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مقدمة
عتمد ان معرفة المكونات التشريحية الطبيعية هي األساس الذي ي•

سريريا ومخبريا وعلى )عليه من أجل فهم أي تبدل مرضي 

(األخص شعاعيا 

:على شعاعيا تعتمد دراسة الصدر•

oمعرفة المكونات التشريحية للصدر

oل معرفة كافة أنواع التصوير التي يمكن االستعانة بها من أج

اظهار هذه التراكيب بحالتها الطبيعية والمرضية

o حسب على هذه الصورالمكون التشريحيكبفية ظهور ظالل

امتصاصه لألشعة  



المكونات التشريحية للصدر
ممتدة بين العنق من الجذع ( جزء  )ناحية هو:  The thoraxالصدر •

والبطن

o في يسمىالمغلق بغشاء لي)مدخل الصدريكون باألعلى متواصل مع العنق عبر

(فوق الجنبة 

o الحجاب والذي يمتد بهمخرج الصدر ويكون باألسفل متواصل مع البطن عبر

الحاجز

يتكون الصدر تشريحيا من جدار الصدر وجوف الصدر•

o صابأوعية وأعمن بنى عظمية وغضروفية يمتد بينهاجدار الصدر يتكون

ويغطيه عضالت وأنسجة رخوة

o واجد ويترئةيحوي ضمنه بكيس جنب فيتميز بكل جانب جوف الصدر أما

وية وهو الذي يحوي تراكيب حشالمنصفبين كيسي الجنب فراغ يسمى 

وعصبية ووعائية





Imaging the thorax

التصوير الصدري
:يمكن دراسة الصدر عبر صور تعتمد على •

o األشعة السينية:chest X-ray

o التصوير المقطعي المحسبcomputed tomography (CT)

o الطب النوويnuclear medicine (تروية  -تصوير ومضاني تهويةventilation–

perfusion )

o الرنين المغناطيسيMagnetic Resonance Imaging.

o التصوير الوعائي الظليلAngiography.

o التصويرالمقطعي باإلصدار البوزيترونيpositron emission tomography (PET)

:سيتم التأكيد بهذه المحاضرة على دراسة المكونات التشريحية وكيف تظهر على •

oالبسيطة الصورPlain film

o التصوير الطبقي المحوريComputed Tomography



امتصاص األنسجة لألشعة  

ية التراكيب التشريحظالل قبل دراسة •

نذكر   بامتصاص االشعة  من قبل هذه 

التراكيب  

oذلك يمتص الهواء كمية قليلة من االشعة ول

.التراكيب مثل الرئة تظهر بلون أسود

oمية أما المواد الصلبة مثل العظام تمتص ك

بياض قليلة من األشعة تظهر بشكل مائل لل

.

oثل اما باقي األجزاء بين الصلبة والهواء م

ثافة السوائل والدم يتراوح لونها حسب الك

الممتصة من األشعة 



قياس كثافة تخامد األشعة

Hounsfield units (HU)
اء بقيمة حدد كثافة المتتخامد األشعة في الماء و يتم قياس •

إعتبارية هي الصفر و يعرف الكمبيوتر عليها

ماء و حدد قاس تخامد األشعة لبقية النسج نسبة لليتم ثم •

ذلك بوحدات سميت فيما بعد بوحدات هونسفيلد 

Hounsfield units (HU)   ( تستخدم على األخص

:و هي ( بالتصوير الطبقي المحوري 

o العظم -(أي أعلى كثافة من الماء ) وحدات إيجابية

1000UH+الكثيف 

250UH+التكلس 

150UH+المادة الظليلة 

70UH+← 60( +الغير متخثر) الدم الحديث 

25UH+ ← 10+ القيح 

45+← 30( +كلية –طحال –كبد )النسج المختلفة 

UH

o و هي  )أي أقل كثافة من الماء ) وحدات سلبية:

