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 (الثانياملحاضرة الثانية )القسم 

 جهاز الهضم ... فيزيولوجيا الهضم ... بعض أمراض جهاز الهضم

 لعملية البلعالعصبي  التحكم

 أن البلع 
ً
 مركزه البصلة السيسائية، ولكن إذا أردنا أن نكون أكثر وبشكل عام ذكرنا سابقا

ً
 انعكاسيا

ً
يعد فعال

؛ حيث تتنبه (الطور الفموي إلى البلعوم ) وبشكل إراديدفع اللقمة  دقة، فإن منعكس البلع ال يثار إال بعد

األعصاب الدماغية  املستقبالت حول فتحة البلعوم وتتشكل سياالت عصبية حسية تنتقل عبر فروع كل من

 X العاشر)اللساني البلعومي(، والعصب  IX التاسع)ثالثي التوائم(، والعصب  V الخامس: العصب )القحفية(

 ،في البصلة السيسائية رئيساملتوضع بشكل  swallowing centerأو املجهول أو الحائر(، إلى مركز البلع  املبهم)

(؛ حيث تتعاون الحدبة مع البصلة في تنظيم )جسر فارول الحدبة الحلقيةمن  السفليباإلضافة إلى الجزء 

سياالت عصبية محركة عبر فروع كل من:  عملية البلع بطوريها البلعمي واملريئي الالإراديين، ليصدر هذا املركز

)تحت اللسان(،  XII الثاني عشروالعصب ، X العاشر، والعصب IX التاسع، والعصب V الخامسالعصب 

التي تساهم في دفع اللقمة باتجاه  ، إلى العضالت في البلعوم واملريءعلوية رقبيةباإلضافة إلى بضعة أعصاب 

 . (10الشكل ) ،املعدة

 

 : التحكم العصبي بالبلع.(10الشكل )
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 االمتصاص في الفم

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

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

 الذبحة وهو دواء اسعافي يستخدم في تدبير Nitroglycerin النيتروغليسيرينك ) ة واملعويةاملعديبالعصارات 

 .وارتفاع الضغط الشرياني( ،الصدرية

 
 
 Stomach املعدة :رابعا

 وتتصل في األسفل مع العفج.  J يشبه حرف جيبتأخذ املعدة شكل 
ً
ب الحجا أسفلتقع وتلي املريء مباشرة

؛ إذ تكون صغيرة وهي فارغة، بينما تتمدد بعد حجمها تغييرلبطني، لها القدرة على التجويف ا يسارالحاجز في 

 أثناء الجلوس أو أثناء الوقوف. وضعهاشكلها و  يتغيرتناول وجبة غذائية كبيرة، كما 

ز في املعدة   :(11الشكل ) مناطق وظيفية أربعتميَّ

رة فيزيولوجية تعاكس مرور منطقة اتصال املعدة باملريء، ويؤدي دور مص :Cardia الفؤاد .1

 محتويات املعدة إلى املريء. 

، ويشكل في قسمه العلوي ما يسمى بالحدبة املريئية الفتحة مستوى  أعلى قعي :Fundus املعدة قاع .2

 الكبيرة للمعدة.

  .املعدة مناطق أكبر :Body املعدة جسم .3

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

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

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

 املعدة إلى العفج.الطعام من إفراغ  دائرية(

 :تشمل للمعدة خرى أ عالمم وهناك

 .Greater curvature الكبير  االنحناء .1

 نقطة ارتكاز للثرب الصغير. : Lesser curvatureالصغير  االنحناء .2

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

 .الصغير االنحناء على ثنية :Angular incisureالزاوية  الثلمة .4
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 (: املناطق الوظيفية في املعدة.11ل )الشك 

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

، قادر على (، 12الشكل ) Oblique )منحرفة(
ً
 قويا

ً
 داخليا

ً
  ومزجهالطعام  تفتيتوهذا يجعل منها عضوا

ً
جيدا

التي تدفع الطعام )الحوية(  التمعجيةة، كما تسهم هذه العضالت في إحداث الحركات بالعصارة املعدية الهاضم

 إلى األسفل. 

 

 (: عضالت جدار املعدة.12الشكل )

، 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 البوابفية بوساطة يحجز الطعام في املعدة ملدة كا

 من الطعام 
ً
 من وقت آلخر عندما يكون جزءا

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

ج البوابيتعرف هذه الحالة و  يخفال ترتينتابها تشّنجات 
ّ
، حديثي الوالدة، ويشاهد ذلك بشكل كبير عند بالتشن

 .الشّدات النفسيةوكذلك األمر في 

 وظائف املعدة

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

في العفج، وبالتالي نمّيز وظيفتين أساسيتين للمعدة: الوظيفة  هإفراغبعصارتها الهضمية، ثم  مزجهو تفتيتهو

 .الحركية، والوظيفة ةاإلفرازي

: الوظيفة اإلفرازية
 
 أوال

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

 (.13نة من الفؤاد إلى البواب الشكل )وأخاديد تمتد وتأخذ بالثخا Rugaeأو ثنيات  طّيات

