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 الثامنةاملحاضرة 

 جهاز الهضم 

الهضم عملية وظيفية غايتها تحويل األطعمة إلى عناصر بسيطة يسهل امتصاصها لالستفادة منها في بناء 

تشتمل عمليات الهضم على: عمليات فيزيائية غايتها تجزئة األطعمة ومزجها، و . له وتأمين الطاقة الالزمة الجسم

تقوم بتحويلها إلى مواد لعمة بالعصارات التي تحتوي على إنزيمات مختلفة، وعمليات كيميائية غايتها هضم األط

 بسيطة يسهل امتصاصها من الزغابات املعوية.

تتم عمليات الهضم بعدة وظائف، هي الوظائف الحركية واإلفرازية واالمتصاصية. وتشتمل وظائف 

ة الطعام في املريء، والهضم في املعدة )الوظيفة الهضم على الهضم في الفم )املضغ واإلفراز اللعابي( والبلع، وحرك

اإلفرازية والحركية(، والهضم في العفج )اإلفراز املعثكلي والصفراوي والعفجي(، والهضم في األمعاء الدقيقة 

 )الوظيفة اإلفرازية والحركية(، والهضم في األمعاء الغليظة )الوظيفة اإلفرازية والحركية( والتغوط.

 من الفم ، (1)الشكل ضم يتركب جهاز اله

 املريء واملعدة واألمعاء الدقيقة واألمعاءالبلعوم و و 

 الغليظة )القولون(، وأعضاء ملحقة بأنبوب

 تساعد في تناول الطعام ومضغه وابتالعه الهضم

 ، واللسان( وأخرى تساهم فياألسنان)الشفاه، و  

  ،الغدد اللعابية) الكيميائيالهضم اإلفرازي عمليه 

 .البنكرياس(أو واملعثكلة  ،والكبد

 

 

 

 : جهاز الهضم والغدد امللحقة به.(1) الشكل
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 :
ً
 Mouth الفمأوال

 يتكون من الشفتين باألمام، والخدين بالجانبين، ومن الفكين العلوي والسفلي. 

 :يقسم الفم إلى

َفتين للخدين العميقة والسطوح السنيتين القوسين بين الفرس، يقع نعل شكل له :دهليز الفم -
َّ
 يفتح والش

 ك  الف وحركات الوجهي، رالتعبي عضالت بواسطة وإغالقه فتحه ويمكن هليزالد على الفموي  الشق

 .السفلي

  الجوف يمتلك، االنف جوفي من األسفل إلى يوجد :جوف الفم -
 
 يفتح يين،وحش وجدارين وأرضية سقفا

 .)لقالح برزخ(الفموي البلعومي  البرزخ دعن البلعوم جوف مع ويتتابع الفموي، عبر الشق الوجه على

يعزل  ،)أو شراع الحنك خوالر  نكالح) والَحفاف  )العظمي) الصلب نكالح من الفم جوف سقف يتكون 

جوف الفم عن بقية أجزاء أنبوب الهضم حينما ينخفض إلى األسفل، ويعزل حفرتي األنف الحنك الرخو 

وتوجد بين ، ر في توجيه لقمة الطعام إلى املريء في أثناء البلععن البلعوم حينما يرتفع إلى األعلى، وله أث

 استطالة متوسطة تدعى اللهاة. الحنك الرخوسويقتي 

. سانوالل عضلي جابح تتضمن والتي رخوة، أنسجة من رئيس بشكل أرضية جوف الفم تتكون 

 الفموي  بالشق طتانحيامل تانالشف مع األمام في ويتحدان )دانالخ) الوحِشيان العضليان الجداران

  .(2الشكل ) )الفتحة األمامية لجوف الفم(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . دهليز الفم وجوفه.B. عالقته مع األجواف األخرى، A(: جوف الفم، 2الشكل )
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 األمامي الجدار وجزء من الفم جوف أرضية من جزء يشكل ولذلك عضلية بنيةtongue اللسان  يمتلك

. (، والثلث الباقي في البلعومويكون مثلثي الشكل ويمتلك قمة الفم جوفلثاه األماميان في يقع ث )أيالفموي  للبلعوم

الخشن حليمات )الجزء الفموي( يوجد على سطحه العلوي يرتبط جذر اللسان بالفكي  السفلي والعظم الالمي. 

 . (3الشكل ) م اللساناالتذوق، وعلى سطحه السفلي األملس لج

 نواع:تضم الحليمات أربعة أ

وهي تبارزات مخروطية الشكل من املخاطية، وتنتهي برأس  Filiform papillaeالحليمات الخيطية  .1

 واحد أو أكثر.

كبيرة ولها شكل مدور أكثر من الحليمات  Fungiform papillaeالحليمات الكمئية )الفطرية(  .2

 الخيطية، وتميل لتتركز على حواف اللسان.

تاجية  سِطوانيةأ ليميةح انغالفات وهي األكبر، الحليمات هي Vallate papillaeالحليمات الكأسية  .3

 له مفرد خط في تصطف فقط كأسية حليمة 12 إلى 8 حوالي يوجد، اللسان سطح في النهاية (كليلة)

ل منمباشرة  األمام إلى V الحرف شكل  .للسان االنتهائي مالتَّ

 من بالقرب اللسان جوانب على يةاملخاط من خطية طيات هي Foliate papillae الحليمات الورقية .4

 .للسان االنتهائي لمالث

 عدا ليماتالح كل تمتلك. الفم جوف ومحتويات اللسان سطح بين ماسالت منطقة عام بشكل ليمةالح تزيد

 .سطوحها على ذوقية ) كؤيسات(براعم  الخيطية

هم في عملية املضغ والبلع، ويعد يقوم اللسان بتحريك الطعام ومزجه مع اللعاب ودفعه إلى البلعوم، فيس

 في لفظ حروف الكلمات. 
 
  عضو التذوق، كما أن له شأنا

 

. 

 

 

 

 

 

 

 .منظر علوي . B، مقطع طولي. A، اللسان(: 3الشكل )
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  32 البالغين عند . يوجدوالوظيفة واملوضع الشكل أساس على املختلفة األسنان أنواع زتمي  
 
ا  ي  كالف في 16 ،سن 

 ناب قاطعان، السفلي يالفك قوسالو  العلوي  يالفك قوسال من جانب كل في يوجد السفلي. ي  كالف يف 16 و العلوي 

