
ŽLÁZY TRÁVICÍ SOUSTAVY, ENZYMY 

Žlázy přidružené k trávicí trubici: 

1. Slinné žlázy 

Velké slinné žlázy jsou obaleny pouzdrem, které je tvořeno vazivem. Jedná se o žlázy 

exokrinního typu (s vnějším vyměšováním), což znamená, že látka, kterou produkují, je 

dopravena vývodem do cílového místa.  

Slinné žlázy jsou párový orgán. 

1. příušní žláza 

2. podčelistní žláza 

3. podjazyková žláza 

 

 

 

 

 

 

 

Slinné žlázy vylučují sekret - slinyy (saliva). Sliny zvlhčují dutinu ústní, obalují přijímanou 

potravu, čímž usnadňují polykání, a obsahují enzymy, které natráví potravu (amylázy). 

Slinné žlázy vylučují amylázu ptyalin – štěpí škrob na jednodušší cukry 

Příušnice neboli parotitis epidemica jsou akutní virové onemocnění s otokem příušních žláz. 

2. Slinivka břišní - pankreas 

je laločnatá žláza s vnější i vnitřní sekrecí řadící se mezi orgány trávicí soustavy. Velikost 

lidského pankreatu je 12–16 cm a váha 60–90 g. Většina objemu tkáně pankreatu je určena k 

výrobě pankreatické šťávy (enzymy štěpící cukry, tuky, bílkoviny), jež je následně odváděna 

do dvanáctníku. Pouze 1,5 % objemu pankreatu  tvoří buňky, které produkují důležité 

hormony jako insulin a glukagon, jež jsou odváděny do krve. 

Vnější sekrece 

V slinivce se produkují enzymy:  

• trypsin – hydrolyzuje bílkoviny na aminokyseliny 

• lipázy – štěpí tuky na glycerol a mastné kyseliny 

• amylázy – hydrolyzuje sacharidy na glukózu 
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Souhrnně je směs těchto enzymů nazývána pankreatická šťáva, která je odváděna systémem 
vývodů do dvanáctníku. Zde se setkávají s tráveninou předzpracovanou v žaludku a podílejí 
se na jejím dalším chemickém trávení.  

Vnitřní sekrece 

Langerhansovy ostrůvky obsahují několik typů buněk:  

• alfa-buňky – tvoří glukagon, látku zvyšující hladinu cukru v krvi 
• beta-buňky – tvoří inzulin, látku snižující hladinu cukru v krvi 

Produkty těchto buněk jsou hormony, které jsou odváděny do krve.  

3. Játra – hepar 

žlučník a žlučovod 

Žlučník (žlučový měchýř) je vakovitý orgán hruškovitého tvaru uložený na spodině jater. 

Slouží ke skladování a úpravě žluči, která v játrech vzniká. Žluč se žlučovodem dostává do 

dvanáctníku. 

Žluč  je žlutá až tmavě zelená hustá tekutina hořké chuti, která se tvoří v jaterních buňkách. Z 

nich žlučovými cestami odtéká do tenkého střeva, kde se účastní trávicích procesů, 

především trávení tuků. V době mezi jídly je dočasně skladována a zahušťována ve žlučníku. 

 

Lidské trávicí enzymy 

V ústech 

Sliny obsahují ptyalin, což je α-amyláza produkovaná hlavně příušní slinnou žlázou. Ptyalin 
rozkládá zejména škrob za vzniku maltózy či různých krátkých oligosacharidů.  

V žaludku 

V žaludku je produkována proteáza pepsin, kterému vyhovuje značně kyselé prostředí a je 

schopen strávit obvykle asi 10–20 % bílkovinné potravy. Je schopen rozrušit i kolagen 

(přítomný třeba v mase), který je jinak většinou proteáz nestravitelný.  

Ve střevě (dvanáctník) 

Ve střevě je přítomno široké spektrum různých enzymů, jež tráví sacharidy, tuky, bílkoviny i 

třeba nukleové kyseliny.  
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