
تشريح الصدر

the thorax



جوف الصدر

the thoracic cavity
، حيث بالرئتينبشكل كامل كل جانب فيجوف الصدر يمتلئ•

.كل منها ضمن جوف الجنبيتوضع

اسم والشاغل للمركز بجوفي الجنب يعرف الفراغ المتواجد بين •
.المنصف

مدخل الصدر مع العنق عبر جوف الصدر ويتصل •

بهالمتواجد مخرج الصدر  جوف البطنويفصل بينه وبين •
الحجاب الحاجز



Body Planes

Figure 1.9b



مدخل الصدر 
the thoracic inletمدخل الصدر ويتصل جوف الصدر مع العنق عبر • :

: بـوهو فتحة ضيقة تتحدد •

الحافة العلوية لقبضة القص في األمام،▪

لألضالع األولى جانبياً،األنسيةوالحواف ▪

.بالخلفاألولى وجسم الفقرة الصدرية▪

الجنبيةالغشاء فوقيغلق مدخل الصدر جانبياً بطبقة من لفافة سميكة هي •
:وهو يرتبط وهو غمد ليفي بشكل خيمة،

يالحافة اإلنسية للضلع األول وغضروفه الضلعيرتبط جانبياً إلى ▪

،ةالسابعالرقبيةذروة الناتئ المعترض للفقرة ويرتبط بذروته إلى ▪

متواجدة للعناصر المارة بين الصدر والعنق وال( األنسي)ويرتبط في الداخل ▪
واألوعية الدموية  والمريالرغامىوهي الناصفعلى الخط 





