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 The Digestive systemالجهاز الهضمً للحشرة 

ٌتكون الجهاز الهضمً فً الحشرة من القناة الهضمٌة 

Alimentary Canal  المتكونة من االنابٌب  وملحقاتها

التً تتصل اتصال مباشرا بالقناة  عورٌة وانابٌب مالبٌجًاأل

الهضمٌة وكذلك الغدد اللعابٌة التً تتصل اتصاال غٌر مباشر 

. 

ختالف انواع الحشرات ونوع الف طول القناة الهضمٌة بٌخت

ائها فقد تتساوى فً طولها مع طول الجسم او ٌزٌد طولها ذغ

عن طول الجسم كثٌرا مما ٌجعلها تلتف على بعضها داخل 

 ة فً الحشرات التً تتغذى على السوائل فقط .الجسم وخاص

ئ مقدمة ومؤخره للقناة الهضمٌة اثناء النمو الجنٌنً تنش

نبعاج داخلً فً جدار الجسم وٌنشأ عن ذلك تقسٌم القناة اك

 الى ثالثة مناطق رئٌسٌة :الى 

 Fore –gut(Stomodeum)القناة الهضمٌة األمامٌة 

 Mid – gut (Mesenteron)القناة الهضمٌة الوسطى 

 Hind –gut (Proctodeum)القناة الهضمٌة الخلفٌة 

ٌبطن القناتٌن األمامٌة والخلفٌة طبقة من الكٌوتكل تمثل 

. أما منشأ القناه Intimaاستمرار لجدار الجسم تسمى بالـ 

الهضمٌة الوسطى ) المعدة (فهو من خالٌا تتكون داخل 

 الجنٌن عند مراحل تكوٌنه.
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مٌة األمامٌة عن الوسطى الصمام ٌفصل القناة الهض

 . Stomodaeal or Cardail valveالفؤادي

وٌفصل القناة الوسطى عن الخلفٌة الصمام 

 .Proctodaeal or Pyloric valveالبوابً
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 Stomodeumالقناة الهضمٌة األمامٌة 



 أعداد الدكتور خميس عبود عليوي                                                         المحاضرة الثانية                    

مقدمة القناة االمامٌة جزء انبوبً  الشكل ٌسمى 

جزء كبٌر ٌسمى  هٌلٌ Oesophagusالمرئ

التً تضٌق خلفٌا لتكون تركٌب صماما  Cropهالحوٌصل

التً تتصل  Gizzard (Provetriculus)ٌسمى القانصة 

مؤخرتها بالقناة الوسطى او المعدة عند الصمام الفؤادي 

فً منطقت  Pharynxللمعدة. القناة األمامٌة تتصل بالبلعوم 

ما فً الرأس الذي ٌتحول الى مضخة لسحب السوائل ك

لك غشائٌة ومتشابهة حرشفة االجنحة ) الكامالت (وكذ

لدفع المواد الغذائٌة كما فً الحشرات القارضة االجنحة. أو

 التً تتغذى على مواد صلبة .

قد تكون الحوٌصلة كٌساً جانبٌاً ٌتصل بالمرئ بواسطة قناة 

دقٌقة . اما القانصة تتركب من صمام عضلً بسٌط جانبٌة 

شرات التً تتغذى على مواد لٌنة وسوائل او التركٌب فً الح

ٌكون معقد التركٌب ٌتكون من طبقة من العضالت الطوٌلة 

تحٌط بطبقة اسمك من العضالت الدائرٌة ، وٌحتوي هذا 

 تالصمام العضلً داخلٌا على السنان وهً عبارة عن تثخنا

وذلك فً الحشرات التً تتغذى على  Intimaصلبة لطبقة 

 مواد صلبة .

وضائف القناة األمامٌة توصٌل الغذاء من منطقة الفم الى من 

المعدة كما تقوم بخزن الغذاء لفترة معٌنة داخل الحوصلة 

وفً الحوصلة قد ٌهضم جزئٌا بفعل بعض االنزٌمات التً 

اصلها الغدد اللعابٌة أو معدة الحشرة . كما تقوم بترطٌب 
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سبة إلى المواد الغذائٌة كما تفتت الغذاء الصلب اما بالن

 للقناه الهضمٌة األمامٌة :التركٌب النسٌجً 

فتوجد طبقة من العضالت الدائرٌة التً تحٌط بالقناة من 

الخارج تلٌها طبقة من العضالت الطولٌة ثم الغشاء القاعدي 

 Epithelial layerالذي ٌحٌط بطبقة من الخالٌا الطالئٌة 

هً و Intimaالمبطنة بطبقة من الكٌوتكل والتً تسمى 

الذي ٌحوي   Lumenتحٌط بتجوٌف القناة والتً تسمى 

 على كتل الغذاء .