 

                              

 

 

 

 

 

 

 (: يظهر الطّيات والثنيات داخل املعدة.13الشكل )

 :(14الشكل ) الغدد األنبوبية مهمين من نمطينتحوي مخاطية املعدة 

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

 .% من غدد املعدة80حوالي 

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

 من األنماط الخلوية اآلتية:الغدة األنبوبية املعدية تتألف 

من  ، إضافة إلى كمية قليلةتفرز بصفة رئيسة املخاط :Mucous neck cells يةاملخاطخاليا العنق  -1

 .Pipsinogene مولد الببسين )الببسينوجين(
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تفرز مولد الببسين بكميات  :Peptic or Chief cells الرئيسة )أو األساسية أو الهاضمة(الخاليا  -2

 كبيرة.

 Intrinsicتفرز حمض كلور املاء والعامل الداخلي  :Parietal or Oxyntic cells الخاليا الجدارية -3

factor. 

  بوابيةالغدد الأما 
ً
 فتتشابه بنيتها مع بنية الغدد املعدية املفرزة للحمض، لكنها تحتوي على عددا

 
من  قليال

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

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

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

 وهي: الصماوية ونظيرة الصماوية

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

لهرمون  ، من خالل إفرازهاECLتنشط الخاليا الرئيسة، والخاليا الجدارية، وخاليا  :G cellsخاليا  -2

 .Gastrinالغاسترين )املعدين( 

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

 .Somatostatinللسوماتوستاتين 

 سطح املخاطية املعدية كاملتمتد على  املخاطية الخاليالى وجود طبقة من وإضافة إلى ما سبق، نشير إ

يمتاز بأنه  مخاط قلوي شديد اللزوجة(. تقوم بإفراز كميات كبيرة من 15الغدد األنبوبية الشكل ) بينوخاصة 

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

 للطعام مع املخاطية يحّرض هذه الخاليا على إفراز كميات غزيرة من هذا  تماستزليق الطعام املنقول، وإن أي 

 املخاط اللزج الكثيف.

 

 

 

 

 

 

 (: الخاليا املخاطية السطحية.15الشكل )
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 في مخاطية املعدة.(: الغدد األنبوبية املعدية والبوابية 14الشكل )
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 العصارة املعدية

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

 وتتألف من املكونات اآلتية:

 :املكونات الالعضوية )املاء والشوارد( -1

 .من وزن العصارة املعدية %95يشكل املاء حوالي  -

والكلور والبيكربونات. ال يصل تركيز  والهيدروجين البوتاسيوم والصوديوم شواردب هاغناباإلضافة إلى  -

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

 .شديد اللزوجة(

صارة املعدية. دروجين والصوديوم في اتجاهين متعاكسين وذلك حسب نتاج العيتتركز شاردتا اله -

 دروجين وينخفض تركيز شاردة الصوديوم.يفعندما يزداد النتاج يزداد تركيز شاردة اله

  :املكونات العضوية -2

والغلوبولينات  ،، وأهمها األلبومينالتي ترشح عبر الغشاء املخاطي البالزميةالبروتينات كمية قليلة من  -

 املناعية.

أي في العصارة املعدية، بوجود حمض كلور املاء  لى ببسينيتفعل إ طليعة أنزيم ووه مولد الببسين:  -

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

  (املوجودة في اللحوم الكوالجين
ً
 Peptones تسمى الببتونات الببتيداتمن  segments ليحرر شدفا

. تعد الببتونات محرضات قوية لتحرير الغاسترين وبالتالي تحريض يقةيسهل هضمها في األمعاء الدق

 اإلفراز الحامض ي املعدي.

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

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

 ، وهذا ما يسمى بالحماية الخلوية.، وتأثير أنزيم الببسين الحال للبروتينوامليكانيكية ،ةيالحامض

من  12Bيتامين فوهو بروتين سكري تفرزه الخاليا الجدارية ضروري المتصاص ال العامل الداخلي: -

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

  وعدد الخاليا الجدارية.

 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:

بالت الشمية والذوقية والبصرية، فبمجرد الناتجة عن تنبيه املستق األفعال االنعكاسية الشرطية: -

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

 لقلق واالنفعال.بينما تقل في حاالت الحزن وا

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

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

 :ينّبه ويحّرض

  جين(.الخاليا الرئيسة إلفراز مولد الببسين )الببسينو 

 والعامل الداخليالخاليا الجدارية إلفراز حمض كلور املاء ،. 

