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Células caliciformes do intestino grosso

Melhores marcas de bolsas femininas. Melhores empresas da bolsa. As células absortivas e caliciformes do intestino grosso estão localizadas. Importancia da segurança do trabalho. Pólipo hiperplásico de células caliciformes do intestino grosso. Melhores empresas de contabilidade online.
O intestino delgado mede cerca de seis metros de comprimento. Os seus vinte a vinte e vinte centímetros iniciais constituem o duodeno. Está localizado entre o estômago o intestino grosso. Esta situação, com excepção dos seus dois ou três centeómetros iniciais, é relativamente fixa em posição e não é suspensa por uma refeição. Ele segue uma rota
em forma de ferradura até a cabeça do panfleto, a fim de se tornar um contínuo com o jejunum, que constitui os seguintes dois finos quintos do intestino delgado. Os últimos três quintos são chamados de petróleo. Em geral, tende a ser cada vez mais estreita, à medida que se afasta do piloro. O intestino delgado, como disse anteriormente, é formado
por três segmentos: Duodeno: O primeiro segmento do intestino delgado, de onde a digestão é realizada, usando o suco pancreático, Intestinal e Bile, que atua sobre a carne do estômago. Jejuno: É o segmento intermediário, e tem cerca de 2.5 metros. Em jejunum ocorre a absorção de lipídios e amino ácidos. Jejunum tem este nome para sempre
apresentar vazio em autópsias. É o segmento final do intestino delgado. É responsável por absorver os nutrientes do chimo, que é o líquido resultante da digestão realizada pelo duodeno. Funções do intestino delgado O intestino delgado tem duas funções principais: completar a digestão dos alimentos que lhe são enviados pelo estômago; Absorver
selectivamente os produtos finais para passar o sangue e os vasos linfáticos. Além disso, também elabora algumas hormas. A estrutura do intestino delgado é especializada no exercício destas duas funções, digestão e absorção. Será mais conveniente descrever as estruturas especializadas para a absorção antes de dizermos como suas estruturas são
especializadas para o Quimo e quilo Quando o estômago está cheio, a partir de comida que chegou lá Â© esofago, o suco g ástrico entra em ação, vindo da lula do estômago do g Â©. O bolo de comida sofre de a ção e se transforma em mass a de pasta, o kimo. Quando a quimio é Â© transportada para o intestino delgado, o gado começa a secretar
bílis (da vesícula biliar) e o suco pancreático é transferido. Olá. Em vez disso, suas próprias paredes secretam suco intestinal. Tais fluidos têm a função de misturar com o alimento contido lá, formando uma substância branca chamada quilo. É disto que começa a absorção de nutrientes pelo intestino delgado. Estrutura do intestino delgado Para
executar suas funções de absorção eficientemente, o intestino delgado precisa de uma vast a superfície epitelial, porque Â© captura Â© s desta epita Â© fluido de muccosia que a absorção ocorre. Sua grande extensão ajuda muito a ser obtida tal superfície, mas, no entanto, não é Â© O suficiente. E por causa disso, há duas outras maneiras de obter
um desdobramento ainda maior da superfície absorvente. Em primeiro lugar, a partir de cerca de três centímetros do pilão, a mucosa é descartada pela constituição de dobras circulares ou espirais (a s bem como Â© s ão chamadas pregas de Kerckring). Tais dobras geralmente têm forma semi-lunar e interesse de meio a dois terços da circunferência
da luz. No entanto, alguns podem estender-se por toda a parede e até mesmo para formar uma espiral de duas ou três voltas. Os mais elevados projetam-se na luz intestinal, medindo de um a dois centímetros. Mucosas dentro do intestino delgado, constituindo o arco central, é o submucosa; Não aplaudam quando o intestino estiver cheio, pode ser
grande e estar situado próximo um do outro. Na porção superior do jejum ir se aumentando assim as diferenças entre eles. Na altura do dia ou na parte inferior do braço desaparecer. ÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂNIA ME160; ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃEEEEEEEEEE160; Â Â Â Â Â MENININIA ME160; ESTA ÂÂNIA ME160; ÂNINIA ÂMBITO Â160; ÂNIA
ÂMBITO Â160; Â16EÂ160; Â16EÂ16EEE16E16EEÂ16E16EÂ16EÂ16EEEEEEEEEEEEÂ16EEEEEEEEEEEEEEEE16A; Â160Â16EÂ16EEÂ16EEEEÂ16EÂ16EÂ16EÂ16EÂ16E160160; Ã© Ã© Ã© Ã© Ã Â Â fide160; Ã¡ ÂÂÂ fide160; Em segundo lugar, a superfície da membrana mucosa que cobre as dobras e que está localizado entre elas, Ã© projetada,
formando pequenas formas, Âneas, alguns dígitos, outros filamentosos, ainda como folhas ou flaps, com alturas variáveis de um quarto de mil metros ou mais. Estas projeções ÂÂÂnea a mucosa são chamadas de villi intestinal. Recorde-se que as lulas epiteliais superficiais do Selo, embora não sejam únicas lulas de caliciformes, são todas mucosecretárias, e se parecem muito umas com as outras. Enquanto isso, a membrana epitelial do revestimento do intestino delgado, nem todos eles secretam muco, nem são todos iguais. São principalmente do tipo cilíndrico elevado com aresta estriada livre; São principalmente absorventes e não secretam muco. Entre estes, a lula caliciforme é
distribuída de forma esparsa, que são os verdadeiros muco-secretores. Portanto, há uma divisão de trabalho entre a lula forrando o intestino delgado. Absorção pelo intestino delgado e é difícil demonstrar com precisão qual lula absorve produtos digestivos e a forma como eles exercem essa função. No entanto, parece lógico Âodos supor que, num
estado de rigidez, a maior parte da absorção é realizada pela villi e, em particular, pelas lulas doces c Ã© cÃÂ Â© CÃÂ£o com bordas estriadas, que são abundantes em seu revestimento. À luz dos nossos conhecimentos actuais, as leis de difusão e osmose não nos permitem explicar todos os aspectos da absorção intestinal. Temos que admitir a
existência de atividades vitais obscuras por parte da lula epitelial forrando o intestino. Se quisermos explicar a acção selectiva da lula absorvente, bem como a sua capacidade de remover substâncias que se encontram em locais onde a sua concentração é baixa, e transport á-las para outras áreas de maior concentração. Sob condições normais de
Ânea, os carboidratos são absorvidos (como monossacarídeos) através da lula epitelial Â©, passando para os capilares de sangue vizinhos na região de Al Âodos. As proteínas não são absorvidas pelas mesmas vias que os amino ácidos. Você gosta deste artigo? Compartilhe! Compartilhe!
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