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 Digestive systemالجهاز الهضمي 

 

أن الكتابة في موضوع التركيب الوظيفي وعمل الجهاز الهضمي في الحيوان له خصوصية تستوجب       

ويعود السبب في ذلك الى . والزراعة االهتمام لما لهذا الموضوع من أهيمة لطلبة كليات الطب البيطري 

فالحيوان قد يتناول مع طعامه جرائم . المختلفة  كثرة تعرض هذا الجهاز الى اآلفات واالمراض

وفايروسات مرضية أو بيوض لعدد كبير من الديدان الضارة ، أو حتى تناول بعض المواد الجارحة 

اضافة الى ذلك هناك بعض األمراض التي تصيب الحيوان يصاحبها اضطراب . کالمسامير أو غير ذلك 

ي معرفة العمل الطبيعي لهذا الجهاز بشكل دقيق لكي نتمكن لذلك نرى من الضرور. في الجهاز الهضمي 

 .من اعادة عمله الى الحالة الطبيعية في حالة اضطرابه 

أن النقطة األخرى التي تجعلنا نتوسع في الكتابة عن هذا الموضوع هو التباين الموجود بين الحيوانات      

ل ، يختلف ترکيب المعدة واألمعاء الغليظة وعملها فعلى سبيل المثا. الثديية بالنسبة لتركيب هذا الجهاز 

وكالهما من الحيوانات  equidaeعها هو عليه في الفصيلة الخيلية  ruminantsفي فصيلة المجترات 

ويكون التباين أوسع عند مقارنة اكالت االعشاب مع اكالت اللحن .  herbivoresآكلة االعشاب 

carnivores ( كالكالب والقطط). 

وعملية مضغه و ( prehension)وال جل دراسة الجهاز الهضمي سوف نبدأ بكيفية تناول الطعام       

بعدها سوف نتتبع دراسة وظيفة كل جزء من أجزاء هذا الجهاز وتأثيره على هضم الطعام . بلعه 

 . واالستفادة من المواد المهضومة الصالحة لجسم الحيوان وطرح المواد الضارة 

 Prehension and masticationضغه تناول الطعام وم

فاالنسان والقردة تمسك الطعام بيدها . هناك اختالف بين الحيوانات المختلفة في اسلوب تناول الطعام      

. قوائمها األمامية واسنانها في سبيل ذلك   وتضعه في فمها لتمضغه ، بينما تستعمل الكالب والقطط

طعام ، بينا نالحظ أن الحيوانات الحقلية تستعمل فمها في تناول وتستعمل الفيلة خراطيمها في عملية ال

واالغنام تلعب خيل ففى . يجب أن نشير إلى وجود تباين بين هذه الحيوانات في هذا الموضوع  -الطعام 

الشفة العليا دورة اساسية في مسك الطعام وادخاله الى ال الشفاء العليا في هذه الحيوانات قوية وتتلك قابلية 

لسان حدودية حركة الشفاء العليا وعدم وجود القواطع العليا في األبقار يعد المالونظرا ' جيدة على الحركة 

 . نسيجية وطويل نسبية وله قابلية جيدة على الحركة وااللتفاف حول االعشاب يأ، الحيوانات مه في هذة 

 

ا اذا كان هذا يالذي يتناوله ويميز فمومن المهم أن نشير الى أن الحصان يستطيع أن يتحسس الطعام      

 .الطعام صالحا أو فاسدة وذلك عن طريق شم الرائحة التي تنبعث منه وكذلك عن طريق لمسه بشفتيه

وهنا يلعب شكل االسنان ووضعها دورا مهما في عملية . بعد ادخال الطعام الى الفم تبدأ عملية المضغ

وهذا الفرق واضح جدا بين اسنان . لى نوعية الطعام المتناول كما أن الشكل االسنان تأثير كبير ع. غمالض

اكلة اللحوم واسنان الحيوانات الحقلية ، ففي الكالب والقطط يبلع الطعام بسرعة وبدون مضغ تقريبا ، 

حق االجزاء سلية يمضغ الطعام بصورة جيدة ويستغرق بعض الوقت ، حيث تخيبينما في الفصيلة ال

اس ويمزج مع اللعاب الذي يساعد على تماسك جزيئاته فيما بينها لتكوين اللقمة الصلبة منه بين األضر

bolus  .وغير کامل ، حيث يتناول الحيوان طعامه بسرعة ، ثم  اأما في المجترات فيكون المضغ سريع 
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الى تعد عملية المضغ عملية غير ارادية تبدأ عند دخول الطعام  عيد مضغه بصورة جيدة عند االجترار ، ي

  .المضغ الفم ، ومن  الممكن ايقافها أو اسراعها بصورة ارادية ، بمعنى آخر من الممكن التحكم في عملية

 

 Salivary glandsالغدد اللعابية 

يرة التي تنشر وتفتح في منطقة يحتوي التجويف الفمي على عدد كبير جدا من الغدد اللعابية الصغ      

. وعلى جانب الشفاه hard and soft palate لين الصلب والحنك ال كنحومنطقة ال cheeksدود خال

 -: اضافة الى الغدد الصغيرة هنا ثالثة ازواج من الغدد اللعابية الرئيسة وهي كاال ني 

  Parotid glandsزوج من الغدد النكفية  .1

 submaxillaryاو   submandibular    ية قمزوج من الغدد تحت الفكية أو تحت الف .2

glands 

 Sublingual glandsزوج من الغدد تحت اللسانية  .3

جمعة قرب بعضها البعض مالدراسة النسيجية للغدد اللعابية نالحظ انها تتكون من خاليا افرازية  عند       

صيصات والتي فاللعابية في تجاويف هذه ال  هاتازاافر وتصب هذه الخاليا .  lobulesصيصات فلتشكل ال

وهناك تباين بين الحيوانات . قنوات صغيرة ، تجمع في النهاية لتصب في القناة الرئيسة للغدة تفتح على 

ية في الثدييات كافة فا الغدة النكيفخال. اليا الغدد الرئيسة ختلفة من حيث ترکيب اللعاب الذي يفرز من خلما

تحتوي في االنسان والكالب والقطط على كميات كبيرة من  serousتفرز بصورة عامة سوائل مصلية 

الكالب )، اما خاليا الغدد تحت التنمية فأنها تفرز سوائل مخاطية في معظم الحيوانات  ptyalinاللعابين 

، وفي االنسان يكون اال فراز مخاطية مصليا ، بينما تفرز خاليا العدد تحت ( ترات جوالقطط والخيل والم

وهذا يختلف عما هو عليه في االنسان . المجترات مزيج من السوائل المصلية والخاطية اللسانية في

  .والكالب والقطط ، حيث يكون االفراز مخاطية 

. من تركيبه  %  99ان اللعاب بصورة عامة عبارة عن مادة سائلة لزجة يكون الماء اكثر من       

والكلوبيولين  albuminبوتاسيوم والزالل ويحتوي على مواي صلبة اهمها امالح الصوديوم وال

globulin  واليورياurea  وحامض البوربكuric acid   أو ) ويحتوي اللعاب ايضا على انزيم اللعابين

وهناك تباين بين الحيوانات المختلفة في وجود هذا ( .  salivary amylaseيسمى انزيم االميليز اللعابي 

ويقل تركيز . لقطط يحتوي اللعاب على كميات كبيرة من انزيم اللعابين ففي االنسان والكالب وا. االنزيم

 .ويصبح قليال جدة أو معدومة في المجترات . هذا االنزيم في الخيل 

ميل بعض الشيء الى يللعاب الى القاعدية في العديد من الحيوانات ، پيما  pHيميل األس الهايدروجيني 

 . الحامضية في االنسان 

  Control of salivary secretionالسيطرة على افراز اللعاب 

تفرز الغدد اللعابية كميات كبيرة من اللعاب ال سيما في الحيوانات الحقلية ،حيث يقدر ما يفرز في      

اما ،  التر 22، وفي الخيل بحدود  التر 06لترا ، وفي األغنام بحدود  06االبقار في اليوم الواحد اكثر من 

 .لترا في اليوم  ۲ - ۱ة ما يفرز من اللعاب في االنسان فتقدر بحوالي كمي
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ويزداد عند تناول الطعام ، حيث أن تقديم الطعام أو شم . أن افراز اللعاب عملية مستمرة طول اليوم    

وتلعب . رائحته أو تذوقه يؤدي الى تنبيه منعکس عصی ينتج عنه تحفيز الغدد اللعابية وزيادة افرازاتها 

من المراكز العصبية في  االعصاب نظيرة الودي دورا أساسيا في هذه العملية ، حيث تنتقل التحفيزات

 . الدماغ الى الغدد عن طريق األعصاب 

 glossopharyngealوالعصب اللساني  hypoglossal nerveبينها بلعب العصب تحت اللساني      

nerve  المركز الى العضالت التنبيهات منوالعصب المبهم دورة اساسية في نقل. 

مسؤوالن عن المرحلة  لعوميللساني والعصب اللساني البلقد اثبتت الدراسات بان العصب تحت ا       

بهم مسؤولين عن المرحلة موالعصب ال لعوميالباألولى من عملية البلع ، بينما يكون العصب اللساني 

 . بهم فيكون من المرحلة الثالثةمالثانية ، اما العصب ال

صرة الفؤادية الي تقع في منطقة يتحكم بدخول الطعام من المريء الى المعدة عاصرة تسمى بالعا     

. وهي عبارة عن عضالت دائرية تحيط بالفتح الموجودة بين المريء والمعدة . اتصال المريء بالمعدة 

وتفتح هذه المعاصرة بسهولة عند دخول اللقمة الى المعدة ، بينما يحتاج فتحها عند التقيؤ الى ضغط كبير ، 

وهذا ال يتم اثناء الوضع الطبيعي . لى المريء يحتاج إلى جهد وهذا يعني أن عودة اللقمة من المعدة ا

ففي الفصيلة الخيلية مثال . وهناك تفاوت بين الحيوانات المختلفة بالنسبة لقوة عمل هذه العاصرة . للحيوان 

وعندما يتقيأ الحصان ( . أي من الصعب ان يتقيأ الحصان )يصعب جدة دفع محتويات المعدة الى الخارج 

معناه حدوث تمزق في عضالت العاصرة وهذه الظاهرة خطيرة على الحيوان ، بينما تكون عملية فهذا 

 . البلع سهلة ال تحتاج الي جهد

 . مهم في عملية االجترار  اما في المجترات فإن الدور الذي تلعبه عضالت العاصرة يكون محدودة ، وهذا

 

 Vomitingالتقيؤ 

. طبيعية تؤدي الى طرح محتويات المعدة الى الخارج عن طريق الفم وهو عبارة عن عملية غير      

ويحدث التقيؤ في الحيوانات ذات المعدة البسيطة عند تناولها اطعمة غير صالحة او فاسدة او حاوية على 

 .مواد مخدشة لجدار المعدة 

حالة بقائها في المعدة الى يعد التقيؤ عمال دفاعية صحية لغرض التخلص من هذه المواد والتي تؤدي في    

 .مرض الحيوان 

يسيطر على التقيؤ مرکز عصی موجود في النخاع المستطيل ، وتتم العملية عن طريق منعکس      

وتنتقل النبضات عبر األعصاب  -عصبي يبدأ بتخديش المستقبالت العصبية الموجودة في جدار المعدة 

الى  efferent nervesاته عن طريق األعصاب الصادرة ويرسل المركز تنبيه. الحسية الى هذا المركز 

وترتخي عضالت المعدة والري، . بؤ ، حيث تغلق المسالك الهوائية قالت االعضاء ذات العالقة بعملية

. وعضالت العاصرة الموجودة بينها ، بعد ذلك تتقلص وبشدة عضالت البطن وعضلة الحجاب الحاجز

على المعدة ، مما يؤدي الى دفع محتوياتها بسرعة الى الخارج عن  ويؤدي هذا التقلص الى زيادة الضغط

وقد حدث النفيز عن طريق تسميه المستقبالت البعيدة عن المعدة كما هو الحال اثناء الدوران . طريق الفم 

مثال، أو في بعض الحاالت التي تصحبها آالم شديدة كحاالت حدوث جرح في الرحم ، أو تمزق في المثانة 

 وننشغل اال حساسات في هذه الحاالت الى مركز . حالة التهاب الزائدة في االنسان او غير ذلك  او في



رة   محاض 
ة  ال ي  ان  مي  )  الث 

الهض 
هاز   الق  احمد ف رحان  . د(                                                                                                                 الج  دالح   (  2  )       عي 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

عن طريق اعطائه ادوبية خاصة تؤثر مباشرة على  ذلك يتقياومن الممكن جعل الحيوان . التنبؤ لتنبيه 

ومن الجدير بالذكر أن نبين في هذا المجال أن . ويعد هذا االجراء طريقة عالجية للحيوان . مركز النقية 

 .عملية التقيؤ تختلف تماما عن عملية االجترار التي سوف نتطرق اليها فيما بعد 

 

 Function of the stomachوظيفة المعدة    

ثم يمزج مع . يدخل الطعام بعد بلعه الى المعدة ، حيث مخزن ويرطب وتنظم درجة حرارته        

 .العصارة المعدية التي تحتوي على حامض الهيدروكلور بك واالنزيمات والمواد المخاطية 

ألمامي من ومن ثم تدفع المحتويات الى الجزء ا. تبدأ عملية هضم المواد البروتينية والشحمية في المعدة 

