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UKŁAD POKARMOWY  
(SYSTEMA DIGESTORIUM) 

Część nadprzeponowa 
 
 Jama ustna (cavum oris) 
 szpara ustna (rima oris) 
 podniebienie twarde (palatum durum) i miękkie (palatum 
 molle) 
 dno jamy ustnej (fundus cavi oris) 
 język (lingua) 
 ślinianki: przyuszna (glandula parotis), podżuchwowa (glandula 
 submandibularis), podjęzykowa (glandula sublingualis) 
 zęby (dentes) 
  Gardziel (fauces) i gardło (pharynx) 
  Przełyk (esophagus) 

 
 



UKŁAD POKARMOWY  
(SYSTEMA DIGESTORIUM) 

Część podprzeponowa 
 
 Żołądek (ventriculus, gaster): 
 wpust (cardia), 
 dno żołądka (fundus ventriculi),  
 trzon żołądka (corpus ventriculi) 
 odźwiernik (pylorus) 
 Jelito cienkie (intestinum tenue):  

 dwunastnica (duodenum) 
 jelito czcze (jejunum)   
 jelito kręte (ileum) 

 Jelito grube (intestinum crassum):  
 jelito ślepe (cecum) z wyrostkiem robaczkowym (appendix vermiformis) 
 okrężnica (colon)   
 odbytnica (rectum) 
 Gruczoły trawienne:  

 wątroba (hepar)  
 trzustka (pancreas) 
 



JAMA USTNA CAVUM ORIS 
• szpara ustna (rima oris) 
• podniebienie twarde 

(palatum durum) i 
miękkie (palatum molle) 

• dno jamy ustnej (fundus 
cavi oris) 

• język (lingua) 
• ślinianki: przyuszna 

(glandula parotis), 
podżuchwowa (glandula 
submandibularis), 
podjęzykowa (glandula 
sublingualis) 

• zęby (dentes) 
 

 przedsionek i właściwa jama ustna, 
oddzielone łukami zębowymi 

 



JAMA USTNA CAVUM ORIS 
 

Szpara ust (rima oris) jest ograniczona wargami (labia) szczękową i żuchwową.  
Warga utworzona jest przez skórę, m. okrężny ust, wyścielone od wewnątrz błona śluzową.  
W każdej wardze można wyróżnić część skórną, śluzową i pośrednią, czyli czerwień wargową, 
w której naczynia włosowate przeświecają przez nabłonek, pozbawiony w tym miejscu 
zrogowaciałej warstwy. W przedłużeniu przegrody nosa znajduje się rynienka podnosowa 
(philtrum). U noworodków na wewnętrznej stronie czerwieni wargowej znajdują się tzw. 
brodawki kosmkowe, pozwalające im lepiej przyssać się do sutka matki, zanikają one po 
okresie ssania.  
Policzki (buccae) utworzone są przez m. policzkowy (m. buccinator), zewnętrznie do niego 
położona jest poduszeczka tłuszczowa, przykryta skórą. Od środka znajduje się błona śluzowa. 
Podniebienie (palatum) stanowi górną ścianę jamy ustnej. Wyróżniamy w niej część przednią, 
tzw. podniebienie twarde (palatum durum), utworzone przez wyrostki podniebienne szczęki  
i blaszki poziome kości podniebiennych oraz podniebienie miękkie (palatum molle), które jest 
fałdem błony śluzowej z mięśniami poprzecznie prążkowanymi. Pośrodku tylnego brzegu 
podniebienia znajduje się wyniosłość, nazywana języczkiem (uvula). Dno jamy ustnej (fundus 
cavi oris) stanowią niektóre mięśnie nadgnykowe (żuchwowo-gnykowe), tworzące przeponę 
jamy ustnej. Od strony jamy ustnej dno pokryte jest błoną śluzową, tworzącą fałd podjęzykowy, 
ze śliniankami podjęzykową i podżuchwową. Nabłonek błony śluzowej jest wielowarstwowy, 
płaski. Do narządów jamy ustnej zalicza się zęby, język i ślinianki. 
 
