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 -* الهضم :

مؽ السعمؾم ان الكتمة الغحائية التي يتشاوليا الحيؾان تجخل الى القشاة اليزسية ولكؽ 
ال يدتظيع جدؼ الحيؾان االستفادة مؽ ىحا الغحاء برؾرة كسا ىؾ متشاول ، حيث 
يتكؾن مؽ جديئات كبيخة غيخ ذائبة ولحلػ ال بج مؽ حجوث بعض التغيخات عمى 

زؼ, و التي يتؼ فييا تحؾيل جديئات الغحاء مكؾنات الغحاء فيسا يعخف بعسمية الي
الكبيخة الى جديئات ذات حجؼ صغيخ ندبيًا مؽ خالل تعخض الغحاء لفعل ميكانيكي 

 ، او بايؾلؾجي او كيسيائي داخل اجداء القشاة اليزسية السختمفة. 

وىؾ مجسؾعة مؽ العسميات التي يتؼ فييا  -( :Digestion* تعخيف عسمية اليزؼ )
والتي يسكشيا ان تسخ مؽ  –تكديخ مخكبات الغحاء السعقجة الى مؾاد بديظة ذائبة 

 اغذية القشاة اليزسية. 

واليزؼ قج يكؾن داخل الخمية كسا في بعض الكائشات الجقيقة او يكؾن خارجيا وىؾ 
 الغالب في حيؾانات السدرعة. 

 -ثالث انؾاع ىي : ويقدؼ اليزؼ الى

كعسميات طحؽ وسحق الغحاء باالسشان في السجتخات  -اليزؼ السيكانيكي : -1
 وبالقانرة في الظيؾر وعسميات االجتخار. 



 

 

 بؾاسظة االنديسات السفخزة مؽ ممحقات القشاة اليزسية . -اليزؼ الكيسيائي : -2

بفزل االحياء الجقيقة التي تؾجج في كخش السجتخات وفي  -: اليزؼ البايؾلؾجي -3
 بعض اجداء االمعاء كاالعؾر والقؾلؾن. 

ىي عسمية مخور نؾاتج اليزؼ الحائبة  -:Absorpingتعخيف عسمية االمتراص 
 مؽ خالل اغذية القشاة اليزسية لكي يدتفيج مشيا الجدؼ. 

 -عطميات الهضم ومراحمها الطختمفة :

مؾاد كيسيائية اخخى لتغيخ حسؾضة او قمؾية القشاة اليزسية لتدييل تفخز      
التفاعالت الكيسيائية وتمعب البكتخيا دورًا معيشًا في اليزؼ ، واخيخًا فان عسميات 
اليزؼ تكؾن سخيعة ومدتسخة وثابتة في معغؼ االجداء وتحجد عسميات اليزؼ في كل 

 مؽ االفخاخ الرغيخة وفي الججاج البياض. 

ؼ ىزؼ السؾاد الغحائية بالعمف في القشاة اليزسية حيث تتعخض مكؾنات العمف ويت
مؽ بخوتيؽ ودىؾن وكخبؾىيجرات الى تغيخات كيسيائية باالضافة الى تاثيخ االنديسات 

  -في مخاحل اليزؼ السختمفة طبقًا لسا ياتي :

يبجأ ىزؼ السؾاد الكخبؾىيجراتية في الفؼ ، ثؼ الحؾصمة ، حيث يعسل  -1
االميميد عمى تحؾيل الشذا الى جمؾكؾز ويدتكسل ىزؼ الدكخيات  بعض

بتاثيخ انديؼ السالتيد والدكخيد والالكتيد ، وتحؾيميا في الشياية الى كمؾكؾز ليتؼ 
 امتراصيا في االمعاء. 



 

 

يتؼ ىزؼ السؾاد الجىشية في االمعاء الجقيقة حيث تتعخض لمعرارة  -2
خالل القشؾات السخارية في االثشى الرفخاء الشاتجة مؽ الكبج التي ترب مؽ 

عذخ عالوة عمى انديؼ الاليبيد الحي يفخزه البشكخياس ويعسال سؾيًا عمى تحؾيل 
 الجىؾن الى احساض دىشية يسكؽ امتراصيا 

ببديؽ السعجة الحي يحؾل البخوتيشات الى مخكب اقل تعقيجًا وىؾ  -3
بؾاسظة انديسات التخبديؽ ))البيبيتيج(( ثؼ يتؼ التاثيخ عمييا في االمعاء الجقيقة 

 لتتحؾل في الشياية الى احساض اميشية يتؼ امتراصيا في االمعاء. 

