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FORDØJELSESSYSTEMETS ANATOMI 
08 november , 2010 - af Jens Lund - Kategori: anatomi, fordøjelsessystemet  

November måned kommer til at stå i fordøjelsessystemets tegn. I dette 

blogindlæg ser vi nemlig nærmere på, hvordan vores fordøjelsessystem ser ud 

og er opbygget, og de næste 3 uger vil der komme blogindlæg omhandlende 

fordøjelsen af henholdsvis kulhydrat, protein og fedt. 

Fordøjelsessystemet kan sammenlignes med et langt rør der strækker sig fra 

munden til anus, og dets funktion er at nedbryde og fordøje føden således, at 

vi kan optage de næringsstoffer den indeholder.  

Nedbrydningen foregår både ved hjælp af mekaniske og kemiske processer. De 

mekaniske processer er f.eks. tygningen af maden i mundhulen og de 

æltninger føden bliver udsat for i mavesækken. Når vi tygger maden og 

blander den med spyttet, bliver det for det første lettere at synke føden, men 

maden gøres også mere tilgængelig for de enzymer som undervejs nedspalter 

kostens indhold af kulhydrat, protein og fedt.  

 

Fig. 1. Fordøjelsessystemets opbygning 

 

Føden passerer igennem systemet på følgende måde, hvilket også fint ridser 

fordøjelsessystemets opbygning op: 

Mundhulen → Spiserøret → Mavesækken → Tolvfingertarmen → Tyndtarmen → 

Tyktarmen → Endetarmen. 

Undervejs udskilles stoffer fra hhv. bugspytkirtlen samt galdeblæren og 

leveren.  
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Mundhulen 

I mundhulen udskilles dagligt ca. 1,5 liter spyt fra de tre spytkirtler -

kæbespytkirtlen, ørespytkirtlen og tungespytkirtlen (markeret med blåt i fig. 

1). Spyttet består udover af vand, også af glykoproteinet mucin, et 

bakteriedræbende enzym samt enzymet spytamylase. 

Mucin danner en tyktflydende slim når det blandes med vand, og letter dermed 

kostens videre passage ned gennem spiserøret, idet det fungerer som 

”smøremiddel”. 

Spytamylase er et enzym som påbegynder nedspaltningen af stivelse. 

Spiserøret 

Er et ca. 25 cm langt rør som fører maden fra mundhulen til mavesækken. 

Spiserøret er placeret imellem lungerne lige bag ved luftrøret, og på vej ned til 

mavesækken løber spiserøret igennem mellemgulvsmusklen. 

Spiserøret består yderst af bindevæv og under dette findes to lag muskulatur. 

Muskulaturen i spiserørets første 1/3 er tværstribet, mens muskulaturen herfra 

gradvist går over i glat muskulatur. Indersiden af spiserøret er beklædt med en 

slimhinde som er forholdsvis stærk og derfor ikke ødelægges af f.eks. hårde 

kerner eller lignende. 

Føden transporteres ned gennem spiserøret ved hjælp af såkaldte peristaltiske 

bevægelser. Peristaltiske bevægelser er muskelsammentrækninger der løber 

jævnt fremad således, at føden presses ned i mavesækken. Denne 

transportproces tager i øvrigt ca. 10 sekunder, og vi er i stand til at foretage 

en synkning, selv når vi står på hovedet. 

Mavesækken 

Mavesækken som også kaldes for ventriklen er placeret i øverste venstre side 

af bughulen (fig. 1). Ved overgangen fra spiserør til mavesæk er placeret en 

lukkemuskel som har til formål at forhindre føden i at løbe tilbage til spiserøret 

efter den er kommet ned i mavesækken.  

Mavesækken inddeles i forskellige afsnit. Den øverste del kaldes fundus 

ventriculi og er ventriklens bredeste del. Den midterste del kaldes corpus 

ventriculi, mens den nederste del kaldes pars pylorica. Mavesækken afsluttes 

med en lukkemuskel kaldet pylorus eller maveporten, som sørger for at føden 

ledes ud i tolvfingertarmen på det rette tidspunkt (fig. 2). 
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Fig. 2. Mavesækkens opbygning 

 

Mavesækken er omgivet af bughinden og, ved hjælp af denne, fæstnet til 

bagvæggen i bughulen. Mavesækkens væg består af 3 lag muskler – et 

længdegående, et tværgående og et skråt forløbende lag, og inden under disse 

muskellag er en stærkt foldet slimhinde som gør mavesækken i stand til, ret 

kraftigt, at udvide sig. 

