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 (The Respiratory system)الجهاز التنفس ي 

 

  الطرق التنفسية العلوية

تشمل األنف والبلعوم األنفي والبلعوم الفموي )مع الجزء العلوي للبلعوم الحنجري( والحنجرة والجزء 

 .بغشاء مخاطي غني باألوعية الدموية يقوم بترطيب الهواء الداخل وتدفئتهالعلوي للرغامى، وهي مبطنة 

 

 :األنف

 .له شكل هرم وسط الوجه داخله جوف األنف، الذي يتكون من قسمين عظمي وغضروفي

 الهيكل العظمي:

ه جداره الوحش ي هو الوجه اإلنس ي لعظم الفك العلوي، الذي يحمل القرينات األنفية والعظم الدمعي، جدار 

 .اإلنس ي تشكله الصفيحة العمودية للعظم الغربالي في األمام واألعلى وعظم امليكعة في الخلف واألسفل

 الهيكل الغضروفي: 

يتكون من غضاريف مزدوجة تشكل هيكل األنف الظاهر، وغضروف الوترة املشكل للقسم األمامي للجدار 

 .األنس ي لجوف األنف

 

 :جوف األنف

تجويفان  ؛)الحاجز األنفي = الوترة( جوف األنف إلى حفرتين أنفيتين يمنى ويسرى يقسم الجدار اإلنس ي 

  .البلعومبمزدوجان متناظران يمتدان من األمام إلى الخلف، يتصالن في الخلف 

اقعة ، وتنفتح ضمنه الجيوب األنفية ضمن طى جدرانه من الداخل بغشاء مخاطيتغ األصمخة األنفية الو

 .بين القرينات األنفية
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 .الصماخ العلوي: ينفتح فيه الجيب الغربالي الخلفي، والجيب الوتدي

 

 .الصماخ األوسط: ينفتح فيه الجيب الفكي، والجيب الجبهي

 .الصماخ السفلي: تنفتح فيه القناة الدمعية األنفية

 

 :البلعوم

باملريء: مجرى تتقاطع مجرى عضلي غشائي، يصل الحفرة األنفية والفم من األعلى بالحنجرة، ومن األسفل 

 .به الطرق الهوائية )بين األنف والحنجرة( مع الطرق الهضمية )بين الفم واملري(

املحتويات )علوية، متوسطة، سفلية( لها دور بإنقاص قطر البلعوم، وبالتالي دفع  ةصر معللبلعوم عضالت 

اطي، ويتوضع البلعوم أمام بغشاء مخ من الداخلبلفافة و  من الخارج. تتغطى عضالت البلعوم )الطعام(

 والفم والحنجرة،  األنفالعمود الفقري وخلف 

 :يقسم البلعوم إلى ثالثة أقسام

 .البلعوم األنفي: تنفس ي فقط، توجد في سقفه الناميات )اللوزة البلعومية(

 .فتحة نفير أوستاش، وبالقرب منها اللوزة النفيرية ينالجانبي ينالجدار كل من في 

 .الفموي: مشترك بين الطريقين الهضمي والتنفس يالبلعوم 

 .البلعوم الحنجري: هضمي )في قسمه السفلي(

 

 :الحنجرة

 .عضو التصويت، تشكل جزءا من الطرق التنفسية العلوية

 .من الداخل بغشاء مخاطي، يحتوي على الحبال الصوتية اة، مغطةغضروفي
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 :غضاريف الحنجرة

الغضروف الحلقي، يتشكل من صفيحتين مربعتين، تتحدان في األمام أكبر حجما من : الغضروف الدرقي

مشكلتين الزاوية الدرقية، وتتطاول الصفيحتان إلى الخلف بقرنين علويين، وسفليين، يتمفصل خاللهما مع 

 .الحلقي

يتوضع في الجزء السفلي من الحنجرة وفوق الرغامى له شكل الخاتم ويتمفصل مع  :الغضروف الحلقي

 .الدرقي ومع الغضروفين الطرجهاليين الغضروف

 

صفيحة رقيقة لها شكل بيضوي، تتوضع ضمن الوجه الباطن للزاوية  :الغضروف الفلكي )لسان املزمار(

 .البلعأثناء الدرقية ويغلق مدخل الحنجرة 

غضروفان مزدوجان، لكل منهما شكل هرم مثلثي ذي ذروة علوية، ترتكز قاعدته : الغضروفان الطرجهاليان

يرتكز عليه الحبل  ،على الغضروف الحلقي، ونميز على هذه القاعدة بروزا يتجه نحو األمام هو الناتئ الصوتي

افقة  .الصوتي في الجهة املو

 :مفاصل وأربطة الحنجرة

 ، مع بعضهاتتمفصل غضاريف الحنجرة 

حلقي على الوجه الغضروف الدرقي يتمفصل مع الحلقي عبر قرينيه السفليين، والطرجهالي يتمفصل مع ال

