildordbok, anatomi atlas, samt specialiserad anatomibok om
inälvslära.

2.2 Metod

Jag har gjort litteraturstudien utifrån allmänna och specialiserade textböcker. För
att förstå anatomidelen har jag utöver dessa textböcker också använt mig av olika
bilderböcker. Inom framförallt fysiologin kan man hitta olika förklaringar på
samma fenomen. Jag har jämfört, utvärderat och slutligen skrivit ned de hypoteser
som delas av flest författare, i den litteratur som är senast utkommen.
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3 Anatomi

När man studerar anatomi finns det vissa grundregler man
behöver känna till. Det kan t ex gälla lägesbeskrivningar.
När författaren skriver vänster sida avses den sida som
sitter till vänster på kroppen utifrån kroppens synvinkel.
Ex: Vi vet alla att hjärtat sitter till vänster och då menar vi
på vår vänstra sida.

Att vänster sida betyder vår vänstra sida kan tyckas
självklart men kan lätt glömmas bort då man tittar i en
anatomibok, ty där sitter hjärtat till höger sett ur
betraktarens synvinkel.

Jag kommer i arbetet använda svenska namn så långt
som möjligt men ibland finns inga svenska namn och då
använder jag de latinska namnen.

I matspjälkningssystemet ingår mag-tarmkanalen som
uppifrån och ned består av: munhåla, svalg, matstrupe,
magsäck, tunntarm, och tjocktarm. I matspjälknings systemet
ingår också en del organ som tömmer sina sekret i mag-
tarmkanalen. Dessa organ är: spottkörtlarna, bukspottkörteln,
levern och gallblåsan (se figur 1).

Figur 1. Matspjälkningssystemets
placering i kroppen. (Haug m fl. 1993.
Sid 374)

3.1 Munhåla (Cavum oris)

Munhålan begränsas framåt av läpparna, åt sidan av kinderna, uppåt av gommen
och nedåt av muskler som spänner mellan underkäkens sidor. Bakåt förbinds
munhålan med svalget. I munhålan finns tänder, tunga och spottkörtlar vilka
tillhör matspjälkningssystemet.

3.1.1 Tänder (Dentes)

Tanden består av krona (Corona dentis), hals (Collum
dentis), hålighet (Cavum dentis) och rot (Radix dentis) (se
figur 2). Kronan är den synliga delen av tanden. Tandhalsen
är den del som är något insnörd och som omsluts av
tandköttet. Roten är den del av tanden som håller fast tanden.
Tandhåligheten finns i kronans innersta del och fortsätter ned
i roten där den övergår i rotkanalen som öppnar sig i rotens
spets i ett så kallat rotspets hål där nerver och kärl går.

Figur 2. Tvärsnitt av tand. (Moore.
1992. Sid 739)
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Vuxna har 32 st ”permanenta” tänder och barn har 20 st mjölktänder. De
permanenta tänderna fördelas med åtta tänder i vardera över- och underkäkshalva.
Två framtänder, en hörntand, två falska kindtänder och tre äkta kindtänder. För att
förenkla benämningen av tänderna har man numrerat dem med siffrorna 1-8 i
riktning bakåt med början på den främre framtanden. För att skilja på över- och
underkäke har tänderna i överkäken betecknats med + och underkäkens tänder
med -. Även höger och vänster käkhalva skiljs åt, detta genom att sätta +/- framför
siffrorna i vänstra käkhalvan och +/- bakom siffrorna i den högra halvan. För
ytterligare förtydligande se figur 3.

Höger: Vänster:
Överkäke    8+,7+,6+,5+,4+,3+,2+,1+          +1,+2,+3,+4,+5,+6,+7,+8
Underkäke  8- ,7- ,6- ,5- ,4- ,3- ,2- ,1-         -1 ,-2 ,-3 ,-4 ,-5 ,-6 ,-7 ,-8

Figur3. Tändernas beteckningar. (Petrén. 1982. Sid 41)

3.1.2 Tunga (Linguae)

Tungan (Linguae) består av två delar, tungkroppen (Corpus linguae) och
tungroten (Radix linguae). Tungkroppen är den rörliga delen av tungan vilken kan
ses inne i munnen. Tungkroppen smalnar framåt och slutar i tungspetsen (Apex
linguae). Den yta av tungkroppen som vetter uppåt kallas tungrygg (Dorsum
linguae). Långt bak på tungan kan du hitta en V-formad fåra som kallas Sulcus
terminalis (sulcus betyder fåra och terminalis betyder slut, så det svenska namnet
skulle väl bli ”slut fåran” eller liknande). Vid spetsen på V:et finns en liten grop,
Foramen caecum linguae (foramen-öppning, caecum betyder blind, det svenska
namnet blir ungefär ”den blinda tungöppningen”). Gropen markerar den plats där
sköldkörteln har anlagts under fosterstadiet för att sedan växa ned till sin plats i
mitten av halsen. Man kan också se en fåra längs med tungans mitt. Den kallas
Sulcus medianus linguae (”tungans mittfåra”) och markerar gränsen mellan
tungans högra och vänstra muskulatur. (Se figur 4).

På tungan finns också tre olika sorters papiller: trådpapiller (Papillae
filiforme), svampformade papiller (Papillae fungiforme) och vallgravspapiller
(Papillae fungiforme) (Se figur 5). Trådpapiller (Papillae filiforme) är de som
förekommer mest på tungan, de har ett förhornat epitel vilket ger dem en gråaktig
ton. Det är dessa papiller som ger tungan dess sträva yta som kan ”gripa tag” i
tuggorna. Hos rovdjur är dessa kraftigare och fungerar lite som ett rivjärn.
Svampformade papiller (Papillae fungiforme) är lite större än trådpapillerna och
finns spridda över hela tungan men finns mest på tungspetsen och är försedda med
smaklökar. De saknar ett förhornat epitel vilket gör att de är klarröda i färgen.
Vallgravspapiller (Papillae circumvallate) är relativt stora och ligger i rad
framför Sulcus terminalis. I epitelet finns smaklökar som är lika långa som
epitelet är tjockt. Inuti smaklöken finns det långsmala celler vilka kallas för
smaksinnesceller.
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Figur 4. Tungan. (Feneis. 1996. Sid 115) Figur 5. Förstoring av tungans ytskikt. (Feneis. 
1996. Sid 115)

3.1.3 Spottkörtlar (Glandulae oris)

Det finns många små spottkörtlar inbäddade i munhålans
slemhinna. Förutom dessa finns också tre stora, dubbelsidiga
spottkörtlar som tömmer sitt sekret i munhålan. De tre stora
spottkörtlars namn anger också deras läge i munhålan (se bild
6). Öron spottkörtel (Glandula parotis) är den största
körteln och sitter framför, nedanför den yttre hörselgången.
Körteln är hästskoformad och omsluter den bakre delen av
underkäken som böjer av uppåt bakom visdomständerna (det
är framför allt i den som man kan känna att det ”drar” då man
äter något surt). Spottkörteln under underkäken blir
namnet om man översätter dess latinska namn Glandula
submandibularis. Glandulae betyder körtel, sub - under och
mandibularis - underkäken, men körteln sitter inte
underkäken utan i underkäken. Den tredje körteln är
spottkörteln under tungan (Glandula sublingualis). Samma
sak gäller här, lingualis betyder tunga och följaktligen finns
alltså körteln under tungan.

