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عصارة المعدة 

GASTRIC JUICE

ما هي 
عصارة المعدة باالنجليزي GASTRIC JUICE  هي سائل رقيق شفاف يتم إفرازه من

خالل غدد في بطانة المعدة ، وتتكون من حمض قوي تتراوح درجة حموضته بين ١ اىل

٣ ، ومن االسماء االخرى لعصارة المعدة: العصارة المعدية و العصارة الهضمية او

العصارة الهاضمة.

مكونات عصارة المعدة:

تتنوع مكونات عصارة المعدة فقد تتكون من

الماء ، وحمض الهيدروكلوريك ، و االنزيمات ، و

المخاط ، وتتأثر بالعوامل الخارجية المختلفة .

و من أهم مكونات العصارة المعدية:

١- حمض الهيدروكلوريك :

 وهو حمض قوي يتم افرازه من الخاليا

الجدارية ، ويعمل عىل تقليل درجة حموضة

المعدة ويساعد البيبسين عىل تكسير الطعام ،

ويعمل عىل قتل البكتيريا التي يتم تناولها مع

الطعام .

٢- الببسينوجين : 

يتم افراز الببسينوجين من خالل الخاليا

الرئيسة و في حال وجود حمض الهيدروكلوريك

يتحول اىل البيبسين ، ويعمل البيبسين عىل

تفكيك البروتين الثالثي و الثنائي لتسهيل

عمل االنزيمات الهاضمة في االمعاء في وقت

الحق .

 

٣- الليباز المعدي : 

هو انزيم هضمي تصنعه الخاليا الرئيسة ،

ويساعد عىل تكسير الدهون القصيرة السلسلة

و المتوسطة .

٤- االميليز :

ويتم الحصول عليه من اللعاب ويتم إيصاله مع

الطعام اىل المعدة ، ويعمل عىل تكسير

الكربوهيدرات .

٥-العوامل الداخلية :

وتساهم في عملية امتصاص الفيتامين ب12 ،

ويعد مهماً لوظيفة الجهاز العصبي و إنتاج

خاليا الدم .

٦-الماء و المخاط : 

ويتم انتاج المخاط من خالل خاليا رقبة المعدة

ويساعد عىل حماية بطانة المعدة من البيئة

الحامضية .



استفراغ عصارة المعدة الخضراء

طريقة عمل عصارة المعدة:
يتحفز عمل عصارة المعدة عن طريق عدد

من الهرمونات و المواد الكيميائية ، كما

يتم عملها في حال وجود طعام في

المعدة ، او من خالل طرق و عوامل

نفسية مثل رائحة الطعام .

و في حال تناول الطعام يتم مزج الطعام

مع عصارة المعدة التي يتم إفرازها من

الغدد الموجود في بطانة المعدة .

تشمل غدد المعدة الغدد القلبية في

الجزء العلوي من المعدة و الغدد الموجود

في الجسم الرئيس من المعدة و غدد

باب المعدة الموجودة في الجزء السفلي

من المعدة .

عصارة المعدة تذيب الدهون :

معلومة صحيحة أم خاطئة ؟

تقوم عصارة المعدة الصفراء او العصارة

الصفراوية التي يتم افرازها من المرارة في

المعدة عىل المساعدة في امتصاص الدهون

وهضمها في المعدة ، كما توجد إنزيمات في

المعدة تساعد عىل تكسير الدهون القصيرة و

المتوسطة السلسلة .

لون عصارة المعدة :

تكون عصارة المعدة بالوضع الطبيعي شفافة

ال لون لها .

قد يدل القيء االخضر او االصفر عىل خروج

العصارة الصفراوية في المعدة التي يتم

صنعها في الكبد وتخزينها في المرارة ، وخروج

العصارة الصفراوية في المعدة عىل  شكل

قيء ال يستدعي الخوف في معظم الحاالت .

يرتبط عادة استفراغ عصارة المعدة الخضراء

اللون بحاالت صحية بسيطة مثل االستفراغ

عىل معدة فارغة في حالة غثيان الصباح او

التهابات المعدة الفيروسية.



عصارة المعدة للحامل: 

تؤدي الهرمونات التي ترافق الحمل

اىل اإلبطاء من حركة الجهاز

الهضمي ، كما ان العضالت في

المعدة تتحرك ببطء اثناء الحمل ،

ومع التقدم في الحمل و زيادة حجم

الجنين يزيد الضغط عىل المعدة

وبالتالي قد يؤدي اىل ارتجاع عصارة

المعدة نحو المريء 

و من اعراض عصارة المعدة و

االرتجاع للحامل :

الحرقة.

الشعور

باالنتفاخ.

الم وعدم راحة في الجزء

العلوي من البطن.

الشعور باالمتالء سريعاً

اثناء تناول الطعام.



ارتجاع عصارة المعدة:

تناول اطعمة معينة مثل القهوة ،و

الطماطم و الكحول ، و الشوكوالته

، و االطعمة الدهنية او الحارة .

زيادة الوزن .

التدخين .

الحمل .

التوتر و القلق .

بعض االدوية مثل المسكنات

المضادة لاللتهابات مثل

االيبوبروفين .

الفتق (HERNIA ) مما يؤدي اىل

تحرك جزء من المعدة نحو منطقة

الصدر .

