LA FUNCIÓ DIGESTIVA DEL FETGE

La meva mare té pedres
La Carolina i el Joan són dos alumnes de 1r d’ESO, mantenen el següent
diàleg:
Joan: Saps Carolina, estic preocupat, a la meva mare l’han d’operar de
la bufeta de la fel, es veu que hi té pedres....
Carolina:Pedres?? Què fort!, com les han vist?
Joan:No sé fa uns dies li van fer una prova, la posar dins d’un tub em
va explicar...
Carolina: Ui, què fort!, no sé massa bé que és això....i , la veritat,
tampoc sé ben bé què és la bufeta de la fel...
Però.. I què li passa a la teva mare, es troba malament?
Joan: Si, fa uns dies que .té vòmits, es queixa d’un dolor molt fort a la
panxa, i sembla que té la pell una mica groga.
Carolina: Carai!!, pobra!!. I li han dit que operant no tindrà més
problemes?
Joan: Es veu que si.., que no és greu però haurà d’evitar menjar
greixos tota la seva vida,. ...
1. Sabeu explicar què és i on es troba la bufeta de la fel?
2. Sabeu quina relació té la bufeta de la fel amb el fetge?

3. Sabeu perquè és necessària la bufeta en el processament
d’aliments en el cos?
4. Què pot menjar una persona amb problemes de bufeta? (què no
hauria de menjar...?)

Activitat 1 Una mica d’anatomia
El fetge és un òrgan voluminós que es troba a l’abdomen. Diuen és el
laboratori del cos. Per exemple recicla els components dels glòbuls vermells
quan aquests són vells, uns tres mesos després de la seva formació. Una
altra funció del fetge és fabricar bilis, una substància que fa a partir de
greixos, colesterol, i del reciclatge de materials dels glòbuls vermells de la
sang. Un cop es fabrica s’acumula dins d’una bosseta, la bufeta de la fel. La
bilis ajuda a la digestió d’alguns aliments, per això quan mengem s’aboca la
bilis al budell prim, on continua la digestió procedent de l’estomac.
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Procediment
Preneu el fetge de pollastre amb cura i poseu-lo amb la cara anterior sobre la
taula..
A què creieu que és degut el color que té el fetge?
Esta format per divisions anomenades lòbuls. Fixeu-vos en el fetge i digueu
quants lòbuls té. Fes un dibuix del fetge complet.

•

Observeu el fetge per la cara anterior. Com són ara els lòbuls?

•

Al mig dels lòbuls hi ha un petit òrgan allargat que té una tonalitat
verdosa., què creieu que pot ser? (eviteu que es rebenti, ens farà falta
més tard).
Localitzeu la vena porta, és el vas més gran en el fetge, condueix la
sang plena de nutrients, procedent de l’intestí. En el fetge es
transformaran aquests nutrients.

•

També arriben o surten del fetge l’arteria hepàtica i la vena hepàtica, de
menor gruix que la vena porta. Aquests vasos es ramifiquen formant capil·lars
per tot el teixit del fetge. Juntament a aquests capil·lars neixen altres que van
a parar a la vesícula biliar, i que són conductors de la bilis fabricada pel fetge•

Feu un dibuix de les vostres observacions i poseu-hi indicacions, i
compara amb la fotografia de sota, d’un fetge d’ovella (similar a
l’humà).

Fetge d'ovella. (1) lòbul dret, (2) lòbul
esquerre, (3) lòbul caudat, (4) lòbul
quadrat, (5) artèria hepàtica i vena
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porta, (6) nòduls limfàtics hepàtics,
(7) vesícula biliar.. 8 El lligament
falciforme? (que uneix el lòbul
esquerre amb el dret).

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fetge

.
•

Pinteu amb colors diferents els conductes biliars (verd) , les
ramificacions de l’artèria hepàtica, les de la vena porta i els de la vena
hepàtica.

http://www.msd.es/publicaciones/mmerck_hogar/seccion_10/seccion_10_114
.html

Activitat 2: Situació del fetge a l’abdomen.
Els metges utilitzen les divisions en quadrants per localitzar els òrgans. Fixeuvos en la ubicació del fetge i la vesícula biliar en els següents dibuixos.
(Imatges
de
http://unefaanatomia.blogspot.com/2008/04/anatoma-humanageneralidades.html)
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•

A quins quadrants es troba el fetge?, i la vesícula biliar?.

Aquests quadrants reben el nom d’hipocondri dret.

o La següent animació et permetrà fer un recordatori dels òrgans
implicats en la digestió.
http://highered.mcgrawhill.com/sites/0072495855/student_view0/chapter26/animation__organs_of_di
gestion.html
•

Escriu a continuació la seqüència ordenada d’òrgans implicats en la
digestió del bol alimentari.

