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 :ملحقات القناة الهضمٌة 

: عبارة عن انابٌب طوٌلة مغلقة النهاٌة  وتفتح بالمنطقة االمامٌة من  االنابٌب االعورٌة -1

(انبوبٌة وهً مكان مالئم لتكاثر البكترٌا 8-2المعدة ، عددها ٌختلف باختالف الحشرات)

 ولها دور فً عملٌة الهضم واالمتصاص من خالل زٌادة المساحة السطحٌة للمعدة .

طوٌلة تتصل بالقناة  هشرات كأنابٌب دقٌقة دقٌق:موجودة فً غالبٌة الح أنابٌب مالبٌجً -2

 ( زوجاً وكل ما11-1ختالف الحشرات ٌتراوح عددها من )االهضمٌة ٌختلف عددها ب

ختالف الحشرات فهً اما دقٌقة او متفرعة ازاد عددها ٌقصر طولها كما ٌختلف شكلها ب

 او تحمل زوائد دقٌقة 

: ٌختلف شكلها باختالف انواع الحشرات وتقع  Salivary glandsالغدد اللعابٌة  -3

 :فً منطقة الرأس والصدر ومن انواعها 

: التً تصب محتوٌاتها قرب الشفة السفلى ٌوجد هذا النوع من الغد فً  غدد الشفة السفلى

معظم الحشرات التً تتمٌز بشكلها العنقودي ، فهً متكونة من زوجٌن من الفصوص العنقودٌة 

قاعدة الشفة السفلى وقد ٌكون شكلها فً بعض  هقناة لعابٌة مشتركة تفتح عند الشكل وٌلقٌان فً

إفراز اللعاب لترطٌب الفم والغذاء كما ٌحتوي على الحشرات كٌسٌاً او انبوبٌاً ،وضٌفتها 

االنزٌمات حٌث ٌعتمد نوع االنزٌم الموجود فً اللعاب على نوع الغذاء ومن االنزٌمات الشائعة 

رتٌز فً حالة احتواء الغذاء على السكرٌات بدرجة اساسٌة او البروتنٌز واللٌبٌز االمٌلٌز واالنف

  Pectinaseفً حالة احتواء الغذاء على البروتٌنات والدهون وفً حشرت المن ٌوجد انزٌم 

أو ٌحتوي اللعاب على مواد مانعة للتخثر كما فً  التحلٌل البكتٌن الموجود فً جدران الخالٌ

غذى على دم الحٌوانات . اما ٌرقات حرشفٌة االجنحة تفرز الغدد اللعابٌة مادة الحشرات التً تت

 حرٌرٌة لبناء الشرنقة .

 Digestive Enzymesاألنزٌمات الهاضمة فً الحشرات  

 مصادر األنزٌمات فً الحشرات :

فً بعض الحشرات تساهم الكائنات  -3القناة الوسطى فً المعدة   -2الغدد اللعابٌة   -1

 الدقٌقة التً تعٌش فً القناة الهضمٌة وفً مواقع مختلفة .الحٌة 

تختلف كمٌة ونوعٌة االنزٌمات فً الحشرات باختالف نوع الغذاء فان كان متنوع كما فً غذاء 

 الصراصر تقوم المعدة بافراز األنزٌمات البروتنٌز واالملٌز واالنفرتٌز والالٌبٌز .

ر فٌوجد انزٌم االنفرتٌز والطفٌلٌات والمفترسات اما الحشرات التً تتغذى على رحٌق االزها

الحشرٌة او الحشرات التً تتغذى على اللحوم فتفرز انزٌمات البروتنٌز والالٌبٌز بصورة 

 رئٌسٌة .
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 اهم االنزٌمات المحللة للكاربوهٌدرات : -1

سكرٌات  االنزٌمات المحللة للسكرٌات تقوم بتحلٌل السكرٌات الثنائٌة والسكرٌات المتعددة إلى

امتصاصها من قبل الخالٌا الطالئٌة للمعدة من اهم االنزٌمات المحللة أحادٌة لكً ٌسهل 

 للسكرٌات الثنائٌة :

1- Glucosidase α-  ًتحلل السكر الثنائMaltose,Sucroses   وهً سكرٌات(

 ثنائٌة شائعة لغذاء الحشرات ( الى سكرٌات احادٌة 

2- Glucosidase – β  تحلل السكرٌات الثنائٌةCellopiose, Arbutin  

3- Galacposidase – β  ٌحلل السكرLactose  . 

