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 المحاضرة العاشرة

 The Respiratory Systemالجهاز التنفسي  سادساً:

 . مقدمة عن الجهاز التنفسي وجزئيه.1

 . تمييز القصيبات والقنوات التنفسية والسنخية واألسناخ.2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . مقدمة عن الجهاز التنفسي:1

 يتكون الجهاز التنفسي من جزأين:

 يتكون من: conducting portion( جزء التوصيل 1)

 noseاألنف  -

 nasopharynxالبلعوم األنفي  -

 larynxالحنجرة  -

 tracheaالرغامى  -

 bronchiالقصبات  -

 bronchiolesالقصيبات  -

  terminal bronchiolesالقصيبات النهائية  -

فضالً عن وظيفة هذا الجزء في توصيل الهواء إلى الرئتين وارجاعه منها ، فإن غشاءه المخاطي 

 عدل درجة حرارة الهواء الذي يمر فيه باتجاه الجزء التنفسي.المبطن له يصفي ويرطب وي

 

 يتكون من: respiratory portion( الجزء التنفسي 2)

 respiratory bronchiolesالقصيبات التنفسية  -

 alveolar ductsالقنوات السنخية  -

 alveolar sacsاألكياس السنخية  -

 حيث يحدث تبادل الغازات. alveoliاألسناخ  -
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 * التركيب النموذجي للممرات التنفسية

 . التجاويف األنفية وصوالً إلى القصبات الثانوية:1

 respiratory)غشاء مخاطي( مواجه للتجويف/ يتكون من ظهارة تنفسية  mucosaطبقة مخاطية  -

epithelium  هي عبارة عن نسيج ظهاري مطبق كاذب مهدب مزود بخاليا كأسية ، فضالً عن صفحة

مكونة من نسيج ضام مفكك مزود بأوعية دموية وأعصاب ، والطبقـة  lamina propriaحقيقية 

أو  elastic laminaاألعمق من المخاطية )إن وجدت فقد تكون مفقودة( تتكون من صفحة مرنة 

 .muscularis mucosaمخاطية عضلية 

/ تتكون من نسيج ضام كثيف غير منتظم مزود بغدد مختلطة )مخاطية submucosaطبقة تحت مخاطية  -

 ومصلية(.

 غضروف أو عظم. -

 / تمثل الطبقة الخارجية للممرات التنفسية تتكون من نسيج ضام مفكك.adventitiaطبقة أو غاللة برانية  -

 

 وصوالً إلى األسناخ:. الممرات التنفسية خارج رئوية 2

يحدث تحول تركيبي في جدار وطبقات الممرات التنفسية حيث تصبح الطبقات أرق كلما قل قطر الممرات  -

 التنفسية.

 تتناقص الظهارة في االرتفاع من مطبق كاذب إلى عمودي بسيط ثم إلى مكعب بسيط ثم إلى حرشفي بسيط. -

 دد المختلطة عند ملتقى القصبة الثانوية بالقصيبة.تتوقف فجأة )تختفي( الخاليا الكأسية والغ -

 يتناقص الغضروف في الحجم ويتجزء إلى صفائح ثم يتوقف فجأة )يختفي(عند ملتقى القصبة الثانوية بالقصيبة. -

 تزال األهداب تدريجياً. -

 سناخ مكونة من نسيج حرشفي بسيط.تصبح ظهارة جدار األ -

 

 noseاألنـف 

عضو مجوف مغطى بالجلد ومزود بعضالت ومسند بغضروف وعظم ومبطن بغشاء مخاطي 

يقسمه إلى تجويفين ، يفتح كل تجويف  nasal septumيحتوي على حاجز وسطي يدعى بالحاجز األنفي 

، ومن الخلف بالبلعوم األنفي  anterior narisمن األمام بالفتحة األنفية األمامية )المنخر األمامي( 

 :يتكون كل تجويف من قسمين posterior narisطة الفتحة األنفية الخلفية )المنخر الخلفي( بوسا
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/ القسم المتوسع خلف فتحة األنف األمامية مباشرة ، ويكون مسنداً بغضاريف من vestibuleالدهليز  -

