
الجنبة والرئتان

The Pleura And Lungs



Internal Structurللرئةالتركيب الداخلي

، وينقسم كل فصفصوص رئويةتتكون كل رئة من •

.فصيصاتبدوره إلى 

ويتكون الفص من •

، (القصبات)األقنية الهوائية الداخلية إليه •

ومن العناصر الوعائية الداخلة والخارجة منه،•

.ئويةوكذلك األعصاب الداخلة إليه من ألياف الضفائر الر•

وتتواجد كل هذه العناصر ضمن نسيج الرئة المسمى•

.اللحمة الرئوية





:The Brochusالقصبات 

خلف )ةسالفقرة الصدرية الخامتتفرع الرغامى بمستوى •

.رىإلى قصبتين رئيستين يمنى ويس( قوس األبهر 

 The Carinaالتفرع المهماز ويسمى مكان •

درجة 25وتكون زاوية تفرع القصبة الرئيسة اليمنى هي •

.درجة عن محور الرغامى45واليسرى 







القصبة الرئيسية اليمنى

.ملم15سم، قطرها 2.5يبلغ طولها•

درجة25تكون زاوية تفرعها عن الرغامى حوالي •

ية هي أقصر وأعرض وأكثر عامودية من القصبة الرئيس•

ام أي انها شبه متتابعة معها ومن هنا ميل األجس)اليسرى

(األجنبية المستنشقة للسقوط بها 

سم من 2بعد قصبة الفص العلويتتميز بإعطائها •

قبل دخولها سرة الرئةمسيرها 

تمر تحت قوس الوريد الفرد•





:  القصبة الرئيسية اليسرى

ملم11سم، وقطرها 7–5يبلغ طولها من •

.ال تنقسم قبل دخولها سرة الرئة•

تحت قوس االبهر أمام المريتمر •











القصبات ضمن الرئة 

(The Bronchial Treeالشجرة القصبية )

-علوية)القصبة الرئيسة اليمنى ثالث قصبات فصية منفصلةتعطي •

ة وسفليةقصبتين فصيتين علوياليسرىبينما تعطي (سفلية -وسطى

ف الشدانقسامها إلى فروع أصغر تسمى قصبة فصية تتابع كل •

Segments فصيص ال، وكل شدفة تختص بقسم من الرئة هو

Lobule وهو يأخذ اسم الشدفة

تنقسم الشدف داخل الفصيص النقسامات اصغر فاصغر   تسمى•

(هنا تفقد التفرعات قوامها الغضروفي )القصيبات

قصيبة انتهائية6500تنقسم القصيبات لفروع اصغر هي  •

القصيبات النتهائية تعطي القصيبات التنفسية •

هي األسناخيمتد من القصيبات التنفسية أقنية تتوسع بنهايتها بأكياس•





Conducting Zone: Bronchi



القصبات الفصية اليمنى  

قصبة الفص سم 2.5بعد مسير القصبة اليمنى تعطي •

، ويكون المنشأ من الجانب الوحشي للقصبةالعلوي

. الرئيسة

القصبة ع تتابع القصبة الرئيسة اليمنى، ويسمى التتاب•

سم، وينشأ 3ويبلغ طولها Intermediateالمتوسطة 

تنشأ من وجهها األماميهيوقصبة الفص األوسط منها 

السفليبقصبة الفصتتابع القصبة الرئيسة بعد ذلك •





الفص العلويشدف 

م تنقسم تتجه قصبة الفص العلوي نحو األعلى والوحشي ث•

:إلى ثالث شدف

.تتجه لألعلى والوحشيقمية-•

.تتجه للخلف والوحشيخلفية-•

.نحو األمام واألسفلأمامية -•







قصبة الفص األوسطشدف 

القصببببة ع تتاااابع القصااابة الرئيساااة اليمناااى، ويسااامى التتااااب•

ساام، وينشااأ 3ويبلااغ طولهااا Intermediateالمتوسببطة 

تنشأ من وجهها األماميوهي قصبة الفص األوسط منها 

بعاااد ذلاااك إلاااى قسااامينقصببببة الفبببص األوسبببط وتنقسااام •

(.شدفتين وحشية صغيرة وأنسية كبيرة)







قصبة الفص السفلي شدف 

والتي تعطي ي بقصبة الفص السفلبعد ذلك متتابعة القصبة التتابع •

:الشدف التالية

فة شدينشأ من وجهها الخلفي، بمستوى قصبة الفص األوسط، -•

.ص السفليالقسم الخلفي العلوي للف، التي تتوزع في القمي السفلي

:  أربع قاعدياتينشأ منها باألسفل -•

أمامية تتجه نحو األسفل واألمام، ***•

أنسية نحو األسفل واألنسي، ***•

.وحشية نحو األسفل والوحشي، وخلفية نحو الخلف***•









شدف القصبة اليسرى

ا، وهي طويالً قبل تفرعهالقصبة اليسرى يكون مسير •

.  تتفرع إلى قصبتين

قصبة الفص العلوي•

.وقصبة الفص السفلي•





األيسرقصبة الفص العلويشدف 

الوجه األمامي الوحشيمنقصبة الفص العلوي تنشأ•
ث تنقسم ، ثم تتجه للوحشي، حيالرئيسية للقصبة الرئيسة