  الخالياECL cells  الذي يؤدي بدوره إلى تنشيط الخاليا الجدارية  ،نفراز الهيستاميإل

 إلفراز.على ا

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

 على اإلفراز. ECLوالخاليا  ،والجدارية

 اآللية الهرمونية 

إفرازه ، والذي يتحّرض في الغدد البوابية 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. تسهمبعض الحموض األمينية ... وغيرها( أو خالصات اللحم، أو 

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

القسم  حركةمن خالل تحريض  )الكيموس( املعدة من الطعام إفراغ(، كما يسهم في ECLوالجدارية، وخاليا 

 لبوابي. ا

: الوظيفة الحركية
 
 ثانيا

 :  الفعالية الحركية للمعدة بـ تتمثل

؛ إذ تمتلك املعدة مقدرة العلوي  قسمهاوالسّيما في كمية جيدة من الطعام بعد تناوله مباشرة،  خزن  -

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

، ويتولى هذه املهمة بصورة Chyme الكيموس، فتكون هاضمةالبالعصارة  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 – 3الطعام من  ، ويستغرق إفراغ وجبةمقارنة مع حركات املزج

 العوامل املؤثرة على حركة املعدة

  الطعام حجم ذا كانإكلما زاد الحجم ازدادت سرعة اإلفراغ، ولكن  الطعام: حجم -
ً
،  كبيرا

ً
سيؤدي فجدا

 ذلك إلى تمدد جدران املعدة بشكل كبير 
ً
 ، وبالتالي قلة في االنقباض مما يسبب عسر الهضم. أيضا

https://manara.edu.sy/



 
 

9 
 

تقلل من انقباض املعدة، ألن عبور الكيموس الغني بالدسم  :والبروتينات دسمالوجبات الغنية بال -

الذي يثبط بدوره حركة املعدة ويتوقف  CCK والدهون إلى العفج يؤدي إلى افراز الكوليسيستوكينين

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

 يقلالن من الحركات االنقباضية للمعدة. الفكري:التعب الجسمي واإلرهاق  -

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

 االمتصاص في املعدة

 كميات  تمتص
 
 ،غياب الزغاباتو ،نهائيبشكل  عدم هضمهامن مكونات الغذاء في املعدة بسبب  ضئيلة جدا

، كالكحول ، وبعض املواد كاألسبرين، كذلك تمتص بعض األدوية املاء والشواردعلى االمتصاص  لذلك يقتصر

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

 ضارة.

: املعي الدقيق
 
  Small intestine خامسا

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

 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 )الدقاق( اللفائفي .3

في طية مضاعفة من الصفاق )البريتوان( يطلق عليها اسم تربط الصائم واللفائفي بجدار البطن الخل

 ألوعية املعي الدقيق وأعصابه.  mesenteryاملساريق
ً
 ، وتشكل ممرا

، وضعه كإطار العجلة حول C من املعي الدقيق، ويتميز بشكله الذي يشبه حرف األول القسم  العفج يعد

التي يفوق قطرها قطر  بكبر ملعته، ويتصف السرةسم، وهو يقع فوق مستوى  25-20رأس املعثكلة. يبلغ طوله 

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

 من الثرب الصغير
ً
 .الكبدي العفجي بالكبد. يشكل هذا الرباط جزءا

 :(16، الشكل )أقسام هي أربعةينقسم العفج إلى 

 الكبد واملرارة  ،ويمتد من الفتحة البوابية للمعدة حتى عنق املرارة قسم العلوي )القسم األول(:ال -أ
ً
مجاورا

 ملعظم  بصلةالواقعتين أمامه. تعرف بداية هذا القسم من العفج باسم 
ً
 العفجية. القرحاتالعفج، وتشكل مقرا

هذا  املسمممتعرضالقولون  يصمممالب، صمممفالناالخط  أيمنيتوضـــع مباشـــرة  القسمممم النازل )القسمممم الثاني(: -ب

القســـــــمم في األمام، وتتوضـــــــع الكلية اليمنى خلفه، ويتوضـــــــع رأس املعثكلة إلى اإلنســـــــ ي منه. يحوي هذا القســـــــم من 

ـــج  ـــعــــفـ ـــرة الممممحمممملمممميمممممممممممة الممممعممممفممممجمممميممممممةالـ ـــيـ ـــدي  major duodenal papilla الــــكــــبـ ــ ـــكــــبــ ـــــل الـ ـــــا املــــجــ ـــلــــيــــهــ ـــح عـ الــــتــــي يــــنــــفــــتـ
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ـــــفراء والقنـاة املعثكلية فاترل ويـدىى مجـ ،hepatopancreatic ampulla املعثكلي ــ ــ ــ ، الـذي يتلقى بـدوره قنـاة الصـــ

 الرئيسية. 