 



JAMA USTNA CAVUM ORIS 

Ślinianka przyuszna i jej przewód 

Mięsień żwacz 

Ślinianka podjęzykowa 

Ślinianka podżuchwowa 
Mięśnie dna jamy ustnej 

żuchwa 

język 

Mięsień policzkowy 



3 pary gruczołów ślinowych (amylaza ślinowa):  
        (1) ślinianki przyuszne  
        (2) ślinianki podżuchwowe  
        (3) ślinianki podjęzykowe 

http://reasonablywell-julia.blogspot.com/2011/05/facial-swelling-and-sjogrens-syndrome.html 

           1 
przewód ślinianki 1 

               2 

przewód ślinianki 2 
ślinianki 3 

przewód ślinianki 3 

Wytwarzanie śliny – 1-1,5 L/dobę, 
wydzielanie -  na drodze 
odruchowej 
 
2 rodzaje śliny wytwarzanej w 
śliniankach i drobnych gruczołach 
śluzówki języka i jamy ustnej – 
surowicza i śluzowa 
 
Skład śliny:  
• skł. mineralne - nieco inny niż 

osocza (są jony K+, Na+, Ca+2, 
Mg+2, Cl-, ale np. K+ i HCO3

- 
więcej, a Na+ i Cl- mniej) 

• skł. organiczne – białka, 
mucyny, lipaza i ptialina (alfa-
amylaza) -enzymy trawienne, 
kalikreina itd.  



Ślinianki unerwiane są przez te same nerwy, 
które unerwiają kubki smakowe: n. 
twarzowy (VII), językowo-gardłowy (IX) i 
błędny (X)   
 
Droga doośrodkowa – czuciowe włókna 
tych nerwów,  
 
Ośrodki - w rdzeniu przedłużonym,  
 
Droga odośrodkowa – wł. parasympatyczne 
tych nerwów (wszystkie ślinianki) oraz  
wł. sympatyczne rozpoczynające się w 
górnym odcinku rdzenia kręgowego 
(podżuchwowa i podjęzykowa)  



Aktywacja wł. parasympatycznych  
 
 duża ilość śliny surowiczej 
(wodnista, z dużą zawartością 
białka)  
Atropina – blokuje jej wydzielanie  

Aktywacja wł. sympatycznych 
 
mała ilość gęstej, lepkiej śliny 
(bogatej w cukry)   

Kom. surowicze 
(gł. amylaza) 

Kom. śluzowe (gł. 
mucynę) 



JĘZYK LINGUA 

Ruchy języka umożliwiają mięśnie: 

•  własne (wewnętrzne): podłużny górny  (unosi koniuszek języka), dolny 
(opuszcza), poprzeczny (wydłuża) i pionowy (spłaszcza język)  

•  mięśnie zewnętrzne (dochodzące) (m.in. od żuchwy i kości gnykowej) 



BRODAWKI JĘZYKOWE 
 nitkowate  
 grzybowate  
 okolone   
 liściaste  

funkcje mechaniczne  

kubki smakowe  
(receptory smaku) 

brodawki  grzybowate 

 brodawki  nitkowate 



brodawka nitkowata 

brodawka liściasta 
brodawka okolona 

brodawka grzybowata 

kubek smakowy 

gruczoł ślinowy 

Brodawki językowe 

kubek smakowy 

chemoreceptory 

komórki podporowe 

aferentne nerwy smakowe 

brodawki grzybowate i nitkowate 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gray1018.png


ZĘBY DENTES 

KORONA 

SZYJKA 

KORZEŃ 

KANAŁ KORZENIA 

WIERZCHOŁEK 

ŚCIANA ZĘBODOŁU 

PRZEGRODA MIĘDZYZĘBODOŁOWA 

KOSTNIWO 

ZĘBINA 

DZIĄSŁO 

KOMORA 

SZKLIWO 



Zęby (dentes) mleczne (20; rosną 6-30 mieś.) 

Zęby stałe (32) (rosną 6-13 l.) 

siekacze i kły – 1 korzeń 
przedtrzonowce – 1 korzeń (w szczęce górnej 
              często rozdwojony) 
trzonowce – 2 korzenie w żuchwie, 3 w szczęce 
 

Jakie są różnice między zębami mlecznymi a stałymi? 
 
Po ile korzeni mają zęby stałe? 
 

Uzębienie człowieka jest dwupokoleniowe (tzn. występują zęby mleczne i stałe)  
oraz różnokształtne 

Stosunek górnego szeregu zębów do 
dolnego w położeniu nieruchomym 
nazywamy zwarciem, a podczas 
ruchu – zgryzem. 



FLUOROZA 

zębina  

ROZWÓJ PRÓCHNICY 

PRÓCHNICA W MIAZDZE – LECZENIE KANAŁOWE 



Ściana przewodu pokarmowego 

zasadnicze warstwy: 
     błona śluzowa (mucosa) 
            kosmki jelitowe,  
            warstwa mm. gładkich,  
      tkanka podśluzowa (submucosa) 
     błona mięśniowa  
         (warstwa wewnętrzna – okrężna,  
          zewnętrzna – podłużna,  
          w żołądku też skośna) 
     błona surowicza/otrzewna (serosa/peritoneum) 
(cienka warstwa mięśni gładkich oddziela błonę śluzowa od tkanki podśluzowej) 
 
 



Gardziel (fauces) - na pograniczu jamy 
ustnej i gardła: 