واذا استعخضشا تظؾر السؾاد الغحائية في اجداء القشاة اليزسية السختمفة وتعخضيا 
 -لمسؤثخات الكيسيائية او االنديسات نجج ان العسميات االتية تتؼ بالشغام االتي :

 في الفؼ  -1

تقط الظائخ الغحاء ويحجث البمع بؾاسظة ىد الخأس ، فتشدل الكتمة الغحائية الى يم    
الحؾصمة حيث ان البمعؾم متدع ويبمل الغحاء ويختمط بو المعاب ونغخًا لدخعة البمع 

( كثيخ ليديل mucinفي البط واألوز يكؾن افخاز المعاب كبيخًا ويحتؾي عمى مخاط )
 البمع. 

لفؼ تتاثخ السؾاد الغحائية بالمعاب الحي يغيخه التاثيخ االيؾني وعشج ابتالع العمف في ا
لمسؾاد الغحائية نغخًا الن المعاب قمؾي واذا تؼ قياس التخكيد االيؾني لمعمف بعج 

 5.9استيالكيا مباشخًة باخح عيشات مؽ الحؾصمة نجج ان التخكيد االيؾني في حجود 



 

 

عمى التاثيخ عمى السؾاد الشذؾية ويفخز الفؼ انديؼ ااالميميد الحي يعسل  6.9 –
ويحؾليا الى مالتؾز وكمؾكؾز عمى الخغؼ مؽ ان الظعام يغل فتخة قريخة في فؼ 

 والتحميل السائي في الفؼ قميل االىسية.  فخاخاال

 في الحؾصمة  -2

وعيفة الحؾصمة تجسيع العمف السدتيمػ مؽ الظائخ مع تشغيؼ مخور السؾاد      
الغحائية مؽ الحؾصمة الى الجدء التالي مؽ القشاة اليزسية وىؾ القانرة لتبجأ مخحمة 
اخخى مؽ مخاحل اليزؼ ويدتسخ الظعام بعج تخك الفؼ في الشدول السفل الى السخيء 

ل السؾاد الغحائية فتخات متبايشة مؽ الؾقت ثؼ الحؾصمة حيث يحتجد لمتخديؽ وتغ
تعتسج عمى حجؼ الجديئات وعمى الكسية السدتيمكة وعمى كسية السؾاد في القانرة 
وفي الحؾصمة تخطب جديئات الظعام ويدتسخ االميميد السفخز مؽ الفؼ في التحميل 

فخز المبؽ السائي لمشذؾيات وفي الحسام تؾجج بالحؾصمة غجد تدسى ))الغجد المبشية(( ت
الحؾصمي في مجة حزانة فخاخ والحؾصمة تخدن الغحاء وتخطبة وتحمل الالكتؾز الى 

 كمؾكؾز وكالكتؾز. 

 

والجدء  ventriculasيؽ ، الجدء األول وىؾ السعجة الغجية ئمكؾنة مؽ جد السعجه  -3
 . Gizzardالثاني العزمي وىؾ القانرة 

 Gizzardالقانرة  -أ



 

 

مي مؽ القشاة اليزسية وىي قادرة عمى احجاث ضغط القانرة اكبخ جدء عز    
عمى الجديئات الكبيخة مؽ السؾاد الغحائية الرمبة وذلػ بسداعجة ))الحرى(( بعسمية 

 الظحؽ. 

% وال تفخز 55ويتبايؽ تخكيب محتؾيات القانرة كثيخًا ، وتبمغ ندبة الساء بيا 
 جة الغجية. انديسات في القانرة بل يدتسخ اليزؼ نتيجة الفخازات السع

  ventriculas  السعجة الغجية-ب

السعجة عزؾ مشتفخ يقع بالزبط قبل القانرة واحيانًا يعخف باسؼ ))السعجة     
 الغجية((. 

