جامعة الشام الخاصة
كلية الصيدلة
مقرر التشريح والنسج

تشريح الجهاز الهضمي
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جامعة الشام الخاصة
كلية الصيدلة
مقرر التشريح والنسج
يتألف جهاز الهضم من مجموعة من االعضاء
 -1الفم والبلعوم
 -2المري

 -3المعدة
 -4االمعاء الدقيقة ( العفج – الصائم – اللفائفي)

 -5االمعاء الغليظة ( الكولون الصاعد والمستعرض والنازل -السين )
 -6المستقيم والقناة الشرجية

األعضاء الملحقة بجهاز الهضم:
 -1الغدد اللعابية

 -2الكبد والحويصل الصفراوي
 -3البنكرياس

تشريح البلعوم والفم:
الفم:
الفم هو الجزء األول من القناة المعدية المعوية وهو مجهز بعدة بنيات والتي منها تبدأ العمليات األولى لعملية الهضم .وهذا
يتضمن الغدد اللعابية واألسنان واللسان .ويتكون الفم من منطقتي الدهليز وتجويف الفم .والدهليز هو المنطقة الواقعة بين األسنان
والشفاه والخدين والباقي هو تجويف الفم السليم .ويبطن معظم تجويف الفم الغشاء المخاطي للفم.

الغدد اللعابية:
هناك ثالثة أزواج من الغدد اللعابية الرئيسية ويوجد مابين  800إلى  1000غدة لعابية صغيرة ،وجميعها تساعد بشكل رئيسي
ً
مستحيال.
دورا مه ًما في الحفاظ على صحة األسنان وترطيب الفم وبدون هذه الغدد سيكون الكالم
في عملية الهضم وأيضًا تلعب ً
والغدد الرئيسية هي غدد خارجية اإلفراز حيث تفرز اللعاب عبر فتحات تسمى قنوات .وجميع هذه الغدد تنتهي في الفم  ،وأكبرها
ي .وأما الزوج الثاني من الغدد يقع تحت الفك وتسمى هذه الغدد بغدد تحت الفك
الغدد الكنفية وإفرازاتها األساسية هي ال َمص ِل ِِّ
السفلي حيث تنتج كال من السوائل ال َمص ِليِّة والمخاط .ويتم إنتاج السوائل ال َمص ِليِّة بواسطة الغدد ال َمص ِليِّة في الغدد اللعابية والتي
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تنتج أيضًا الليباز اللساني .و تنتج الغدد اللعابية ما يقارب  %70من لعاب تجويف الفم .وثالث زوج من الغدد اللعابية الرئيسية
هي غدد تحت اللسان والتي تقع تحت اللسان وإفرازاتها المخاط مع نسبة قليلة من اللعاب .

اللسان:
يدخل الطعام الفم حيث تبدأ المرحلة األولى لعملية الهضم بواسطة حركة الفم وإفراز اللعاب .ويعد اللسان عضو سميك وعضلي
حسي حيث يتم استقبال أول معلومات حسية بواسطة براعم التذوق على سطح اللسان ويبدأ اللسان بالعمل إذا كان الطعم مقبول
محر ًكا الطعام في الفم مما يحفز إفراز اللعاب من الغدد اللعابية .وتساعد نوعية سائل اللعاب في تليين الطعام ويبدأ محتوى
أنزيمها بتكسير الطعام في الفم .وأول جزء من الطعام الذي يتم تكسيره هو نشا الهيدروكربونات .يكون اللسان مرتب ً
طا بقاع الفم
عن طريق مجموعة رباطية تسمى بالجام وهذا يعطيه إمكانية التنقل لتحريك الطعام (والكالم)؛ ويتم التحكم األمثل بتحريك
الطعام من خالل عمل العديد من العضالت والمحدودة في نطاقها الخارجي من خالل تمدد الجام .ومجموعتي عضالت
اللسان هما العضالت األربع الداخلية التي تنشأ في اللسان وتشارك في تشكيله والعضالت األربع الخارجية التي تنشأ في العظام
وتشارك في حركته.