3.2 Svalg (Pharynx)

Svalget (Pharynx) är ett ca. 15 cm långt vertikalt, nedåt något avsmalnande rör.
Svalget har två uppgifter, dels förbinder det näshålan med luftstrupen och dels
förbinder det munhålan med matstrupen. Rörets hålighet är en bit ned tillplattad
och vidgar sig bara då en tugga ska passera.

3.3 Matstrupe (Esophagus)

Matstrupen (Esophagus) är en ca. 25 cm lång och relativt rak, muskulär kanal
mellan svalget och magsäcken. Matstrupen följer ryggraden på väg ned mot, och
genom diafragman. Under diafragman går den bakom leverns vänstra lob och går
in i magsäcken i höjd med det sjunde revbenet (börja räkna uppifrån). Matstrupen
både börjar och slutar med en slutarmuskel. När den övre slutarmuskeln är stängd



5

är matstrupen avstängd från svalget och när den nedre slutarmuskeln (övre
magmunnen) är sluten är matstrupen avstängd från magsäcken.

3.4 Magsäck (Ventriculus)

Magsäcken (Ventrikeln) är formad som ett J där den
högra/inre böjen kallas den mindre kurvaturen/krökningen
(Curvatura minor) och den vänstra/yttre böj en kallas den
stora kurvaturen/krökningen (Curvatura major). Magsäcken
delas in i fem delar: övre magmun (Cardia), magsäcks tak
(Fundus ventriculi), central del av magsäcken (Corpus
ventriculi), magsäckshålrum (Antrum ventriculi) och nedre
magmun (Pylorus) (se figur 7).

Det är i den övre magmunnen (Cardia) som
matstrupen mynnar i magsäcken. Magmunnen ligger inte
vid magsäckens övre ända utan är lite förskjuten ned mot
magsäckens mindre böjning (se figur 7). Den nedre
magmunnen (Pylorus är slutet på magsäcken och gränsar
till tunntarmen.

Figur 7. Magsäcken och
tolvfingertarmen.
(Petrén. 1982. Sid 72)

3.5 Tunntarm (Intestinum tenue)

Tunntarmen är 3-5 meter, ibland kan man se uppgifter på att
tunntarmen är upp till 8 meter lång. Dessa olika uppgifter
beror på om man pratar om levande eller döda personer. Att
längden på tunntarmen hos döda personer kan uppgå till 8
meter beror på att tunntarmens muskulatur inte längre har
kvar sin tonus och därför blir längre. I genomsnitt är
tunntarmens diameter 2-3 cm men detta skiftar beroende på
var i tarmen man mäter. Generellt kan man säga att
tunntarmen får mindre diameter ju närmare tjocktarmen man
kommer. Tunntarmen delas in i tre delar, tolvfingertarmen
(Duodenum), tomtarmen (Jejunum) och den sista delen av
tunntarmen innan tjocktarmen kallas ileum se bild till höger.

Figur 8. Tarmarna.
(Feneis. 1996. Sid 124)

3.5.1 Tolvfingertarm (Duodenum)

Tolvfingertarmen (Duodenum) har fått sitt namn av att den är lika lång som tolv
fingrar är breda dvs. 25-30 cm. Tolvfingertarmens diameter är 3-4 cm, och är den
del av tunntarmen som har ett relativt fixerat läge. Från den nedre magmunnen går
tolvfingertarmen åt höger och böjer sedan åt vänster där den övergår i tomtarmen.
Även tolvfingertarmen delas upp i mindre delar (se figur 7, 9).
Tolvfingertarmens övre del (Pars superior) är ca 5 cm lång och är en aning
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uppsvälld. Den sträcker sig från den övre magmunnen åt höger där den rätvinkligt
böjer av nedåt och övergår i nästa del som kallas tolvfingertarmens nedåtgående
del (Pars descendens). Den nedåtgående delen är ca 7,5 cm lång och löper rakt
nedåt för att sedan kröka 90 grader åt vänster och övergår sedan till
tolvfingertarmens horisontella del (Pars horizontalis). Den horisontella delen är
ca 10 cm och går horisontellt relativt rakt fram och böjer sedan uppåt där den blir
den del som kallas tolvfingertarmens uppåtstigande del (Pars ascendens). Den
uppåt stigande delen är bara ca 2,5 cm lång och stiger uppåt för att sedan böja
sedan kraftigt av nedåt igen.

3.5.2 Tomtarm (Jejunum)

Tomtarmen (Jejunum) har fått sitt namn från det latinska ordet jejunus som
betyder just tom. Det svenska namnet används inte så mycket men är ett
beskrivande namn då tomtarmen ofta står tom. Tomtarmen börjar i den skarpa
nedåtböjen av tolvfingertarmen och fortsätter sedan ringlandes i 1-2 meter.

3.5.3 Avslutande del av tunntarm (Ileum)

Ileum har inget svenskt namn. Den har fått sitt namn efter det grekiska ordet elein
som betyder vecka in. Ileum är alltså den resterande delen av tunntarmen som
sedan övergår i tjocktarmen. Öppningen från ileum in i tjocktarmen är en ca 2 cm
lång tvärställd öppning som dessutom har två klaffar vilka gör att när väl
innehållet har kommit ut i blindtarmen kan det inte tryckas tillbaka till ileum.

3.6 Tjocktarm (Intestinum crassum)

Tjocktarmen är ca 1,5 meter och delas upp i fyra delar: blindtarmen (Cecum),
egentlig tjocktarm (Colon), ändtarm (Rectum) och analkanalen (Canalis analis)
(se figur 8).

3.6.1 Blindtarm (Cecum)

Cecum (blindtarmen) finns nedanför ileums öppning in i tjocktarmen. Det är en
relativt vid och asymmetrisk säck med bredden 5-7,5 cm och längden 4-7 cm.
Från cecums nedre del utgår ett bihang (Appendix vermiformis). Bihanget har en
tjocklek som en blyertspenna och varierar i längd. Genomsnittlig längd är 8 cm
men kan variera mellan 2-20 cm. Det är detta bihang som opereras bort när vi lite
slarvigt säger att vi har tagit bort blindtarmen.