والكالٌكوجٌن فهً انزٌمات الـ  أاما االنزٌمات التً تحلل السكرٌات المتعددة مثل النش

Amylases  : وٌوجد فٌها نوعٌن 

الذي ٌقوم بفصل السكر الثنائً  Eeoamylaseاالول ٌسمى االملٌز الخارجً  -1

المالتوز من نهاٌة جزٌئة النشأ وٌنتج عن ذلك زٌادة سرٌعة فً تركٌز سكر المالتوز 

  α-Glucosidaseالذي ٌتحلل بعد ذلك الى وحدتٌن من الكلوكوز بواسطة 

الذي ٌهاجم الروابط الداخلٌة من  Endoamylaseالثانً ٌسمى االملٌز الداخلً  -2

اذ فً البداٌة ٌتكون سكر الـ  ذا ٌؤدي الى زٌادة بطٌئة فً سكر المالتوزوه جزٌئة النشأ

Dextrin  الذي ٌتحلل الى وحدتٌن من من سكر الكلوكوز ومن ثم سكر المالتوز

 . Maltaseوالذي ٌسمى  -Glucosidase αبواسطة انزٌم 

ها تمتلك أنزٌم اما الحشرات التً تتغذى على المواد السلٌلوزٌة كا ألخشاب فأن عدد قلٌل من

Cellulase  الذي ٌحلل السكر المعقد السلٌلوز . أما فً الحشرات االخرى التً تتغذى على

النباتات فهً تتغذى على محتوٌات الخالٌا النباتٌة بدون جدرانها أو تعتمد على االحٌاء الدقٌقة 

 Cellobioseعلى تحلل السلٌلوز إلى سكر ثنائً  Cellulaseلهظم السلٌلوز ، ٌعمل انزٌم 

. اما  Glucosidase – β)وحدتٌن من وحدة الكلوكوز (الذي ٌتحلل بدورة بواسطة أنزٌم 

فٌوجد فً قناتها الهضمٌة احٌاء دقٌقة تقوم بهضم  Cellulaseالحشرات التً التمتلك انزٌم 

كما فً حشرت األرضة حٌث توجد انواع مختلفة من السوطٌات )البروتوزوا( وتوجد السلٌلوز 

باعداد كبٌرة منها القناة الخلفٌة لشغاالت حشرة األرضة التً تتغذى على الخشب او المواد 

نتهاء أنواع األرضة وبعد االالسلٌلوزٌة وتقوم بتحوٌل السلٌلوز الى سكر الكلوكوز ، فً بعض 

ع من هضم السلٌلوز إلى سكر الكلوكوز وكنتٌجة لتقلصات القناة الهضمٌة الخلفٌة نحو األمام بدف

السكر الى القناة الوسطى لكً ٌمتص من هناك وفً أنواع اخرى سكر الكلوكوز ٌبقى داخل 

الالهوائٌة حٌث تتكون بعض الحماض العضوٌة كما  ةكسدالسوطٌات حٌث تحصل عملٌة األ

 .وتستخدم وهذه االحماض بعد ذلك من قبل الحشرة CO2ٌنتج غاز 
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 :Proteinasesاألنزٌمات المحللة للبروتٌنات  -2

 Proteinaseالقناة أنزٌم  هتهضم البروتٌنات فً القناة الوسطى حٌث تفرز هذبصورة رئٌسٌة 

 Polypeptidesألذي ٌعمل على انتاج أو تحلل جزٌئات البروتٌن إلى جزٌئات اصغر تسمى 

التً توجد بعضها فً تجوٌف القناة ،لكن معظمها موجود  Polypeptidaseثم تعمل انزٌمات 

الناتجة عن جزٌئات البروتٌن ٌتم  Polypeptidesفً الخالٌا الطالئٌة وهذا ٌدل أن معظم 

 امتصاصها من قبل هذه الخالٌا حٌث وجد نوعان من هذه االنزٌمات :

1- Carboxy   polypeptidase  الذي ٌهاجم سلسلة الـPeptide التً  من نهاٌتها

 (COOHتحتوي على مجموعة الكاربوكسٌل )

 

2- Ameno  polypeptidase   الذي ٌهاجم سلسلة الـPeptide  ًمن نهاٌتها الت

 ( -NH2 تحتوي على مجموعة األمٌن )

 Dipeptidesالتً تحلل  Dipeptidaseثم تعمل مجموعة اخرى من األنزٌمات التً تسمى 

 الى حوامض امٌنٌة .

