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 أقسام جهاز الهضم
 :األنبوب الهضمً•

,  المعدة, المريء, البلعوم, الفم  -

,  (القولون)األمعاء الدقٌقة و الؽلٌظة 

 المستقٌم و الشرج

 األسنان و الؽدد اللعابٌة : الملحقات•

 و المعثكلة و الكبد   

 3ٌتألؾ جدار األنبوب الهضمً من •

و وسطى , داخلٌة بطانٌة: طبقات

 عضلٌة و خارجٌة ضامة مصلٌة 
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 وظائؾ جهاز الهضم

 :تتم عملٌة الهضم على مرحلتٌن•

الوظٌفة تجزء الطعام و تمزجه و تلٌنه من خالل : فٌزٌائٌة -
عبر المضػ و البلع و دفع المواد الطعامٌة عبر  الحركٌة

 األنبوب الهضمً ثم دفع الفضالت خارجا

 المفرزةتحول العصارات و اإلنظٌمات الهاضمة : كٌمٌائٌة -
,  حموض أمٌنٌة)الؽذٌات إلى مواد قابلة لالمتصاص 

 (و حموض دسمة و ؼلٌسرٌدات, سكرٌات بسٌطة

 ٌلً ذلك امتصاص العناصر البسٌطة•
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 الفم
مضػ الطعام و طحنه : الوظٌفة األساسٌة فٌزٌائٌة حركٌة•

 باألسنان و العضالت الماضؽة ثم مزجه باللعاب المفرز

ٌفرز اللعاب من الؽدد النكفٌة و تحت الفك : الوظٌفة اإلفرازٌة•
 و تحت اللسان

اللعاب لزج قلوي ٌحوي على المخاط و األلبومٌن و الؽلوبولٌن  -
لهضم النشاء و  األمٌالزو  Na, K, Caو ( وظٌفة مناعٌة)

 اللٌباز عند األطفال لهضم الحلٌب

دخول الطعام أو عبر منعكس شرطً ٌثار عند ٌفرز اللعاب  -
 ← تنبٌه الالودي, برائحة أو رؤٌة الطعام أو التفكٌر فٌه

 اإللعاب
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 فٌزٌولوجٌا البلع

 :مراحل 3البلع هو إٌصال الطعام إلى المعدة و ٌمر ب •

وهً دفع اللقمة إرادٌا نحو البلعوم بضؽط : المرحلة اإلرادٌة -
 اللسان نحو األعلى و الخلؾ

وصول الطعام إلى البلعوم تنبه , ال إرادٌة: المرحلة البلعومٌة -
مستقبالت البلع فتنتقل التنبٌهات إلى مركز البلع فً جذع 

الفوهة العلوٌة و  الفوهة الخلفٌة لألنفإغالق  ←الدماغ 
و ٌصبح البلعوم على شكل قمع و  (الحنجرة) للرغامى

 تنطلق موجة تمعجٌة سرٌعة توجه اللقمة نحو المريء
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 فٌزٌولوجٌا البلع
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 فٌزٌولوجٌا البلع

التمعج , ٌحدث نمطان من الحركات التمعجٌة: المرحلة المرٌئٌة -

و عند فشل األولً فً , و هو استمرار تمعجات البلعوم األولً

,  التمعج الثانوي الناتج عن تمدد المريءدفع الطعام ٌحدث 

ثا  8 -5و ٌصل الطعام خالل  فعل الجاذبٌةٌساعد التمعجات 

 .إلى أسفل المريء

 ٌسبق وصول الموجات التمعجٌة إلى •

 سفل موجة مثبطة رإرخاء مصرة األ   

 و المعدة و العفج  المريء السفلٌة   

 الستقبال الطعام    
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 المعدة

 :أدوار رئٌسٌة 3للمعدة •

الدور األساسً هو خزن و تنظٌم إفراغ المادة الطعامٌة إلى  -

 األمعاء

 متابعة مزج الطعام : الوظٌفة الحركٌة -

ل من العصارة  3 -2تفرز المعدة : الوظٌفة اإلفرازٌة -

 المخاطو  لببسٌناالحاوٌة على ( PH  =3- 5) الحمضٌة  

 تدعى العصارة الطعامٌة الخارجة من المعدة بالكٌموس •
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 الوظٌفة اإلفرازٌة للمعدة
ٌتحول إلى ببسٌن تحت تأثٌر , الخالٌا الرئٌسٌةمن  الببسٌنوجٌن -