3.6.2 Egentlig tjocktarm (Colon)

Colon (egentliga tjocktarmen) är tjocktarmens längsta del. Den kan delas upp i 4
delar: uppåtstigande tjocktarm (Colon ascendens), tvärgående tjocktarm (Colon
transversum), nedåtgående tjocktarm (Colon descendens), slingrande tjocktarm
(Colon sigmoideum) (se figur 8). Uppåtstigande tjocktarm (Colon ascendens).
heter den första delen av tjocktarmen och är belägen ovanför blindtarmen på
bukens högra sida. Den går från blindtarmen rakt upp ca 15 cm där den vid
leverns högra lob gör en skarp böj och övergår i Colon transversum. På svenska
heter den tvärgående tjocktarm. Den tvärgående delen av tjocktarmen är ca 0,5
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meter lång och hänger i en båge över buken från höger till vänster. I bukens
vänstra del böjer den av nedåt och övergår i nästa del som heter nedåtgående
tjocktarm (Colon descendens). Den nedåtgående delen av tjocktarmen är 25-30
cm lång och går nedåt i bukens vänstra del. Där övergår den i en del som kallas S-
formad del av tjocktarm (Colon sigmoideum). Till skillnad från de övriga
övergångarna är denna diffus. Den S-formade nedre delen av tjocktarmen är en S-
formad slinga som går från den nedåtgående delen av tjocktarmen ner till
ändtarmen. Den är ca 40 cm lång.

3.6.3 Ändtarm (Rectum) och anal kanal (Canalis analis)

Ändtarmen (Rectum) är 10-12 cm lång och löper nedåt mot anal kanalen. Anal
kanalen (Canalis analis) är ca 2-4 cm lång och går mellan ändtarmen och anus.
Utanför tarmväggen i anal kanalen är det cirkulära muskellagret förtjockat. Denna
förtjockning av den glatta muskulaturen kallas för den inre analsfinktern (m.
sphincter ani internus). Utanför denna finns också en tvärstrimmig viljestyrd
muskel som kallas för den yttre analsfinktern (m. sphincter ani externus).

3.7 Bukspottkörtel (Pancreas)

Bukspottkörteln (Pancreas) är, efter levern, kroppens största körtel.
Bukspottkörteln är en klubbliknande struktur som ligger i bukhålans övre del. Den
ligger på tvären från tolvfingertarmens böj till mjälten. Dess mått är: längd 15-20
cm, höjd ca 5 cm och tjockleken är 2-3 cm. Bukspottkörteln kan indelas i tre
delar: bukspottkörtelhuvudet (Caput pancreatis), bukspottkörtelkroppen (Corpus
pancreatis) och bukspottkörtelsvansen (Cauda pancreatis) (se figur 9).
Bukspottkörteln har två utförsgångar den ena, bukspottkörtel gången (Ductus
pancreaticus), börjar i bukspottkörtelsvansen, går genom hela körteln och mynnar
tillsammans med gallgången i tolvfingertarmen via större tolvfingerspapillen
(Papilla duodeni major). Den andra gången, bukspottkörtelns hjälpgång (Ductus
pancreaticus accesorius) börjar i bukspottkörtelns huvud och mynnar också den i
tolvfingertarmen men genom den mindre tolvfingerpapillen (Papilla duodeni
minor).

Figur 9. Bukspottkörteln och tolvfingertarmen. (Feneis. 1996. Sid 129)
Bukspottkörtelhuvudet (Caput pancreatis) är den del av bukspottkörteln som är
bred och fyller ut tolvfingertarmens böj. Bukspottkörtelkroppen (Corpus
pancreatis) är den del som sträcker sig från bukspottkörtel huvudet och vänster,
uppåt, bakåt mot bukspottkörtel svansen. Bukspottkörtelsvansen (Cauda
pancreatis) är den vänstra avsmalnande delen.
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3.8 Lever (Hepar)

Levern (Hepar) är kroppens största körtel och väger ca 1,5 kg. Den ligger tätt
under diafragman. Framifrån ser man att levern delas in i två lober, högra
leverloben (Lobus hepatis dexter) och vänstra leverloben (Lobus hepatis sinister).
Man kan lätt se gränsen mellan de två loberna, gränsen är egentligen ett ligament,
leverns skärformade band (Ligamentum falciforme hepatis) (Se figur 10).

Figur 10. Levern. (Petrén 1982. Sid 93) Figur 11. Gallblåsa och 
gallvägar. (Feneis. 1996. Sid 135)

3.9 Extrahepatiska gallgångar

Med de extrahepatiska gångarna menas: gemensamma levergången (Ductus
hepaticus communis), gallblåsan (Vesica biliaris), gallblåsegången (Ductus
cysticus) och den gemensamma gallgången (Ductus choledochus) (se figur 11
ovan).

3.9.1 Gemensamma levergången (Ductus hepaticus communis)

Gemensamma levergången (Ductus hepaticus communis) är 3-4 cm lång och är en
förening av två levergångar. Den förenas med gallblåsegången (Ductus cysticus)
och bildar då gemensamma gallgången (Ductus choledochus). Dess uppgift är att
leda galla från levern där den tillverkas till tunntarmen.

3.9.2 Gallblåsa (Vesica biliaris)

Gallblåsan (Vesica biliaris) ligger på baksidan av levern och sticker ut lite vid
leverns undre rand. Gallblåsan är ett relativt litet päronformat organ med en längd
på 7-10 cm och en bredd på 3 cm på det tjockaste stället. Även gallblåsan kan
delas in i tre delar: gallblåsans botten (Fundus vesicae biliaris), gallblåsans kropp
(corpus vesicae biliaris) och gallblåsans hals (Collum vesicae biliaris).
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Gallblåsans botten (Fundus vesicae biliaris) är den brett rundade delen av
gallblåsan som vanligtvis sticker fram vid leverns undre rand. Gallblåsans kropp
(Corpus vesicae biliaris) är gallblåsans cylinderformade del som uppåt smalnar
av. Gallblåsans hals (Collum vesicae biliaris) är en S-formad gång som löper
nedåt för att övergå i gallblåsegången (Ductus cysticus).

3.9.3 Gallblåsegången (Ductus cysticus)

Gallblåsegången (Ductus cysticus) är vanligen 3-4 cm lång och är fortsättningen
på gallblåsans hals (Collum vesicae biliaris). Den förenar sig med gemensamma
levergången (Ductus hepaticus communis) och bildar gemensamma gallgången
(Ductus choledochus). Dess uppgift är att leda galla från gallblåsan där den lagras
då galla producerats men nedbrytning inte sker i tolvfingertarmen.

