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جهاز الهضن

:ٌزشكت اَجٕة انٓعى يٍ •

,              انًؼذح ,   انًشي   ,   انجهؼٕو   ,   انلى   •

االيؼبء انـهٍظخ                              ,   االيؼبء انذهٍوخ   

ٔ اػعبء يهحوخ ثؤَجٕة انٓعى                            

كبألعُبٌ ٔانـذد انهؼبثٍخ ٔانكجذ ٔانًؼضكهخ





الهضن

في الفن والبلعىم والمري 



Mouthالهضن في الفن 

ٔ انخذٌٍ كً انغبَجٍٍ ٔ  , انشلزٍٍ كً األيبو ٌزكٌٕ يٍ : انلى  -ا 

:روغًّ األهٕاط انغٍُخ إنى عضئٍٍ ًْب 

.       ٌوغ ثٍٍ انشلزٍٍ ٔ انخذٌٍ ٔ انلكٍٍ : انذْهٍض -

ٌوغ خهق انلكٍٍ ٔ ٌحزٕي ػهى انهغبٌ ٔ األعُبٌ  : عٕف انلى  -

(ششاع انحُك)ٌُلصم عٕف انلى ػٍ عٕكً األَق ثوجخ انحُك 

ٌُشؤ يٍ ششاع انحُك اَضُبءاٌ ايبيٍبٌ ٔاَضُبءاٌ خهلٍبٌ ٔرٕعذ ثًٍُٓب  

.اعزؽبنخ يزٕعؽخ رذػى انهٓبح 







:انهؼبثٍخ األعُبٌ ٔانـذد شزًم انلى ػهى ٌ•

 :ػهى ٔرشزًم  32ػذدْب ػُذ انكٓم : األعُبٌ -1

                4ػذدْب كً كم كك  :انوٕاؼغ -     

   2ػذدْب كً كم كك  :األٍَبة -     

4ػذدْب كً كم كك  :انعٕاحك -     

4ػذدْب كً كم كك  :انؽٕاحٍ -     

كك اصُبٌكً كم ػذدْب (:  أظشاط انؼوم )االخٍشح انؽٕاحٍ  -     



 : Salivary Glandsانـذد انهؼبثٍخ   -2

   .ٌٕيًٍبيم  1200-1000َحٕ انًلشصكًٍخ انهؼبة رجهؾ    
ٔنٍجبص  ٌزشكت انهؼبة يٍ يبء ٔيخبغ ٔكٓبسل ٔأيٍالص 

IgG)ٔانـهٕثٕنٍُبد  انًُبػٍخ (نٓعى انُشٌٕبد)ٔانزٍبنٍٍ  , 
IgM , IgA  . ) رجهؾ دسعخ حًٕظخ انهؼبةPH=6.7 

  :ػهى رشزًم    

:  parotid Glandانُكلٍخ انـذح   -

كً ثبؼٍ انخذ  انلى عٕف أيبو األرٌ رصت يلشصارٓب روغ     
 stenonعزٌٍُٕ يوبثم انشحى انضبٍَخ انؼهٌٕخ ثٕعبؼخ هُبح 

.يصهً  ٔاكشاصْب



submandibularرحذ انلك انـذح   - Gland  :

كً عوٕف انلوى    يلشصارٓبرصت ,انغلهً أعلم صأٌخ انلك روغ     
,  Warton ٔاسروووٌٕعبَوووت نغوووبو انهغوووبٌ ثٕعوووبؼخ هُوووبح     

.يصهً يخبؼً ٔاكشاصْب

:sublingual Glandرحذ انهغبٌ انـذح   -

.نضط يخبؼً ٔإكشاصْب انهغبٌ رسٔح رحذ انلى هبع كً روغ



Secretion of Saliva

Salivary glands & Characters of saliva:
The salivary glands are: Parotid, Submandibular, Sublingual, & many Buccal glands

Saliva :  PH= 6.7 (important for ptyalin act) .     800-1500 ml/day.

Contains 2 types of proteins:  

1. Serous secretion with ptyalin (α-amylase)  that digest starch. E.g.: Parotid secretion 

2. Mucus secretion with mucin that lubricate &protect surfaces. E.g.: Buccal secretion 

Submandibular & sublingual secretions are both types.



