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MMụụcc tiêutiêu hhọọcc ttậậpp

• Trình bày được đặc điểm giải phẫu cơ
quan tiêu hóa trẻ em

• Trình bày được đặc điểm sinh lý cơ
quan tiêu hóa trẻ em



CơCơ quanquan tiêutiêu hhóóaa ởở trtrẻẻ emem



MiMiệệngng

• Hốc miệng trẻ sơ sinh nhỏ, lưỡi tương đối lớn,
rộng và dày

• Niêm mạc miệng mỏng, có nhiều mạch máu
nhưng khô do ít nước bọt nên dễ bị tổn thương,
hay bị tưa

• Cơ môi phát triển mạnh
=> Động tác bú

• Động tác bú: là phản xạ bẩm sinh không điều
kiện có trung tâm điều khiển ở hành tủy với các
dây thần kinh V (hướng tâm, li tâm), VII (môi,
miệng), XII (cơ lưỡi)



MiMiệệngng

• Tháng 3-4 tuyến nước bọt của trẻ mới phát
triển => trẻ tiết nhiều nước bọt, pH nước bọt
= 6-8, chứa nhiều men amylase, maltase =>
thủy phân tinh bột => xác định thời điểm ăn
bổ xung

• Răng: mọc từ lúc 6-24 tháng, 6 tuổi thay răng
sữa bằng răng vĩnh viễn



ThThựựcc ququảảnn

• Thực quản của trẻ sơ sinh và trẻ còn bú
không có tuyến niêm dịch, các tổ chức cơ và
chun chưa phát triển đầy đủ

• Chiều dài thực quản trẻ sơ sinh tương đối dài
so với người lớn, gần bằng ½ chiều dài cơ
thể

• Khoảng cách từ răng đến tâm vị dạ dày có
thể tính theo công thức:

X = 1/5 chiều dài cơ thể + 6,3cm
• Chiều rộng thực quản thay đổi theo tuổi



DDạạ ddààyy



• Dạ dày có kích thước, hình thù và vị trí thay
đổi tùy từng người

• Trẻ nhỏ: dạ dày nằm ngang => dễ bị nôn trớ
• Dung tích dạ dày: thay đổi theo khối lượng và

tính chất thức ăn
– Sơ sinh: 30-35 cm3
– 3 tháng: 100 cm3
– 12 tháng: 250 cm3

• Các lớp cơ dạ dày còn yếu => trẻ dễ bị nôn
trớ và dạ dày dễ bị biến dạng sau ăn

• Các tuyến tiêu hóa của dạ dày chưa phát
triển đầy đủ

• Trẻ sơ sinh: chức năng bài tiết của dạ dày
còn yếu, tăng dần theo tuổi



• Thành phần dịch vị giống người lớn nhưng số
lượng và chất lượng kém hơn, sự bài tiết acid
còn thấp

• Dịch vị gồm pepsin và lipase
• Khả năng hấp thu của dạ dày trẻ em

– Bú mẹ: dạ dày hấp thu 25% sữa => thời gian
sữa mẹ ở dạ dày là 2 – 2,5 giờ

– Trẻ ăn nhân tạo: dạ dày hấp thu một ít
đường, muối khoáng, một phần nước và
đạm đã hòa tan => thời gian sữa bò lưu
trong dạ dày là 3-4 giờ



RuRuộộtt



GiGiảảii phphẫẫuu ruruộộtt

• Trong 3 năm đầu ruột trẻ em phát triển
nhanh và trưởng thành vào năm thứ 4

• So với chiều dài cơ thể ruột của trẻ em
dài hơn người lớn

• Chiều dài trung bình của ruột bằng chiều
dài trẻ lúc ngồi x 10

• Mạc treo ruột tương đối dài, manh tràng
ngắn và di động => dễ bị xoắn



GiGiảảii phphẫẫuu ruruộộtt

• Ở trẻ dưới 1 tuổi ruột thừa có hình phễu,
phát triển nhanh và thường nằm sau
manh tràng => chẩn đoán viêm ruột thừa
khó khăn