•

On es troba el bol alimentari quan intervé la bilis en el procés de la
digestió?.
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•

Quin altre suc es barreja simultàniament la bilis i el bol alimentari?.
D’on procedeix?

o Sabeu que és una ressonància magnètica?
.

http://imagenologiauruguay.files.wordpress.com/2008/07/img_resonancia12.jpg

Sovint els malalts que tenen algun problema abdominal es sotmeten a proves
especials com radiografies i ressonàncies magnètiques. La ressonància
magnètica consisteix en posar el malat dins d’un aparell que pren imatges del
seu interior. Fa captura d’imatges transversals al cos. Aquestes seccions
poden ser molt primes, per això la seqüenciació d’imatges permet al metge
tenir una visió detallada i 3D del contorn dels òrgans, de la presència de
tumors, o altres estructures patològiques, etc

Poseu-vos a prova!!
Us donem una imatge obtinguda per aquesta tècnica a nivell de la vèrtebra
dorsal X d’una persona. Heu de posar noms als principals òrgans que s’hi
poden observar. Podeu ajudar-vos amb el dibuix esquemàtic que teniu a sota.
Indica una secció a nivell de la vèrtebra Dorsal Nº10
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Vèrtebra toràcica X

Fetge

(Imatge treta del catàleg 3B Scientific Products)
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Colon

Costella

Pàncreas

Duod

Fetg
Ronyó

Ronyò
Medul·la

1ª vèrtebra
lumbar

Secció a nivell de la vèrtebra X dorsal

•

Secció a nivell de la vèrtebra I lumbar

Indica amb fletxes els òrgans digestius que pugueu identificar. Fixeuvos especialment amb el fetge i els conductes de la vesícula biliar.
Ajudeu-vos amb el dibuix que correspon a una secció de l’abdomen a
nivell de la 1a vèrtebra lumbar (una mica més a baix) . Compareu els
vostres resultats amb els dels companys.

Com intervé el fetge en la digestió dels aliments?.

Activitat 3. Les micel·les
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Costella

Heu vist que en el fetge es forma la bilis. Ara aprendreu com participa en la
digestió dels aliments aquesta substància. De fet, la seva funció es pot
comparar amb l’acció dels detergents sobre el greix.
Es diu que el sabó emulsiona el greix, envolta les partícules de greix i les fa
més petites. Les molècules de sabó s’orienten de manera que tenen dues
parts diferents segons la seva afinitat per l’aigua. Una part afí als greixos fa
que s’uneixi a ells i es desprenguin partícules de greix. Així s’originen les
micel·les. Una altra part del sabó es afí amb l’aigua i s’orienta cap a ella.
Imagina les següents partícules de greix, de sabó i d’aigua, intenteu construir
micel.les segons la informació donada en el paràgraf anterior. Penseu primer
individualment com deu ser, i contrasteu després l’opinió amb els altres
companys de grup.
Sabó
Greix
TTTTTTTTTTTTTT OOOOOOOOO

Aigua
xxxxxxxxxxxxxx

Esquema d’una micel·la dins d’aigua
•
•
•
•
•

Quan ens rentem les mans gairebé sempre ho fem amb sabó, especialment
si les tenim brutes de greix.
•

Què passaria si només ens rentéssim les mans brutes de greix, amb
aigua?. Justifiqueu la vostra resposta.

Quan mengem sovint incorporem olis i greixos, ja que molts aliments
greixosos són especialment gustosos, i tenen una textura agradable.
•

Us heu parat a pensar com es desfà el greix en el cos, tenint en
compte que no tenim sabó al nostre interior?

•

Dissenya una petita experiència que mostri que la bilis i el sabó desfan
els greixos. Disposes del següent material per demostrar-ho:

Material:
3 tubs assaigs
Fairi concentrat
Oli d’oliva
Bilis de pollastre
Aigua destil·lada
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Pensa individualment aquest disseny, i desprès discuteix amb el teu grup la
teva idea.

Disseny experimental
-Posa dos tub d’assaig A i B amb 0,5 cm3 d’oli

•

Fes una predicció dels resultats que donarà del teu disseny i
discuteix-ho amb els companys de grup.

Quan els aliments que han patit la digestió a l’estomac arriben al duodè,
també hi arriba la bilis procedent de la vesícula biliar. Aquesta substància
compte sals que envolten al greix i l’emulsionen, és a dir el converteixen en
“gotetes” més petites anomenades micel·les, tal i com has vist a l’activitat
anterior. Això facilita que enzims digestius accedeixen tots els greixos de les
micel·les, produint-se la seva digestió. Posteriorment
els enteròcits
absorbeixen aquetes micel·les des de la llum del duodè. I passen les parets
de budell en forma de quilomicrons, petites micel·les en els que s’hi ha afegit
proteïnes i colesterol. Gran part d’aquests quilomicrons passen al sistema
limfàtic, on hi circulen pel seu interior en forma d’un fluid lletós.
Finalment van als teixits on les cèl·lules s’utilitzaran els greixos per fabricar
els propis del cos....
•

Explica la següent frase:

La bilis emulsiona els greixos fent-los més fàcilment atacables pels enzims
digestius.