وال جل توضيح عمل المعدة نرى من .  duodenumاألمعاء الدقيقة الذي يدعى باالثني عشري 

وبشكل عام . الضروري أن نشير إلى أن هناك تباينا في تركيب المعدة ووظيفتها بين الحيوانات المختلفة 

 :تقسم الحيوانات من حيث نوع المعدة الى قسمين 

 Simple stomach animals  (أحادية التجويف )البسيطة الحيوانات ذات المعدة  - ۱

 Ruminantsالحيوانات ذات المعدة المركبة او المجترات . ٢

 (احادية التجويف )يطة سالحيوانات ذات المعدة الب

لية والكالب والقطط وكذلك االنسان ، حيث تكون المعدة في هذه المجموعة بشكل خيوتشمل الفصيلة ال     

ولو درسنا ترکيب جدار . وتتصل بالمريء خلف الحجاب الحاجز مباشرة. يشبه الحرف لکيس مقوس 

كون بصورة عامة من طبقة عضلية سميكة مؤلفة من الياف عضلية طولية ودائرية تدة نالحظ انه يعالم

ثم  submucous layer ي ما يسمى بطبقة تحت الغشاء الخاط ويلي هذه الطبقة من الداخل. وعرضية 

وتحتوي على الغدد المسؤولة عن افرازات تبطن المعدة  التي  mucous layerالغشاء المخاطي طبقة 

 . العصارة المعدية 

معظم الحيوانات وفي .يي المنطقة القريبة من االثنی عشريكون الغشاء المخاطي اكثر سمكا ف      

خاليا ظهارية حرشفية مكونة  من خاطية قة القريبة من المريء بطبقة مالداجنة تبطن المعدة في المنط

وتكون هذه المنطقة واضحة جدا في المجترات وفي الفصيلة  ratified squamous epitheliumمطبقة 

 16شكل )لتشمل نصف المعدة تقريبا ، بينها تكون محدودة جدا في الكالب واالنسان تتسع الخيلية ، حيث 

-1 )     
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التغايرات الموجودة بين بعض االنواع بالنسبة لتوزيع وتركيب مخطط يوضح  -( :1 -11) شكل 

 الظهارة المبطنة للمعدة

 :تقسم المعدة الى اربع مناطق هي

 Cardiac regionالمنطقة الفؤادية  -ا

وتأتي .  mucin ة هذه المنطقة مادة المخاطين وهي منطقة التقاء المريء بالمعدة ، وتفرز غدد بطان    

 ير االنزيمات وحامض المعدة من تأث أهمية هذه المادة في تسهيل دخول اللقمة الى المعدة وحماية بطانة

 المعدة وجسميا الهيدروكلوريك اللذين يفرزان من منطقتي قاع 

 Fundic regionمنطقة قاع المعدة  - ۲

 . قريبة من المنطقة الفؤادية  ويكون هذا الجزء على شكل قبة 

  Body regionمنطقة جسم المادة  -0

ويحتوي الغشاء المبطن لقاع المعدة . تشكل هذه المنطقة مع منطقة قاع المعدة الجزء الرئيس للمعدة 

وتوجد في هذه . وجسمها على الغدد المسؤولة عن افراز األنزيمات وحامض الهيدروكلوريك والخاطين 

 -: وتشمل هذه الخاليا ما يأتي . المواد الغدد خاليا متخصصة ال فراز كل ماده من هذه 

  Parietal or oxyntic cellsالخاليا الجدارية  -أ 

 . وهي المسؤولة عن افراز حامض الهيدروكلوريك           

 Chief or peptic cellsالخاليا الرئيسة  -ب 

ويكون هذا االنزيم .  pepsinogenسين او الببسينوجين يبلمسؤولة عن افراز أنزيم مولد الوهي ا         

، وهو االنزيم المسؤول  pepsinحول بتأثير الحامض الى انزيم فعال يطلق عليه الببسين يتو. غير فعال 

 .عن هضم البروتينات 
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عدية هذه خاليا تفرز مادة المخاطين التي تحافظ على جدار المعدة والتي اشرنا موتوجد في اعناق الغدد ال

 . اليها سابقا 

 Pyloric regionالمنطقة البوابية  - 2

وتفرز الغدد الموجودة في بطانة هذه المنطقة . تقع هذه المنطقة في نهاية المعدة قبل التقائها باالثني عشري 

 .مادة المخاطين 

 Gastric juiceالعصارة المعدية  

وال عضوية وعلى  وهي عبارة عن سائل مائي عديم اللون ، حامضي التفاعل يحتوي على مواد عضوية

 .بعض األنزيمات 

غير  حامضمعدة، وإن كيفية افراز هذا العد حامض الهيدروكلوريك احد االفرازات األساسية من الي

 -: وهي كما يأتي ( ۲ - ۱۱شکل )معروفة بشكل دقيق ، وهناك فرضية حول تكوينه 

 

 

تمثل )  عملية افراز  حامض الهيدروكلوريك بواسطة الخاليا الجدارية في المعدة  -( : 2 -11) شكل 

 ( االسهم المتصلة النقل الفعال واالسهم المتقطعة االنتشار

وينتقل أيون الهيدروجين المتكون بالنقل . هو تأين الماء H+ان المصدر الرئيس اليون الهيدروجين      

Hالفعال الى العصارة المعدية بالتبادل مع أيون البوتاسيوم  وبوجود أنزيم 
+
- K

+
 ATPase  . كا ينتقل

C1ايون الكلوريد 
-

وإن كل ايون هيدروجين يفرز الى العصارة . الى العصارة المعدية بالنقل الفعال أيضا  

OHبله بقاء ايون هيدروکسيل المعدية يقا
-

يدروجين وتتم معادلة ايون الهيدروكسيل بايون اله. في الخلية  

      ون البيكاربونات المتكون من هذا التحلل الى السائل يويدخل ا. حامض الكاربونيك . حلل لتالمتكون نتيجة 
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وتتم اعادة . الى الخلية الجدارية الخاللي وذلك بالتبادل مع أيون الكلوريد الذي يدخل من السائل الخاللي 

ويكون مصدر ثاني اوكسيد . تكوين حامض الكاربونيك نتيجة التحاد الماء مع ثاني اوكسيد الكاربون 

ويحتوي الغشاء . الكاربون أما من السائل الخاللي أو انه يتكون نتيجة لعمليات اال يض في الخلية 

الذي يحفز عملية اتحاد الماء  carbonic anhydraseير المخاطي للمعدة على انزيم کاربونيك انها يدر

 .مع ثاني أوكسيد الكاربون 

وتعزى . وذلك الحتوائه على كميات عالية من أيون البيكاربونات  ادم القادم من المعدة قلوييكون ال     

للدم بعد تناول وجبات الطعام إلى فقدان كميات كبيرة من أيون  pHالزيادة القليلة في األس الهايدروجيني 

الهايدروجين وطرحها عن طريق الخاليا الجدارية للغدد المعدية لغرض تكوين حامض الهيدروكلوريك 

بين ميرفعال مسله ببسين فعال الزيادة الحاصلة في قلوية الدم والبول نتيجة الفراز حامض  وتدعي

 . alkaline tideلقلوي الهيدروكلوريك بالد ا

ن غير مولد الببسي يمانز نجولمهما في عملية الهضم، حيث أنه ب حامض الهيدروكلوريك دورا علي       

كونه مطهرا للمعدة ، حيث  إضافة الىيوفرالمحيط المالئم لهضم البروتينات .الفعال الى انزيم البيستين 

لجهاز الهضمي، كما إن هذا الحامض يعمل على اذابة الى ا قتل الجراثيم الضارة التي تدخل  يعمل على

 ويعمل عند دخوله الى االثني عشري. کامالح الصوديوم والبوتاسيوم والمغنسيوم  األمالح الالعضوية

 .والصفراء  -البنكرياس   على تنبيه تكوين بعض الهرمونات في هذا الموقع والتي تساعد على عمل

 

نين ي الببسين الذي يعمل على هضم البروتينات والرفي العصارة المعدية ف أما االنزيمات الموجودة       

rennin  وتتم . الذي يعمل على تخثر الحليب في معدة الحيوانات الصغيرة التاحة الوقت الكافي لهضمه

ى بتأثير أنزيم الرنين وبوجود الكالسيوم ال caseinيتحول الكارئين  ية التخثر بوجود الكالسيوم ، حيثعمل

الذي   gastric lipaseمادة متخثرة أما اإلنزيم اآلخر الموجود في العصارة المعدية فهو الاليبير المعدي 

األنزيم ، فهود محدود في انات المختلفة في وجود هذا وهناك تباين بين الحيو. يعمل على هضم الشحوم 

 .الحيوانات الخلقية ، بينما يفرز بكميات كبيرة في الكالب والقطط 

إضافة الى ذلك تحتوي العصارة المعدية في االنسان وفي معظم الحيوانات على مادة مهمة تفرز من        

تمزج هذه المادة مع المأكول .  intrinsic factorالخاليا الجدارية للغدد المعوية تسمى بالعامل الداخلى 

ingesta ۱۲امين ب ، وتخرج من المعدة الى األمعاء الدقيقة ، حيث تتحد مع فيت (B12 ) لتسهل

 bone marrowصل عن طريق الدم الى نخاع العظم يجزء القاصي من األمعاء الدقيقة لامتصاصه من ال

وإن نقص هذا الفيتامين أو نقص امتصاصه بسبب عدم . ، حيث يساعد على تكوين كريات الدم الحمر 

وال يمكن  pernicious anemiaافراز العامل الداخلي من المعدة يؤدي في االنسان الى فقر الدم الخبيث 

 .ة يقمقارنة مقدار أهمية هذا الموضوع بين االنسان وما هو عليه في الحيوانات الخل

 الحيوانات ذات المعدة المركبة أو المجترات 

    وتتكون المعدة . تشمل المجترات أنواعا كثيرة من الحيوانات كاالبقار والجاموس واالغنام والغزالن      

د وتع. في هذه الحيوانات من أربعة تجاويف التي هي عبارة عن أكياس عضلية مبطنة بأغشية مخاطية

. للمريء ، أما التجويف الرابع فإنه يمثل المعدة الحقيقية للحيوان  ااألولى إتساعالتجاويف الثالثة 

والمنفحة     omasumوام التالفيف  reticulumوالقلنسوة  rumenالكرش   -: والتجاويف االربعة هي 

abomasum    ( 0 - 16شکل) . 
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 ترکيب المعدة المركبة . 3 - 11شکل 

من الحجم الكلي ، حيث يمأل  ۱۸٪إن حجم المعدة المركبة بشكل عام كبير ، ويكون الكرش بحدود      

الجهة اليسرى من التجويف البطني في الجزء المحصور بين الحجاب الحاجز من األمام ومنطقة الحوض 

ويكون . القسم الظهري والقسم البطنی : يم تجويف الكرش بواسطة دعامات الى قسمين سويق. من الخلف 

م البطني ويغطيه ، وهو متصل من الجهة األمامية بالقلنسوة ويفصل بينها طية القسم الظهري أكبر من القس

المريئي وتقع هذه الطية أسفل االخدود .  rumino - reticular fold تسمى بالطية الكرشية القلنسوية

esophageal groove  . ويمتد هذا األخدود من المنطقة الفؤادية الى ام التالفيف ، ويتكون من طيتين او

وعند انسداد طيتي األخدود المريئي تتوجه المواد القادمة من المري الي ام التالفيف . شفتين عضليتين 

وهناك بعض األدوية التي تؤدي عند . سوة والقلن شتح الطيتين تدخل المواد الى الكرمباشرة، بينها عند ف

ريتات النحاس فقد لوحظ أن أعطاء كب. اعطائها الى الحيوانات المجترة البالغة الى انسداد األخدود المريئي 

لمدة عشر  اعد اعطائه ، ويبقى االخدود مسدوداألغنام يؤدي الى انسداد االخدود خالل ثمان ثوان ب لىا

وتلعب المستقبالت العصبية . في األبقار إن ملح الطعام يعمل على انسداد االخدود كما لوحظ . وان تقريبا ث

 .ي ئفي عملية إنسداد اال خدود المري الموجودة في البلعوم دورا مهما

عندما م( . ع ضالر) ة لصغار الحيوانات المجترة بالنسب اطبيعي العد انسداد األخدود المريئي عمي    

لصغير من أمه يحدث منعکس عصبي يؤدي إلى انسداد االخدود والذي يعمل يرضع الحمل أو العجل ا

هذه الحيوانات  وكذلك الحال عندما يتم ارضاع. يف مباشرةفل الحليب من المريء الى ام التالعلى دخو

ت ، إال أن اعطاء الحليب بأوان توضع امام الحيوان ال يؤدي إلى انسداد االخدود مامن رضاعات ذات حل

ويلعب العصب الحنجري . الحليب يدخل الى الكرش ، وتحدث صعوبات في عملية هضمه  ، أي أن

laryngeal nerve عکس نالم والعصب المبهم دورا رئيسة في هذا. 

