
הומיאוסטאזיס -מערכת העיכול  הומיאוסטאזיס -מערכת העיכול 

חומרים להם זקוק הגוף במזון •

 מערכות עיכול ביצורים פשוטים•

,  קיבה,ושת,  פה – מערכת העי כול באדם   •

מעי גס,     מעי דק

 אברים ה מסייעים ל מערכת ה עיכול•

 טבלת סיכום אנזימ י הע יכול•

 יהודית שילה



Essential NutrientsEssential Nutrients

•• 8 Amino Acids8 Amino Acids:
tyrptophan methionine valine 

threonine phenylalanine leucine
isoleucine lysine

(histidine is essential for infants)

•• Fatty acidsFatty acids: membrane structure
unsaturated; linoleic acid

•• 13 Vitamins13 Vitamins: coenzymes
Fat-soluble: vitamins A, D, E, & K

Water-soluble: B complex,Vitamin C

•• MineralsMinerals: building materials, cofactors
Ca, P, S, K, Cl, Fe, Mg, Zn, I, Na, 

חומרים חיוניים לגוף



Essential amino acids from a vegetarian diet.Essential amino acids from a vegetarian diet. חיוניות ממזונות שוניםאמיניות חומצות

 החומצות הח יוניות  לאדם בוגר8

תירס ושאר

דגניים

שעועית ושאר

קיטניות



י בועית מזון "עעכול 



Intracellular digestion in Intracellular digestion in ParameciumParameciumבועית מזון אצל  ס נדלית



EExtracellular xtracellular digestion in a digestion in a gastrovascular gastrovascular cavity.cavity.עיכול חוץ תאי אצל הידרה

דפנייה -טרף 



Alimentary CanalAlimentary Canal ח "בבעמערכת עיכול



Complete digestive tract of a molluskComplete digestive tract of a molluskמערכת עיכול בשבלול



Ruminant digestionRuminant digestionמערכת עיכול של מעלי גירה

ושת

תסיסה
קיבת מעבר

מעי גריסה

אנזימים



The Human The Human 
Digestive SystemDigestive System

מערכת העיכול

באדם

בלוטות רוק
ושת

כבד

מעי 
דק

תריסריון
מעי גס

מעי ישר פי

הטבעת

כיס 
מרה

הגדלה וחתך

מעי גס
קיבה

לבלב

מעי

עיור

תוספתן



שן טיפוס ית

במבנה  דומה לעצם  עטוף בש כבת אמיילדנטין  

אמייל
רקמה רירית
של הלסת לבלייהכתר חשוף 

שורש בתוך הלסת

תעלת השן

דנטין

מלט
קרום הגנה
של השן

עצם



חלוקת השיניים ביונקים

טוחנות אחוריות, טוחנות קדמיות, ניבים, חותכות



From mouth to stomach:  the From mouth to stomach:  the swalling swalling 
reflex and esophageal peristalsisreflex and esophageal peristalsis

פר יסטל טית בליעה  והולכה רפלכ ס  –מהפה  לקיבה 

לשון

בית בליעה

לוע

לריאות לקיבה

גוש מזון

סוגר מורם

קנה נשימה ושת

שריר ושת
מכווץ

שריר ושת
משתחרר

קיבה



Chemical DigestionChemical Digestionעיכול כימי

קיבה

חלקי
מזון

מיצי קיבה

שטח פני הקיבהשוער הקיבה

בלוטת 
עיכול

תאי 
שריר

מפרישי
אנזימים

מפרישי
חומצה

אנזימיםמפרישי 

חומצהמפרישי 

פפסינוגן
 אנזים פעיל-פפסין



Stomach

Esophagus



הגדלת שטח פ נים  במעי



Small Intestine villiמוריגמוריגים במעי הדק

צינורות לימפה

דם לבנותכדוריום 
שריר חלק 

לימפה

מעי דק



Structure of the small intestineStructure of the small intestineמבנה  המעי הדק

דופן המעי

שכבות
שריר

מוריגים

תאי
אפיתל

נימי דם

צינור 
לימפה

וריד מוביל
דם לשער
הכבד

אפיתל תאי 

תאי :הגדלה

מברשת

מוריג



Activation of proteinActivation of protein--digesting enzymes in digesting enzymes in 
the small intestinethe small intestine

חלבוניםמעכלי פעילות אנ זימים 

במעי הדק

לבלב



המעי  הגס 

שקעים להגדלת שטח פנים

תא סופג

תא מתחלק



Histology of intestineHistology of intestine היסטו לוגית תמונה  –דופן המעי



Accessory Digestive OrgansAccessory Digestive Organsאברים ה מסייעים למערכת העיכול

כבד

כיסקיבה
מרה

לבלב

מרה

מיצי עיכול

יציאה למעי הדק



Pancreas

“The Pancreas” by Howard Banks

לבלב

תריסריון



Homeostatic Homeostatic 
regulation of regulation of 
cellular fuelcellular fuel

איזון ובקרה 

תאי" דלק"של 



Role of Insulin in Muscle Tissue

1. Insulin attaches to insulin 

receptors

2. Transports glucose into the 

cell

- also amino acids and fatty 

acids

3. Also stimulates the synthesis 

of glycogen

a. 400 g muscle 

b. 100 g in liver

4. Stimulates the synthesis of fat 

from glucose

5. Number and sensitivity of 

muscle insulin receptors is 

dependent upon movement!

Amino acids

Fatty
 acidsGlucose

glycogen

glycogen

תפקיד האינסולין  בשריר

לרצפטוריםאינסולין  ניקשר 

לת ו ך גלוקוז מתאפשר מעבר של 

אמיניות גם חו מצות –התאים 

גליקוגןגם מגביר יצירת 

 בשריר80% 

 בכבד20%

מגלוקוז מגביר יצירת שומנים 

תנועה ופעילות  שריר מגבירה 

לאינסול ין הרצפטורים את כמות 

בתאי השריר



EEnzymatic Digestion in the human digestive systemnzymatic Digestion in the human digestive systemאנ זימי מערכת העיכול באדם

סוכרים חלבונים גרעין. ח שומניות.ח

חל ל הפה 

קיבה

תריסריון
ומעי
דק

תחילת 

המעי הדק

וגליקוגןעמילן 

מיצי רוק
סוכרים קטנים

חלבונים
פפסין

חלבונים קטנים

פוליסכרידים

אנזימי לבלב

סוכרים-ודומלטוז 

אחרים

פוליפפטידים
טריפסין

כימוטריפסין
קטנים' פוליפ

אמינופפטיזאז
אמינו. ח

DNA

נוקליאז 

נוקליאוטידים 

נוקליאוטידאז
סוכרים
חנקות

זרחתית.ח

שלפוחיות שומן
מלחי מרה

תחליב שומני
ליפאז

גליצרול 
שומניות.וח

סוכרים-חדאמיניות. ח


