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 لمحة تشريحية

يتألف جهاز التنفس من األنف والبلعوم والحنجرة والرغامى والقصبات والرئتين. تغلف كل رئة بوساطة وريقتي الجنب، وريقة 
الجنب الحشوية التي تغطي سطح الرئتين، ووريقة الجنب الجدارية التي تبطن جدار الصدر والحجاب الحاجز والمنصف. ما 

سهولة  في غ من الوزن تساعدكمل/ 0.2-0.1بين وريقتي الجنب يوجد جوف الجنب الذي يحوي كمية قليلة من السائل نحو 
 االنزالق.

تحوي الرئتان تفرعات الشجرة القصبية التي تقسم إلى الطرق الناقلة )وهي تمتد من جوف األنف حتى القصيبات االنتهائية( 
 تتألف من القصيبات التنفسية واألقنية السنخية والمحافظ السنخية واألسناخ. ومنطقة المبادالت التنفسية التي

إضافة إلى عدد قليل من الخاليا  ،I يتألف جدار األسناخ من غشاء ظهاري بسيط يتشكل غالبيته من الخاليا نموذج
و فَعال السطح وهي سائل أ ،surfactant التي تفرز مادة السرفاكتن pneumocytes II أو الخاليا الرئوية ،II نموذج

 يغطي السطح الباطن لألسناخ الرئوية.
من الغشاء الظهاري البسيط الذي يبطن األسناخ والغشاء البطاني  respiratory membrane يتألف الغشاء التنفسي

الغشاء التنفسي  المطبق الذي يبطن األوعية الشعرية والغشاء القاعدي لكل منهما الذي يتحد في بعض المناطق. تبلغ ثخانة
 ميكرون. 0.5نحو 

الغشاء المخاطي الظهاري للطرق الهوائية الناقلة هو غشاء أسطواني مطبق كاذب. يمكن تمييز نمطين من الخاليا في الغشاء 
 الظهاري القصبي: الخاليا المهدبة والخاليا غير المهدبة.

 حركة/ثانية باتجاه الرغامى. 25-17هدب تتحرك نحو  200ـ الخاليا المهدبة: تحوي كل خلية نحو 

ـ الخاليا غير المهدبة: تشمل عددًا من الخاليا: الخاليا المخاطية المفرزة للمخاط، الخاليا العصبية المفرزة )خاليا 
التي   Clara ، خاليا كالراbombesine( التي قد تفرز السيروتونين والكالسيتونين والبمبيزينKulchitsky كولشيتسكي

 صيبات االنتهائية والقصيبات التنفسية وهي تفرز مادة فعال السطح، والخاليا القاعدية.تشاهد في الق

٪( وبروتينات سكرية وغلوبولينات مناعية 95يغطي الغشاء الظهاري التنفسي طبقة رقيقة من المخاط الذي يتألف من ماء )
ملم/د في 3-2ب باتجاه الفم بسرعة تراوح ما بين ومادة فعال السطح. هذه الطبقة المخاطية تشكل بساطًا يتحرك بفعل األهدا

ملم/د في القصبات الكبيرة تساعد في كنس وطرح األغبرة والجراثيم العالقة كي تبقى الطرق 15-10و ،القصيبات االنتهائية
 الهوائية نظيفة وعقيمة.

األنَف والبلعوم والحنجرة والرغامى والقصبات. وحين مرور الهواء في  -الذي يوصل الهواء إلى الرئتين -يشمل القسم الناقل 
 تعرض للتصفية، والترطيب، والتسخين أو التبريد.هذه األعضاء ي

. pleura مع الغشاء المضاعف الذي يغلف كاًل منهما والمعروف باسم الجنبة lungs أما القسم التنفسي فيشمل الرئتين
 الرئويةالتي تكون وثيقة الصلة بالشعيرات  alveoli الطرق الهوائية داخل الرئتين بشكل متكرر حتى تنتهي باألسناخ  تتفرع
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 المجاري التنفسية

 وتشتمل على سلسلة من األعضاء تنقل الهواء إلى الرئتين وهذه األعضاء هي كل من 

 األنف

مبطنتان بغشاء مخاطي مهدب يرطب ويسخن الهواء هو جهاز غضروفي يتصل مع الخارج بالفتحتين األنفيتيين وهما  األنف

يقوم األنف بدور أساسي في عملية التنفس وكذلك الشم وهو يقع في مقدمة الوجه ويتكون من هيكل عظمي وغضروفي  .وينقيه