. من الغدد العدية  اکون خاليويمن خاليا ظهارية حرشفية مطبقة  ببطن الكرش بغشاء مخاطي مكون     

وللكرش . خاصة في القسم الظهري منه  papillaeوينتشر على سطح هذا الغشاء عدد كبير من الحليمات 

غالون وذلك حسب  06ىال 25قابلية كبيرة جدا على االتساع وخزن الطعام ، حيث يتسع كرش االبقار د 

 .البقرة ونوعها  حجم

وزية والكربوهيدراتية وبعض البروتينات وذلك بتأثير الجراثيم ويتم في الكرش هضم المواد السليل      

الموجودة في الكرش ، حيث يتم تحويل هذه  anaerobic bacteria and protozoaالالهوائية واألوالي 

وتستطيع هذه األحياء تكوين فيتامينات . المواد الى حوامض عضوية يمكن  االستفادة منها كمصدر للطاقة
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. اعد في عملية الهضم هذه األنزيمات الموجودة في النباتات التي يتناولها عنه الحيوانوتس. مجموعة ب 

وينتج من جراء عملية الهضم في الكرش مجموعة من الغازات وذلك بسبب تحلل المواد الغذائية ، وأهم 

الى كميات قليلة من األوكسجين  ضافة وانيتروجين ، أ ثاني اوكسيد الكربون والميئهذه الغازات هي ثا

، أو  eructation or belchingوتطرح هذه الغازات الى الخارج عن طريق التجشؤ . والهيدروجين 

وفي . عبر الشعيرات الدموية الموجودة في الكرش لتطرح عن طريق الجهاز التنفسي الى الخارج  متصت

لذلك تتجمع في الكرش وتؤدي الى . صعبا صبحفإن التخلص منها قد ي. حالة زيادة تكون هذه الغازات 

   . كثرة الحدود في االبقار  وهي حالة مرضية.  bloatالنتفاخ 

اما القلنسوة فإنها تقع امام الكرش خلف الحجاب الحاجز مباشرة في المنطقة الوسطى منه ، وهذا     

ر مع تكون القلنسوة بتماس مباشالقارورة ،   التجويف هو اصغر التجاويف حجما ، وشكلها العام يشبه

امور تالقلنسوة وال بين  ث تقدر المسافة بينحي. القلب  بينها وبين الحجاب الحاجز الذي يفصل 

pericardium  ولما كانت االبقار تتناول طعامها بسرعة ، فإن هذا الطعام قد يحتوي على سم  2بحوالي

عبر جدار القلنسوة  ذلك هو أن تدفع هذه االجسام والخطورة في . غريبة حادة كالمسامير مثال اجسام  

ن مخاطي مكون كما هو الحال في الكرش م بغشاءوتبطن القلنسوة ، لقلب فتؤذيه والحجاب الحاجز الى ا

 .رص النحل قاء مطبقة بشكل يجعله أشبه بشهذا الغ يكونخاليا ظهارية حرشفية مطبقة، و

وتقع الى الجهة اليمنى من الكرش . الثالث للمعدة المركبة القلنسوة أم التالفيف ، وهي التجويف ي يل

بغشاء مخاطي يناظر  امبطن اويكون شکل ام التالقيف كروي. شرةوالقلنسوة فوق المنفحة ووراء الكبد مبا

 .ماذكر اعاله ، ولكنه مكون من طيات كبيرة مرتبة بشكل صفائح 

وتعد النفحة المعدة الحقيقية . المركبة والمسماة بالمنفحة تفتح ام التالفيف الى الجزء األخير من المعدة     

ا العام يناظر کيسا طويال وشكله. ، حيث تناظر بشكل او بآخر المعدة البسيطة من حيث التركيب والوظيفة 

ويبطن المنفحة . الجهة اليمنى من الجسم ىبة ، أي تحت التجاويف األخرى والقع اسفل المعدة المركينسبيا 

اطي يحتوي على الغدد المعدية المسؤولة عن افراز العصارة المعدية التي تعمل على هضم غشاء مخ

 .الطعام 

  Gastric motilityالحركة المعدية 

ليف عضلي الى اخر اذ ينتقل التنبيه من . الهضمي  هناك حركة ذاتية في العضالت الملساء للجهاز       

وينظم حركة هذه االلياف ويسيطر على  .موضعية حساسة للشد  plexusعن طريق اعصاب وضفائر 

ى تنشيط اعصابها الموضعية الجهاز العصبي الذاتي ، وباالخص العصب البهم الذي يؤدي تنبيهه ال

ويخرج عن هذه القاعدة المعدة األمامية للمجترات التي تشمل الكرش . نشيطهاالحركة وقطعه الى ت

في الطيور ، حيث أن حركة هذه االعضاء تعتمد اعتمادة  gizzardوالقلنسوة وام التالفيف وكذلك القانصة 

 .كلية على الجهاز العصبي الذاتي 

عادة تظهر بين الحين واآلخر يکون حجم المعدة الخالية صغيرة نسبية ، وتكون عضالتها مرتخية       

. تقلصات تسري بشكل موجات تبدأ من المنطقة الفؤادية لتشمل بقية المعدة ، وتنتهي في المنطقة البوابية 

.  peristalsisمرات في الدقيقة ، وتسمى هذه الحركة بالتحوي  5ـ 2وتكون سرعتها في الكالب بحدود 

هر تقلصات عضلية شديدة ومستمرة تصحبها بعص اآلالم ، المعدة خالية لفترة طويلة تظ وفي حالة بقاء

 . hunger contractionsوتدعى هذه التقلصات بتقلصات الجوع 
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ي ، وتكون التقلصات اکثر وضوحا وأشد عند ويؤدي تناول الطعام الى زيادة سرعة حركة التح       

 ة تدريجية الى االثني عشري ،قلصات على دفع محتويات المعده وبصورتامالء المعدة، وتعمل هذه ال

في السيطرة على حركة المعدة ، حيث أن تنبيهه يؤدي الى تنشيط  ارئيس ايلعب العصب المبهم دور      

اضافة  مثاليط الحركة ، وهذا ما يحدث اثناء الخوف من شالحركة ، بينا تعمل األعصاب الودية على تن

حيث تعمل بعض المواد . الى السيطرة العصبية ، هناك بعض الهرمونات التي تؤثر على الحركة المعدية 

 enterogastroneو کاسترون   ريتالدهنية عند دخولها الى االثني عشري على تنبيه افراز هرمون األن

 نيالى جهاز الدوران البد ويدخل هذا الهرمون. من الغشاء المبطن لهذا الجزء من األمعاء الدقيقة 

systemic circulation ويؤدي عند وصوله . عبر األوعية الشعرية الدموية الموجودة في جدار األمعاء

 .الى المعدة الى تثبيط حركتها وافرازاتها معا 

 

 معدية طرة على افراز العصارة السال

Control of the secretion of gastric juice 

المحور األساسي  gastrinبعد التنبية العصبي عن طريق العصب المبهم وتحرير هرمون الكاسترين       

لتنبيه افراز العصارة المعدية ، حيث تبدأ هذه االفرازات عندما يتناول الحيوان الطعام ، وتكون هذه 

الى ثالث مراحل أو  ويمكن تقسيم مراحل افراز هذه العصارة. االفرازات على مراحل تزداد كميتها تباعا 

 :اطوار 

 الطور الرأسي أو الطور النفسي -1

Cephalic phase or psychic phase 

رائحة الطعام أو رؤيته أو  موهو الطور األول لالفرازات المعدية ، حيث تبدأ هذه االفرازات عند ش       

وتزداد هذه االفرازات عند البدء بتناول الطعام ومضغه في . أحيانا عند سماع صوت، يتعلق بتهيئة الطعام 

افراز العصارة المعدية في هذا الطور نتيجة لمنعكس عصي يلعب العصب المبهم فيه الدور تم وي. الفم 

كما لوحظ ان افراز العصارة المعدية يقل . افراز العصارة الرئيس ، وان قطع هذا العصب يؤدي الى تثبيط

في حاالت نفسية عديدة تؤثر بصورة أو بأخرى على العمل الطبيعي للعصب البهم كالخوف والكآبة 

 .وحاالت االنفعال 

ان المنعکس العصي الذي اشرنا اليه يبدأ بتنبيه مستقبالت عصبية بعيدة عن المدة كالمستقبالت الموجودة 

عند شم )او االنف ( عند رؤية الطعام )العين  او( عند سماع صوت له عالقة بقدوم الطعام)األذن  في

 ( .الطعام  تذوقعند )او الفم ( رائحة الطعام 

مراکز عصبية خاصة  معينة الىوتنتقل النبضات العصبية من المستقبالت عن طريق اعصاب حسية       

وهناك دراسات كثيرة حول هذا المنعکس ، . تعمل بدورها على تنبيه الغدد المعدية عن طريق المبهم 

 ئومن ضمن تجارب هذا العالم في قطع الر. واهمها الدراسة التي قام العالم بافلوف قبل زمن طويل 

وبهذا . فتيها الجلد كل على حدةالكلب في منطقة العنق ، وفصل فتحتي القطع عن بعضها واخاطة حا

وقد . فعندما يتناول الكلب طعامه ويبلعه ، فانه يخرج فتحة القطع في المريء قبل أن يصل الى المعدة 

. وجد بافلوف من خالل ذلك انه من الممكن تحفيز افراز العصارة المعدية بدون دخول الطعام الى المعدة 

وهكذا عند رؤية أو تناول الطعام في الفم ، . زداد االفرازات م هذا الحيوان رائحة الطعام تشفعندما ي
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ويمكن ابقاء الحيوان . والمهم في هذه التجارب هو توضيح ان االفرازات تبدأ قبل دخول الطعام الى المعدة 

فترة طويلة على قيد الحياة في هذه التجارب وذلك بادخال الطعام الى المعدة مباشرة عن طريق فتحة 

وما تجدر االشارة اليه انه ال يوجد تأثير . المريء لغرض االستمرار باجراء التجارب عليه القطع في 

للطور الرأسي على افراز العصارة المعدية في الحيوانات اكلة االعشاب ، بينما يلعب دورا مهما في 

 . الحيوانات آكلة اللحوم ، وفي االنسان 

 الطور المعدي او الطور الكيمياوي -2

Gastric phase or Chemical phase  

يبدأ هذا الطور عند دخول الطعام إلى المعدة ، حيث يعمل الطعام عند مالمسته لجدار المعدة على        

ويدخل هذا الهرمون بعد . من الغشاء المخاطي المبطن للمعدة  gastrinتنبيه افراز هرمون الكاسترين 

افرازه مباشرة الى جهاز الدوران عن طريق االوعية الشعرية الدموية الموجودة في جدار المعدة ، ويذهب 

م الى جهاز الدوران البدني ليعود ثانية الى المعدة ، حيث ينبه الخاليا الجدارية للغدد ثالى الكبد ومن 

ولهذا يكون االفراز في الطور المعدي شديد . ة المسؤولة عن افراز حامض الهيدروكلوريك المعدي

كما . وال يؤثر الكاسترين على الخاليا الرئيسة للغدد المعدية المسؤولة عن افراز مولد الببسين . الحامضية 

 . أن من المهم أن نشير الى ان هذا الهرمون ال يؤثر على حركة المعدة 

 Intestinal phase المعوي الطور -3

يؤدي دخول الطعام وال سيما المواد البروتينية من المعدة الى األمعاء الدقيقة الى تنبيه افراز هرمون       

اء المخاطي المبطن لالمعاء الدقيقة ، حيث غشوالذي يفرز من ال intestinal gastrinی والكاسترين المع

الخاليا الجدارية ايضا فيزيد من افراز حامض وينبة  . يدخل جهاز الدوران ليصل الى المعده

مولد الببسين بقع بصورة رئيسة تحت السيطرة العصبية ،  زيمويمكن القول بان افراز ان. الهيدروكلوريك 

 . از الحامض تحت سيطرة الهرمونات بصورة رئيسة +بينها يكون افر

الفرازات المعدية فباالضافة الى ما ذكر حول بطات لثومن الجدير بالذكر أن نشير إلى أن هناك م      

تأثير العوامل النفسية كالخوف مثال على حركة المعدة وافرازاتها، تعمل المواد الدهنية عند دخولها االثني 

عشري على تثبيط حركة المعدة وافرازاتها وذلك عن طريق تحفيز افراز هرمون االنتيروکاسترون 

enterogastrone ويصل هذا الهرمون الى المعدة بنفس . اطي المبطن لالثني عشري من الغشاء المخ

لذا يعطي زيت الزيتون لالشخاص . على تثبيط عملها  ويعملالطريقة التي يصل بها هرمون الكاسترين 

 . gastric or duodenal ulcerرحة االثني عشري قالذين يعانون من القرحة المعدية او 

 

 Gastric motility of ruminants الحركة المعدية في المجترات

وتعتمد سرعة التقلص واالنبساط على مقدار ما . تتقلص عضالت الكرش بين الحين واآلخر         

وتقدر هذه السرعة بحوالي مرتين في الدقيقة قبل تناول الطعام ، وتزداد الى . يحتويه الكرش من المأكول 

على  ومن الممكن متابعة تقلصات الكرش وذلك بوضع قبضة اليد. حوالي ثالث مرات أثناء األكل 

الخاصرة اليسرى للحيوان او عن طريق استعمال السماعة الطبية وذلك بوضع فرص السماعة على 

دفع الحجاب الحاجز الى الجهة األمامية يالضلع السابع األيسر ، حيث أن الكرش، وال سيما عند امتالئه ، 
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يها التقلصات وتعد حركة الكرش والقلنسوة حركة معقدة تتابع ف. ، اي باتجاه القفص الصدري 

  -: وتبدأ الحركة كما يأتي . واالرتخاءات في مناطق مختلفة 

، هذا بويعق. وة بشكل حاد يؤدي الى دفع بعض السوائل الموجودة فيها الى الكرش نستتقلص القل       

بث تتقلص ح، يبدأ تقلص عضالت الكرش ،  لامالتقلص تقلص ثان ، واثناء هذا التقلص ، اي قبل اكت

االعمدة األمامية للكرش دافعة المحتويات القادمة من القلنسوة الى الجهة األمامية للكيس الظهري  عضالت

ويستمر تقلص االعمدة األمامية ثم يليه تقلص االعمدة األخرى ليشمل جدار الجزء الظهري من . للكرش 

الكرش ، وتعاد بعدها ترتخي عضالت اعمدة الجزء الظهري ويبدأ تقلص الجزء البطني من . الكرش 

 . الحركة مرة اخرى وهكذا 

 

  Rumination االجترار

مهيأ لتناول كميات في الحيوانات المجترة نالحظ ان هذا الجهاز عند دراسة تركيب الجهاز الهضمي      . 

