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Ø Cothú: an bealach a bhfaigheann agus a úsáideann orgánaigh bheo bia. 

Ø Is iad na 6 chomhábhar bia ná: carbaihiodráití, próitéiní, lipidí, vitimíní, mianraí agus 

uisce. 

Ø Is iad na 6 ghné neamh-mhiotail choitianta atá i mbia ná C, H, O, N, P agus S. 

Ø Tá Na, Mg, Cl, K agus Ca go léir inár gcoirp mar shalainn thuaslagtha. Tá siad 

riachtanach le haghaidh rudaí cosúil le struchtúr cnámh, coinneáil uisce agus 
crapthaí na matán. 

Ø Teastaíonn riandúile ó orgánaigh, i méideanna an-bheag. Is 3 shampla de riandúile iad Fe 

(haemaglóibin), Cu (einsímí) agus Zn (einsímí). 

Ø Is ceimiceáin orgánacha iad bithmhóilíní, a tháirgtear agus a fhaightear in orgánaigh 

bheo amháin. Is iad na 4 phríomhcheann atá le fáil i mbia ná carbaihiodráití, lipidí, 

próitéiní agus vitimíní. 

Ø Tá carbaihiodráití comhdhéanta de na heilimintí C, H agus O sa chóimheas 

C.x(H.20)y. Féadfar iad a roinnt ina 3 ghrúpa siúicrídí (a chiallaíonn siúcraí): 

1. Monaisiúicrídí : 1 aonad siúcra iontu, is samplaí iad glúcós, fruchtós 

agus galachtós, C.6H.12O.6 (torthaí) 

2. Déshiúicrídí : 2 aonad siúcra iontu, is samplaí iad maltós, siúcrós agus lachtós, 

C12H22O11 (biatas siúcra) 

3. Polaisiúicrídí : cinn a bhfuil go leor siúcraí iontu, is samplaí iad stáirse, glicigin 

agus ceallalós (C.6H.10O.5)x (prátaí) 

Ø Ní féidir le hainmhithe ceallalós a dhíleá toisc nach bhfuil an einsím riachtanach acu 

chun é a bhriseadh síos. Dá bhrí sin, feidhmíonn ceallalós mar shnáithín sa chóras 

díleá, cuireann sé cosc le hiatacht agus cabhraíonn sé colaistéaról fola a ísliú. 

Ø Is de na heilimintí C, H agus O a dhéantar lipidí, ach níl aon chóimheas ar leith acu. 

Bíonn saillte soladach ag teocht an tseomra, ach bíonn olaí i bhfoirm leachtach. Is 
dhá ghrúpa lipidí iad: 

1. Is é comhdhéanamh tríghlicrídí ná 1 mhóilín gliocróil agus 3 aigéad shailleacha. Tá 

siad tábhachtach 

chun fuinneamh breise a stóráil agus chun insliú a sholáthar. 

2. Is é comhdhéanamh fosfailipidí ná 1 mhóilín gliocróil, 2 aigéad shailleacha 

agus móilín fosfáite. Is cuid riachtanach den chillscannán iad. 
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Ø Is as na heilimintí C, H, O, N a dhéantar próitéiní (agus P nó S de ghnáth). 

Comhcheanglaíonn na heilimintí seo agus déantar aimíonaigéid. Tá 20 aimíonaigéad 

éagsúla ann, a nascann le chéile trí naisc pheiptídeacha le próitéiní a dhéanamh. Is 

foinsí maithe próitéine iad feoil, uibheacha agus pónairí. Tá feidhmeanna struchtúracha 

agus meitibileacha ag próitéiní: 

1. Feidhmeanna struchtúracha - is próitéin shnáithíneach é collaigin atá freagrach as 

fíocháin agus 

orgáin a choimeád le chéile, is cuid mhór dár gcuid gruaige, dár n-ingne agus dár 

gcraiceann é ceiritin. 

2. Feidhmeanna meitibileacha-  cuireann einsímí luas le meitibileacht. Déanann 

hormóin (m.sh. inslin) rialáil ar mheitibileacht, haemaglóibin agus 

antasubstaintí. 

 

Ø Bíonn méideanna beaga vitimíní ag teastáil ó dhaoine, mar is plandaí iad den chuid is mó 

a dhéanann vitimíní ó eilimintí a fhaigheann siad ón ithir. Féadfaidh siad a bheith 

sailltuaslagtha m.sh. vitimín D (le fáil i solas na gréine agus bainne, vitimín a chuireann le 

cnámha agus fiacla láidre agus a chuireann cosc le raicíteas) nó uiscethuaslagtha m.sh. 

vitimín C (le fáil i dtorthaí citris, cuireann vitimín C le craiceann agus drandail sláintiúla 
agus cuireann sé cosc le scorbach). 