لدهليز حيث جهته الداخلية ، ويمتد الجلد المغطي لسطح األنف الخارجي إلى داخل القسم األمامي من ا

يحتوي على بعض الغدد الدهنية والعرقية وجريبات الشعر ذات الشعر القوي والخشن ، ويعمل هذا 

الشعر على تصفية الهواء المستنشق من الدقائق العالقة به ، ويتحول النسيج الظهاري المطبق الحرشفي 

في غير متقرن قليل المتقرن الذي يبطن القسم األمامي من الدهليز إلى نسيج ظهاري مطبق حرش

الطبقات كلما اقترب من الجزء التنفسي لألنف حيث يستبدل بنسيج ظهاري مطبق عمودي كاذب 

 ومهدب مع خاليا كأسية مخاطية.

/ وتمثل القسم الباقي من التجويف األنفي ، إذ تشمل تقريباً معظم الحاجز nasal fossaالحفرة األنفية  -

ف. يبطن هذا الجزء من األنف نسيج ظهاري مطبق عمودي كاذب األنفي والجدران الجانبية للتجوي

يحتوي على كثير من الخاليا الكأسية  respiratory epitheliumمهدب يدعى الظهارة التنفسية 

المخاطية ويستند إلى صفحة قاعدية تفصله عن النسيج الضام الليفي الواقع تحته ، ويتكون النسيج 

 يا يمكن تمييزها بوضو  تحت المجهر الإلكتروني هي:الظهاري من خمسة أنماط من الخال

 : النمط األكثر انتشاراً في النسيج.ciliated columnar cells. الخاليا العمودية المهدبة 1

 : تأتي بالدرجة الثانية من حيث االنتشار في النسيج.mucous goblet cells. الخاليا الكأسية المخاطية 2

: خاليا عمودية يمتلك سطحها الحر زغيبات عديدة ، يـُعتقد أن قسماً منها يعوض brush cells. الخاليا الفرشية 3

عن الخاليا العمودية المهدبة والخاليا الكأسية الميتة أو التي في طريقها إلى الموت والقسم الثاني يعمل 

 مستلمات حسية.

ة مستديرة تقع على الصفحة الحقيقية : خاليا صغيرbasal or short cells. الخاليا القاعدية أو القصيرة 4

)عبارة عن نسيج ضام غني باأللياف المرنة( وال تمتد إلى سطح النسيج  lamina propria)األصيلة( 

 الظهاري ويـُعتقد أن هذه الخاليا انتاشية تعاني انقساماً خيطياً اعتيادياً ثم تتحول إلى أنماط أُخرى من الخاليا.

: تشبه الخاليا القاعدية إال أنها تمتلك حبيبات عديدة قطرها small granule cellsيرة . الخاليا الحبيبية الصغ5

نانوميتر وذات مراكز وسطية كثيفة وقد تكون لهذه الخاليا مؤثرات في تداخل عمليتي  300 – 100حوالي 

 الإفراز المصلي والمخاطي.

ونات جزء التوصيل للجهاز يستمر النسيج الظهاري المطبق الكاذب المهدب مبطناً لمعظم مك

 التنفسي التي تلي الحفرة األنفية ويرافق ذلك حدوث بعض التحورات.

 serousوغدد مصلية  mucous glandsتحوي الصفحة الحقيقية )األصيلة( على غدد مخاطية 

glands وبالعم كبرية  يةوأوعية دموية وألياف بيض وصفر وخاليا لمفية وخاليا بالزمmacrophages 

 وكريات دم بيض حبيبية.
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إن المنطقة التي تكون سقف كل تجويف أنفي وتمتد إلى الطبقة العليا  /organ of smell* عضو الشم 

من الحاجز األنفي ، يكون فيها الغشاء المخاطي أصفر اللون )وليس وردياً اعتيادياً كما في الغشاء 

على عضو استالم الشم وتدعى بالمنطقة الشمية المخاطي للحفرة األنفية( تحتوي هذه المنطقة المتخصصة 

olfactory region  أو الغشاء المخاطي الشمي ، ويكون النسيج من نوع عمودي مطبق كاذب خالي من