50UH–الشحم 

1000UH–← 400–الهواء 



Posterior-anterior (PA) Position

الصورة بالوضعية الخلفية األمامية

المستخدمة القياسيةهي الوضعية •

خص بالتصوير الشعاعي التقليدي للش

البالغ

oقيم يكون الشخص بوضعية الواقف المست  ,

وجدار صدره لألمام على مقدم الدريئة 

الشعاعية 

oالكتفان مدورتين بشكل كافي لألمام

من أجل عدم احداث )لتالمسان الدريئة 

(تعتيم الحقول الرئوية 

o ق الشهييتم التصوير والمريض بحالة

والتي نتأكد منها بظهور الحجابلكاملا

10-8الحاجز بمستوى األضالع من 

األمامية 6-5الخلفية أو 



Chest X-ray with adequate 

inspiration



Lateral Positionوضعية التصوير الجانبية 

مع ,يكون المريض بوضعية الوقوف •

,جانبه األيسر على تماس الفيلم 

والذراعان مرفوعتان فوق الرأس

تسمح هذه الوضعية برؤية ما خلف•

القلب وقبتي الحجاب الحاجز 

(مكونات المنصف )

ص لفحالجانبية اليسرى تستخدم •

وهي المستخدمة بشكل الظل القلبي

(روتيني 

جانبية البينما يمكن أن تكون الوضعية •

دالت هي االفضل لفحص التبيمنى ال

. المرضية الرئوية 



التصوير الطبقي المحوري للصدر

هو CT scanالتصوير الطبقي المحوري•

الطبي تعتمد علىالتصويرأحد وسائل

ي تستخدم ف( أشعة إكس)األشعة السينية 

جسم تكوين صورة ثالثية األبعاد ألعضاء ال

ائية وتتكون عن طريق عدة صور ثن. الداخلية

.ناألبعاد تُلتقط حول محور ثابت للدورا

الجهاز الذي يصدر األشعة السينية يدور•

، بشكل دائري حول القسم المراد تصويره

شعة وتقوم حساسات أو مستقبالت بتلقي األ

الدائرةفي الطرف المقابل من 

ها قبل الصور التي يتم التقاطها يجب معالجت•

ة الحصول على صور مقطعية ذات دقة عالي

.  للعضو الذي يتم تصويره



التصوير الطبقي المحوري للصدر

Computed Tomography (CT) - Chest

 يستخدم التصوير المقطعي القياسيCT. 

Standard  للصدر لدراسة:

اء االحشاء والقلب واالوعية ضمن المنصف وغش•

الجنب وجدار الصدر واالجزاء العلوي من البطن

د حقن وغالبا يتم التصوير بع( نافذة منصفية )

خرىلتمييز األوعية عن الكثافات األمادة ظليلة 

 التصوير المقطعي العالي الدقةhigh-

resolution CTمتعدد الشرائح ويستخدم عادة

وسع بحالة تقصي األمراض الخاللية أو حاالت الت

( نافذة رئوية ) القصبي ضمن الرئة  

عد حقن يمكن اللجوء للتصوير المقطعي المحسب ب

د وريدي لمادة ظليلة خاصة الظهار األوعية والعق

اللمفاوية

قية يمكن استخدام األشكال الثالث للمقاطع  األف

والجبهية والسهمية  



استطبابات التصوير المقطعي المحسب

Computed tomography (CT)

:تالية يستخدم التصوير المقطعي المحسب في الحاالت ال•

ونريد التي نكون قد كشفنا تبدل ما بالصورة البسيطة•

توضيحه أكثر 

أو بحالة مرض مزمن أو الشك باصابات أخرى وخاصة •

للحاالت الوعائية واللمفاوية

بأفات الجنب •

أو لتقييم وجود انتقاالت بحالة االورام•



على الصور الشعاعيةدراسة التراكيب التشريحية 

:التالي حسب الترتيبتتم دراسة الظالل للتراكيب التشريحية •

o (قفص صدري –حزام صدري )الظالل للتراكيب العظمية

oحجاب الحاجزلللظاللا

o المنصفيةالظالل للتراكيب

o الرئة والجنبةدراسة

oلمفاوية نذكر أنه التظهر بعض المركبات التشريحية مثل العقد ال

واألعصاب اال بالحاالت المرضية





 chest bonesعظام الصدر

(عظام الحزام الكتفي )•

هما عظمان متطاوالن يشكالن جزء من الحزام الصدري :Claviclesالترقوتان •

(للربط بين عظم القص والناتئ األخرمي من لوح الكتف )

