


Noseاألنف-أولًا
Externalالظاهراألنف-1 nose.
Nasalاألنفجوف-2 cavity.
Paranasal.األنفيةجنيبالجيوب-3 sinuses

Pharynxالبلعوم-ثانياًا
.Nasopharynxاألنفيالبلعوم-1
Oropharynx.الفموي البلعوم-2
Laryngopharynx.الحنجري البلعوم-3
Muscles.البلعومعضالت-4 of pharynx

Larynxالحنجرة-ثالثاًا
.الحنجرةمجاورات-1
Cartilages.الحنجرةغضاريف-2 of larynx
Joints.الحنجرةمفاصل-3 of larynx
Aditus.الحنجرةمدخل-4 (inlet) laryngeus
Laryngeal.الحنجرةجوف-5 cavity
Muscles.الحنجرةعضالت-6 of larynx
.الصوتتشكيل-7

:الفصلمحتويات



Tracheaوالقصباتالرغامى-رابعاًا and bronchi
Trachea.الرغامى-1
Principal.الرئستانالقصبتان-2 bronchi
Respiration.التنفس-3

Lungs.الرئتان-خامساًا
Pleurae.الجنبتان-سادساًا
Thoracic.الحاجزوالحجابالصدرًيالقفص-سابعاًا cage and diaphragm

:الفصلمحتويات



تمهيد
القفصعلىالتعرفالضروري ومنتنفسيا ،وجزءا  للصوتمشكال  وجزءا  ناقال  جزءا  التنفسجهازيضم•

.بالتنفسلعالقتهماالحاجزوالحجابالصدري 

األنفيشملالذيالناقلالجزءعبرالرئتينإلىالهواءيصل•

.والرغامىوالحنجرةوالبلعوم

وترطيبهتصفيتهتتماألعضاءهذهعبرالهواءمرورحين•

المبطنةالخلويةالطبقةبوساطةوذلكتبريده،أووتسخينه

.المخاطيةوتدعىالطرق لهذه



تمهيد
.الجنبةدعىتمصليغشاءمنمضاعفةطبقةمنهمابكلتحيطاللتينالرئتينالتنفسيالجزءيضم–

oحيثالشعريةاألوعيةبالصلةوثيقةتكون التيباألسناخوتنتهيالرئتينداخلالهوائيةالطرق تتفرع
الدموي الكربون أكسيدثانيغازمبادلةالمستوى هذافييتم
.بالهواءالموجوداألكسجينمع

oالصدري والقفصالحاجزبالحجابعملهيرتبطالتنفسيالجزءوهذا.

العضوالكالمفيبدوروالتدخلالصوتبتشكيليتخصص–
.الحنجرةالمسمى

.الهضميوالجهازالتنفسيالجهازمابينمشتركالبلعوممنقسمهناك–



األنف: أوال  



:وهماجزأيناألنفيشمل•
externalالظاهراألنفيسمىالوجهفيظاهر  سطحي  جزء  – nose،

nasalاألنفجوفويسمىالخلفنحويمتدعميق  جزء  – cavity.

.عظمية–غضروفيةبنيةلألنفالهيكليةالبنية•

Externalالظاهراألنف-1 nose
:يليماالظاهراألنفيضم
.حرةApexقمة-
.الجبهةمعيتصلRootجذراًا-

Noseاألنف-أولًا



Externalالظاهراألنف-1 nose
Dorsumاألنفظهر- of the noseاألمامنحويتجهالذي.

Alaeاألنفجناحا- of the nose:يناألماميتاألنفبفتحتيالسفليتانحافتاهماتحيطاللذان

عبرهماالهواءيمراللذينnarinaeبالمنخرينأي

.األنفجوفإلى

(األنفيةالوترة)األنفحاجزالمنخرينبينمايفصل

nasal septum.

Noseاألنف-أولًا



Nasalاألنفجوف-2 cavity:
األمامفيالمنخرمنالجوفهذايمتد•

.الخلففيChoana(الكوَّة)المنعرحتى

:منهاالجوارمعاتصالتعدةله

.الوتديوالجيبالجبهيالجيبمعاتصال–

.الصلببالحنكالفمجوفعناألسفلفيينعزل–

.األنفيالبلعوممعالخلففييتصل–

.باليةالغر والخالياالفكيوالجيبالحجاجمعالوحشيفييتصل–



Nasalاألنفجوف-2 cavity
فيواقعةعظميةفتحةاألنفجوففيتوجد•

تسمىواألسفلوالوحشياألمام

piriform.الكمثريةالفتحة aperture

البلعومعلىالخلففياألنفجوفينفتح•

.(الكوتين)المنعرينتسميانبفتحتين

وأيسرأيمنجوفينإلىاألنفجوفينقسم•

.األنفيالحاجزبينهمايفصل



األنفجوفحدود-أ
وتديوالوالغربالي،الجبهي،:العظامتشكيلهفيتسهمالسقف،أوالعلوي الجدار.

