
Układ pokarmowy…  
 …czyli jak bułeczka przekracza barierę jelitową   





Przewód pokarmowy: 
•jama ustna (1) 
•gardło (3) 
•przełyk (4) 
 
•żołądek (5) 
•jelito cienkie (8) 
•jelito grube (6) 
Przewód pokarmowy kończy się odbytem 
(9). 
 
 
Gruczoły dodatkowe:  
•ślinianki (podżuchwowe, podjęzykowe, 
          przyuszne) (2) 
•trzustka (6) 
•wątroba (10) 
 

Układ pokarmowy jest zbudowany z przewodu 
pokarmowego oraz gruczołów dodatkowych czyli 
narządów wspomagających jego pracę. 



Jama usta:  



Jama ustna: 

 1 –warga 

 2 –?? 

 3 –?? 

 4 –migdałki 
podniebienne 

 5 –zęby 

 6 -język 
 
 

Jama ustna to początkowy odcinek przewodu 
pokarmowego, ograniczają ją od przodu wargi, 
po bokach policzki, od góry podniebienie; z tyłu 
łączy się z gardłem. W jamie ustnej znajdują się 
zęby oraz mięsisty język. 
 



Jama ustna: 

Jaką funkcję pełni jama ustna???  

 

 zęby rozdrabniają i miażdżą pokarm, a język 
miesza go ze śliną, w której znajdują się 
enzymy trawienne 

 

 żucie i gryzienie jest pierwszym etapem 
długiego procesu trawienia, czyli 
rozłożenia pokarmu na proste związki 
chemiczne. W trawieniu biorą udział enzymy 
trawienne, czyli specjalne substancje 
wytwarzane przez ślinianki, żołądek, trzustkę 
i jelito cienkie 

 

 trawienie mechaniczne polega na 
rozdrabnianiu pokarmu przez zęby 

 

 trawienie chemiczne polega na 
zmiękczaniu pokarmu przez ślinę, 
wytwarzaną przez ślinianki, zawierającą 
enzymy trawienne 

 

 



Język – do czego jest nam 
potrzebny:  

 jest zbudowany z mięśni poprzecznie 
prążkowanych, położony na dnie jamy ustnej. 
Bierze udział w formowaniu kęsów 
pokarmowych i przesuwaniu ich do gardła  

 

 jest także narządem zmysłu smaku 

 

 na języku znajdują się kubki smakowe, które 
umożliwiają nam różnicowanie różnych smaków 

 

 ilość odróżnianych smaków jest nieograniczona. 
Zawsze jednak stanowią one kombinację czterech 
smaków podstawowych: słodkiego, kwaśnego, 
słonego i gorzkiego 



„Mapa smaków” 

o słodki –czubek języka 
 
 

o kwaśny –po bokach języka, w tylnej 
połowie 
 
 

o słony –brzegi języka i części zbliżające 
się ku przodowi 
 
 
 
 
 
 

o gorzki –tył języka 



    „Mapa smaków”: 



Zęby:  

 Kiedy pojawia się pierwszy 
ząb: 

 

 Ile mamy zębów mlecznych: 

 

 Których zębów nie ma wśród  

    zębów mlecznych: 

 



 





   Gardło: 
o wspólny odcinek 

układu  pokarmowego i 
oddechowego 

o kieruje pokarm do 
przełyku 

 

o przewód („autostrada dla 
jedzenia”)  - długości 25 –30 cm, 
łączący gardło z żołądkiem 

o funkcja: transport pokarmu z 
gardła do żołądka  

o ściana przełyku nie ma zdolności 
wchłaniania pokarmu ani 
trawienia 

Przełyk:  



Żołądek: 

1- ? 
 
2- ?? 
 
3- ??? 
 
4-  ???? 
 
9- ????????? 
 
10- ?????????? 
 
 
5-otrzewna 
6-błona śluzowa  
7-mięśniówka 
8-część dwunastnicy 
11-przełyk 



Żołądek II:  

 jest grubym i umięśnionym workiem, który 
może znacznie zwiększać swoją objętość. 

 

  spełnia w organizmie trzy zasadnicze funkcje: 

 

 1.  gromadzi i przechowuje spożywane 
pokarmy, 

 2. trawi pokarmy, czyli rozkłada na proste 
związki chemiczne 

 3. pozbawia je drobnoustrojów (zarazków) 

 



Żołądek III:  
 

 W żołądku następuje drugi etap trawienia pod wpływem 
enzymów trawiennych wydzielanych przez ściany 
żołądka. 

 

 W żołądku znajdują się mięśnie gładkie, które są ułożone 
warstwowo. Skurcze tych mięsni powodują 
przemieszanie się treści pokarmowej (jedzenia) i 
wymieszanie jej z sokami trawiennymi.  

 

 Treść pokarmowa zmienia się w płynną miazgę 
pokarmową (papkę pokarmową).  

 

 Po 3-4 godzinach zalegania w żołądku częściowo 
strawiony pokarm przesuwa się w stronę kolejnego 
odcinka przewodu pokarmowego –jelita cienkiego. 