صغير ليحمي األنف من كل أشياء غريبة وشعيرات دموية وشعر  مغطى بالجلد، ويغطي سطح التجويف األنفي مادة مخاطية

  .دخل إليهت

 

 البلعوم

من الخلف، الجزء االمامي منه مبطن بغشاء مخاطي والجزءالخلفي عبارة عن  االنفهو الممر المباشر والممتد من ممر  البلعوم

عوم خالل فتحة ، ويمر من البلالمريءممر مشترك للغذاء والهواء معا، تتصل به من االمام القصبة الهوائية ومن الخلف 

  .الحنجرةالمزمار إلى 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A9
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 الحنجرة

الصاعد من  الهواء، فتهتز هذه الحبال بتأثير الحبال الصوتيةغضروفي تمتد في داخله ثنيات غشائية عضلية تكون وهو عضو 

لسان فتنشأ عنهما األصوات، فالحنجرة هي عضو الصوت، تفتح الحنجرة بفتحة المزمار، ويسدها عند البلع غضروف  الرئتين

  المزمار

مجموعة من العضالت الداخلية والخارجية واألربطة، يتألف هيكل الحنجرة من مجموعة من الغضاريف تثبتها في مكانها 

ويُبطنها غشاء مخاطي متماٍد يكّون في بعض األماكن طيات مميزة شكالً ووظيفة. يتوضع هذا الهيكل بين البلعوم الفموي في 

 .6-5-4األعلى ويتمادى مع الرغامى في األسفل، ويكون توضعه على مستوى الفقرات الرقبية 

 غضاريف الخنجرة:

 )مفرد(: thyroid cartilage الغضروف الدرقي .1

 )مفرد(: cricoid cartilage روف الحلقيالغض .2

 )مفرد(: epiglottic cartilage (غضروف لسان المزمار )الفلكة .3

 )مزدوج(: arytenoid cartilage الغضروف الطرجهالي .4

 )مزدوج(: corniculate cartilage الغضروف القريني .5

 )مزدوج(: cartilage cuneiform الغضروف اإلسفيني .6

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%B1
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 :TRACHEAالرغامى ) القصبة الهوائية (

أنبوبًا مرنًا، يتوضع أمام المريء في العنق والصدر، يمتد من مستوى النهاية السفلية للفقرة الرقبية  trachea تشكل الرغامى
السادسة حتى مستوى الزاوية القصية )مستوى القرص بين الفقرتين الصدريتين الرابعة والخامسة، حيث تنتهي الرغامى منقسمة 

متوضعة بعضها  tracheal ring حلقة رغامية 20-15الرغامى من   (. تتألف1يمنى ويسرى )الشكل إلى قصبتين رئيسيتين
فوق بعض، شكل كل منها كحدوة الحصان، مكونة من غضروف زجاجي. تكون الحلقات الرغامية غير مكتملة في الخلف، 

التي هي عضلة ملساء تمتد على  trachealis muscle وتشغل الفجوة الخلفية لهذه الحلقات الرغامية العضلة الرغامية
سم، 2.5سم، ويبلغ قطرها نحو 12.5شكل جسر بين نهايات الحلقات في الخلف. يبلغ طول الرغامى لدى البالغين نحو 

 ويعادل قطرها عند األطفال قطر قلم الرصاص.

اض نحو البلعوم كي يتم ابتالعه أو طرده تنقل الرغامى الهواء إلى الرئتين ومنهما، وتقوم ظهارتها بدفع المخاط المحمل باألنق
 نحو الخارج.

 شعب الهوائيةال

فروع وقصبة رئيسية يسرى تتفرع  3قصبة رئيسية يمنى تتفرع بدورها إلى  تتفرع الرغامي بعد مسافة من الحنجرة إلى

  .قصيبات أصغر كأغصان الشجرة ويشكل مجموعها الشجرة القصبية ثم يتفرع كل شعبة إلى بدورها إلى فرعين 

 الرئتان

والعديد من الحيوانات األخرى بما فيها بعض  اإلنسانعند  التنفس جهازالرئيسيان في  العضوانهما  :)lungs ( الرئتان

 .لبالقعلى كل جانب من  العمود الفقرييات ومعظم الفقاريات تتموضع الرئتان قرب وبعض الحلزونات. عند الثدي األسماك
ثنائي ونقله داخلها )أي داخل الرئتين( إلى مجرى الدم، وإطالق  الغالف الجويمن  األكسجينتتمثّل وظيفة الرئتين بقبض 

 التبادل الغازيمن مجرى الدم إلى الغالف الجوي، في عمليٍَّة تُدعى  أوكسيد الكربون

في الفراغ الصدري محاطتين بالغشاء البلوري الحشوي داخل حجرة جدارها من الضلوع والقص والعمود  الرئتانوتوجد 