د من عظام الحزام الكتفي للوصل بين الترقوة وعظم العض: Scapulaeلوح الكتف •

وهو متوضع فقط على الوجه الظهري للصدر, بالطرف العلوي 

 :من القفص الصدري تكون :يعظام القفص الصدري •

م  فقرة  وتكون أجسام الفقرات لألما 12يتكون من :العمود الفقري الصدري بالخلف •

ح غضروفية تكون عظمية بالخلف وتصب:والغضاريف الضلعية بالجانبيناألضالع•

( وتسمى الحقيقية 7-1من) حيث يتم تمفصل جزء منها مع عظم القص ,باألمام 

وتسمى 7ثم مع (  9-8-7)وجزء تتمفصل الغضاريف الضلعية فيه مع بعضها 

للقص وتسمى السائبةيصالن وفين ضلعيين ال روأخر غض, الكاذبة  

يتكون من ثالث . بجدار الصدر األمامي سطح، متطاولمعظم :باألماموعظم القص•

أجزاء

ة  كما لها تمفصل مع الترقوة والغضاريف الضلعي,  هي الجزء العلوي :القبضة•

تتمفصل باألسفل مع جسم القص عبر الزاوية القصية

ويتمفصل 7-2أربعة قطع ملتحمة تتمفصل عليه الغضاريف الضلعية من :والجسم•

مع ناتئ الرهابة

صفيحة غضروفية تتعظم مع تقدم العمر:وناتئ الرهابة•

•





يةالخلفية االمامالصورة البسيطة ظالل التراكيب العظمية على 

Bones of chest wall

تظهر الترقوتان :Claviclesالترقوتان •

ن يجب التأكد من أن النهايتي. بكامل طولهما 

لشوكي االنسيتين على بعد متساوي من الناتئ ا

ف للفقرة الصدرية الرابعة على الخط الناص

يجب أن أن يبتعد : Scapulaeلوح الكتف •

.الحقل الرئويبالصورة عن 

ر غيالصورة  على يجب أن تظهر :  الفقرات•

اصفالمفتولة النواتئ الشوكية على الخط الن

o االضالعRibs  : يظهر رأس وعنق معظم

ة االضالع وأجسام األضالع الثمانية العلوي

بوضوح على الصورة وال تظهر الغضاريف

ياالضلعية  ويكون الضلع االول أكثر عامود

o على الصورة الخلفية عظم القص ال يظهر

األمامية ويظهر على الصورة الجانبية



 Bones of chestظالل التراكيب العظمية على الصورة الجانبية    

wall

يظهر بوضوح على الصورة: عظم القص •

كد على ؤنالجانبية بأقسامه القبضة والجسم و

(الزاوية القصية )لويس ةزاوي

يعطي يتميز بتقعره لألمام ل: العمود الفقري •

ات توسع لجوف الصدروتظهر أجسام الفقر

والسويقات الفقرية

تظهر األجسام بشكل أقواس :األضالع •

ن وتكون مضخمة الحجم باألجزاء البعيدة ع

رة عادة تدرس على الصو)الدريئة الشاعية 

(األمامية الجانبية 



Diaphragmالحجاب الحاجز

عضلي غمد : Diaphragmالحجاب الحاجز•

وتري يفصل بين الصدر والبطن 

عمله األساسي الشهيق•

oمنى يظهر على الصور البسيطة بشكل قبتين ي

ويسرى بينهما الوتر المركزي 

oة بحالة الشهيق العميق تكون القبب الحجابي

شر بمستوى الضلع السادس األمامي أو تحت العا

الخلفي 

oمنى عند معظم المرضى تكون القبة الحجابية الي

أعلى من اليسرى 

o الكبد )تشير األسهم لمجاورات القبتين باألسفل

(باأليمن وجيب المعدة الهوائي بااليسر 



والردوب الحجاب الحاجز

رى تظهر القبب الحجابية اليمنى واليس•

بكاملها على الصورة الجانبية ما عدا 

لب باألمام واأليسر حيث تندمج مع ظل الق

يتغطى جزء صغير من القبة اليمنى •

بالوريد األجوف السفلي 

نى تظهر الردوب الضلعية الحجابية اليم•