łuk podniebienno-językowy 

łuk podniebienno-gardłowy 

między nimi znajduje się migdałek 
podniebienny 

Gardło (pharynx) -  skrzyżowanie drogi 
pokarmowej i oddechowej 
 
odcinek od podstawy czaszki do VI kręgu 
szyjnego 
 
Części gardła: nosowa, ustna, krtaniowa  
 
Budowa ściany gardła - błona śluzowa, 
mięśnie dźwigacze i zwieracze, błona 
zewnętrzna  

Połykanie – to odruch, w którym uczestniczą 
aferentne włókna nn trójdzielnego (V), językowo-
gardłowego (IX) i błędnego (X); integracja – jj pasma 
samotnego i dwuznacznego; droga odośrodkowa: nn 
twarzowy (VII), trójdzielny (V) i podjęzykowy (XII). 
Częścią odruchu jest zahamowanie oddechu i 
zamknięcie krtani; połykanie jest niemożliwe przy 
otwartych ustach.  



Przełyk  (esophagus) 

• od VI kręgu szyjnego do XI kręgu piersiowego 
•  25-30 cm  
• transport pokarmów z gardła do żołądka 
•brak procesów wchłaniania i trawienia 

Części przełyku:  

 szyjna (C6-Th1) - pogranicze szyi i klatki piersiowej 

 piersiowa – w śródpiersiu górnym i tylnym (Th1-Th11)  

 brzuszna - między przeponą a żołądkiem, najkrótsza 

 
 

zwieracz dolny przełyku (mięsień czynnościowy, 
fragment warstwy mięśniowej przełyku; refluks 
żolądkowo-przełykowy, zgaga) 

 

 



ŻOŁĄDEK VENTRICULUS, GASTER 

DNO 

TRZON  
KRZYWIZNA 
WIĘKSZA 

CZĘŚĆ ODŹWIERNIKOWA 

ODŻWIERNIK 

BŁONA 
SUROWICZA 

BŁONA ŚLUZOWA 

BŁONA MIĘŚNIOWA 
(UŁOŻONA W WARSTWY) 

OPUSZKA 
DWUNASTNICY 

KRZYWIZNA 
MNIEJSZA 

WPUST 

PRZEŁYK 



L P 

zwieracz odźwiernika 

zwieracz przełyku 

część wpustowa 
dno żołądka 
trzon żołądka 
część odźwiernikowa 

KOMÓRKI WYDZIELNICZE 
W błonie śluzowej żołądka, dwunastnicy i jelit występują tzw. 
komórki serii APUD (amine and amine precursors uptake and 
decarboxylation – odpowiedzialne za wychwyt amin i ich 
prekursorów oraz ich dekarboksylację).   
Komórki te (1 komórkowe gruczoły) pełnią funkcje receptorowe i 
wydzielnicze.   
Wyróżniamy następujące komórki: 

 
 

G – wydzielają gastrynę 
D – somatostatynę 
S – sekretynę 
I – cholecystokininę 
EC – motylinę 
EGL – preproglukagon 
H1 – wazoaktywny peptyd 
jelitowy VIP 
K – peptyd hamujący 
czynność żołądka GIP 
 



Sekretyna (27 aminokwasów) to hormon peptydowy wydzielany do 
krwi przez komórki S wewnątrzwydzielnicze śluzówki dwunastnicy i 
jelita czczego. Pobudza trzustkę do wydzielania zasadowego soku i 
wątrobę do wydzielania żółci. Hamuje perystaltykę żołądka i jelit. 

Cholecystokinina-pankreozymina (peptyd z 33 aminokwasów) to 
hormon, wydzielany do krwi przez komórki I błony śluzowej 
dwunastnicy. Pobudza wydzielanie soku trzustkowego, w 
mniejszym stopniu żołądkowego i żółci. Kurczy ściany pęcherzyka 
żółciowego, nasila perystaltykę jelit, natomiast hamuje perystaltykę 
żołądka. 

Gastryna (duża, mała i mini, zależnie od liczby 
aminokwasów, budujących jej cząsteczkę – 34, 17, 14) to 
peptydowy hormon, wydzielany przez komórki G 
wewnątrzwydzielnicze błony śluzowej żołądka do krwi. 
Hormon ten wywołuje wydzielanie soku żołądkowego. 
Pobudza również gruczoły błony śluzowej jelit do 
wydzielanie soku jelitowego, komórki zewnątrzwydzielnicze 
trzustki do wydzielania soku trzustkowego oraz komórki 
wątrobowe do wydzielania żółci, gromadzonej w pęcherzyku 
żółciowym. Wzmaga też motorykę żołądka i jelit i skurcze 
pęcherzyka żółciowego. 
 



