
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تهظيم اجلهاز اهلضمي
 هاز الهضمً من :ٌتكون الج

و ٌتألف من الفم و البلعوم و المريء  مضنٌ اهلاألىبىب  -1

  و المعدة و األمعاء الدقٌقة و األمعاء الغلٌظة.

اللعابٌة و الكبد  متمثلة فً الغدد األعمضاْ امللحقُ  -2

 فً األنبوب الهضمً تفرز عصارتها،والبنكرٌاس

 تحويل األغذية في األنبوب الهضمي :
لفم : ٌمزق الغذاء و ٌبلل أثناء المضغ بفضل الهضم فً ا

 إفرازات الغدد اللعابٌة .
   األمٌالز( فً  اللعابٌٌنٌحول اللعاب الذي ٌحتوي على إنزٌم(

 الفم النشا المطبوخ ) الخبز( إلى سكر أبسط ٌدعى سكر الشعٌر
 .c°37فً درجة حرارة  

لعاب ، ال c°37: الحرارة المناسبة  شروط هضم النشا تجرٌبٌا
)األمٌالز التجاري( ، مطبوخ النشا ألن النشا النٌئ ٌصعب 

 هضمه .
 الكشف عن النشا فً الغذاء:

 c °37مطبوخ النشا + اللعاب ) األمٌالز ( + ماء الٌود 
 تحول النشا.............................................................. لون بنً 

 الكشف عن السكر البسٌط فً الغذاء:
   c  °37األمٌالز(+محلول فهلٌنغبوخ النشا+ اللعاب )مط

 بسٌط سكرتشكل .................... ..............أحمر أجوري راسب

 اإلنسميات:
قوم بدور وسٌط ٌ ، اإلنزٌم هو مادة بروتٌنٌة تنتجها العضوٌة

 تتمثل خواصه فً :لتبسٌط الغذاء . حٌوي

 ٌ. ًسرع التفاعل الكٌمٌائ 

  عملها خاص ) نوعً ( ، كل إنزٌم ٌؤثر على نوع معٌن من
األغذٌة أي إنزٌم األمٌالز ٌؤثر على النشوٌات فقط ، 

البروتٌاز ٌؤثر على البروتٌنات فقط ، إنزٌم اللٌباز ٌؤثر 
 على الدسم فقط.

  التحوالت التي تطرأ على األغذية في األنبوب الهضمي

 هضم آلً حٌث تقوم األسنان بتقطٌع و  لفه  علِ مستىّ ا

 . و تحوٌل النشا تبللهاتمزٌق األغذٌة و اللعاب ٌعمل على 
 المواد المتشكلة : سكر الشعٌر بفعل إنزٌم )األمٌالز( 
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   َلً بفضل  تقلصات عضالت آهضم  علِ مستىّ املعد

 تحت تأثٌر العصارة المعدٌة. كٌمٌائًالمعدة و 
 ) بٌبتٌدات ( الببتٌدمتعدد المواد المتشكلة : 

 اإلنزٌمات المتدخلة فً عملٌة التفكٌك : إنزٌم البروتٌاز.

   ُكٌمٌائًهضم  علِ مستىّ األمعاْ الدقًق 

ٌتحول إلى  مالتازال المواد المتشكلة : سكر الشعٌر بفعل إنزٌم
 سكر عنب.

إنزٌم بالبٌبتٌدات  متعدد ناتجة عن تحوٌلأحماض آمٌنٌة  -
 . البروتٌاز

ماض الدسمة و الجلٌسرول الناتجة عن تحول الدسم بفعل األح -
 . و الصفراء إنزٌم اللٌباز

 نواتج الهضم )المغذيات(: 
 جلٌسرول و  ألمٌنٌة ، أحماض دسمةاألحماض ا،الغلوكوز 
 الفٌتامٌنات و األٌونات)األمالح( و الماء ) ال تتحلل(. -
عدم وجود ل األغذٌة التً ال ٌطرأ علٌها أي تغٌرمثل السٌللوز -