تشريح المري:
المريء أنبوب عضلي مغطى بغشاء مخاطي حرشفي  ،squamousيصل البلعوم بالمعدة ،ويتوضع في المنصف الخلفي أمام
العمود الفقري .يبلغ طول المريء 25سم ،ويبلغ قطره المعترض األعظمي 30-25ملم .يمتد المريء من البلعوم السفلي حتى
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الوصل المعدي المريئي في مستوى المسافة بين الفقرتين الظهريتين العاشرة والحادية عشرة .يتم انغالق المريء في حالة الراحة
بمصرتين؛ هما المصرة العلوية والمصرة السفلية.
يدخل المريء من فوهة الحجاب حيث يتضيق في مستوى الحلقة الليفية العضلية ويبلغ طوله في البطن نحو 3سم قبل أن يتصل

بالمعدة بوساطة الوصل المعدي المريئي .يقسم المريء من الناحية الجراحية إلى ثالثة أقسام :المريء العلوي الموجود فوق قوس

األبهر ،والمريء المتوسط األبهري الرغامي القصبي ،والمريء السفلي أسفل الوريد الرئوي السفلي األيسر .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 .يتوضع مكان اتصال الغشاء المخاطي المريئي المعدي أو ما يسمى بالخط  Zوالمرئي
بسهولة في أثناء إجراء التنظير الهضمي العلوي أعلى منطقة الفؤاد التشريحي بـ 20-10ملم.
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الحجاب الحاجز:
يُعد الحجاب الحاجز جزء مهم من الجهاز الهضمي للجسم ويفصل الحجاب الحاجز التجويف الصدري عن التجويف البطني
حيث توجد معظم أعضاء الهضم .تقوم العضلة المعطلة بإلصاق االثني عشر الصاعد بالحجاب الحاجز .ويعتقد أن هذه العضلة
تساعد الجهاز الهضمي في أن التصاقها يوفر زاوية أوسع للثنية اإلثناعشرية الصائمية لتسهيل مرور المواد الهاضمة .ويلتصق
الحجاب الحاجز أيضا بالمراسي وهي منطقة عارية في الكبد .ويدخل المريء في البطن من خالل ثقب في الحجاب الحاجز
على مستوى ت.10

تشريح المعدة
تتوضع المعدة في القسم العلوي الخلفي من البطن على الخط المتوسط أو إلى األيسر قليالً مخبأة في معظمها خلف الحافة

الضلعية .تأخذ المعدة شكل جيب يشبه حرف  Jوتلي المريء مباشرةً وتتصل في األسفل مع العفج .تميز في المعدة أربع مناطق

وظيفية :الفؤاد والقاع والجسم والغار .يعد الفؤاد منطقة اتصال المعدة بالمريء حيث تتحول الظهارة المالبيكية إلى ظهارة غدية
ويؤدي دور مصرة فيزيولوجية تعاكس مرور محتويات المعدة إلى المريء .يمثل القاع والجسم ثلثي مساحة المعدة ويكونان

مسؤولين عن اإلفراز خارجي المنشأ ،أي إفراز حمض الهدروكلوريك والببسين والموسين .يشكل القاع في قسمه العلوي ما يسمى
بالحدبة الكبيرة للمعدة .يعد الغار المنطقة الغنية بالخاليا الصماوية ويتصل مع العفج بالبواب وهو مصرة عضلية تنظم إفراغ

المعدة.
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تشريح األمعاء الدقيقة:
المعي الدقيق  small intestineهو أطول أقسام السبيل المعدي المعوي ،ويمتد من الفتحة البوابية للمعدة حتى الفتحة اللفائفية

األعورية .يكون المعي الدقيق على شكل أنبوب أجوف يبلغ طوله نحو7-6م ،وهو يتألف من ثالثة أقسام هي :العفج (االثنا

عشري)

duodenum

والصائم

jejunum

واللفائفي  .ileumتربط الصائم واللفائفي بجدار البطن الخلفي طية مضاعفة من الصفاق

(البريتوان) يطلق عليها اسم المساريق ،mesenteryوتشكل مم اًر ألوعية المعي الدقيق وأعصابه.