 الخاليا الكأسية المخاطية وليس له غشاء قاعدي متميز. يتكون هذا النسيج من ثالثة أنواع من الخاليا:

/ خاليا طويلة اسطوانية الشكل واسعة القمم ضيقة القواعد ، نواتها supporting cells. الخاليا الساندة 1

بيضوية الشكل تقع فوق مركز الخلية قليالً باتجاه قمة الخلية التي يظهر في سطحها الحر حافة مخططة 

 دقيقة ضمن مادة مخاطية ، كما تحوي الخاليا على قليل من الحبيبات الصباغية ذات لون أصفر.

 / خاليا صغيرة مخروطية الشكل ذات نوى بيضوية داكنة الصبغة.basal cellsلقاعدية . الخاليا ا2

/ تنتشر بين الخاليا الساندة ، وهي خاليا olfactory or sensory cells. الخاليا الشمية أو الحسية 3

ح لوناً مغزلية الشكل نواتها كروية تقريباً مركزية الموقع أفت bipolar neuronsعصبية ثنائية القطب 

 dendriteمن نوى الخاليا القاعدية والساندة ، وللخلية بروزان أحدهما قمي يمثله البروز الشجيري 

تمتد منها  olfactory vesicleويمتد إلى السطح وينتهي بانتفاخ صغير يدعى الحويصلة الشمية 

والبروز المقابل التي تعد العناصر المتسلمة الحقيقية ،  olfactory hairsبروزات شعيرية شمية 

الذي يمتد إلى الصفحة التي تحته ، وتتجمع محاور الخاليا الشمية  axonللبروز القمي هو المحور 

 .olfactory nerve fibersلتكون حزم األلياف العصبية الشمية 

 

توجد ضمن الصفحة الحقيقية للنسيج الظهاري الشمي غدد مصلية نبيبية سنخية متفرعة تسمى غدد 

تفرز سائل مائي يُحمل إلى السطح بوساطة قنوات ضيقة ، يعمل هذا  glands of Bowmanبومان 

الإفراز على ترطيب سطح النسيج الظهاري الشمي ويكون مذيب للمواد ذات الروائح المختلفة ، كما يعمل 

 واحدة. افرازها المستمر على تجديد الطبقة السطحية للسائل المفرز وبذلك يمنع إعادة الإحساس برائحة

 

 pharynxالبلعوم 

ردهة مخروطية مسطحة من الجهة األمامية الخلفية ، يمر فيه كل من الغذاء والهواء ويقسم إلى 

 ثالثة أقسام البلعوم األنفي والفمي والحنجري.
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 larynxالحنجرة 

تركيب انبوبي قصير يربط البلعوم بالرغامى ، وفضالً عن كونها جزءاً من قسم التوصيل في 

، يتكون جدارها من هيكل مكون من  phonationالجهاز التنفسي فإن لها دوراً مهماً في عملية التصويت 

لهيكل سلسلة من غضاريف شفافة وغضاريف مطاطة ترتبط ببعضها بنسيج ضام ليفي مطاط ، يجعل هذا ا

الحنجرة مفتوحة طول الوقت ، كما يدخل في تركيب الحنجرة أيضاً ألياف عضلية مخططة وغشاء 

مخاطي يحتوي غدد مصلية وغدد مخاطية. هناك عضالت داخلية المنشأ للحنجرة لها عالقة بالنطق 

الحبال الصوتية والتنفس والبلع فهي تسيطر على النسيج المطاط في الحبال الصوتية إذ بتقلصها تنظم فتحة 

 فتنتج أصواتاً بنغمات مختلفة عندما يمر الهواء خالل الحنجرة.