الوريد األجوف السفلي  ويصالبهذه األقسام،  أطول ويتصف بكونه  القسم السفلي )القسم الثالث(: -ج

  ،والعمود الفقري  البطني واألبهر
ً
 متوضعا

 
 .أمام هذه البنى عرضيا

  ويتجه القسم الصاعد )القسم الرابع(: -د
ً
، حيث ينتهي في البطني أو أيسره األبهر أمامنحو األعلى متوضعا

 .duodenojejunal flexure االنثناء العفجي الصائمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .العفج(: 16الشكل )

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

 ياأليسر من البطن، 
ً
  أكبرمتلك قطرا

ً
من اللفائفي، وتتميز البطانة املخاطية الداخلية للصائم  أثخنوجدارا

 في اللمعة )الثنيات الدائرية(. دائريةبارزة عديدة  بطيات

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

 وبرو  أقلمخاطية  وطيات
ً
(.عددا

ً
 )وضوحا

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

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

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

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

 (.17، الشكل )مرور املحتويات من اللفائفي إلى األعور  وتنظيماللفائفي، 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .سام اللفائفي األعوري، والد(: اللفائفي17الشكل )

 طبقات هي من الظاهر إلى الباطن: أربعمن الدقيقة تتركب األمعاء 

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

ــــعية وألياف  طبقة عضمممملية ملسمممماء: -2 ـــبية موضـ ـــكل من ألياف طوالنية ودائرية، تعصـــــب بضـــــفائر عصــ تتشــ

                                                 عصبي املستقل.الجهاز ال

 تتكون من نسيج ضام. طبقة تحت مخاطية: -3

، وتوجد على ســـــطحها زغيبات تقوم بوظيفة االمتصـــــاص، كما villi تحتوي على الزغابات طبقة مخاطية: -4

 تفرز إنزيمات هاضمة.

 لألمعاء الدقيقةوالهضمية الوظيفة اإلفرازية 

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

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

دم من املعدة ذات الوسط الحمض ي( ليصبح التي تعدل حموضة الكيموس املعدي )القا البيكربوناتشوارد 
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ً
  املفرزة للمخاطاملوجودة في الطبقة تحت املخاطية للعفج  برونر، باإلضافة إلى غدد قلويا

ً
الذي يحمي العفج أيضا

 من تأثير الحموضة العالية القادمة من املعدة. 

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

ة للحوض النووية 
ّ
 (. والديوكس ي ريبونوكلياز ،الريبونوكلياز)الهاضمة للسكريات والبروتينات والدسم والحال

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

 والكوليسيستوكينين املفرزان من العفج(. 

 املعوية العصارةنزيمات أو  البنكرياس ي،ميالز أنزيم األ في املعي الدقيق بوساطة  السكريات هضميستمر 

 :)املفرزة من الظهارة املعوية(

 ،األميالز البنكرياس ي أنزيم بتأثير في العفج ءيهضم كامل النشا :البنكرياس )املعثكلة(نزيمات بأالهضم  -أ

 كيموس املعدي في العفج.دقيقة من انفراغ ال 30-15بعد مض ي 

أحادية سكريات إلى  العصارة املعويةتأثير أنزيمات بتهضم السكريات  املعوية: بأنزيمات العصارةالهضم  -ب

فالدوران  ،إلى الوريد البابي، ثم تنتقل إلى الكبد لتذهبالزغابات املعوية،  قبل من يتم امتصاصها بسيطة

 الدموي.

 ما يأتي: تالهاضمة للسكريا مل أنزيمات العصارة املعويةتتش

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

 .، وكذلك يحرر اإليزومالتاز الغلوكوز من اإليزومالتوز الغلوكوز 

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

 .galactose الكتوز االالكتوز إلى جزيء غلوكوز وجزيء غسكر اللبن أو يشطر : lactase الالكتاز -

 ،monosaccharides (أحاديات الســـكريدالســـكريات البســـيطة )وهكذا فإن الناتج النهائي لهضـــم الســـكريات هو 

 يم القولونية في املعي الغليظ.نزيمات الجراثأأما األلياف النباتية فتهضم كمية قليلة منها ب

  باألنزيمات البنكرياسية منها يهضم جزء آخرأما البروتينات ف
ّ
 :ة للبروتينات التي تشتمل علىالحال

روكيناز املعوي إلى لتربسين ويتحول بفعل أنزيم اإلنت)يكون على شكل مولد ا trypsin التريبسن -

 .التربسين(

وتربسين ويتحول بفعل أنزيم شكل مولد الكيم )يكون على chymotrypsin الكيموتريبسين -

 إلى الكيموتربسين(. والتربسين روكيناز املعوي اإلنت

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

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

 تلك الببتيدات إلى حموض أمينية مفردة.

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

 وثالثيات الببتيد.
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بولي )األمينوببتيداز و األمينو  peptidase الببتيدازيهضم باقي البروتينات في العفج والصائم بإنزيمات 

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

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

غة واألمالح األصب )تتكون الصفراء من املفرزة من الكبد الصفراءبمساعدة  الدسم والشحوم يهضم

واملتجمعة ضمن (، ، وتخلو من اإلنزيماتوالشواردالصفراوية، وتحتوي على الكولسترول والشحوم الفوسفورية 

أي تجزئتها  باستحالب هذه الشحوم لتقوموالتي تفرغ في العفج  ،(18الشكل ) )املرارة( الحويصل الصفراوي 

 .تأثير عليهاوتحوليها لكرات صغيرة لتتمكن األنزيمات الهاضمة من ال

 