الصلبالحنكيشكله،األرضيةأوالسفليالجدار.

األنفية،الوتيرةأواإلنسيالجدار

.وغضروفيةعظميةعموديةصفيحةوهي



:األنفجوفحدود-أ
منهامجاورةعظاممنأجزاءتشكلهمعقدجداروهوالوحشي،الجدار:

:العلويةاألنفية(القرين)المحارة1.

Superiorالعلوي الصماخهيفسحةتحتهاوتقع- meatus
.غرباليةخالياعليهاينفتححيث

.الوتديالجيبالقرينفوق تحينفبينما-

تحتهاويقع:المتوسطةاألنفية(القرين)المحارة.2
middleاألوسطالصماخ meatus،والجبهيالفكيالجيبينفتحتييتلقىالذي.

inferiorليالسفالصماختحتهاويتوضع،مستقلةبنيةوهي:السفليةاألنفية(القرين)المحارة.3
meatus،األنفيةالدمعيةالقناةفتحةيتلقىالذيوهو.



Nasalاألنفمخاطية-ب mucosa:
تحوي و ،األنفجوفجدرانالمخاطيةهذهتبطن

.شميالالعصبحزمتعصبهاالتيالشميةالمنطقةأعالهافي



 Paranasal sinusesلألنفً(ًجانب)الجيوبًالمجاورةً-3
:العظامداخلواقعةأجوافلألنف(جانب)المجاورةالجيوب–

.والغرباليوالوتدي،والجبهي،،الفكي

البلوغحتىالعمرمعتتوسعوهي،الوالدةحينموجودا  بعضهايكون –

.لألشخاصتبعا  كثيرا  التوسعهذايختلفوالكهولةوفترة

أوالبسيطةالشعاعيةالصورنستخدموضعهالمعرفة–

.داخلهاظليلةمادةحقنبعد



Maxillaryالفكيالجيب– sinus:
العلوي الفكيالعظمجسمداخليتوضعوهولألنف،(جانب)المجاورةالجيوبأكبرهو.
األنفياألوسطالصماخعلىالفكيالجيبينفتحو.
Ethmoidalالغرباليالجيب- sinus:
 محتفرةصغيرةأجوافمنالغرباليالجيبيتكون

الحجاجبينالغرباليالعظمتيهفي(جانبكلفي17-4)

.األنفوجوف

 الغرباليةتسمى مختلف أقسام هذا الجيب الخاليا و

cellulae ethmoidalis التي تتفتح على ،
.العلوي والمتوسطالصماخين 



Frontalالجبهيالجيب-ج sinus:
أحيانا  األماميةالغرباليةالخاليامعاتصالله.

بحاجزالمقابلةالجهةفينظيرهعنالجيبهذاينفصل

.الجهتينإحدىنحوى عموما  مائلعظمي

األنفياألوسطالصماخعلىالجبهيالجيبينفتح.

Sphenoidalالوتديالجيب-د sinus:
القذاليالعظمداخلإلىأحيانا  يمتدوقد.الوتديالعظمجسمداخلالوتديالجيبيقع.

وأيسرأيمنقسمينإلىينقسم.

العلوية(القرين)المحارةفوق األنفجوفعلىالوتديالجيبينفتح.



البلعوم: ثانيا  



Pharynxالبلعومً-ثانياًا
.والهضمالتنفسجهازي بينمشتركجزءهوالبلعوم•

ولذلكوالحنجرة،والفماألنفأجوافخلفيقع•

:هيأجزاءثالثةإلىيقسم

nasopharynxاألنفيلبلعوما1.