 

 tracheaالرغامى 

أو خارج رئوية  primary bronchiانبوبة متصلة بالحنجرة تنتهي بتفرعها إلى قصبتين أوليتين 

extrapulmonary bronchi  تو  سم ، ويكون تجويفها مف 2.5–2سم وقطرها  12–10، ويبلغ طولها

مرتبة واحدة فوق األُخرى يبطنها  Cدائماً بسبب احتواء جدارها على سلسلة من غضاريف بشكل حرف 

مكونة من نسيج ظهاري عمودي مطبق كاذب مهدب يمثل نموذجاً للنسيج  mucosaطبقة مخاطية 

ومتميزة، الظهاري التنفسي ويحوي كثير من الخاليا الكأسية المخاطية ويستند على صفحة قاعدية سميكة 

ويقع تحت النسيج الظهاري صفحة حقيقية رقيقة تتكون من نسيج ضام يحوي عدد كبير من األلياف 

والخاليا اللمفية ، يتميز الجزء العميق من الصفحة الحقيقية بوجود ألياف مطاطة مرتبة طولياً مكونة طبقة 

-seroدد مصلية مخاطية تحوي غ submucosaتقع تحتها طبقة تحت مخاطية  elastic layerمطاطية 

mucous glands  تفتح في تجويف الرغامى بقنوات قصيرة ، ويقع إلى خارج هذه الطبقة الغاللة

غضروف بشكل حرف  20يحتل معظم هذه الغاللة قطع غضروفية ) adventitiaالخارجية )البرانية( 

C حلقة غيـر كاملـة ذات حدود ( مكونة من النسيج الغضروفي الشفاف. كل من هذه الغضاريف عبارة عن

غير منتظمة تحيط بأنبوب الرغامى عدا جهتها الخلفية التي تقابل المريء ، وتكون هذه الغضاريف 

مطمورة في نسيج ضام ليفي متوسط الكثافة ، والفسحة بين نهايتي كل حلقة غضروفية مشغولة بشبكة من 

سة مكونة ما يسمى بالعضلة الرغامية يقع نسيج ضام وألياف عضلية ملساء مرتبة دائرياً بصورة رئي

ضمن هذه العضلة وخارجها كثير من الوحدات الفارزة للغدد المختلطة ويتمثل الجزء الخارجي من الغاللة 

 الخارجية بنسيج ضام ليفي مفكك يحوي األوعية الدموية واألعصاب التلقائية المزودة للرغامى.
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 lungsالرئتـان 

في جانب من التجويف الصدري الذي يبطنه غشاء رقيق يسمى الجنب عضو مزدوج يقع كل منها 

pleura  عبارة عن غشاء مصلي يغطي الرئة وينتج سائل يعمل على تزييت سطحها.. يتركب من ظهارة(

، تحتها طبقة من نسيج ضام بألياف مرنة( ، وتتكون الرئة اليمنى من  mesotheliumحرشفية بسيطة تسمى 

 secondary bronchusمزود بقصبة ثانوية  lobeرى فتتكون من فصين ، وكل فص ثالث فصوص أما اليس

 primary، والقصبتان األوليتان أو االبتدائيتان  primary bronchusمتفرعة من القصبة األولية أو االبتدائية 

bronchi ن ثانويتيـن اليمنى واليسرى هما فرعا الرغامى.. )القصبة األولية اليمنـى تنقســم إلـى قصبتيـ

secondary bronchi  عليـا وسـفلى قبـل دخولهـا إلـى الرئـة اليمنـى ، أما القصبة األولية اليسرى فال تنقسم عادة

 إلى القصبتين الثانويتين إال بعد دخولها الرئة اليسرى(.

ثم إلى قصيبة  tertiaryتنقسم بعد ذلك القصبة الثانوية المجهزة لفص الرئة إلى قصبة ثالثية 

bronchiole  التي تجهز فصيص الرئةlobule  الذي يمثل الوحدة األساسية للرئة ، ويكون بشكل هرمي لكنه

سم( وبارتفاع مماثل ، وتكون فصيصات رئة الإنسان غير متميزة  2 – 1غالباً غير منتظم بقاعدة ذات قطر )

ضام ليفي ولكنها تكون كثيفة وواضحة في رئة  الحدود وذات حواجز بين فصيصية غير كاملة مكونة من نسيج

 الخنزير.

