محاضرة من اعداد الدكتورة جوري معٌن علً فً
قسم رٌاض االطفال

الجهاز الهضمً عند االنسان

• تتضمن عملٌة الهضم تأثٌرات مٌكانٌكٌة و تأثٌرات كٌمٌائٌة.
تمكن التأثٌرات المٌكانٌكٌة من تقطٌع االغذٌة إلى جزٌئات
صغٌرة و مزجها مع العصارات الهضمٌة و تأمٌن مرورها
داخل األنبوب الهضمً .ومن بٌنها  :عملٌة المضغ التً
تجري داخل الفم و البلع التً ٌؤمنها البلعوم وأٌضا تقبضات
عضالت المعدة و األمعاء .أما التأثٌرات الكٌمٌائٌة فتنقسم إلى
ثالث تفاعالت أساسٌة  :تحوٌل السكرٌات إلى سكر بسٌط
مثل الگلوكوز ,وهضم البروتٌنات إلى أحماض أمٌنٌة و
تحوٌل الدهنٌات إلى أحماض دهنٌة و گلٌسرول .و هذه
التفاعالت تتم بفضل أنزٌمات نوعٌة.

•
•

•

•

تعرٌف عملٌة الهضم
هوعملٌه حٌوٌه ٌتم من خاللها
تجزئة المواد الغذائٌه الضخمة
الى جزٌئات دقٌقة ٌسهل
امتصاصها من قبل االمعاء لكً
ٌستفٌد منها الجسم
تتعرض االغذٌة الى تحوالت
مٌكانٌكٌة على مستوى الفم
القطع ا لتمزٌق الطحن بواسطة
االسنان وتمزج مع العاب

•
•
•
•
•

ماهو اللعاب
هو محلول شفاف متعادل كٌمٌائٌا ٌحتوي على الماء والمخاط
باالضافة الى بروتٌن الماٌوزٌن
انواع الغدد العابٌة
زوج من الغدد العابٌة ٌوجد تحت الفك
زوج من الغدد العابٌة ٌوجد تحت السان

•
•
•
•
•
•
•

غدد لعابٌة نكفٌة ٌوجد زوج منها على جانبً الوجه من جهة
الداخل وتسمى بالغدد النكفٌة
وظائف العاب
ترطٌب الكتله الغذائٌة لتسهٌل عملٌة مضغها وبلعها
المساعدة على انزالق الكتلة الغذائٌة الى منطقتً البلعوم
والمريء
تنظٌف االسنان وتطهٌرها من الجراثٌم
تحول ا لنشا المعقد التركٌب الى مواد سكرٌة بسٌطة

•

عندما ٌبتلع اإلنسان الطعام تقوم عضالت
البلعوم بدفعه إلى داخل المريء ,ثم تبدأ
عضالت المريء الجدارٌة بالتقلص بشكل
منتظم لدفع الطعام إلى المعدة .وفً المعدة
سوائل تساعد على تلٌٌن الطعام ,وهضمه
هضمًا جزئًٌا .وٌسمى الجزء الذي تم هضمه
جزئًٌا بالكٌموس ,ثم تقوم المعدة بالتقلص
لتدفع الكٌموس إلى األمعاء الدقٌقة ,وهناك
تقوم السوائل اآلتٌة من البنكرٌاس والكبد,
ومن جدار األمعاء باستكمال عملٌة الهضم.
تقوم األمعاء الدقٌقة بضغط الكٌموس إلى
الخلف ,واألمام ,لٌتم مزجها بشكل كامل.
بعد ذلك تستمر عملٌة تحرٌك الكٌموس فً
األمعاء بوساطة تقلصات موجٌة ,وتسمى
هذه العملٌة بالتمعج

•

•

•

تقوم الدورة الدموٌة بامتصاص معظم
العناصر المتوافرة فً الطعام الذي تمت
عملٌة هضمه ,وذلك من خالل األمعاء
الدقٌقة المبطنة بغشاء مخاطً مكوَّ ن من
نتوءات دقٌقة أشبه باألصابع ,وتدعى
الزغابات.
وتقوم الزغابات بتوسٌع المساحة التً تتم
عن طرٌقها عملٌة االمتصاص .وتمر
األجزاء السائلة من الكٌموس خالل بطانة
األمعاء الدقٌقة إلى الدورة الدموٌة ,ومنها
ُت ْنقل إلى جمٌع أنحاء الجسم .وتقوم األمعاء
الغلٌظة بامتصاص ما ٌتبقى من الماء,
واألمالح .أما البقاٌا الصلبة وهو البراز,
فٌتم التخلص منها إلى خارج الجسم عن
طرٌق المستقٌم.