 .(4أرحاء الشكل ) ةثالوث ضاحكان، ،واحد

  وتمتلك "األماِمية األسنان" هي incisor teeth القواطع -
 
 واحدا

 
  جذرا

 
 وتقوم إزميل، بشكل وتاجا

 .بالتقطيع

  وتمتلك األسنان األطول، وهي القواطع، من الخلف إلى canine teeth األنياب -
 
بة بشرفة تاجا  واحد مدب 

 .بالقبض وتقوم . ة

  تمتلك premolar teeth الضواحك -
 
بتين، تاجا  للسن  )الخد   (الشدِقي الجانب على ة واحد بشرفتين مدبَّ

  عموما تمتلك ،)الحنك(الحنكي  أو ) اللساني )اللسان على الجانب واألخرى 
َ
 واحدا

 
 يمتلك قد ولكن (جذرا

 .بالطحن تقوم وهي ،)جذرين األنياب بجانب األول  العلوي  الضاحك

 بثالثة الضواحك، من الخلف إلى molar teeth األرحاء )الرحى( -
 
 خمس إلى تمتلك ثالثة جذور وتاجا

 بالطحن. وتقوم شرف،

د األطفال، واألسنان يتطور لدى االنسان طاقمان متعاقبان من األسنان، األسنان الساقطة )اللبنية( عن

)مناطق متخصصة من املخاطية الفموية املحيطة الدائمة عند البالغ. تنبثق األسنان الساقطة اللبنية من اللثات 

بين عمر الستة أشهر إلى السنتين. تبدأ األسنان الدائمة في الظهور لتحل محل األسنان اللبنية عند باألسنان( 

 مر بالظهور حتى البلوغ.حوالي السن السادسة، ويمكن أن تست

ين العلوي والسفلي.  20الـ تتألف األسنان اللبنية 
 
ين رحويين في كل جانب من الفك من قاطعين وناب واحد وسن 

ين نحو األمام لتتالءم معها.
 
  تندفع األرحاء الدائمة إلى الخلف من األرحاء الساقطة اللبنية وتتطلب تطاول الفك
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 .األسنان الساقطة اللبنية عند الطفل. B، سنان البالغ العلوية والسفليةأ. A، األسنان(: 4الشكل )
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   ويشمل:: الهضم في الفم

 mastication املضغ -

هي حركات تقطيع الطعام وتفتيته وطحنه باألسنان ثم مزجه باللعاب ليتحول إلى كتلة عجينية يسهل  

 ابتالعها.

وتتم عملية املضغ بحركة الفك السفلي نتيجة تقلص العضالت  ثانية. 20 -15تبقى اللقمة في الفم مدة 

 املاضغة، كما تتم بحركة اللسان والخدين والشفتين. 

 انعكاسية إلى )مذاقه، ملمسه، درجة حرارته( يؤدي وجود الطعام بالفم 
 
تنبيه الحليمات الذوقية فتولد أفعاال

 ينتج عنها إفراز اللعاب.

 salivary secretion اإلفراز اللعابي -

 ،السفلي وتحت الفك ،في جوف الفم هي: الغدة النكفيةالكبيرة ُيفرز اللعاب من ثالثة أشفاع من الغدد  

 الفموية هارةالظ مخاطية أو املخاطية تحت الطبقة. إضافة إلى بعض الغدد الدقيقة التي تقع في اللسانوتحت 

 .(6، 5الشكل ) والشفتين والخدين نكوالح للسان املبطنة

 
 الغدد النكفية.(: 5الشكل )
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منظر . D. منظر أمامي، Cمنظر خلفي، . B، منظر إنس ي. A، الغدد تحت الفك السفلي وتحت اللسان(: 6الشكل )

 علوي. أمامي
 

أو  وإنزيم التيالين والشواردخاليا مصلية تفرز املاء   parotid gland الغدة النكفيةتضم 

 gland ، أما الغدة تحت الفكα- amylase األميالز اللعابي -لفا أ وهو عبارة عن  ptyalin اللعابين

submandibular والغدة تحت اللسان gland sublingual  فتحتوي كل منهما خاليا مصلية ومخاطية، وهما

 غدتان ذات إفراز مختلط.

 

 تركيب اللعاب ودوره في الهضم

لسيوم واليود ار والبوتاسيوم والك)الصوديوم والكلو  الشوارد% ومن 99يتركب من املاء بنسبة 

كاأللبومين )كمية  والبروتينات)جزيئات مخاطية سكرية(،  ينوالبيكاربونات والفوسفات( واإلنزيمات واملخاط

.1000 حواليوالغلوبولينات املناعية. تبلغ كمية املفرز منه  قليلة(
 
 مل/يوميا
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(، وله دور في تفكيك النشاء إلى يأميالز اللعاب -ألفا ) ptyalinأو اللعابين   يوجد في اللعاب: إنزيم التيالين

. وال يتم الهضم maltase لتازاثم إلى جزيئتين من الغلوكوز بتأثير إنزيم امل maltose )سكر الشعير( املالتوز 

الكامل في الفم لقصر فترة بقاء األطعمة فيه، ويستمر فعل تلك اإلنزيمات في املعدة مدة نصف ساعة من بلع 

 ام.الطع

 بـ:اللعاب يقوم 
 
 أيضا

o ترطيب الطعام وتزليقه لتسهيل بلعه. 

o من خالل غسل جزيئات الطعام التي تؤمن للجراثيم متطلباتها االستقالبية. غسل الفم 

o   الحال للبروتين( الذي يحفز  إنزيم الليزوزوم اللعابياملمرضة الحتوائه على قتل الجراثيم(

التي تدخل إلى الجراثيم  thiocyanateرد الثيوسيانات باإلضافة لشوا، تخريب جدر الجراثيم

 وتصبح قاتلة لها.

o .مما يجعله يؤثر في الحليمات الذوقية 
 
 حل الطعام جزئيا

o .تسهيل النطق والتكلم وذلك بانزالق اللسان على مخاطية الفم 

o  ،ل من الحموضة الناتجة  فهودارئ ِ
ات وفوسف بيكربوناتالحتوائه على  ن جراثيم الفمعيعد 

 .ينومخاط

 آلية اإلفراز اللعابي وتنظيمه

يحدث اإلفراز اللعابي نتيجة آليات عصبية، تشتمل على منعكسات ال شرطية )فطرية( ومنعكسات شرطية  

 )مكتسبة(.

تنبيه النهايات : يسبب وجود الطعام في الفم inborn reflexes املنعكسات الالشرطية أو الفطرية -أ

املستقبالت الذوقية، وتنقل السياالت الحسية الواردة إلى الجملة العصبية الحسية والحرارية و 

التي تحث مركز إفراز  العصبية املركزية عن طريق األعصاب الدماغية )الخامس، والسابع، والتاسع(

 كتناول  ،اللعاب في البصلة السيسائية
 
وتزداد غزارة اإلفراز اللعابي حينما يكون التحريض شديدا

 .(7الشكل ) األطعمة الحامضة
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 التعصيب نظير الودي للغدد اللعابية.(: 7الشكل )

: ُيحرَّض اإلفراز اللعابي استجابة ملنبهات بصرية conditioned reflexes املنعكسات الشرطية واملكتسبة -ب 

 .أو سمعية أو حسية أو شمية )بمعزل عن وجود الطعام في الفم(، ويتطلب ذلك سالمة املراكز الدماغية العليا