وعندها ينتهي  terminal bronchiolesقصيبات نهائية  7 – 4ضمن كل فصيص تتفرع القصيبة إلى 

التي  respiratory bronchiolesجزء التوصيل ، ثم تنقسم كل قصيبة نهائية إلى اثنتين من القصيبات التنفسية 

 alveolar ductsقناة سنخية  11 – 2سي ويبدأ انفتا  األسناخ فيها. ينقسم كل منها إلى يبدأ منها الجزء التنف

 alveolar sacsتنتهي بالردهات التي هي عبارة عن دهاليز أو فسح غير منتظمة تنشأ منها األكياس السنخية 

ازي في الممرات مليون سنخ في رئة(، ويحدث التبادل الغ 500 – 300)هناك ما يقارب  alveoliواألسناخ 

 ابتداًء من القصيبة التنفسية إلى األسناخ الهوائية.

 

 the bronchiالقصبات 

القصبات تشبه الرغامى في التركيب إال أنها أصغر قطراً ، ففي القصبات األولية أو االبتدائية التزال 

تشابه األولية  intrapulmonary bronchiالحلقات الغضروفية غير كاملة ، والقصبات الثانوية داخل رئوية 

من نسيج ظهاري مطبق كاذب مزود بأهداب وخاليا  mucosaلكنها أصغر في الحجم ، تتكون طبقتها المخاطية 

كأسية فضالً عن وجود صفحة حقيقية تحوي العديد من األلياف المرنة المرتبة طولياً، ومخاطية عضلية 

muscularis mucosae ية الملساء المتداخلة حلزونياً. أما الطبقة تحت مكونة من حزم من األلياف العضل
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فتكون مزودة بغدد مختلطة ، تبقى هذه القصبات مفتوحة بسبب صفائح الغضروف  submucosaالمخاطية 

 .adventitiaالزجاجي ، وإلى الخارج من هذه الطبقات تقع الغاللة البرانية 

 bronchiolesالقصيبات 

ـوي مطمـور في قليل من النسيج الضام يستمر حجمها وقطرها في القصيبـة أُنبـوب صغيـر داخـل رئ

التناقص وأكبر تغير نسجي يحدث في جدارها هو فقدان الغضروف والغدد. مخاطيتها تتكون من ظهارة من نسيج 

مطبق كاذب مهدب مزود بخاليا كأسية في القصيبات األكبر ، ثم تتناقص هذه الظهارة في االرتفاع إلى نسـيج 

ي بسـيط مـزود بـأهداب دون وجـود للخاليـا الكأسية في القصيبات األصغر )القصيبات النهائية(. أما عمـود

الصفحة الحقيقية فتحوي العديد من األلياف المرنة المرتبة طولياً ، تأتي بعدها المخاطية العضلية التي تتميز بحزم 

مخاطية فال تحوي على أي من الغدد ، وبسبب عدم متداخلة حلزونياً من األلياف العضلية الملساء. أما تحت ال

وجود غضاريف أو عظام لدعم القصيبات فإن الطبقة تحت المخاطية والطبقة أو الغاللة البرانية تكونان طبقة 

 ضامة مفردة.

 respiratory bronchiolesالقصيبات التنفسية 

ملم( ، مخاطيتها تتكون من  0.5عبارة عن أنابيب قصيرة متفرعة يستمر قطرها في التناقص )أقل من 

نسيج ظهاري مكعب بسيط مزود بالقليل من األهداب المبعثرة أو المتفرقة )تنعدم في القصيبات التنفسية األصغر 

كما تنعدم فيها الخاليا الكأسية( ، والصفحة الحقيقية مكونة من ألياف مرنة ، أما المخاطية العضلية فمكونة من 

العضلية الملساء. تــُـعد القصيبات التنفسية جزءاً من النسيج التنفسي الحتوائها عدد قليل  حزم متداخلة من األلياف

التي تظهر على شكل انبعاجات صغيرة خارجية ممتدة من تجويف القصيبة التنفسية يحدث  alveoliمن األسناخ 

 فيها تبادل الغازات ، وتنتهي القصيبات التنفسية بتفرعها إلى بضع قنوات سنخية.