الحويصالت التي نتجت عن  الشجرة القصيبيةالفقري ودعامتهما الحجاب الحاجز.وهما عضوان إسفنجيان مرنان يشتمالن على 

ن سعة السطح الداخلي للهواء. تجتمع وينقسم جوف كل حويصلة إلى عدد من التحدبات هي االسناخ الهوائية التي تزيد م.الرئوية

تجتمع الفصوص و.الفصيصات الرئويةاالسناخ لتشكل حويصالت، وتجتمع الحويصالت لتشكل كتال هرمية الشكل تدعى 

  .الرئوية وعددها ثالثة في الرئة اليمنى وفّصان فقط في الرئة اليسرى

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%88_(%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%88_(%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%B5%D9%84%D8%A9_%D8%B1%D8%A6%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%B5%D9%84%D8%A9_%D8%B1%D8%A6%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%B5%D9%84%D8%A9_%D8%B1%D8%A6%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B5%D9%8A%D8%B5&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B5%D9%8A%D8%B5&action=edit&redlink=1
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باإلضافة إلى الوظيفة التنفسيّة فإن الرئتين تدعمان  .اجزالِحَجاب الحإن عضلة التنفُّس الرئيسية التي تقود عملية التنفُّس هي 

  .رممكنًا عند البش الكالمتدفُّق الهواء الذي يؤدي الهتزاز الحبال الصوتيّة مما يجعل 
يُذكر أن الرئة اليُمنى أكبر من اليُسرى، وذلك ألن  .التجويف الصدريلإلنسان رئتان، يمنى ويسرى، وتقع كال الرئتين داخل 

كيلوجرام، وتكون الرئة اليُمنى أثقل عادةً. تُعتبر الرئتان جزًءا  1.3قلب. تزن الرئتان معًا قُرابَةَ اليسرى تتقاسم مساحتها مع ال

 الهواءوتتلقى القَُصيبات , والقَُصيبَات القصبتينالتي تتفرع فيما بعد إلى  بالرغامى، الذي يبدأ التنفسي السفليالسبيل من 
المنطقة التوصيلية من السبيل التنفُّسّي، حيث تنتهي المنطقة التوصيلية من السبيل التنفُّسّي إلى القَُصيبَات  عبر الُمستَنَشق

إلى قُصيبات تنفسيّة وهنا تبدأ المنطقة التنفسّية، تنقسم فيما بعد القُصيبات  القُصيبَات االنتهائيةاالنتهائية، تنقسم فيما بعد هذه 
 2400، كما وتحتوي الرئتان معًا قُرابةَ التبادل الغازيمجهريّة، حيث يحدث  أسناختعطي فيما بعد  نوات سنخيّةقالتنفسيّة إلى 

، يحتوي الكيس على سائل يسمح َجْنبِيّ مليون سنخ. تقع كل رئة ضمن كيس  500إلى  300كيلومتر من الُطُرق التنفسيّة و

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8_%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_(%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_(%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%A9_%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%A9_%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9_%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9_%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%B3%D9%86%D8%AE%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%B5%D9%84%D8%A9_%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%B5%D9%84%D8%A9_%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%81_%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%81_%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A
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للجدران الداخلية والخارجية باالنزالق أثناء حدوث التنفُّس مما يُخِفّف كثيًرا من االحتكاك. يقسم كل كيس كل رئة إلى أقسام 

ان فقط. كما وتنقسم الفصوص بدورها إلى  .بالفصوصتُدعى   قطع قصبية رئويةللرئة اليُمنى ثالثة فصوص أما اليسرى ففَصَّ
، حيث أنها تتلقى دًما غير مؤكسج )قليل األكسجة أو فقير باألوكسجين( من القلب عبر ترويَة دمويَّة فريدةوفَُصيَصات. للرئة 

الدوران الرئوي وذلك بغرض أكسجته وإطالق ثنائي أوكسيد الكربون، باإلضافة إلى التروية السابقة فإن نسيج الرئتين تتلقى 
 .ّي باألوكسجين( منفصاًل عن السابق وذلك عبر الدوران القصبيا )غنا مكَسجً دمً 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5_(%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5_(%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9_%D9%82%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D8%A6%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9_%D9%82%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D8%A6%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89
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 الرئة اليمنى

تمتلك الرئة اليُمنى عددًا أكبر من الفصوص والقَطع في الرئة اليُسر كاًل على ِحدَى. تنقسم الرئة اليُمنى إلى ثالثة فُُصوص: 