والبلعوم. oropharynxالفموًي2

والبلعوم. .laryngopharynxالحنجرًي3

السفليةالحافةحتىالقحفقاعدةمنالبلعوميمتد•
(6رالسادسةالرقبيةالفقرةمقابل)الحلقيللغضروف

.بالمريءيتمادىحيث



خاطية ذو بطانة خلوية عديدة الطبقات تدعى موهو مكون من طبقات عضلية وليفية، البلعوم أنبوب •
.  البلعوم

.  الطريقان الهوائي والهضميفيه مشتركا  للبلع والتنفس يتقاطع اطريقا  يشكل •
:ًًأماًمنًحيثًالمجاورات•

، والحنجرةعلى أجواف األنف والفم األمامفيًينفتح –
.  الفقرات الرقبية الست األولىفيًالخلفيجاور –
الغمد السباتي المكون من فيًالوحشييجاوره –

(  المشترك أو الداخلي بحسب المستوى )السباتي الشريان 
.والعصب المبهم( الباطن)الوداجي الداخلي والوريد 

Pharynxالبلعومً-ثانياًا



.وحنجري أنفي، وفموي، : إلىًثالثةًأجزاءويقسمً
Nasopharynxالبلعومًاألنفي1ً.
التنفسجهازمنوظيفيا  قسما  األنفيوالبلعوماألنفجوفيشكل•

بوجوداألنفيللبلعوم(الجانبي)الوحشيالجداريتميز•

الطبليالبلعومي(األنبوب)للنفيرالبلعوميةالفتحة

pharyngotympanicالموافق tube،روفيغضعضليأنبوبوهو،السمعيالنفيرأيضا  يسمىالذي
الجوفاخلدوالضغطالجوي الضغطبينالمعادلةعلىويعملالطبل،بجوفاألنفيالبلعوميصلعظمي
.الطبلي

أقسامًالبلعومً



أقسامًالبلعومً
:Nasopharynxالبلعومًاألنفي1ً.

.وعظميغضروفي:جزأينمنالطبليالبلعوميالنفيريتألف•

مغلقا  الطبليالبلعوميالنفيرمنالغضروفيالجزءيبقى–

يحولاللذينوالتثاؤبالبلعأثناءفيإالالحاالت،أغلبفي

.الوسطىاألذنفيمرتفعضغطتشكلدون أثنائهمافيالفتح

الحنكشراعوموترةالحنكشراعرافعةللعضلتينالمتزامنالتقلصيعمل–
.الطبليالبلعوميالنفيرفتحعلى

كثافةأقلالهواءيصبحمثال ،الطائرةأوالجبالفيعالية،ارتفاعاتإلىالصعودحين–
.الوحشيباتجاهالطبلغشاءويدفعاألوسطى،األذنهواءفيتمدد(الجوي الضغطنقص)



الوسطى،األذنفيتشكلالذيالنسبيالضغطارتفاعيسبببلعيحصللمإذا–

."طقة"شكلعلىبسهولةالشخصبهيشعرانفتاحا  الطبليالبلعوميالنفيرانفتاح

معاكسة،الضغطتغيراتتكون الهبوطوحين–

التغيراتبهذهالشعوريتمالحالتينكلتافيولكن

.مؤقتا  السمعيضطربأنويمكن،الوسطىاألذنداخل

التثاؤبأوالبلعأثناءفيالطبلغشاءجانبيعلىالضغطانيتعادل–

.الطبليالبلعوميالنفيرانفتاحكالهمايسبباللذين

أقسامًالبلعومً



:Oropharynxالفموًيالبلعوم-2
.األسفلفيللفلكةالعلويةالحافةإلىاألعلىفيالحنكشراعمنيمتد•
.الفمجوفمعألمامافييتصلوهو•
.رقبيةفقرةثانيجسم،الخلففيالفموي البلعوميجاور•
:همامتباعدتانقوسانالفموي للبلعومالجانبيالجدارعلىتوجد•

القوس. .األمامفياللسانيةالحنكية(الطية)1

القوس. .الخلففيالبلعوميةالحنكية(الطية)2
palatineالحنكيةاللوزةالفموي البلعوميحوي • tonsil،يتألفمزدوجعضووهي

.مالبلعو بشرةالسطحفيتالمس(لمفيةجريبات)مولدةمراكزحاو  لمفينسيجمنكتلةمن
.(اللوزيةالحفرة)في(الحلقبرزخجدارفي)الفموي للبلعومالوحشيالجدارفياللوزتينمنكلتتوضع•