أقسام المعي الدقيق هي:
 -1العفج :هو القسم األول من المعي الدقيق ،ويتميز بشكله الذي يشبه حرف  ،cوضعه كإطار العجلة حول رأس
المعثكلة .يبلغ طوله 25-20سم ،وهو يقع فوق مستوى السرة ،ويتصف بكبر لمعته التي يفوق قطرها قطر أية

منطقة أخرى في المعي الدقيق.
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ينقسم العفج إلى أربعة أقسام هي:
أ -القسم العلوي (القسم األول) :ويمتد من الفتحة البوابية للمعدة حتى عنق الم اررة وتعرف بداية هذا القسم من
العفج بالسريريات باسم بصلة العفج ،وتشكل مق اًر لمعظم القرحات العفجية.
ب -القسم النازل (القسم الثاني) :يتوضع مباشرة أيمن الخط الناصف ،ويمتد من عنق الم اررة إلى الحافة السفلية

للفقرة القطنية الثالثة (ق .)3يحوي هذا القسم من العفج الحليمة العفجية الكبيرة

major duodenal papilla

التي ينفتح عليها المجل

الكبدي المعثكلي  ،hepatopancreatic ampullaويدعى مجل فاتر ،الذي يتلقى بدوره قناة الصفراء والقناة المعثكلية الرئيسية .كما

يحوي الحليمة العفجية الصغيرة  ،minor duodenal papillaالتي تنفتح عليها القناة المعثكلية الالحقة.
ج -القسم السفلي (القسم الثالث) :ويتصف بكونه أطول هذه األقسام.

د -القسم الصاعد (القسم الرابع) :ويتجه نحو األعلى متوضعاً أمام األبهر أو أيسره  ،حيث ينتهي في االنثناء

العفجي الصائمي .duodenojejunal flexure

 -2الصائم :هو قسم من المعي الدقيق يعقب العفج ويسبق اللفائفي ،ويقدر أقل بقليل من خمسي المعي الدقيق .يتوضع

بمعظمه في الربع العلوي األيسر من البطن ،وهو أكبر قط اًر من اللفائفي وأثخن جدا اًر منه.

 -3اللفائفي :يقدر اللفائفي بخمسي المعي الدقيق البعيدين ،ويتوضع بمعظمه في الربع العلوي األيمن من البطن .وهو

يتصف مقارن ًة بالصائم بجدران أرق وأوعية مستقيمة أقصر ،وشحم مساريقي أوفر ،وعدد أكبر من األقواس الشريانية.
ينتهي اللفائفي عند الموصل اللفائفي األعوري ،وينفتح اللفائفي على المعي الغليظ في منطقة اتصال األعور

cecum

بالقولون

الصاعد .تحيط بالفتحة اللفائفية األعورية في لمعة المعي الغليظ طيتان لفائفيتان أعوريتان تشكالن الدسام اللفائفي األعوري.

تشريح المعي الغليظ
يمتد المعي الغليظ

large intestine

من الفتحة اللفائفية األعورية حتى الشرج ،ويبلغ طوله نحو 1.5م .يمتص الماء واألمالح من

محتويات المعي ،فيتشكل بالتالي البراز .وهو يتألف من األعور والزائدة  ،appendixوالقولون والمستقيم  ،rectumوالقناة

الشرجية .anal canal
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يبدأ المعي الغليظ من الحفرة الحرقفية اليمنى مشكالً األعور مع الزائدة الملحقة باألعور ،ثم يتواصل نحو األعلى ِّ
مشكالً
القولون الصاعد الذي يصعد في الخاصرة اليمنى right flankوالمراق األيمن right hypochondrium.عندما يصل القولون
الصاعد تحت الكبد ينثني نحو اليسار مشكالً االنثناء القولوني األيمن (االنثناء الكبدي أو الزاوية القولونية اليمنى) ،ثم يجتاز
البطن عرضياً مشكالً القولون المستعرض حتى يصل المراق األيسر؛ وهنا وتحت الطحال مباشرة ينثني المعي الغليظ نحو

األسفل مشكالً االنثناء القولوني األيسر (االنثناء الطحالي splenic flexureأو الزاوية القولونية اليسرى) ،ويتواصل باسم القولون
ٍ
بعدئذ في القسم العلوي
النازل (القولون األيسر) الذي ينزل عبر الخاصرة اليسرى والحفرة الحرقفية اليسرى .يدخل المعي الغليظ