، بجانب حامض الييجروكمؾريػ .  Pepsinويتؼ ىشا انتاج االنديؼ السعجي الببديؽ 
 ونذاط الببديؽ ىؾ تكديخ جديئات البخوتيؽ السعقجة. 

،  2.5حيث يعسل حسض الييجروكمؾريػ عمى خفض التخكيد االيؾني مخة اخخى الى 
حيث يديج مؽ كفاءة عسل انديؼ الببديؽ ، ال تبقى السؾاد الغحائية كثيخًا في مشظقة 
السعجة الغجية ، ولكشيا تشتقل بدخعة الى القانرة او الجدء العزمي ومعيا افخازات 

 السعجة الغجية . 

 small intestine  قيقةالجاالمعاء  -4



 

 

، وباقي  duodenumتعتبخ االمعاء الجقيقة مكؾنة مؽ جدأيؽ االثشى عذخ     
االمعاء الجقيقة. وفي الثجييات نجج ان وسط االثشى عذخ واالمعاء الجقيقة قمؾي ، 
ولكؽ في الظيؾر نجج ان االثشى عذخ وسظو حامزي واالمعاء الجقيقة قمؾي. ويتؼ 

نتيجة الفخازات االثشى عذخ ، الحي ياخح صؾرة ثشية ، يقع  معغؼ عسميات اليزؼ
فييا البشكخياس حيث ييزؼ انديؼ التخبديؽ السخكبات البخوتيشية الؾسظية الى احساض 
اميشية ، وكحلػ يرب في االثشى عذخ افخازات البشكخياس وفي القدؼ الثاني مؽ 

 ileumالسعي المفائفي  ، والقدؼ الثالث فيؾ Jejunumاالمعاء الجقيقة ىؾ الرائؼ 
 حيث تفخز االنديسات. 

عذخ عمى ىيئة افخاز  تفخز عرارة الكبج )الرفخاء( وترب في ثشية االثشى    
سسيػ اخزخ المؾن تداعج عمى تحؾيل الجىؽ الى مدتحمب. وتمعب دورًا ميسًا في 
بكية عسميات اليزؼ. وعشجما تتخك محتؾيات الغحاء القانرة تكؾن حسزية خفيفة 
كشتيجة لحامض االىيجروكمؾريػ السفخز مؽ السعجة الغجية ، ولكؽ السحتؾيات تربح 

ل السعي الرائؼ والمفائفي. ويتؼ اليزؼ االنديسي طبقا قاعجية عشج مخورىا خال
 لمججول ادناه



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 Large Intestineاالمعاء الغميغة    -5

تدتسخ بعض عسميات اليزؼ في االمعاء الغميغة ، عمى الخغؼ مؽ عجم افخاز     
االنديسات السفخزة مؽ االمعاء الجقيقة. ويتحخك الساء  انديسات بيا، وذلػ تحت تاثيخ

الى تجؾيف االمعاء الغميغة ، ولكؽ انتقالو نحؾ الخارج ىؾ الدائج ، وذلػ حتى 
 تربح محتؾيات االمعاء في حالة اكثخ صالبة . 

وطخد الساء حالة تحجث نتيجة فقجان الرؾديؾم او البؾتاسيؾم مؽ خاليا     
الساء الى حجوث اإلديسا )تجسيع الساء(، الحي يشتج عشج العزالت. ويؤدي حجد 

تشاول كسية كبيخة مؽ السمح ، فيحاول الجدؼ تخفيف السمح في خاليا االندجة 
طخد الساء او  –والفخاغات بيؽ الخاليا عؽ طخيق الخاصية الذعخية . وكمتا الحالتيؽ 

 الغميغة.  تؤثخ عمى انتقال الساء خالل ججران االمعاء –حجده باالندجة 

  Cecaاالعؾران     -6

يؾجج كيدان مقفالن باالعؾريؽ ، عشج نقظة اترال االمعاء الجقيقة واالمعاء    
الغميغة ، تحجث بيسا بعض عسميات اليزؼ والتخسخ. والتخسخ وسيمة ليزؼ كسيات 

 االستفادة مشيا.  فخاخلياف الخام التي تدتظيع االقميمة ججًا مؽ اال

  Rectumالسدتكيؼ    -7

ويقؾم بامتراص الساء مؽ الغحاء ، ويخخج البؾل مختمظًا بالبخاز مؽ فخاغ     
 . Uric acidالسجسع ، وذلػ الن بؾل الظيؾر عبارة عؽ حامض اليؾريػ 



 

 

 

  Supplementary Digestive Organsاألعضاء اإلضافية لمجهاز الهضطي 

شرب في القشاة اليزسية يختبط بعض األعزاء باليزؼ كميًا وذلػ الن إفخازىا ي
 ويداعج عمى ىزؼ السادة الغحائية. 