يحدث ترجيع عصارة المعدة نحو المريء

نتيجة العديد من االسباب و في اغلب

االحيان يكون بسيطاً ويمكن عالجه

بالعالجات المنزلية البسيطة ، ولكن إذا

حدث ارتجاع المعدة بشكل مستمر

يسمى مرض االرتجاع المريئي المعدي

. (GERD)

و من اهم اسباب عصارة المعدة  و

ارتجاعها و االمور التي قد تفاقم هذه

المشكلة :

زيادة عصارة المعدة:

زيادة افراز هرمون الغاسترين بالدم

.  HYPERGASTRINEMIA

ZOLLINGER - متالزمة زولينجر اليسون

.  ELLISON SYNDROME

GASTRIC انسداد في فتحة المعدة

.  OUTLET OBSTRUCTION

جرثومة المعدة او الجرثومة البوابية الملتوية

.  HELICOBACTER PYLORI ,H.PYLORI

يمكن ان تزيد بعض الحاالت الصحية من إفراز

عصارة المعدة و الذي قد يزيد من احتمال التهاب

PEPTIC المعدة ، ومن خطر االصابة بمرض القرحة

UICER DISESASE ومرض االرتجاع المريئي

المعدي GERD والنزيف المعدي المعوي .

من أهم اسباب زيادة عصارة المعدة :

.1

.2

.3

.4



عالج زيادة عصارة المعدة:

استخدام دواء عصارة المعدة مثل مثبطات

PROTON PUMP مضخة البروتون

INHIBITOR  حيث تعمل هذه االدوية عىل

تقليل إفراز حمض المعدة ، غالباً ما يتم

إعطاؤها عن طريق الفم ، ولكن يمكن أن

تؤخذ عن طريق الفم ، ولكن يمكن ان تؤخذ

عن طريق الوريد في الحاالت األكثر خطورة.

استخدام المضادات الحيوية في حالة

االصابة بجرثومة المعدة .

االجراءات الجراحية ، مثل ازالة االورام

الغازية لدى االشخاص الذين يعانون من

متالزمة زولينجر - إليسون ، باالضافة اىل

ذلك قد يحتاج االشخاص الذين يعانون من

قرحة شديدة اىل إجراء عملية جراحية إلزالة

جزء من المعدة GASTRECTOMY او العصب

.  VAGUS NERVE المبهم

اجراء تعديالت في النظام الغذائي

للمساعدة في تقليل االعراض مثل تناول

وجبات اصغر واكثر تكراراً ، وتجنب االطعمة

التي تجعل الحرقة أسوأ .

يختلف عالج عصارة المعدة وزيادتها باختالف

االسباب المؤدية له ، ومن اهم خيارات العالج

المتاحة :

حرقة.

غثيان .

االمساك او االسهال .

التهابات المعدة.

وجود طعام غير مهضوم في البراز .

رائحة الفم الكريهة .

ضعف الشعر و االظافر ، وتساقط

الشعر 

جفاف الجلد.

تعد الغازات و النفخة من أهم أعراض نقص

عصارة المعدة و التي تحدث نتيجة التباطؤ

في عمل الجهاز الهضمي نتيجة انخفاض

حموضة المعدة مما يؤدي اىل تراكم الطعام

و البكتيريا .

و من أهم االعراض االخرى لنقص عصارة

المعدة:

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

أعراض نقص عصارة المعدة:
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نقص عصارة المعدة و عالجها:

مضغ الطعام جيداً قبل البلع .

اإلكثار من تناول االطعمة الطبيعية الصحية والتقليل من االغذية أو األطعمة المصنعة .

تناول االطعمة المخمرة التي تحتوي عىل بكتيريا نافعة .

تناول خل التفاح عن طريق إدخاله في عملية تحضير الوجبات .

تناول الزنجبيل قد يساهم في التقليل من االلتهابات الناتجة عن نقص عصارة المعدة .

يمكن اتباع بعض من هذه النصائح للتعامل مع نقص عصارة المعدة و منها :

وظائف عصارة المعدة:

تعمل بعض مكونات العصائر المعدية عىل تحطيم هياكل البروتين ، و البعض اآلخر بارع في

تحطيم الدهون قصيرة السلسلة اىل متوسطة ، كما يوجد عنصر إضافي في عصائر  المعدة في

اللعاب الذي ينتقل اىل المعدة للمساعدة في تحلل الكربوهيدرات .

العامل الجوهري في عصائر المعدة انه يسمح للجسم بامتصاص فيتامين B-12  ، وهو عنصر

غذائي ضروري لوظيفة الجهاز العصبي و إنتاج خاليا الدم ، وبمجرد ان تقوم عصارات المعدة

بتحطيم الطعام في المعدة ، يتم تمرير هذه المغذيات اىل االمعاء الدقيقة لحدوث المزيد من

الهضم و االمتصاص.



المخاطر و المضاعفات لحموضة المعدة :

التهاب المريء بحيث تكون بطانة المريء

ملتهبة ، مما يسبب تهيجاً ونزيف وتقرحات في

بعض الحاالت .

بدون عالج يمكن أن تؤدي االصابة بحموضة المعدة

اىل مضاعفات خطيرة عىل المدى الطويل ، بما في

ذلك زيادة خطر اإلصابة بالسرطان .

والتعرض المستمر لحموضة المعدة يمكن ان يتلف

المريء مما يؤدي اىل اآلتي:

الضرر الناجم عن حمض المعدة يؤدي اىل نمو

في الندبات وصعوبات في البلع حيث تتعثر

االطعمة اثناء انتقالها اىل المريء .

المريء باريت (BARRETT'S ESOPHAGUS )احد

المضاعفات الخطيرة ، حيث يؤدي التعرض

المتكرر لحمض المعدة اىل حدوث تغيرات في

الخاليا و األنسجة المبطنة للمريء مع إمكانية

تطويرها لتصبح خاليا سرطانية.
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