درقي، الرباط الفلكي ال-الحلقيالعلوي للغضروف الحلقي، إضافة ألربطة داخلية تربطهما ببعضها )الغشاء 

املجاورة  بنىبالأيضا ترتبط الحنجرة  األربطة الطرجهالية الفلكية(،األربطة الفلكية الطرجهالية،  ،الدرقي

 .حلقي الرغامي، األربطة الفلكية اللسانية(بأربطة خارجية )الغشاء الدرقي الالمي، الغشاء ال

 

 :عضالت الحنجرة

العضلة الحلقية الدرقية: تؤمن حركة انقالب الغضروف الدرقي على الحلقي، وهي عضلة ممددة للحبال 

 .الصوتية
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العضلة الحلقية الطرجهالية الخلفية: تبعد النواتئ الصوتية املوجودة على الطرجهالية، وبالتالي تبعد 

 .الحبال الصوتية عن بعضها، وهي بذلك موسعة لفتحة الحنجرة

العضلة الحلقية الطرجهالية الجانبية: تقرب النواتئ الصوتية من بعضها، وبالتالي تقرب الحبال الصوتية 

 .من بعضها، أي تضيق فتحة الحنجرة

 .حة الحنجرةتضيق فتبين الغضروفين الطرجهاليين، و الطرجهالية: تمتد الغضاريف العضالت بين 

 .العضلة الدرقية الطرجهالية: مزدوجة ومتناظرة، وهي العضلة الصوتية

 

 :الغشاء املخاطي للحنجرة

يغطي الغشاء املخاطي غضاريف الحنجرة كلها وأربطتها وعضالتها، ويكون التصاقه بالعمق مختلفا من 

بوصول أي التهاب وحدوث وذمة مكان إلى آخر، وفي بعض األماكن ال يكون االلتصاق شديدا مما يسمح 

 .شديدة

 الطيات الدهليزية
ً
)الحبال الصوتية  يتسمك الغشاء املخاطي على األربطة الدرقية الطرجهالية مشكال

 .في األسفل)الحبال الصوتية الحقيقية( في األعلى، والطيات الصوتية  الكاذبة(

 

 :الطرق التنفسية السفلية

بين الحنجرة والقصبات، لها شكل أنبوب أسطواني مسطح من الخلف، نصف قاس، يتشكل  : تقعالرغامى

ثم  تنزل ضمن الجزء األمامي من العنق ،حلقة( 20-16الخلف، عددها )في  مفتوحةمن حلقات غضروفية 

 إلى قصبتين يمنى ويسرى،  ضمن املنصف، وتتفرع خلف قوس األبهر 

 .سم 2,5 -1,5قطرها سم،  12-10ى، طول الرغامى يسمى مكان االنقسام مهماز الرغام

 :القصبة الرئيسة اليمنى
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مما ، ، وهي أصغر من الزاوية مع القصبة اليسرى الرغامى امتداد عندرجة  25 سم، تشكل زاوية 2,5طولها 

 .توجه األجسام األجنبية إلى هذه القصبةنسبة )إضافة لقطرا األكبر( يزيد 

فصيصية لتتشكل قصبات علوية ووسطى وسفلية، وكل منها تتفرع إلى فروع أصغر  اتتتشعب إلى قصب 

 ثم سنخية. انتهائيةف

 :القصبة الرئيسية اليسرى 

صف الرغامى، تنقسم إلى من منت امتداد الرغامىدرجة مع  40سم، أضيق من اليمنى، تشكل زاوية  5طولها 

 السنخية. القصبات وتتابع تشعبها حتىعلوية وسفلية قصبتين، 

 :الرئتان

 .تتوضعان على جانبي املنصفتؤمنان التبادل الغازي الدموي، و 

الحجاب  يقابل، ووجه سفلي ملنصفإنس ي يقابل اخارجي يقابل األضالع واألوراب، ووجه لكل رئة وجه 

 .الحاجز

 

 : الرئة اليمنى

 .متوسط وسفليمان الرئة إلى ثالثة فصوص: علوي، أفقي، يقسلها شقان؛ مائل و 

مستوى ، ويسير نحو األمام واألسفل حتى الشق املائل: يبدأ من الخلف بمستوى الفقرة الصدرية الخامسة

 .الغضروف الضلعي السادس

الشق األفقي: يبدأ بمستوى الغضروف الضلعي الرابع، ويسير إلى الخلف حتى يلتقي بالشق املائل على الخط 

 .املار من منتصف اإلبط

 : الرئة اليسرى 

 .، يقسم الرئة إلى فصين فقطعلى وجهها الظاهر شق مائل فقطهد يشا

 

 الثلمة القلبية،  يحوي  نس يالوجه اإل
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 .تقسم الرئة اليمنى إلى عشر قطع رئوية، والرئة اليسرى إلى تسع قطع رئوية

 

 :أوعية الرئة

 .رئوي، يتفرع من الجذع الرئوي الخارج من البطين األيمن للقلبالالشريان 

الرئوي األيمن: يدخل السرة الرئوية بين قصبة الفص العلوي والقصبة الرئيسية اليمنى، ثم يتفرع الشريان 