HCL ,مسؤول عن هضم البروتٌن 

- HCL  و ٌحل المركبات  قاتل للجراثٌمو هو  الخالٌا الجدارٌةمن
 ٌزداد إفرازه عند تناول البروتٌن, المعدنٌة

 ٌرتبط ب, الخالٌا الجدارٌةالعامل الداخلً من  -

   Vit B12 ,ًٌحمٌه و ٌساعد على امتصاصه فً اللفائف 

   مضاد جراثٌم: الخالٌا المخاطٌةالمخاط من  -

 من الحمض و الببسٌن ٌحمً المعدةو   

 ٌحرض إفراز, فً الغار Gالخالٌا من  الؽاسترٌن-

 الحمض و الببسٌن 

 اللعابٌٌن اللٌبازو  األمٌالزتحوي العصارة المعدٌة •
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 الوظٌفة اإلفرازٌة للمعدة

 :أطوار اإلفراز•

وجود الطعام فً الفم أو , شبٌه بإفراز اللعاب: الطور الدماؼً -

 عبر منعكس شرطً ٌثار برائحة أو رؤٌة الطعام أو التفكٌر فٌه

تأثٌر مباشر فٌزٌائً و كٌمٌائً للطعام على : الطور المعدي -

 مخاطٌة المعدة

عبر  مثبط لإلفراز و الحركٌة المعدٌةدور : الطور المعوي -

منعكسات عصبٌة معدٌة معوٌة لتنظٌم مرور الكٌموس إلى 

 العفج
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 الوظٌفة الحركٌة للمعدة

تنطلق التقلصات المعدٌة العفوٌة من الثلث العلوي لالنحناء •
تمزج , الكبٌر عبر موجات متالحقة باتجاه البواب المؽلق

 الطعام

 ساعات  5 -3ٌبقى الطعام فً المعدة •

تدفق الكٌموس  ←الضؽط داخل المعدة  ↑ٌفتح البواب عند •
إفراز العفج للسكرتٌن بسبب الحمض و   ↑ ←على العفج 

CCK  تثبٌط حركة المعدة و إؼالق البواب  ←بسبب الدسم
 مرور الكٌموس على دفعات ←
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 المعثكلة - العفج

ٌتلقى العفج العصارة المائٌة اإلنظٌمٌة من المعثكلة و الصفراء من •
 الحوٌصل المراري

 تحوي  قلوٌةل من عصارة  2تفرز : المعثكلة•

 لتعدٌل حموضة الكٌموس: البٌكربونات  -

 لهضم البروتٌن : التربسٌن و الكٌموتربٌسٌن -

 لهضم الدسم اللٌباز و الفوسفولٌباز -

 لهضم النشاء و الؽلٌكوجٌن األمٌالز -

إثر تناول المبهم ٌبدأ األفراز المعثكلً بمنعكسات عصبٌة عبر  -
,  الطعام و ٌتعزز باإلفراز العفجً للسكرٌتٌن و الكولٌسٌستوكٌنٌن

 و الؽاسترٌن من المعدة 
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 الصفراء - العفج

 فً الحوٌصل الصفراوي تخزنتصنع الصفراء فً الكبد و •

أمالح صفراوٌة و كولٌستٌرول و شحوم و , تحوي بٌلروبٌن•
 دون إنظٌماتشوارد 

 لتسهٌل تأثٌر إنظٌمات المعثكلة استحالب الدسمتسهم فً •

 :تنظٌم اإلفراز•

منعكس ٌقلص الحوٌصل  ←وجود الطعام فً أنبوب الهضم  -
 (المبهم)الصفراوي و ٌرخً مصرته 