ّق األفقي )و هو ُعلوّي( الفّصين العلوّي والُمتََوِسط. ويبدأ ُعلِوّي ومتوسط وسفلي، وذلك بواسطة شقَّين: مائل وأُفُِقّي. يفصل الش

ا إلى األمام ويقطع الحافة األمامية في )الشّق األفقّي )العُلِوّي( في الشّق المائل  َّ ََ الُسفِلّي( قرب الحافة الخلفيّة للرئة ويمتد أفقًي

ة للغضروف الضلِعيّ مستوى النهاية القصيّة   .]2[ الرابع، وعلى السطح الَمنِصِفّي قد يرجع إلى الخلف إلى السُّرَّ

 .]2[ أما الشّق المائل )األفقّي( فيفصل بين الفصوص العلوي والمتوّسط، وهو تقريبًا يتطابق مع الشّق المائل في الرئة اليُسرى

 لَمنِصِفّي للرئة اليُمنى بعدد من البُنى الُمجاِوَرةيُبطَّن الَسطح ا

 الرئة اليسرى

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B6%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%B6%D9%84%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B6%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%B6%D9%84%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D8%A9#cite_note-GRAYS-2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D8%A9#cite_note-GRAYS-2
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تنقسم الرئة اليسرى إلى فََصيَن: علوي وسفلي، بواسطة شق مائل يمتد من السطح الضلعي إلى السطح المنِصِفّي للرئة فوق 

ة الرئة اليُسرى وعلى عكس الرئة اليُمنى ليس لها فَصٌّ متوِسّط، ولكن لها ميِّزةٌ مشابهة وهي جزءمن الفَّص العُلِوّي  .وتحت السُّرَّ

يُدعى باللسين، وهو يعني اللسان الصغير. يخدم اللسين في الجهة اليُسرى كمواٍز تشريحّي للفص األوسط في الرئة اليمنى، حيث 

مناطق اللسين في الرئة اليسرى والفص األوسط في الرئة اليمنى قد تتعرضان لعدوى متشابهة أو تعقيدات تشريحيّة  أن

 .هناك قطعتان قصبيَّتان رئويتان لللَُسين وهما: علويّة وُسفليّة .متشابهة

  )pleural membrane(الغشاء الجنبي

يغلِّف كالً من الرئتين ويحتبسها كيس جنبي زاللي يتألف من غشاءين متواصلين أحدهما مع اآلخر، وهما: الجنبة 

لةً سطح الرئة الخارجي اللماع، والجنبة الجدارية visceral pleura الحشوية  parietal التي تغلف وجوه كل من الرئتين مشّكِ

pleura نلرئتيالتي تبطن الجوفين المحتويين على ا.  

 serous طبقةً رقيقة من سائل جنبي مصلي -الذي هو حيّز كامن بين طبقتي الجنبة - pleural cavity يحوي الجوف الجنبي

pleural fluid .ب السطوح الجنبية، ويسمح لطبقتي الجنبة بانزالق إحداهما على األخرى انزالقاً ناعماً في أثناء التنفس ، يرّطِ

على توفير التصاق يبقي سطح الرئة بتماس جدار الصدر؛ وبالتالي تتمدد الرئة، وتمتلئ بالهواء حينما  كما يعمل توتره السطحي

 يتسع الصدر مع استمرار حدوث االنزالق، مثلما تفعل طبقة من الماء بين لوحي زجاج.

ن الجنبة الجدارية الجوفين الرئويين، إذ تلتصق بالجدار الصدري والمنصف والحجاب، وتت واصل الجنبة الحشوية مع الجنبة تبّطِ

 الجدارية في سرة الرئة.

 األوعية الدموية الرئوية

صبة الهوائية ويتفرع مثل فينقسم إلى قسمين ينفذ كل منهما إلى رئة ويسير محاذيا للق البطين األيمنمن  الشريان الرئوييخرج 

تتالقى  وريديةتفرعها حتى ينتهي في محيط األسناخ.فيتشكل حولها شبكات شعرية غزيرة، وينتج عن اجتماع الشعيرات فروع 

 وبما أن جدران االسناخ الرئوية األذين األيسرفي  القلبية األربعة وتصب في فتشكل وريدين في كل رئة وتخرج األوردة الرئو

 .رقيقة جدا فيكون الدم فيها وهواء االسناخ على اتصال مباشر بسطح واسع جدا وتتم عندها التبادل الغازي الرئوي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%A6%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%A6%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B0%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B0%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86
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