Okrężne ruchy perystaltyczne, początek fali perystaltycznej (okolica wpustu) 

endoskopowy obraz żołądka, fałdy żołądkowe 

http://www.sciencephoto.com/image/76870/large/C0012435-Healthy_stomach-SPL.jpg


JELITO CIENKIE INTESTINUM TENUE 
leży wewnątrzotrzewnowo, zawieszone na 
krezce (mesenterium) 
ok. 5-6 m 
dwunastnica (duodenum) 
jelito czcze (jejunum)  
jelito kręte (ileum)  
Dwunastnica - ma kształt litery C, długość 24-30 cm 
Części: górna, zstępująca, pozioma i wstępująca 

 

dwunastnica      j. czcze 

Jelito czcze i kręte nie są od siebie ściśle odgraniczone 
Łącznie mają długość około 5 m, z tego 2/5 to jelito czcze, a 3/5 
jelito kręte 
 
 

Dwunastnica wychodzi z żołądka 
na wysokości I kręgu lędźwiowego  
i kieruje się w prawo i ku tyłowi, 
otacza głowę trzustki. 



JELITO CIENKIE INTESTINUM TENUE 

OTRZEWNA 

BŁONA MIĘŚNIOWA PODŁUŻNA 

BŁONA MIĘŚNIOWA OKRĘŻNA 

BŁONA PODŚLUZOWA 

BŁONA ŚLUZOWA Z FAŁDAMI OKRĘŻNYMI 
NABŁONEK WALCOWATY 

KOSMEK JELITOWY 

TĘTNICZKA 

ŻYŁA 

NACZYNIA CHŁONNE 



KREZKA MESENTERIUM 

 zdwojenie otrzewnej 
mocujące jelito cienkie  
w jamie brzusznej 

 składa się z dwóch blaszek 
będących przedłużeniem 
otrzewnej otaczającej jelito 

 pomiędzy nimi przebiegają 
nerwy i naczynia 
krwionośne zaopatrujące 
narząd oraz znajdują się 
węzły chłonne 

Bardzo poważnym stanem jest tzw. zawał krezki, czyli 
zaburzenie drożności naczynia krwionośnego, mogące 
prowadzić do obumarcia zaopatrywanych narządów 
(np. jelita). Jest to stan bezpośredniego zagrożenia 
życia. 
 



JELITO GRUBE INTESTINUM CRASSUM 
1,3-1,5 m 
jelito ślepe (kątnica; cecum)  z wyrostkiem robaczkowym (appendix vermiformis) 
okrężnica (colon) (cz. wstępująca, poprzeczna, zstępująca, esowata)  
odbytnica (j. proste; rectum) (bańka odbytnicy, kanał odbytnicy) 

 

 okrężnica cz. wstępująca      

 zastawka krętniczo-kątnicza      

 j. kręte      

       kątnica      

 wyrostek 
robaczkowy      

WYPADANIE ODBYTNICY 

Ośrodek sterujący wypróżnieniem znajduje się w krzyżowej części rdzenia 
kręgowego. 



Określanie położenia wyrostka robaczkowego (appendix 
vermiformis) na podstawie punktów Lanza i McBurney’a 

•Punkt Lanza leży na linii łączącej kolce biodrowe przednie górne w 1/3 
tej linii po stronie prawej  

•Punkt Mac Burneya leży na linii łączącej pępek z kolcem biodrowym 
prawym, w odległości 1/3 tej linii licząc od strony kolca biodrowego 

Między tymi punktami znajduje się wyrostek  



TRZUSTKA PANCREAS 

OGON 

długość - ok. 18 cm, masa ok. 100 g 
leży zaotrzewnowo 
 
Budowa zewnętrzna: głowa, trzon, ogon 
 
 TRZON GŁOWA 

PRZEWÓD TRZUSTKOWY TĘTNICA I 
ŻYŁA 
KREZKOWA 
GÓRNA 

PRZEWÓD TRZUSTKOWY 
DODATKOWY 

DWUNASTNICA 

BRODAWKA DWUNATNICZA WIĘKSZA 

PRZEWÓD ŻÓŁCIOWY WSPÓLNY 

Włókna nerwu błędnego pobudzają wydzielanie trzustki, a współczulne (ze 
splotu trzewnego) hamują 



TRZUSTKA PANCREAS 

BUDOWA MIKROSKOPOWA 

WYSPA (CZĘŚĆ WEWNĄTRZWYDZIELNICZA – WYSPA 
LANGERHANSA) 

NACZYNIA WŁOSOWATE, KRWIONOŚNE 

CZĘŚĆ ZEWNĄTRZWYDZIELNICZA, 
PĘCHERZYKI TRZUSTKOWE 

SCHEMAT BUDOWY ZEWNĄTRZ- I WEWNĄTRZWYDZIELNICZEJ TRZUSTKI 

KOMÓRKI 
WYSPY (W) 

