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 )القسم األول( املحاضرة الثانية

 جهاز الهضم ... فيزيولوجيا الهضم ... بعض أمراض 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 لوعمليات كيميائية غايتها هضم األطعمة بالعصارات التي تحتوي على إنزيمات مختلفة، 

 بسيطة يسهل امتصاصها من الزغابات املعوية.

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

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

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

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

 من الفم ، (1)الشكل يتركب جهاز الهضم 

 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 عند 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 ، عن البلعوم حينما يرتفع إلى األعلى، وله أثر في توجيه لقمة الطعام إلى املريء في أثناء البلع

 استطالة متوسطة تدعى اللهاة. الحنك الرخوسويقتي 

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

 الفموي  بالشق حيطتانامل 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

. (في البلعوم، والثلث الباقي ويكون مثلثي الشكل ويمتلك قمة الفم جوفيقع ثلثاه األماميان في  )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

 تضم الحليمات أربعة أنواع:

مخروطية الشكل من املخاطية، وتنتهي برأس  وهي تبارزات 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 papillaeالحليمات 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

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

 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 في 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 الجانبعلى  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،

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

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

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

 حوالي السن السادسة، ويمكن أن تستمر بالظهور حتى البلوغ.

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، أسنان البالغ العلوية والسفلية. A، األسنان(: 4الشكل )
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   ويشمل:: الهضم في الفم

 mastication املضغ -

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

 ابتالعها.

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

 املاضغة، كما تتم بحركة اللسان والخدين والشفتين. 

 انعكاسية  تنبيه الحليمات الذوقيةإلى )مذاقه، ملمسه، درجة حرارته( يؤدي وجود الطعام بالفم 
 
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 والشواردمصلية تفرز املاء  خاليا  parotid gland الغدة النكفيةتضم 

 gland ، أما الغدة تحت الفكα- amylase األميالز اللعابي -ألفا  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 ا)الصوديوم والكلور والبوتاسيوم والك الشوارد% ومن 99يتركب من املاء بنسبة 

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

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

الهضم . وال يتم 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 

 الطعام.

 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 يم قتل الجراث(

التي تدخل إلى الجراثيم  thiocyanateباإلضافة لشوارد الثيوسيانات ، تخريب جدر الجراثيم

 وتصبح قاتلة لها.

o .مما يجعله يؤثر في الحليمات الذوقية 
 
 حل الطعام جزئيا

o  بانزالق اللسان على مخاطية الفم.تسهيل النطق والتكلم وذلك 

o  ،ل من الحموضة الناتجة  فهودارئ ِ
وفوسفات  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

العصبية الحسية والحرارية واملستقبالت الذوقية، وتنقل السياالت الحسية الواردة إلى الجملة 

مركز إفراز التي تحث  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 )

استجابة ملنبهات بصرية : ُيحرَّض اإلفراز اللعابي 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  الخلفيتينحفرتي األنف  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  الجوف 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 الحنجري الراجع. رقبية: -أ
ُ
 تقع خلف الرغامى، وت

عصب عضلتها امللساء بألياف  صدرية: -ب
ُ
الجهاز 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.هو عملية مرور الطعام من البلعوم، وتتم في عدة ثوان

 :(9الشكل ) اآلتييتم على النحو 

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

اندفاع الحنك الرخو إلى األعلى مما يؤدي إلى اغالق البلعوم وهو 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 البلعومالتنفسية، وبالتالي يتوقف التنفس بآلية انعكاسية لبضع ثوان  

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

 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، العلوية( العلوية )السنتيمترات الثالث األولى من املريء( 

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

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

 
نحو املعصرة  تلعب دورا

وية لتنظيف املريء من بقايا الطعامية التي تبقى بعد الحركات (، وثانإلى املعدة) املريئية السفلية 

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

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

، ثوان 10إلى  5ير ذكره أن الرمن الذي تستغرقه اللقمة للعبور من البلعوم إلى املعدة يتراوح بين ومن الجد

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

 

 نتابع في القسم الثاني من املحاضرة
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