 :
ً
 Pharynx البلعومثانيا

 :(8الشكل ) سم، يتكون من ثالثة أجزاء هي12أنبوب مخاطي عضلي ليفي، طوله  

اف  مستوى  وفوق  حفرتي األنف الخلفيتين خلف يقع البلعوم األنفي: -أ أو شراع  الرخو الحنك( الحف 

 لعومالب عن األنفي لعومالب لويفص البلع أثناء البلعومي البرزخ قيغل الحنك الرخو بارتفاع ،)الحنك

 الفموي 

وزةاللمفاوية ) النسج من كبيرة مجموعة توجد
 
 املخاطية في pharyngeal tonsil( لعوميةالب الل

لوزة، هذه لضخامة يمكن .األنفي البلعوم لسقف املغطية
 
 لعومتسد الب أن ،النامياتب رفتع والتي ال

  ممكن   غير التنفس يصبح وبالتالي األنفي
 

األنبوب ينفتح في كل جانب منه على  .الفموي  لجوفا عبر إال

التي تصل األذن الوسطى بالبلعوم. ويعد  نفير أوستاش أستاكيوس أو قناة)النفير( البلعومي الطبلي أو 

 للهواء فقط.
 
 البلعوم األنفي ممرا

 )أو شراع الحنك الرخو الحنك( مستوى  وأسفل الفم جوف من الخلف إلىيقع  البلعوم الفموي: -ب

.)ةالَفلك( املزمار للسان العلوية ةالحاف وأعلى
 
 للهواء والطعام معا

 
 ، ويعد ممرا
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ة(  املزمار للسان العلوية ةالحاف من ويمتديقع خلف الحنجرة،  البلعوم الحنجري: -ج
َ
ك
ْ
 أعلى إلى )الَفل

 للطعام فقط.  الرقبية السادسة رةالفق مستوى  في املريء
 
 ويعد ممرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أقسامه(: 8الشكل )  . منظر جانبي. Cمنظر تشريحي، . B، منظر مفهومي. A، البلعوم و

 

 

C 
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:
ً
 Esophagus املريء ثالثا

 سم يلي البلعوم، وينتهي باملعدة، ويقسم إلى ثالث قطع هي: 25-20أنبوب مخاطي عضلي ليفي طوله بين  

عصب عضلتها الهيكلية بالعصب  رقبية: -أ
ُ
 الحنجري الراجع.تقع خلف الرغامى، وت

عصب عضلتها امللساء بألياف الجهاز  صدرية: -ب
ُ
تقع خلف الرغامى والقصبات والقلب واألبهر، وت

 العصبي املستقل.

عصب عضلتها امللساء بألياف الجهاز  بطنية: -ج
ُ
تقع تحت الحجاب الحاجز، وتجاور الكبد واملعدة، وت

 العصبي املستقل.

 deglutition البلع

 ، وهو فعل انعكاس ي مركزه البصلة السيسائية.ر الطعام من البلعوم، وتتم في عدة ثوانهو عملية مرو 

 :(9الشكل ) يتم على النحو اآلتي

 وهو مرحلة إرادية تتم خاللها تحضير اللقمة للبلع، ومن ثم نقلها إلى البلعوم، الطور الفموي: .1

لى األعلى مما يؤدي إلى اغالق البلعوم اندفاع الحنك الرخو إوهو طور ال إرادي يبدأ  الطور البلعومي: .2

مما يؤدي إلى اغالق وتقارب الحبال الصوتية )مشق املزمار( تحرك لسان املزمار إلى الخلف ، و األنفي.

، ومنع اللقمة املوجودة في البلعوم الفموي من الدخول إلى الطرق وارتفاعها لألعلى مدخل الحنجرة

 ، ومن ثم تقلص معصرات البلعومة انعكاسية لبضع ثوان  التنفسية، وبالتالي يتوقف التنفس بآلي

الفموي والحنجري، وانفتاخ معصرة املريء العلوية التي تكون مغلقة خارج أوقات البلع ملنع دخول 

 الهواء إلى املريء واملعدة.

املخططة اإلرادية )معصرة املريء ارتخاء عضالت املريء وهو طور ال إرادي يبدأ ب الطور املريئي: .3

يؤدي إلى انتفاخ املريء ودخول اللقمة إليه، لعلوية( العلوية )السنتيمترات الثالث األولى من املريء( ا

(وعند وصولها إلى 
 
نوعان من بدأ ي جسم املري املكون من عضالت ملساء )في منتصف املريء تقريبا

 في دفع ا: أولية لعضالت املريء )الحوية( الحركات التمعجية
 
 مهما

 
نحو املعصرة  للقمةتلعب دورا

(، وثانوية لتنظيف املريء من بقايا الطعامية التي تبقى بعد الحركات إلى املعدة) املريئية السفلية 

وظيفتها األساسية تتمثل بمنع فتتميز بارتفاع الضغط عليها، أما أما معصرة املريء السفلية ، األولية

 )أو ما يسمى بالقلس أو الجزر املعدي املريئي(  عودة او ارتداد محتويات املعدة الحامضية إلى املريء 

، ثوان 10إلى  5من الذي تستغرقه اللقمة للعبور من البلعوم إلى املعدة يتراوح بين ومن الجدير ذكره أن الز 

 .عملية البلع ال تتم في غياب اإلفراز اللعابي باإلضافة إلى أن
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 (: مراحل البلع.9الشكل )
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 في الفماالمتصاص 

التي تمكثها اللقمة في الفم،  القصيرةقليل األهمية بالنسبة ملختلف املواد الغذائية، وذلك ناجم عن الفترة 

 تتخرب؛ إذ تمتص بعض األدوية التي من املمكن أن طبيةالفائدة األساسية من االمتصاص في الفم هي فائدة 

وهو دواء اسعافي يستخدم في تدبير الذبحة  Nitroglycerin كالنيتروغليسيرين) املعدية واملعويةبالعصارات 

 الصدرية، وارتفاع الضغط الشرياني(.

:
ً
 Stomach املعدة رابعا

 وتتصل في األسفل مع العفج. تقع  J يشبه حرف جيباملعدة شكل  تأخذ
 
الحجاب  أسفلوتلي املريء مباشرة

إذ تكون صغيرة وهي فارغة، بينما تتمدد بعد ؛ حجمها تغييرالتجويف البطني، لها القدرة على  يسارالحاجز في 

 أثناء الجلوس أو أثناء الوقوف. شكلها ووضعها يتغيرتناول وجبة غذائية كبيرة، كما 

ز في املعدة   (:10مناطق وظيفية الشكل ) أربعتميَّ

منطقة اتصال املعدة باملريء، ويؤدي دور مصرة فيزيولوجية تعاكس مرور  :Cardiaالفؤاد  .1

 عدة إلى املريء. محتويات امل

املريئية، ويشكل في قسمه العلوي ما يسمى بالحدبة  الفتحة مستوى  أعلى يقع :Fundusاملعدة  قاع .2

 الكبيرة للمعدة.