من جوف الحوض مشكالً القولون السيني  ،sigmoid colonثم يتواصل على الجدار الخلفي لجوف الحوض مشكالً المستقيم،
قبل أن ينتهي مشكالً القناة الشرجية.
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أقسام المعي الغليظ هي:

 -1األعور :هو القسم األول من المعي الغليظ .يتوضع تحت الفتحة اللفائفية األعورية في الحفرة الحرقفية اليمنى،

وهو عادة ما يكون بتماس جدار البطن األمامي.

 -2الزائدة :هي أنبوب أجوف ضيق يرتبط باألعور ،وهي تتعلق بالقسم االنتهائي من اللفائفي بمسراق
الزائدة

mesoappendix

الذي يحتوي على أوعية الزائدة .تتصف نقطة ارتباط الزائدة باألعور بتوضع ثابت ،غير أن توضع بقية

الزائدة يختلف اختالفاً كبي اًر  ،إذ يمكن لتوضعها أن يكون:

 خلف األعور أو القسم السفلي من القولون الصاعد أو خلف كليهما. في مستوى فتحة الحوض العلوية أو ضمن الحوض الصغير. تحت األعور مباشرة. أمام القسم االنتهائي من اللفائفي (وقد تكون بتماس جدار البطن األمامي) ،أو خلفه.يقع المرتسم السطحي لقاعدة الزائدة في نقطة االتصال بين الثلثين الوحشي والمتوسط للخط الممتد من الشوكة الحرقفية

العلوية األمامية إلى السرة (نقطة ماك بورني .)MCBurney’s point
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 -3القولون :يمتد من األعور باتجاه األعلى ،وهو يتألف من القولون الصاعد والقولون المستعرض والقولون النازل

والقولون السيني .يتوضع القولون المستعرض والقولون السيني ضمن الصفاق.

 -4المستقيم :قسم من المعي الغليظ يلي القولون السيني  ,ويتواصل في األسفل مع القناة الشرجية التي تلي الموصل

الشرجي المستقيمي الذي يخترق أرضية الحوض.

 -5القناة الشرجية :تبدأ من نهاية المجل المستقيمي عند تضيق هذا المجل قبيل أرضية الحوض ،وهي تنتهي مشكلة
الشرج بعد مرورها عبر العجان .تحاط هذه القناة في أثناء مرورها عبر أرضية الحوض بمصرتين داخلية غير إرادية وخارجية

إرادية تمتدان على طول القناة وتعمالن على إبقائها مغلقة.

علينا أن نتذكر
> يتألف المعي الدقيق من ثالثة أقسام هي العفج والصائم واللفائفي ،ويبلغ طوله 7-6م.
> يحيط العفج برأس المعثكلة.
> تعرف بداية القسم العلوي للعفج باسم البصلة ،وهي المكان المعتاد لحصول القرحة العفجية.
> يتلقى القسم النازل للعفج قناة الصفراء والقناة المعثكلية الرئيسية والقناة المعثكلية الالحقة.
> يتوضع الصائم بمعظمه في الربع العلوي األيسر للبطن ،يتوضع اللفائفي بمعظمه في الربع العلوي األيمن للبطن.
> يتألف المعي الغليظ من األعور والزائدة والقولون والمستقيم والقناة الشرجية ويبلغ طوله 1.5م ،وهو يتميز بزوائده

الشحمية الثربية والشريطات القولونية وقبيبات القولون.

> يتألف القولون من أربعة أقسام :صاعد ،ومستعرض ،ونازل ،وسيني.
> يقع المرتسم السطحي لقاعدة الزائدة في نقطة االتصال بين الثلثين الوحشي والمتوسط للخط الممتد من الشوكة الحرقفية
العلوية األمامية إلى السرة.
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> المستقيم قسم من المعي الغليظ يلي القولون السيني بدءاً من الفقرة ع ،3ويتواصل في األسفل بالقناة الشرجية.

إرادية.