NACZYNIA 
KRWIONOŚNE 

KOM. 
PĘCHE-
RZYKÓW 
TRZUSTK
OWYCH 
(Z) 

PRZEWODZIKI 
TRZUSTKOWE 

•część zewnątrzwydzielnicza (około 98% masy całego gruczołu) - 
utworzona przez płaciki trzustkowe, które wydzielają sok trzustkowy. 
Sok przez przewodziki trzustkowe przechodzi do przewodu trzustkowego, 
a następnie do dwunastnicy 
  
•część dokrewna - wyspy trzustkowe (wyspy Langerhansa), od 200 tys. 
do 1,8 mln, mają średnicę ¼ mm. 
 

4 rodzaje komórek tworzących wyspy 
trzustkowe A, B, D, F: 

A – wydzielają glukagon,  
B – insulinę 
D – somatostatynę 
F – polipeptyd trzustkowy 



WĄTROBA HEPAR 
 waga ok. 1,5 kg (największy gruczoł organizmu)  
 budowa:  

 4 płaty: prawy (największy), lewy, ogoniasty i 
czworoboczny (lobus dexter, sinister, 
quadratus i caudatus) 

 wrota wątroby: (ujścia żył wątrobowych) 
żyła wrotna, tętnica wątrobowa, przewód 
żółciowy wspólny 

 płaty wątroby dzielą się na segmenty, segmenty 
na zraziki (jednostka czynnościowa wątroby) 

 
1. przewodzik żółciowy 
2. żyła środkowa 
3. gałązka tętnicy wątrobowej 
4. gałązka żyły wrotnej 
5. komórka wątrobowa 
6. zespolenie tętniczo-żylne 

 



WĄTROBA – POWIERZCHNIA TRZEWNA 

PRAWY 
PŁAT 

Ż. GŁÓWNA 
DOLNA 

Ż. WROTNA 
PRZEWÓD 
WĄTROBOWY 
WSPÓLNY 

PRZEWÓD 
PĘCHERZYKOWY 

PĘCHERZYK 
ŻÓŁCIOWY 

WIĘZADŁO 
OBŁE WĄTROBY 

PŁAT 
CZWOROBOCZNY 

T. 
WĄTROBOWA 
WŁAŚCIWA 

LEWY PŁAT 

PŁAT 
OGONIASTY 



FUNKCJE WĄTROBY 
 

 Wytwarzanie żółci i udział w trawieniu tłuszczów 
 Metabolizm toksyn i leków 
 Glukoneogeneza – synteza glukozy z aminokwasów i lipidów 
 Synteza białek krwi – albumin, protrombiny, fibrynogenu  
 Utlenianie aminokwasów i synteza mocznika 
 Utlenianie nukleotydów i synteza kwasu moczowego 
 Wydalanie bilirubiny 
 Magazynowanie glikogenu  
 Utlenianie kwasu mlekowego 



PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY VESICA FELLEA 
 zbiornik służący do 

magazynowania  
i zagęszczania żółci.  

 ma kształt 
spłaszczonej 
gruszki, leży w dole 
pęcherzyka 
żółciowego, na 
powierzchni 
trzewnej wątroby. 

 pojemność 
stosunkowo mała - 
ok. 60 ml, ale silnie 
pofałdowana błona 
śluzowa, 
wchłaniająca wodę 
zagęszcza 
dopływającą do 
pęcherzyka żółć 
nawet 10 razy.   
 



Choroby jamy ustnej 
 Zmiany zapalne i zakaźne w jamie ustnej 

 Aftowe zapalenie jamy ustnej – bolesne owrzodzenia występujące 
pojedynczo lub w grupach, przyczyna pozostaje nieznana 

 Pleśniawki (zakażenie drożdżakami, kandydoza jamy ustnej) – zakażenie 
grzybicze spowodowane przez drożdże Candida albicans – tworzą one białe 
piętna na języku i śluzówce jamy ustnej; 

u dorosłych – zakażenia oportunistyczne, zwłaszcza u osób z osłabioną 
odpornością  lub po stosowaniu antybiotyków; u niemowląt może przybrać 
cechy ciężkiego zakażenia, będącego przyczyną epidemii w żłobkach;  u osób 
stosujących protezy – grzyb może przetrwać w drobnych rowkach na górnej 
powierzchni protezy, doprowadzając do nawrotów zakażenia 



Choroby jamy ustnej 
 Zmiany zapalne i zakaźne w jamie ustnej 

 
 Zapalenie kątów ust – w fałdach tkanek w kątach jamy 

ustnej powstają bolesne rozpadliny; dotyczy to zwłaszcza 
osób z obniżoną odpornością i osób w podeszłym 
wieku, zwłaszcza tych stosujących protezy; najczęstszym 
drobnoustrojem przyczynowym są: Candida albicans i 
Staphylococcus aureus; do schorzenia tego usposabia 
niedobór żelaza i witamin z grupy B  