 (: الكبد والحويصل الصفراوي )املرارة(. 18الشكل )

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

ة للدسم واألنزيمات البنكرياسية  ،املعوي  الليبازفيتم عن طريق  ،ولوالكوليستر
ّ
 الفوسفوليبازوأهمها الحال

 . البنكرياس ي والليباز

 الوظيفة الحركية لألمعاء الدقيقة 

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

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

 ات التقطعية عن تقلص قطع من األمعاء على نحو تصبح فيه بشكل سلسلةلتسهيل امتصاصه. تنتج الحرك 

 (.19من العقد تتجه من األعلى لألسفل، الشكل )

 
 (: حركات املزج )التقطع( لألمعاء الدقيقة.19الشكل )

 االمتصاص في األمعاء الدقيقة

% من املاء(، 80) سوائليمتص املعي الدقيق جميع ال؛ إذ لالمتصاص الرئيسعي الدقيق الجزء يشكل امل

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

 والفيتامينات.

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

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

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

رين  Villus الزغاباتفيها ماليين 
ُ
 Veinوُوريد  Capillariesوشعريات دموية  Artery)املحتوية على ش

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

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

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

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

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

  250ذلك مساحة واسعة من التماس تبلغ نحو 
 
 مربعا

 
)أي ما يعادل مساحة  في كامل املعي الدقيق مترا

 (.20لشكل )، ا(ملعب التنس
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غيبات(.20الشكل )  (: الدسامات املتضامنة، وبنبة الزغابات املعوية، والحافة الفرجونية أو الفرشاتية )الز 

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

 الدسمة البسيطة ... الخ.

 مما يسمح باالمتصاص. فترة طويلةفي املعي الدقيق بقاء الطعام  -3

 طرق االمتصاص في املعي الدقيق

 ntercellular tractIاالمتصاص عبر السبيل بين الخلوي  -1

  Osmotic pressure gradient الحلوليالتناضحي أو الضغط  قيم )ممال( دروجمليخضع االمتصاص 

امات )أقنية( تقع بين الخاليا، تصل بين ملعة األمعاء للكيموس، ويتم فيه امتصاص املاء فقط عبر مس

 )االمتصاص بطريقة الحلول للمحاليل منخفضة التوتر( والوسط بين الخلوي. 
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الوسط بين انتقل املاء من   Hypertonic مفرطة التوتر)الكيموس املعوي( فإذا كانت الوجبة الطعامية 

 بين الوسطين.  إلى ملعة األمعاء حتى يتم تعادل التوتر الخلوي 

 الوسط بين الخلوي انتقل املاء من ملعة األمعاء إلى   Hypotonic وإذا كانت الوجبة الطعامية منخفضة التوتر

 عبر مسامات السبيل بين الخلوي. 

 في حركة املاء والعناصر املذابة فيه،   Hydrostatic )الهيدروستاتيكي( ويمارس الضغط املائي السكوني
ً
دورا

اد الضغط املائي السكوني في ملعة األمعاء نتيجة تقلص عضالت جدارها ينتقل املاء من ملعة األمعاء فحينما يزد

 .إلى األوعية الشعرية للزغابات

 ranscellular tractT االمتصاص عبر السبيل الخلوي  -2

 بعدة طرق: يتم

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

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

 .(الطريقة عند الرضع لتوفير املناعة املؤقتة لهم

ت )األفضية( أو الفراغا نقل العناصر عبر يتم فيه : Passive diffusion (السلبياملنفعل ) البسيط االنتشار  -

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

 .املدروج الكيميائي الكهربائي للعنصر 

 اللذين )الهيدروستاتيكي( املائي السكوني الضغط أو )الحلولي( مدروج الضغط التناضحي 

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

 .الدسموهي طريقة خاصة لنقل العناصر الذوابة في  :بالذوبان في األغشيةالبسيط االنتشار  -

بروتين غشائي ناقل، لبعض أنواع الحموض األمينية؛ إذ يتم عبر : acilitated diffusionF االنتشار امليّسر  -

 الحاجة لصرف طاقة.ومن دون 

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

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

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

  ذلك تطلبيو 
ً
 حامال

ً
  بروتينا

ً
 وجملة إنزيمية تعمل على توفير الطاقة الالزمة للنقل. ،نوعيا

 امتصاص املاء والشوارد -1

 نحو 
ً
 ليترات من املاء يأتي من املصادر اآلتية: 9يصب في العفج يوميا

 ليتر من شرب املاء والغذاء. 2 -

 ليتر مفرزات لعابية. 1 -

 ليتر مفرزات معدية. 2 -

 ليتر مفرزات بنكرياسية. 2 -
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 رزات صفراوية.ليتر مف 1 -

 ليتر مفرزات معوية. 1 -

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

؛ إذ تمتص إذا كان تركيزها في اللمعة املعوية أعلى تأثير مدروج التركيزتحت  ،الصوديوم، والبوتاسيوم، والكلور 