  (فضالت)تطرح إلى الخارج  انزٌمات متخصصة
 المحطة اإلنزيم الناتج الغذاء

 الفم  األميالز سكر شعير سكر النشأ

 متعدد البتيد البروتين

 أحماض أمينية

 المعدة البروتياز

 المعي الدقيق

أحماض دسمة و  الدسم

 جليسرول

 المعي الدقيق الليباز

السكريات 

 البسيطة

المالتاز  الغلوكوزسكر العنب 

الالكتاز 

 الفراكتاز 

 المعي الدقيق

الخصائص البنيوية للجدار الداخلي للمعي الدقيق:
ٌتمٌز الجدار الداخلً للمعً الدقٌق بوجود انثناءات علٌها 
زغابات معوٌة كثٌرة غنٌة بالشعٌرات الدموٌة ، حٌث تشكل 

 . بٌن األغذٌة و الدم حتها اإلجمالٌة سطح تماس واسعمسا

 الفآدَ مً هذه البيًُ    

االنثناءات الكثٌرة تزٌد من مساحة السطح الداخلً للجدار 
المعوي الذي بدوره ٌزٌد من عدد الزغابات المعوٌة و بالتالً 

) تسمح هذه البنٌة  الزٌادة فً معدل امتصاص المغذٌات
 بامتصاص المغذٌات (
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 السغابُ املعىيُ 

 ٌة عمل تعتبر مقر 
 االمتصاص و هً 
 تتركب من نسٌج 

 ٌحوي أوعٌة دموٌة 
 ) وعاء شرٌانً 

 و وعاء ورٌدي( و فً 
 مركزالزغابة 
 وعاء بلغمً .

 نقل املغذيات يف اجلسم :
    االمتصاصطريقا 

تنتقل المغذٌات الممتصة على مستوى السطح الداخلً لجدار 
 المعً الدقٌق نحو الدم و البلغم . 

ت البسٌطة )الجلوكوز(  ، األحماض تنتقل السكرٌا
، الماء ، األمالح المعدنٌة و الفٌتامٌنات عن طرٌق  األمٌنٌة

 الدم ) الطرٌق الدموي (.
 مالح تنتقل األحماض الدسمة ، الجلٌسرول ، الماء و األ

 الطرٌق البلغمً المعدنٌة  عن طرٌق اللمف 
ا على تلتقً المغذٌات فً الدم و ٌقوم هذا األخٌر بتوزٌعه

جمٌع خالٌا األعضاء حتى تقوم بوظائفها : إنتاج الطاقة ، 
الصٌانة ، النمو ، و ٌنقل الفضالت السامة لطرحها خارج 

 الجسم  .
 1سبة السكر فً الدم ٌقوم الكبد بتثبٌت نg/L ) ..)  

 تركيب الدم: 
خالٌا دموٌة الدم سائل أحمر ٌتكون من  تركًب الدو  

 ضاء و صفائح دموٌة تشكل نسبة كرٌات حمراء و كرٌات بٌ
% من حجم الدم ، تسبح كلها فً سائل أصفر ٌدعى 46

 %  من حجم الدم.54) مصورة ( تشكل  البالزما

ٌقوم الدم  عياصر الدو الفاعلُ يف ىقل املغذيات  

  بعدة أدوار أهمها النقل ، الدفاع وثبات درجة الحرارة

كل   سائل شفاف لونه أصفر ٌحتوي على البالزما   -1

المغذٌات الناتجة عن عملٌة الهضم كما ٌحتوي على 
 الفضالت الناتجة عن نشاط العضوٌة .

 ٌتمثل دورها فً نقل المغذٌات و الفضالت. 
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ا ، خالٌا تسبح فً البالزم كريات الدو احلنراْ   -2

تعطً الدم اللون أحمر الحتوائها على مادة الهٌموغلوبٌن 
سم  و خالٌا الج إلىوظٌفتها : نقل األكسجٌن من الرئتٌن 

 كسٌد الكربون .تخلٌص الجسم من غاز ثانً أ

 مسؤولة على تخثر الدم الصفآح الدمىيُ   -3

ن ال ٌحتوي سائل ٌشبه الدم فً تركٌبه لك  تركًب البلغه  

 ) دم بدون كرٌات حمراء ( .لحمراء على الكرٌات ا

ٌحٌط بجمٌع خالٌا العضوٌة حتى ٌقدم لها  السآل البًين  

ما تحتاج من المغذٌات ، ٌتشكل انطالقا من مصورة الدم 
بالترشٌح عبر جدران الشعٌرات الدموٌة و ٌعاد امتصاصه 

