
الهضم في االمعاء



 Small intestineاألمعاء الدقيقة 

.يرش  8-6عىنها  -

 :هٍيٍ ثالثح أخضاء ذرشكم  -

.انًؼثكهحولُاج ذُفرر فُها لُاج انظفشاء : Duodenum انؼفح •

. Jejunumانظائى  •

.Ileum (انذلاق)انهفائفٍ  •



:هٍ يٍ أستغ عثماخ َرشكة خذاس االيؼاء انذلُمح 

.يظهٍ خاسخٍ عثمح غشاء •

عىالَُح و ذركىٌ يٍ أنُاف ػضهُح , ػضهُح يهساءعثمح  •
ذؼظة تضفائش ػظثُح زشكُح راذُح هٍ ضفائش أوستاش دائشَح  

.فُها أنُاف اندهاص انؼظثٍ انًسرمم انىدٌ وانالودٌوذرسكى , 

    وذمغ فُها  .وأوػُحذركىٌ يٍ َسُح ضاو : يخاعُح ذسد عثمح  •
 .انًفشصجضفائش ياَسُش   

  و ذكثش فٍ , ناليرظاص Villi صغاتاخيخاعُح فُها عثمح  •
.انهفائفٍ  





:  الونعكساث الهضوٍت 

: هٍ يُؼكساخ ذرسكى تانسشكُح و اإلفشاص و اإلفشاؽ انهضًٍ و ذشًم

     انرٍ ذرسكى تسشكاخ انرًؼح و زشكاخ , هنعكساث هىضعه ضون الجولت العصبٍت الوعىٌت  -1
.و اإلفشاص انهضًٍ انًضج 

القىلىناث،إلى العقد الىدٌت أهام الفقار  هنعكساث تنطلق هن الوعدة و األهعاء الدقٍقت و  -2
:و ذشرًم ػهً انًُشأ ثى ذؼىد نًكاٌ         

.وَسثة إفشاؽ انمىنىٌ يٍ انًؼذج نهمىنىٌ يُؼكس َُغهك  -      

.وَسثة ذثثُظ زشكُح انًؼذج و ذثثُظ إفشاصهايٍ األيؼاء انذلُمح إنً انًؼذج يُؼكس َُغهك  -

.فٍ انمىنىٌ انظاػذ انهفائفٍ و َسثة إفشاؽ يٍ انمىنىٌ إنً انهفائفٍ َُغهك يُؼكس -

ثى ذؼىد إنً انسثُم   الدهاغ الحبل الشىكً أو جذعهنعكساث تصدر هن األهعاء الدقٍقت إلى  -3
:انهضًٍ وذشرًم ػهً 

.وإفشاصها ثى ذؼىد نررسكى تسشكُح انًؼذج ويٍ انؼفح إنً خزع انذياؽ يُؼكساخ ذُشأ يٍ انًؼذج  -

و ذثثظ انسشكُح و اإلفشاص  فٍ انسثُم إنً انذياؽ يُؼكساخ األنى انرٍ ذُشأ يٍ انسثُم انهضًٍ  -
.انهضًٍ كايال 

ثى ذؼىد نرسثة ذمهظاخ  لىنىَُح  إنً انسثم انشىكٍ يُؼكساخ انرغىط انرٍ ذُشأ يٍ انًسرمُى  -
.يسرمًُح و تغُُح 





:تحكم الجهاز العصبي المستقل في السبيل الهضمي

:  انرؼظُة انال ودٌ  -

(  انًثهى )َرى ذؼظُة انسثُم انهضًٍ تىساعح لسى َُشأ يٍ انمسف 
(انؼظة انسىضٍ )ولسى َُشأ يٍ انُخاع انؼدضٌ 

َؼظة كم يٍ انًثهًٍُ انًشٌ وانًؼذج وانًؼثكهح وااليؼاء انذلُمح 
.وانمىنىٌ انظاػذ وانًسرؼشع 

وذؼظة االػظاب انسىضُح انمىنىٌ انُاصل وانًسرمُى وانسٍُ 
وانسشلفُح وانششج  

ذمىو االػظاب انال ودَح ترؼظُة ضفائش اندًهح انؼظثُح انًؼىَح 
فرضَذ يٍ فؼانُرها



:انرؼظُة انىدٌ -•

ذُشأ األنُاف انىدَح يٍ انُخاع انشىكٍ انظذسٌ وانمغٍُ   •

نرُرهٍ فٍ انؼمذ انثغُُُح      (  L2وزرً  T5يٍ انشذفح )     