 تنبٌه إفراز الصفراء  ← CCKإفراز  ←دخول الكٌموس العفج  -
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 األمعاء الدقٌقة

تفرز ؼدد لٌبركون فً األمعاء الدقٌقة عصارة تحوي : اإلفراز•
 :إنظٌمات تتابع هضم البروتٌن و الدسم و السكاكر

 ٌحول التربسٌنوجٌن إلى تربسٌن انتروكٌناز: هضم البروتٌن -

 المعوي اللٌباز: هضم الدسم -

 المالتاز و السكراز و الالكتاز: هضم السكاكر -

موضعٌة الدفعٌة تمزج : نوعان, الحركات التمعجٌة عفوٌة•
,  الطعام و تزٌد تماسه مع الخالٌا البطانٌة لتسهٌل االمتصاص

 و حركات دفعٌة منتشرة تدفع الكٌلوس نحو األسفل
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 (القولون)األمعاء الؽلٌظة 

و تكثٌؾ  امتصاص الماء و الشواردالدور األساسً •
 العصارة الطعامٌة لتشكٌل البراز

الذي ٌساهم فً هضم  النبٌت الجرثومًٌحوي القولون على •
تشكٌل فٌتامٌن و  تخمٌر السكاكرالسٌللوز و بقاٌا البروتٌن و 

 ك

 الحركات التمعجٌة دفعٌة بطٌئة•

المستقٌم ٌعمل كخزان للمواد البرازٌة حٌث ٌثار منعكس •
مصرة و ٌتم اإلفراغ بعد ارتخاء , اإلفراغ عند امتالئه

 الشرج الخارجٌة ارإرادٌة
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 الكبد
 :وظائفه•

 تكوٌن الصفراء -

 تكوٌن حمض البول و البولة -

عوامل , ؼلوبولٌن, ألبومٌن: تركٌب البروتٌنات الدموٌة -
 البروتٌنات الناقلة, التخثر

 Aتركٌب فٌتامٌن  -

 إزالة سمٌة األدوٌة و المواد المؤذٌة -

الجهاز الشبكً )دفاعٌة مناعٌة لوجود خالٌا كوبفر  -
 (البطانً

 12تخزٌن الحدٌد و النحاس و فٌتامٌن ب -



       2020/ 3/ 23تمرٌض 

عبد الحمٌد الملقً. د     

 االمتصاص

هو مرور الؽذٌات المهضومة عبر الؽشاء المخاطً الهضمً إلى •

 الدم و اللمؾ

 :ٌتم ذلك بعدة آلٌات•

 الضؽط داخل األمعاء ↑ارتشاح الماء و الشوارد بسبب : االرتشاح -

 االنتشار و الحلول حسب ممال التركٌز -

 باستخدام ناقل بروتٌنً: النقل الفعال و االنتشار المٌسر -

 تشكٌل فجوة تحٌط بالمادة و تلتحم مع ؼشاء الخلٌة: االحتساء -
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 االمتصاص

 ٌمتص القلٌل من السكاكر و بعض األدوٌة: الفم•

 الماء و الكحول و بعض األمالح المعدنٌة: المعدة•

السبٌل األساسً المتصاص الؽذٌات بسبب : األمعاء الدقٌقة•
الحموض األمٌنٌة و )تمام الهضم و تشكل المواد األولٌة 

و وجود الزؼابات المعوٌة المهٌئة ( الدسمة و السكاكر البسٌطة
 لالمتصاص

 الماء و الشوارد و بعض السكاكر: األمعاء الؽلٌظة•

تمر المواد الممتصة عبر الدوران الورٌدي البابً إلى الكبد إال •
 الدسم التً تمر أوال عبر اللمؾ ثم الدم