فً األوعٌة اللمفاوٌة لٌتشكل اللمف الذي ٌعود الى الدم قبل 
 ) دم بدون خالٌا (.القلبوصوله الى 

 المبادالت بين الدم و العضلة :
ٌقوم الدم بتوزٌع المغذٌات و غاز ألكسجٌن على أعضاء 

 الجسم ، و تعتبر العضالت مقر إنتاج الطاقة الحٌوٌة .
و     O2تتم العضلة مبادالتها مع الدم حٌث تستهلك  -

 co2)ة الجلوكوز كما تطرح فٌه الفضالتالمغذٌات خاص

 ( و ٌكون هذا االستهالك معتبرا فً حالة النشاط.ة خاص
أثناء الراحة تقوم العضلة بإدخال كمٌات كبٌرة من الجلوكوز 

 ٌكوجٌن .جالو ٌخزن داخل العضلة على شكل 

 :  O2 استعمال الجلوكوز و
لتقوم بأكسدة   O2 الكائنات الهوائٌة تستغل وجود  -

الت غازٌة و المغذٌات و ٌنتج عن ذلك طاقة كما تطرح فض
 تسمى هذه الظاهرة بالتنفس) تفكك كلً(

الكائنات الالهوائٌة تفكك المادة العضوٌة لتستخرج منها  -
ما تحتاج من الطاقة كما تطرح أٌضا فضالت غازٌة  و 

 تسمى هذه الظاهرة بالتخمر.) تفكك جزئً (

  مفهىو التيفس اخللىٍ 

 وO2از التنفس ٌعنً هدم المغذٌات كالجلوكوز فً وجود غ

 co2 آزوتٌة و ٌنتج عن ذلك طاقة كما تطرح فضالت
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 :دور المغذيات في الجسم  
تستعمل العضوٌة األحماض األمٌنٌة  األمحاض األمًيًُ  

فً بناء البروتٌنات فهً أغذٌة البناء و الصٌانة تساهم فً 
) لدى المراهق تستعمل فً النمو ، و نمو الجسم و صٌانته

 .البالغ تستعمل فً الصٌانة و الترمٌم ( لدى
جزء منها ٌدخل فً بناء أنسجة الجسم المختلفة و تعوٌض 

 ما ٌتلف منها ، وجزء ٌدخل فً إنتاج الطاقة .

جزء منها ٌدخل فً إنتاج الطاقة الالزمة ألداء  السكريات  

و الجزء الباقً ٌخزن فً  ظائف الحٌوٌة فً الجسمالو
( فً الكبد و العضالت )  نٌكوجٌالجصورة نشا حٌوانً )

 طاقوٌة(أغذٌة 

جزء منها ٌدخل فً  و اجللًسرول   مسُاألمحاض الد

ون فً إنتاج الطاقة و الجزء الباقً ٌخزن فً صورة ده
 طاقوٌة(.بعض مناطق الجسم ) أغذٌة 

 .وظٌفٌةأغذٌة  األمالح و الفٌتامٌنات و الماءٌعتبر  -

 التوازن الغذائي 
غذٌة الختالالت متنوعة تنجم  عن تتعرض وظٌفة الت

سلوكات غذائٌة غٌر صحٌة كنقص الغذاء أو زٌادته و كذلك 
التغذٌة غٌر المتوازنة ، تجعل حٌاة الفرد فً خطر إذ ٌنجم 

عن ذلك ما ٌعرف بأمراض سوء التغذٌة  ٌترتب عنها 
 إصابات فً األنبوب الهضمً.

 السلىكات الغذآًُ الصحًُ  

حترام الراتب الغذائً: ٌجب أن ٌكون التحصن بالنظافة ، ا
كامال) ٌحتوي على كل العناصر الغذائٌة ( كافٌا فً الكمٌة ، 
متنوعا) البروتٌنات الحٌوانٌة و النباتٌة ، الدسم الحٌوانً و 

 النباتً ..( ، التناسب بٌن األغذٌة .
 التقٌد بالراتب الٌومً و توزٌعه على وجبات منتظمة. 
 دة .ضرورة بقاء األسنان جٌ 

         عدم اإلفراط فً تناول الغذاء .  
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