ثى ذُشأ ػظثىَاخ يا تؼذ  , وانؼمذ  انًساسَمُح 

.انؼمذ نرُرهٍ فٍ ػظثىَاخ اندًهح انؼظثُح انًؼىَح 

ذؼظة االػظاب انىدَح خًُغ أخضاء انسثُم انهضًٍ   •

وظُفح انؼظة انىدٌ هى ذثثُظ فؼانُح زشكُح وافشاص  •

وااليرظاص يٍ انسثُم انهضًٍ  



:التحكن الهزهىنً فً السبٍل الهضوً  

:أهى انهشيىَاخ انرٍ ذرسكى تاإلفشاص انهضًٍ و ترأثُشها تانسشكح هٍ 

:                                                               الكىلٍسٍستىكٍنٍن  -    

.  َفشص يٍ يخاعُح انظائى اسرداتح نهًىاد انذسى تانغؼاو     

    السرسالب ) َسشع ذمهض انًشاسج ػهً إفشاؽ انظفشاء تانؼفح      
(. ايرظاطها  و انًىاد انذسًح

.  َثثظ زشكُح انًؼذج الفساذ انىلد انالصو نهضى انًىاد انذسًح     

:السكزتٍن  -

.َفشص يٍ يخاعُح انؼفح اسرداتح نسًىضح ػظاسج انًؼذج     

.َثثظ زشكُح انًؼذج ويؼظى أخضاء انسثُم انهضًٍ     

:GIPالوعدي الوثبط الببتٍد -

يٍ يخاعُح اندضء انؼهىٌ ناليؼاء انذلُمح َفشص -

وَثثظ زشكُح انًؼذج فُؤخش افشاغها فٍ انؼفح.نهذسى وانسكشَاخ اسرداتح 



ٌت ًف ال  ٌ  الهضًه ً     ٌت الدهو  العواه  الًت تو   األو 
دَح و دوسها فٍ      ٍ  يؼػيها هسيوَاخ تتَذ ل انهضي ٌ يخاطَح انسَت ػوايل ذفسص ي -     

  اإلفساص و فٍ انزسكَح انيؼوَح وهٍ  

          ٌ د انيؼوٌ انفؼال تاألوػَح وانغاسذسٌَ و انسكسَذ ٌََ وانتتَذ سَسذوكَ  انكوَن

ٌ و         دَ ََاخ  انكانَه ََ ٌ انكَ ٌ ي وػَ ٍ و هٍَ  ل انهضي انسَت ٌ غدد  ػوايل ذفسص ي -   

                       ٌََ كَ     انتساَد

وسغ األوػَح اإللفاس  -     ٌَ ٌ انر َمص االكسخَ ستب   ٍَ ل انهضي ٍ خداس انسَت انيوضغ ف

     ٌ كيا أ 50% ستح                  ٌ اندو انيؼوٌ َت ٌ خسَا َصَد ي و

ح خدا                  ستح ػاَن َاٌ اندو َت َصَد خس  ٌ ََوصٌَ انر  ذزسس االد

ٍ  ذزسَع انالودٌ ل انهضي َس يوضغ فٍ انسَت ٍ  ن  ذأث وسغ األوػَح انديوَح ف  َ فهو

ٌ اإلفساص انغدٌ َصَد ي َمح و   انيؼدج واأليؼاء اندل

ٍ  ذستب ذوسؼا   - ح انذ َاخ االسذمالَت َادج انفؼان ذزسَع يَؼكساخ يوضؼَح يؼوَح  وص

ل يوضؼَا تاالوػَح انديوَحانذٍ  ذذؼسع  ٌ انسَت ٌ اندو فٍ يَطمح ي َمص خسَا انهضيٍ ن



 (القولون) Large intestineاألمعاء الغليظة 

.يرش 1.5عىنها    

يٍ انثغٍ  يٍ االػىس وانضائذج انذودَح  فٍ انداَة األًٍَ رشكم ذ•
وانمىنىٌ ( تانخاطشج انًًُُ)زُث َىخذ انمىنىٌ انظاػذ 

انًسرؼشع أيا انمىنىٌ انُاصل فُىخذ

.  انششجوفىهح وانًسرمُى ثى انمىنىٌ انسٍُُ (انُسشي تانخاطشج ) •

نثماَا انغؼاو األػىس فٍ انسفشج انسشلفُح انًًُُ وال ًَكٍ َىخذ   •
.وخىد انظًاو انهفائفٍ االػىسٌ انهفائفٍ تسثة انؼىدج إنً 

انذلُمح     خذاس األيؼاء انغهُظح يٍ أستغ عثماخ كاأليؼاء َرشكة   •
  Gobletغىتهدأٌ انغثمح انًخاعُح غُُح تخالَا إال 

سىي  يفشصاخأو  صغاتاخنهًخاط وال ذىخذ فُها  انًفشصج
.انًخاط