 (.21، الشكل )لظهارة األمعاء من تركيزها السائل الخاللي

 الصوديوممثل األحماض األمينية، والغلوكوز، والبيكربونات، بشكل كبير في امتصاص  تؤثر بعض املواد

السوائل في حاالت االسهال الشديد  إلعاضةفي األمعاء الدقيقة، ولهذا األمر أهمية سريرية عند الحاجة  املاءو

  ائل اإلعاضة.كالكوليرا؛ إذ تضاف هذه املواد لسو 

 

 (: امتصاص الصوديوم من الظهارة املعوية، واالمتصاص التناضحي للماء.21الشكل )

 الحديدامتصاص  -2

أما ، كمصدر خارجي اللحوم والخضار والحبوبيؤمن الوارد اليومي من الحديد بشكل رئيس عن طريق 

يتم امتصاص معظم يات الحمراء، فيتمثل بتوّسف الخاليا وموتها وتحطمها وخاصة الكر  املصدر الداخلي

 .الصائم العلوي و العفجفي  ثنائية التكافؤبشكل شاردة خارجي املصدر  الحديد 

االمتصاص كانخفاض باهاء الوسط املعوي، ووجود  يزيدالحديد بعدة عوامل: بعضها  يتأثر امتصاص

كارتفاع الباهاء،  ينقصهضها اآلخر عروبيوتين، وبتاإلريو ، Citric acidوحمض الليمون ، وحمض اللبن، Cفيتامين 

 ونقص اإلرثروبيوتين، وبعض املواد الحافظة لألعذية، والقهوة، والشاي.

 الكالسيومامتصاص  -3

أمالح أما )الشاردي(،  املذاب، وال يمتص إال الكالسيوم الحليب ومشتقاته والخضرواتيتوفر الكالسيوم في 

 .تصاصفهي غير قابلة لالم الذوابةغير  الكالسيوم
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من ذوبان الكالسيوم: انخفاض باهاء الوسط املعوي بوجود بعض األحماض العضوية  تزيدمن العوامل التي 

كذلك فإن توافر األمالح الصفراوية واألحماض األمينية يسهل امتصاص الكالسيوم، ومن  ،كحمض اللبن

وهرمون الدريقات )جارات لسيتونين، هرمون الدرقي الكاالالعوامل األخرى املؤثرة في امتصاص الكالسيوم نذكر 

ال الذي يزيد من امتصاص الكلسيوم حينما   D فيتامينيحول الذي  PTHالدرق( الباراثورمون  إلى شكله الفعَّ

 .ينخفض تركيزه في الدم

امتصاص الكالسيوم نذكر ارتفاع درجة الباهاء، أمالح الفسفات والكربونات، بعض  تنقصأما العوامل التي 

 حموض املوجودة في أغلفة النباتات )قشور الحبوب(. أنواع ال

 السكرياتامتصاص  -4

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

)املتماثل في نفس االتجاه( املرتبط بالصوديوم،  النقل املتآزر بطريقة  الغلكوز والغاالكتوز يمتص كل من 

 للخلية املعوية إلى هيولى هذه الخلية. رك ينقل هذه املواد عبر الغشاء القميبوجود بروتين حامل مشت

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

 .ميّسر(

األوعية الشعرية تجتاز الغشاء القاعدي الجانبي للخاليا املعوية إلى جدار السكريات البسيطة  امتصاصبعد 

 .وريد الباب فالكبدومنها إلى 

 الحموض األمينيةامتصاص  -5

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

يل الخلوي التي يتم امتصاصها من الطبقة املخاطية لألمعاء عبر السب ،والببتيدات الثنائية الحموض األمينية

والسبيل بين الخلوي. ويتم امتصاص الحموض األمينية الحرة عبر السبيل الخلوي لألمعاء في الصائم واللفائفي 

، ويتم امتصاص الببتيدات أو باالنتشار امليّسر املرتبط بتركيز شوارد الصوديوم النقل املتآزر العلوي بطريقة 

ال  .الثنائية بطريقة النقل الفعَّ

 شحوم )الدسم(الامتصاص  -6

ة للدسم
َّ
 الغليسيريداتإلى تشكيل  يؤدي هضم الشحوم في املعدة واألمعاء الدقيقة بتأثير اإلنزيمات الحال

 في استحالب الدسم  الصفراوية األمالحكما تمارس ، الكولسترولو ،الحموض الدسمة الحرة، واألحادية
ً
دورا

 . ت الصفراويةمن خالل املذيال  لتسهيل امتصاصها

 مراحل هي: بثالثتمتص نواتج هضم الدسم 

الذي يعتمد على مدروج  البسيطوتحدث بآلية االنتشار : مرحلة عبور الغشاء القمي للخاليا الظهارية املعوية -1

الحيز بين  والحموض الدسمة الحرة األحادية الغليسيريداتتركيز نواتج الدسم في ملعة املعي، فتجتاز 

 من  ةذيالت الصفراوياملوتدخل إلى الخلية الظهارية املعوية، وتبقى الزغيبات، 
ً
في الكيموس؛ لتمتص مزيدا

 ألنها ال تنحل في املذيالت. الغليسيريدات الثنائية أو الثالثية، وال تمتص الغليسيريدات األحادية
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والحموض الدسمة الحرة  يةالغليسيريدات األحادجزء من  هضميتم : املرحلة داخل الخلية الظهارية املعوية -2

 بعد دخولها إلى الخلية الظهارية بإنزيم الليباز، وتتحول إلى غليسرول وحموض دسمة.