> تبدأ القناة الشرجية من نهاية مجل المستقيم وتنتهي ِّ
مشكل ًة الشرج ،وتحاط بمصرتين :داخلية غير إرادية ،وخارجية

تشريح الطرق الصفراوية ( :للمطالعة)
تتألف الطرق (القنوات) الصفراوية  biliary ductsمن قنوات تنقل الصفراء  bileمن الكبد إلى العفج  .يتم إنتاج الصفراء في
الكبد ،ويتم تخزينها وتكثيفها في الم اررة التي تطلقها إلى العفج عندما تصل األطعمة الغنية بالشحوم إلى جوف العفج .تقوم
الصفراء باستحالب الشحوم فيتمكن المعي الدقيق من هضمها وامتصاصها.
تنسكب الصفراء التي تفرزها الخاليا الكبدية في القنيات الصفراوية  bile ductuliالكائنة بين حبال الخاليا الكبدية .وتنفرغ القنيات
الصفراوية من ثم في القنوات الصفراوية بين الفصيصية  interlobular bile ductsالتي تنتهي بالتجمع في قناتين كبديتين يمنى

ويسرى تتحدان بعد خروجهما من باب (سرة) الكبد  porta hepatisفي قناة كبدية مشتركة واحدة تتلقى بعد مسافة قصيرة القناة
اء في القسم النازل للعفج.
الم اررية ،فتتشكل قناة الصفراء التي تفرغ الصفر َ

 -1القناتان الكبديتان:

تتجمع القنوات الصفراوية بين الفصيصية تدريجياً وتنتهي بتشكيل قناتين كبديتين يمنى ويسرى right

 ..and left hepatic ductsتتحد القناتان الكبديتان اليمنى واليسرى بعد مسافة قصيرة من مغادرتهما باب (سرة) الكبد لتشكال
القناة الكبدية المشتركة .common hepatic duct

 -2القناة الكبدية المشتركة :تتشكل هذه القناة نتيجة االتحاد بين القناتين الكبديتين اليمنى واليسرى  .يبلغ طول هذه القناة
نحو 4سم ،تنضم إليها من جانبها األيمن القناة الم اررية لتشكيل قناة الصفراء التي تنقل الصفراء إلى الم اررة.

 -3قناة الصفراء :تتشكل قناة الصفراء [( ductus choledocus] bile ductالقناة الصفراوية المشتركة) نتيجة

اجتماع القناة الم اررية بالقناة الكبدية المشتركة  .يبلغ الطول الوسطي لقناة الصفراء نحو 8سم .تسير بتماس
ٍ
بعدئذ الجدار اإلنسي للقسم النازل للعفج
القناة المعثكلية الرئيسية  .main pancreatic ductتخترق القناتان

حيث تتحدان وتشكالن المجل (األنبورة) الكبدي المعثكلي ( hepatopancreatic ampullaمجل ڤاتر ampulla

 .)of Vaterيتثخن العضل الدائري حول النهاية البعيدة لقناة الصفراء ليشكل مصرة قناة الصفراء bile duct

 ،sphincterكما يتثخن حول المجل الكبدي المعثكلي ليشكل أيضاً المصرة الكبدية العفجية (مصرة
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أودي  .)Oddi’s sphincterعندما تتقلص المصرتان السابقتان ال تتمكن الصفراء من اجتياز المجل والوصول
إلى العفج ،فتعود الصفراء بالتالي على طول القناة الم اررية إلى الم اررة حيث تتجمع وتتكثف.
ررية gallbladder
 -4المرارة  :gallbladderكيس عضلي على شكل كمثرى يتوضع في الحفرة الم ا

 fossaالكائنة في الوجه الحشوي للكبد .يبلغ حجم الصفراء في الم اررة نحو  50مل.
يوصف للمرارة قاع  fundusوجسم وعنق (الشكل :)1

 قاع الم اررة مدور ،ويبرز تحت الحافة السفلية للكبد ،ويتوضع في الحالة االعتيادية بتماس جدار البطناألمامي ،وذلك إزاء ذروة الغضروف الضلعي التاسع على خط منتصف الترقوة.
 -5القناة المرارية :تصل القناة الم اررية  cystic ductعنق الم اررة بالقناة الكبدية المشتركة يغذي الشريان

