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Układ pokarmowy

Budowa ścian przewodu pokarmowego
Do pra wi dło we go rozwoju, wzrastania i funkcjono-

wania organizmu niezbędne są substancje pokarmowe. 
Układ pokarmowy (systema digestorium) jest od po wie-
dzial ny za po bie ra nie sub stan cji od żyw czych, me cha-
nicz ne i che micz ne prze twa rza nie tych sub stan cji (tra-
wie nie). Na stęp nym eta pem jest wchła nia nie związ ków 
nie zbęd nych dla or ga ni zmu oraz ich wy da la nie.

Ko lej ne od cin ki skła da ją ce się na prze wód po kar mo wy 
są do sto so wa ne swo ją bu do wą do peł nio nych funk cji. 

Na prze wód po kar mo wy z wy łą cze niem gru czo łów 
skła da ją się na rzą dy wy drą żo ne. Ścia ny dro gi po kar-
mo wej zbu do wa ne są z trzech za sad ni czych warstw:
 − bło ny ślu zo wej po ło żo nej we wnętrz nie,
 − bło ny mię śnio wej two rzą cej war stwę środ ko wą, 
 − bło ny ze wnętrz nej po kry wa ją cej.

Błona śluzowa
Bło na ślu zo wa (tu ni ca mu co sa) po kry wa po wierzch nię 

we wnętrz ną prze wo du po kar mo we go. Jest wy ście lo-

na i po kry ta de li kat nym na błon kiem, któ ry w oko li cy 
szpa ry ust i od by tu prze cho dzi bez po śred nio w na skó-
rek. Bło na ślu zo wa ma za bar wie nie bla do ró żo we lub 
czer wo ne, wy dzie la płyn naj czę ściej ślu zo wy i dla te go 
jest wil got na, błysz czą ca i śli ska, a jej ukształ to wa nie 
zmie nia się w ko lej nych od cin kach prze wo du po kar-
mo we go. W przed sion ku ja my ust nej, na pod nie bie niu 
i w gar dle jest gład ka, ale już w prze ły ku ukła da się 
w fał dy po dłuż ne, sprzy ja ją ce po sze rze niu się je go świa-
tła pod czas prze su wa nia się kę sa po kar mo we go. W żo-
łąd ku fał dy bie gną w róż nych kie run kach, umoż li wia jąc 
zwięk sze nie po jem no ści żo łąd ka w mia rę wy peł nia nia 
go po kar mem. Bło na ślu zo wa je li ta cien kie go wy twa rza 
fał dy okręż ne oraz bar dzo licz ne wy pust ki, tz w. ko sm ki 
je li to we. Ma to za sad ni cze zna cze nie dla je li ta cien kie go 
– zwięk sza wie lo krot nie po wierzch nię wchła nia nia. 
Warstwy błony śluzowej: 
 − na bło nek (epi the lium), 
 − blasz ka wła ści wa bło ny ślu zo wej (la mi na pro pria 

mu co sae), 
 − blasz ka mię śnio wa bło ny ślu zo wej (la mi na mu scu la-

ris mu co sae), 
 − tkan ka pod ślu zo wa (te la sub mu co sa).

 Ryc. 1. Przegląd układu pokarmowego. Przedrukowano z: F. Paulsen, J. Waschke (red.), Sobotta. Atlas anatomii człowieka. Narządy wewnętrzne klatki piersiowej, jamy brzusznej 
i miednicy, tom 2, oprac. i red. wyd. IV pol. W. Woźniak i K. S. Jędrzejewski, Elsevier Urban & Partner.
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