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 جهاز التنفس

The Respiratory System 

إن وظيفة الجهاز التنفس ي ألاساسية هي تزويد الدم باألكسجين، مع وظيفة ثانوية وهي اصدار الصوت من  -

 .الحنجرة

 :يتألف الجهاز التنفس ي -

الطرق التنفسية  العلوية في الرأس و كذلك الطرق :  conducting region من املنطقة الناقلة للهواء -1

 التنفسية السفلية  الحنجرة، الرغامى، القصبات ومعظم القصيبات 

 alveoliمع ألاسناخ  respiratory regionاملنطقة التنفسية  -2

               

                                   

            

             

       

       

       

        

       

                 

              

      

             

 
  Nose and nasal cavity ألانف والتجاويف ألانفية  -

تدفئة، تنقية، وترطيب الهواء املستنشق، كما يتحسس الروائح في الهواء ويقوم بدور : لألنف عدة وظائف

  .حجرة تضخم الصوت

  .nasal fossae    يقسم التجويف ألانفي بالحاجز ألانفي إلى نصفين أيسر وأيمن يدعيان بالحفر ألانفية -

 لصفيحة العمودية للعظم الغربالي، عظم امليكعة وصفيحة غضروفية في ألاماميتألف الحاجز ألانفي من ا -

 : تشكل الجزء الوجهي من ألانف ي -

 . زوج من العظام ألانفية الصغيرة في ألانس ي ، و في الوحش ي عظم الفك العلوي  -

 . في ألاسفل cartilages and lateral  alarالغضاريف الجانبية والجناحية  -
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" املنعرين " إلى الفتحتين الخلفيتين   nares" املنخرين"تمتد ألاجواف ألانفية من الفتحتين ألاماميتان  -

posterior nasal apertures. 

 
 
 :نسيجيا

تغطي الظهارة التنفسية املناطق العميقة من الدهليز، القرينات وألارضية، الجدران الجانبية ومعظم 

 .القرينات 

الشمية تغطى الظهارة  -

olfactory epithelium  سقف

كل تجويف أنفي وجزء من القرين 

 .العلوي 

وهي ظهارة مطبقة كاذبة مؤلفة  -

من عصبونات شمية ثنائية 

القطب، خاليا داعمة و خاليا 

 .جذعية

تحتوي مخاطية ألانف والبلعوم  -

ألانفي على توعية غزيرة والعديد 

 .املخاطية-من الغدد املصلية

                
Olfactory mucosa

             

             

              

              

           
            

          

          
      

      

              

               

        

          

        

          

            

          

    

          

 

  The Pharynxالبلعوم  -

 :ويتألف من ثالث مناطق. سم من القرينات إلى الحنجرة11وهو قناة عضلية تمتد حوالي 

ينفتح فيه أنبوب أوستاش . يتوضع خلف القرينات والحنك الرخو:  nasopharynx البلعوم ألانفي-1

posterior nasal apertures تتوضع فيه اللوز البلعومية. املمتد من ألاذن املتوسطة 
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 . يقع إلى الخلف من جذر اللسان:  oropharynx البلعوم الفموي  -2

 إلى الخلف من الحنجرة:  laryngopharynx البلعوم الحنجري  -1
ً
 .يمتد من قمة لسان املزمار مارا

 

 Larynx الحنجرة  -

الفتحة . سم 4عبارة عن حجرة غضروفية بطول حوالي   (”voice box“)" صندوق الصوت"تعتبر الحنجرة 

 epiglottisتدعى بلسان املزمار (  غضروفية-ضامة)العلوية للحنجرة محمية بطية نسيجية 

  :يتألف هيكل الحنجرة من تسعة غضاريف

  ثالث غضاريف مفردة كبيرة وهي 

 epiglottic cartilageغضروف لسان  املزمار  -

 ، وهو أكبرها thyroid cartilageالغضروف الدرقي   -

 cricoids cartilageالغضروف الحلقي  -

  الغضروفان الطرجهاليان  : بقية الغضاريف صغيرة  وهي ثالث أزواجarytenoid cartilages  ،

  cuneiform cartilagesو الغضاريف إلاسفينية   corniculateالغضروفان القرينيان 

 vocal folds   (cords )ل ملعة الحنجرة تبارزات ثنائية الجانب هي الطيات أو الحبال صوتيةتتواجد داخ -