أقسامًالبلعومً



أقسامًالبلعومً



:Laryngopharynxالحنجرًيالبلعوم.3
السفليةالحافةإلىللفلكةالعلويةالحافةمنيمتد•

.بالمريءيتمادىحيثالحلقيللغضروف
فتحةاألمامفيالحنجري البلعوميحوي •

.والحلقيالطرجهاليين:للغضاريفالخلفيوالوجهالحنجرة
.6ر،5ر،4رالرقبيةالفقراتأجسامالخلففيويجاور•

أقسامًالبلعومً



Musclesالبلعومعضالت of pharynx
. خارجي، وداخلي: يشمل القسم األكبر من جدار البلعوم مستويين عضليين•

الثالث(العاصرة)دائرية ومكونة من العضالت المضيقة :الطبقةًالعضليةًالخارجية  .
طوالنية وتشمل ثالث عضالتالعضليةًالداخليةًلطبقةًا  .

تقع المراكز الثابتة للعضالت المضيقة في األمام  •
العظام والغضاريف التي تشكل منشأ لهذه العضالت، على 

العضالت نحو الخلف فتغطي بعضها بعضا  وتنتشر 
.األسفل نحو األعلىمن 

.وهي ترتكز على رفاية وترية ناصفة•
ُشب ِّه تشابك العضالت بتشابك ثالثة أصص •

.بعضها ضمن بعض وُقصَّ جدارها األماميموضوعة 



هيالثالثالمضيقةالعضالت:
Inferiorالسفليةالبلعوم(عاصرة)مضيقة- pharyngeal constrictor.
Middleالوسطىالبلعوم(عاصرة)مضيقة- pharyngeal constrictor.
Superiorالعلويةالبلعوم(عاصرة)مضيقة- pharyngeal constrictor.

Musclesالبلعومعضالت of pharynx



هيالطولنيةالداخليةالطبقةعضالت:

.البلعوميةالحنكية–

.البلعوميةواإلبرية–

.البلعوميةوالنفيرية–

البلعومعضالتوظيفة•
تضغط. .البلعفيفعالةمشاركةفتشاركالبلعوم،جدرانمحتوى على(المضيقة)العاصرةالعضالت1

وتعمل. .والحنجرةالبلعومرفععلىالبلعوميةوالحنكيةالبلعوميةاإلبريةالعضلتان2



الَحنَجرة : ثالثا  



:ي تفيدهي العضو الذي يصل القسم السفلي من البلعوم بالرغامى وهالَحنَجرة •

.أمان يحمي الطرق الهوائية أثناء البلعكصمام -

.الحفاظ على انفتاح الطرق الهوائية ألجل التنفسوفي -
.التصويتوفي -

.  سم، وهو أقل من ذلك بقليل عند المرأة4.5عند الرجل البالغ نحوالَحنَجرة يبلغ طول •
.لوغالرجل يزداد نموها بعد البَحنَجرة ينجم هذا االختالف في الطول عن كون •

Larynxالَحنَجرة-ثالثاًا



Larynxالَحنَجرة-ثالثاًا
الحنجرةمجاوراتً-1

الجلد واللفافة السطحية، فيًاألمام-

قرات البلعوم الحنجري وأجسام الفوفيًالخلف–
، 6إلى 3الرقبية من 

.يةالغمد السباتي والغدة الدرقفيًالوحشيو–

Cartilagesالَحنَجرةغضاريف-2 of larynx
.واإلسفينيينين،والقرينيوالطرجهاليين،والحلقي،،(المزمارلسان)والفلكيالدرقي،:التاليةالغضاريفتضم



الغضروف Thyroidالدرقي-أ cartilage:
.الدرقيتينالصفيحتينتسميانرباعيتينصفيحتينالدرقيالغضروفيشمل–

لكنهمااألمامفيباألخرى إحداهمااألخيرتانهاتانتلتحم–

ناصفا  بروزا  االلتحامهذايشكلوالخلفباتجاهتتباعدان

laryngealالحنجريةالشامخةهو prominence

.الحيفيوالمرئيةبسهولةالمجسوسة(آدمتفاحةباسمالمعروفة)

.المرأةعندقليال  أكبرولكنهاالرجل،عند°90نحوالدرقيتينالصفيحتينبينالمشكلةالزاويةتبلغ–

.بقرنيناألسفلونحواألعلىنحودرقيةصفيحةكلتتمادى–



Cricoidالحلقيالغضروف-ب cartilage:
:لهحيث؛كبيرفصذاخاتما  بشكلهيشبه–

.الحلقيةالقوسهوأضيقأماميوقسمخلفيةصفيحة

البلعومبينالحدإلىالحلقيللغضروفالسفليةالحافةتشير–
.آخرجانبمنوالرغامىوالمريءجانبمنوالحنجرة