وتعرض الى عمليات هضم تستغرق فترة  الكرشكبيرة من الطعام وبسرعة وتخزن المواد المأكولة في 

و عملية اعادة وه. جترار هو احدى هذه العمليات واال رىاطول مما هي عليه في الحيوانات االخ

على شكل دفعات الى الفم لغرض مضغها ثانية وبشكل جيد ، ومن ثم بلعها  قلنسونمحتويات الكرش وال

االجترار فعاليات ملية ويصطحب ع. عد الوالدة عملية طبيعية تبدأ عادة خالل األسبوع األول بوهي 

وتبدأ هذه الفعاليات . فسلجية متعددة تؤدي بالنتيجة الى سحب اللقمة من العدة ودفعها الى التجويف الفمي

وهذا بدوره يؤدی . بغلق المزمار مع جهد تنفس يؤدي الى تقلص الحجاب الحاجز واندفاعه الى الخلف 

 .الصدري والذي يشمل الجزء الصدري من المريء لی تخلخل الضغط في القفص ا

محتويات الكرش  squeezingأن انخفاض الضغط في هذه المناطق يؤدي الى سحب او عصر        

ويساعد في هذه العملية ارتخاء عضالت المريء . والقلنسوة عن طريق المريء الى التجويف الفمى 

تسمى هذه الحركة بالتحوي المعاكس للمريء وتقلص عضالته بطريقة معاكسة للحركة الطبيعية و

(antiperistaltic movements . ) كما تتقلص عضالت البطن مؤدية الى زيادة الضغط في الكرش

مقدار لقمة )وعند دخول كمية من المأكول الى المريء . والقلنسوة ودفع محتوياتها بسرعة الى المريء 

ك عن طريق تقلص عضالت االخدود المريئي والعضالت تغلق نهايته القريبة من المعدة وذل( واحدة 

عادة الى التجويف الفمي على كميات كبيرة من السوائل التي مالموجودة في تلك المنطقة وتحتوي اللقمة ال

تبلع مباشرة قبل عملية المضغ ، ويستغرق المضغ اثناء االجترار فترة اطول مما هو عليه اثناء األكل ، 

الى التجويف . ثوان تصل لقمة اخرى  0 - 0وبعد . دقيقة ، بعدها تبلع اللقمة  حيث يستغرق ما يقارب

 .الفمي ال عادة مضغها وبلعها وهكذا 

هناك بعض االختالف في اآلراء حول مصير اللقمة بعد اعادة بلعها اثناء االجترار ، فهناك رأي يقول      

اد السائد هو أن الجزء األكبر من اللقمة يدخل الى بان اللقمة تدخل مباشرة الى ام التالفيف ، لكن االعتق

ثالثة الى  وقد يعاد المأكول مرة. القسم االمامي من الكرش ، بينما يدخل الجزء القليل منها الى القلنسوة 

 .الموجودة في الكرش كميات السوائل الفم لغرض مضغه وهذا يعتمد على نوع الطعام ، وعلى  تجويف 

زيادة أو نقصان هذه  وتعتمد. ساعات يوميا  9ـ0الحيوان في االجترار  ما يستغرقةيتراوح معدل         

لزمنية التي يقضيها الحيوان في االجترار ا الفترة الفترة على نوع الطعام بصورة رئيسة ، حيث تكون 

وال ننسى أن . المركز اطول عندما يتناول االعشاب البابسة ، بينا تقصر هذه الفترة اثناء تناوله العلف 
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فهناك حيوانات متعودة ( . habit)هناك تباينا بين الحيوانات بالنسبة لعملية االجترار بسبب عادة الحيوان 

 .على االجترار اكثر من غيرها 

يتحكم في عملية االجترار عوامل عديدة اهمها سيطرة الجهاز العصبي الذاتي من خالل العصب        

 ىيؤدي الى تثبيط عملية االجترار وال( االيمن وااليسر ) التجارب ان قطع العصب البهم  فقد أثبتت. البهم 

،  anxietyوالقلق  painكما أن عملية االجترار تتوقف اثناء الخوف وااللم . حصر المأكول في الكرش 

 . وتقل اثناء و فترة الشبق

 

 intestine Function of the small                            وظيفة األمعاء الدقيقة

 التركيب الوظيفي لالمعاء الدقيقة 

Functional Structure of the small intestine 

يكون طول األمعاء الدقيقة في الحيوانات الحية اقصر مما هو عليه بعد الموت ، وذلك بسبب ارتخاء       

 .عضالتها مما يؤدي الى زيادة طولها 

وتقسم األمعاء الدقيقة .  االموجود بين الحيوانات بالنسبة لتركيب األمعاء الدقيقة محدود نسبيإن التباين      

 : الى ثالثة أجزاء وهي 

 . وهو الجزء القريب من المعدة  duodenumاالثنا عشري  .1

 . jejunumالصائم  .2

 .ويعد اطول األجزاء  ileumاللفائفی  .3

بعد هضم المأكول في المعدة يتحول الى كتلة متجانسة تندفع تدريجيا الى األمعاء وتسمى الكيموس         

chyme  .. ويبدأ اندفاع المأكول الى األمعاء في الخيول بعد امتالء ثلثي المعدة لكي يسمح بتناول كميات

ويختلف هذا . م المعدة وبهذا يستطيع الحصان تناول كميات من الطعام تعادل ضعف حج. اكثر من الطعام

عما هو عليه في الكالب مثال ، حيث يتناول الكلب طعامه ويبقى في المعدة لغرض مزجه بصورة جيدة 

مع العصارة المعدية ، وخالل هذه العملية بعبر الجزء السائل منه الى األمعاء وتبقى المواد الصلبة الجل 

من المنطقة البوابية تغلق الفتحة بين المعدة واألمعاء وعند اقتراب المواد الصلبة كالعظام مثال . هضمها 

 .عصي  وذلك بفعل منعکس

 

عند دخول الكيموس الى االمعاء يبدأ مزجه مع االفرازات التي تفرز من الغشاء المبطن لالمعاء ومن       

االمعاء  وتتأثر سرعة دخول الكيموس الى. الكبد  غدة البنكرياس كذلك مع مادة الصفراء التي تأتي من

ومن البديهي أن تعبر المادة السائلة بصورة اسرع من و . الطعام ومحتوياته  كيببعوامل عديدة منها تر

عملية دخول الكيموس الى  لىو أن هناك سيطرة عصبية هرمونية عوما تجدر االشارة اليه هنا ه. الصلبة 

 .األمعاء 
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  Motility of the small intestineحركة األمعاء الدقيقة 

يمكن مالحظة حركة األمعاء الدقيقة عن طريق تخدير الحيوان وفتح بطنه مشاهدة الحركة بصورة      

  -: وهناك ثالثة أنواع من حركات األمعاء الدقيقة وهي . مباشرة 

  peristaltic  movement حركة التحري  -1

   segmentation  movement  حركة التقطيع  -2

  pendular  movement              البندوليةالحركة  -3 

 ؟.الموضعية  villiباالضافة الى حركة الزغابات 

Peristaltic movement Segmentation movement Pendular movement 

 يوحركة التح

بطيئة وهي حركة . تؤدي حركة التحوي الى دفع محتويات األمعاء باتجاه االمعاء الغليظة والمستقيم       

وإن بطء الحركة يتيح الفرصة لهضم وامتصاص . سم في الدقيقة  0 - 1، وتقدر سرعتها بحوالي  انسبي

اكبر كمية من المواد الغذائية ، ويتم تنبيه الحركة في بداية دخول الكيموس الى االمعاء عن طريق االتساع 

تنبيه المستقبالت العصبية المنتشرة في الذي تحدثه هذه المواد في جدار األمعاء ، حيث يعمل االتساع على 

اء التي تنقل االحساس الى األلياف العضلية لالمعاء عن طريق اعصاب عالطبقة المخاطية المبطنة لالم

نعکس مويؤدي هذا ال(.  myenteric plexusضفيرة عضالت االمعاء )  وضفائر عصبية موضعية

الموجودة في جدار األمعاء امام منطقة االتساع  العصي الموضعي الى تقلص األلياف العضلية الدائرية

وبعد فترة تبدأ . وتسري موجة التقلص على طول األمعاء باتجاه االمعاء الغليظة (. أي من جهة المعدة )

الى انه اذا زاد اتساع االمعاء عن الحد الطبيعي يحدث العكس ومن المهم أن نشير . موجة ثانية وهكذا 

 . قفها حركة او تووهو تثبيط ال

ي معناه أنه من الممكن أن تحدث هذه التقلصات وإن السيطرة العصبية الموضعية على حركة التح     

حتى بعد عزل األمعاء عن العصب المبهم ، ولكن يجب أن ال ننسى بأن هذا العصب هو الذي ينظم هذه 

في موقع معين واعادة ي ، ولوحظ أن قطع األمعاء ولقد اجريت تجارب عديدة حول حركة التح الحركة 

خياطتها ال يؤثر على الحركة ، ولكن عند فصل جزء من األمعاء واعادة خياطته بصورة معكوسة فإن 

 .ذلك يؤدي الى توقف حركة التحوي 

 

 حركة التقطيع

تعمل هذه الحركة على مزج الكيموس مع العصارات الهضمية التي تفرز من الغشاء المبطن         

وتعمل أيضا على زيادة تماس الكيموس مع الجدار الداخلى . نكرياس ومع مادة الصفراء لالمعاء ومن الب

ا تساعد على جريان الدم واللمف في األوعية الشعرية الدموية ملالمعاء لغرض زيادة سرعة االمتصاص ک

األمعاء وتظهر . ويات االمعاء حتوال تؤثر هذه الحركة على دفع م واللمفية الموجودة في جدار األمعاء

اثناء هذه الحركة بشكل متموج ، بمعنى آخر تكون األمعاء مقسمة الى قطع منسقة على شكل خرزات ، 

وبعد بضع ثوان ينعكس (. 2 - 16شکل )أي منطقة تقلص تليها منطقة اتساع ثم تقلص واتساع وهكذا 

الحركة باستمرار ،  وتتناوب هذه. الوضع ، بحيث تتسع المنطقة المتقلصة وتتقلص المنطقة المتوسعة 
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وتعتمد على األلياف العضلية لالمعاء بصورة مباشرة وال دخل لالعصاب في السيطرة على هذه الحركة ، 

، حيث أن تخدير المستقبالت العصبية الموجودة في بطانة  myogenicأي أن التقلص عضلى المنشأ 

 .التقطيع األمعاء او قطع العصب المبهم عن االمعاء ال يؤثر على حركة

 

 مخطط يوضح حركة التقطيع في األمعاء -( :2 – 16)شكل 

 

 الحركة البندولية

. بشكل متناوب  وتقصر  االمعاء إلى األمام والى الخلف ، أي نستطيل  swingingی تأرجح هو        

وال . كما تساعد على االمتصاص . واالفرازات العصارات عمل هذه الحركة على مزج الكيموس مع تو

 وتعتمد أساسا على الحركة الذاتية لاللياف العضلية ، أي بمعنى آخر . تؤثر هذه الحركة على دفر االمعاء 

 .حركة التقطيع من حيث السيطرة تشابة 

 

 Villi movement  حركة الزغابات

عند متابعة حركة الزغابات يالحظ أن كل زغابة تقصر وتطول او بمعنى آخر تتقلص وترتخي على 

ويكون التقلص عادة سريعة ، بينما يكون االرتخاء . انفراد وال عالقة لها بالزغابات االخرى التي بجانبها 

بقة العضلية المخاطية وإن الذي يساعد في تقلص الزغابات وجود الياف عضلية ملساء متصلة بالط. بطيئا 

muscularis    mucosa   تكون حركة الزغابات في منطقتي االثني عشري والصائم اسرع مما هي

وتأتي أهمية حركة الزغابات في . وتعد حركتها في المنطقة االخيرة محدودة جدا . عليه في منطقة اللفائفي

 . افراغ محتوياتها الى الدم واللمف 

   Gastro - ileal reflex  اللفائفیالنعکس المعدي 

قبل أن نتطرق الى المنعکس العدي اللفائفي البد أن نشير الى أن عملية عبور محتويات األمعاء        

 ileocecalالدقيقة الى األمعاء الغليظة تتنظم بواسطة عاصرة تدعى بالعاصرة اللفائفية االعورية 
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sphincter  الواقعة عند منطقة التقاء اللفائفي باالعورcecum  . وإن وظيفة هذه المعاصرة في تحديد