Activitat 4. Digestibilitat de diferents greixos
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Quan la bilis forma micel·les, com més petites siguin aquestes el greix serà
més fàcilment digerit pels enzims lipases.
A la nostra alimentació incorporem diferents tipus de greixos. Per exemple els
omega 3, els omega 6 i els greixos saturats.
•

Són tots els greixos digeribles de manera semblant?

Ara experimentareu amb aquests greixos per conèixer més detalls sobre el
seu comportament físic.

Procediment 1
Igual que en l’activitat anterior cal que poseu tots els tubs al bany maria.
Poseu ara a 8 tubs 10cc d’aigua destil·lada a 37º. I prepareu cada tub amb el
següent greix:
Tub 1: 0,5cc oli omega 3 (contingut d’una càpsula d’oli de fetge de bacallà)
Tub 2: 0,5cc oli omega 6 (gira-sol)
Tub 3: 0,5 cc llard de porc. (L’hauràs d’haver tingut al bany maria per tal que
fongui).
Tub 4: sense greix
Tub 5: 0,5 cc oli omega 3 + 1cc de bilis
Tub 6: 0,5 cc oli omega 6 + 1cc de bilis
Tub 7: 0,5 cc llard de porc + 1cc de bilis
Tub 8: S’afegeix a l’aigua destil·lada 1cc de bilis diluïda al 50%
A continuació cal que us repartiu els tubs de 1 al 4 entre els companys del
grup, i que de manera simultània remeneu 4 o 5 vegades els tubs i els
deixeu reposar uns 2’.
Observeu què passa amb el greix a cada tub desprès de reposar 1’i desprès
de 2’. Anoteu els resultats observats a la taula d’aquí sota.
A continuació repetiu aquest procés amb els tubs 5 a 8.
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1r minut

Al cap de 3’

Amb
minut

bilis

1r Amb bilis al cap
3’

Tub1
(O-3)

--------

--------

Tub 2
(O-6)

---------

--------

Tub 3
(llard)

---------

---------

---------

---------

Tub 4
Sense
greix
Tub 5
(O-3)

---------

---------

Tub 6
(O-6)

---------

---------

Tub 7
(llard)

---------

---------

Tub 8
Aigua + --------bilis

---------

Deixa els tubs en repòs desprès d’aquestes activitats, i quan hagi passat un
bon rato (15’ o més) torna a observar els resultats.
Raoneu les següents qüestions i discutiu en grup els resultats.
o Quina funció tenen els tubs 4 i 8 en aquest experiment?
•

Quins dels tres greixos creieu que és més soluble?.

•

Sobre quin oli creieu que actuaran més fàcilment els enzims digestius,
a partir dels resultats d’aquesta experiència?
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•

Quin creieu que és el greix més fàcil de digerir, i quin el més difícil,
segons aquests resultats?

•

Què s’observa al cap de 15’ o més en el tub 5?. Compara-ho amb la
resta de tubs. . Aporta alguna informació aquesta observació al conjunt
de l’experiència?

Una curiositat...
Poseu ara llard de porc en un tub i afegiu aigua a temperatura ambient.
Remeneu força i observeu el que passa.
•

Els peixos que viuen mars i oceans en fondalades on l’aigua es molt
freda, són rics en greixos omega3, enlloc d’altres greixos com el seu.
Pots donar una explicació que justifiqui el avantatge de tenir omega 3
a partir dels resultats de les experiències anteriors.?

Treball al microscopi. Com són les micel·les al microscopi?
•

A continuació us proposem que feu observacions amb el microscopi
digital, i captureu d’imatges per prendre mides de les micel·les (Pots
prendre mides, f er captures seriades, gravar video, etc)

Procediment 2
a) Feu un preparació amb oli oliva amb bilis i oli oliva amb aigua
Per fer la preparació al microscopi cal que poseu una gota d’oli d’oliva en un
porta i afegiu-li 1 gota de bilis al 100% de concentració, a 37ºC.(A). En el
mateix porta, ben separades de les primeres gotes, poseu a la seva dreta,
una gota d’oli amb una gota d’aigua(B), guieu-vos pel dibuix d’aquí sota. Heu
de barrejar bé la mescla(atenció, no barregis els dos grups de gotes). Fes les
observacions a 10X.