 Mesenteronالقناة الهضمٌة الوسطى ) المعدة ( 

المعدة فً الحشرات اما بسٌطة التركٌب فتأخذ مظهراً انبوبٌا 

أو كٌسٌاً او قد تتحور الى تركٌب معقد فً الحشرات التً 

العصارات النباتٌة وفً البعض  الدم اوكسائالً  ءً تتناول غذا

قد تنقسم المعدة الطوٌلة الى عدة مناطق تختلف تركٌبا او 

ٌفٌا كما فً الحشرات ذات الجناحٌن تقوم المنطقة ظو

الموجود فً غذاء الحشرة امٌة بأمتصاص اغلب الماء ماأل

ونقلة الى الدم بٌنما فً المناطق التالٌة فً المعدة ٌتم هضم 
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 PHمتصاصة كما قد تختلف قٌم الـ الغذاء المركز وا

 باختالف مناطق المعدة .

اما فً بعض الحشرات التً تمتص العصارة النباتٌة من 

حشرة المن والدوباس ٌالحظ أن جزء من مقدمة القناة 

الهضمٌة الخلفٌة ٌرتبط مع مقدمة المعدة وذلك بواسطة غشاء 

 Filterخاص ٌعرف هذا التركٌب بغرفة الترشٌح 

Chamber   ٌقوم هذا التركٌب بسحب كمٌة كبٌرة من الماء

الى الخارج مع بعض السكرٌات والمواد الخرى وبذلك ٌمر 

 الغذاء فً بقٌة المعدة ومن فوائد هذا التركٌب :

افراز الغذاء او العصارة وهً مركزة الى المعدة   -1

 بحٌث ٌناسب تركٌبها نشاط االنزٌمات 

 عدم تجفٌف السائل الدموي  -2

ات السائلة عن حاجة الجسم )عمل عزل المكون -3

 اخراجً(

الخالٌا الطالئٌة فً المعدة وضٌفتها افراز االنزٌمات 

الهاضمة وامتصاص نواتج هضم المواد الغذائٌة  بحٌث تفرز 

تفرز  اماحدى الوسٌلتٌن. انزٌمات الهاضمة بالخالٌا اال ههذ

الخلٌة كل محتوٌاتها فً فراغ المعدة وتضمحل نهائٌا ثم 

 Regenerativ cellتعوض من قبل الخالٌا المجددة 

الموجودة ضمن الخالٌا الطالئٌة والوسٌلة األخرى أو افراغ 

األنزٌمات من الخالٌا دون ان تتأثر جدرانها إلى فراغ او 

 تجوٌف المعدة .
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عدة غشاء ٌسمى غشاء حول ٌحٌط بكتل الغذاء فً تجوٌف الم

وهو غشاء ٌفرز من  Peritrophic membraneالغذاء 

الخالٌا الطالئٌة فً معدة الحشرة التً تتغذى على مواد 

وذلك لحماٌة خالٌا المعدة من التلف ومن غذائٌة صلبة فقط 

 السماح بمرور االنزٌمات الهاضمة ونواتج الهضم . هائفضو

 

 

 

 التركٌب النسٌجً للمعدة 

 ٌختلف التركٌب النسٌجً للقناة االمامٌة من حٌث 

تركٌب الطبقات العضلٌة حٌث تكون طبقة  -1

 العضالت الطوٌلة نحو الخارج والدائرٌة إلى الداخل 

بدل طبقة  Peritrophicوجود غشاء  -2

 .Intimaالكٌوتكل

 

 muProctodeالقناة الهضمٌة الخلفٌة 

انبوبً ٌطلق  تقسم هذه المنطقة عند اكتمال تكوٌنها الى جزء

والتً   ileumعلٌة األمعاء الدقٌقة او االمعاء االمامٌة 

تتصل امامٌا بالمعدة عند منطقة تتصل بها أنابٌب مالبٌجً 

ٌلً األمعاء الدقٌقة جزء خلفً اكثر اتساعا ٌسمى القولون أو 

 ةعند نهاٌتها تتصل بمنطقة متمٌز Colonاالمعاء الخلفٌة 
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الذي   Rectumبغالفها العضلً السمٌك تسمى المستقٌم 

ٌنتهً عند الحلقة البطنٌة األخٌرة بفتحة المخرج ،وظٌفة 

القناة الهضمٌة الخلفٌة امتصاص الماء واألمالح وبعض 

األحماض االمٌنٌة وذلك قبل طرد الفضالت الى الخارج 

فً منطقة المستقٌم التً تحتوي  ةٌسٌئوذلك ٌحصل بصورة ر

وخاصة الحشرات  Rectal glandsى غدد المستقٌم عل

التً تعٌش على بٌئات جافة كحشرات المخازن كما تجري 

فً القناة الخلفٌة عملٌة مهمة وهً وجود كائنات  حٌة دقٌقة 

مثل البروتوزوا والتً تحلل مادة السلٌلوز كما فً حشرة 

 االرضة .
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