وتعتمد كمية ما يعبر من محتويات األمعاء . عبور المحتويات ومنع رجوع محتويات االعور الى اللفائفي

ة او ممت؟ فهذا فاذا كان االعور متسع. الدقيقة الى االعور على كمية المواد الموجودة في األعور نفسه

 يمنع عبور المواد اليه ، ويتم ذلك نتيجة منعكس عصي موضعي ،

ي ، وهذا يؤدي الى عبور محتويات األمعاء وترتخي العاصرة عادة مع كل موجة من حركة التح      

وعندما يتناول الحيوان طعامه يؤدي دخول الطعام الى المعدة الى احداث . الدقيقة الى األمعاء الغليظة 

اذ أن دخول الطعام الى المعدة يؤدي الى تنبيه . منعکس عصى يدعى بالمنعكس المعدي اللفائفي 

 الىالمستقبالت العصبي الموجودة فيها والتي تنتقل عن طريق األعصاب الحسية الى مراكز معينة تؤدي 

رة المذكورة وعبور ي لالمعاء الدقيقة وال سيما في نهاية اللفائفي والى ارتخاء العاصوتنشيط حركة التح

 .كميات أكبر من محتويات األمعاء الدقيقة الى االعور 

 

 Şecretion of the small intestine  افرازات األمعاء الدقيقة

بالغدد المعوية يحتوي الغشاء المبطن لألمعاء الدقيقة بصورة عامة على عدد من الغدد تسمی        

intestinal glands or crypts of Lieberkiihn  وهي عبارة عن غدد انبوبية بسيطة تقع تحت

 succusوتسمى عصارة هذه الغدد باالفرازات المعوية أو عصارة االمعاء . الزغابات تاما وتفتح بينها 

entericusor intestinal juice .  اضافة الى هذه الغدد التي تنتشر على طول األمعاء الدقيقة ، يوجد

وتتكون .  duodenal glandsي نوع آخر من الغدد يدعى بغدد االثني عشري في منطقة االثني عشر

 .هذه الغدد من انابيب ملفوفة ومتفرعة تقع بين الزغابات ايضا ، وتفرز عصارتها في تجويف األمعاء 

و انزيمات تساعد . ةيتحتوي على مواد مخاط قاعدية تتكون االفرازات المعوية بصورة عامة من سوائل 

الذي يعمل على  enterokinaseة الهضم، وان أهم هذه األنزيمات هو أنزيم االنت وكاينيز في عملي

وتكمن أهمية قاعدية هذه االفرازات في معادلتها لحامضية . البنكرياس  -تنشيط االنزيمات القادمة من 

 . الكيموس اثناء خروجه من المعدة 

 

 Control of intestinal secretionالسيطرة على االفرازات المعوية 

نعکس ميعتبر وجود الكيموس في األمعاء الدقيقة حافزة لتنبيه االفرازات المعوية وذلك عن طريق ال     

العصي الموضعی و من خالل النهايات العصبية واالعصاب والضفائر الموجودة في تركيب جدار 

 . meissners  and myenteric plexuses   األمعاء

. الجهاز العصبي الذاتي بجزئيه الودي ونظير الودي على تنظيم حركة األمعاء وافرازاتهايسيطر       

ي من األمعاء نوكما هو معروف فإن العصب البهم يعصب المريء والمعدة واال معاء الدقيقة والجزء الدا

وعلى . قيقة وان تنبيه هذا العصب يؤدي الى زيادة افرازات الغدد الموجودة في األمعاء الد. الغليظة 

   .العكس من ذلك يؤدي تحفيز الجهاز العصبي الودي الى تثبيط هذه االفرازات 

 Pancreas  البنكرياس

يعد البنكرياس احدى الغدد الرئيسة في جسم الحيوان ، حيث يقع قرب االثني عشري امام الكلى        

من حيث التركيب ، حيث انه يتكون من  الغدد اللعابية وعند دراسة تركيبه نالحظ أنه يشبه بشكل أو بآخر
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 الخاليا وما متعددة متقاربة من بعضها البعض وإن كل فصيص مكون من عدد lobules فصيصات

تجويف من تجاويف هذه ويفتح كل . مجتمعة مع بعضها البعض لتشكل تجويفا مركزيا في وسط الفصيص 

وهكذا تلتقي القنوات االخيرة لتصب . البعض في قناة اوسع . وتلتقي هذه القنوات . النصيصات على قناة 

وتوجد في الثدييات قناة . في قناة اكيرا تصل الى القناة الرئيسة للبنكرياس التي تفتح في االثني عشري 

االنسان ، بينما توجد في الفصيلة الخيلية وفي والماعز  رئيسة واحدة كما هو الحال في األبقار واألغنام

 .والكالب قناتان رئيستان للبنكرياش 

 ampullaورة فاتر نببا تدعىتلتقي قناة البنكرياس وقناة الصفراء القادمة من الكبد ليشكال معا انيورة       

of Vater  وتتحكم في هذه الفتحة عاصرة تسمى بعاصرة اودي . التي تفتح في االثني عشري

sphincter of Oddi  (5 – 16 شكل  .)وقد يكون لكل قناة فتحة منفردة . 

 

 

 اتصاالت الكبد والمرارة والبنكرياس باالثني عشري -( : 5 – 11) شکل 

 

صيصات ، وتكون متجمعة مع فمنتشرة بين الصيصات ، توجد خاليا افرازية فاضافة الى وجود ال    

وتفرز الخاليا األخيرة هرمونات مهمة جدا .  isletsأو جزيرات  clustersبعضها البعض بشكل عناقيد 

  اللذان سوف نتطرق الى وظائفها في فصل اخر ،( االنسولين والكلوکاگون) في حياة الحيوان 

 :يستين همايقوم البنكرياس بصورة عامة بانجاز وظيفتين رئ

القنوات الى االمعاء  صيصات وتفرز عن طريقفافراز عصارة البنكرياس التي تتكون في ال .1

 .الدقيقة 
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 (.يعمل كغدة صماء )افراز الهرمونات الى الدم مباشرة  .2

فلو درسنا محتويات خاليا . وسوف نتطرق في هذا الفصل الى دور البنكرياس في عملية الهضم          

التي  zymogen granulesادق نالحظ أنها تحتوي على حبيبات مولدة لالنزيمات  الفصيصات بشكل

 .تشكل الجزء الرئيس من تركيب العصارة البنكرياسية 

 Composition of pancreatic juiceتركيب العصارة البنكرياسية 

لو تفحصنا العصارة البنكرياسية لوجدنا أنها تتكون من سائل رائق ، عديم اللون أو مصفر قليال،        

 وتتفاوت كمية هذه العصارة وتركيز . قاعدي التفاعل الحتوائه على كميات كبيرة من البيكربونات 

هو اقل مما في االنزيمات التي فيها باختالف الحيوانات ، حيث أن ما يفرز في المجترات بصورة عامة 

اذ يقدر حجم العصارة البنكرياسية التي تفرز في اليوم الواحد في . آكالت اللحوم أو في االنسان مثال 

ويتأثر افراز  .   لترمل، بينما تصل في االنسان أو الكالب الى اكثر من  266 - 066االغنام بحوالي 

مه ، وتأثيرات الجهاز العصبي الذاتي ، حيث العصارة البنكرياسية بعدة عوامل أهمها توفر الطعام من عد

 .يؤدي تحفيز العصب البهم الى زيادة حجم العصارة 

. تحتوي العصارة على انزيمات متعددة يستفاد منها لهضم البروتينات والكربوهيدرات والشحوم       

. وتتنشط وتتحول الى انزيمات فعالة داخل األمعاء الدقيقة  .وتكون هذه األنزيمات غير فعالة عند افرازها 

 والكيموتربسينوجين أو مولد trypsinogenومن هذه األنزيمات و التربسينوجين أو مولد التربسين 

والبروكاربوكسي ببتيديز أو مولد الكاربوكسي ببتيديز  chymotrypsinogenالكيموتربسين 

procarboxypeptidase- والنيوكلييزسnucleases  . وتعمل هذه االنزيمات االربع على هضم

وتحتوي العصارة البنكرياسية أيضا على انزيم االميليز . البروتينات بعد تحويلها الى انزيمات فعالة 

amylase  والمالتيزmaltase  . 

اخرى  زيماتهذا اضافة الى وجود ان. ضم الكاربو هيدرات و انزيم الاليبيز لهضم الشحوم هل         

وتحتوي . الكوليسترول استرات الذي يؤثر على  pancreatic esteraseالبنكرياسي  زييريستكاال

يد والبيكاربونات والكلور المنغيسيوم والكالسيوم و البوتاسيومرة على أبونات كثيرة كالصوديوم والعصا

HPOات و يتربوالك
2-

 .الى الزالل والكلوبيولين  اضافة،  4

التربسين في األمعاء أي الى ومن المهم جدا أن يتم تنشيط انزيم مولد التربسين غير الفعال وتحويله       

تحول الى انزيم فعال داخل قناة البنكرياس فانه يؤدي  ابعد مغادرة هذا االنزيم قناة البنكرياس ، حيث انه اذ

الحيوان ، ويتم تحويل انزيم مولد  الى هضم جدارها والي التهاب البنكرياس الحاد الذي قد يؤدي بحياة

الذي يفرز من الغشاء المبطن لالثني  enterokinaseالتربسين الى التربسين بوجود انزيم االنتيروكاينيز 

بواسطة الكول  االنتيروكاينيزويزداد افراز . ويساعد الكالسيوم في عملية التنشيط هذه . عشري 

لتربسين دورة مها في تحويل انزيم مولد الكيموتربسين الى ويلعب انزيم ا. يمين بانکربوزا كنينسيستو

شکل )كما يعمل التربسين على تحويل البروكاربوكسي ببتيديز الى کار بوکسي ببتيديز . الكيموتربسين 

16 – 9  .) 
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 تنشيط البروتييرس البنكرياسية في تجويف االثني عشري  -( : 9 -11) شکل 

وكما أشرنا سابقا ، تعمل هذه االنزيمات على هضم البروتينات وتحويلها الى حوامض أمينية تمتص       

وتعمل االنزيمات المسؤولة عن هضم الكاربوهيدرات على تحويلها إلى . عبر جدار األمعاء الدقيقة 

ا إلى حوامض كذلك يعمل انزيم الاليبيز على تحليل الشحوم وتحويله. سكريات أحادية يسهل امتصاصها 

ء لغرض امتصاصها ، وتزداد فعالية هذا االنزيم بوجود امالح ycerolوكليسيرول  fatty acidsشحمية 

 وسيمالك وهناك فائدة اساسية اخرى للعصارة البنكرياسية وهي تخفيف حامضية. الصفراء

 

 اRegulation of pancreathe secretion.  تنظيم االفراز البنكرياسی

وتتم هذه . عملية تكوين العصارة البنكرياسية وافرازها هي عملية مستمرة تزداد عند تناول الطعامأن       

- : الزيادة بطريقتين هما 

   Neural controlالسيطرة العصبية  .1

  Hormonal controlالسيطرة الهرمونية  .2

 السيطرة العصبية

يزداد افراز العصارة البنكرياسية عند تناول الطعام، حيث تعمل رائحة الطعام أو رؤيته أو تذوفه        

وتتم هذه الزيادة عن طريق منعکس عصي يلعب العصب المبهم فيه الدور . على زيادة هذه االفرازات 

. افرازات المعدة الرئيس وبالطريقة نفسها التي اشرنا اليها سابقا عند تناولنا لموضوع السيطرة على 

وتقترن زيادة . وتكون العصارة البنكرياسية في هذه الحالة اكثر لزوجة وغنية باالنزيمات الهضمية 

. االنزيمات باختفاء الحبيبات الموجودة في خاليا فصيصات البنكرياس المسؤولة عن تكوين األنزيمات 
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هم فإن المادة الكيمياوية الوسيطة وكما هو الحال في المواقع كافة التي يسيطر عليها العصب الب

mediator  ي األسيتيل كولين التي يمكن ابطال تأثيرها بواسطة هالتي تفرز من نهايات هذا العصب

 .ويؤدي دخول الطعام للمعدة الى استمرار تنبيه افراز العصارة .  atropineاألتروبين 

اضافة الى الدور الرئيس الذي يلعبه العصب المبهم في السيطرة العصبية على افرازات البنكرياس ،        

ومن المالحظ أن تنبيه هذه األعصاب . فإن األعصاب الحشوية تسيطر بشكل أو بآخر على هذه اإلفرازات 

من االعصاب و اعصاب  وهذا معناه أن هناك نوعين. دي أما الى زيادة هذه االفرازات أو الى تثبيطها يؤ

 ياسيؤدي تنبيهها الى توسيع األوعية الدموية الموجودة في البنکر cholinergic nerves| كولينية الفعل 

تضيبق ل عند تنبيهها علی متع noradrenergic nervesوزيادة افرازاته ، واعصاب نور ادينالية الفعل 

طرة العصبية على افرازات العصارة البنكرياسية ، إال وال تقلل من اهمية السي. االوعية وتثبيط االفرازات