  Keratin،Collajenاما الحشرات التً تتغذى على البروتٌنات الحٌوانٌة مثل الكٌراتٌن  

حٌث ٌوجد الكٌراتٌن فً الصوف والسعر والجلد ورٌش الطٌور هذه الحشرات لها القدره على 

أما ٌرقات رتبة ثنائٌة األجنحة  Keratinaseها انزٌم خاص هو إفرازوذلك بهضم البروتٌن 

الذي ٌحلل الكوالجٌن الى   Collajenaseذات التغذٌة الحٌوانٌة فلها المقدرة على افراز انزٌم 

 متصاص  من قبل القناة الوسطى .اال مواد سهلة

 Lipasesنزٌمات المحللة للدهون األ -3

ها حٌث ٌعمل هذا األنزٌم لهضم الدهون الموجودة فً غذائتفرز معضم الحشرات انزٌم الالٌبٌز 

 على تحوٌل الدهون الى حوامض دهنٌة وكلٌسرول ٌفرز هذا األنزٌم وأنزٌم اخر وهو 

Esterase  من القناة الوسطى ومن الغدد اللعابٌة ٌعمل األنزٌم األول على تحلٌل الكلٌسروالت

سترات األحماض اوالثالثٌة القصٌرة الثالثٌة الطوٌلة اما الثانً فٌعمل على هضم الكلٌسروالت 
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الدهنٌة األخرى ) الجزء المامً والوسطً والخلفً والوسطً ( أو ربما هناك اكثر من جزء 

 ٌقوم بامتصاصها .

 امتصاص البروتٌنات :

 المناطق الرئٌسٌة المتصاص البروتٌنات المتحللة هً القناة الوسطى كما تساهم االنابٌب العورٌة

فً بعض انواع الحشرات كالجراد والصرصر األمرٌكً بامتصاص بعض االحماض األمٌنٌة 

مثل الكالٌسٌن والسٌرٌن كما تقوم القناة الخلفٌة )منطقة المستقٌم( بامتصاص بعض الحوامض 

 االمٌنٌة التً ٌتم طرحها عبر انابٌب مالبٌجً .

لفً من القناه الهضمٌة الوسطى اما فً الحشرات التً تتغذى على الدم وجد ان الجزء الخ

تمتص البروتٌنات بدون تحلل والتً تتحلل بعد ذلك داخل الخالٌا الطالئٌة . الٌة االمتصاص 

 للبروتٌنات المتحللة هً االنتشار وفً حشرات اخرى تستخدم آلٌة النقل الفعال.

 امتصاص المواد غٌر العضوٌة :

نات أو االمالح هً القناة الوسطى كما ٌعمل كاألٌومناطق االمتصاص الرئٌسٌة غٌر العضوٌة 

المستقٌم على استرجاع أو اعادة امتصاص هذه المواد بعد طرحها من قبل انابٌب مالبٌجً 

تختلف منطقة امتصاص هذه المواد  باختالف المادة وباختالف نوع الحشرة ) الجزء االمامً أو 

 الوسطى أو الخلفً(.

 امتصاص الماء 

ء هً األنابٌب األعورٌة  والجزء االمامً من القناة الوسطى أو الجزء مناطق امتصاص الما

الوسطً منها وفً الكثٌر من الحشرات تساهم غدد المستقٌم بإعادة امتصاص الماء المطروح 

من قبل انابٌب مالبٌجً مثل حشرات المخازن أو الحشرات التً تتغذى على مواد جافة ،أما تلك 

ها ال تحتاج الى الماء أال بنسب قلٌلة لذلك ال ٌعاد امتصاص الماء التً تعٌش على السوائل فأن

من قبل المستقٌم لذلك ال ٌالحظ حلمات او غدد المستقٌم فً هذه الحشرات .ألٌة االمتصاص هً 

 االنتشار او النقل الفعال.

 Absorptionامتصاص الغذاء أو نواتج الهضم 

ة هً القناة الوسطى حٌث تمتص معظم نواتج الهضم كما تساهم ان منطقة االمتصاص الرئٌسٌ

القناة الخلفٌة فً امتصاص بعض المواد ،ٌحصل االمتصاص باستخدام آلٌة االنتشار أو النقل 

 منقبل الخالٌا الطالئٌة فً المعدة . Active transportالفعال 

 امتصاص الكاربوهٌدرات : -1

لها الى مواد بسٌطة أو احادٌة من أهم مناطق بعد تحلتمتص القناة الهضمٌة السكرٌات 

الجزء  عورٌة كما فً الجراد الصحراوي ، أوهً االنابٌب األاالمتصاص للسكرٌات االحادٌة 

االمامً من المعدة كما فً البعوض ،لكن معظم نواتج هضم السكرٌات تمتص من قبل المعدة 

فً معظم الحشرات تعتمد عملٌة امتصاص السكرٌات على آلٌة االنتشار حٌث كلما ٌقل تركٌزها 
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فً الدم تمتص من قبل المعدة التً تحتوي تركٌز عالً من نواتج تحلل السكرٌات المعقدة حٌث 