I mavesækkens væg findes et utal af kirtler som dagligt producerer ca. 3 liter 

mavesaft. Denne mavesaft består af vand, basisk mucin, pepsin, saltsyre og 

stoffet intrinsic factor. I nederste del af mavesækken findes også 

hormonproducerende kirtler.  

Det basiske mucin ligger sig som et tyndt lag på mavesækkens slimhinde og 

beskytter således denne mod at blive ætset af saltsyren.  

Saltsyren har både til opgave at dræbe bakterier og aktiverer enzymet 

pepsinogen. 

Intrinsic factor er et nødvendigt stof for optagelsen af B12-vitamin, idet 

intrinsic factor og B12-vitamin bindes sammen og føres videre til tyndtarmen, 

hvor intrinsic factor sikrer optagelsen af B12-vitamin. 

Tyndtarmen  

Tyndtarmen inddeles i tolvfingertarmen som også kaldes duodenum og så den 

egentlige tyndtarm, som består af jejunum (udgør de første 2/5) og 

ileum  (udgør de sidste 3/5).  

Det er i tyndtarmen at langt størstedelen af kostens næringsstoffer optages. 

Tyndtarmen har en samlet længde på 3 – 4 meter hos et voksent menneske og 

6 – 7 meter hos en død person. Denne forskel skyldes, at tarmmuskulaturen 

konstant er en lille smule kontraheret, når vi er i live. 

Tolvfingertarmen, der som nævnt er den første del af tyndtarmen, er placeret 

op mod bughulens bagvæg. Den har fået sit navn efter dens længde som er 
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ca. 25 cm, hvilket svarer til 12 fingres bredde. Galdeblæren og bugspytkirtlen 

har udførselsgang til tolvfingertarmen og udskiller på denne måde galde og 

bugspyt til tarmen.  

 

Fig. 3. Tyndtarmens opbygning 

 

Tyndtarmen består inderst af en slimhinde som danner nogle tværgående 

folder kaldet tarmfolder. Kendetegnende for tyndtarmens slimhinde og 

tarmfolderne er, at de over de hele er dækket af små udposninger kaldet villi 

eller tarmtotter. Disse totter har en højde på ca. 1 mm og giver tyndtarmen et 

overfladeareal på 5 – 7 m2. Til sammenligning har kroppen et samlet 

overfladeareal på 1,5 m2.  

Tarmtotternes overflade består af epitelceller som igen er dækket af små 

udposninger. Disse endnu mindre totter kaldes mikrovilli, og hvis disse regnes 

med, er tyndtarmens overfladeareal flere hundrede kvadratmeter. Dette 

enormt store overfladeareal er gavnligt og sikrer en næsten 100 % effektiv 

optagelse af makronæringsstofferne. 

Tyktarmen 

Ileum indmunder i tyktarmen eller colon som den også kaldes, mellem to 

sammenklappede folder i slimhinden. I tyktarmen sker der næsten ingen 

optagelse af næringsstoffer, hvorfor indersiden kun indeholder få folder i 
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slimhinden og ingen villi. Tyktarmen består af en opadgående del, en 

tværgående del og en nedadgående del som det fremgår af fig. 1.  

I tyktarmen findes et hav af bakterier som kaldes normalfloraen. Denne 

normalflora beskytter os mod infektioner, idet bakterierne sørger for, at der 

ikke er plads til at sygdomsfremkaldende bakterier kan slå sig ned. 

Normalfloraen danner både K-vitamin og B-vitaminer, hvoraf vi optager en del 

af K-vitaminerne.  

I tyktarmen optages hovedsageligt vand og nogle mineraler, og når 

tarmindholdet derefter ankommer til endetarmen indeholder det blot de 

ufordøjelige planterester, salte, vand, galdefarvestof, afstødte tarmceller samt 

bakterier. Heraf udgør vandet normalt 2/3. 

 