المراري  cystic arteryالم اررة وقناتها
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انتهت المطالعة
تشريح المستقيم والقناة الشرجية
يعد المستقيم القسم النهائي من األنبوب الهضمي ويبدأ حيث تنتهي مساريق القولون في مستوى الوصل السيني المستقيمي الذي
يشكل زاوية تختلف درجتها حسب طول العروة السينية .يسمح مرور المستقيم عبر الحجاب الحوضي بالتمييز بين قطعتين
رئيستين مختلفتين عن بعضهما جنينياً وتشريحياً هما :القطعة العلوية أو المستقيم الحوضي والقطعة السفلية أو المستقيم العجاني
وهو ما يعرف بالقناة الشرجية.
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المستقيم الحوضي:
تبدي حواف المستقيم عندما يكون

متمدداً ثالثة انحناءات :األول علوي
والثاني سفلي ويكونان محدبين من

الجهة اليسرى ،والثالث متوسط

ومحدب من الجهة اليمنى .تحدث هذه

االنحناءات من الداخل ثالثة دسامات
تسمى دسامات هوستن . Houston

يمكن للمستقيم أن يتمدد أسفل مستوى
الدسام المتوسط ومن هنا جاء اسمه

المعروف بالمجل المستقيمي .ثم يتجه

فجأة نحو الخلف ويجتاز العضلة

الرافعة للشرج ليكون القناة الشرجية.

الشكل ( )1مقطع جبهي للحوض والمستقيم

ممح من
يشكل انثناء الصفاق على المستقيم رتجاً يسمى رتج دوغالس يكون عميقاً في األمام وشبه ٍ
الجانبين ،وهو أكثر عمقاً عند المرأة منه عند الرجل .من الضروري معرفة هذا التوضع بالنسبة إلى الجراح
والمنظر الهضمي لتجنب إحداث جرح ثاقب لجوف الصفاق الكبير.

المستقيم العجاني أو القناة الشرجية:
القناة الشرجية هي ذلك الجزء من المستقيم الذي يحده من األعلى مكان مرور المستقيم عبر الحجاب الحوضي وهو ما يسمى

بحلقة الشرج  anal ringالتي يمكن جسها ،في حين يحده من األسفل الخط الشرجي العجاني وهو خط غير محدد المعالم تماماً

يتوضع عند التقاء جلد حافة الشرج مع الجلد المجاور .القناة الشرجية:

علينا أن نتذكر
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> ليس للمستقيم مسراق خاص به ولكنه مغطى في قسمه العلوي بالصفاق.
> يكون المنعكس المستقيمي الشرجي الناهي فطرياً ،ويعد المنعكس المستقيمي الشرجي المحرض مكتسباً.
> يعتمد استمساك البراز على عضو خازن (القولون القاصي) ،وعلى عضو مطاوع (المستقيم) ،وعلى عضو
مقاوم (المصرات وحزام رافعة الشرج).
تزو ٍ
> يؤمن حزام رافعة الشرج حدوث ٍ
حاد دائماً بين المستقيم والقناة الشرجية مما يساعد على االستمساك

كثي اًر.

تشريح الكبد:
الكبد  Liverأكبر غدة في جسم اإلنسان ،يقع في الجهة العلوية اليمنى من تجويف البطن ،أسفل الحجاب الحاجز ،بيضاوي
الشكل ،يزن حوالي  2000غرام ،لونه أحمر رمادي ،ذو ملمس صلب ،ورغم ذلك فهو هش ،إذ يتمزق بسرعة.
للكبد سطحن او وجهان:
–حجابي محدب مالمس للحجاب الحاجز
–حشوي منسط يتجه لألسفل واليمين واألمام
يقسم الكبد إلى أربعة أفصاص هي:
 )1الفص المربع Quadrate Lobe
 )2الفص المذنب أو فص سبيجلSpigel
 )3الفص األيمن ،ويقع على يمين األخدود ( الثلم  :الطولي األيمن والمرارة.
 )4الفص األيسر  :ويقع على يسار الثلم الطولي األيسر والرابطة المنجلية ويظهر على سطحه األمامي تقعر عليه آثار
جدار المعدة ،والى الخلف من ذلك توجد حدبة ،والى اليسار منها يترك المريء أحيانا ثلما خفيفا.