 The Outletمخرج جوف الصدر 

:بيتحدد •

.الرهابويباألمام المفصل القصي -•

.جانبياً الحافة الضلعية -•

.بالخلف جسم الفقرة الصدرية الثانية عشرة-•

.الحجاب الحاجز ويغلق هذا المخرج •





المنصف

The Mediastinum

ف هو كتلة ثخينة من النسيج، تشغل منتص: تعريف•

.جوفي الجنبالجوف الصدري، يقع بين 







The Mediastinalحدود المنصف  Limits

تكون حدود المنصف كما يلي •

الغشاء فوق الجنبيحده باألعلى ▪

.الحجاب الحاجزيحده باألسفل –•

خل داباللفافة بطنين والميحده باألمام القص والغضاريف الضلعية  –•

.الصدرية

.غشاء الجنب المغطي للرئتينيحده جانباً –•

قري العمود الفأجسام الفقرات الصدرية األربعة األولى من يحده بالخلف–•

.المغطى باللفافة أمام الفقار





اتصاالت المنصف 

مع العنق –أ •

.فتحات الحجاباالتصاالت مع البطن وتتم عبر –ب •

اصر أمكنة مرور عناالتصاالت مع الرئتين تتم عبر –جـ•

.الرئويةالسويقة



مع العنق

ومن هذا الممر تمر الدرق : ممر أمام األوعية الكبيرة-•

.الغاطسة األمامية

وتمر فيه الدرق : ممر خلف األوعية أمام الرغامى-•

.الغاطسة الخلفية

.بمكان مرور الرغامى والمري: ممر حشوي -•

مر يست( أمام اللفافة أمام الفقرية ) :المريممر خلف -•

.حتى الحجاب الحاجز

توقف يخلف اللفافة أمام الفقرية يوجد اتصال مع العنق •

بمستوى الفقرة الصدرية الثالثة







 Divisions of Theتقسيمات المنصف 

Mediastinum

ة يمر بشكل أفقي من الزاويسطح وهميعبر يقسم المنصف  •

توى أي بمس( المفصل بين قبضة القص وجسم القص)القصية 

الحافة الغضروف الضلعي الثاني، ويتجه السطح نحو الخلف حتى

.  الفقرة الصدرية الرابعةلجسمالسفلية 

بين هذا السطح ومدخل الصدرالمنصف العلوييتوضع •

إلى األسفل من الخط،المنصف السفليبينما يتوضع •

فيويقسم المنصف السفلي عادة إلى منصف أمامي وأوسط وخل•







العناصر المتواجدة بمستوى السطح الوهمي

:ويمر سطح الفصل الذي هو للوصف فقط •

الرغامىعبر تفرغ •

األبهرتقعر قوس عبر•

،فوق تفرع الشريان الرئوي•

الوريد الفرد إلى الوريد األجوفويدخل بمستوى هذا السطح •
العلوي، 

،للمريوهنا تصل القناة الصدرية إلى الجانب األيسر •

الضفائر الرباط الشرياني وضمن مستوى السطح أيضاً ويتوضع•
القلبية السطحية والعميقة







المنصف العلوي

هو الجزء من المنصف المتواجد بين مدخل الصدر •

. والسطح الوهمي 



الحدودوالشكل 

،شكل وتديشبه شكل المنصف العلوي •

،قبضة القصتحده من األمام •

ويكون حده الخلفي أطول، •

يتضمن أجسام، وهو الصدرةويعود ذلك النحناء مدخل •

.  الفقرات الصدرية األربع األولى

.وهذا الجدار مقعر باتجاه األمام•





يالتراكيب المتواجدة في المنصف العلو

:أهم التراكيب المتواجدة في المنصف العلوي •

والمريوالرغامى(  التوتة )غدة التيموس :أحشاء هي •

ةواالوعياألوردة الكبيرة والشرايين : أوعية دموية هي •

اللمفاوية

العقد اللمفاوية •

األعصاب المارة   •







العامالتوضع-المنصف العلوي 
:توضع أحشاء المنصف العلوي -1•

.المري بمستوى مدخل الصدرة مقابل جسم الفقرة الصدرية األولىيتوضع •

المري وهي تالمس أمامعلى الخط الناصف تتوضع الرغامى •

.يكون التوضع لألوردة والشرايين غير متناظر-2•

فتميل األوردة للتوضع في الجهة اليمنى•

.بينما تميل الشرايين للتوضع في الجهة اليسرى•

وتكون كذلك تراكيب المنصف العلوي، فيمكن أن تكون •

، على الخط الناصف كما حال الرغامى•

أو ثنائية الجانب كما في حال قمتي الرئة -3•

األعصاب المبهمة والحجابية ثنائية الجانب وتختلف مجاوراتها في األيمن عنها -4أ•

و العصبين الحجابين والمبهمين باأليسر





المنصف األمامي

Anterior mediastinum

خلف جسم القص وامام الكيس التأموري المنصف األمامي يتواجد •

:أهم محتويات المنصف األمامي •

جزء من غدة التيموس-•

–نسيج ضام –أحيانا نسيج شحمي -•

عقد لمفاوية •

الرباط القصي التأموري-•





المنصف الخلفي

THE POSTERIOR MEDIASTINUM

.خلف التأمور والحجاب الحاجزهو الفراغ المتواجد •

الجزء الخلفي للمنصف العلوي، مع يتواصل مباشرة مع •
الفراغات النسيجية خلف اللفافة أمام الرغامى وأمام الفقار

، (12حتى ص4من ص)الفقري الصدري يتحدد بالخلف بالعمود •
اف باألليوباألسفل ، (أذينة يسرى)بالتأمور وباألمام واألعلى 

.الخلفية للحجاب الحاجز

ف يحتوي بعض التراكيب الخاصة به، وأخرى تمر بين المنص•
. .العلوي والبطن





تراكيب المنصف الخلفي

:أهم عناصر المنصف الخلفي هي •

المري والضفائر العصبية حوله•

االبهر الصدري وفروعه•

األوردة الفرد ونصف الفرد•

القناة الصدرية والعقد اللمفاوية المرافقة•

الجذوع الودية واألعصاب الحشوية•





العامالتوضع-المنصف العلوي 
:توضع أحشاء المنصف العلوي -1•

.المري بمستوى مدخل الصدرة مقابل جسم الفقرة الصدرية األولىيتوضع •

المري وهي تالمس أمامعلى الخط الناصف تتوضع الرغامى •

.يكون التوضع لألوردة والشرايين غير متناظر-2•

فتميل األوردة للتوضع في الجهة اليمنى•

.بينما تميل الشرايين للتوضع في الجهة اليسرى•

وتكون كذلك تراكيب المنصف العلوي، فيمكن أن تكون •

، على الخط الناصف كما حال الرغامى•

أو ثنائية الجانب كما في حال قمتي الرئة -3•

األعصاب المبهمة والحجابية ثنائية الجانب وتختلف مجاوراتها في األيمن عنها -4أ•

و العصبين الحجابين والمبهمين باأليسر









أحشاء المنصف 

التيموسغدة •

الرغامى•

المري•



:(التوتة)التيموس

بين القصتتوضعمسطحة ذات فصين بنية غدة التوتة هي •
.من المنصف العلوياألماميالجزء وذلك في والتامور

م ويصل حجمها عند الرضيع الوليد إلى أقصاه بالنسبة لحج•
الجسم، وفي ذاك الوقت قد تمتد نحو جذر العنق من خالل 

.المنصف العلوي وذلك أمام األوعية الكبيرة

راجعيستمر نمو التوتة حتى البلوغ ولكن بعد ذلك تخضع للت•

التائية الخاليا اللمفاويةبهتنضج نسيج لمفاوي حيث تعتبر •

:  التروية الدموية•

ن الصدريين ومن الشريانين الدرقييالشراينينوتأتي من •
.السفليين





:The Tracheaالرغامى

قرة الرقبية الحافة السفلية للف، على مستوى العنق تحت الغضروف الحلقيتبدأ الرغامى في •

.السادسة

هي وتكون متوضعة على تماس مع قبضة القص . تدخل مدخل الصدر على الخط الناصف•

.تتفرع على حافتها السفلية

.  سم15يبلغ طولها الكلي •

ي غير كاملة بالخلف، ويكون الفراغ الخلفحلقات غضروفية زجاجية يتكون جدارها من •

قطر وبتقلصها تنقص(العضلة الرغامية)بالحلقات مملوءاً بغمد من عضلة غير مخططة 

.الرغامى

يسمى مكان وقصبتين رئيسيتين يمنى ويسرى تتفرع الرغامى بمستوى الخط الوهمي الى •

المهماز الرغامي التفرع 









:الرغامىمجاورات 

بينما تكون غير متناظرة. تكون المجاورات بالعنق متناظرة•
:فهو تتجاور في. بالمنصف العلوي

العصب الراجعيسير . المريأمام تكون على تماس مع :الخلف•
بينهماميزابهضمن األيسر 

:المجاورات األمامية هي :األمام•

.  الرغامىباللفافة أمام الرغامىتتغطى ▪

.  بشكل مائلالجذع العضدي الرأسييعبر أمامها وأمام اللفافة ▪

.  الوريد العضدي الرأسي األيسربشكل أفقي اهيعبر أمام▪









:The blood Supplyالرغامىأوعية 

.  الشريان الدرقي السفليعبر يتم تغذيتها •

، األوردة العضدية الرأسيةوتصب أوردتها في •

تهي والتي تنالعقد على طول الرغامى ويصب لمفها إلى •

.لعميقةالمجموعة الخلفية السفلية من العقد الرقبية افي 



:The nerve supplyالتعصيب 

وعن طريق (عن طريق الراجعين)المبهمين يتم عبر •

. الودي

إلى الغشاء المخاطي،حسيالمبهم •

الرغاميةإلى العضلة حركيو•

امىالرغتصل وعائية مقبضةفهي األلياف الوديةأما •

في الشريان الدرقي السفلي من أجسام الخالياطول على 

.الوسطىالرقبيةالعقدة 



The oesophagusالمري 

لقي، مستوى الغضروف الحيمتد هذا األنبوب العضلي من •

حتى الفوهة، أي بمستوى الفقرة الرقبية السادسة

، بمستوى فقرة صدرية عاشرة)الفؤادية على المعدة 

(.وغضروف ضلعي سابع أيسر

.سم25يبلغ طول المري •



المري في الصدر

مدخل الصدرة على الخط الناصف، أمام جسم الفقرة الصدريةيدخل عبر •
.  األولى

ن الخط يعود لالنحراف إلى األيسر محيثالمنصف العلوي يمر لألسفل عبر •
الناصف

.خلف القصبة الهوائية اليسرى، ويكون •

باً يكون خالل كل مسيرة على تماس مع أجسام الفقرات، ولذلك يكون محد•
.  لألمام ومقعراً للخلف