 alveolar ductsالقنوات السنخية 

ج حرشفي بسيط يحيط عبارة عن أنابيب مخروطية الشكل رقيقة الجدار ذات بطانة ظهارية مكونة من نسي

به نسيج ضام ليفي مطاط ، يفتح في جدار القناة السنخية عدد كبير من األسناخ الهوائية المفردة واألكياس السنخية، 

 وتوجد ألياف عضلية ملساء في المناطق التي تفتح فيها األسناخ واألكياس السنخية.

 alveolar sacs and alveoliاألكياس السنخية واألسناخ 

القسم النهائي من القناة السنخية أوسع قطراً من جزئها القريب من القصيبة التنفسية ويفتح في  يكون

تنشأ منها األكياس السنخية واألسناخ ، يوجد حول فتحة الردهة واألكياس السنخية شبكة ساندة من  atriaردهات 

وتقلصها عند الزفير  inhalation ألياف مرنة وشبكية )تعمل األلياف المرنة على توسع األسناخ عند الشهيق

exhalation .)في حين تعمل األلياف الشبكية على منع التوسع المفرط وتضرر النسيج التنفسي الدقيق ، 
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ن كتلة  األسناخ رقيقة الجدار مجوفة ذات شكل متعدد السطو  )مضلعة متعددة أو سداسية األوجه( تكوِّ

هو تركيب بين سنخين  interalveolar septumن سنخي الرئة حيث يحدث التبادل الغازي. الحاجز بي

 )حويصلتين هوائية( متجاورين يتكون من:

 . بطانة ظهارية لكل سنخ )حويصلة( تتكون من:1

% من المساحة السطحية للسنخ 95/ تبطن Iنمط  squamous alveolar cellsخاليا حرشفية سنخية  -

ن جزء من حاجز الدم  الهواء ، لهذه الخاليا زغيبات قصيرة في بعض مناطق سطحها وترتبط  –وتكوِّ

 بالخاليا المجاورة بجسيمات رابطة.

/ لها شكل كروي أو مكعب ومزودة بزغابات عند سطحها الحر IIنمط  septal cellsخاليا حاجزية  -

عن المظهر  في سايتوبالزمها مسؤولة lamellar bodiesوسايتوبالزم فجوي يحوي أجسام رقائقية 

ن سائل يسمى   phospholipidsيتكون من دهون فسفورية  surfactantالفجوي لهذه الخاليا وتكوِّ

، ويغطي هذا السائل سطح  proteinsوبروتينات  glycosaminoglycansوسكريات أمينية سكرية 

منع انكماش  األسناخ وهو يساعد في تقليل الشد أو التوتر السطحي لألسناخ أثناء الشهيق فضالً عن

 األسناخ أثناء الزفير.

تنتشر  alveolar macrophages. نسيج ضام يحوي شعيرات دموية ، ألياف مرنة ، بالعم حوصلية 2

، فعند حدوث فشل أو قصور أو عجز احتقاني  surfactantفي الفراغ السنخي ضمن طبقة سائل 

السنخية وتـُلتهم من قبل هذه البالعم  خالل الفراغات RBCsلعضل القلب تعبر الكريات الدموية الحمر 

. كما تعمل البالعم الحوصلية على ابتالع الغبار heart failure cellsالتي تسمى في هذه الحالة 

. هناك فتحات صغيرة في الحواجز بين سنخية تساعد على مساواة dust cellsوذرات الكربون فتسمى 

 ساهم هذه الفتحات في انتشار البكتريا في الرئة.الضغط بين األسناخ المتجاورة ، كما يمكن أن ت

 

 الهواء –حاجز الدم 

هو الحاجز الذي يفصل الهواء عن الدم.. إذ البد لألُوكسجين وثاني أوكسيد الكربون أن يعبرا هذا الحاجز 

مع غشائها القاعدي +  squamous alveolar cellأثناء التبادل الغازي ، وهو يتكون من خلية حرشفية سنخية 

 مع غشائها القاعدي. capillary endothelial cellخلية بطانية شعرية دموية 
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 طبقات ومكونات الممرات التنفسية النموذجية
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