ورة واليسرى على الجزء الخلفي من الص

(اليمنى لألعلى والخلف )الجانبية 



The Mediastinumالمنصف 

ل هو كتلة ثخينة من النسيج، تشغ: تعريف•

جوفي منتصف الجوف الصدري، يقع بين 

.الجنب

أفقي يمر بشكلسطح وهميعبر يقسم المنصف  •

قص المفصل بين قبضة ال)من الزاوية القصية 

ي أي بمستوى الغضروف الضلع( وجسم القص

افة الثاني، ويتجه السطح نحو الخلف حتى الح

.  الفقرة الصدرية الرابعةلجسمالسفلية 

دخل بين هذا السطح ومالمنصف العلوييتوضع •

الصدر

فل من إلى األسالمنصف السفليبينما يتوضع •

الخط،

مامي ويقسم المنصف السفلي عادة إلى منصف أ•

وأوسط وخلفي



محتويات المنصف
:المنصف العلوي أهم التراكيب المتواجدة في •

o والمريوالرغامى (  التوتة )غدة التيموس :هي أحشاء

o المشكلة األوردة الكبيرة : هي جهازية دموية أوعية

ا(  قوس األبهر وفروعها )لألجوف العلوي والشرايين 

oو (جانب الرغامى والعضدية الراسية )اللمفاوية لعقد ا

o (وحجابي -مبهم)المارة   األعصاب

:بالمنصف السفلي أهم التراكيب المتواجدة •

 أحيانا نسيج -التيموس جزء من غدة :الجزء األمامي

لمفاوية عقد –نسيج ضام –شحمي 

 هر األب–األوعية الرئوية -القلب والتأمور:الجزء األوسط

–الرغامى وتفرعها-األجوف العلوي والسفلي–الصاعد 

العقد اللمفاوية السرية

 يحتوي بعض التراكيب الخاصة به،:الجزء الخلفي

ر عناصوأهم .. وأخرى تمر بين المنصف العلوي والبطن

األوردة-الصدري المري  االبهر :المنصف الخلفي هي 

-الخلفيةة الصدرية والعقد اللمفاويالفردالقناة الفرد ونصف 

الحشويةالودية واألعصاب الجذوع 





المنصفية األهمالتراكيب التشريحية 

تبدأ الرغامى في :  مجرى هوائي : الرغامى •

لى تدخل مدخل الصدر عثمالعنق كتتابع للحنجرة 

خلف الشرايين تكون متوضعة . الخط الناصف

واألوردة الكبيرة 

امسة تتفرع الرغامى بمستوى الفقرة الصدرية الخ•

سمى مكان وي, قصبتين رئيسيتين يمنى ويسرى الى 

، وتكون زاوية تفرع The Carinaالتفرع المهماز 

45درجة واليسرى 25القصبة الرئيسة اليمنى هي 

وتدخل القصبات للرئة .درجة عن محور الرغامى

.عبر السرة الرئوية 

ثر كر وأتكون القصبة الرئيسية اليمنى أعرص وأقص•

عامودية من اليسرى كما أنها تعطي قصبة الفص

العلوي قبل دخولها لسرة الرئة 



التراكيب التشريحية المنصفية األهم

The heartالقلب 

يس المنصف األوسط  يحيط به كضمنهو عضلة تتوضع  : تعريف

التأمور   

9بين القاعدة والذروة وسم طوالا 12تقيس هذه العضلة نحو •

ا  (   عند القاعدة )سم عرضا

يتجه من قاعدته باألعلى والخلف مخروط له شكل القلب •

واأليسرواألمام األسفلواأليمن نحو  

الوجه األمامي خلف جسم القص، والنهايات األنسية متد ي•

، وخلف معظم النهايات 6–3للغضاريف الضلعية اليمنى من 

:عليه نميز .اليسرىاألنسية للغضاريف الضلعية 

ا • ا أذينيا ا ( معظمه أذينة يمنى )قسما ا وقسما عظمه بطين مبطينيا

الوجه 1/3يظهر جزء من البطين األيسر بينما 2/3أيمن 

األمامي

البطين عليه  يسيطرفيتميز بأن القسم البطيني  أما الوجه السفلي •
.1/3ويظهر جزء صغير من البطين األيمن2/3األيسر