  .املعدة مناطق أكبر :Bodyاملعدة  جسم .3

 والقناة، Pyloric antrumالبوابي  الغار إلى: ويقسم للمعدة، القاصية النهاية :القسم البوابي .4

 على يميز، Pylorus الجزء ا ألقص ى من القسم البوابي للمعدة هو البواب،  Pyloric canalالبوابية 

البوابي، تنظم مصرة البواب )املكونة من ألياف عضلية ملساء  التضيق بواسطة املعدة سطح

 دائرية( إفراغ الطعام من املعدة إلى العفج.

 :تشمل للمعدة أخرى  معالم وهناك

 .Greater curvature الكبير  االنحناء .1

 نقطة ارتكاز للثرب الصغير. : Lesser curvatureالصغير  االنحناء .2

 .املعدة إلى املريء تتشكل عند دخول  ةعلوي ةزاوي وهي :Cardial notchالفؤادية  الثلمة .3

 .الصغير االنحناء على ثنية :Angular incisureالزاوية  الثلمة .4
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 (: املناطق الوظيفية في املعدة.10الشكل )

 ومائلة، Circular ودائرية، Longitudinal طولية: امللساءيتكون جدار املعدة من ثالثة أنواع من العضالت 

، قادر على 11الشكل ) Oblique)منحرفة( 
 
 قويا

 
 داخليا

 
  ومزجهالطعام  تفتيت(، وهذا يجعل منها عضوا

 
جيدا

)الحوية( التي تدفع الطعام  التمعجيةحركات بالعصارة املعدية الهاضمة، كما تسهم هذه العضالت في إحداث ال

 إلى األسفل. 

 

 (: عضالت جدار املعدة.11الشكل )

، ويتألف من الداخل إلى الخارج من:
 
 كما يكون جدار املعدة مطبقا

 .Serosa املصليةالطبقة  .1

 .Muscularis العضليةالطبقة  .2

 .Submucosa تحت املخاطيةالطبقة  .3

 .Mucosa املخاطيةالطبقة  .4
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 ترتخيأغلب األحيان، ولكنها  متقلصةالتي تبقى  مصرة البوابز الطعام في املعدة ملدة كافية بوساطة يحج

 من الطعام 
 
 من وقت آلخر عندما يكون جزءا

ً
)اإلثني عشر(، وفي بعض األحيان  العفجملغادرة املعدة إلى  جاهزا

جات  ج البوابيوتعرف هذه الحالة  فال ترتخيينتابها تشن 
ّ
، حديثي الوالدةيشاهد ذلك بشكل كبير عند ، و بالتشن

 .الشّدات النفسيةوكذلك األمر في 

 وظائف املعدة

( لتر من الطعام املمزوج بعصارة املعدة 1.5تستوعب املعدة نحو الطعام الوارد إليها ) بخزن تقوم املعدة 

ز وظيفتين  إفراغهبعصارتها الهضمية، ثم  مزجهو تفتيتهو أساسيتين للمعدة: الوظيفة في العفج، وبالتالي نمي 

 .الحركية، والوظيفة ةاإلفرازي

: الوظيفة اإلفرازية
ً
 أوال

 بمخاطية فيها 
 
تتمتع املعدة ببنية تشريحية تسهم في زيادة السطح املفرز؛ حيث يكون داخل املعدة مبطنا

ات أو ثنيات   (.12وأخاديد تمتد وتأخذ بالثخانة من الفؤاد إلى البواب الشكل ) Rugaeطي 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 (: يظهر الطّيات والثنيات داخل املعدة.12الشكل )

 (:13مهمين من الغدد األنبوبية الشكل ) نمطينتحوي مخاطية املعدة 

: تتوضع في قاع املعدة وجسمها وتشكل Oxyntic glands الغدد األنبوبية املعدية )املفرزة للحمض( -

 عدة.% من غدد امل80حوالي 

 : تتوضع في الجزء الغاري من القسم البوابي.Pyloric glands الغدد البوابية -

 تتألف الغدة األنبوبية املعدية من األنماط الخلوية اآلتية:

تفرز بصفة رئيسة املخاط، إضافة إلى كمية قليلة من مولد  :Mucous neck cellsخاليا العنق املخاطية  -1

 .Pipsinogeneالببسين )الببسينوجين( 

 تفرز مولد الببسين بكميات كبيرة. :Peptic or Chief cellsالخاليا الرئيسة )أو األساسية أو الهاضمة(  -2

 .Intrinsic factorتفرز حمض كلور املاء والعامل الداخلي  :Parietal or Oxyntic cellsالخاليا الجدارية  -3
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  فتتشابه بنيتها مع بنية الغدد الغدد البوابيةأما 
 
 املعدية املفرزة للحمض، لكنها تحتوي على عددا

ً
من  قليال

، وتمتاز باحتوائها على خاليا  الجداريةفيها الخاليا  تنعدم، كما الرئيسةالخاليا 
 
تشابه خاليا  مخاطية كثيرةتقريبا

من املخاط العنق املخاطية في الغدد املعدية من حيث إفرازها لكمية قليلة من مولد الببسين مع كميات كبيرة 

الذي يساعد في حماية جدار املعدة من تأثير العصارة الهاضمة، كما تحتوي على مجموعة من الخاليا الغدية 

 وهي: الصماوية ونظيرة الصماوية

 تنشط الخاليا الجدارية من خالل إفرازها للهيستامين. :ECL cellsخاليا  -1

، من خالل إفرازها لهرمون الغاسترين ECLالجدارية، وخاليا تنشط الخاليا الرئيسة، والخاليا  :G cellsخاليا  -2

 .Gastrin)املعدين( 

، من خالل إفرازها ECLالخاليا الرئيسة، والخاليا الجدارية، وخاليا  تثبط وتكبح :D cellsخاليا  -3

 .Somatostatinللسوماتوستاتين 

سطح املخاطية املعدية  كاملتد على تم املخاطية وإضافة إلى ما سبق، نشير إلى وجود طبقة من الخاليا

يمتاز بأنه  مخاط قلوي شديد اللزوجة(. تقوم بإفراز كميات كبيرة من 14الغدد األنبوبية الشكل ) بينوخاصة 

اب(، وتصل ثخانته إلى مليمتر واحد، يؤمن حماية إضافية كبيرة لجدار املعدة، كما يسهم في  غير منحل )غير ذو 

 للطعام مع املخاطية يحر ض هذه الخاليا على إفراز كميات غزيرة من هذا  تماسإن أي تزليق الطعام املنقول، و 

 املخاط اللزج الكثيف.