Page 15 of 19

جامعة الشام الخاصة
كلية الصيدلة
مقرر التشريح والنسج

Page 16 of 19

جامعة الشام الخاصة
كلية الصيدلة
مقرر التشريح والنسج

وعمليا ً يعتبر الفصان المربع والمذنب ( سبيجل ) جزئين من الفص األيسر ،حيث يصبح الكبد منقسما إلى قسمين متساويين ،هما
 :النصف األيمن والنصف األيسر ،حيث وجد أن ترويتهما بالدم تتم من الشريان الكبدي األيسر ،وافرازاتهما تصب في قناة
الكبد اليسرى.

تشريح المعثكلةpancreas :
المعثكلة عضو غدي مؤلف من قسمين :داخلي اإلفراز  endocrineوخارجي اإلفراز  ،exocrineذات شكل متطاول مصفر

اللون .تتوضع المعثكلة في أعلى البطن عميقاً خلف الصفاق بين الفقرة الصدرية العاشرة في األيسر والفقرة القطنية الثانية في
األيمن ،وتمتد بشكل مائل ومعترض من العروة العفجية التي تأخذ شكل حرف  Cإلى سرة الطحال وخلف المعدة.

 -1التشريح الشكلي :المعثكلة عضو صغير نسبياً يزن 15 85غ عند اإلناث ،و16+90غ عند الذكور ،ونحو 5غ عند
حديثي الوالدة .يبلغ طولها قرابة 20-15سم .تقسم المعثكلة إلى أربعة أقسام :الرأس والعنق والجسم والذيل ،وال توجد فواصل

تشريحية واضحة بين هذه األقسام.

تجاور المعثكلة:
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 في األمام واألعلى :العفج والمعدة والطحال. في األمام واألسفل :العفج والصائم والقولون المعترض والطحال. في الخلف :األوعية الكلوية اليمنى واألجوف السفلي ووريد الباب والقناة الجامعة واألبهر والجذع الزالقي واألوعية الطحاليةوالقناة الصدرية واألوعية المساريقية العلوية.

 -2الجهاز القنوي للمعثكلة :ductal system
أ -قناة ويرسنغ  :Wirsung ductويبلغ طولها 25-15سم ،وهي القناة الرئيسية ،تبدأ عند ذيل المعثكلة ،وتسير باتجاه
الرأس ،بعد أن تجتاز قناة ويرسنغ عنق المعثكلة تتخذ مسا اًر لألسفل والخلف حيث تتحد مع القناة الصفراوية

الجامعة  ،common bile ductوتعبر جدار العفج بشكل مائل لتفتح في لمعة العفج عبر مجل فاتر .ampulla of Vater
يرفد القناة الرئيسية  20-15فرعاً.
ب -قناة سانتوريني  :Santorini ductتقوم بتصريف مفرزات الجزء األمامي العلوي من رأس المعثكلة ،وتتصل مع قناة

ويرسنغ في  %90من الحاالت .تنفرغ قناة سانتوريني بما يسمى الحليمة الصغرى  minor papillaالتي تقع فوق حليمة فاتر

بـ 2سم ،وتشاهد عند  %70من األشخاص.
ج -مجل ڤاتر  :ampulla of Vaterهو اتساع مدخل القناة الجامعة عند مصبها على العفج ،وال يظهر هذا االتساع ما لم
تجتمع القناة الجامعة والقناة المعثكلية مسافة ال تقل عن 5ملم ،وكثيرة هي شذوذات مصب القناة الجامعة مع القناة المعثكلية.
د -مصرة أودي  :sphincter of Oddiوهي غلف عضلية توجد قرب الوصل الصفراوي المعثكلي ،وظيفتها التحكم بمفرزات
المعثكلة والصفراء.

هـ -حليمة ڤاتر  papilla of Vaterأو الحليمة الكبرى  :major papillaهي ارتفاع في مخاطية العفج حيث ينفتح مجل
ڤاتر في العفج.
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