 ويحدث داخل الخلية الظهارية ما يأتي:

بوساطة ناقل بروتيني رابط للحموض الدسمة، ويؤسترها لتشكيل  الطويلةنقل الحموض الدسمة  -أ

 الثية()الشحوم الث الغليسيريدات الثالثية

عبر الغشاء القمي والجانبي القاعدي لتمر عبر السبيل بين الخلوي  القصيرةنقل الحموض الدسمة  -ب

 إلى الوريد البابي.

كامل الكولستيرول، ثم تشترك إسترات  يؤسترحيث  ؛نقل الكولستيرول بوساطة ناقل بروتيني نوع -ج

، وهي كريات تتشكل في chylomicrons لوسيةالدقائق الكيفي اصطناع  الفسفوري الدسمالكولستيرول مع 

 %.90بنسبة  الشحوم الثالثيةالشبكة الهيولية الباطنة، وتتركب من 

تطرح الدقائق الكيلوسية عبر الغشاء الجانبي  :مرحلة طرح الدقائق الكيلوسية من الخاليا الظهارية املعوية -3

املركزي )الالبن  ، ثم تنتقل إلى مجرى الكيلوسexocytosisالقاعدي إلى الحيز بين الخلوي بطريقة االلتفاظ 

وينتقل بهذا  فالوريد األجوف العلوي، الذي يصب في القناة الصدرية،املركزي(، لتصل إلى الوعاء اللمفاوي، 

 من الدسم املمتصة.% 90-80الطريق نحو 

 الفيتاميناتامتصاص  -7

اد الدسمة، ويرتبط امتصاصها إلى حد كبير بوجود مع املو  (A, K, E,D) الذوابة في الدسمتمتص الفيتامينات 

، فيتم امتصاصها بآليات االنتشار 9B وحمض الفوليك (B, C) في املاء الذوابةأمالح الصفراء، أما الفيتامينات 

 البسيط، وبآليات فاعلة بوجود حوامل خاصة.

 :
 
  large intestine املعي الغليظسادسا

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

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

 .(22الشكل )

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

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

 .(17، الشكل )الدقيقة
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 أقسامه.ب(: املعي الغليظ 22الشكل )

 االمتصاص في األمعاء الغليظة

، ويحدث فيه ما من الكيموس إلى املعي ال مل1500يعبر الصمام اللفائفي األعوري نحو 
ً
 :تييأغليظ يوميا

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

 منه. القاص يللقولون، ويتم التخزين في النصف  )القريب( الدانييتم االمتصاص في النصف   -

 من القولون الداني كل من: ويمتص

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

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

 مع الغائط.

الغازات و ، K فيتامين وتشكيل. لوز يهضم كميات قليلة من السل :نواتج فعالية العصيات القولونية -

 .كثاني أكسيد الكربون والهدروجين وامليتان)غازات القولون( 

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

 من الطعام واملكونات الجافة للعصارات الهضمية كالصباغ الصفراوي، ومواد غير مهضومة ،وبروتين ،العضوية

 . ظهارية متقشرةوخاليا 

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

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

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

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

                                                                                                              .كبريتي(
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 بعض أمراض الجهاز الهضمي

 القرحة

مصطلح طبي يعني الجرح املفتوح، أي تآكل جزء من األنسجة وتسمى حسب موقعها. فإذا وقعت في الغشاء 

املخاطي للجهاز الهضمي سميت بالقرحة الهضمية. وتكون عادة دائرية الشكل وبيضاء اللون يرافقها بعض 

،  duodenal ulcer (DU) حة الهضمية إلى قسمين: القرحة العفجيةاالحمرار )احتقان( على حوافها. وتقسم القر 

 .(23، الشكل )بعض الوجوه فيوالقرحتان متشابهتان ،  gastric ulcer (GU) والقرحة املعدية

 
 (: القرحتان املعدية والعفجية.23الشكل )

 القرحة العفجية

 
ً
تكون وحيدة، ولكن قد تكون ثنائية بشكل قرحتين تتوضع عادة في البصلة وهي املنطقة األولى من العفج. غالبا

أو متعددة. وتكون سطحية في الطبقة املخاطية من جدار العفج، أو عميقة في الحاالت  kissing ulcers متقابلتين