.الرغاميالحلقيالرباطبوساطةاألولىالرغاميةبالحلقةلهالسفليةالحافةرتبطت–

.لدرقياللغضروفالسفليالقرن معيتمفصلسطحا  الوحشيفيالحلقيالغضروفيحوي –

فيالحلقيةوسالقجسبسهولةيمكنو السادسة،الرقبيةالفقرةمستوى فيالحلقيالغضروفيقع–
.الحي



Arytenoidالطرجهاليانالغضروفان-ج cartilages:
.الحلقيالغضروفلصفيحةالعلويةالحافةمعطرجهاليغضروفكليتمفصل–

.القرينيالغضروففوقهاويقعوالخلفاإلنسينحومعقوفةقمةله–

:استطالتانمنهاتنتأقاعدةوله–

الصوتيلناتئاvocal processيتجهالذي
.الصوتي(الحبل)الرباطبهويرتبطاألمامنحو

العضليوالناتئmuscular process
:العضالتبهوترتبطالوحشي،نحويتجهالذي

.والوحشيةالخلفيةالطرجهاليتانوالحلقيتانالطرجهاليةالدرقية



: Corinculate cartilagesالغضروفانًالقرينيانً-د
.غضروف قريني هو كرة صغيرة متوضعة فوق قمة الغضروف الطرجهالي الموافقكل 

: Cuneiform cartilagesالغضروفانًاإلسفينينان-ه
.غير ثابتين يشبه الواحد منهما عصية ويقع أمام الغضروف القرينيغضروفان 



:  Epiglottis(ًلسانًالمزمار)غضروفًالَفْلكة-و
.  ا  منهغضروف على شكل ورقة لبعض أنواع الشجر، كالليمونة، وتغطي المخاطية قسما  كبير 

.وأمام فوهة مدخل الحنجرةالالميتقع الفلكة خلف جذر اللسان وجسم العظم و 



Jointsالحنجرةمفاصل-3 of larynx
المفصل Cricothyroidالدرقيالحلقي-أ articulation:

السفليالقرن بينالجانبينمنكلفييجمعزليليمفصل

.الحلقيالغضروفمنالموافقالوحشيوالقسمالدرقيللغضروف

Cricoarytenoidالطرجهاليالحلقيالمفصل-ب
articulation:

العلويةالحافةبينيجمعوهوأيضا ،زليلينمطمنالمفصلهذا

.لعضليالناتئهالمجاورةالمنطقةفيالطرجهاليالغضروفوقاعدةالحلقيالغضروفلصفيحة



Aditusمدخلًالحنجرةً-4 (inlet) laryngeus
يصل مدخل الحنجرة بين البلعوم الحنجري وجوف الحنجرة، •
.  يتوضع في مستوى مائل ويتجه باألحرى نحو الخلفوهو •
.للفلكةفي األمام الحافة العلوية تحده •
.الطرجهاليتانالجانبين الطيتان الفلكيتان وفي •
.  األسفل والخلف الطية بين الطرجهاليةوفي •
الفحص بالمرآة رؤية مدخل الحنجرة جيدا  يتيح •

.الشخص الحيفي 





Laryngealالحنجرةجوف-5 cavity
:أقسامثالثةإلىالحنجرةجوفينقسم

(المزماري تحتوالجوفبينهما،فيماالواقعالقسممعوالبطينينالدهليز،)

.الصوتيتانوالطيتانالدهليزيتانالطيتان:هماأفقيةطياتمنزوجينبوساطة

دهليز Laryngealالحنجرة-أ vestibulum:

.الدهليزيتينالطيتينإلىالحنجرةمدخلمنالدهليزيمتد



Laryngealالحنجرةجوف-5 cavity
Vestibularالدهليزيتانالطيتان-ب folds:

.لفالخفياإلسفينيينالغضروفينمنطقةإلىاألمام،فيالدرقيالغضروفمنتمتدان–

.الكاذبينالصوتيينالحبليناسمأحيانا  عليهمايطلق–

:مندهليزيةطيةكلتتكون –
مخاطية،وغددشحمي،مرن نسيج

.الدهليزي الرباطضمنهاوتحوي 
فيتؤثرانوالحمايةدورالطيتينلِّهاتين–

.الصوتفيالطبيعيةالحالة



Laryngealالحنجرةجوف-5 cavity
Ventriclesالحنجريانالبطينان-ج of the larynx:

يتصلو ألسفلافيالصوتيةالطيةإلىاألعلىفيالدهليزيةالطيةمنجانبكلفيالحنجرةبطينيمتد
.الحنجرةجوفمنالناصفالقسمعبربينهمافيماالبطينان



Laryngealالحنجرةجوف-5 cavity
Vocalالصوتيتانالطيتان-هـ folds(الحقيقيانالصوتيانالحبالن"أوالصوتيانالحبالن)":

صدفيأبيضبلون متحركانغشائيانعضليانصغيرانشريطان–
نسيهماالدهليزيتينالطيتينتحتوواقعان .وا 

إلىاألمامفيالدرقيالغضروفزاويةمنالطيتانهاتانتمتد–
.الخلففيالطرجهاليينللغضروفينالصوتيينالناتئين

مرن،نسيجمنمكون صوتيرباطمنالطيةتتكون –
(الطرجهاليةالدرقيةالعضلةمنقسمهيالتي)الصوتيةالعضلةوتشكل

.الصوتيةالطيةبنية



Laryngealالحنجرةجوف-5 cavity
:Glottisالمزمار-د

.الصوتيتينالطيتينتشملالحنجرةفيمنطقة•

rimaالمزمارمشقتسمىالتيبينهماالفاصلةوالفسحة• glottidis.

Infraglotticالمزمارًيتحتالجوف-و cavity:

.الحنجرةجوفمنالسفليالقسمهو•

.الرغامىإلىالمزمارمشقمناألسفلنحواألعلىمنيمتدو•



Musclesالحنجرةعضالت-6 of larynx
المنشأالداخليةالعضالت-أ

: عضالت الحنجرة الداخلية الرئيسية هي•
الحلقية . .الدرقية1
الحلقية . .الطرجهالية الوحشيةالحلقية الطرجهالية الخلفية، 2
الطرجهالية. .المائلةالطرجهاليةوالمستعرضة3
.الطرجهاليةالدرقية 4.
.الصوتية5.

المستعرضةالطرجهاليةهذه العضالت مزدوجة عدا •
.عضالت الحنجرة ذات تعصيب غني ويأتيها من العصبين المبهمين وفروعهما•



Musclesالحنجرةعضالت-6 of larynx
العضالتًالخارجيةًالمنشأ-ب
 هذه العضالت الحنجرَة بالبنى المجاورة وتعمل على تحريك الحنجرة تربط

(.رفعها وخفضها)
 الحنجرةعلى الرغم من التعقيد الذي تتصف به عضالت،

:يمكن تصنيفها فيفإنه 

.مسؤولة عن غلق الحنجرة( أو مضيقة)عضالتًمقربةً–
مسؤولة عن فتح الحنجرة ( أو موسعة)عضالتًمبعدةً–
(.العضلة الحلقية الطرجهالية الخلفية)



تشكيل. الصوت7
:التصويتيتطلب•

.الوربيةالتوالعضالبطنيةوالعضالتالحجاببتأثيروذلكالرئتين،داخلالمحتوى الهواءزفر1.

اهتزاز. .عضليةآليةاوموقعهمتوترهماتضبطاللتينالصوتيتينبالطيتينباصطدامهالهواء2

الطنين. لعضالتامشاركةمعوالبلعوموالفماألنفأجواففييحصالناللذينالكالموتمفصل3
.والحنكيةواللسانيةالشفوية



تشكيل. الصوت7
الطنينفأجوابوساطةكالمإلىتتحولالتياألوليةلألصواتالمحدثالعضوهيالحنجرة•

.وتحتهاالحنجرةفوق الواقعةالمختلفة

يمكنأنهلوحظوقدللكالم،مهمةأعضاءهي(واألنفوالبلعومالفم)العلويةالطنينأجواف•
علىرةالسيطولكناألوليةاألصواتإحداثفييخدمأنالحنجرةاستئصالبعدللمريء
.تزولالصوتارتفاع



ينفتحثمبدء،الفيمغلقا  فيهماالمزمارمشقيكون حيثتنفسيانمنعكسان:والعطاسالسعال•
.األنفأوالفمباتجاهالهواءفيهيقذفبشكلفجأة