 

 

 

 

 

 

 (: الخاليا املخاطية السطحية.14الشكل )
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 (: الغدد األنبوبية املعدية والبوابية في مخاطية املعدة.13الشكل )
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 يةالعصارة املعد

،  عبارة
 
عن سائل عديم اللون لزج بسبب وجود املخاط، ويبلغ املعدل الوسطي إلفرازها نحو ليترين يوميا

 وتتألف من املكونات اآلتية:

 املكونات الالعضوية )املاء والشوارد(: -1

 من وزن العصارة املعدية. %95يشكل املاء حوالي  -

لهيدروجين والكلور والبيكربونات. ال يصل تركيز البوتاسيوم والصوديوم وا بشوارد غناهاباإلضافة إلى  -

 القلوي إال في داخل طبقة املخاط التي تغطي الظهارة املعدية )املخاط  عاليةإلى درجة  البيكربونات

 شديد اللزوجة(.

تتركز شاردتا الهيدروجين والصوديوم في اتجاهين متعاكسين وذلك حسب نتاج العصارة املعدية.  -

 يزداد تركيز شاردة الهيدروجين وينخفض تركيز شاردة الصوديوم. فعندما يزداد النتاج

  املكونات العضوية: -2

التي ترشح عبر الغشاء املخاطي، وأهمها األلبومين، والغلوبولينات  البروتينات البالزميةكمية قليلة من  -

 املناعية.

العصارة املعدية، أي وهو طليعة أنزيم يتفعل إلى ببسين بوجود حمض كلور املاء في  مولد الببسين:  -

 مختلف أنواع البروتينات )بما فيها ألياف pH= 2-4يعمل الببسين في وسط حامض ي )
 
(، ويهضم جزئيا

 
 
 Peptones من الببتيدات تسمى الببتونات segments الكوالجين املوجودة في اللحوم( ليحرر شدفا

حرير الغاسترين وبالتالي تحريض يسهل هضمها في األمعاء الدقيقة. تعد الببتونات محرضات قوية لت

 اإلفراز الحامض ي املعدي.

. يفرز Holoproteins %( ومن بروتينات كاملة70-60يتألف املخاط من بروتينات سكرية ) املخاط:  -

نتيجة تماس الطعام مع املخاطية )تحريض ميكانيكي(، ويحمي الغشاء املخاطي من التأثيرات 

 زيم الببسين الحال للبروتين، وهذا ما يسمى بالحماية الخلوية.الحامضية، وامليكانيكية، وتأثير أن

من  12Bوهو بروتين سكري تفرزه الخاليا الجدارية ضروري المتصاص الفيتامين  العامل الداخلي: -

 إلنتاج حمض كلور املاء )الهدروكلوريك(؛ أي إنه يتناسب 
 
األمعاء. يكون إنتاج العامل الداخلي موازيا

 دارية. وعدد الخاليا الج

 آليات اإلفراز املعدي 

 تسبب آليتان رئيستان زيادة في اإلفراز املعدي هما:

 اآللية العصبية 

 إن التحكم العصبي باإلفراز املعدي يتم بآلية عصبية انعكاسية، ويمكن التمييز بين:

مجرد الناتجة عن تنبيه املستقبالت الشمية والذوقية والبصرية، فب األفعال االنعكاسية الشرطية: -

التفكير بالطعام، أو شمه، أو تذوقه، أو رؤيته، يرسل الدماغ إشارات تثير الغدد املعدية، في الوقت 
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الذي يصل فيه الطعام إلى املعدة، حيث يتم إفراز العصارة املعدية. وتزداد إفرازات املعدة أثناء الفرح، 

 بينما تقل في حاالت الحزن والقلق واالنفعال.

الناتجة عن تنبيه املستقبالت في التجويف الفموي وفي املعدة بفعل  ة الالشرطية:األفعال االنعكاسي -

الذي  AChاألستيل كولين وتحرير  املجهول  العاشرمالمسة الطعام لها، مما يؤدي إلى تنبيه العصب 

ه ويحر ض  :ينب 

 .)الخاليا الرئيسة إلفراز مولد الببسين )الببسينوجين 

 كلور املاء، والعامل الداخلي. الخاليا الجدارية إلفراز حمض 

  الخالياECL cells الذي يؤدي بدوره إلى تنشيط الخاليا الجدارية نإلفراز الهيستامي ،

 على اإلفراز.

  الخالياG  ،إلفراز الغاسترين، الذي يؤدي بدوره إلى تنشيط كل من الخاليا الرئيسة

 على اإلفراز. ECLوالجدارية، والخاليا 

 اآللية الهرمونية 

في الغدد البوابية، والذي يتحر ض إفرازه  Gاملفرز من الخاليا  الغاسترين )املعدين(تتم عن طريق هرمون 

 
 
  -عصبيا

 
)الحليب، أو املرق،  املنتجات البروتينية، باإلضافة إلى ذلك فإن األستيل كولينبفعل  -كما ذكرنا سابقا

 في التحريض على إفراز الغاسترين. تسهم أو خالصات اللحم، أو بعض الحموض األمينية ... وغيرها(

)تنبيه الخاليا الرئيسة، والجدارية،  العصارة املعديةيقوم الغاسترين بدور مهم في التحريض على إفراز مكونات 

 القسم البوابي.  حركةاملعدة من الطعام )الكيموس( من خالل تحريض  إفراغ(، كما يسهم في ECLوخاليا 

: الوظيفة الحركي
ً
 ةثانيا

 تتمثل الفعالية الحركية للمعدة بـ : 

ما في  خزن  - ؛ إذ تمتلك املعدة مقدرة العلوي  قسمهاكمية جيدة من الطعام بعد تناوله مباشرة، والسي 

 نتيجة قابلية استرخاء جدرانها.ل  1.5استيعاب وجبة طعام حجمها بحدود 

ولى هذه املهمة بصورة ، ويتChyme الكيموس، فتكون الهاضمةبالعصارة  ومزجهالطعام  تفتيت -

 من املعدة من خالل الحركات التمعجية املتولدة فيه. السفليأساسية القسم 

 بقوتها، عبر البواب )املصرة البوابية(، وتتميز الحركات التمعجية البوابية العفجالكيموس في  تفريغ -

 ساعات.  5 – 3مقارنة مع حركات املزج، ويستغرق إفراغ وجبة الطعام من 

 ل املؤثرة على حركة املعدةالعوام

، فسيؤدي  حجم الطعام: -
 
 جدا

 
كلما زاد الحجم ازدادت سرعة اإلفراغ، ولكن إذا كان حجم الطعام كبيرا

، وبالتالي قلة في االنقباض مما يسبب عسر الهضم. 
 
 ذلك إلى تمدد جدران املعدة بشكل كبير أيضا
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املعدة، ألن عبور الكيموس الغني بالدسم  تقلل من انقباض الوجبات الغنية بالدسم والبروتينات: -

الذي يثبط بدوره حركة املعدة ويتوقف  CCKوالدهون إلى العفج يؤدي إلى افراز الكوليسيستوكينين 

 اإلفراغ، وهذا ما يفسر شعور الشبع وملدة طويلة من الزمن بعد تناول وجبة دسمة.