Pharynxالبلعىم 

.عى  12أَجٕة يخبؼً ػعهً نٍلً ؼٕنّ 

:   ٌزكٌٕ يٍ صالصخ أعضاء         

ٌؼذ يًشا نهٕٓاء كوػ                                               :  األَلًعضء ػهٕي ٌشكم انجؼهٕو -1

.              ٌؼذ يًشا نهٕٓاء ٔانؽؼبو :  انلًٕيعضء يزٕعػ ٌشكم انجهؼٕو -2

ٌؼذ يًشا نهؽؼبو كوػ   :  نحُغشيانغضء علهً ٌشكم انجهؼٕو ا-3



ٌزى انٓعى كً انلى ثآنٍزٍٍ ًْب انًعؾ ٔ انجهغ

: chewvingالمضغ -1

انزً  ( ػعالد انًعؾ )ٌزى ثٕعبؼخ األعُبٌ ٔػعالد انلك 

.رزؼصت ثبنوحق انخبيظ ثلشػّ انحشكً 

ٌزى انًعؾ ثًُؼكظ ٌُشؤ َزٍغخ ٔعٕد انؽؼبو ثبنلى انزي ٌغجت  

ْجٕغ ثبنلك انغلهً ٔ ْزا ٌؤدي نُشٕء يُؼكظ رًذد ػعالد  

انلك ٔ انزً ٌُشؤ يُٓب روهص شذٌذ ٌغجت اؼجبم األعُبٌ ثوٕح 

كٍؤدي رنك نُشٕء يُؼكظ ػعهً يعبد َزٍغخ رٕرش أٔربس  

.انؼعهخ كٍؤدي إنى ْجٕغ انلك انغلهً يٍ عذٌذ 



:Swallowingالبلع  -2

:  روغى آنٍخ انجهغ نضالس يشاحم 

.رزى ثعـػ انهغبٌ نألػهى ٔ انخهق يوبثم انحُك : يشحهخ إسادٌخ  -1

ًْٔ يشحهخ ثهؼٕيٍخ  ٌزى كٍٓب رحشٌط يغزوجالد انجهغ :يشحهخال إسادٌخ  -2
انزً روغ ػهى أػًذح انهٕصرٍٍ كٍُشؤ يُؼكظ ثهؼٕيً ال إسادي ثزذخم يشاكض 

.انجهغ كً عزع انذيبؽ 

ٌزى ثٕعبؼخ ْزا انًُؼكظ ؿهن انشؿبيى ٔ كزح كْٕخ انًشي ٌٔزى رنك 
: ثًشاحم ًْ 

.سكغ ششاع انحُك نألػهى نـهن انلهْٕزٍٍ انخهلٍزٍٍ نألَق -

روزشة انؽٍزبٌ انحُكٍزبٌ انجهؼٕيٍزبٌ نهُبحٍخ األَغٍخ نًٍش انؽؼبو نهجهؼٕو -
.انخهلً خالل أهم يٍ صبٍَخ 

رشرلغ انحُغشح نألػهى ٔ األيبو ثٕعبؼخ ػعالد انشهجخ حزى رـهن كْٕزٓب -
ثهغبٌ انًضيبس ٔ رزوبسة انحجبل انصٕرٍخ ٔ ًٌش انؽؼبو يٍ عبَجً نغبٌ  

.انًضيبس 

.رغجت حشكخانحُغشح نألػهى ٔ األيبو رٕعغ نلزحخ انًشي -

.ٌزى روهص انغذاس انؼهٕي نهجهؼٕو يٍ األػهى َحٕ األعلم -



:انزحكى انؼصجً ثبنًشحهخ انجهؼٕيٍخ -

ٌزى ثًُؼكظ ثهؼٕيً ثصهً َزٍغخ رحشٌط يغزوجالد انهًظ كً 
أػًذح انهٕصرٍٍ ٌُٔزوم حظ انهًظ ثٕعبؼخ انؼصجٍٍ انزبعغ ٔانؼبشش 

نًشكض انجهغ كً انجصهخ ٔ رُشؤ إشبساد حشكٍخ ػجش األػصبة 
.انخبيظ ٔ انزبعغ ٔ انؼبشش ٔ انضبًَ ػشش 

ٌزى كً ْزِ انحشكخ انجهؼٕيٍخ هؽغ انزُلظ نًذح أهم يٍ صبٍَزٍٍ ألٌ 
.رحشٌط يشكض انجهغ ٌغجت رضجٍػ يشكضانزُلظ 

:يشحهخ ثهؼٕيٍخ يشٌئٍخ  -3

ٔ ٌظٓش كً , ٌؼًم انًشي ػهى َوم انؽؼبو يٍ انجهؼٕو نهًؼذح 
.انًشي َٕػٍٍ يٍ انحشكبد انزًؼغٍخ 