، الحافة ىاليمنةاألذينيتتشكل الحافة اليمنى بشكل أساسي من •

رى بشكل ،  والحافة اليسالبطين األيمنالسفلية بشكل أساسي من 

البطين األيسرأساسي من 



التراكيب التشريحية المنصفية األهم

يبدأ األبهرالصاعد من : Aorta( األبهر   )الشرايين الجهازية ا•

الجانب يقترب بعد انبثاقه من التأمور، منثم البطين األيسر للقلب

لخلف ابحيث يتقوس نحو ( ورب ثاني أيمن )قبضة القصاأليمن من 

م الفقرة فوق القصبة اليسرى حتى وصوله جسباسم القوس االبهرية

قوس تتتابعحيث الصدرية الرابعة، إلى األيسر  من الخط الناصف

األبهر الصدري النازلاألبهر مع 

ليس لها رة ينشأ من التحدب العلوي للقوس االبهرية  ثالثة شرايين كبي•

فروع ضمن الصدر

،ىماراا أمام الرغاميتجه لألعلى واأليمن :الجذع العضدي الرأسي: •

ا من منشأ الج:السباتي األصلي األيسر• ذع ينشأ إلى الخلف تماما

انب العضدي الرأسي، ثم يسير بشكل مستقيم نحو األعلى، إلى ج

الرغامى، حتى وصوله للعنق 

سر، ويكون ينشأ خلف منشأ السباتي األصلي األي:تحت الترقوة األيسر•

ا معه عند اتجاهه لألعلى، حتى يتركه بمستوى المفص ل القصي مترافقا

..الترقوي

اره يكون مسيكون . قوس األبهريبدأ كتتابع من :أما األبهر النازل •

بالمنصف الخلفي خلف المري

 فقليالا من ويكون بالبدء  أيسر الخط الناصف بالبدء، ثم يقترب قليالا •

لصدرية االخط الناصف، حيث يغادر المنصف الخلفي بمستوى الفقرة 

.ساقي الحجاب، ماراا بين 12

األوعية الكبيرة



التراكيب التشريحية المنصفية األهم

 بشكل أوضح بمنظر للجانب األيمن تظهر : الجهازية األوردة
وهي .للمنصف

ن مع التقاء وداجي باطمن كل منها يتشكل )األوردة العضدية الرأسية •
:وهي ( تحت الترقوة 

o ليسير بشكل عمودي نحو األسف:الوريد العضدي الرأسي األيمن .
ا الذيالعضدي الرأسي األيسر الوريد و شبه شكل ببعد تشكله يمر غالبا

السفلية على الحافةيلتقي الوريدان ثم , العلويأفقي عبر المنصف 
.الضلعي األول لتشكيل الوريد األجوف العلوي للغضروف 

أمور يمر بشكل عمودي لألسفل  ، ويثقب الت:الوريد األجوف العلوي •

لسفلية بعد ذلك، ثم يدخل الحافة العلوية لألذينة اليمنى على الحافة ا

.للغضروف الضلعي الثالث األيمن

ف الضلعي يتلقى الوريد الفرد، مقابل الزاوية القصية، مقابل الغضرو•

.الثاني األيمن، والذي تقوس فوق جذر الرئة اليمنى

رد نصف الفرد ونصف الفهي جذعين في األيسر هي : األوردة الفرد •

يمن بعد جمعها ألوردة من الجانب األيسر للصدر نحو االتتجه .الالحق

منصف يسير بالجانب األيمن للهو جذع واحد  ولتنتهي بالوريد الفرد

ب بالوريد الخلفي ومن ثم يتقوس فوق القصبة الرئيسية اليمنى ليص

األجوف العلوي

ي يخترق الوريد األجوف السفلي الوتر المركز: االجوف السفلي •
ا إلى للحجاب الحاجز قبالة الفقرة الصدرية الثامنة ويدخل مباشرة ت قريبا