 Pancrease( البشكخياس  1)

يقع البشكخياس بيؽ عخوة اإلثشي عذخ في األمعاء الجقيقة ، وىؾ الغجد التي تفخز 
العريخ البشكخياسي الحي يسخ بعج ذلػ الى اإلثشى عذخ خالل القشاة البشكخياسية ، 

ة عمى ىزؼ الشذاء ، ويعادل العريخ البشكخياسي حيث تداعج أنديساتيا الخسد
الؾسط الحامزي لمسعجة الغجية بعج وصؾليا الى األمعاء. كسا ان البشكخياس يفخز 

 ىخمؾن األندؾليؽ. 

  Liver( الكبج 2)

يتكؾن الكبج مؽ فريؽ. الفص األيسؽ اكبخ قمياًل مؽ الفص األيدخ وتفتح بو 
والفص األيدخ مقدؾم جدئيؽ ويشتج الكبج  Gall Bladderالحؾصمة السخارية 

العرارة السخارية التي تسخ خالل قشؾات مخارية تفتح في األمعاء في السكان الحي 
يفرل اإلثشى عذخ عؽ األمعاء الجقيقة ومعغؼ الظيؾر ليا حؾصمة مخارية ، حيث 

حه تختدن بيا العرارة وتتخكد إال ان بعض الظيؾر مثل الحسام والببغاء ليذ ليا ى
 الحؾصمة. 



 

 

ومؽ فؾائج الكبج إفخاز الرفخاء المدجة قمياًل ولؾنيا اخزخ مرفخ وتحتؾي عمى 
أحساض الرفخاء التي عشجما تجخل الظخف الدفمي لإلثشى عذخ فإنيا تداعج عمى 
عسمية اليزؼ ، وخاصًة ىزؼ الجىؾن ، وال تحتؾي الرفخاء عمى أنديسات ىاضسة 

ؾضة في القشاة اليزسية وبجء ىزؼ السؾاد الجىشية بل تتخكد وعيفتيا في معادلة الحس
 يجعميا مدتحمبًا دىشيًا. 

  Gallbladderالحؾصمة الرفخاوية  -3

لمججاج حؾصمة صفخاوية ال تؾجج في بعض الظيؾر ، وتؾجج قشاتان صفخاوان     
لشقل الرفخاء مؽ الكبج الى األمعاء تكؾن اليسشى مشيسا كبيخة متزخسة لتكؾيؽ 

لرفخاوية ، والتي مؽ خالليا يسخ اغمب العرارة الرفخاوية ، وتخدن فييا الحؾصمة ا
وقتيًا . أما القشاة اليدخى فيي غيخ متزخسة لحا تسخ مؽ خالليا كسية قميمة مؽ 

 الرفخاء الى األمعاء. 

 وعائف الجياز اليزسي لمظيؾر الجاجشة 

 جسع الغحاء وتكديخه .1
 االنديسيتخطيب الغحاء ليربح جاىدا لمتحمل  .2
 تؾفيخ بيئة لالحياء السجيخية .3
 تحفيد االيض الغحائي .4
 امتراص العشاصخ الغحائية ومؾازنة الساء بالجدؼ .5



 

 

 طخح السخكبات غيخ السيزؾمة .6
 

 وعائف احساض الرفخاء
 ىزؼ الجىؾن  .1
 تشذيط انديؼ الاليبيد .2
 امتراص االحساض الجىشية والكؾلدتيخول والفيتاميشات الحائبة بالجىؽ .3
 يخول وتحفيد جخيانوحفظ الكؾلدت .4

 

