GLÂNDULAS ANEXAS DO TUBO DIGESTIVO

SALIVARES
PÂNCREAS
FÍGADO
VESÍCULA BILIAR
Glândulas salivares
n	Parênquima  constituído por
n	Porção secretora (túbulo ou ácino) 
n	Células serosas
n	Células mucosas
n	Células mioepiteliais
n	Ductos 
n	Intercalar
n	Estriado 

Glândulas salivares
n	Glândulas salivares menores
n	Distribuídas na cavidade oral
n	Mucosa e língua
n	Glândulas salivares maiores
n	Parótida
n	Submandibular /mandibular
n	Sublingual
Zigomatica: apenas nos animais
n	Organização geral
n	Parênquima e Estroma
n	Cápsula
n	Septos
n	Lobos e Lóbulos

n	Com o avançar da idade, a porção secretora diminui e aumentam os adipócitos

FÍGADO
n	Principal órgão metabólico do corpo
n	Maior glândula
n	Funções: 
n	Síntese protéica
n	Secreção de bile (exócrina)
n	Destruição de hemácias gastas
n	Acumular metabólitos
n	Função metabólica
n	Desintoxicação e neutralização
n	Possui cápsula: Cápsula de Glisson 
n	Glândula:
n	Parênquima: células epiteliais de origem do endoderma (hepatócitos)
n	Estroma: conjuntivo de origem mesenquimal
n	Lóbulos hepáticos: massa poliédrica
n	Suíno x humano 
			Cirrose!!!!!!
n	Em algumas regiões os lóbulos ficam separados por vasos e tecido conjuntivo  Espaço Porta
n	Espaço Porta: contém
n	1 vênula (ramo da veia porta)
n	1 arteríola (ramo da artéria hepática)
n	1 ducto biliar
n	Vasos linfáticos + bainha de conjuntivo + nervo

n	Hepatócito: 
n	apresenta um núcleo central (ou 2), com um ou dois nucléolos bem evidentes
n	muito RE (liso e rugoso)
n	grande quantidade de glicogênio
n	se agrupam em placas formando unidades morfológicas lóbulos hepáticos
HEPATÓCITOS
n	Forma poliédrica 

n	com a parede dos sinusóides, 
n	encostados à parede de outra célula
n	limitando com a célula vizinha um espaço tubular, o Canalículo Biliar ou Bilifero 
n	Hepatócitos se dispõem em placas, de uma camada, cujo espaço é ocupado por capilares sinusóides 
                            
                       Sinusóides Hepáticos
n	Fenestrados, revestidos por:
n	Macrofagos e cels. endoteliais
Fagocitose de hemácias 

           digestão da hemoglobina								 
	                produção de bilirrubina


n	Espaço de Disse 
n	Nos sinusóides desembocam ramos terminais da artéria hepática, que trazem O2 para o parênquima hepático.
n	Veia Centrolobular



Bile  canalículos biliares  ductulos biliares  ductos hepáticos  	Ducto Hepático Comum

	

       Ducto Cistico Biliar + Ducto Hepático Comum  = Colédoco

PÂNCREAS
n	Glândula mista (exócrina e endócrina)
n	Exócrina
n	Cápsula de tecido conjuntivo
n	Parênquima: ácinos e ductos (intercalar, intralobulares e interlobulares)
n	Estroma: tecido conjuntivo 
n	Produz suco pancreático 
n	Não possui  células mioepiteliais e ducto estriado

n	Controle da secreção:
n	Secretina e Colecistoquinina
n	Endócrino: Ilhotas de Langerhans
n	Aglomerados de células epiteliais imersas no tecido pancreático 
n	Rede de capilares sanguíneos com células endoteliais fenestradas
n	Fina camada de conjuntivo
n	4 tipos celulares – colorações especiais,  imunocitoquimica 
n	A ou : maior tamanho, mais grosseiras, Glucagon
n	B ou : numerosas, pequenas, Insulina
n	D: Somatostatina - inibe secreção de insulina e glucagon
n	F: hormônio polipeptídico pancreático

Hepatopancreas
n	Alguns peixes
n	Anfibios 
n	Repteis 
VESÍCULA BILIAR

n	Órgão oco, forma de pêra, preso à superfície inferior do fígado
n	Funções:
n	Acumular bile
n	Absorver H2O