3.9.4 Gemensamma gallgången (Ductus choledochus)

Gemensamma gallgången (Ductus choledochus) är ca 7-9 cm lång och börjar där
gallblåsegången (Ductus cysticus) och den gemensamma levergången (Ductus
hepaticus communis) förenar sig. Den löper sedan nedåt mot bukspottkörteln
(Pancreas) för att tillsammans med bukspottkörtelgången (Ductus pancreaticus),
mynna i tolvfingertarmen via större tolvfingerspapillen (Papilla duodeni major).

4 Fysiologi

I följande avsnitt beskrivs vad som händer med maten i de olika delarna av
matspjälkningskanalen. Först ges en kort översikt över vilka funktioner
matspjälkningsprocessen har och hur matspjälkningssystemet är uppbyggt. Mag-
tarmkanalens inre uppbyggnad är väldigt varierande beroende på var man är i
kanalen men större delen av mag-tarmkanalen har samma generella uppbyggnad.
Inifrån och ut består mag-tarmkanalens vägg av fyra delar: slemhinnan (Mucosa),
lagret under slemhinnan (Submucosa), yttre muskellagret (Muscularis externa)
och det yttersta lagret, bukhinnan, (Serosa). Översikt se figur 12.

Slemhinnan (Mucosa) kan i sin tur delas upp i tre delar, innerst finns ett
lager med epitelceller (de celler som täcker slemhinnan) Epitelcellerna har olika
funktioner antingen deltar de i absorptions processen eller också producerar och
utsöndrar de sekret eller hormoner. Utanför epitelcellslagret kommer ett
bindvävslager som innehåller små blodkärl, lymfvävnad och nervfibrer (Lamina
propria). Ytterst i slemhinnelagret (Mucosan) finns ett tunt lager glatt muskulatur
(Muscularis mucosae) vars kontraktioner gör att veckningen av slemhinnelagret
ökar och därmed också absorptions ytan. Lagret  under slemhinnan
(Submucosa) består av bindväv. Här hittar man tarmväggens större blodkärl och
här finns också en nervsträng (Meissner´s plexus).
I vissa delar av mag-tarmkanalen
kan man här hitta olika körtlar. Det
yttre muskel lagret (Muscularis
externa) består av två lager glatt
muskulatur. Det inre lagret är
cirkulärt och minskar alltså lumen
(lumen betyder i det här
sammanhanget tarmens hålighet)
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då det kontraheras. Det yttre lagret
består av längsgående fibrer
som förkortar tarmens längd vid
kontraktion. Dessa två tillsammans
ger tarmen dess blandnings- och
transportrörelser. Mellan
muskellagren finns det nätverk av
nervceller (Auerbach´s plexus)
dessa bildar synapser med
varandra och med nervceller i
submucosan. Dessa nervnätverk
har avgörande betydelse i
regleringen av
matspjälkningskanalens aktiviteter.
Det yttersta lagret (serosa) är ett enkelt lager av epitelceller vilka är en del av
bukhinnan. Detta lager går sedan över i en upphängningsanordning som kallas
tarmkäxet. Cellerna i detta yttersta lager producerar en vätska som minskar
friktionen mellan matspjälkningsorganen och andra intilliggande organ.

4.1 Matspjälkningsprocesserna och deras reglering

Matspjälkningsprocessen kan delas upp i fyra delar: mekaniska funktioner,
sekretion, enzymatisk spjälkning och absorption. De mekaniska funktionerna
innebär bland annat tuggning och de rörelser som den glatta muskulaturen gör för
att blanda och transportera maten genom mag-tarmkanalen. Sekretion betyder att
körtelcellerna i matspjälkningssystemet producerar enzymhaltigt sekret som
tillförs lumen så att spjälkningen kan äga rum. Enzymatisk spjälkning som ökar
hastigheten på nedbrytningen av kolhydrater, proteiner och fetter till mindre
molekyler. Absorption, de mindre molekylerna transporteras tillsammans med
vatten, joner och vitaminer till cirkulations- och lymfsystemet.

Matspjälkningsprocesserna regleras så att tillförda näringsämnen spjälkas
och absorberas med maximal effekt, oberoende av hur mycket vi äter.
Matspjälkningsprocesserna stimuleras främst av näringsämnen,
nedbrytningsprodukter, pH, irritation av slemhinnan och utvidgning av mag-
tarmkanalen. Regleringen av matspjälkningsprocesserna kan delas in i tre faser:
huvudfas, ventrikelfas och tarmfas. Dessa beteckningar syftar på var reflexen
utlöses, inte vilken del av mag-tarmkanalen som påverkas. Alla delar av mag-
tarmkanalen påverkas under de tre faserna. Huvudfas kallas den fas då
förändringar i sekretion och mekaniska funktioner sker innan maten har kommit
ned i magsäcken. Förändringarna utlöses genom t ex lukt, syn, smak o s v.
Ventrikelfasen är den fas där förändringarna sker då maten kommit ned till
magsäcken (ventrikeln). Förändringarna stimuleras främst av att magsäcken
utvidgas. Tarmfasen är alltså den fas där förändringarna stimuleras av främst
volym- och sammansättnings förändringar i tunntarmen.

Det finns två olika sorters reglering av matspjälkningsprocessen: nervös
reglering och hormonstyrd reglering. Kort kan man säga att saliv sekretionen styrs
av en autonom reglering som kan stimuleras av yttre faktorer så som syn och
luktintryck. Magsäckens sekretion och kontraktioner styrs lika mycket av nervösa
och hormonella mekanismer. Bukspottkörtelns och gallans tömning till tarmen
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styrs främst via hormoner och tunntarmens rörelser främst av korta lokala
reflexer.

4.1.1 Nervös reglering

Den nervösa regleringen av aktiviteten i matspälkningskanalen kan ske på två sätt,
med hjälp av korta reflexer eller med hjälp av långa reflexer.

Korta reflexer. Mag-tarmkanalen har ett eget nervsystem som kallas det
enteriska systemet. I det enteriska systemet ingår de nervflätorna som står nämnda
ovan, Meissner´s plexa (finns i lagret under slemhinnan (submucosa)) och
Auerbach´s plexa (finns mellan det cirkulära och det längsgående muskellagren i
Muscularis externa). Dessa två nervflätor har nervceller som bildar synapser med
varandra, med glatta muskelceller eller med nervceller i den andra nervflätan. För
att den lokala nervregleringen av sekretion och muskel kontraktioner ska fungera
måste de två nerv flätorna innehålla: sinnesceller, motoriska nervceller och
nervceller som överför impulser från sinnescellerna till de motoriska cellerna.
Sinnescellerna måste finnas för att förändringar i mag-tarmkanalens innehåll eller
en eventuell utvidgning av tarmväggen ska kunna uppfattas. Det måste också
finnas nervceller som överför information från sinnescellerna till de motoriska
cellerna. Dessa impulser går från nervcell till nervcell både uppåt och nedåt i
tarmväggen vilket innebär att en stimulering av tarmens övre del kan resultera i en
kontraktion både i tarmens nedre del och i magsäcken. De motoriska cellerna
måste finnas för att både de glatta muskelcellerna och de magsafts- eller hormon
producerande epitelcellerna ska innerveras.