 باضية للمعدة.يقلالن من الحركات االنق التعب الجسمي واإلرهاق الفكري: -

 تتوقف حركة املعدة عند الغضب أو الخوف، ويتسبب ذلك بعسر في الهضم. الحالة النفسية: -

 االمتصاص في املعدة

 كميات  تمتص
ً
، غياب الزغابات، ونهائيبشكل  عدم هضمهامن مكونات الغذاء في املعدة بسبب  ضئيلة جدا

، كالكحول ، وبعض املواد كاألسبرينعض األدوية ، كذلك تمتص باملاء والشواردلذلك يقتصر االمتصاص على 

في حال ابتالع مواد سامة أو  غسل للمعدةاالمتصاص في املعدة تتاح الفرصة للطبيب إلجراء  لضآلةونتيجة 

 ضارة.

: املعي الدقيق
ً
  Small intestine خامسا

 لفتحة اللفائفية األعورية. هو أطول أقسام السبيل املعدي املعوي، ويمتد من الفتحة البوابية للمعدة حتى ا

 م، وهو يتألف من ثالثة أقسام هي: 7-6يكون املعي الدقيق على شكل أنبوب أجوف يبلغ طوله نحو

 . duodenum العفج )االثنا عشري( .1

 . jejunum الصائم .2

 . ileum اللفائفي )الدقاق( .3

وان( يطلق عليها اسم تربط الصائم واللفائفي بجدار البطن الخلفي طية مضاعفة من الصفاق )البريت

 ألوعية املعي الدقيق وأعصابه.  mesenteryاملساريق
 
 ، وتشكل ممرا

، وضعه كإطار (16الشكل ) C من املعي الدقيق، ويتميز بشكله الذي يشبه حرف األول القسم  العفج يعد

التي يفوق  عتهبكبر مل، ويتصف السرةسم، وهو يقع فوق مستوى  25-20العجلة حول رأس املعثكلة. يبلغ طوله 

قطرها قطر أية منطقة أخرى في املعي الدقيق. يتوضع العفج خلف الصفاق )البريتوان( باستثناء بدايته التي 

 من الثرب الصغير
 
 .يربطها الرباط الكبدي العفجي بالكبد. يشكل هذا الرباط جزءا
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 (: العفج.15الشكل )

الدقيق يعقب العفج ويسبق اللفائفي، يتوضع بمعظمه في الربع العلوي  فهو قسم من املعي الصائمأما 

 األيسر من البطن، 
 
  أكبريمتلك قطرا

 
من اللفائفي، وتتميز البطانة املخاطية الداخلية للصائم  أثخنوجدارا

 في اللمعة )الثنيات الدائرية(. دائريةبارزة عديدة  بطيات

 بالصائم بجدران  بمعظمه في الربع العلوي  اللفائفييتوضع 
 
، أرق األيمن من البطن. وهو يتصف مقارنة

(. أقلمخاطية  وطيات
 
 )وضوحا

 
 وبروزا

 
 عددا

اللفائفي األعوري، وينفتح اللفائفي على املعي الغليظ في منطقة اتصال  املوصلينتهي اللفائفي عند 

ة املعي الغليظ طيتان لفائفيتان بالقولون الصاعد. تحيط بالفتحة اللفائفية األعورية في ملع cecum األعور 

من اللفائفي في كل من الطيتين مشكلة  عضلية ألياف، وتتواصل الدسام اللفائفي األعوريأعوريتان تشكالن 

)الجريان الراجع( من األعور إلى  الجزر . يعزى إلى هذه املصرة والدسام اللفائفي األعوري منُع sphincter مصرة

 (.16تويات من اللفائفي إلى األعور، الشكل )مرور املح وتنظيماللفائفي، 
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 (: اللفائفي، والدسام اللفائفي األعوري.16الشكل )

 طبقات هي من الظاهر إلى الباطن: أربعتتركب األمعاء الدقيقة من 

 .peritoneum وهي طبقة رقيقة، تشكل الوريقة الحشوية للصفاق طبقة الغشاء املصلي: -1

تتشــكل من ألياف طوالنية ودائرية، تعصــب بضــفائر عصــبية موضــعية وألياف الجهاز  ية ملسلاء:طبقة عضلل -2

                                                 العصبي املستقل.

 تتكون من نسيج ضام. طبقة تحت مخاطية: -3

ــــاص، كما ، وتوجد على ســــــــــــــطحها زغيبات تقوم بو villi تحتوي على الزغابات طبقة مخاطية: -4 ــ ــ ــ ــ ظيفة االمتصــ

 تفرز إنزيمات هاضمة.

 الوظيفة اإلفرازية والهضمية لألمعاء الدقيقة

الصائمي من األمعاء الدقيقة، تقوم به مجموعة من  –يتم إفراز معظم العصارة املعوية في القسم العفجي 

فرزة للماء والشوارد  وأهمها امل ليبركون  Cryptاملعوية، وظهارة خبايا )أو خفايا(  ظهارة الزغاباتالخاليا تقع في 

التي تعدل حموضة الكيموس املعدي )القادم من املعدة ذات الوسط الحمض ي( ليصبح  البيكربوناتشوارد 

، باإلضافة إلى غدد 
 
  برونرقلويا

 
املوجودة في الطبقة تحت املخاطية للعفج املفرزة للمخاط الذي يحمي العفج أيضا

 مة من املعدة. من تأثير الحموضة العالية القاد

املؤلفة من املاء، والشوارد )أهمها البيكربونات(، واألنزيمات  البنكرياسيةكما يصب في العفج العصارة 

ة للحوض النووية )
 
(.  ، والديوكس ي ريبونوكليازالريبونوكليازالهاضمة للسكريات والبروتينات والدسم والحال

صب العاشر املبهم(، وعوامل هرمونية )السكرتين يجري ضبط اإلفراز البنكرياس ي بعوامل عصبية )الع

 والكوليسيستوكينين املفرزان من العفج(. 
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في املعي الدقيق بوساطة أنزيم األميالز البنكرياس ي، وأنزيمات العصارة املعوية  السكريات هضميستمر 

 )املفرزة من الظهارة املعوية(:

، بعد األميالز البنكرياس يالنشاء في العفج بتأثير أنزيم  يهضم كامل الهضم بأنزيمات البنكرياس )املعثكلة(: -أ

 دقيقة من انفراغ الكيموس املعدي في العفج. 30-15مض ي 

تهضم السكريات بتأثير أنزيمات العصارة املعوية إلى سكريات أحادية  الهضم بأنزيمات العصارة املعوية: -ب

ى الوريد البابي، ثم تنتقل إلى الكبد، فالدوران بسيطة يتم امتصاصها من قبل الزغابات املعوية، لتذهب إل

 الدموي.