 Ostre opryszczkowe zapalenie dziąseł i jamy ustnej – postać 
zapalenia, wywołana przez wirusa opryszczki zwykłej, jest 
najczęstszym wirusowym zakażeniem jamy ustnej; 
charakterystyczne dla tego schorzenia są znaczna rozległość i 
bolesność zmian 



 Wady wrodzone 
 

Choroby jamy ustnej 

 Rozszczep podniebienia i rozszczep wargi („zajęcza 
warga” – w trakcie rozwoju płodowego sklepienie 
jamy ustnej (podniebienie twarde) rozwija się jako 
dwie odrębne połowy, przed urodzeniem obie te 
połowy zwykle łączą się w linii pośrodkowej; jeśli 
połączenie to jest niepełne, to dochodzi do powstania 
rozszczepu 

• Rozszczep wargi – ma postać drobnego wcięcia na 
górnej wardze aż do pełnego jej rozdzielenia w 
jednym miejscu lub w dwóch miejscach, z szerzeniem 
się na nos 

• W rozszczepie podniebienia – dochodzi do 
wystąpienia przerwy między dwiema połówkami 
podniebienia, wskutek czego powstaje kanał łączący 
jamę ustną z jamą nosową; przyczyny: 
nieprawidłowości genetyczne, ekspozycja płodu na 
niedotlenienie, pewne leki lub niewłaściwe odżywianie 
matki pomiędzy 7 a 10 miesiącem ciąży; bez 
operacyjnego naprawienia wady, dziecko nie może 
normalnie pić, łykać ani mówić 



Choroby ślinianek 
 Epidemiczne zapalenie ślinianki przyusznej „świnka” 

• ostre zapalenie ślinianek, zwykle przyusznych;  
przyczyną jest wirus nagminnego zapalenia 
ślinianek, jeden z grupy wirusów parainfluency; 
trafiają one do ust w postaci zakażonych kropelek 
i po trwającym 18 – 21 dni okresie wylęgania 
rozmnażają się w różnych okolicach ciała, szerząc 
się następnie na ślinianki 

• wirusa można wykryć w ślinie chorego około 7 
dni przed wystąpieniem i około 2 tygodnie po 
wystąpieniu objawów  

• Wirus czasem szerzy się na inne narządy, takie jak np.: 
- trzustka, powodując jej zapalenie 
- jądra, powodując zapalenie jąder po okresie dojrzewania, a czasem zanik 

jąder, co oznacza bezpłodność 
- mózg, powodując jego zapalenie lub zapalenie opon i mózgu  



Choroby żołądka 
 Owrzodzenie trawienne (choroba wrzodowa) 

Owrzodzenie trawienne: duży wrzód 
dwunastnicy 

• Przyczyną jest: zaburzenie prawidłowej równowagi pomiędzy żrącym 
działaniem kwasu żołądkowego a działaniem śluzu chroniącego 
komórki nabłonka 

• Najczęściej owrzodzenia umiejscawiają się w żołądku i w pierwszych 
paru centymetrach ściany dwunastnicy 

• Głównymi mechanizmami obronnymi są dobre ukrwienie, 
dostateczne wydzielanie śluzu i wydajne zastępowanie komórek 
śluzówki 

• Powikłania owrzodzenia trawiennego: 
- krwotok 
- niedokrwistość – przewlekłe krwawienie z owrzodzenia 

może doprowadzić do niedokrwistości z niedoboru żelaza 
- perforacja – erozja przez owrzodzenie ściany żołądka 

powoduje wylewanie się zawartości żołądka lub 
dwunastnicy do jamy brzusznej, prowadząc do ostrego 
zapalenia otrzewnej 

- zatkanie drogi odpływu z żołądka – rezultat tworzenia się 
tkanki włóknistej  w okolicy gojącego się owrzodzenia 
odźwiernika, co utrudnia odpływ z żołądka i objawia się 
nieustannymi wymiotami 

- rozwój nowotworu złośliwego 
 
 
 



 Zapalenie wyrostka robaczkowego 

Choroby jelit 

• Najczęstsze przyczyny: zakażenie bakteryjne 
nakładające się na zatkanie np. przez stwardniałe masy 
kałowe (kamienie kałowe), zagięcie lub ciało obce 

• zapalny wysięk, zawierający włóknik i fagocyty 
powoduje obrzmienie i owrzodzenie błony śluzowej, 
wyściełającej wnętrze wyrostka 