Ø Is dúile miotalacha iad mianraí, a bhíonn ag teastáil ó orgánaigh go laethúil (i méideanna 

beaga). Teastaíonn na mianraí seo ó phlandaí: Mg (clóraifill), NO3 (próitéin a dhéanamh) 

agus Ca (lannóg láir). Teastaíonn na mianraí seo ó ainmhithe: Ca (cnámha, fiacla), Fe 

(haemaglóibin) agus Na (cothromaíocht H20 san fhuil) 

Ø Soláthraíonn uisce (80%) meán don mheitibileacht agus °C seasmhach le haghaidh 

imoibrithe. 

Ø Is ainmhithe iad luibhiteoirí a itheann plandaí amháin. 

Ø Is ainmhithe iad carnabhóirí a itheann ainmhithe amháin. 

Ø Is ainmhithe iad omnabhóirí a itheann plandaí agus ainmhithe. 

Ø Is iad na 4 chéim den chothú ná: 

1. Ionghabháil (bia a ithe) 

2. Díleá (bia a bhriseadh síos ina mhóilíní) 

3. Ionsú (bithmhóilíní aonair a rith ón bputóg go dtí cealla a líneálann an phutóg) 

4. Eisligean (fáil réidh le hábhar neamhdhíleáite ón gcorp, ábhar ar a dtugtar “faecas”) 

Ø Baineann díleá meicniúil leis an mbéal, na fiacla, an teanga, an bolg agus salainn 
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domlais. 

Ø Baineann díleá ceimiceach le húsáid einsímí, aigéad agus uisce. 

Ø Spreagtar seile gach uair a théann bia isteach sa bhéal. Tá na nithe seo i seile: uisce, 

salainn, aimileáis (maltós stáirse) agus lísisím (maraíonn sé baictéir trína gcillbhallaí a 

oscailt). 

Ø Fiacla: 2(I2/2C1/1PM2/2M3/3) Clárfhiacla (gearradh), Starrfhiacla (bia a stróiceadh), Fiacla 

leathchúil agus fiacla cúil (bia a mheilt). 

Ø Is tonnta rithimeacha craptha é imfháscadh, tonnta a bhrúnn bia feadh chanáil an bhia 

i dtreo amháin. Nuair a bhíonn sé mall nó neamhéifeachtach, d’fhéadfadh iatacht a 

bheith mar thoradh air. 

Ø Téann bia isteach sa bholg tríd an iatóir cairdiach (cuireann sé cosc ar dhó croí) mar 

bhólas agus measctar é le súlaigh ghastracha (H2O, HCL, múcas agus peipsin) arna 

dtáirgeadh ag múcós an bhoilg ar feadh 1-2 uair an chloig. Fágann cíoma an bolg tríd an 

iatóir píolórach.  D’fhéadfadh othrais bhoilg teacht as an iomarca HCL nó an iomarca 

alcóil. 

Ø Stórálann an t-ae glicigin, iarann agus vitimíní sailltuaslagtha (A, D, E agus K). Briseann 

an t-ae fuilchealla dearga síos. Déanann sé dí-aimíniú ar aimíonaigéid farasbairr 

(úiré) Táirgeann sé domlas (stóráilte i máilín an domlais. Sa domlas tá uisce, múcas, 

salainn, colaistéaról, chomh maith le líocha bilearúibine agus biliveirdine. Neodraíonn sé 

HCL ón mbolg agus eiblíonn sé lipidí) agus colaistéaról agus déanann sé díthocsainiú ar 

alcól. 

Ø Ciallaíonn eiblitheoireacht lipidí braoiníní móra saille á bhriseadh suas ina mbraoiníní níos 

lú. 

Ø Táirgeann an paincréas súlach paincréasach ina bhfuil NaHCO3 (neodraíonn sé 

cíoma), liopáis (lipidí, aigéid shailleacha agus gliocaról) agus aimileáis (maltós stáirse). 

Ceanglaíonn na duchtanna paincréasacha agus domlais ag an dúidéineam. 

Ø Tá an t-iléam 6m ar fhad agus tá a villis freagrach as cothaithigh a ionsú. 

Ø Tá líon mór villeas sa stéig bheag, tá cillbhallaí s'acu cill amháin ar leithead, tá soláthar 

maith fola, lachtacháin (soláthar limfe) agus micrivillis acu chun an t-achar dromchla a 

mhéadú a thuilleadh. 

Ø Is éard atá sa stéig mhór ná caochán, aipindic agus drólann (drólann ardaitheach, 

drólann thrasnach, drólann íslitheach agus drólann shiogmóideach) a théann ar aghaidh 

go dtí an reicteam agus an t-anas. 

Ø Is aiste bia chothrom é ceann a bhfuil na seacht gcothaitheach mhóra ann, sna 
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comhréireanna cearta. (carbaihiodráití, lipidí, próitéin, vitimíní, mianraí, snáithín agus 
uisce). 