Jelito cienkie 

 Najdłuższa część przewodu 
pokarmowego  

 (5-6 m długości) – dzieli się na trzy 
odcinki: 

 •dwunastnicę 

 •jelito czcze 

 •jelito kręte 

 tutaj zachodzi ostatni etap trawienia 
pod wpływem enzymów trawiennych 

 tutaj zachodzi wchłanianie 
rozdrobnionych cząstek 
pokarmowych do krwi i wraz z nią 
rozprowadzanie do wszystkich 
komórek ciała 

 



Kosmki jelitowe 

 Powierzchnia wchłaniania jelita cienkiego jest 
znacznie zwiększona dzięki obecności kosmków 
jelitowych i mikrokosmków 





Jelito grube:  

  

 Dzieli się na: 

• jelito ślepe 
(kątnicę)  

• okrężnicę 

• odbytnicę 
(zakończoną 
odbytem)  

  

  

 

 

 



Jelito grube:  

 ma charakterystyczna 
budowę, 

 jego ściany są pofałdowane i 
pozagłębiane (tzw. 
„haustracje”) 

 

 tutaj wchłaniana jest woda, 
witaminy i aminokwasy 

 

 trafiają tu niestrawione 
resztki pokarmowe, które 
formułują się w kał 

 

 Odbyt- otwór kończący jelito 
grube, przez który usuwany 
jest kał 

 



Ślinianki 

 

 Wyróżniamy: 

 - ślinianki przyuszne  

 - ślinianki podżuchwowe  

 - ślinianki podjęzykowe  

 Są to parzyste gruczoły 
wydzielające do jamy 
ustnej ślinę 

 

 Ślina nawilża pokarm i 
ułatwia jego połykanie. 
Zawarte w niej enzymy 
trawienne rozpoczynają 
trawienie cukrów 



Wątroba 

 jest to największy narząd przewodu  

 pokarmowego (waży około 1,5 kg)  

 ma ciemnoczerwone zabarwienie,  

 które związane jest z dużą ilością  

 krwi przez nią przepływającą  

 

 Funkcje: 

 - wytwarzanie żółci, która umożliwia 

trawienie tłuszczów. Wytwarzana  

   żółć jest magazynowana w pęcherzyku  

   żółciowym i wydzielana do 

       dwunastnicy 

 - magazynowanie nadmiaru cukrów;  

 - unieszkodliwianie trujących i  szkodliwych  

    substancji, np. alkoholu, leków; 

 - gromadzenie żelaza i niektórych witamin; 

 



Trzustka: 

 Jest to wydłużony narząd leżący  

 w sąsiedztwie żołądka 

 

 Funkcje: 

 wytwarza sok trzustkowy, 
zawierający  

 enzymy rozkładające białka, 
cukry i  

 tłuszcze (czynność 
zewnątrzwydzielnicza) 

 sok trzustkowy jest wydzielany 
do dwunastnicy 

 reguluje ilość cukru we krwi  

 (czynność wewnątrzwydzielnicza) 



Funkcje układu pokarmowego: 

mechaniczne 
rozdrabnianie jedzenia 

 

 transport jedzenia 

 

 trawienie  

 

 usuwanie resztek 
pokarmowych 



Choroba Leśniowskiego – Crohna: 

 Przewlekły stan zapalny ściany jelita 

 

 Może dotyczyć każdego odcinka przewodu 
pokarmowego 

 

 Najczęściej – końcowy odcinek jelita cienkiego i 
początkowy grubego 

  

 Należy do grupy Nieswoistych Zapaleń Jelit   



Objawy:  

 Bóle brzucha/ Nudności 

 Biegunka, także z obecnością krwi  

 Utrata apetytu/ urtata masy ciała 

 Zmiany okołodbytnicze 

 

 Ale także: 

 Zahamowanie wzrastania  

 Zaburzenia wchłaniania 

 Niedokrwistość 

 Gorączka 

 Zmiany aftowe/ Zapalenie stawów/ zmiany 
skórne/zapalnie błony naczyniowej oka  



Cele leczenia:  

 Uzyskanie remisji:  

• wygojenie błony śluzowej  

• ustąpienie „ostrych objawów” 

 Podtrzymanie remisji:  

• zapobieganie nawrotom 

• uniknięcie powikłań 

• prawidłowy rozwój 



Quiz:  

 Który ze smaków odczuwany jest najlepiej na 
koniuszku języka? 

 Jak nazywa się „piąty” ze smaków? 

 

 

 

 



Quiz:  

 Jakie wyróżniamy ślinianki? 

 

 

 

 

 

 

 



Quiz:  

 Gdzie zachodzi drugi etap 
trawienia: 

 

 

 

 

 

 

 



Quiz: 

 Który z organów produkuje żółć: 

 

 

 

 

 

 

 

 Który z organów jest największy? 

 

 

 



Quiz: 

 Gdzie zachodzi główny etap 
wchłaniania?  

 

 

 

 

 

 

 



Quiz: 

 Do czego służą kosmki jelitowe? 

 

 

 

 

 

 

 



Quiz: 

 Jaką długość ma jelito cienkie u dorosłego 
człowieka?  

 

 

 

 

 

 



Quiz: 

 Na jakie odcinki dzieli się jelito grube? 

 

 

 

 

 



Quiz:  

 Co to są haustracje? 

 

 

 

 

 

 



DZIĘKUJEMY  !!! 


