
Храносмилателна 
система



•Храносмилателната система на човека прилича
много по устройство и функции на 
храносмилателната система на бозайниците. Тя се 
състои от храносмилателни органи и 
храносмилателни жлези. 

•Основните функции на храносмилателната система 
са:

приемане на храна
храносмилане
всмукване на вещества
изхърляне на хранителните
отпадъци.



•Храносмилането е процес на 
механично и химично
обработване на храната. 
Механичното храносмилане е 
раздробяване на храната на 
по-малки съставни части. 
Химичното храносмилане е 
разграждане на хранителните
вещества до вещества с по-
малки молекули, които могат
да преминат през клетъчните
мембрани.
•Храносмилателните органи
са: устна кухина, гълтач, 
хранопровод, стомах, тънко и 
дебело черво. Те са кухи
органи, които изграждат
храносмилателен канал с 
дължина 8 - 9 m.



• Стените им имат три слоя: вътрешен - лигавица, 
среден - от гладка мускулатура, и външен - от 
съединителна тъкан.

• Лигавицат  а на храносмилателните орган е покрита с 
епител и има многобройни малк жлези. Те отделят слуз, 
която улеснява придвижването на храната и предпазва 
лигавицата от химични вещества и механични увреждани; 

• Мускулният  слой периодично се съкращава и отпуска. 
Тези движения се означават като перисталтика. Чрез тях 
храносмилателните сокове се смесват с храната и я 
придвижва към края на храносмилателния канал.

• Външнат  а обвивка на храносмилателните органи 
коремната кухина се нарича перитонеум. Тя тънка ципа, 
която им служи за опора.

Лигавица

Мускулен слой

Външна
обвивка



Храносмилателните жлези са два вида: 

• големи - слюнчени, черен дроб и задстоманш жлеза,

• малки - в стените на устната кухина, стомаха и тънкото
черво. 

Те секретират храносмилателни сокове: слюнка, 
стомашен сок, чревен сок, жлъчка и сок от 
задстомашната жлеза. Храносмилнитетелните сокове
съдържат ензими, кoито регулират процесите на 
разграждат на хранителните вещества. 

Ензимите са биокатализатори -

Вещества, които ускоряват
химичните реакции в организма. 
Без тяхното действие не може да 
протече нито една химична реакция 
в тялото.



Устройство и функции 
на устната кухина и 

стомаха



1. Устна кухина
• Устната кухина е началото на храносмилателната
система. В нея се намират зъбите, езикът и се отварят 
каналите на слюнчените жлези.



а/ Зъби

Постоянни
зъби

Млечни 
зъби

20

32



.

• Всеки зъб има корона, шийка и корен. Короната е тази част от 
зъба, която се показва над венците. Тя има различна форма в 
зависимост от функцията на зъба. Короната на резците и на 
кучешките зъби има режещ ръб, а короната на предкътниците и 
кътниците е с неравна дъвкателна повърхност. Коренът на зъба е 
вмъкнат в кухина на челюстта. В зависимост от вида и 
разположението си зъбите имат от един до три корена. 



• Езикът е подвижен мускулест орган, изграден от 
напречнонабраздена мускулна тъкан. С негова помощ храната се 
размесва със слюнката, оформя се на хапки и се преглъща. 
Езикът възприема различни вкусови дразнения и участва в 
говора.

б/ Език



в/ Слюнчени жлези – два вида:

• малки (много на брой) -разположени в лигавицата на 
устната кухина и отделят секрета направо в нея. 

• големи (три двойки — околоушни, подезични и 
подчелюстни) - свързват се с устната кухина чрез 
собствени канали. 

• Слюнката съдържа вода, ензими, които участват в 
храносмилането и ензим, който унищожава бактериите в 
устата. Слюнката овлажнява храната, частиците се 
слепват и се придвижват по-лесно към гълтача.

Околоушна
жлеза



2. Храносмилане в устната кухина

• Механично - с помощта на зъбите- Механично 
раздробяване на храната - резците и кучешките зъби я 
разкъсват, а предкътниците и кътниците я стриват. Това
улеснява гълтането, увеличава повърхността на храната и се 
улеснява предстоящото й разграждане. 

• Химично - с помощта на ензими. В устната кухина
започва химично смилане само на сложните въглехидрати, 
които се разграждат до по-прости. Химичната преработка се 
осъществява от ензима амилаза.



3. Гълтач (фаринкс) и хранопровод

а/ Гълтач - кух мускулест 
орган, който участва в 
гълтането. При съкращаване 
на мускулите му храната се 
избутва надолу към
хранопровода.

б/ Хранопровод - дълъг 
около 25 - 30 сm и свързва 
гълтача и стомаха В 
хранопровода храната се 
придвижва до стомаха за 
няколко секунди.

Гълтач

Трахея 

Свинктера на 
хранопровода

е свит

Над
гръклянник 

нагоре

Съкратени
мускули 

Отпуснати
мускули 

Отпуснати
мускули 

Стомах

Хранопровод



4. Стомах

• Стомахът е най-широката част на 
храносмилателния канал. Разположен е в коремната
кухина под диафрагмата .

Хранопровод Тяло

Свинктер 
на хранопровода

Пилор

Стомахът се 
състои от:
• входна част, 
• средна част 
(тяло) 
• долна част 
(пилор). 



5. Храносмилане в стомаха

 Дезинфекция на храната
HCl = pH 2- убива 

микроорганизмите
 Химично смилане -
ензимът пепсин - разгражда 
белтъците

Пилор

Стомах

Сомашен
сок

Храна

Белтъци
Аминокиселини

Аминокиселини

Аминокиселини

Аминокиселини

Аминокиселини

Смилане с ензими
(пепсин)

Слуз



 През лигавицата на стомаха се всмукват 
вода, сол, алкохол и някои лекарства.

Мускулни 
клетки

Лигавица на 
стомаха



Запишете органите на 
храносмилателната 
система означени със 
съответните цифри:

1…………………………………

2…………………………….....

3…………………………........

4………………………………...

5……………………………......

6…………………………………

3

6

2
1

5

4



Домашна работа
Име на ученика…………

Попълнете таблицата:

Храносмилателни 
органи

Жлези Ензими Хранителни 
вещества, 
които се 
разграждат

Крайни 
продукти

Устна кухина

Стомах 

Тънко черво
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