 .ضمن الرئة بشكل مشابه لتفرع القصبات

الشريان الرئوي األيسر: يدخل السرة الرئوية إلى األعلى من القصبة الرئوية اليسرى، ثم يتفرع حسب 

 .تفرعات القصبات

لرئتين عبر األوردة الرئوية األربعة، وعددها اثنان لكل رئة، علوي وسفلي، ثم تصب يعود الدم بعد تنقيته با

  .األوردة الرئوية ضمن األذينة اليسرى 

(، التي تنشأ من األبهر الصدري، أو 3 - 2الرئة والقصبات الشريانية عن طريق الشرايين القصبية ) تتغذى

 .من الشرايين الوربية الخلفية

 .األوردة القصبية التي تنتهي بالوريد الفرد في األيمن، ونصف الفرد في األيسر عبر  يعود الدم

 

 

  ةالجنب

 :املغطي للرئة واملبطن لجدار الصدر، وهو غشاء رقيق يتكون من وريقتين

 .، وتمتد إلى أعماق الشقوق بين الفصوصقة حشوية: تلتصق بالوجه الخارجي للرئةوري

 .ه الجانبي للمنصفووجه الحجاب الحاجز الصدري، والوجوريقة جدارية: تبطن جدار الصدر، 

 :وتتألف الجنبة الجدارية من عدة أجزاء هي

 .: تبطن الوجه الداخلي لجدار الصدرالوربية الجنبة الضلعية
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 .الجنبة الحجابية: تلتصق بالوجه العلوي للحجاب الحاجز

 .الوجه املنصفي للرئة عدا منطقة سرة الرئة )النقير(الجنبة املنصفية: تغطي 

 جوف الجنب: 

بين الوريقتين، يحتوي على سائل الجنب، يسهل انزالق الوريقتين على بعضهما أثناء حركات التنفس،  الحيز 

 .ريح صدرية يمكن أن يكون موضعا النصباب مائي أو دموي أو هوائي

 

  املنصف

اقع بي   وبينن الرئتين، يمتد من العنق في األعلى حتى الحجاب الحاجز في األسفل، الجزء من جوف الصدر الو

 ، والعمود الفقري في الخلفاألمام عظم القص في 

بين الفقرتين  من منطقة اتصال قبضة القص وجسمه، ومن القرصيقسم املنصف في املستوى املار 

 :الصدريتين الرابعة والخامسة إلى قسمين

  :منصف علوي 

وريد األجوف العلوي، ى الغدة الصعترية، والوريدين العضديين الرأسيين األيمن واأليسر، واليحتوي عل

  وقوس األبهر.

تعبره الرغامى، واملري، والقناة الصدرية، والعصبان املبهمان، والعصبان الحجابيان، والجذعان الوديان 

 .األيمن واأليسر

 إلى:منصف سفلي: يقسم 

 .لتامور في الخلفلمنصف أمامي: بين عظم القص في األمام، والجدار األمامي 

 

 لتامور، الجدارين األمامي والخلفي ل منصف متوسط: بين

  يتوضع فيه القلب                 

افقةلحجابيان، واألوعية الحجابية التايعبره العصبان ا                   .مورية املر
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يعبره األبهر الصدري،             الخلف. لتامور في األمام والعمود الفقري في الجدار الخلفي لف خلفي: بين منص

 .الفرد ونصف الفرد واملري، والقناة الصدرية، والعصبان املبهمان، والجذعان الوديان، والوريد

 

 :الحجاب الحاجز

وهي عضلة الشهيق األساسية، صفيحة عضلية ليفية تشبه القبة، تتوضع بين جوف الصدر وجوف البطن، 

  .تتكون من محيط عضلي ومركز وتري 

 .ضمن الحجاب فتحات ملرور العناصر بين جوف الصدر وجوف البطن

الفرجة األبهرية: تقع في مستوى الحافة السفلية للفقرة الصدرية الثانية عشرة، إلى اليسار من املستوى 

 .ة الصدرية والوريد الفردالناصف بقليل، يمر عبرها الشريان األبهر والقنا

الفرجة املريئية: تقع في القسم العضلي للحجاب، خلف الوتر املركزي للحجاب، في مستوى الفقرة الصدرية 

العاشرة، إلى األمام من فرجة األبهر، ويمر عبرها املري، والعصبان املبهمان، والفروع املريئية لألوعية املعدية 

 .اليسرى 

سم إلى  3-2فلي: تقع في مستوى القرص بين الفقرتين الصدريتين الثامنة والتاسعة، ثقبة الوريد األجوف الس

  .اليمين من الخط الناصف، ويمر عبرها الوريد األجوف السفلي وبعض فروع العصب الحجابي األيمن

  البطن.و الصدر  بينالعناصر املارة  تؤمن عبور ثقوب صغيرة  هناك، ذلكإضافة إلى 
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