األشد تخترق الطبقة العضلية والجدار مؤدية إلى نزف ومن ثم انثقاب كامل في الجدار. وتدل معظم الدراسات 

 ة الرجال أكثر من النساء.أن نسبة إصاب

 األسباب

 عوامل عدة أهمها:تحدث القرحة نتيجة  

 أن هذه الجرثومة تسبب Helicobacter pylori (HP) جرثومة امللوية البوابية -
ً
: وقد أصبح معروفا

% من قرحات العفج، حسب البلدان، إذ تزداد نسبة اإلصابة بها في البلدان النامية. تعيش 90إلى  50من 

ية البوابية عادة بشكل كامن ضمن طبقة املخاط القلوي الذي يغطي أنسجة بطانة املعدة ويحميها، امللو 

 
ً
 األنسجة الهضمية مسببة قرحة، وخاصة عند األشخاص الذين أتلفوا مسبقا

ً
إال أنها تأكل أحيانا

 التالفة.  بطانة املعدة ببعض املواد كدخان التبغ والكحول مما يسهل على الجرثوم اكتساح األنسجة
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وأهمها : non-steroidal anti-inflammatory مضادات االلتهاب غير الستيروئيدية استخدام -

األسبرين، واإليبوبروفين، والنابروكسين، والفولتارين وغيرها، والتي تعاكس عمل البروستاغالندين 

في عصارة املعدة، مما املركز املوجود  كلور املاءالذي من دون حمايته تتآكل بطانة املعدة بفعل حمض 

% ممن يتعاطون أدوية مضادات 20يؤدي إلى ظهور القرحات والسحجات والنزوف. وقد وجد أن نحو 

 بالقرحة.
ً
 التهاب غير ستيروئيدية بانتظام يصابون الحقا

املعدة ونسبة تركيزه؛ مما يزيد كلور املاء في يزيد النيكوتين املوجود بالتبغ من كمية حمض  التدخين: -

 مال حدوث القرحة وُيؤخر شفاءها.احت

 قد يعرض الكحول بطانة املعدة للتآكل؛ مما يسبب إتعابها ونزفها. الكحول: -

 األعراض

الشكوى الرئيسة للقرحة العفجية عادة هو األلم الذي ينجم عن تأثير حموضة املعدة العالية على القرحة. 

لبطن(، وقد يكون األلم في أعلى الظهر في املنطقة )أعلى ومنتصف ا epigastric ويتوضع عادة بمنطقة الشرسوف

املقابلة للشرسوف. ويكون بشكل ناخز أو عاصر، وقد يوقظ املريض من نومه لشدته خاصة في الصباح الباكر؛ 

. ومن صفات األلم املميزة أنه يخف بعد الطعام 
ً
ألن املعدة تكون فارغة من الطعام ويكون تركيز الحمض فيها عاليا

 لى الجوع وبعد تناول حمض من الحموض والبهارات أو الكحول والدخان. ويزداد ع

قد يحدث نزف من القرحة العميقة في الحاالت املتطورة، ويتظاهر بشكل براز )تغوط(  أعراض املضاعفات:

أسود بلون الزفت. وفي الحاالت الشديدة بشكل إقياءات غامقة اللون مثل طحل القهوة. وقد تتطور إلى انسداد 

 
ً
في البواب )مخرج املعدة( في بعض الحاالت الشديدة، مؤدية إلى انحباس الطعام في املعدة وإقياءات غزيرة. وأخيرا

 قد تتظاهر باالنثقاب خاصة بعد تناول أدوية آالم املفاصل فتسبب حالة حادة تحتاج عادة إلى جراحة إسعافية.

 القرحة املعدية

 تمييز الفروق اآلتية: مع، ى حد كبيرتتشابه قرحة املعدة مع قرحة العفج إل

 أن األدوية )مضادات االلتهاب غير  -
ً
من حيث املسببات فإضافة إلى امللوية البوابية، بات معروفا

والقلس )االرتداد( الصفراوي من اإلثنى عشري إلى املعدة هي من أهم  stress السيتروئيدية(، والشدة

 مسببات قرحة املعدة.

 ما تكون وحيدة وكبيرة. تقع قرحة املعدة عادة -
ً
 على االنحناء الصغير، وغالبا

على الرغم من أن طبيعة ألم قرحة املعدة يشابه ألم القرحة العفجية، إال أنه يأتي في العادة بعد الطعام  -

 مباشرة على عكس قرحة العفج التي يخف األلم بها بعد الطعام.

 أشهر. 3إلى  2جية فهو يتطلب إن عالج قرحة املعدة عادة أطول من عالج القرحة العف -

مم، لذلك 10إن لقرحة املعدة قابلية التطور إلى سرطان معدة في حال إهمالها، وخاصة إذا تجاوزت الـ  -

 من شفاء القرحة على نحو كامل.
ً
 البد من متابعتها بالتنظير الضوئي املتكرر وأخذ خزعات للتأكد عيانيا

 بالتوفيق للجميع ...املحاضرة انتهت 
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