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 الجهاز الهضمي 

 . ملحقاته و  الهضمي األنبوب اعضاء من الهضم  جهاز يتألف

 التاليةيتألف جهاز الهضم من مجموعة من االعضاء 

 الفم والبلعوم -1
 المري  -2
 المعدة -3
 اللفائفي(  –الصائم  –االمعاء الدقيقة ) العفج  -4
 السين ( - االمعاء الغليظة ) الكولون الصاعد والمستعرض والنازل -5
 المستقيم والقناة الشرجية -6

 األعضاء الملحقة بجهاز الهضم:

 الغدد اللعابية -1
 الكبد والحويصل الصفراوي  -2
 البنكرياس   -3

 الغدد اللعابية: 

 صغيرة غدة لعابية 1000إلى  800هناك ثالثة أزواج من الغدد اللعابية الرئيسية ويوجد مابين 

 الغدد اللعابية الرئيسية: 

 الغدة النكفية: وهي اكبر الغدد اللعابية  .1

 الغدة تحت الفك .2

 الغدة تحت اللسان  .3
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 المري:

 ،  squamous أنبوب عضلي مغطى بغشاء مخاطي حرشفيالمريء  •
 يصل البلعوم بالمعدة، ويتوضع في المنصف الخلفي أمام العمود الفقري.   •
 .يمتد المريء من البلعوم السفلي حتى الوصل المعدي المريئي  •
 ) الفؤاد(  يتصل بالمعدة بوساطة الوصل المعدي المريئي ثمء من فوهة الحجاب  يدخل المري  •
يتكون المريء العلوي والسنتيمترات األولى من المريء المتوسط من ألياف عضلية مخططة فقط، في حين تسيطر  •

 األلياف العضلية الملساء بشكل واضح في المريء المتوسط والسفلي.

جزء مهم من الجهاز الهضمي للجسم ويفصل الحجاب الحاجز التجويف الصدري عن   الحجاب الحاجز يُعد    الحجاب الحاجز:

 التجويف البطني حيث توجد معظم أعضاء الهضم 

 تشريح المعدة:

 .عدة في القسم العلوي الخلفي من البطن على الخط المتوسط أو إلى األيسر قلياًل تتوضع الم •
 وتلي المريء مباشرًة وتتصل في األسفل مع العفج.   J تأخذ المعدة شكل جيب يشبه حرف •
 . الفؤاد والقاع والجسم والغار تميَّز في المعدة أربع مناطق وظيفية:  •
بالمريء حيث تتحول الظهارة المالبيكية إلى ظهارة غدية ويؤدي دور مصرة فيزيولوجية يعد الفؤاد منطقة اتصال المعدة   •

 تعاكس مرور محتويات المعدة إلى المريء.
المعدة ويكونان مسؤولين عن   • القاع والجسم ثلثي مساحة  ، أي إفراز حمض الهدروكلوريك اإلفراز خارجي المنشأيمثل 

 العلوي ما يسمى بالحدبة الكبيرة للمعدة.   والببسين والموسين. يشكل القاع في قسمه
 يعد الغار المنطقة الغنية بالخاليا الصماوية ويتصل مع العفج بالبواب وهو مصرة عضلية تنظم إفراغ المعدة. •
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 تشريح األمعاء الدقيقة:
هو أطول أقسام السبيل   small intestine المعي الدقيق

حتى   للمعدة  البوابية  الفتحة  من  ويمتد  المعوي،  المعدي 
الفتحة اللفائفية األعورية. يكون المعي الدقيق على شكل  

م، تربط الصائم واللفائفي 7- 6أنبوب أجوف يبلغ طوله نحو
بجدار البطن الخلفي طية مضاعفة من الصفاق )البريتوان(  

، وتشكل ممرًا ألوعية mesenteryالمساريق  عليها اسميطلق  
 المعي الدقيق وأعصابه. 