 .أنها أقل أهمية من السيطرة الهرمونية 

 

  السيطرة الهرمونية

وافراز هرموني السيكريتين تکوين  تحفيزدي دخول الكيموس من المعدة إلى األمعاء الدقيقة الى ؤي       

secretin   والكول سيستوكنين ـ بانكريوزايمين( cholecystokinin - pancreozymin ( CCK 

مرضية الكيموس في حوما يزيد افراز هذه الهرمونات . عشري والصائم  لالثنيوذلك من الغشاء المبطن 

الشعرية  ويةوتدخل هذه الهرمونات بعد افرازها عن طريق األوعية الدم. الى األمعاء خولبداية د

تصل الى  حتى نيم الى جهاز الدوران البدثلى الكبد ، الموجودة في جدار األمعاء الى الدم لتصل ا

  . البنكرياس وافراز العصارة البنكرياسية فيزويعمل هذان الهرمونان على تح. البنكرياس 

گريتين يهرمون الس الهرمونين على انفراد ، نالحظ  عند دراسة مدى تأثير كل هر مون من هذين     

كبيرة من البيكربونات ، بينما تكون كمية  القوام تحتوي على كميات يؤدي الى افراز عصارة قاعدية مائية

ية المبطنة رلذا يعتقد ان تأثير هذا الهرمون يکون بصورة رئيسية على الخاليا الظها. األنزيمات فيها قليلة 

وأن تأثيره على الخاليا السنخية التي تشكل فصيصات . للقنوات الصغيرة الموجودة في البنكرياس 

، حيث  اويؤثر هرمون السيكريتين بصورة مباشرة على الخاليا المشار اليها سابق. كرياس محدود جدة البن

من البنكرياس في ضرع حيوان ما ، واعطائه حقن من  أثبتت التجارب والبحوث بأنه عند زرع قطعة

وأنه من الممكن . السيکريتين ، فإن ذلك يؤدي الى تحفيز خاليا قطعة البنكرياس الموجودة في الضرع 

 .جمع العصارة البنكرياسية من حلمة ذلك الضرع 

حفر ايضا افراز مادة يإضافة الى التأثير الرئيس للسكريتين على البنكرياس ، فإن هذا الهرمون      

 . الصفراء ، كما يحفز الغدد الموجودة في بطانة االثني عشري 

السنخية لفصيصات  وزامين فانه يؤثر على الخاليايانکر ب -اما بالنسبة لهرمون الكول سيستوکنين         

التأثير غنية باالنزيمات وأقل قاعدية مما هي عليه  لذلك تكون العصارة البنكرياسية تحت هذا. البنكرياس 

 -ومما يؤكد عمل الكول سيتوکنين . تأثير هرمون السيكريتين  -عندما يكون البنكرياس تحت 

حقن الحيوان بهذا الهرمون ، يقل عدد الحبيبات المولدة لالنزيمات الموجودة في انه عند  بانکريوزامين هو

مناظرة زايمين ويبانکر  - الخاليا السنخية للبنكرياس ، ويكون تركيب العصارة البنكرياسية تحت تاتر
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ه وان الفرق بين هذين التأثيرين هو ان. بشكل أو بآخر الى تركيب العصارة عند تحفيز العصب البهم 

 . کن تشبيط أو إيقاف تأثير العصب البهم وذلك باعطاء الحيوان مادة األتروبينيم

ن تقلص ميايزويبانکر -سبب هرمون الكول سيتوکنين يإضافة الى العمل المشار اليه فيما سبق ،        

 . بيط حركة المعدةثوعند تکونه بكميات كبيرة يؤدي الى . المرارة وزيادة افراز الصفراء 

أي اضطراب في عملية تكوين العصارة البنكرياسية أو افرازها سواء بسبب انسداد القنوات الفرعية أو إن 

القناة الرئيسة أو خلل في عملية تكوين العصارة ، فإن ذلك يؤدي الى إضطراب في عملية هضم المواد 

 .ا المواد الدهنية والبروتينية مالغذائية والسي

بنكرياسية وعدم افراز العصارة الى إرتفاع نسبة األنزيمات البنكرياسية في يؤدي إنسداد القناة ال      

البالزما ، حيث توجد طبيعية في البالزما كميات قليلة جدا من انزيمات االسبليز والاليبيز ومولدات 

، االنزيمات المسؤولة عن هضم البروتينات ، وترتفع نسبة هذه االنريمات بشكل واضح عند إنسداد القناة 

وتطرح كميات . مرة أكثر مما هو عليه في الوضع الطبيعي  26 - 26وقد يصل تركيزها في البالزما من 

ويعد إكتشاف زيادة هذه األنزيمات في البالزما تشخيصة . كبيرة من هذه األنزيمات عن طريق الكليتين 

 . لحاالت إنسداد القناة البنكرياسية 

 

 Collection of pancreatic juice  جمع العصارة البنكرياسية

دائمي في األثنی عشري ، حيث يتم  fistulaيمكن جمع العصارة البنكرياسية عن طريق عمل ناسور       

بط هذا األنبوب بقطرة تريوضع انبوب معدني في االثني عشري مقابل الفتحة الرئيسة لقناة البنكرياس ، و

ارة البنكرياسية دون التدخل أو إرباك العمل الطبيعي يكن عن طريقها سحب العص( catheter)مرنة 

 .للجهاز الهضمي 

 

 Functions of the liver وظائف الكبد

عد العضو الرئيس يد بإنجاز العديد من الوظائف والفعاليات الحيوية في الجسم ، حيث و بيقوم الك         

والبروتينية وخزن بعض الفيتامينات كفيتامين أ في عملية أيض وخزن المواد الكربوهيدراتية والدهنية و 

(A ) ۱۲وفيتامين ب (B12 )  كالزالل )وتأتي أهمينه في تكوين البروتينات الموجودة في البالزما

albumin ات نومعظم الكلوبوليgobulins  كما يعد. تکوين اليوريا ( والفايبرينوجين والبروثرومبين 

حمر عند بلوغها مرحلة معينة من العمر و في الحيوانات كافة ، كذلك ا في تحطيم كريات الدم الممه اموقع

 .كونه أحد المواقع الرئيسة لتكوين هذه الكريات في المراحل الجنينية 

 قدلقد أثبتت التجارب المختبرية بان إزالة الكبد تؤدي الى إنخفاض شديد مستوى السكر في الدم و و       

وريا في يويصاحب إنخفاض السكر إنخفاض في مستوى ال الحيوان يؤدي إنخفاض السكر هذا الى موت 

وذلك بسبب ارتفاع  jaundiceكما تؤدي إزالة الكبد الى اليرقان . األمينية  الحوامضالدم، وارتفاع في 

لي زيادة طرح هذه في البالزما وفي أنسجة الجسم بصورة عامة وا bilirubinمستوى صبغة البيليروبين 

كذلك يؤدي . عد الكبد المنفذ الرئيس لطرح هذه الصبغة خارج الجسميإذ . الصبغة عن طريق الكليتين 

ويؤثر هذا بشكل واضح على عملية تخثر الدم بسبب . إزالة الكبد الى إنخفاض شديد في بروتينات البالزما 

 .المسؤولين عن عملية التخثر  االنخفاض الشديد في تركيز البروثرومبين والفايبرينوجين
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إذا تطرقنا الى عمل الكبد وعالقته باالفرازات الصفراوية ، نالحظ أن أهمية هذه الوظيفة متأتية من       

كما أنها تحتوي على مواد تساعد في . حيث أن هذه األفرازات تخلص الجسم من بعض المواد الضارة 

 .عملية الهضم وخاصة هضم الدهون 

Biliary secretion                                                                          ألفرازات الصفراويةا      

 .إفرازات تسمى باألفرازات الصفراوية  liver parenchymal cellsتكون خاليا اللحمة في الكبد       

مائل الى االصفرار وذو مذاق مر ، يحتوي على مركبات .. وهي عبارة عن سائل لزج أخضر اللون 

ففي األغنام والماعز تقدر . وتختلف كمية ما يتكون من هذه األفرازات باختالف الحيوانات . عديدة 

النسان فتتراوح اما في ا. مل   0566مل في اليوم الواحد، بينما تقدر في الخيول بحوالي  1256بحوالي 

 .مل في اليوم الواحد 1666 - 256بين 

تحتوي الصفراء على الماء الذي يكون الجزء الرئيس من الصفراء ، وامالح الصفراء ، واصباغ        

وريا واال مالح الالعضوية والحوامض يوالدهون وال lecithinالصفراء ، والكوليستيرول والليسيثين 

وهناك فرق واضح بين . ومواد أخرى  alkaline phosphatase: ي الشحمية والفوسفاتيز القلو

وتلك التي تؤخذ من القنوات القادمة من الكبد  gallbladderمحتويات الصفراء التي تؤخد من المرارة 

إذ أن الصفراء الموجودة في المرارة تكون اكثر تركيزة بسبب امتصاص الماء من جدار المرارة . مباشرة 

تحتوي على كمية من المخاطين اكثر مما هي عليه في الصفراء التي تؤخذ من القنوات وأقل قاعدية و

 .القادمة من الكبد 

نصب االفرازات الصفراوية التي تتكون في خاليا الكبد في قنوات عديدة ، تتجمع فيما بعد لتصب في      

 left hepaticناة الكبدية اليسرى والق 8ht) hepatic ductقناتين رئيستين هما في القناة الكبدية اليمنى 

duct  . القناتان لتصبا معا في القناة الكبدية الرئيسة أو القناة المشتركة   انتاهوتلتقيcommon 

hepatic duct  وتلقي القناة األخيرة مع القناة القادمة من المرارة ( القناة الكيسيةcystic duct  ) لنشكال

وقبل أن . التي تفتح في االثني عشري common bile ductقناة واحدة تدعي بقناة الصفراء المشتركة 

وهناك . تفتح قناة الصفراء المشتركة في االثني عشري تلتقي عادة بقناة البنكرياس التي اشرنا اليها سابقة 

 .يلية خبعض الحيوانات ال تمتلك مرارة كما هو الحال في الفصيلة ال

 السيطرة على افراز الصفراء ووظيفة الصفراء

هناك تباين بين الحيوانات بالنسبة لعملية افراز الصفراء ، حيث أن االفراز يكون مستمرة في        

وال تؤثر عملية االجترار على افرازات الصفراء، بينها في . الحيوانات الحقلية ، ويزداد عند تناول الطعام 

وفي هذه الحالة . فتحة المشتركة للصفراء وعصارة البنكرياس مسدودة بين وجبات الطعام االنسان تكون ال

تخزن الصفراء في المرارة لحين بدء تناول الطعام ودخول الكيموس الى األمعاء الدقيقة ، حيث يعمل على 

الى تقلص  مين الذي أشرنا اليه سابقا ، حيث يؤدييبانکريوزا -تنبيه افراز هرمون الكول سيتوکنين 

ما تجدر االشارة اليه هو أن الحوامض الشحمية في مو. العضالت الملساء لجدار المرارة وزيادة اال فراز 

. االثني عشري ونواتج هضم البروتينات وايونات الكالسيوم كلها تؤدي الى تحفيز افراز هذا الهرمون 

ويزداد تكوين .  cholagoguesوتدعى المواد التي تؤدي الى تقلص المرارة بمدررات الصفراء 

باالضافة الى أن هرمون السيكريتين يزيد من محتوى الماء وايون . الصفراء عند تحفيز العصب المبهم

 . cholereticsوتدعى المواد التي تزيد من افراز الصفراء با . البيكاربونات في الصفراء 
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ی امالح الصوديوم بصورة هو.  bile saltsنبرز أهمية الصفراء من خالل وجود امالح الصفراء        

وحامض  glycocholic acidك يحامض الكاليکوکول)رئيسة وامالح البوتاسيوم لبعض الحوامض 

والتورين  glycineسين يالتي تتكون في الكبد وذلك باقتران الكال(  taurocholic acidالتورو کوليك 

taurine  مع حامض الكوليكcholic acid . 

ي تقليل الشد السطحي للكريات الدهنية الكبيرة وتجزئتها الى كرات هأن فائدة امالح الصفراء        

صغيرة لغرض زيادة المساحة السطحية للمواد الدهنية وتعريضها بشكل أوسع لتأثير أنزيم الاليبيز 

امالح  لتعماضافة الى ذلك . في حالة عدم وجود الصفراء اويصبح هضم المواد الدهنية صعي. لهضمها

األمعاء الدقيقة  وتساعد عند امتصاصها من جدار. الصفراء على تنشيط آنزيم الاليبيز في األمعاء الدقيقة 

، وهي عبارة  micellesالدهون لتكوين  الصفراء معوتتحد امالح . على تحفيز افراز الصفراء وزيادته 

 .لة امتصاص الدهون بسهو لهاعن معقدات ذائبة في الماء يمكن من خال

لبعض الفعاليات  يةعرض جأما بقية المواد الموجودة في الصفراء فأن أهميتها محدودة أو أنها نوات      

 bilirubin andالبيليروبين والبيليفيردين )الفسلجية التي تجري في الجسم، فاصباغ الصفراء 

biliverdin  )الكبد والجهاز وتطرح بشكل مستمر عن طريق  حمراءتنتج من تحطم كريات الدم ال

طرح من هذه األصباغ بصورة مباشرة على تركيزها في البالزما يما  ميةوتعتمد ک. الهضمي الى الخارج

وكذلك الحال بالنسبة . فأذا ازدادت ألي سبب من األسباب ازداد تركيزها في الصفراء والعكس صحيح . 