األٔنى ًْ اعزًشاس  نًٕعخ انزًؼظ انزً رجذأ يٍ انجهؼٕو  

ٔ انضبٍَخ رُزظ ػٍ رًذد انًشي ثبنؽؼبو ٔ رزذخم كٍٓب داساد ػصجٍخ 
.ػعهٍخ يؼٌٕخ يشٌئٍخ



إٌ ػعالد انجهؼٕو ٔ انضهش انؼهٕي يٍ انًشي ًْ ػعالد  •

يخؽؽخ ٌزحكى كٍٓب انؼصجٍٍ انزبعغ ٔ انؼبشش  

ايب انضهضٍٍ انغلهٍٍٍ يٍ انًشي كًٓ ػعالد يهغبء رؼصت  •

.ثبنعلٍشح انؼعهٍخ انًؼٌٕخ نهًشي 

رزذخم انغبرثٍخ يغ انحشكبد انزًؼغٍخ كً عشػخ َوم انؽؼبو  •

.ػجش انًشي انزي ٌزى كً خالل ػذح صٕاًَ 

أخٍشا رغجت انًٕعبد انزًؼغٍخ انًشٌئٍخ رضجٍػ ػصجَٕبد •

انعلبئش انؼعهٍخ انًؼٌٕخ ٔ ٌؤدي رنك نظٕٓس األسرخبء  
.االعزوجبنً نهًؼذح 





 Esophagusالمري 

:أَجٕة يخبؼً ػعهً نٍلً ٌوغى انى صالس هؽغ ًْ •

روغ خهق انشؿبيى ٔرشكم انضهش انؼهٕي     : هؽؼخ سهجٍخ  -1•
يخؽؽخ  رزؼصت ثبنؼصت انحُغشي رزشكت يٍ ؼجوخ ػعهٍخ

انشاعغ

روغ خهق انشؿبيى ٔانوصجبد ٔرزشكت يٍ ؼجوخ : هؽؼخ صذسٌخ  -2•
ػعهٍخ يهغبء

روغ رحذ انحغبة انحبعض ًْٔ رغبٔس انكجذ : هؽؼخ ثؽٍُخ  -3•
ٔانًؼذح ٔرزشكت يٍ ؼجوخ ػعهٍخ يهغبء

ٌزكٌٕ انًشي كً صهضٍّ انغلهٍٍٍ يٍ أنٍبف ػعهٍخ يهغبء ؼٕالٍَخ •
ٔدائشٌخ ٌٔجؽُّ ؿشبء يخبؼً ٌٔؼصت ثؤػصبة انغٓبص انؼصجً 

انًغزوم  



اٌصبل انؽؼبو يٍ انجهؼٕو انى انًؼذح:        وظيفة المري 

:  ٌظٓش كً انًشي ثًشعهخ انجهغ انًشٌئٍخ ًَؽبٌ يٍ انحشكبد انزًؼغٍخ ًْب 

ٔظٍلزٓب دكغ انؽؼبو َحٕ انًؼذح ًْٔ اعزًشاس نًٕعبد: رًؼغبد أٔنٍخ  -    

صٕاًَ 8انزًؼظ انجهؼٕيٍخ انزً رُزشش كً انًشي حزى انًؼذح كً خالل         

َبرغخ ػٍ رًذد انًشي ثبنؽؼبو انًزجوً كٍّ  : رًؼغبد صبٌَٕخ  -   

رزحشض انزًؼغبد االٔنٍخ يٍ رحشٌط انؼصت انًجٓى          

ٔرزحشض انزًؼغبد انضبٌَٕخ يٍ رحشٌط داساد كً انغًهخ انؼصجٍخ            

انؼعهٍخ انًشٌئٍخ             

رشرخً انًؼذح العزوجبل انؽؼبو يٍ انُٓبٌخ انغلهٍخ نهًشي َزٍغخ رحشٌط   -   

ػصجَٕبد رضجٍؽٍخ كً داساد انعلٍشح انؼعهٍخ انًؼٌٕخ        

رحبكظ كً انحبنخ انغٌٕخ ػهى روهصٓب  : ٔظٍلخ انًصشح انًشٌئٍخ انًؼذٌخ  •

انزٕرشي ٌٔحذس كٍٓب اسرخبء اعزوجبنً َزٍغخ ٔصٕل انًٕعبد           

.انزًؼغٍخ ألعلم انًشي         



Receptive relaxation of stomach:

When peristaltic waves approach the stomach        myenteric inhibitory neurons cause

a wave of relaxation         relaxation of stomach to prepare to receive food.

opens gastroesophageal sphincter, allowing food to pass