وذلك فً االجسام الدهنٌة القرٌبة  Trehaloseول سكر الكلوكوز فً الدم الى سكر ثنائً ٌتح

من القناة الهضمٌة لمنع أي زٌادة فً سكر الكلوكوز فً الدم ٌقل معدل امتصاص الكلوكوز أذا 

ارتفع تركٌز سكر الكلوكوز او الترٌهالوز فً الدم قد ٌتحول الى كالٌكوجٌن  فً العضالت 

 ا المعدة وخالٌ FBو

والفركتوز فمعدل امتصاص هذه السكرٌات  Mannose اما السكرٌات االحادٌة االخرى كالـ

اقل بكثٌر من مما علٌة فً حالة امتصاص الكلوكوز ألن سرعة تحولها الى سكر الترٌهالوز اقل 

 ترٌهالوز. المن سرعة تحول الكلوكوز الى 

 امتصاص الدهون : -2

مناطق امتصاص نواتج هضم الدهون الرئٌسٌة هً االنابٌب األعورٌة والقناة الوسطى وقد 

مادة الكولٌستروالت فً بعض االنواع االخرى من الحشرات وقد تساهم القناة  ةتمتص الحوصل

الخلفٌة بامتصاص الدهون كما فً بعض بالغات رتبة غمدٌه الجنحة ، بالرغم من وجود 

لدهون فً المعدة فان المعدة تستطٌع أن تمتص الدهون دون تحللها فً بعض األنزٌمات المحللة ل

االحٌان وفً أنواع معٌنة من الحشرات ،هذا وقد تتخصص أجزاء معٌنة من القناة الوسطى فً 

 امتصاص نواتج التحلل للدهون دون المناطق  االخرى .

 األحٌاء الدقٌقة وعالقتها بالهضم 

: تتجلى اهمٌة االحٌاء الدقٌقة فً الجهاز الهضمً  Symbiotic Digestionالهضم التعاٌشً 

وذلك فً الحشرات التً تتغذى على غذاء محدود النوعٌة وكذلك فً الحشرات ذات الغذاء 

المتنوع ، ففً الحشرات التً تتغذى على غذاء محدود النوعٌة اي ٌفتقر الى انواع معٌنة من 

 ظت ذات االهمٌة فً نمو وتطور الحشرات لذلك ٌالحالعناصر الغذائٌة الضرورٌة أو االنزٌما

 هشاب وجودها فً الحشرات التً تتغذى على الخشب والحبوب الجافة والجلود والصوف او ما

لهضم المواد  ةذلك حٌث ٌكون دور االحٌاء فً هذه الحشرات اما بتوفٌر االنزٌمات الالزم

تامٌنات أو بعض المركبات المهمة التً تدخل الغذائٌة أو لتوفٌر المواد الغذائٌة الضرورٌة كالفٌ

فً دورات انتاج الطاقة أو النمو واوضح مثال حول ذلك هو تعاٌش انواع من السوطٌات 

)البروتوزوا( فً القناة الهضمٌة الخلفٌة لحشرة األرضة وضٌفتها تحلٌل مادة السلٌلوز وهو من 

ى تحلٌل هذه المادة الفتقارها إلنزٌم السكرٌات المعقدة حٌث ال تمتلك هذه الحشرة المقدرة عل

Cellulase  الذي ٌحلل السلٌلوز الى السكرٌات االحادٌة الكلوكوز أو تقوم بعض انواع

السوطٌات بتحلٌل وإنتاج بعض االحماض العضوٌة المفٌدة فً انتاج الطاقة هذا ما ٌحصل فً 

تحدث تقلصات فً القناة  القناة الهضمٌة الخلفٌة ولكً تمتص المواد من قبل القناة الوسطى

 الخلفٌة لدفع هذه المواد الى القناة الوسطى ومن هنا ٌتم امتصاصها واالستفادة منها .
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  أنواع األحٌاء الدقٌقة وموقعها فً الجسم :

البكترٌا: ٌوجد منها العدٌد من األنواع وهً األكثر شٌوعا بٌن األحٌاء الدقٌقة توجد فً غالبٌة  1

 ً الزوائد األعورٌة .الحشرات وتعٌش ف

السوطٌات : توجد منها انواع مختلفة وخاصة فً حشرة األرضة وكذلك الصراصر ،تعٌش  2

 فً تجوٌف القناة الهضمٌة بصورة حرة .
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