علىتواترهايتوقفشهيقيةمنعكسات:الهقات•

.جزئيا  أوكليا  منغلقوالمزمارللحجابالمتقطعةالتقلصات

فجائيزفيرنتيجةيحدث:الضحك•

..(هاها،)األصواتغالبا  وترافقه



والقصباتالرغامى: رابعا  



Tracheaوالقصباتالرغامى-رابعاًا and bronchi
الرغامى. 1Trachea:
حنجرة لتنزل تبدأ الرغامى في العنق حيث تتمادى مع القسم السفلي لل•

.  وبعدها تدخل جوف الصدر،المريءأمام 

.  منى ويسرى ي: وفي المنصف العلوي، تنقسم إلى قصبتين رئيستين•

20-16تتوضع الرغامى في المستوى الناصف، وهي مكونة من •
البة حلقة غضروفية كل منها على شكل حدوة حصان مما يمنحها ص

.انخماصهاويحول دون 
.الرئيستينينالقصبتإلىالخامسةالصدريةالفقرةمستوى فيالرغاميتتشعب•

.سم15-9نحوالرغامىطوليبلغ•



:الرغامىمجاورات•

ةالرئيسالقصبةفوق ثمالرغامىأماماألبهرقوستمر–
.اليسرى 

شتركالمالسباتيوالشريانالرأسيالعضديالشريانيقع–
ليالتواعلىيصعدانثمالبدايةفيالرغامىأماماأليسر
.وأيسرهاأيمنها

.خلفهاالمريءيقع–

Tracheaوالقصباتالرغامى-رابعاًا and bronchi



Bronchiالقصبات-2
فهيليسرى االقصبةأماعمودي،بشكلتتوضعوهياليسرى منأقصراليمنىالرئيسةالقصبة–

أكثريكون نشقةالمستاألجنبيةاألجسامانحشارأنإلىيؤديالتوضعوهذاتقريبا ،التوضعأفقية
.اليمنىالقصبةفيتواترا  

lobarالفصيةالقصباتتنقسم– bronchi(شدفية)قطعيةقصباتإلىsegmental bronchi
تنفسيةقصيباتالنهايةفيلتشكلمتعددةمراتتنقسم

respiratory bronchiolesسنخيةأكياسا  تحمل
الغازيةالمبادالتمستواهافييتمسنخية،بخاليامبطنة
.الدمويةالشعيراتفيالموجودوالدمالمستنشقالهواءبين



الرئتان: خامسا  



Lungsالرئتانً-خامساًا
وتطفوانهواءالبعضدائما  وتحويانومرنانإسفنجيانخفيفانعضوانوهما،التنفسعضواهماالرئتان•

.الماءعلى

الرئةنسيجداخلتنقسمثمالرئتينسرتيمنكلفيالرئيسيةالقصبةتنفذ•

.القصبيةالشجرةتسمىمتشعبةقنواتجهازتشكلحيث

تتمحيث؛األسناخحتىالهواءالقنواتهذهتقود•

.الدممعالتنفسيةالمبادالت

منها،وأعرضاليسرى منأثقلاليمنىالرئة•

.اليسرى الرئةحسابعلىفسحةيشغلالقلبألنوذلك



Lungsالرئتانً-خامساًا
:رئةلكليوصف•

قمة

وقاعدة

نسيضلعي:ووجهان .وا 

.الحجابيالوجهاسمالقاعدةعلىيطلق•

.الرئةجذرمجموعهايشكلرئويةوأوعيةرئيسيةقصبةرئةلكلاإلنسيالوجهفيتنفذ•

.بالقلبمافيهالمنصفوالفقراتأجساماإلنسيالوجهويجاوراألضالع،الضلعيالوجهيجاور•
المعدةو األيمنفيالكبدالحجابعبرفيجاورالحجاب،قبةعلىيستقروهومجوفالحجابيالوجه•

.األيسرفيوالطحال



:FissuresوالشقوقLobesًالفصوصً-1
نفذ داخل الرئة علوي وسفلي بوجود الشق المائل وهو طويل وعميق ويصينتنقسم الرئة اليسرى إلى ف

.(السرة)النقير حتى 
 علوي ثالثة فصوصتنقسم الرئة اليمنى إلى

وسفلي نتيجة وجود شقين هما الشق المائل ومتوسط 
.  األفقيوالشق 

 يفصل الشق المائل الفصين العلوي والمتوسط
والفص العلوي الفص السفلي في الجهة اليمنى،عن 
.الفص السفلي في الجهة اليسرى عن 

وسطيتفرع الشق األفقي في اليمين من الشق المائل، ويفصل بين الفصين العلوي والمت.