أمام األبهر النازل، على تماس مع التأموريمر •

من الخط سم 2.5، إلى األيسر بـ 10الفقرة صويثقب الحجاب بمستوى •
تحيط به ألياف من الساق الحجابية اليمنى بشكل حلقة. الناصف







األمامية-مجاورات المري الصدري

:المجاورات االمامية •

:المنصف العلويمستوى في -1•

أليمن قوس األبهر على جانبه األيسر، والوريد الفرد على جانبه االرغامى و•

:بمستوى التفرع الرغامي -2•

الشريان الرئوي االيمن والقصبة الرئيسية اليسرىهي •

عنها والتي يكون مفصوليمر المري خلف االذينة اليسرى للقلب مباشرة •

بالتامور

:في المستوى السفلي وعند مروره من الحجاب الحاجز -3•

الضفائر العصبية واألوردة السفلية للمري•





الخلفية  -مجاورات المري الصدري

:المجاورات الخلفية •

عد مع ، وهي تصبالبدء خلفه إلى األيمنمتوضعة القناة الصدروية تكون -•

تكون حيث خلفه بمستوى السطح الوهميتمر ميالن نحو األيسر، و

.نهالمنصف العلوي، على اللفافة أمام الفقار، إلى األيسر ممتوضعة في 

التي تعبر باتجاه االيمن:االوردة نصف الفرد •

ومن االوعية الوربية الخلفية اليمنى •

البهر النازلوقرب الحجاب ا•

•





الجانبية-مجاورات المري الصدري

المغطيةالمنصفيةةالجنبتلمس :المجاورات الجانبية•

ود ، بخاصة على جانبه األيمن ودون وجالمريءللرئتين 

.أي ارتباط بينهما

أعلى واأليمن منه أسفل الصدر الى القناة الصدرية تكون •

الجانب األيسرالصدر الى 

االبهر الصدري الى الخلف واأليسر منه ويكون •

الوريد الفرد الى األيمن والخلف منهبينما يكون •









Blood Supplyأوعية المري 

توى تتم تغذية القسم العلوي للمري، من مس:الشرايين•

الغضروف الحلقي حتى قوس األبهر ضمن المنصف 

.الشرايين الدرقية السفليةالعلوي، عبر 

من يتغذى القسم األوسط من المريء عبر فروع مريئية•

.األبهر النازل

فروع المعدييتغذى القسم السفلي من المريء عبر •

.األيسر







أوردة المري

يتم العود الوريدي للجزء العلوي للمري إلى:األوردة•

. األوردة العضدية الرأسية

.األوردة الفردأما أوردة القسم األوسط فتصب في •

للوريد المعدي أما أوردة القسم السفلي فهي روافد •

.وريد الباباأليسر، الذي ينتهي في 



أوردة الصدر



:The lymphاللمف 

.الشرايينيتم النزح اللمفي للمري عبر أوعية لمفية تتبع•

ة القسم الرقبي إلى المجموعة الخلفيفتنزح أوعية •
السفلية من العقد الرقبية العميقة

العقد أمام األبهرية تنزح أوعية القسم األوسط إلى •
من ثم ، على طول الشرايين المريئية، وللمنصف الخلفي

.العقد الرغامية القصبية والجذوع المنصفيةإلى 

ن العقد أمام األبهرية متنزح أوعية الجزء السفلي إلى •
.  المجموعة الزالقية، على طول الشريان المعدي األيسر



The nerve Supplyتعصيب المري 

جع العصب الحنجري الراعبر الجزء العلوي من المري يتعصب •

.طىوعبر ألياف ودية من أجسام الخاليا في العقد الرقبية الوس

، ريئيةالضفيرة الممن المري عبر القسم السفلي يتم تعصيب •

. ةوهي شبكة من األلياف تحيط بأنبوب المريء تحت جذر الرئ

تتم فاأللياف الودية، أما نظير الودية من المبهمينتأتي األلياف 

ة العقد الوديعبر فروع رمادية، تأتي من أجسام الخاليا ضمن 

.الصدرية األربعة العلوية

فل المري بعد تشابك األياف العصبية للمبهمين تعود وتتجمع اس•

مبهم أمامي ومبهم خلفيبعصبين 





التشريح الوظيفي للمري

م عبر للعضالت المخططة  والملساء يتالتعصيب الحركي •

االعصاب المبهمة

:يتم عبر التعصيب الحسي •

ا لكن لهاألعصاب المبهمة  ليس لها دور بحس االلم-1•

دور بنقل الحالة الفيزيولوجية والمنعكسات

لمهي التي تنقل حس األ:االعصاب الودية والحشوية -2•

•



تضيقات المري الفيزيولوجية

:الية في االمكنة التللمري تضيقات فيزيولوجية يكون •

عند تواصله مع البلعوم في العنق-1•

في المنصف العلوي عندا تمر قوس األبهر أمامه-2•

يسية في المنصف الخلفي عندا تمر أمامه القصبة الرئ-3•

اليسرى

عند مروره من الفتحة الحجابية للمري-4•





The Veinsاألوردة –ب 

.تظهر بشكل أوضح بمنظر للجانب األيمن للمنصف

The Brachioاألوردة العضدية الرأسية • – Cephalic 
Veins:

The Right Brachioالوريد العضدي الرأسي األيمن • –
Cephalic Veins:

The Left Brachioالوريد العضدي الرأسي األيسر • –
Cephalic Veins:

:The Superior Vena Cavaالوريد األجوف العلوي •

The Azygosاألوردة الفرد • Veins





The Brachioاألوردة العضدية الرأسية  –

Cephalic Veins:

:تتشكل خلف المفاصل القصية الترقوية باتحاد •

.األوردة الوداجية الباطنة واألوردة تحت الترقوة•





The Right Brachioالوريد العضدي الرأسي األيمن 

– Cephalic Veins

.يبدأ خلف المفصل القصي الترقوي اليمن•

.  يسير بشكل عمودي نحو األسفل•

:يتلقى •

الوريد الفقري األيمن•

الوريد الوربي األول •

األوردة الصدرية الباطنة•

األوردة الدرقية السفلية •

األوردة التيموسية •

تدخله وهيوتحت الترقوة األيمن، ن والجذوع اللمفية الوداجي األيمية اليمنى،فالقناة اللم•

.بشكل منفصل عادة

•



 The Leftالوريد العضدي الرأسي األيسر 

Brachio – Cephalic Veins:

من، على يمر غالباً بشكل أفقي عبر المنصف العلوي، ليصل الوريد العضدي الرأسي األي•
.الحافة السفلية للغضروف الضلعي األول

.بدءه القناة الصدريةيتلقى عند •

:يتلقى أيضاً األوردة التالية•

الفقري •

.  الصدري الباطن–•

يصله الوريد الوربي العلوي األيسر قرب الخط الناصف للجسم، •

.ويدخله عادة وريد توتي كبير قرب ذلك•

وإضافة لها الضفيرة الوريدية الدرقية السفلية•









 The Superiorالوريد األجوف العلوي 

Vena Cava:

باتحاد يبدأ على الحافة السفلية للغضروف الضلعي األول اليمن•

.  الوريدين العضدين الرأسيين

قب يمر بشكل عمودي لألسفل خلف الحافة اليمنى للقص، ويث•

لى عاليمنىلألذينةيدخل الحافة العلوية بعد ذلك، ثم التأمور

.الحافة السفلية للغضروف الضلعي الثالث األيمن

روف ، مقابل الزاوية القصية، مقابل الغضيتلقى الوريد الفرد•

.الضلعي الثاني األيمن، والذي تقوس فوق جذر الرئة اليمنى



أوردة الصدر





The Azygosاألوردة الفرد  Veins

بر يتم النزح الوريدي لجدار الصدر والناحية القطنية ع•

من وتتضاألوردة الفردأوردة وربية خلفية وقطنية إلى 

.األوردة الفرد جذوعاً يمنى ويسرى

، الوريد الفردوهي جذع واحد في األيمن هو •

فرد نصف الفرد ونصف الوتكون جذعين في األيسر هي •

.الالحق





The Azygosالوريد الفرد  Veins

جنين يمثل هذا الوعاء الوريد األولي الخلفي األيمن عند ال•

The right posterios cardinal vein.

لكن ووهو يبدأ جنينياً على الوريد األجوف السفلي، •

.حبالً ليفياً غير وعائييكون هذا الجزء 

وريد اتحاد الوريد القطني الصاعد مع اليبدأ التشكل من •

ابع هذا يتت(. حاوياً للدم)تحت الضلعي األيمن وظيفياً 

...االتحاد مع الوريد الفرد ويصب به



مسير الوريد في الصدر

حت للحجاب تالفوهة األبهرية عبر الوريد الفرد يصعد •
الساق الحجابية اليمنى،

مستوى للفقرات، بالجانب األيمن ويتتابع لألعلى على •
.خلفي نسبة للمريء

،منىويتقوس فوق القصبة الهوائية الييمر أمام المريء •

اني يدخل الوريد األجوف العلوي بمستوى الورب الثثم •
األيمن





روافد الفرد

:يتلقى الوريد الفرد الروافد التاية •

الوردة الوربية الثمانية السفلية،-•

.  الوريد الوربي العلوي-•

األوردة القصبية للرئة اليمنى-•

.أوردة القسم األوسط للمريء-•

أوردة التـأمور والمنصف -•

ة نصف الفردداألور-•







The hemiazygosاألوردة نصف الفرد 

veins

ب ، يتوضعان طوالنياً على الجانوريدان علوي وسفلييوجد •
ضهما، يمكن أن يتصال مع بع. األيسر من أجسام الفقرات الصدرية

.ردينفتحان بشكل مستقل إلى الوريد الفولكن على األغلب 

اليسرىالسفلية 5-4األوردة الوربية الخلفية نصف الفردى يتلق•
.والمريئية والمنصفية 

من رى الخلفية اليساألوردة الوربيةنصف الفرد الالحق ى يتلق•
ة األوردة القصبية للرئة اليسرى وأوردواليسرى8الى 4رقم 

.النصف األوسط للمريء







:The Arteriesالشرايين –أ 

الصاعد من البطين األيسر للقلباألبهريبدأ •

، من قبضة القصالتأموربعد انبثاقه من يقترب ثم •

الخلفبحيث يتقوس نحو 

اليسرىفوق القصبة االبهريةباسم القوس •

يسر  حتى وصوله جسم الفقرة الصدرية الرابعة، إلى األ•

راألبهمع األبهرقوس تتتابعحيث الناصفمن الخط 

الصدري النازل





األبهريةفروع القوس 

جه لتغذية ينشأ من تحدبه العلوي ثالثة شرايين كبيرة، تت•

الرأس والعنق والطرف العلوي، وهذه الفروع هي

الجذع العضدي الرأسي،: •

األصلي األيسر،السباتي•

.تحت الترقوة األيسر•







األبهرمجاورات قوس 

:نؤكد على   •

المجاورات األمامية•

المجاورات السفلية•



المجاورات األمامية

األعصاب على جانبه األيسر األبهريعبر أمام قوس •

ما بينهويتوضع. -األيسر والمبهم األيسر الحجابي

.  ةالفروع الودية والمبهمة للضفيرة القلبية السطحي

، األبهرأمام قوس العلوي األيسرالوربيالوريد يمر •

، حتىالحجابيسطحياً نسبة للمبهم، إلى العمق من 

.وصوله باألمام إلى الوريد العضدي الرأسي األيسر





المجاورات السفلية

على ليمر لأليلتف العصب الراجع حول الرباط الشرياني•

، ضمن أخدود بين األبهرعلى الجانب األيمن من قوس 

.والمريالرغامى

سرىيتفرع الجذع الرئوي إلى شرايين رئوية يمنى وي•

من على الجانب األيمنيتوضعاألبهرضمن تقعر قوس 

.والمريالرغامىاألبهرقوس 





Ligamentumالرباط الشرياني 

Arteriosum:

.بقايا ليفية للقناة الشريانية عند الجنينهو •

س يمر من بدء الشريان الرئوي األيسر حتى تقعر قو•

.  ، األبهر

.العصب الراجع األيسريلتف حوله •

تتوضعالضفيرة السطحية أمامهن بينما تتوضع•

.الضفيرة القلبية العميقة على جانبه األيمن







األبهرفروع قوس 

The Brachioالجذع العضدي الرأسي • – Cephalic 

Trunk:

 The left commonاألصلي األيسر السباتيالشريان •

carotid artery:

 The Leftالشريان تحت الترقوة األيسر •

Subclavion Artery:



ARCH OF THE AORTA



The Brachioالجذع العضدي الرأسي  –

Cephalic Trunk:

.للجسمالناصفينشأ إلى األيسر قليالً من الخط •

،الرغامىماراً أمام يتجه لألعلى •

، حتى الوجه الخلفي للمفصل القصي الترقوي•

:ينقسم إلىحيث •

شريان سباتي أصلي أيمن •

.أيمنوتحت ترقوة•

درةليس له أية فروع في الصدر، ما عدا فروع درقية نا•





 The leftاألصلي األيسر السباتيالشريان 

common carotid artery:

ي، ينشأ إلى الخلف تماماً من منشأ الجذع العضدي الرأس•

، غامىالرثم يسير بشكل مستقيم نحو األعلى، إلى جانب 

.ليس له فروع ضمن المنصفحتى وصوله للعنق 





 The Leftالشريان تحت الترقوة األيسر 

Subclavion Artery:

مترافقاً األصلي األيسر، ويكونالسباتيينشأ خلف منشأ •

ل معه عند اتجاهه لألعلى، حتى يتركه بمستوى المفص

.ليس له فروع ضمن الصدر. القصي الترقوي





The Desendingاألبهر النازل  Aorta

لية للفقرة يبدأ هذا الجذع الشرياني الكبير على الحافة السف•

لوعاء يكون ا. قوس األبهرالصدرية الرابعة، حيث تنتهي 

قليالً من الخط أيسر الخط الناصف بالبدء، ثم يقترب قليالً ف

فقرة الناصف، حيث يغادر المنصف الخلفي بمستوى ال

.ساقي الحجاب، ماراً بين 12الصدرية 







الفروع الجدارية -فروع األبهر الصدري 

:  الفروع الجدارية •

ألعلى ، والتي تتقوس لالشرايين الوربية الخلفية التسعة--1•
.يةلتدخل النهايات الخلفية للفسحات الوربية التسع السفل

الشرايين تحت الضلعية -2•

الشرايين الحجابية العلوية -2•



الفروع الحشوية

:يعطي فرعاً حشوية هي-•

وهي . بدالً يكون عدد الشرايين القصبية متالشرايين القصبية -1•
وعندما يتواجد. عادة ثالثة، اثنان باأليسر وواحد في األيمن

هري الشريان الوربي األبشريان قصبي أيمن آخر فهو ينشأ من 
(.  شريان الورب الثالث. )الخلفي األول

فروع صغيرة 5–4يبلغ عدد الشرايين المريئية :والمريئية-2•
.تتوزع في المريء بقسمه الوسط

شرايين تامورية ومنصفية خلفية-3•







لجوف الصدر اللمفيالنوح 

:The Lymbh nodesالعقد اللمفية –أ •

Brachio cephalic nodesالعقد العضدية الرأسية -•

 The posteriorالعقد المنصفية الخلفية -•

mediastinal lymph nods:

 The Tracheo bronchialالعقد الرغامية القصبية •

lymph nodes:







 Brachioالعقد العضدية الرأسية -

cephalic nodes:

، أمام الجزء األمامي من المنصف العلويفي تتوضع•

رة األوردة العضدية الراسية والجذوع الشريانية الكبي

.األبهرالناشئة من قوس 

ومن التأمورالدرق، التيموستتلقى أوعية واردة من •

.الوحشيةالحجابيةالعقد 

العقد لمفتنتهي أوعيتها الصادرة بعد اتحادها مع •

نصفيةالمالقصبية ، بتشكيل الجذوع القضبيةالرغامية

.واليسرىاليمنى 





 The posteriorالخلفية المنصفيةالعقد 

mediastinal lymph nods:

هرواألبالمري، على تالصق مع التأمورخلف تتوضع•

.  والناظل

، الجزء الخلفي من المريتأتيها األوعية الواردة من •

اً من الوحشية والخلفية، وأحيانالحجابية، العقد التأمور

.  الفص األيسر للكبد

، ةالصدرويالقناة تنتهي معظم أوعيتها الصادرة ضمن •

.القصبيةالرغاميةإلى العقد ولكن يصل بعضها 







The Tracheoالقصبية الرغاميةالعقد 

bronchial lymph nodes:

:تتوزع ضمن خمس مجموعات•

جانب رغامية على جانبي الرغامى بقسمها –1•
.الصدروي

رغامية قصبية علوية، ضمن الزاوية بين الجزء–2•
.السفلي للرغامى والقصبات

.بتينرغامية قصبية سفلية في الزاوية بين القص–3•

.قصبية رئوية ضمن سرة الرئة–4•

.رئوية ضمن مادة الرئة على القصبات الرئيسة–5•



القصبيةالرغاميةالعقد 

ن مالصدرويالرئة والقصبات، الجزء تأتي األوعية الواردة من •

.يةالخلفالمنصفيةاألوعية من العقد وبعض ، القلب،الرغامى

ة وتتحد مع أوعيالرغامىتتجه أوعيتها الصادرة صاعدة فوق •

الجذوع صادرة عن العقد جانب القصية والعضدية الراسية لتشكل

.  واليسرىاليمنى المنصفيةالقصبية 

اللمفيةاأليمن إلى القناةالمنصفييمكن أن تصل الجذع القصبي •

، الصدرويةاليمنى، واأليسر إلى القناة 

كان إلى ماألقنيةولكن ينفتحان غالباً بشكل مستقل عن هذه •

.وتحت الترقوةالباطنةالوداجيةاالتصال بين األوردة 









:The Thoracic Ductالقناة الصدرية 
 Cisternaيبدأ هذا الوعاء اللمفي ضمن الصهريج الكيلوسي •

Chyli بين األبهر 12، وذلك بمستوى جسم الفقرة الصدرية ،
.والوريد الفرد

ثم . ابيينتمر لألعلى إلى الجانب األيمن لألبهر، بين الساقين الحج•
.تتوضع على الجانب األيمن للمري

. األبهرتعود وتنحرف أثناء المسير لألعلى نحو األيسر على طول•

ف تمر خلف المري حتى تصل إلى جانبه األيسر ضمن المنص•
.  ةالعلوي، وهنا تكون متوضعة أمام الشرايين الوربية الخلفي

ل إلى تتابع اتجاهها العمودي حتى تقوسها عبر قبة الرئة، لتدخ•
مكان االتصال بين األوردة الوداجية الباطنة وتحت الترقوة 

.اليسرى





روافد القناة اصدرية

سم، تحت تتلقى هذه القناة اللمف ضمن النصف السفلي للج•

العقد الحجاب الحاجز، أما في الصدر فهي تتلقى فقط لمف

قى في وهي تتل. الوربية الخلفية للجانب األيسر للصدر

لرأس العنق الجذوع اللمفية اليسرى، الوداجي الباطن من ا

.والعنق، وتحت الترقوة من الطرف العلوي األيسر











لمف الجانب األيمن للصدر

أما لمف النصف األيمن للصدر ولمف الطرف العلوي ولمف •
:فتجتمع حسب ما يليالجانب اليمنى للرأس والعنق 

ي الجذع اللمفيصب لمف القسم الخلفي األيمن للصدر ضمن •
.  األيمن

،لجذع تحت الترقوةلمف الطرف العلوي األيمن في ابويص•

.  الوداجي الباطنولمف الجانب األيمن للرأس والعنق في •

ضدي وتصب في بدء الوريد العبقناة يمنى تجتمع هذه الجذوع •
ويمكن لها أن تصب بشكل منفرد على أي من . الرأس األيمن

.األوردة المشكلة للوريد العضدي الرأس األيمن



القناة اللمفية اليمنى

أما لمف النصف األيمن للصدر ولمف الطرف العلوي ولمف •

:الجانب اليمنى للرأس والعنق فتجتمع حسب ما يلي

ي يصب لمف القسم الخلفي األيمن للصدر ضمن الجذع اللمف•

ويصف لمف الطرف العلوي األيمن في الجذع تحت . األيمن

.  باطنالترقوة، ولمف الجانب األيمن للرأس والعنق في الوداجي ال

.  يمنتجتمع هذه الجذوع وتصب في بدء الوريد العضدي الرأس األ

ة ويمكن لها أن تصب بشكل منفرد على أي من األوردة المشكل

.للوريد العضدي الرأس األيمن



Terminal collecting trunks of right side

. a. Jugular trunk
b.Subclavian trunk

c. Bronchomediastinal trunk.
d. Right lymphatic trunk

e. Gland of internal mammary chain. f. Gland of deep cervical chain

http://education.yahoo.com/reference/gray/illustrations/figure;_ylt=Av.ZdFhKHmQkAci0QNND6fttHokC?id=601






العناصر العصبية 

ةالحجابيب اعصألا•

ةب المبهماعصاأل•

الحشويةة وفروعها ب الودياعصاأل-•

والمريئيةوالرئويةالضفائر القلبية-•





The Phrenicالعصب الحجابي 

Nerve

يالرقبفي ناحية العنق من العصب الحجابيةاالعصابتنشأ •

.ثالث الخامس والالرقبيلفروع من اضافةالرابع بشكل رئيسي 

ة األمامية، يعبر قمة الرئاألخمعيةيمر لألسفل فوق العضلة •
.خلف الوريد تحت الترقوة

.أمام جذر الرئةيسير ضمن المنصف •

ون كل عصب وحشي أو أكثر ما يمكن ضمن الصدر، ويكيتوضع•
.  خالل كل مسيرهبالوحشيالمنصفيةالجنب على تماس مع 