 اقسام المعي الدقبق 

  العفج: .1

  الصائم: .2

 اللفائفي .3
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 أقسام المعي الغليظ: 

  األعور: .1

 الزائدة .2

 القولون  .3

 المستقيم .4

   :الشرجيةالقناة .5

 موقع الزائدة الدودية 
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 الدراسة النسيجية 

 المري:

 جدار المري من أربع غالالت وهي : يتكون 

 الغاللة الباطنة : التي بدورها تتكون من ثالث طبقات وهي :  .1

 ظهارة مطبقة رصفية غير متقرنة تبطن جوف المري  •

 نسيج ضام رخو  •

 العضلية المخاطية وهي طبقة من الخاليا العضلية الملساء  •

https://manara.edu.sy/
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 كذلك و العصبية مايسنر ضفيرة يحوي  منتظم غير كثيف ضام نسيج عن عبارة  وهي المخاطية تحت الغاللة تسمى :الثانية الغاللة .2

 المخاطي  اإلفراز ذات المريئية الغدد  على تحتوي

  العصبية أورباخ ضفيرة تحوي و الملساء العضلية الخاليا من طبقتين من المكونة العضلية الغاللة وهي الثالثة الغاللة .3

 منتظم  غير كثيف ضام نسيج من وتتكون البرانية الغاللة وهي الرابعة الغاللة .4

https://manara.edu.sy/
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 الوصل المريئي المعدي ) الفؤاد(                           

 يوجد ميزتين أساسيتين لمنطقة الفؤاد وهي : 

 تنتقل الظهارة من ظهارة المري المطبقة الرصفية غير المتقرنة إلى ظهارة المعدة البسيطة األسطوانية .1

 مخاطية في النسيج الضام الرخو تحت الظهارة وتسمى الغدد الفؤاديةنشاهد غدد  .2
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 المعدة:

 يتكون جدار المعدة من أربع غالالت وهي : 

 الغاللة المخاطية : تتكون من ثالث طبقات هي : .1

 ظهارة بسيطة أسطوانية  •

 نسيج ضام رخو تحت الظهارة يحوي على غدد قعر المعدة  •

 العضلية المخاطية •

 الغاللة تحت المخاطية : وهي نسيج ضام كثيف غير منتظم يحوي على ضفيرة مايسنر   .2

 أورباخ  ضفيرة على وتحوي الملساء العضية الخاليا من طبقات ثالث  وهي العضلية الغاللة  هي  الثالثة الغاللة .3
 منتظم غير كثيف ضام نسيج وهي البرانية الغاللة .4
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 المعي الدقيق:

 يتألف جدار المعي الدقيق من أربع غالالت وهي : 

 الغاللة المخاطية المكونة من ثالث طبقات وهي :  .1

 ظهارة بسيطة أسطوانية ذات حافة مخططة و تحوي على خاليا كأسية  •

 نسيج ضام رخو يحوي غدد ليبركون  •

 العضلية المخاطية •

 رة مايسنرالغاللة تحت المخاطية وهي نسيج ضام كثيف غير منتظم  يحوي ضفي  .2

 الغاللة العضلية المكونة من طبقتين من الخاليا العضلية الملساء وتحوي ضفيرة أورباخ  .3
 الغاللة البرانية وهي نسيج ضام كثيف غير منتظم .4
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 الكبد:

 يحاط الكبد بمحفظة من نسيج ضام كثيف غير منتظم   •

 يقسم  نسيج الكبد بواسطة حواجز ضامة إلى مضلعات سداسية تسمى الفصيصات الكبدية   •

تحوي المسافات الضامة بين الفصيصات الكبدية على ثالثية مكونة من قناة صفراوية صغيرة وفرع صغير من وريد الباب وفرع   •

 صغير من الشريان الكبدي 

لمكعبة الشكل يفصل بينها جيوب دموية وريدية و يوجد في مركز الفصيص  يتكون كل فصيص كبدي من حبال من الخاليا الكبدية ا •

 وريد يسمى الوريد المركزي 
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 البنكرياس )عنبات مصلية + جزر النغرهانس(         
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