 تشتمل أنزيمات العصارة املعوية الهاضمة للسكريات ما يأتي:

يشطر املالتاز سكر الشعير أو املالتوز إلى جزيئين من الغلوكوز،  :isomaltase واإليزومالتاز maltase املالتاز -

 زومالتوز.وكذلك يحرر اإليزومالتاز الغلوكوز من اإلي

 )سكر الفواكه(. fructose يشطر السكروز إلى جزيء غلوكوز وجزيء فركتوز  :saccharase السكراز -

 .galactose يشطر سكر اللبن أو الالكتوز إلى جزيء غلوكوز وجزيء غاالكتوز : lactase الالكتاز -

وهكذا فإن الناتج النهائي لهضم السكريات هو السكريات البسيطة )أحاديات 

، أما األلياف النباتية فتهضم كمية قليلة منها بأنزيمات الجراثيم القولونية في املعي monosaccharides لسكريد(ا

 الغليظ.

ة للبروتينات التي تشتمل على:
 
 أما البروتينات فيهضم جزء آخر منها باألنزيمات البنكرياسية الحال

بفعل أنزيم اإلنتروكيناز املعوي إلى  )يكون على شكل مولد التربسين ويتحول  trypsin التريبسن -

 التربسين(.

)يكون على شكل مولد الكيموتربسين ويتحول بفعل أنزيم  chymotrypsin الكيموتريبسين -

 اإلنتروكيناز املعوي والتربسين إلى الكيموتربسين(.

 يفرز على شكل طليعة الكاربوكس ي بولي ببتيداز. -
 
 الكاربوكس ي بولي ببتيداز وأيضا

من التربسين والكيموتربسين البروتينات إلى ببتيدات صغيرة، بينما يفكك الكاربوكس ي بوليي ببتيداز يفكك كل 

 تلك الببتيدات إلى حموض أمينية مفردة.

تعمل إنزيمات املعثكلة على هضم نسبة محددة من البروتينات إلى حموض أمينية، وتبقى ثنائيات الببتيد 

 وثالثيات الببتيد.

)األمينوببتيداز و األمينو بولي  peptidase الببتيدازتينات في العفج والصائم بإنزيمات يهضم باقي البرو 

ببتيداز( التي تفرز من الخاليا الظهارية الساترة لزغابات املعي الدقيق، وتحولها إلى ثنائيات الببتيد ثم إلى حموض 

 د.أمينية تمتص من الزغابات املعوية، وتذهب إلى الوريد البابي ثم الكب

املفرزة من الكبد )تتكون الصفراء من األصبغة واألمالح  الصفراءبمساعدة  الدسم والشحوميهضم 

الصفراوية، وتحتوي على الكولسترول والشحوم الفوسفورية والشوارد، وتخلو من اإلنزيمات(، واملتجمعة ضمن 

حالب هذه الشحوم أي تجزئتها (، والتي تفرغ في العفج لتقوم باست17)املرارة( الشكل ) الحويصل الصفراوي 

 وتحوليها لكرات صغيرة لتتمكن األنزيمات الهاضمة من التأثير عليها.
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 (: الكبد والحويصل الصفراوي )املرارة(. 17الشكل )

للدسم والشحوم وتحوليها إلى الحموض الدسمة )الدهنية(، وأحادي الغليسيريد،  النهائيأما الهضم 

ة للدسم وأهمها  الليباز والكوليسترول، فيتم عن طريق
 
 الفوسفوليبازاملعوي، واألنزيمات البنكرياسية الحال

 البنكرياس ي.  والليباز

 الوظيفة الحركية لألمعاء الدقيقة 

تحدث من تقلص العضالت الدائرية والطوالنية بصورة  peristaltic هي حركات تمعجية حركات الدفع: -1

 تلقائية. 

موضعية، وظيفتها مزج الطعام  segmentation هي حركات تقطعية املازجة(: حركات الالدفع )الحركات - 2

لتسهيل امتصاصه. تنتج الحركات التقطعية عن تقلص قطع من األمعاء على نحو تصبح فيه بشكل سلسلة من 

 (.18العقد تتجه من األعلى لألسفل، الشكل )
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 (: حركات املزج )التقطع( لألمعاء الدقيقة.18الشكل )

 تصاص في األمعاء الدقيقةاالم

% من املاء(، 80) يمتص املعي الدقيق جميع السوائل؛ إذ لالمتصاص الرئيسيشكل املعي الدقيق الجزء 

، والسكريات ،والدسم ،معظم الحموض األمينيةوالكثير من الشوارد )الصوديوم والبوتاسيوم والكلور ... الخ(، و 

 والفيتامينات.

 ي الدقيق املكان األساس ي لالمتصاص هي: التي جعلت من املع واألسباب

 folds of)أو ثنيات كيركرنغ  Valvulae conniventes الصمامات املتضامنةوجود طيات تدعى  .1

Kerckring ) ملم تزيد من سطح االمتصاص في ملعة املعي نحو ثالثة أضعاف، وتوجد  8وهي ثنيات بطول

ري Villus الزغاباتفيها ماليين 
ُ
 Veinوُوريد  Capillariesوشعريات دموية  Arteryن )املحتوية على ش

التي تتوضع على امتداد سطح املعي ( Central lactealباإلضافة إلى وعاء ملفي )لبني أو البن( مركزي 

حتى الدسام  اللفائفيثم الصائم فالعفج  النقطة التي تصب فيها القناة الصفراوية في من الدقيق ابتداء  

 Brush بحافة فرجونية )فرشاتية(تميز كل خلية ظهارية معوية من الزغابة وت، اللفائفي األعوري

border  غيبة 600مؤلفة من ُ
كل من الدسامات تزيد تبرز إلى داخل الكيموس املعوي، و  Microvilli ز

، فيوفر ضعف 600سطح االمتصاص في الطبقة املخاطية للمعي نحو املتضامنة والزغابات والزغيبات 

  250عة من التماس تبلغ نحو ذلك مساحة واس
ً
 مربعا

ً
)أي ما يعادل مساحة  في كامل املعي الدقيق مترا

 (.19(، الشكل )ملعب التنس
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 (: الدسامات املتضامنة، وبنبة الزغابات املعوية، والحافة الفرجونية أو الفرشاتية )الُزغيبات(.19الشكل )

عي الدقيق، كالسكريات البسيطة، والحموض األمينية، والحموض في امل الهضم النهائيةإنتاج نواتج  -2

 الدسمة البسيطة ... الخ.

 مما يسمح باالمتصاص. فترة طويلةبقاء الطعام في املعي الدقيق  -3

 

 ranscellular tractTاالمتصاص عبر السبيل الخلوي 

 بعدة طرق: يتم

بانخماص جزء من الغشاء القمي على شكل ، يتم فيها نقل الغلوبولينات املناعية : Pinocytosisاالحتساء   -

وتستعمل هذه ) إلى داخل الخلية املعوية ويتحرر محتواها الفجوةالعنصر املنقول، ثم تنقل  داخلها فجوة

 .(لهم الطريقة عند الرضع لتوفير املناعة املؤقتة
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الفراغات )األفضية( أو  يتم فيه نقل العناصر عبر : Passive diffusion (السلبياملنفعل ) البسيط االنتشار  -

 غشاء القمي وذلك حسب:لل البروتينات الناقلة )تحتوي مسلك مائي( عبر

 .املدروج الكيميائي الكهربائي للعنصر 

 اللذين  )الهيدروستاتيكي( لسكونياملائي ا الضغط أو )الحلولي( مدروج الضغط التناضحي

 وهي طريقة ال تحتاج إلى طاقة.، يسببان جرف العناصر بتيار املاء

 .الدسم: وهي طريقة خاصة لنقل العناصر الذوابة في االنتشار البسيط بالذوبان في األغشية -

بر بروتين غشائي ناقل، لبعض أنواع الحموض األمينية؛ إذ يتم ع: acilitated diffusionFاالنتشار امليّسر   -

 ومن دون الحاجة لصرف طاقة.