Långa reflexer. Förutom att aktiviteten i matspjälkningskanalen regleras av
de korta reflexerna regleras de också av de långa. De långa reflexerna är de
autonoma reflexer som löper i långa nervbanor mellan mag-tarmkanalen och det
centrala nervsystemet (CNS). Sinnescellerna i dessa banor finns främst i mag-
tarmkanalen men också i andra delar av kroppen (t ex i ögat). De postganglionära
nervfibrerna i det parasympatiska systemet består till största del av
matspjälkningskanalens egna nervflätor, medan de postganglionära sympatiska
nervfibrerna bildar synapser med dessa nervflätors nervceller. Det parasympatiska
systemet påverkar alltså aktiviteten i matspjälkningskanalen genom dess egna
nervflätor. I det parasympatiska systemet frisätts acetylcholin vid nervändslut som
stimulerar sekretionen och de mekaniska funktionerna. Det är vid lugna
situationer som påverkan kommer från de parasympatiska nervfibrerna.
Aktiviteten i de sympatiska fibrerna dominerar däremot vid en flykt- eller
kampsituation. Då frisätts noradrenalin som hämmar sekretionen och de
mekaniska funktionerna.
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4.1.2 Hormonstyrd reglering

Bland epitelcellerna i matspjälkningskanalen finns det endokrina (insöndrande)
körtlar som producerar hormoner. De endokrina cellerna stimuleras genom
kemisk påverkan från matspjälkningskanalens innehåll eller av de korta eller
långa reflexerna och producerar då ett eller flera hormon (t ex gastrin,
cholecystokinin, sekretin) som transporteras ut till blodet. Blodet transporterar
hormonerna till sina målceller där de hämmar eller stimulerar aktiviteten i
matspjälkningskanalen.

4.2 Munhåla (Cavum oris)

I munhålan tuggas maten sönder och blandas med saliv. Saliven produceras främst
av de tre stora spottkörtlarna. Det produceras 1-2 liter saliv per dygn. Saliv består
till drygt 99 % av vatten, resterande del är joner och organiska föreningar så som
mucin, amylas och andra bakterieangripande enzymer. Mucin produceras av
spottkörtlarna och av epitelceller i övriga mag-tarmkanalen och är en seg
trögflytande vätska vilken fungerar som smörjmedel. Amylas är ett enzym som
spjälkar kolhydrater.

Salivsekretionen regleras främst genom långa, autonoma reflexer. Vid stress
leder aktiviteten i de parasympatiska fibrerna till att saliven blir tjock och
salivsekretionen liten. Vid lugna förhållanden leder aktiviteten i de sympatiska
fibrerna till en stor sekretion av ett tunnflytande sekret.

4.3 Svalg (Pharynx)

Sväljningsprocessen är en relativt komplicerad process. Den börjar med att den
söndertuggade maten pressas uppåt bakåt mot svalget och stimulerar tryckkänsliga
sinnesceller, att skicka signaler till sväljningscentum som sitter i förlängda
märgen. Här samordnar sväljningscentrat de ca 20 muskler som ska kontraheras
och slappna av i rätt ordning för att tuggan ska kunna passera ned genom svalget
och ned i matstrupen. Vid sväljningen upphör också andningen för ett kort
ögonblick och struplocket fälls ned.

4.4 Matstrupe (Esophagus)

När maten har passerat svalget stängs matstrupens övre slutarmuskel och
andningen återupptas. Sväljnings centrum utlöser sedan en våg av nedåtgående
rörelser i det cirkulära muskellagret. Det är denna våg av nedåtmatande rörelser
som kallas peristaltik.

4.5 Magsäck (Ventriculus)

Magsäckens viktigaste funktion är att lagra maten. Maten som kommer ned till
magsäcken blir liggande centralt i magsäckens övre del. Eftersom kontraktionerna
i magsäcken är relativt svaga kan det ta 1-2 timmar innan maten är ordentligt
blandad med magsaften. Amylasen från saliven kan därför verka ca 1 timme innan
magsäcksinnehållet blir för surt för att amylaset ska kunna vara aktivt. Det är först
när maten kommit ned till de nedre delarna av magsäcken som den är fullständigt
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blandad med saltsyra och pepsin och då kan pepsinet börja bryta ned proteinet. I
magsäckens väggar finns körtlar som producerar magsaft (parietalceller,
huvudceller, bägarceller o s v.). Magsaften består av mucin (slem), saltsyra och
pepsinogen (förstadie till pepsin). Saltsyran är inte direkt nödvändig för
matspjälkningen men har uppgifter som underlättar för spjälkningen såsom:

* Omvandla pepsinogen till pepsin.
* Surgöra magsäcks innehållet. För att pepsinet ska kunna bryta ned kollagenet

(ingår i bindväv som omger musklerna i kött) så att muskelcellernas protein i sin
tur kan brytas ned måste miljön vara sur.

* Verka avdödande på de mikroorganismer som följer med maten ned till
magsäcken.

Magsäckens kontraktioner är peristaltiska och har som huvudfunktioner att
sönderdela matklumparna till mindre bitar och blanda dem med magsaft och att
kontrollera tömningshastigheten till tunntarmen. När maten har blandat sig med
magsaften och blivit helt sönderdelad kallas den halvflytande massan för chymus.

4.5.1 Reglering av magsäckens kontraktioner

Kontraktionerna sker ca tre gånger per minut, kontraktionerna börjar i fundus och
fortplantar sig nedåt i magsäcken med ökande hastighet. Detta gör att innehållet i
magsäckens hålrum (Antrum) sätts under tryck och några milliliter chymus trycks
ut genom nedre magmunnen ut i tolvfingertarmen. Hur mycket chymus som
pressas ut bestäms av öppningsgraden på den nedre magmunnen och på hur stark
kontraktionen är. Regleringen är en relativt komplicerad mekanism. I den övre
delen av magsäcken sitter det glatta muskelceller och det är i dessa cellers
membran som det sker svängningar i membranpotentialen som fortplantar sig från
muskelcell till muskelcell. Men denna stimuli är inte tillräcklig för att
receptorpotentialen ska överstiga tröskelvärdet så att muskelkontraktioner kan
utlösas.