 العؾامل السؤثخة عمى سخعة مخور الغحاء في الجياز اليزسي لمظيؾر الجاجشة

 كسية الغحاء .1
 نعؾمة الغحاء .2
 قابمية الغحاء عمى الحوبان . .3

 تزنخ الدههن : يقدم الى 

 التزنخ التحممي
يذيخ التدنخ السائي إلى الخائحة التي تغيخ عشجما تتحمل الجىؾن الثالثية ويتؼ إطالق 

األحساض الجىشية الحخة. تفاعل الجىؾن ىحا مع الساء قج يتظمب حافًدا، مسا يؤدي 
إلى تكؾيؽ األحساض الجىشية الحخة والجميدخول. وبذكل أدق األحساض الجىشية 

وىي كخيو الخائحةقريخة الدمدمة مثل حامض بؾتيخيػ    



 

 

 التزنخ االكددي
يختبط التدنخ السؤكدج باالنحالل عؽ طخيق األوكدجيؽ في اليؾاء يسكؽ تذبيػ 
الخوابط السددوجة لمحسض الجىشي غيخ السذبع بؾاسظة تفاعالت جحرية حخة تذسل 
األكدجيؽ الجديئي يتدبب ىحا التفاعل في إطالق األلجىيجات والكيتؾنات الكخيية 

والدخيعة التأثخ نغًخا لظبيعة التفاعالت الجحرية الحخة، يتؼ تحفيد التفاعل الخائحة 
لجىؾن غيخ او البكتخيا  في السقام األول تحجث األكدجة  .بؾاسظة ضؾء الذسذ

السذبعة بسداعجة عشاصخ معجنية نادرة ، عمى الخغؼ مؽ احتجاز المحؾم تحت التبخيج 
دتسخ في التأكدج وتتدنخ ببظئ تبجأ ، فإن الجىؾن العجيجة غيخ السذبعة سؾف ت

عسمية األكدجة الجىشية والتي قج تؤدي إلى التدنخ، مباشخة بعج ذبح الحيؾان وتربح 
العزالت وداخل العزالت و بيؽ العزالت و الجىؾن الدظحية معخضة 
ألوكدجيؽ اليؾاء تدتسخ ىحه العسمية الكيسيائية أثشاء التخديؽ السجسج عمى الخغؼ مؽ 

درجة الحخارة السشخفزة يسكؽ مشع التدنخ التأكدجي مؽ خالل عبؾات  بظئيا في
عازلة لمزؾء وجؾ خاٍل مؽ األوكدجيؽ )حاويات محكسة الغمق( وإضافة فيتاميؽ 

E   
 

 

 

 العهامل الطؤثرة عمى هضم امتصاص االحطاض الدهظية 

 . طؾل سمدمة لحامض الجىشي.  كمسا زاد كمسا قمت قابمية ىزؼ الجىؽ1



 

 

االواصخ السددوجة في الحامض الجىشي. عشجما تدداد يحجث تحدؽ بديط   . عجد2

 في قابمية ىزؼ الجىؽ

. وجؾد او غياب رابظة االستخ. االحساض الجىشية السذبعة عمى ىيئةكميدخيجات 3

 الثالثية تستص برؾرة افزل

. تختيب االحساض الجىشية السذبعة عمى الكيديخول في جدئية الكميديخيجات 4

 . triglycerideية الثالث

حامض البالستػ يقع في الجدء الؾسظي لجديئة الكميدخول في شحؼ الخشازيخ وبحلػ 

يديل امتراصو عمى العكذ مؽ وقؾعو عمى الجدئيؽ الخارجييؽ لجديئة الكمدخول 

 في الذحؼ البقخي يكؾن امتراصو ضعيفا

 . عسخ الججاجة. 5

. ندبة االحساض الجىشية غيخ السذبعة الى السذبعة في خميط االحساض الجىشية 6

الحخة. وجؾد الجىؾن غيخ السذبعة تديج مؽ امتراص السذبعة والشدبة بسقجار 

1:1.4. 



 

 

 . االحياء السجيخية في االمعاء. 7

ى . السشافدة بيؽ االحساض الجىشية السذبعة  يجب ان تكؾن الشدبة بيؽ البالستػ ال8

  1:1.5الدتيخيػ بسقجار 

 . تخكيب العميقة .9
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