افق( بنفس االتجاه: - يتم فيه نقل الغلوكوز بوساطة مدروج تركيز شوارد الصوديوم، وهو  النقل املتآزر )املتر

ال ثانوي نقل   ، يرتبط فيه امتصاص أحد العناصر بمدروج تركيز العنصر اآلخر.فع 

يتم فيه نقل عنصر بعكس مدروج تركيزه الكيميائي،  : Active transport )البدئي أو األولي( الالنقل الفعّ  -

  ذلك تطلبيو 
 
 حامال

 
  بروتينا

 
 وجملة إنزيمية تعمل على توفير الطاقة الالزمة للنقل. ،نوعيا

 امتصاص املاء والشوارد -1

مثل:  الشواردالذي يصل إلى العفج، كما يتم انتقال الكثير من  % من املاء80تمتص األمعاء أكثر من 

؛ إذ تمتص إذا كان تركيزها تأثير مدروج التركيزتحت  ،والحديد ،والكالسيومالصوديوم، والبوتاسيوم، والكلور، 

 (.20في اللمعة املعوية أعلى من تركيزها السائل الخاللي لظهارة األمعاء، الشكل )
 

 

 (: امتصاص الصوديوم من الظهارة املعوية، واالمتصاص التناضحي للماء.20الشكل )
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 السكرياتامتصاص  -2

 )غلوكوز، غاالكتوز، فركتوز(. بسيطةتمتص السكريات بعد تحويلها إلى سكريات 

)املتماثل في نفس االتجاه( املرتبط بالصوديوم،  النقل املتآزر بطريقة  كتوز الغلكوز والغااليمتص كل من 

 للخلية املعوية إلى هيولى هذه الخلية. بوجود بروتين حامل مشترك ينقل هذه املواد عبر الغشاء القمي

ار لوجود الصوديوم )انتش ال يحتاجيتم بوجود بروتين حامل شبيه بالسابق، لكنه  الفركتوز أما امتصاص 

ر(.  ميس 

 الحموض األمينيةامتصاص  -3

ة للبروتينات البنكرياسية، إلى تح يؤدي
 
رر هضم البروتينات في العفج والصائم بتأثير اإلنزيمات الحال

بطريقة النقل املتآزر املرتبط  مينيةحيث يتم امتصاص الحموض األ الحموض األمينية والببتيدات الثنائية، 

البتركيز شوارد الصو  ر، ويتم امتصاص الببتيدات الثنائية بطريقة النقل الفعَّ  .ديوم أو باالنتشار امليس 

 الشحوم )الدسم(امتصاص  -4

ة للدسم إلى تشكيل  يؤدي
َّ
 الغليسيريداتهضم الشحوم في املعدة واألمعاء الدقيقة بتأثير اإلنزيمات الحال

 ف الصفراوية األمالحرس ، كما تماالكولسترول، والحموض الدسمة الحرة، واألحادية
 
ي استحالب الدسم دورا

  .لتسهيل امتصاصها

الذي يصب في املركزي )الالبن املركزي(، لتصل إلى الوعاء اللمفاوي،  إلى مجرى الكيلوس في النهاية تنتقلل

 من الدسم املمتصة.% 90-80وينتقل بهذا الطريق نحو  فالوريد األجوف العلوي، القناة الصدرية،
 

: املعي الغليظ
ً
   large intestineسادسا

م. تتشكل األمعاء 1.5أنبوب مخاطي عضلي يمتد من منطقة اللفائفي األعوري حتى الشرج، طوله نحو 

الغليظة من: األعور، والزائدة الدودية، والقولون )الصاعد واملستعرض والنازل والسيني(، واملستقيم، والشرج، 

 .(21الشكل )

الكيموس من األمعاء الدقيقة إلى القسم األول من األمعاء الغليظة، وهو األعور، فيه مصرة تدعى  يدخل بقايا

الصمام )الدسام( اللفائفي األعوري تفتح بمنعكس حين وصول الكيموس إليها، وتمنع عودته إلى األمعاء 

 .(16الدقيقة، الشكل )
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 (: املعي الغليظ بأقسامه.21الشكل )

 عاء الغليظةاالمتصاص في األم

، ويحدث فيه ما  مل1500الصمام اللفائفي األعوري نحو  يعبر
 
 :يأتيمن الكيموس إلى املعي الغليظ يوميا

 .مل من الكيموس( 1500)أي إعادة امتصاص للـ  من السائل مع الغائط ملم 100ينطرح نحو  -

 منه. القاص يلنصف للقولون، ويتم التخزين في ا )القريب( الدانييتم االمتصاص في النصف   -

 من القولون الداني كل من: ويمتص

يحدث فيه امتصاص كمية كبيرة من شوارد الصوديوم والكلور واملاء، كما تفرز شوارد  :املاء والشوارد -

البوتاسيوم مع الشوارد السلبية األخرى كالكبريتات والفسفات والبيكربونات في ملعة القولون التي تفرغ مع 

 الغائط.

)غازات والغازات ، K فيتامين وتشكيل. لوز يهضم كميات قليلة من السل :فعالية العصيات القولونية نواتج -

 .كثاني أكسيد الكربون والهدروجين وامليتانالقولون( 

ومواد ، ودسم ،جراثيم ميتة :مكونة منمادة صلبة و ،ماءالذي يتركب من  الغائطبعد ذلك بقى توي

 من الطعام واملكونات الجافة للعصارات الهضمية كالصباغ الصفراوي، هضومةومواد غير م ،وبروتين ،العضوية

 . وخاليا ظهارية متقشرة

، وهما من مشتقات urobilinواليوروبيلين  stercobilinللغائط من مادة الستيركوبيلين  البني اللون وينتج 

تتضمن النواتج املصدرة للرائحة: فتنتج بشكل رئيس من منتجات الفعل الجرثومي، وو  الرائحة، أما البيلروبين

االندول )مركب عضوي مؤلف من حلقتين سداسية من البنزن مدمجة مع حلقة خماسية حاوية على ذرة 

نتروجين(، والسكاتول )مركب عضوي ينتمي لعائلة األندول(، وكبريت الهيدروجين، وامليركابتان )مركب عضوي 

 كبريتي(.       

 بالتوفيق للجميع ...املحاضرة انتهت 