ة اليمنىاألذينالجزء األخفض من 

األوعية الكبيرة



التراكيب المنصفية

Pulmonary Trunkالجذع الرئوي •

إلى من البطين األيمن للقلبالدم غير المؤكسج الجذع الرئوي ينقل •
. الرئتين

ف لالخفهو يغادر الجزء العلوي من البطين األيمن ويسير إلى األعلى و•
. واليسار

ين وينتهي ضمن قوس األبهر بانقسامه إلى الشريان( سم5)وطوله •
الرئويين األيمن واأليسر

:فروعه•

الوريد خلف األبهر الصاعد ويسير الشريان الرئوي األيمن إلى اليمين •
.ليدخل جذر الرئة اليمنىاألجوف العلوي 

يدخل لأمام األبهر النازل أليسر يسير الشريان الرئوي األيسر إلى ا•
.جذر الرئة اليسرى

القصباتيتفرع كل شريان رئوي ضمن الرئة كما تتفرع •

ا مؤك:األوردة الوظيفية • ا يغادر وريدان رئويان كل رئة حاملين دما سجا
إلى األذين األيسر

وهي وريدان من كل رئة :Pulmonary Veinالرئوية األوردة •
وهي التي تحمل الدم المؤكسج الى األذينة اليسرى للقلب 

األوعية الكبيرةالوظيفية



Thoracic lymph nodesالعقد الصدرية اللمفاوية 

• Thoracic lymph nodes are divided into 

14 stations :

o Supraclavicular zone Station 1R-1L

o Upper zone (superior mediastinal 

nodes) 2-4

 Station 2R-2L (left/right): upper 

paratracheal nodes

 Station 3A (prevascular )  & 3P(retro 

tracheal or prevertebral )  

 Station 4 L-4R  (left/right): lower 

paratracheal nodes

o Aortopulmonary zone 5-6

 Station 5: subaortic nodes 

(aortopulmonary window)

 Station 6: para-aortic nodes, 

ascending aorta or phrenic

o Infferior mediastinum 7-9

o Subcarinal zone

 Station 7: subcarinal nodes

o Lower zone (inferior mediastinal nodes)

 Station 8 (left/right): para-esophageal 

nodes (below carina)

 Station 9 (left/right): pulmonary ligament 

nodes

o Hilar and interlobar zone 10-14 

(pulmonary nodes)

 Station 10 (left/right): hilar nodes

 Station 11: interlobar nodes

o Peripheral zone (pulmonary nodes)

 Station 12: lobar nodes

 Station 13: segmental nodes

 Station 14: sub-segmental nodes





التراكيب المنصفية

عناصر جذر مع الظاهرة تراكيب السرة توافق•

:وهي  الرئة 

القصبات والشرايين الرئوية: العناصر الداخلة •

والشرايين القصبية واالعصاب الداخلة للرئة  

األوردة الرئوية واألوردة :وهي العناصر  الخارجة •

واألعصاب-واألوعية اللمفاوية الخارجة–القصبية 

الخارجة

:وتكون الفتحات الرئيسية •

للفص الشريان الرئويفتحة :ستة في السرة اليمنى •

ريان فتحة الش-فتحة قصبة الفص العلوي-العلوي

,لمتتابعةفتحة القصبة اليمنى اتليه الرئوي المتتابع

يكون واألوردة الرئوية تلي فتحات القصبات فتحات 

ا أمام القصبة بي نما يكون الوريد الرئوي العلوي متوضعا

الوريد الرئوي السفلي أسفل القصبة

قصبة -شريان رئوي:وأربعة في السرة اليسرى •

وريدان رئويان –رئيسية 

السرة الرئوية 



ة األماميةالخلفيالصورة التي تظهرعلى الظالل المنصفية 
يظهر الظل الرغامي : والقصبات الرغامى •