Det finns två signaler från magsäcken som stimulerar en snabbare tömning
av magsäcken dels nervösa- och dels hormonella signaler.

De nervösa signaler som påskyndar tömningen uppkommer genom att
sinnesceller i magsäcken aktiveras då magsäcken utvidgas och detta utlöser både
långa och korta reflexer. De korta går i magsäcksväggen och de långa går via det
parasympatiska systemet och frisätter alltså acetylcholin. Detta gör att
kontraktionerna blir kraftigare och tömningen snabbare.

Den hormonella stimuleringen sker genom att gastrin utsöndras och
påskyndar magsäckens tömning även om gastrin mest påverkar produktionen av
magsaft. Förutom signalerna från magsäcken bestäms magsäckens tömning av
signaler från tolvfingertarmen, så att magsäcken inte tömmer större portioner än
tolvfingertarmen hinner spjälka. Det finns även här både nervösa och hormonella
faktorer som hämmar tömningen. Sinnescellerna i tolvfingertarmen påverkas på
olika sätt t ex genom ökad koncentration av peptider, ökat tryck, ökad osmolalitet.

De aktiverade sinnescellerna påverkar det centrala nervsystemet som ökar
aktiviteten i de sympatiska nervfibrerna till magsäcken och hämmar aktiviteten i
de parasympatiska nervfibrerna till magsäcken, detta gör att magsäckens tömning
fördröjs. Högt fettinnehåll i tolvfingertarmen gör också att tömningen blir
långsammare, detta är väldigt viktigt eftersom fettnedbrytningen sker med hjälp
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av galla just i tolvfingertarmen. Om halten vätejoner blir för hög fungerar inte
enzymerna i tunntarmen och nedbrytningen hämmas, det är därför nödvändigt att
neutralisera syran innan nytt chymus kan tömmas till tolvfingertarmen.

4.5.2 Magsaftproduktion

Även magsaftproduktionen regleras både hormonellt och nervöst. Den nervösa
regleringen sker även här både i korta och långa reflexbanor och dess stimulering
påverkas ungefär lika mycket av de korta och de långa reflexerna. De sensoriska
nervändsluten stimuleras genom magsäckens utvidgning och av peptider och
proteiner. Impulserna går vidare till CNS och detta leder till ökad aktivitet i
vagusfibrerna till magsäcken. Både vid de långa och korta reflexerna slutar
nervfibrerna nära körtelcellerna där de frisätter acetylcholin som stimulerar
sekretionen. Den hormonella stimuleringen sker genom att peptider, som bildats
vid nedbrytningen av protein, verkar på de gastrinproducerande cellerna. Gastrin
stimulerar parietalcellernas saltsyraproduktion. En mycket sur miljö hämmar
gastrinproduktionen vilket leder till hämmad saltsyra produktion, denna mekanism
är mycket viktig för att förhindra en alltför stor saltsyraproduktion. Tre substanser
verkar direkt på magsaftproduktionen: gastrin, histamin och acetylcholin. Dessa
substanser fäster på körtelcellernas receptorer och sekretionen stimuleras.
Acetylcholin stimulerar alla celltyper, gastrin och histamin stimulerar särskilt
sekretion av saltsyra. Hämningen av magsaftproduktionen sker på liknande sätt
som hämmandet av magsäckens kontraktioner.

4.6 Bukspottkörtel (Pancreas)

Bukspottkörteln producerar inte bara matspjälkningssafter (bukspott) utan har
också en endokrin (utsöndrar direkt till blodet) del som producerar hormoner t ex
insulin och glukagon. Bukspottkörtelns exokrina (utsöndrar via utförsgång till
mag-tarmkanalen) del producerar ca 1,5 liter basisk, enzymrik
matspjälkningsvätska. Som nämns i anatomidelen töms bukspottet i
tolvfingertarmen genom den mindre och den större tolvfingertarmspapillen.
Bukspottkörtelns vätska är basisk eftersom den innehåller mycket HCO3

-. Att
vätskan är basisk är nödvändigt då tolvfingertarmens slemhinna annars skulle
skadas av magsäckens mycket sura magsaft. En annan viktig egenskap som det
basiska bukspottet har är att neutralisera magsäckssaften så att pH blir optimalt,
för bukspottsenzymerna i tunntarmen. Förutom HCO3

- producerar den exokrina
delen också enzymer som bryter ned protein (framförallt trypsin, chymotrypsin
och karboxypeptidas), fett (colipas, pancreaslipas, fosfolipas och kolsterylester
hydrolas) och kolhydrater (á-amylas). De proteinnedbrytande enzymerna
utsöndras i inaktiv form. Detta därför att enzymernas aktiva form kan orsaka
vävnadsskador. Det är då nödvändigt att enzymerna inte blir aktiva förrän de har
hamnat i tarmen, där näringsämnena finns. Det kolhydratspjälkande enzymet á-
amylas utsöndras däremot i sin aktiva form till tolvfingertarmen och har samma
nedbrytande verkan som α- amylas som finns i saliven. Av namnen på de olika
lipaserna kan vi se att de angriper olika sorters fett. Triglycerolhydrolas angriper
t ex triglycerider för att spjälka bort två fria fettsyror och lämna en monoglycerid,
kolesterolester hydrolas spjälkar kolesterolestrar och det bildas då fria fettsyror
och kolesterol.
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4.6.1 Bukspottsekretionens reglering

Den hormonella stimuleringen av körtelcellerna är den stimulering som betyder
mest för bukspottsekretionens reglering. Det är hormonerna sekretin och
cholecystokinin (CCK) som stimulerar ökad sekretion av HCO3

- respektive ökad
sekretion av enzymer.

Vätejoner som kommer med chymus ned till tolvfingertarmen gör att
sekretin frisätts. Sekretin stimulerar ökad sekretion av HCO3

- som neutraliserar
den sura chymus. Om chymus inte neutraliseras kan den orsaka slemhinnan stor
skada.

CCK stimulerar enzymfrisättningen. CCK frisätts när fett och peptider från
proteinnedbrytningen kommer i kontakt med tolvfingertarmens epitel. Även denna
mekanism är självgående. Då näringsämnen kommer till tolvfingertarmen frisätts
CCK som i sin tur kommer att öka enzymsekretionen. Mer enzymer bildas vilka
kan spjälka näringsämnen vars nedbrytningsprodukter stimulerar CCK frisättning
o s v...