:الرئتينأوعية-2
الرئويينالشريانينعبرالمؤكسجغيرالدموروديتم.
الرئتيننسيجتغذيةوظيفتهاشرايينفهيالقصبيةالشرايينأما.

Pulmonaryالرئويانالشريانان-أ arteries:
انقسامفرعييشكالنوهماجانب،كلفيرئوي شريانيوجد–

.األيمنالبطينمنالدميحملالذيالرئوي الشريانيالجذع
.القاتمالدميحملوهوالرئةويدخلالرئةجذرفيالرئوي الشريانيسير–
Pulmonaryالرئويةاألوردة-ب veins:

.الرئتينفيالتنفسيةالمناطقمنالشريانيبالدمتعودأوردةالرئةفيتوجد–
.المؤكسجدمالنحامَلياليسرى،األذينةفييصبانرئويينبوريدينجانبكلفياألوردةهذهتجتمع–



:Respirationالتنفس-3
:يتطلبوهذاالوريديالدمأكسجةهيللرئتيناألساسيةالوظيفة

.األسناخإلىالهواءوصولإلىتؤديالتيالتهوية-
نخالسبينيفصلالذيالسنخي،الغشاءعبرo2&Co2غازي مرورأي:الغازًيالتبادل-

.الدمويةوالشعيرة
.الرئتينشعيراتداخلالدموًيالدوران-

.الدقيقةفيمرة14-11وسطيا  التنفسمراتعدديبلغ



الجنبتان: سادسا  



Pleuraeالجنبتانً-سادساًا
.بالرئتينيحيطانمصليانغشاءانوهما•

سائال ،يحوي جوفبينهماوحشويةجدارية:طبقتينمنمنهماكلويتألف•

.والحجابوالمنصفالصدرجدارأيضا  يبطنانوهما•

بهاالمحيطالجدارعلىالرئةسطحانزالقإتاحةوظيفتهما•

.والزفيرالشهيقأثناءفيالرئةحجمتغيرلتأمين



القفص الصدري والحجاب الحاجز: سابعا  



Thoracicالصدرًيالقفص-1 cage:
القصوعظمواألضالعالصدريةالفقراتتشكل•

.الصدري القفصيسمىجوفا  

الخلففيالفقراتأجساممعاألضالعتتمفصل•

.األمامفيالقصعظمومع

العلويةالصدرفتحةعبرالعنقمعالصدرجوفيتصل•

.السفليةالصدرفتحةعبرالبطنمعاألسفلوفي

Thoracic cage and diaphragmaالقفصًالصدريًوالحجابًالحاجزً-سابعاًا



Thoracicالصدرًيالقفص-1 cage:
تنفسية  عضلة  السفليةالصدرفتحةَ تسد•

.والبطنالصدرجوفيبينيفصلالذيالحاجزالحجابهي
الجنبيالغشاءمعالرئتينالصدرجوفيحوي •

الصدر،لجداروالمبطنرئةبكلالمحيط
فيسمىحيزا  الرئتينبينيحوي كما .mediastinumالَمْنصِّ

الصدري واألبهرالقلب:الَمْنِصففييتوضع•
.األبهرقوسوفروعوالمريءوالرغامىالعلوي األجوفوالوريد

Thoracic cage and diaphragmaالقفصًالصدريًوالحجابًالحاجزً-سابعاًا



: Diaphragmالحجابًالحاجز-2
.  يفصل الحجاب بين جوفي الصدر والبطن وهو أهم العضالت التنفسية•
:  وهو يتكون من قسمين•

قسمًعضليً. ينشأ من القص واألضالع السفلية والفقرات القطنية، 1

وقسمًوتريً. يقع في المركز ويشكل تماديا  لأللياف 2
.المحيطية العضلية 

يعصب عضلة الحجاب عصب يأتي من النخاع الشوكي الرقبي •
.هو العصب الحجابي

.يمر منها األبهر والمريء والوريد األجوف السفليفتحات متعددةالحجاب يحوي •
.  درحين يتقلص الحجاب فإنه ينخفض، فيزداد ضغط البطن وينقص ضغط الص•
.هي تقلصات تشنجية وفجائية للحجاب( الفواق)الهقة •


