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L’aparell digestiu, el pas 
d’aliments a nutrients

Q uan tenim gana, men-
gem! Pensa que el fet 
de tenir gana respon 
a un avís del teu orga-
nisme, que et sol·licita 

nutrients per alimentar el conjunt 
de les teves cèl·lules. Per acon-
seguir-ho, comptem amb l’aparell 
digestiu, que està format per un 
conjunt d’òrgans i és l’encarregat 
de transformar els aliments (el que 
mengem) en nutrients (molècules 
petites i útils per al funcionament 
cel·lular), que poden ser trans-
portats per la sang fins a tots els 
teixits del cos.  

Anatòmicament, l’aparell diges-
tiu està format pel tub digestiu i les 
glàndules digestives.

- El tub digestiu és un tub 
d’uns 9 metres de llargada que 
travessa el nostre cos, des de la 
boca fins a l’anus. Al seu interior, 
els aliments introduïts a la boca 
s’aniran disgregant, desfent en 
bocins cada cop més petits, fins 
que puguin travessar les parets del 
tub digestiu i així passar a la sang. 
I les substàncies que 
no puguin ser apro-
fitades s’acabaran 
expu lsant  pe r 
l’anus en forma 
d’excrements. Per 
facilitar tot aquest 
procés, e l  tub 
digestiu està for-
mat per diversos 
òrgans, cadascun 
d’ells amb un fun-
cionament espe-
cífic. La seqüència 
d’aquests organs és: boca – fa-
ringe – esòfag – estómac – intestí 
- prim – intestí gros – anus.

Per fer avançar la bola d’aliment 
al llarg del seu recorregut, les pa-
rets del tub digestiu estan reco-
bertes per una fina capa de mus-
culatura llisa (de contracció invo-
luntària) que es contrau i es relaxa 
alternativament. Més en concret, 
a l’esòfag i als intestins es pro-
dueixen uns moviments en forma 
d’ona, molt potents, coneguts com 
a moviments peristàltics.

- Les glàndules digestives te-
nen la funció de segregar líquids 
que provoquen la disgregació dels 
aliments per facilitar, així, la seva 
transformació en nutrients. En con-

cret, n’hi ha de cinc tipus:
Glàndules salivals: són 6 glàn-

dules que segreguen la saliva a la 
boca. Les persones produeixen 

aproximadament 
1 litre de saliva 
al dia.

Glàndules 
gàstr iques: 
es troben a 
les parets de 
l’estómac, són 
petites i molt 
nombroses i 
segreguen el 
suc gàstric.

Fetge: és 
una glàndula 

d’1’5 kg, que es troba situada a la 
dreta de l’abdomen, sota el pulmó 
dret. El fetge segrega la bilis (líquid 
verdós), que s’emmagatzema a 
la vesícula biliar o bufeta del fel 
(petit sac de parets musculars que 
es troba sota el fetge), des d’on 
s’aboca a l’intestí prim. La vesícula 
emmagatzema uns 60 ml d’aquest 
líquid, que passen a l’intestí prim 
gràcies a la contracció dels petits 
músculs vesiculars. 

Pàncrees: és una glàndula 
d’uns 100 g, situada a sota de 
l’estómac. Segrega el suc pancreà-
tic, que ajuda a filtrar els aliments 
en els intestins. 

Glàndules intestinals: com les 
gàstriques, també són glàndules 

molt petites i nombroses que es 
troben a les parets de l’intestí 
prim. Segreguen el suc intestinal. 
El pàncrees, a banda de la funció 
digestiva, té altres tasques, com 
ser el responsable de segregar 
dues hormones: la insulina, que 
elimina l’excés de sucre de la 
sang, i el glucagó, que ens serveix 
per cobrir els possibles dèficits de 
sucre.

Al llarg de la funció digestiva es 
distingeixen tres fases: 

- La digestió, que pot ser me-
cànica i química. La digestió me-
cànica, que es produeix a la boca, 
correspon a la masticació, és a dir, 
la trituració amb les 32 dents (16 
a la mandíbula superior i 16 a la 
mandíbula inferior) dels aliments. 
Per això és molt important, quan 
mengem, mastegar bé els ali-
ments. La digestió química és la 
resultant de la segregació dels lí-
quids de les glàndules digestives. 

- L’absorció, que té lloc a 
l’intestí prim (de 6 a 8 m de llarga-
da i d’uns 3 cm de diàmetre), i que 
és el procés mitjançant el qual els 
nutrients travessen les parets de 
l’intestí prim i arriben als capil·lars 
sanguinis que l’envolten per ser 
transportats a tots els teixits i a 
totes les cèl·lules de l’organisme.

- La defecació, que, un cop 
finalitzat el procés d’absorció, 
s’encarrega d’eliminar les res-

Tot allò que 
mengem pateix una 
transformació dins 
del cos a través de 
l’aparell digestiu
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 digestió: mecànica 
(masticació) i química 
(segregació de líquids de 
les glàndules digestives)

 absorció: els 
nutrients travessen 
l’intestí prim per 
anar a la sang

 defecació: eliminació 
de les restes que passen 
a l’intestí gros

fases diGesTives
Tot allò que mengem es transforma dins el nostre cos a través 
de l’aparell digestiu per poder alimentar les nostres cel·lules i 
que aquestes ens donin l’energia necessària per estar actius

tes que passen a l’intestí gros  
(d’1,5 m aproximadament de llar-
garda) a través de l’anus, que és 
l’orifici de sortida del tub digestiu.

Relacionades amb el funcio-
nament de l’aparell digestiu, hi ha 
diverses malalties, com ara la diar-
rera, el restrenyiment, l’hepatitis, 
els càlculs biliars, l’apendicitis, la 
càries, la gastritis i les úlceres. Mal-
grat que moltes d’aquestes malal-
ties poden tenir un clar component 
hereditari, la pràctica regular d’uns 
hàbits saludables t’ajudarà a evi-
tar-les. ¡Cuida també el teu aparell 
digestiu i veuràs com millora el teu 
rendiment esportiu!

Divendres
9 Maig 2008