4.7 Gallproduktion

I levern bildas gallsyror från kolesterol. Gallsyrorna binds till speciella
aminosyror och det bildas då sk gallsalter. Gallasyorna samlas sedan i gallblåsan
där den lagras och koncentreras. När nedbrytningen börjar i tolvfingertarmen drar
gallblåsan ihop sig och gallan töms genom gallgången, ut i tolvfingertarmen.
Gallsalterna är inte fettlösliga och kan därför knappast alls absorberas från
tunntarmen. Detta är viktigt då gallsalterna är verksamma i hela tunntarmen innan
ca 95% av gallsalterna sugs upp aktivt i slutet av tunntarmen. De går via blodet
tillbaka till levern för återanvändning. Även gallan är rik på HCO3

- som
produceras av celler i gallgångarna.

4.7.1 Gallsekretionens reglering

Hur mycket galla som produceras är beroende av hur mycket gallsalter
levercellerna har tillgång till. Ju högre koncentration av gallsalter det är i blodet,
desto mer gallsalter utsöndras av levercellerna. Mellan måltiderna lagras gallan i
gallblåsan vilket innebär en lägre koncentration gallsalter i blodet och det i sin tur
innebär en minskad produktion av galla.

Även gallans produktion av HCO3
- stimuleras av gastrin vars frisättning

stimuleras på samma sätt som i bukspottkörteln. Gallblåsans kontraktion
stimuleras av cholecystokinin som frisätts när fett kommer till tolvfingertarmen.

4.8 Tunntarm (Intestinum tenue)

Det är framförallt i tunntarmen som spjälkning och absorption av näringsämnen
sker. Tunntarmens peristaltiska rörelser kallas för segmenteringsrörelser och har
till uppgift att sönderdela chymus ytterligare och föra det mest framåt, men också
bakåt. I tarmen blandas chymus väl med magsaften. När chymus kommer till
slutet av tunntarmen utvidgas tarmen och ringmuskeln som finns här slappnas av
så att innehållet kan tömmas ut till tjocktarmen. När chymus kommer till
tjocktarmen utvidgas förstås även denna del av tarmen, vilket gör att ringmuskeln
stänger till förbindelsen och en återströmning av chymus förhindras. För att
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absorptionen av de olika näringsämnena ska vara effektiv har tunntarmen veck
som har en ytförstorande funktion. Den inre ytan av tarmen är starkt veckad.
Vecken är täckta av små utskott, tarmvilli/tarmludd. På tarmvilli sitter dessutom
små hårliknande utväxter som kallas mikrovilli (se figur 13). Denna konstruktion
innebär en ytförstoring, vilkengör att tarmens absorptionsyta hos en vuxen person
är ca. 200 m2!

Figur 13. Tvärsnitt av tunntarm. (Campbell. 1993. Sid 806)

Körtlarna i tunntarmen producerar 1,5 liter tarmsaft per dag. Detta sekret består av
vatten, joner och slem. Förutom detta producerar enterocyterna (epitelcell i
tarmens slemhinna) även matspjälkningsenzymer. Dessa enzym utsöndras inte i
tarmlumen utan är aktiva vid absorption eller vid nedbrytning i anslutning till
enterocytens cellmembran.

4.8.1 Nedbrytning och absorption av kolhydrater

Kolhydrater är det som vi i vardagligt tal kallar sockerarter. Det finns två sorters
kolhydrater; sammansatta och enkla. De enkla (monosackarider), som utgör
byggstenar för de sammansatta, är t ex glukos, fruktos och galaktos. Exempel på
sammansatta sockerarter (poly- eller di-sackarider) är sackaros (sammansatt av
glukos och fruktos), maltos (glukos+glukos) och laktos (glukos+galaktos). För att
absorption av kolhydrater ska vara möjlig måste de brytas ned till
monosackarider, detta sker i två steg:

* Spottkörtlarna och framförallt bukspottkörteln producerar á-amylas. Detta
spjälkar polysackarider till disackarider som t ex maltos.

* I mikrovilli finns enterocyter som producerar enzymer (t ex sackras, maltas,
laktas) som spjälkar disackarider (sackaros, maltos, laktos) till monosackarider(t
ex glukos, fruktos, galaktos).

Fruktos passerar över enterocytens membran genom passiv transport (diffussion).
Glukos och galaktos transporteras dock indirekt aktivt in i cellen. Glukos och
galaktos kan endast passera genom enterocytmembranet om en natriumjon
samtidigt går genom membranet (sk co-transport). Den negativa potentialen och
låga koncentrationen av Na+ inne i enterocyten gör att Na+ diffunderar in. Att
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detta kallas aktiv transport beror på att cellen måste använda ATP för att kunna
pumpa ut Na+ ur cellen så att Na+-koncentrationen inne i cellen fortsätter att vara
så låg så att diffussionen av Na+ hålls konstant.

4.8.2 Nedbrytning och absorption av proteiner

Proteiner består av aminosyror. Aminosyrorna kan kopplas ihop till långa kedjor.
Bindningarna mellan aminosyrorna kallas peptidbindning. Två aminosyror som
hålls ihop med en peptidbindnig kallas för en dipeptid, tre för en tripeptid fyra
eller fler kallas polypeptider. Långa polypeptidkedjor kallas för proteiner.
Proteinets nedbrytning börjar i magsäcken där den starka saltsyran denaturerar
proteinerna. I magsäcken aktiveras pepsinogenet och blir då pepsin. Pepsinet
kommer i och med denatureringen åt peptidbindningarna och nedbrytningen kan
börja. Från bukspottkörteln avsöndras flera proenzym. Dessa aktiveras i
tolvfingertarmen och bildar då enzymerna trypsin, chymotrypsin, elastas och
karboxypeptidas. Nedbrytningsprodukterna är i huvudsak fortfarande polypeptider
och nästa steg i nedbrytningen sker i anslutning till enterocyterna. Här angrips
peptiderna av aminopeptidaser och dipeptidaser, vilket ger kortare peptidkedjor
och fria aminosyror. Proteiner absorberas i form av fria aminosyror, di- och
tripeptider av enterocyten. Transporten av proteiner liknar i mycket den aktiva co-
transporten av kolhydrater.

4.8.3 Nedbrytning och absorption av fetter

Till gruppen fetter räknas triacylglycerol (triglycerider), fosfolipider och steroider
(t ex kolesterol). Upp till 90% av det fett vi får i oss varje dag består av
triacylglycerol resterande 10% består av kolesterol, fosfolipider, kolesterylestrar
och fria fettsyror.
Triacylglycerol består av en glycerolmolekyl som har tre fettsyror kopplade till sig
(se figur 14).