A

B
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Fes una captura a cada grup i desa-la al cap de 2’ que hagis barrejat els
olis.
A continuació pren mides de les 10 gotes més grosses, més representatives
de la imatge.
b) Feu una preparació d’omega 3 amb bilis i de llard amb bilis.
•

Poseu en un altre porta 1 gota d’oli omega3 amb una gota de bilis, i al
costat una altra gota de llard de porc amb una gota de bilis. Deixa
reposar 2’ i captura les imatges. Compara els resultats..

Oli oliva amb bilis

Oli oliva amb aigua

Omega 3 amb bilis

Llard amb bilis

Responeu les qüestions:
1.- Quin tipus de greix creus que es digerirà amb més facilitat, és a dir que els
enzims poden trencar amb més facilitat, a partir dels resultats obtingut tant el
els tubs com en les preparacions al microscopi?. Expliqueu la vostra
resposta.
2.- Relacioneu aquests resultats amb els del procediment 1.

3.-Tenint en compte que el nostre medi intern, sang etc, està format per
aigua, quin dels greixos estudiats creieu que circularà més fàcilment per les
artèries?
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4-Què creieu que pot passar a una persona que li han tret la vesícula biliar,
pel que fa a la digestió dels greixos?

5.-Creieu que una persona sense vesícula digereix amb la mateixa facilitat els
tres tipus de greixos?.

6.- Feu un resum explicatiu de l’efecte de la bilis sobre els diferents tipus de
greixos.

Activitat 6: Les pedres i la dieta
Càlculs biliars dins la vesícula.
(Imatges del Google),

La bilis està formada per sals minerals A la vegada aquestes es formen a
partir del colesterol que mengem, essent aquest mecanisme molt important
per evitar que circuli colesterol en grans quantitats per la sang, ja que pot
acumular-s’hi i obstruir alguna artèria.
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.
S’ha comprovat que les dietes més riques en fibra activen l’eliminació de
colesterol i sals biliars cap a la femta. La davallada d’aquestes pot obligar
que més colesterol es converteixi en sals biliars, facilitant així la davallada de
colesterol a la bufeta i en el cos en general. Així finalment s’evita la formació
de càlculs.
Sovint degut a una dieta amb excés de greixos saturats i de colesterol, o
degut a un error del metabolisme de la cèl·lula, el colesterol de la bilis pot
acumular-se a la vesícula i precipitar formant càlculs o pedres. També poden
precipitar les sals biliars i originar un altre tipus de pedres.

http://static.consumer.es/revista/imgs/20060501/img.salud.02.jpg
•

Quin efecte sobre la digestió dels aliments pot tenir l’acumulació de
pedres a la vesícula?

Sovint la millor solució és extirpar la vesícula. La persona perd per sempre
aquest petit òrgan.
•

Quin efecte creus que pot tenir l’extirpació de la vesícula sobre la
digestió dels aliments?
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•

Quin tipus d’aliments creus que facilitaran la digestió dels greixos en
les persones amb problemes de vesícula biliar? Raoneu la resposta a
la vista dels resultats obtinguts en l’exercici anterior.

Aquí sota teniu una llista d’aliments classificats segons el tipus més
important de greix que contenen.

Omega 3
Enciam,
espinacs,
col,
pinya,
maduixes,
soja,
algues marines

Omega 6
Oli gira-sol, de
blat de moro,
soja

Peix
blau:
sardines,
verats,
seitó,
arengada,
tonyina,
salmó,
truita de riu
Nous i fruits secs
Carn i ous *

Saturats
Formatges curats
Embotits
Bolleria
amb
cel·lofana
(industrial)
Carn*
(especialment
xai, porc)
Llet sencera i
derivats com la
nata.
Mantega
Xocolata ( amb
llet
més
quantitat)
Snacks
(ganxitos,
patates
fregides..)
Aliments fregits
(hamburgueses i
carns
fregides,
patates fregides)

Llet, ous enriquits
en omega3
*Pollastre i gall
d’indi son pobres
en
greixos
saturats.
Olis
vegetals
com el de coco
•

Quins aliments poden afavorir la formació de càlculs?

•

A partir d’aquests aliments penseu una dieta
sense vesícula.

per una persona
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Esmorzar

Dinar

Sopar

Per la població en general els metges aconsellen la ingesta d’1 ració
d’omega 3 per 6 racions d’omega 5. . Actualment les proporcions a la
població Europea és de l’ordre de 1 ració d’omega3 per 16 d’omega 6.
Això no és del tot saludable per la circulació sanguínia.
•

Tenint en compte les nombroses ramificacions dels vasos sanguinis,
venes i artèries per tot el cos, fins formar conductes de secció
extraordinàriament estreta en les capil·lars, explica perquè creus que
s’ha de menjar més greixos omega3?.

•

Per què una dieta amb molts greixos saturats és desaconsellable per
a la salut, en concret pels vasos sanguinis?
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