..  باأليمن عنه باأليسراألنسيةتختلف المجاورات 







غدة التيموس



المجاورات للعصب الحجابي األيمن

مع األيمن على تماسالحجابيففي األيمن يكون العصب •

دخالل كل مسيره وهيالتراكيب الوريدية

الوريد العضدي الرأسي األيمن، والوريد األجوف •

اليمنى،واألذينةالعلوي، 

ة يمر بجانب الفتح. الوريد األجوف السفليوأخيراً •

اب الحجليعصبضمن الوتر المركزي للحجاب األجوفية

البطنيمن وجهه 





األيسرللحجابيالمجاورات 

، نسياألفي الشرايين األيسر مع الحجابيبينما يتجاور •

إلى الوحشي من الوريد األبهرأمام قوس فهو يعبر 

فوقالتأمورالعلوي، ثم يمر بالوحشي عبر الوربي

باتجاه ذروة القلب، البطين األيسر

لحجاب اليعصباليسرىالحجابيةالقبة يمر أخيراً عبر •

.البطنيمن وجهة 







العناصر المعصبة من الحجابي

حركياً للقبة الحجابيةيكون الحجابي •

ر للتأمووحسياً للغشاء الجنبي الجداري للمنصف،•

.توانالليفي، الطبقة الجدارية للتأمور المصلي، وللبري

س ولكن ليللنسيج الفجوي للمنصفيعطي فروعاً •

.ألحشائه

فرع يالشريان العضلي الحجابيتغذى العصب دموياً من •

الصدري الباطن الذي يرافقه حتى الحجاب الحاجز



األعصاب المبهمة

منصف االنقسام الخلفي للوفي المنصف العلوي تمر في :األعصاب المبهمة •

.وذلك خالل اتجاهها نحو البطن السفلي 

لضفيرة ا، حيث يدخالن في تشكيل الناصفالعصبان ليصال الخط يتتابع•
امي مبهم أم، وعند مغادرتهما الضفيرة بشكل بها، حيث يندمجان المريئية

لجوف البطن االعصابتصل هذه .ومبهم خلفي

يحمل كل منهما أعصاباً آتية من المبهم األخر•

ويرجع الصدر الحشاءصادرة نظير ودية اليافمسيرها تعطي خالل •

الحاةواردة من أحشاء الصدر وهي تحمل معها معلومات عن اليافعبرها 

( .االلمال تحمل معها حس )والمنعكساتالفيزيولوجية







العصب المبهم األيمن 

الوريد بين توضعهويكون المنصف العلوي يدخل •

والجذع الشرياني العضدي االيمنالعضدي الراسي 

الرأسي 

يتجه نحو الخلف ويعبر على الجانب الوحشي من •

للمريثم يمر خلف جذر الرئة اليمنى ليصل الرغامى

ةالرئةيوللضفائر للمريفروعا يعطي ضمن الصدر •

والقلبية





المبهم األيسر

ان الشريبيناليسراالوريد العضدي الراسي خلف االيسريدخل المبهم •

االيسراأليسر والوريد تحت الترقوة االصليالسباتي

م يعبر ثالمنصفيةالجنبةالعمق من الىعند مروره بالمنصف العلوي يكون •

االبهرقوس أمام 

يفي المنصف الخلفللمريليصل اليسرىجذر الرئة خلف يتتابعثم •

وللضفائر الرئوية والقلبية للمرييعطي في الصدر فروعا •

فلية وذلك على الحافة السالراجع الحنجري األيسر يعطي أيضا الفرع الهام •

ثم يمر على جانب الرباط الشرياني ثم يمر من تحت قوساألبهرلقوس 

ق حتى يرجع للعنوالمريالرغامىليعود ويصعد في الثلم بين األبهر

الحنجرةويعصب







الجذع الودي الصدري

The thoracic Sympathetic Trunk

ي يتوضع الجذع الودي بالصدر على عنق األضالع، إلى الوحش•

.  تماماً من رؤوسها، أمام األوعية واألعصاب الوربية

.  عقدة، واحدة لكل عصب وربي12يوجد على هذا الجذع •

، ويأتي تتلقى كل عقدة فرعاً أبيض من العصب الشوكي الموافق. •

.هذا الفرع من الفرع األولي األمامي للعصب الشوكي

يخرج منها بعد حدوث اتصال ضمن العقدة، فرع رمادي يصل •

عاً إلى العصب الوربي الموافق، ويكون هذا الفرع الرمادي متوض

.أنسي الفرع األبيض ضمن العصب







الجهاز العصبي الذاتي

The neuro vegetaif system

وينظم ينظم هذا الجهاز العالقة بين األحشاء للعضو نفسه•

ً )الوظائف الحياتية الهامةأيضاً  ـ تكاثراً ـ تنفساً ـ دورانا

 ً (.  استقالبا

جذع الدماغ لهذا الجهاز ضمن النوى المركزيةتتوضع •

. ولها عالقة أيضاً بالمهاد وتحت المهاد والمخ الشمي

ر متضادين ودي ونظيتتضمن الجملة الذاتية قسمين •

.   ودي



التنظيم العام للجملة الذاتية

:من ( ودية أو نظير ودية )تتكون كل جملة •

مراكز عصبية في الدماغ والحبل الشوكي-1•

ر ودية ترتبط بألياف قبل عقدية الى عقد ودية أو نظي-2•

)

ثم عبر ألياف بعد عقدية تصل إلى األعضاء الهدف-3•



تشريحالجملة الودية 

وكي للقرن الجانبي للحبل الشفي  المادة الرمادية مراكز الجملة الودية تتواجد •

من الصدري األول إلى القطني الثاني القطع الصدرية والقطنية  في   

تخرج االلياف مع الجذر البطني للعصب الشوكي•

وجة معظم االلياف تتشابك مع عقد الحبل الودي الممتد بين العقد الودية المزد•

5-4قطنية و5-4ظهرية و-11-12رقبية و3جانب العمود الفقري وهي 

ستمر عصعصية حيث تعطيها فرع ابيض وتتلقى منها فرع رمادي ي1عجزية و

فائر  ضمن الفرع البطني للعصب الشوكي   وعبرها  الى العقد الذاتية أو عبر ض

إلى األعضاء الهدف 

رية بعض األلياف تمر الى العقد المفردة  أمام العمود الفقري أو الى الغدة الكظ•

مباشرة

نفرين  الوسيط الكيميائي الذي تؤثر فيه على العضو الهدف  بشكل عام هواالبي•





الجملة نظير الودية 

قحفية وعجزية : المراكز لهذه الجملة هي•

-3: التي تحمل ألياف نظير وديةاألعصاب القحفيةنوى هي : القحفية-1

.أو المبهم العصب الرئوي المعدي :وخصوصا العاشر5-7-9

. (خاصة بأحشاء الحوض )الحوضيةالعقد نظير الوديةهي : العجزية-2

تتوضع ضمن جدار األحشاء:العقد نظير الودية •

اشرة األلياف بعد العقدية  تتجه اما عبر األعصاب القحفية أو الحوضية مب•

لألعضاء الهدف أو بعد المشاركة بضفائر عصبية

ل كولينالوسيط الكيميائي الذي تؤثر عبره على األعضاء الهدف هو األسيتي•



The Parasympathetic Division

Figure 17.7 Organization of the Parasympathetic Division of the ANS
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التأثير المتعاكس للودي ونظير الودي