 .والتي تحتوي على العضالت الصوتية

 Tracheaالرغامى  -

سم  12عبارة عن أنبوب بطول   -

 سم ، 2.2وقطر 

حلقة   22 -11تحتوي على   -

  – C غضروفية ذات شكل حرف 

عضالت ملساء بين حافتي  وتتوضع

 . كل حلقة 

بطن -
ُ
الرغامى بشكل كامل  ت

 بالظهارة التنفسية،

 

                                   

            

           

          

               

       

       

               

                  

        

          

             

 
 

 The Lungsالرئتان  -

 ما، ذات قاعدة 
ً
عريضة مقعرة، تستند على الحجاب الحاجز،  baseتبدو كل رئة كعضو مخروطي نوعا

 . apexذروة كليلة تدعى بالقمة 

 :عدة سطوح أو وجوه للرئة -
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   costal surfaceسطح ضلعي  -1

 .  mediastinal surfaceسطح  منصفي  -2

، تدخل منها   القصبات الرئيسة، ألاوعية الدموية و  hilumيبدي الوجه املنصفي شق يدعى بالسرة  -

 .اللمفية وألاعصاب إلى الرئة

 diaphragmaticسطح حجابي  -1

          

            

           

         

     

           

                

           

            
     

           

     

            

           

           
            

            

           

              

             

 
 

 الرئة اليمنى أقصر من اليسرى ألن الكبد يتوضع عاليا في الجهة اليمنى  -

 .cardiac impressionتملك الرئة اليسرى على الوجه املنصفي فجوة تسمى باالنطباع القلبي  -

فصين فقط العلوي بينما الرئة اليسرى فلها  العلوي، املتوسط والسفلي،: للرئة اليمنى ثالث فصوص -

 .والسفلي

تتألف من القصبات الرئيسية اليمنى واليسرى التي  تتفرع إلى قصبات ثانوية، ثالثية، : الشجرة القصبية -

وقطعية صغيرة، و تبطن بمخاطية تنفسية مع حزم واضحة  من العضالت امللساء وقطع صغيرة من 

 . الغضروف الهياليني

القصيبات   ، وتعدbronchioles مم بالقصيبات 1فرعات الشجرة القصبية ذات القطر ألاقل من تسمى ت

 .الفروع ألاخيرة لهذه الشجرة   Terminal bronchiolesالانتهائية 

تبطن القصيبات بظهارة اسطوانية بسيطة أو خاليا مكعبة مهدبة، مع عضلة ملساء حلقية ولكن دون 

 . الانتهائية تبطن بظهارة مكعبة بسيطةغضروف، القصبات 

 

 Respiratory Regionاملنطقة التنفسية 
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تتفرع القصيبات الانتهائية إلى اثنين أوثالث قصيبات تنفسية، تبطن بظهارة مكعبة بسيطة، و يتخللها  -

وتنتهي  ألاسناخ، تقود القصيبة التنفسية إلى القناة السنخية، والتي تبطن بسلسلة مستمرة من ألاسناخ

 بتجمع من ألاسناخ يسمى الكيس السنخي

 :يتألف كل سنخ من نوعين من الخاليا السنخية أو الخاليا الرئوية  -

1-  
ً
 type I alveolar cells الخاليا السنخية الرقيقة جدا

ولها أيضا دور في  التي تفرز السورفكتان cuboidal type II alveolar cellsالخاليا السنخية املكعبة  -2

 . املناعة البدئية

 :من blood-air barrierالهوائي  – يتألف الحاجز الدموي  

 الخاليا السنخية الرقيقة  -1

 الخاليا البطانية الرقيقة للشعيرات الدموية   -2

 .الصفيحة القاعدية امللتحمة  لكل من الخليتين -1

                             
Alveoli and the blood-air barrier

                

                     

          

      

            

           

                   
                                    

                

                

            

          

                 

          

          

            

 
  

  

 parietalالتي تستمر بالجنب الجدارية   visceral pleura كل رئة تحاط بالجنب الحشوية  -

pleura وتبطن تجويف الصدر الداخلي. 
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