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I.  الجهاز الهضمً واألنبوب الهضمً لدى اإلنسان 

 

II. ضم؟  لهكٌف ٌتم ا

 : علً مستىي الفم 

A. المٌكانٌكٌة التحوالت 

  .األسنانوذلك بواسطة .  داخل الفم إلى عملٌة القطع، التمزٌق ثم الطحناألغذٌةتتعرض  -

 لالبتالع قابلة لقمة غذائٌة إلى األغذٌةفً نهاٌة عملٌة المضغ تتحول  - . باللعاب و تحرٌكها بواسطة اللساناألغذٌةٌتم مزج  -

  

 الهضم و الجهاز الهضمي

  عند اإلنسان
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B. الكٌمٌائٌة التحوالت 

، مما يدل على أن بعض مكونات األول مختلف عن المذاق بمذاق حلوعند مضغ قطعة خبز لبضع دقائق نحس   :مالحظة *

 . باللعاباختالطهاالخبر تعرضت للتحول عند 

 

  :تعرٌفات -

 - . ذات المصدر النباتً كالخبر، الموز، البطاطس و غٌرهااألغذٌةهً جزٌئات سكرٌة ضخمة توجد بكثرة فً مجموعة من : النشا 

 . بواسطة الماء الٌوديباألغذٌةٌتم الكشف عن وجود النشا 

 األمالحو  ( 98 %)ٌتكون اللعاب من الماء  .سائل لزج ٌفرز فً مستوى الفم بكٌفٌة مستمرة بواسطة الغدد اللعابٌة: اللعاب 

  .)مادة مخاطٌة (و الموسٌن  ( 0,1 % )المعدنٌة و النشواز اللعابً 

من أٌن أتى المالتوز و الكلٌكوز ؟ : تساؤالت - أ

 . باللعاباختالطهربما تحول النشا إلى مالتوز و كلٌكوز بعد : فرضٌة - ب

 مناولة:  الكشف عن هضم النشاتجربة-  - ج
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نستنتج أن األغذٌة تخضع للمضغ بواسطة األسنان وتمتزج باللعاب الذي ٌحتوي على أنزٌم النشواز اللعابً فٌتفاعل بالتالً النشا  

 :مع هذا األنزٌم

 

 

 

 

 

 

حٌث ٌتم تفكٌك  , الحلمأةنالحظ أن األنزٌم ال ٌدخل فً التفاعل وإنما ٌعتبر بمثابة محفز لحدوث التفاعل وٌسمى هذا التفاعل  

 جزئٌة الكلٌكوز الكبٌرة الى جرٌئة بسٌطة تدعى المالتوز وتحتوي هذه االخٌرة على جرٌئتٌن من الكلٌكوز

 : علً مستىي المعدة 

تخضع األغذٌة للمضغ لهضم مٌكانٌكً بفضل تقلصات جدار المعدة وتمتزج بالعصارة المعدٌة المفرزة من طرف المعدٌة المجهرٌة 

 أو البٌسٌن هذا األنزٌم ال ٌكون فعاال إال بالوسط الحمضً وهً نفس 1لجدار المعدة وتضم هذه العصارة أنزٌم ٌدعى البروتٌاز

 .الظروف المتوفرة داخل المعدة

 بٌنما األنزٌم ٌلعب دور المحفز فقط  (البروتٌدات فً هذه الحالة  )التفاعل ٌحدث دائما بٌن جزئٌات الماء وجزئٌات األغذٌة 
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 : علً مستىي المعي الدقيق 

فً هذه المرحلة تمتزج األغذٌة مع العصارة البنكرٌاسٌة التً ٌفرزها البنكرٌاس والعصارة المعوٌة التً ٌفرزها  غدد جدار المعً 

 :الدقٌق  والصفراء التً تفرزها الخالٌا الكبدٌة وبالتالً تحدث عدة تحوالت كٌمٌائٌة نذكر منها 

  : 1التفاعل 

وٌتنج عن هذا التفاعل جزٌئات دقٌقة  (الحلمأة )خالل هذا التفاعل تتفاعل جزئٌات المالتوز مع الماء بتحفٌز من أنزٌم المالتاز 

 .تسمى الكلٌكوز
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  دور المحفز لهذه التفاعالت2تحدث التفاعالت بٌن عدٌد البٌبتٌد وجزٌئات الماء بٌنما ٌلعب أنزٌم البروتٌاز   :2التفاعل 

 

 

 
 جزئٌات األحماض األمٌنٌة هً أصغر جزئٌة بروتٌدٌة

  : 3التفاعل 

 .خالل هذا التفاعل تختلط القطرات الدهنٌة الكبٌرة مع الصفراء وتتعرض لعملٌة اإلستحالب فتتفكك إلى جزئٌات دهنٌة صغٌرة
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بعد استحالب قطرات الدهون الكبٌرة فإن أنزٌم اللٌباز ٌحفز تفاعل الماء  مع الجزئٌات الدهنٌة الصغٌرة الناتجة عن هذا االستحالب  

 وفق التفاعل الموضح أسفله 

 

 

 
 