فأن تراكيزها في ( القلوي وغيرها الكوليستيرول والفوسفاتيز )لبقية المواد الموجودة في الصفراء 

وعادة ماتطرح الكميات الفائضة عن حاجة الجسم عن طريق . الصفراء تعتمد على تراكيزها في البالزما 

وأن جزءا من الكوليستيرول الذي يدخل األمعاء الدقيقة يمتص من جدارها ليعود الى جهاز . الصفراء

 .الى الخارج  الدوران والجزء المتبقي منه يخرج مع الفضالت

 

 Digestion and absorption of nutrient materials هضم المواد الغذائية وامتصاصها

بعد هضم المواد الغذائية بتأثير االنزيمات المشار اليها سابقا ، تتحول هذه المواد الى مركبات بسيطة       

وتعد األمعاء . خاليا الجسميسهل امتصاصها عبر جدار الجهاز الهضمي لتصل الى الدم ومن ثم الى 

وال ننسى بأن هناك مواد كثيرة . الدقيقة الموقع الرئيس المتصاص الغذاء المهضوم في الحيوانات كافة 

 .يمكن امتصاصها عبر جدار المعدة ، ومن هذه المواد الماء والكحول وبعض األدوية 

تعد ( الكرش والقلنسوة وام التالفيف)ت وقد أثبتت الدراسات بأن التجاويف األمامية لمعدة المجترا      

ا المتصاص امالح الصوديوم والبوتاسيوم وبعض الحوامض الشحمية ذات السالسل القصيرة مموقعا مه

ويتم في األمعاء الدقيقة امتصاص كميات . والكلوكوز وكذلك امتصاص کربونات وكلوريدات مواد عديدة 

ولكن  ومصدر هذا الماء هو ليس ماء الشرب أو الماء الموجود في المواد الغذائية ،. كبيرة من الماء 

کافرازات الغدد اللعابية والمعدة والبنكرياس والصفراء والغدد )معظمه يأتي عن طريق االفرازات 

ففي االنسان مثال تقدر كمية الماء التي تدخل الى جوف األمعاء بحوالي خمسة لترات ، يتم (. المعوية 

. لمحتويات الى االمعاء الغليظة منها في المعدة واألمعاء الدقيقة ، ويعبر الباقي مع بقية ا %96امتصاص 

والسكريات األحادية  امتصاص المواد المهضومة مثل الحوامض األمينية ام في األمعاء الدقيقة ايضتوي

monosaccharides  والكليسيرول وامالح الصوديوم والبوتاسيوم وغيرها ،  الشحميةوالحوامض

اء الى جهاز الدوران بطرق عديدة منها االنتشار وتدخل هذه المواد عبر جدار األمع. وكذلك الفيتامينات 
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diffusion  الذي تعتمد سرعته على تركيز المادة في تجويف األمعاء وفي الشعيرات الدموية الموجودة

وكلما كان التباين اكثر كلما زادت سرعة االنتشار من منطقة التركيز العالي الى منطقة . في الزغابات 

، وكذلك بواسطة  carrierحامل  ىالمراد بواسطة النقل الفعال الذي يحتاج الوتنتقل . التركيز الواطيء 

الذي يشمل التصاق المادة بالغشاء المخاطي لالمعاء واحاطة المادة  pinocytosisالشرب الخلوي 

وبعد أمتصاص المواد . وال بد أن نشير إلى أن عملية االمتصاص تتم دائما عن طريق الزغابات . بالغشاء

الى اوعية الكبد ومن ثمالى الدورة  portal veinئية المهضومة تنتقل عن طريق الوريد البابي الغذا

 . الدموية البدنية 

 

 Digestion and absorption of carbohydrates    هضم الكاربوهيدرات وامتصاصها

، وسكريات ثنائية  starchالحيوان بشكل سكربات متعددة أو نشأ  تكون الكاربوهيدرات التي يتنارها       

disaccharides  مثل المالتوز والسكروزsucrose  والالكتوزlactose يات احادية مثل ، وسكر

وتقوم األمعاء الدقيقة بامتصاص السكريات .  fructoseوالفركتوز  galactoseکتوز الكلوکوز والكاال

يتم  كريات أحادية بسيطة لكي األحادية فقط ، أما بقية السكريات فيجب هضمها وتحويلها إلى س

 .امتصاصها 

يبدأ هضم المواد الكاربوهيدراتية في كثير من الحيوانات في الفم تحت تأثير أنزيم اللعابين ، حيث      

وتستمر هذه العملية في األمعاء الدقيقة وذلك بتأثير انزيم االميليز . يتحول النشأ الى سكريات ثنائية 

كريات الثنائية الى سکريات احادية بتأثير العصارة المعوية ، حيث يعمل انزيم وتتحول الس. البنكرياسي 

على تحويل  lactaseعلى تحويل المالتوز الى كلوكوز ، ويعمل أنزيم الالكتيز  maltaseالمالتيز 

على تحويل السكروز الى كلوكوز  sucraseكريز سعمل أنزيم اليالالكتوز الى كلوكوز وكاالکتوز ، و

 .ز وفركتو

ي نكريات األحادية عبر غشاء الزغابات ، وتكون سرعة االمتصاص في الجزء الداستمتص ال      

proximal_ والجزء الوسطى من األمعاء الدقيقة اسرع مما هي عليه في الجر، القاصیdistal  . المسمى

باللفائفي ، ويجب أن نشير هنا إلى أن جميع الكريات األحادية يتم امتصاصها قبل أن تصل الى نهاية 

 وتجرى هذه العملية حتى ولو كان تركيزها في. وتتم عملية امتصاص السكريات بالنقل الفعال . ي ئفافالل

وتستمد . الى طاقةالفعال ل قالن ويحتاج. لكيموس أقل مما هو عليه في الخاليا الظهارية لألمعاء الدقيقة ا

ويتأثر . اليونات الصوديوم الى خارج الخلية الفعال هذه الطاقة بصورة غير مباشرة نتيجة للنقل 

حيث تؤدي زيادة هذه  ايونات الصوديوم الموجودة في تجويف األمعاء ،بكمية  تامتصاص بعض السكريا

أن الكلوكوز ويبدو ة االمتصاص قالى تسهيل عملية االمتصاص ، بينما يؤدي نقصانها الى اعا يونات اال

 (.7ـ16شکل )وايون الصوديوم يشتركان بنفس الحامل 
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 اآللية المفترضة لنقل الكلوكوز عبر الطهارة المعوية  -( :7ـ11) شکل 

، وبذلك تنتقل هذه األيونات الى الخلية باتجاه  االصوديوم داخل الخلية منخفضونات ييكون تركيز ا       

بعدها تنتقل . ون الصوديوم الى داخل الخلية الظهارية لالمعاءيوينتقل الكلوکوز مع ا. التدرج التركيزي لها

م الى ثاللي ونات الصوديوم الى الفسح الموجودة بين الخاليا، بينما ينتقل الكلوکوز الى السائل الخيا

 .الشعيرات الدموية

وينتقل الكاالکتوز بنفس اآللية المذكورة سابقة ، بينما ينتقل الفركتور عن طريق حامل آخر ، ويكون     

 facilitatedامتصاصه مستقال عن امتصاص الكلوكوز والكاالکتوز  وينتقل بعملية االنتشار الميسر 

diffusion ماسية خكريات اليباما الpentoses  ويزداد امتصاص . فيتم امتصاصها بعملية االنتشار

، ويقل في حاالت  hyperthyroidismفي حاالت فرط الدرقيةة السكريات االحادي

 .hypothyroidismنقصالدرقية

 

    Digestion and absorption of proteinهضم البروتينات وامتصاصها 

منها يأتي من المواد الغذائية التي يتناولها الحيوان ، وقسم منها م سإن مصادر البروتينات متعددة ، فق      

بأتي ضمن محتويات االفرازات التي تفرز من الغدد على طول الجهاز الهضمي ، والقسم اآلخر يأتي من 

 .الهضمي  الخاليا الظهارية المتحطمة التي تبطن الجهاز

على تحويل  تاثير انزيم الببسين والذي يعملان و تبدأ عملية هضم البروتينات في المعدة تحت      

وتتم هذه العملية في وسط شديد الحموضية ، أي عند وجود الكيموس . البروتينات الى ببتيدات متعددة 

داخل المعدة ، لذلك تتوقف هذه العملية عند دخول الكيموس الى األمعاء الدقيقة وتعرضه الى وسط قاعدي 

اذ أن انزيمات التربسين والكيموتربسين . هضم المواد البروتينية إال أن هذا ليس معناه توقف . 

التي تفرز ضمن العصارة البنكرياسية تعمل ايضا على تحويل المواد البروتينية  زوالكاربوكسي ببتيدي

ويقوم البيسين بتجزئة األواصر الموجودة بين الحوامض األمينية . بصورة عامة الى حوامض أمينية 
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والحوامض األمينية األخرى اما (. کالتايروسيين والفنيل االنين) aromatic amino acidsاألروماتية 

للبيبتيدات  interior peptide bondsالتربسين والكيموتربسين فيؤثران على االواصر الببتيدية الداخلية 

بوكسيلية للببتيدات ، بينما يقوم الكاربوكسي ببتيديز بتجزئة الحوامض االمينية الموجودة في النهايات الكار

. 

تمتص الحوامض األمينية عبر الزغابات بسهولة ، لذلك نالحظ زيادة مستوى الحوامض األمينية         

وجد أربعة أنظمة منفصلة لنقل الحوامض تو. في الدم بعد تناول الحيوان وجبات تحتوي على البروتينات 

والثاني لنقل الحوامض األمينية القاعدية ، والثالث لنقل لنقل الحوامض األمنية التعادلة ، " األمينية ، األول

سين ، والرابع لنقل الحوامض االمينية ثنائية الكاربوکبل مثل يالبرولين والهايدروكسي برولين والكال: 

وإن طريقة امتصاص الحوامض األمينية تناظر امتصاص السكريات . حامض الكلوتاميك واالسبارتيك

بعد ذلك تنتقل . ونات الصوديوم يويقترن امتصاص الحوامض األمينية بنقل ا. الفعال األحادية ، أي بالنقل 

الحوامض األمينية الممتصة من خاليا الغشاء المخاطي الى االوعية الشعرية الدموية الموجودة في 

ضا ، الموجودة في الزغابات أي lactealويدخل القليل منها الى االوعية اللمفاوية الدقيقة . غابات زال

 ( .االثنی عشری)وتمتص معظم الحوامض األمينية في الجزء الداني من األمعاء الدقيقة 

 

 Digestion and absorption of fatهضم الدهون وامتصاصها  

البنكرياسي الذي يعد من أكثر  انزيم الاليبيزتأثير  -يبدأ هضم الدهون الحقيقي في االثني عشري تحت     

المعدية على انزيم الاليبيز أيضا إال أن أهميته  عصارةوتحتوي ال. األنزيمات اهمية في هذه العملية 

امالح الصفراء دورة رئيسة في عملية هضم الدهون ، حيث تعمل كما وتلعب . االفسلجية محدودة جد

بعملية تدعي صغيرة  نية الكبيرة وتجزئتها الى كريات على تقليل الشد السطحي للكريات الدهسابقا اشرنا 

وبهذا تزدا المساحة السطحية للدهون وبزداد تعرضها (. 8 - 16شکل ) emulsificationاالستحالب 

وتعمل .  monoglyceridesلتأثير الاليبيز ، ويتم تحويلها الى حوامض شحمية وكليسيريدات احادية 

هذا وب الحوامض الشحمية المتكونة في هذه العملية على اإلسراع في تجزئة الكريات الدهنية الصغيرة 

 وتتحد امالح الصفراء مع الدهون لتكوين. تساعد في سرعة عملية هضم الدهون 
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 طط يوضح امتصاص الدهونخم -: (  8 – 11) شکل 

 

 micelles .  حيث  امتصاص الصفراءالدهون المهضومة مستقال عن امتصاص امالح اص متصاويكون

الدهون بصورة رئيسة في الجزء العلوي من الصائم ، بينا امالح الصفراء في الجزء السفلي من تمتص 

وتختلف طريقة انتصاص الدهون عما هي عليه في السكريات األحادية والحوامض األمينية ، . اللفائفی 

 .المواد الى نقل فعال ، بل تنتقل بطريقة االنتشارحيث ال تحتاج هذه 

وحال ء االى الخاليا الظهارية لالمع micellesتنتقل الحوامض الشحمية والكليسيريدات األحادية من       

تحت تأثير بعض االنزيمات  triglyceridesدخولها تتحد مرة أخرى لتكوين الكليسيريدات الثالثية 

وتتجمع هذه الكليسيريدات الثالثية مع بعضها البعض مكونة قطيرات دهنية . الموجودة في هذه الخاليا 

وتحاط هذه القطيرات بطبقة من الدهون الفسفورية . تكبر في الحجم عند مرورها داخل الخلية 

لتي تدخل األوعية اللمفاوية الدقيقة ا chylomicronsوالبروتينات وبذلك تتكون الكايلوميکرونات 

ويعبر جزء من (. 8 -. 16شکل ) الموجودة في الزغابات ، حيث تنتقل بعدها الى الجهاز اللمفاوي 

 .الحوامض الشحمية إلى الدم عن طريق الشعيرات الدموية الموجودة في الزغابات 

وجود الصفراء والحوامض الشحمية  فأنه يمتص بسهولة من األمعاء الدقيقة في حالة أما الكوليستيرول

ويرتبط . ويتم امتصاص الكوليستيرول في الجزء القاصي من اللفائفي . والعصارة البنكرياسية 
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وما تجدر . كوليستيرول الممتص بالكابلوميکرونات التي تدخل الى الدم عن طريق االوعية اللمفاوية ال

 . exocytosisلية عمالظهارية لالمعاء ب ليةختخرج من ال. االشارة اليه أن الكايلوميکرونات

تؤدي ازالة البنكرياس في الحيوانات الى صعوبة هضم الدهون ، ويكون البراز و في هذه الحالة       

ويعود سبب هذا االسهال  .  steatorrheaالدهني وتعرف هذه الحالة باالسهال . ني اللون يدهنيا وط

ومن األسباب االخرى لالسهال الدهني حدوث خلل في . بصورة جزئية الى فقدان انزيم الاليبيز 

 .امتصاص امالح الصفراء من الجزء القاصي للفائفي 

 

 Absorption of vitaminsامتصاص الفيتامينات     

الغشاء المبطن لالمعاء الدقيقة ، إال أن هناك عددا من تمتص الفيتامينات الذائية في الماء بسهولة عبر      

تحتاج الى امالح الصفراء لغرض امتصاصها ( ; E , D , A K)الفيتامينات التي تكون ذائبة في الدهون 

ص معظم تمتو. وأن أي اضطراب في افرازات الصفراء يؤدي الى قلة امتصاس هذه الفيتامينات . 