.وسفليبالخاصة علويإلى فرعين 

سم ثم ينقسم إلى ثالث 1لمسافة بالخاصة العلوييصعد -•
قمية شدف، مشابهة لشدف قصبة الفص العلوي األيمن، وهي

.لبدءوتكون القمية والخلفية متحدتين باوخلفية وأمامية 

إلى لألمام والوحشي، حيث ينقسمالفرع السفلي يسير -•
سمى حيث تتوزعان ضمن قطعة  تشدفتين علوية وسفلية

.Lingulaاللسينة 





األيسر  قصبة الفص السفليشدف 

لخلف، تستمر القصبة الرئيسة نحو األسفل والوحشي وا•

تتجه نحو التيالشدفة القمية السفلية حيث تعطي بالبدء 

.  اليمناألعلى والخلف بشكل مشابه لشدفة القمي السفلي

ى، مع السفلي القاعديات اليسرقصبة الفص كما تعطي 

قد تكون القاعدية األنسية خالف واحد عن األيمن ان 

وإن وجدت فهي صغيرةغائبة، 









منطقة التبادل التنفسي

Respiratory Zone

بات التفسية تبدا بالقصيبات االنتهائية المتواصلة بالقصي•

يسية هي والمتواصلة بأقنية سنخية  المتواصلة بتجمعات ك

(مليون 300عددها حوالي )األسناخ الرئوية 





Respiratory Zone

Figure 22.8a



األوعية ضمن الرئة

:تكون االوعية في الرئة نوعين •

( شببببرايين وأوردة رئويببببة )أوعيببببة الببببدوران الببببو يفي •

ودورهااااا تقيااااة الاااادم الكلااااي  ماااان غاااااز الفحاااام وتزويااااده 

باألكسجين 

التاايالشببرايين القصبببية وهااي أوعيببة الببدوران الجهببازي •

عيااد التااي تواألوردة القصبببية تاانمن الاادم المنكسااج للرئااة  

الدم غير المنكسج من الرئة  





الشرايين الرئوية

The Pulmonary Arteries 

الجذع متفرع عن إلى كل رئة شريان رئوي يدخل •

ويكون مسير كل شريان رئوي وتفرعاتهالرئوي،

حتىمشابهة ضمن الرئة لتفرعات القصبة الهوائية

.  الوصول للشعيرات الشريانية حول األسناخ 





:The Pulmonary Veinsاألوردة الرئوية 

لة حول تبدأ من الشبكة الشعرية الوريدية الرئوية المتواص•
هي بذلك األسناخ مع الشبكة الشعرية الشريانية الرئوية، و

تنقل الدم بعد أكسجته

ات، تسير األوردة الرئوية ضمن الحواجز بين الفصيص•
ق وريد فوحتى مغادرتها سرة الرئة أخيراً بوريدين، 

.الشق المائل ووريد إلى األسفل منه

ة في الجهأوردة الفص العلوي واألوسط يجمع العلوي •
.وأوردة الفص العلوي باأليسر ، اليمنى

ي السفلي الدم الوريدي من الفص السفلبينما يجمع •
بالجانبين







واألوردة القصبية الشرايين القصبية

ة والجنبة الشجرة القصبية والرئالشرايين القصبية تغذي •

.الحشوية

ان ، وهي شريالصدري األبهرتتفرع بشكل مباشر عن •

.قصبي واحد باأليمن وشريانان قصبيان باأليسر

فهو يتفرع عن ر خشريان قصبي أيمن أوإن تواجد •

.الشريان الوربي الثالث األيمن

ريد الوالناجمة عنها فهي تصب في األوردة القصبية أما •

.يسرالفرد األيمن وفي الوريد نصف الفرد الالحق في األ









والجنبةالتصريف اللمفي للرئة

رتين ضفيعبر وللجنبة الحشوية النزح اللمفي للرئة يتم •

، ةالسطحية تحت الجنب الحشويتتوضع . سطحية وعميقة

وتدور األوعية حول حواف الرئة وشقوقها حتى تصل إلى 

.العقد الرغامية القصبية

حتى ة العميقة التفرعات القصبية والشريانية الرئويترافق •

.السرة منتهية بالعقد الرغامية والقصبةتصل 

.ةال يوجد أية اتصال بين الضفيرتين ما عدا في سرة الرئ•

لعقد الجنبة الجدارية  فيتجه حسب قسم الجنبة الى اأما لمف •

الجدارية أو الحجابية القريبة





:Nerve Supplyتعصيب الرئة 

ن لكل ، وعددها اثنتاضفائر عصبيةتتعصب الرئة عبر •

.رئة

، تتوضع أمام جذر الرئة، واحدة أمامية صغيرة•

. والثانية خلفية كبير تتوضع خلف جذر الرئة•

الودي إليها من العقد الودية الصدرية األربع يأتي •

ند عنظير الودي فيأتي عن طريق المبهمين ، أما العلوية

.مرورهما خلف جذر الرئة





التقسيم الو يفي لألعصاب 

ت توسيع القصباتندي الى األعصاب الصادرة الودية •

وتقبيض األوعية

صبات تقبض القفتندي الى الصادرة نظير الودية بينما •

وتوسيع األوعية وزيادة افراز الغدد

دد الى فتعيد حس التمالواردة الودية ونظير الودية بينما •

الجهاز العصبي المركزي