Figur 14. Triacylglycerol

Den största nedbrytningen av fettet sker i tunntarmen. I tarmen angrips fettet av
gallsalter som emulgerar fettet. Lipaset som produceras i bukspottkörteln,
pancreaslipaset, angriper de små fettdropparna genom att ta bort fettsyrorna på kol
1 och 3 på triacylglycerolen. Bukspottkörteln utsöndrar även colipas. Colipaset
hjälper pancreas lipaset att haka fast sig på de små fettdropparna.Gallsalterna
bildar nu tillsammans med dessa ämnen miceller. Micellernas hydrofoba delar



18

vänds inåt och dess hydrofila delar utåt. Micellerna är alltså vattenlösliga och
närmar sig det orörda vattenskiktet utanför enterocyten, där fettsyrorna och
monoglyceriderna slutligen diffunderar in i enterocyten. De korta och medellånga
fettsyrorna behöver inte hjälp av miceller för att tas upp av enterocyten. Fetterna
tas upp av enterocyterna i form av fria fettsyror, fritt kolesterol och 2-
monoacylglycerol. Inne i enterocyten aktiveras de långa fettsyrorna genom att en
CoA kopplas på. Därefter återbildas triacylglycerol och kolesterylester. De korta
och medellånga fettsyrorna undgår detta och släpps ut i blodet. De nysyntetiserade
triacylglycerol- och kolesterylestermolekylerna är mycket hydrofoba och klumpar
i hop sig och kläds med ett tunt lager av protein. Dessa proteinklädda klumpar
kallas chylomikroner. I cellens Golgiapparat samlas och packas chylomikronerna
till vesiklar som transporteras till enterocytens bakre membran där töms
chylomikronen ut i vävnadsvätskan, lymfan, genom exocytos. Figur 15 visar
nedbrytning och absorption av fett.

Figur 15. Nedbrytning och absorption av fett. (Haug m fl. 1993. Sid 400)
Figur 16 visar huvuddragen i den enzymatiska nedbrytningen av näringsämnen
och absorptionen av nedbrytningsprodukterna
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Figur 16. Enzymatisk nedbrytning av näringsämnen och absorptionen av nedbrytningsprodukterna.
(Haug m fl. 1993. Sid 398)
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4.8.4 Absorption av vatten, järn och kalcium

Vattentillförseln i tunntarmen är ca. 9 liter per dag. 2 liter kommer från mat och
dryck medan resterande 7 liter är sekret från mag-tarmkanalen. Ca 95% av dessa 9
litrar absorberas upp i tunntarmen och resterande följer med till tjocktarmen.
Vattnet absorberas främst genom osmos, då andra substanser sugs upp.
Absorberandet av järn och kalcium regleras, till motsats till andra substanser, efter
kroppens behov.

Järn tas upp från tarmen aktivt. Järnet binds genast till ett plasmaprotein,
transferrin, vilket utgör järnets transportform i blodet. Det järn som sugs upp från
tarmen men inte binds till transferrin binds till ett annat protein. Detta komplex
kallas ferritin och är kroppens intracellulära lagringsform av järn. När
järninnehållet i kroppen är högt kan inte transferrinet binda mer järn och
transporten av järn från tarmen hämmas.

Kalcium tas upp både aktivt och passivt. Kalcium upptaget stimuleras
främst av vitamin D men närvaron av ett hormon som bisköldkörtlarna producerar
(Para Thyroidea Hormon-PTH) är nödvändigt. Vitamin D binder till enterocytens
kärnreceptorer och stimulerar syntesen av mRNA som kodar för proteinsyntesen.
Detta gör att det bildas ett protein som binder kalcium. Proteinet kallas calbindin
och förkortas CaBP. Detta protein hjälper troligtvis kalciumjonen över
enterocytens membran in mot lumen. Väl inne i enterocyten transporteras
kalciumjonen bundet till CaBP och pumpas sedan ut genom det basolaterala
membranet (det membran på enterocyten som vetter bort från tarmlumen).
Transporten över det basolaterala membranet sker genom en Ca2+-ATPase där Na+

pumpas in och Ca2+ pumpas ut.

4.9 Tjocktarm (Intestinum crassum)

Till skillnad från tunntarmen har inte tjocktarmen något sammanhängande,
längsgående muskellager. Istället har tjocktarmen tre parallella, kraftiga,
längsgående muskelband som är kortare än tjocktarmens hela längd. Detta ger
tjocktarmen dess karaktäristiska utbuktningar. Tjocktarmen har inga villi vilket
minskar absorptions ytan. Epitelcellerna producerar små mängder slem som
saknar enzymer men som smörjer tarminnehållet och skyddar slemhinnan.
Resterna av chymus är här mycket näringsfattigt och huvudsakligen absorberas
bara Na2+ och då följer även en liten mängd vatten med genom osmos.
Tjocktarmen innehåller vitaminsyntetiserande (vitamin K) bakterier. Förutom att
syntetisera vitaminer kan bakterierna också bryta ned kolhydrater som inte brutits
ned i tunntarmen. De korta fettkedjorna som bakterierna bildar sugs upp , detta
utgör en väsentlig del av energitillförseln hos de som lever av vegetarisk kost.
Under bakteriernas ämnesomsättningsprocess bildas gaser, normalt upp till 2 liter
per dag. Den största delen av dessa gaser suger tarmens epitelceller upp men
resten försvinner ut i form av flatus (fisar). Vi sväljer också en del luft. Luften kan
antingen rapas upp eller följa med födan genom hela mag-tarmkanalen. Även
tjocktarmen har peristaltiska rörelser som pressar chymus framåt mot ändtarmen.
Ändtarmen står för det mesta tom. När tjocktarmsperistaltiken pressar innehållet
in i ändtarmen, stimuleras känsliga sinnesceller i ändtarmens vägg så att
avföringsreflexer utlöses. Vi kan viljemässigt förhindra tömning genom att styra
detta med hjälp av den yttre analsfinktern. Vid normal kostföring är det bara en
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liten del av avföringen som består av osmälta matrester, den större delen är
avstötta epitelceller och tjocktarmsbakterier.

5 Slutsats och diskussion

Av anatomi- och fysikavsnitten ovan är det främst fysiologiavsnittet som väcker
funderingar och frågor. Anatomi är en beskrivning av hur något ser ut och ger inte
lika stort utrymme för problematisering. Jag har valt att ge anatomiavsnittet en
stor plats för att ge en översikt av mag-tarmkanalen samt för att det utan
anatomidelen troligtvis hade varit svårt att förstå fysiologiavsnittet. Ofta när man
studerar fysiologi får man reda på hur en frisk kropp fungerar men också vad som
händer om allt inte fungerar som det ska och vilka symptom som kan uppstå. Jag
har dock valt att bara beskriva den friska kroppen. Detta då jag bland annat ville
ha arbetet på en nivå som underlättar och möjliggör stöd till lärare i skolans
undervisning.
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