 .يمتص في اللفائفی  12من األمعاء الدقيقة ، غير أن فيتامين ب الفيتامينات في الجزء العلوي 

 

 function of the large Intestineوظيفة األمعاء الغليظة 

 : تقسم األمعاء الغليظة بصورة عامة الى قسمين رئيسين هما

ترکيب جدار األمعاء  سة وعند درا.  rectumالذي ينتهي بالمستقيم  colonوالقولون  cecumاالعور 

ويبطن األمعاء . عضالت األمعاء الدقيقة باتخرنالحظ أنه يتكون من عضالت ملساء تناظر بشكل أو 

الغليظة غشاء مخاطي يحتوي على عدد الغدد المخاطية التي تفرز سائال رائقة مخاطية خالية من 

 .األنزيمات 

فالجهاز العصبي ي بجزئيه الودي ونظير الود ينظم عمل األمعاء الغليظة الجهاز العصبي الذاتي     

لعمل األمعاء الغليظة كما هو الحال بالنسبة الالمعاء الدقيقة ، بينما يعمل الجهاز العصبي ا الودي يعد مثبط

وعند تفحص االعصاب نظيرة الودي التي تعصب األمعاء الغليظة نالحظ أن . نظير الودي عكس ذلك 

عصاب العجزية التي تخرج من القطع العجزية الثانية والثالثة وذلك عن الجزء األكبر منها معصب باال

أما األعصاب . طريق العصب الحوضي ، بينما يعصب العصب المبهم الجزء الداني من األمعاء الغليظة 

 .الودية فأنها تخرج من القطع القطنية للحبل الشوكي 

في عملها بين  ات المختلفة نالحظ أن هناك تفاوتعند استعراض وظيفة األمعاء الغليظة في الحيوانا      

 افاالمعاء الغليظة تعد مخزن. هذه الحيوانات على عكس ما هو موجود بالنسبة لوظيفة األمعاء الدقيقة 

كما يتم في هذا الموقع امتصاص الماء . للمواد غير المهضومة أو الفضالت التي تأتي من األمعاء الدقيقة 

وهناك خصوصية بالنسبة الكالت االعشاب ، وبصورة . حدث في الحيوانات كافة واالمالح ، وهذا ما ي

وأن لها القابلية . لية ، حيث يتم هضم الكثير من المواد الغذائية في األمعاء الغليظة خيخاصة في الفصيلة ال

معاء الغليظة على امتصاص المواد الغذائية الناتجة عن عملية الهضم ، بينها ال يوجد مثل هذا العمل في األ

لذا ففي الحيوانات آكلة االعشاب البد من وجود منطقة في .  اآلكالت اللحوم ، وان وجد فيكون محدود

وتتم هذه العملية في المجترات بصورة رئيسة . ميرها خالجهاز الهضمي تقوم بسحق الياف االعشاب وت

 .هذه العمليات في الفصيلة الخيلية في الكرش ، بينما تكون األمعاء الغليظة الموقع المناسب لمثل 
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 عملية الهضم في األمعاء الغليظة

Digestive process in the large intestine 

ا ذکرنا في آكلة االعشاب وال سيما في الفصيلة الخيلية ، تدخل كميات كبيرة من المواد غير مک          

وال بد أن نشير هنا إلى أن  .المكتملة الهضم وغير المهضومة من األمعاء الدقيقة الى االمعاء الغليظة 

المواد الى األمعاء  الدقيقة واالعور ، وأن عملها هو تنظيم دخول هناك عاصرة تفصل بين نهاية األمعاء

: ومن هذه التأثيرات . وتعرض هذه المواد الي تأثيرات عديدة أثناء وجودها في الموقع االخير . الغليظة 

تأثير االنزيمات التي تفرز في تجويف األمعاء الدقيقة والتي تدخل مع المواد الى األمعاء الغليظة ، حيث 

كما تعمل الجراثيم واألوالي على هضم هذه المواد . د الغذائيةتستمر هذه األنزيمات بعملها وذلك بضم الموا

وتؤثر الجراثيم بصورة رئيسة على المواد الكربوهيدراتية ، وينتج من تأثير الجراثيم واألوالي على . 

 volatile fatty acidsالسليلوز والمواد الكربوهيدرائية األخرى مزيج من الحوامض الشحمية المتطايرة 

وتؤثر هذه الجراثيم .  butyricوالبيوتيريك  propionicوالبروبيونيك  acetic acidلخليك مثل حامض ا

ونتجة لتأثير الجراثيم على المواد . B complexوتقوم بتکوين فيتامين ب العقد . ايضا على البروتينات

اوكسيد الكاربون ا سبق ، يتكون في األمعاء الغليظة مزيج من الغازات التي تضم غاز ثاني مالمذكورة في

ويخرج قسم من هذه الغازات عن . ان وكميات قليلة من الهيدروجين واالوكسجين والنيتروجين ثيموال

طريق فتحة الشرج ، ويمتص القسم االخر من جدار األمعاء الغليظة ، حيث يدخل الى الدم ويطرح عن 

 .طريق الرئتين 

فإن عملية الهضم التي تتم في األمعاء الغليظة تكون  أما في الحيوانات آكلة اللحوم واالنسان ،        

وتعمل . وتؤثر الجراثيم أيضا على محتويات األمعاء في هذا الموقع . محدودة كما أشرنا الى ذلك سابقا 

ويبدو أن الجراثيم المعوية قد تلعب دورا في ايض . Kعلى تكوين فيتامين ب المعقد وفيتامين 

التي يكون  neomycinبعض المضادات الحياتية كالنيومايسين  الكوليستيرول ، حيث لوحظ أن

 .امتصاصها ضعيفا في األمعاء تؤثر على هذه الجراثيم وتؤدي الى انخفاض الكوليستيرول في بالزما الدم 

 

 Motility of the large intestine حركة األمعاء الغليظة

منتظمة وبطيئة اذا ما قورنت بحركة األمعاء  تكون حركة األمعاء الغليظة بصورة عامة حركة غير       

ي والتي تكون بطيئة ولكنها قوية تؤدي الى دفع محتويات وي حركة التحهالدقيقة ، فالحركة الرئيسة 

مرات في الدقيقة الواحدة  0 - 2وتتراوح سرعة هذه الحركة في االنسان من . األمعاء الغليظة الى المستقيم

اذ . عندما يتناول الحيوان طعامه ( أي تزداد سرعتها وقوة تقلص العضالت )ي ووتنشط حركة التح.

 - gastro القولوني –يؤدي دخول الطعام إلى المعدة الى تحفيز منعکس عصبي يسمي المنعکس المعدي 

colic reflex  . وهناك حركة . ويكون هذا المنعکس أكثر وضوحا في االطفال والحيوانات الصغيرة

تعمل على تأخير اندفاع  antiperistaltic movementعاء الغليظة معاكسة لحركة التحوي أخرى لالم

. الخارج الفضالت باتجاه المستقيم لغرض امتصاص أكبر كمية من الماء والمواد األخرى قبل طرحها الى

وتكون هذه الحركة نشطة في    sacculation movementكما توجد حركة تدعى بالحركة التكيسية 

وإن فائدة . أو بأخر الحركة البندولية لالمعاء الدقيقة بشكل ألمعاء الغليظة للفصيلة الخيلية ، وهي تناظر ا

 .المواد المحتويات وتعريضها للغشاء المبطن لهذه االمعاء بغية زيادة امتصاص هي مزج هذه الحركة
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 Defecationالتغوط 

الشد الى تنبيه  ع اواسويؤدي هذا االت. الفضالت اليه يتسع المستقيم عند دفع كمية كبيرة من         

وينتج عن هذا المنعکس تفضية المستقيم  . defecation reflexمنعکس عصي يدعى بمنعكس التغوط 

يبدأ هذا المنعکس بتنبيه المستقبالت العصبية الموجودة في جدار  .والقسم األخير من القولون الى الخارج 

ثم ينتقل هذا االحساس من هذه المستقبالت عن طريق االلياف . الئه بالفضالت المستقيم وذلك بسبب امت

وتصدر من هذه . العصبية الحسية الى المراكز العصبية الموجودة في القطع العجزية للحبل الشوكي 

المراكز نبضات عصبية تصل عن طريق االعصاب العجزية نظيرة الودي الى الجزء األخير من القولون 

ستقيم ، حيث تتقلص عضالت هذه األجزاء من األمعاء الغليظة وتؤدي الى دفع الفضالت الى والى الم

كما تعمل هذه التنبيهات في الوقت نفسه على ارتخاء عضالت العاصرة الشرجية الداخلية . الخارج 

internal anal sphincter  ويتم في الوقت ذاته ارتخاء عضالت العاصرة الشرجية الخارجية ،

external anal sphicter  وتقلص العضلة المسماة برافعة الشرجlevator ani  وبهذا تخرج ،

ومن األمور األساسية في عملية التغوط تقلص عضالت البطن . الفضالت الى الخارج عن طريق الشرج 

التجويف وتؤدي هذه االمور الى زيادة الضغط في . واندفاع الحجاب الحاجز الى الخلف وانسداد المزمار 

ومن المهم أن نشير هنا إلى أنه من الممكن . البطني مما يساعد على سهولة دفع الفضالت الى الخارج

وهذا يعني أن االحساس بالتغوط يصل الى . تثبيط منعكس التغوط من المراكز العصبية العليا في الدماغ 

 . عن طريق الحزم العصبية الصاعدة  المراكز العصبية في الدماغ

 

 ة النيتروجين في المجتراتدور

فادة من قليلة ، يقوم الحيوان عندئذ باال عندما تكون المواد البروتينية الموجودة في غذاء المجترات      

أما في الحيوانات االخرى فإن اليوريا تطرح بعد تكوينها عن طريق . اليوريا لتكوين مواد بروتينية جديدة 

 . الكليتين الى الخارج

الموجود في افرازات الغدد  يمن النيتروجين الكل %76 – 06نيتروجين اليوريا حوالي  شكلي       

االحياء المجهرية في الكرش بتجزئة  تكون الذي ي dreaseويقوم انزيم اليوربيز . النكفية للمجترات 

ونتيجة لذلك تنتقل . اليوريا الى االمونيا وثاني اوكسيد الكاربون وبذلك تقل كمية اليوريا في الكرش 

وعليه يمكن القول بأن مصدر النيتروجين في الكرش هو اليوريا الموجودة . اليوريا من الدم الى الكرش 

دمة من الدم ، باالضافة الى النيتروجين الموجود في الغذاء ، وتقوم في افرازات الغدد النكفية وتلك القا

وتمر هذه . األحياء المجهرية الموجودة في الكرش باستخدام النيتروجين في تكوين بروتينات جديدة

األحياء المجهرية الى أم التالفيف ، ثم الى النفحة ، حيث يتم هضمها لغرض االفادة من بروتيناتها في 

وتدعى عملية اعادة  .نمو واصالح األنسجة والمحافظة على احتياطي الجسم من البروتينات عملية ال

حيث  protein regeneration cycleدوران اليوريا الى الكرش في المجترات بدورة تجديد البروتين 

تينات تشمل استخدام اليوريا من قبل األحياء المجهرية في صنع بروتينات جديدة ، ثم تجزئة هذه البرو

بعدها تؤيض هذه الحوامض االمينية . وتحرير الحوامض األمينية التي يتم امتصاصها في القناة الهضمية 

وتدخل هذه اليوريا مرة أخرى الى الكرش لغرض استعمالها . في األنسجة ، ونتيجة لذلك تتكون اليوريا 

 (.9 - 16شكل )مرة أخرى 
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 المجتراتدورة النتروجين في  -: ( 9 – 11) شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 