• Trực tràng tương đối dài, tổ chức mỡ
lỏng lẻo => trẻ dễ bị sa trực tràng khi rặn
nhiều (sau lỵ, ho gà)

• Màng treo ruột dài => trẻ dễ bị lồng ruột,
xoắn ruột



ChChứứcc năngnăng enzymenzym ruruộộtt

• Lactase có ở trẻ sơ sinh đủ tháng
• Alpha glucosidase (saccharose, isomaltase,

glucoamylase) có hoạt tính giống người lớn
ngay từ khi trẻ mới sinh



ViVi khukhuẩẩnn

• Mới sinh: không mang vi khuẩn
• Sau sinh 8h ruột có vi khuẩn từ môi trường

bên ngoài. Vi khuẩn chí có tác dụng bảo vệ
cho trẻ

• Vi khuẩn chí thay đổi theo chế độ ăn
• Trẻ bú mẹ: Vi khuẩn Bifidus
• Trẻ ăn sữa bò: E.coli, Gram âm



DDịịchch ruruộộtt
• Dịch ở tá tràng là một hỗn hợp gồm:

– Chất tiết của gan
– Chất tiết của ruột
– Chất tiết của tụy tạng
– Dịch vị

• Thành phần dịch ruột có phần lớn các men tiêu
hóa: enterokinase, erepsin, amylase, lipase,
maltase

• Dịch ruột được bài tiết do ảnh hưởng của:
– Acid Chlorhydric
– Xà phòng
– Acid mật



MiMiễễnn ddịịchch ruruộộtt

• Tổ chức lympho ruột
=> tế bào có vai trò
miễn dịch

• IgA tiết đặc hiệu 1

2
3

1. Tổ chức lympho 2. Vi khuẩn chí (flora)   3. Miễn dịch : Secretory IgA



PhânPhân ccủủaa trtrẻẻ emem
• Phân su: bài tiết trong ngày đầu sau đẻ. Màu xanh

thẫm, không có mùi. Chậm phân su => tắc ruột
phân su, megacolon

• Phân của trẻ nhỏ:
– <1 tuần: 4-5 lần/ngày
– > 1 tuần: 2-3 lần/ngày
– 1 tuổi: 1 lần/ngày

• Tính chất phân thay đổi theo chế độ ăn:
– Trẻ bú mẹ: Phân vàng, sệt, mùi chua và có

phản ứng toan
– Trẻ ăn nhân tạo: Phân vàng nâu, có khi thành

khuôn, mùi hôi thối



TTụụyy ttạạngng

• Kích thước tụy trẻ sơ sinh nhỏ hơn
người lớn 23-30 lần

• Hình thể 5-6 tuổi giống người lớn
• Chức năng tương đối phát triển và hoạt

động tốt ngay sau khi sinh
• Tác dụng men tụy giống người lớn:

amylase, trypsin, lipase nhưng số lượng
ít hơn



GanGan mmậậtt



GanGan

• So với cơ thể gan của trẻ em tương đối to
• Trẻ dưới 1 tuổi có thể sờ thấy gan dưới bờ

sườn phải 1-2cm
• Trẻ càng nhỏ gan càng di động
• Phát triển nhanh nhất ở giai đoạn dậy thì
• 8 tuổi: cấu trúc gan kiện toàn
• Gan nhiều mạch máu => dễ có phản ứng ở

gan. Gan bè to khi mắc các bệnh nhiễm
khuẩn máu hay nhiễm độc. Gan trẻ dưới 8
tuổi bị thoái hóa mỡ khi trẻ nhiễm độc



TTúúii mmậậtt

• Túi mật của trẻ sơ sinh nhỏ
• Mật được bài tiết ngay từ tháng 2-3 của

thời kỳ bào thai
• Mật của trẻ em chứa ít acid mật