الجذع الودي الصدري

The thoracic Sympathetic Trunk

ي يتوضع الجذع الودي بالصدر على عنق األضالع، إلى الوحش•

.  تماماً من رؤوسها، أمام األوعية واألعصاب الوربية

.  عقدة، واحدة لكل عصب وربي12يوجد على هذا الجذع •

، ويأتي تتلقى كل عقدة فرعاً أبيض من العصب الشوكي الموافق. •

.هذا الفرع من الفرع األولي األمامي للعصب الشوكي

يخرج منها بعد حدوث اتصال ضمن العقدة، فرع رمادي يصل •

عاً إلى العصب الوربي الموافق، ويكون هذا الفرع الرمادي متوض

.أنسي الفرع األبيض ضمن العصب





الحبل الودي

ع يتمادى الجذع الودي الصدري لألعلى فوق عنق الضل•

. األولي، كجذع ودي رقبي

لف يتتابع الجذع الودي لألسفل إلى البطن حيث يمر خ•

الرباط المقوس األنسي للحجاب متوضعاً أمام لفافة

.الجزء العلوي لعضلة البسواس





فروع الودي الصدري

ضفائر تعطي العقد الودية الصدرية األربع العلوية فروعاً إلى ال•
.تشارك بالضفائر القلبيةالمريئية والرئوية

يتشكل من العقد الثماني السفلية األعصاب الحشوية •
Splanchic nerves

6–5–4يتشكل من فروع من العقد العصب الحشوي الكبير-•
ه ، ويثقب كل عصب حشوي الساق الحجابية لجهت9–8–7–

.ليتحد مع اآلخر في العقدة الزالقية

.11–10يتشكل من العقد العصب الحشوي الصغير-•

.12يتشكل من العقدة العصب الحشوي األخير-•



Autonomic Plexuses

• In the thorax, abdomen, and pelvis, axons of preganglionic

• neurons of both the sympathetic and parasympathetic divisions

• form tangled networks called autonomic plexuses,

• many of which lie along major arteries. The autonomic plexuses

• also may contain autonomic ganglia (groups of cell bodies

• for the postganglionic neurons in the plexuses) and axons of

• autonomic sensory neurons. The major plexuses in the thorax

• are the cardiac plexus, which supplies the heart, and the pulmonary

• plexus, which supplies the bronchial tree



 The Cardiacالضفائر القلبية -

Plexuses

:يوجد ضفيرتان•

نه بي)تتوضع تحت قوس االبهر :ضفيرة سطحية -1•

(وبين الجذع الرئوي 

مي بين قوس األبهر والتفرع الرغا:ضفيرة عميقة -2•









الضفيرة القلبية السطحية-

ين تتشكل من اتحاد القسم السفلي من الفرعين القلب•

ودية الرقبين للمبهم األيسر مع الفرع القلبي للعقدة ال

وهي تتوضع أمام الرباط . الرقبية العلوية اليسرى

الشرياني





الضفيرة القلبية العميقة-

بهم تتلقى هذه الضفيرة األكبر حجماً، مساهمات من الم:•

ر فرعه األيمن بفروع رقبية قلبية، ومن المبهم األيسر عب

الرقبي العلوي، وفرع من كل راجع، وفروع ودية من 

ة باقي العقد الرقبية الخمس والمسماة وسطى وسفلي

رة أيمن تتوضع الضفي. يسرى، وكل العقد الثالث اليمنى

لى الرباط الشرياني، إلى األمام من القصبة اليسرى، ع

.تفرع الجذع الرئوي



: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 الوظيفي لألعصاب  

ت توسيع القصباتؤدي الى األعصاب الصادرة الودية •

وتقبيض األوعية

صبات تقبض القفتؤدي الى الصادرة نظير الودية بينما •

وتوسيع األوعية وزيادة افراز الغدد

دد الى فتعيد حس التمالواردة الودية ونظير الودية بينما •

الجهاز العصبي المركزي



1مستوى 

أو بعد رفع القلب تظهر األوعية التي تدخل: 1مستوى •

تغادر القلب  





2مستوى 

:بعد ازالة التأمور تظهر العناصر التالية 2في المستوى •

حبل المري وحوله الضفائر العصبية من االعصاب المبهمة ومن ال•

الودي

يتين في تظهر أيضا الرغامى وهي تتفرع الى القصبتين الرئيس•

مستوى الخط الوهمي  





3مستوى 

يظهر االبهر الصدري 3في المستوى •
5وص4والذي يبدأ من مستوى بين ص

ثم يتواصل حتى مروره من الحجاب 
الحاجز

ية تظهر فروع االبهر الصدري وهي الورب•
الخلفية والقصبية 





4مستوى 

دري في المستوى الرابع يظهر بين المري واالبهر الص•
القناة الصدرية 





5مستوى 

في المستوى الخامس وعلى طول  وخلف •

الدم القناة الصدرية تشاهد االوردة التي تنزح

د الوريدي للجدار الخلفي للصدر وهي الفر

.ونصف الفرد 





6مستوى 

في المستوى السادس وبعد ازالة •
االوردة الفرد ونصف الفرد تظهر 

االعصاب الحشوية 





7مستوى 

بالخلف في المستوى السابع تظهر أكثر العناصر توضعا•

وهو الرباط الطوالني االمامي المغطي لوجوه  أجسام 

تى الفقرات والممتد من الجزء العجزي للعمود الفقري ح

.الجمجمة 