• w fazie wstępnej ból spowodowany przez zapalenie 
wyrostka jest zwykle zlokalizowany w środkowej 
okolicy brzucha, po paru godzinach ból odczuwany 
jest w okolicy nad wyrostkiem – prawy dół biodrowy 

• wzrastające wewnątrz wyrostka ciśnienie powoduje 
zamknięcie najpierw odpływu żylnego, potem dopływu 
krwi tętniczej (niedokrwienie), rezultatem jest zgorzel 
i pęknięcie wyrostka 

• Powikłania zapalenia wyrostka robaczkowego: 
- zapalenie otrzewnej – dochodzi do ostrego zapalenia otrzewnej, rozszerzają się naczynia krwionośne i 

wydziela się nadmiar płynu surowiczego; powikłanie to jest spowodowane przez szerzenie się bakterii 
przez ścianę wyrostka, pęknięcie ropnia wyrostka i przedostanie się ropy do jamy otrzewnej; pęknięcie 
wyrostka z przedostaniem się jego zawartości do jamy otrzewnej 

- utworzenie się ropnia 
- włókniste zrosty 



 Choroby bakteryjne 

Choroby jelit 

• Czerwonka (dyzenteria) bakteryjna – zakażenie jelita 
grubego przez bakterie z grupy Shigella; jedynym 
gospodarzem jest człowiek, drobnoustroje zaś szerzą 
się przez zanieczyszczone kałem pokarmy, napoje i 
przedmioty codziennego użytku (np. ubranie); dochodzi 
do stanu zapalnego, owrzodzeń i obrzęku śluzówki jelit 
z nadmiernym wydzielaniem śluzu; może występować 
ostra biegunka z zawartością krwi 

• Cholera – wywoływana przez przecinkowiec cholery 
(Vibrio cholerae), który szerzy się przez zakażoną wodę, 
kał, wymiociny, pokarmy, ręce, a także przedmioty 
codziennego użytku; bakterie uwalniają bardzo silne 
toksyny, pobudzające gruczoły jelitowe do wydzielania 
wielkich ilości wody, wodorowęglanów i chlorków – 
powoduje to ciągłą biegunkę, odwodnienie i zaburzenia 
elektrolitowe, mogące doprowadzić do śmierci 



• Dur plamisty – odmiana zapalenia jelit 
powodowana przez bakterię Salmonella typhi, 
przedostającą się do ustroju z zakażonymi 
pokarmami i wodą; po zakażeniu następuje 
14 dniowy okres inkubacji, dopiero potem 
występują objawy choroby: bakterie atakują 
tkankę limfoidalną w ścianie jelita cienkiego i 
grubego, stąd przenoszą się do krwi i szerzą 
się na wątrobę, śledzionę i pęcherzyk 
żółciowy, pojawiają się charakterystyczne 
czerwone piętna zwłaszcza na piersiach i 
plecach, bez leczenia rozwija się po 2 
tygodniach ciężka choroba, która może 
okazać się śmiertelna 

• Powikłania: zapalenie płuc, opon mózgowo – 
rdzeniowych, wydzielane przez bakterie 
toksyny uszkadzają serce i nerki, w jelitach 
powstają owrzodzenia, które w razie 
przebicia naczynia krwionośnego powodują 
krwotok 
 

Choroby jelit 
 Choroby bakteryjne 



 Wirusowe zapalenie wątroby 

Choroby wątroby 

• Zakażenia wirusowe mają kilka odmian, które odróżnia 
się metodami serologicznymi, tj. na podstawie przeciwciał, 
jakie ustrój wytwarza do ich zwalczania 

• Wirusy wnikają do komórek wątroby, powodując ich 
zwyrodnienie, rozwija się odczyn zapalny, powstaje 
wysięk zawierający limfocyty, komórki plazmatyczne i 
granulocyty; 

• W miarę niszczenia grup komórek tworzą się obszary 
martwicy, po usunięciu przez makrofagi substancji 
martwiczej dochodzi do zapadania się płacików, na 
obszarze uszkodzenia rozwija się tkanka włóknista 

• Zapalenie wątroby typu A – dawniej „zakaźne zapalenie wątroby”, występuje głównie u dzieci i ma dość 
łagodny przebieg; zakażenie szerzy się przez brudne ręce, pokarm, wodę i przedmioty codziennego użytku. 
Pacjent uskarża się na złe samopoczucie, później rozwija się żółtaczka (z wydalaniem ciemnego moczu i 
jasnego kału), po wyzdrowieniu dożywotnia odporność 

• Zapalenie wątroby typu B – zwane „wszczepiennym zapaleniem wątroby”, wirus przedostaje się do krwi i 
szerzy się za jej pośrednictwem oraz poprzez płyny ustrojowe (ślina, nasienie, wydzielina z pochwy, a także z 
matki na płód); grupę szczególnego ryzyka stanowią: osoby pracujące z krwią, osoby uzależnione od 
środków stosowanych dożylnie; wirus typu B może przyczyniać się masywnej martwicy wątroby i zgonu 

• Zapalenie wątroby typu C – wirus szerzy się przez krew i produkty pochodne (stąd większe ryzyko 
zachorowania u chorych na hemofilię), zakażenie może mieć przebieg bezobjawowy, pacjent jest nosicielem, 
jest ono rozpoznawane zwykle późno, gdy dochodzi do marskości wątroby lub jej przewlekłej niewydolności 



 Marskość wątroby 
Choroby wątroby 

• Jest następstwem długotrwałego uszkodzenia wątroby 
przez rozmaite czynniki, takie jak: 

- nadużywanie alkoholu 
- zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B i C 
- nawracające pogorszenie drożności dróg żółciowych 

 
• Po ustąpieniu stanu zapalnego zniszczona tkanka 

wątroby zostaje zastąpiona przez tkankę włóknistą, w 
sąsiedztwie obszarów uszkodzenia następuje rozrost 
hepatocytów jako próba zastąpienia zniszczonych 
komórek – prowadzi to do powstania guzków, 
otoczonych warstwami tkanki włóknistej 

•  W miarę postępu choroby rozwija się nadciśnienie 
wrotne, prowadzące do przekrwienia narządów, z 
których odpływ krwi zapewniają odgałęzienia żyły 
wrotnej, do gromadzenia się płynu w jamie brzusznej 
(wodobrzusze) i do wystąpienia żylaków przełyku 

• Jeśli rozrost hepatocytów nie nadąża za ich 
niszczeniem, może dojść do niewydolności wątroby, 
zwiększa się też ryzyko wystąpienia nowotworu 



Choroby wątroby - marskość 

 



Choroby pęcherzyka żółciowego i dróg 
żółciowych 

• Kamica żółciowa (cholelithialis) – kamienie żółciowe są złogami 
składników żółci, najczęściej cholesterolu. Może powstawać wiele 
drobnych kamieni lub jeden czy kilka większych, ale nie zawsze są one 
przyczyną dolegliwości. Do czynników sprzyjających ich powstawaniu 
należą: 

- zmiany składu żółci, wpływające na rozpuszczalność jej składników 
- wysokie stężenie cholesterolu we krwi 
- cukrzyca, otyłość 
- płeć żeńska, wielokrotne ciąże u młodych kobiet, zwłaszcza otyłych 

• Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego – ostry stan zapalny 
zwykle towarzyszy kamicy; dochodzi do niego wskutek 
utkwienia kamienia w przewodzie pęcherzykowym, często po 
posiłku obfitującym w tłuszcze  

• Pojawiają się silne skurcze perystaltyczne gładkich mięśni ścian 
przewodu pęcherzykowego jako próba przesunięcia kamienia; 
jest to przyczyna kolki żółciowej, czyli ostrego bólu w prawym 
podżebrzu 

• Nie prowadzi to do żółtaczki, gdyż żółć z wątroby ma nadal 
wolną drogę bezpośrednio do dwunastnicy 

• Natomiast żółć zgromadzona w pęcherzyku nie może go 
opuścić, co wzbudza odczyn zapalny i napinanie się pęcherzyka, a 
to zagraża jego perforacją i zapaleniem otrzewnej 



 Żółtaczka 
Choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych 

• Żółtaczka jako taka nie jest chorobą, natomiast 
zażółcenie skóry i błon śluzowych dowodzi 
nieprawidłowego metabolizmu żółci i jej wydalania 

• Powstająca z rozpadu hemoglobiny bilirubina w 
warunkach prawidłowych jest wiązana w wątrobie i 
wydalana z żółcią; proces wiązania polega na 
dodawaniu pewnych grup do cząsteczki bilirubiny, co 
warunkuje jej rozpuszczalność w wodzie i ułatwia jej 
usuwanie z krwi 

• Niezwiązana bilirubina, rozpuszczalna w tłuszczach, 
wywiera toksyczny wpływ na komórki mózgu, nie 
może ona jednak przeniknąć przez barierę krew-
mózg , dopóki jej stężenie w osoczu nie przekroczy 
340 µmol/l 

• Gdy dojdzie do tego przekroczenia, powoduje ona uszkodzenia neurologiczne, włącznie z 
napadami drgawkowymi i upośledzeniem funkcji psychicznych. Wyraźne zażółcenie skóry i 
spojówek często jest zauważalne dopiero przy stężeniu bilirubiny w surowicy do 40 – 50 µmol/l 
(norma wynosi 3 – 13 µmol/l) 

• Żółtaczce towarzyszy świąd, spowodowany drażniącym działaniem soli żółciowych na skórę 



PODSUMOWANIE 
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