لى على الصورة الخلفية األمامية  بلون أسود ع

تميل بمستوى الزر االبهريالخط الناصف بالبدء

ئيسية ويمكن ان تظهر القصبات الرقليال لاليمن

اليمنى واليسرى 

يظهر ظل القلب بشكل كثافة :  ظل القلب •

مركزية وتكون متوزعة نسبة للخط الناصف

.لأليمن 1/3لأليسر و2/3

ألذينة امن الظل القلبي من الحافة اليمنى تتشكل •

االيسرالبطينفيشكلها الحافة اليسرى ما اليمنى

 تظهر ظالل األوعيىة الكبيرة كما يلي:

 4الزر االبهري يشاهد :األيسر بالجانبaortic 

knuckle  ي الرئيسالشريان الرئوي يليه ظل

والنافذة الرئوية األبهرية 5

األجوفظل باألعلىفي الجانب األيمن يظهر

األجوف وظل 1جانب الرغامىالعلوي

3عند الزاوية الحجابية المنصفيةالسفلي 



السرتين-الشعاعية الظالل المنصفية 

ي على جانبفي الصورة الخلفية االمامية يظهر •

نقط السرة الرئوية المنصف 

خاصة )االوعية الرئويةتنجم ظالل السرة عن •

واألوردة الرئوية % 90الرئوية الشرايين 

والقصبات

رى تكون الحافة السفلية للسرة الرئوية اليس•

بمستوى الحافة العلوية للسرة اليمنى 

من يكون الجزء المنصفي للشريان الرئوي األي•
فرعه للفصطويل نسبيا وأفقي وهنا يعطي 

تغذية لألسفل لالفرع النازل  ثم يتتابع العلوي 
د مالحظة يقيس عن(  )الفص األوسط والسفلي 

ملم عند 14تصالبه مع الوريد الرئوي العلوي 
يتتابع ( ملم عند الذكور 16االناث و

ا من يكون الشريان الرئوي األيسر أكثر ارتفاع•
صنع ثم يتتابع للجذع الرئوي وهو يشكل , األيمن 

طة اعطائه قوس فوق القصبة الرئيسية اليسرى بنف
فرع الفص العلوي ثم يعطي من القوس فرع

ل القلبي للقمي السفلي وللسينة  ثم ينزل خلف الظ
(غير ظاهر )



رة الظالل المنصفية التي تظهر على الصو

الجانبية
تظهر بشكل ظل أسود عامودي :الرغامى •

وى الناتئ باتجاه لألسفل وقليال للخلف لحتى مست

وتظهر .. الصدرية 7-6الشوكي للفقرات 

ر قصبة الفص العلوي األيمن بشكل ظل مدو

فل مغطي للنهاية السفلية للرغامى والى األس

منها ظل قصبة الفص العلوي األيسر 

o البطين -1اليسرى االذينة : يظهرأقواس : القلب

4بالخلف  والبطين األيمن   باألمام2األيسر

o 7يظهرظل قوس األبهر : األوعية الجهازية

أمام الرغامىالعلوي األاجوف وباألعلى

الشريان الرئوييظهر : األوعية الوظيفية •

امىالرغككثافة بيضوية أو نجمية أمام األيمن

ثم يتجه لألسفل والخلف 5

بظل فيظهر 6األيسرالشريان الرئوي أما •

يسرىمثلثي فوق القصبة الفصية العلوية ال

األبهرويظهر كأنه موازي لظل قوس 

التظهر اال أسفل الصورةاألوردة الرئوية •



ورة الظالل المنصفية التي تظهر على الص

(لحقن نافذة منصفية مع ا)الطبقية المحورية 

•



الشريان تحت الترقوة االيمن-2وريد عضدي رأسي أيمن      -1

الوريد العضدي الرأسي األيسر-4الشريان السباتي األصلي األيمن -3

الشريان تحت الترقوة األيسر-6الشريان السباتي األصلي األيسر -5

الجذع الشرياني العضدي الرأسي-7

- T    رغامىoe –  المريR   الفقرة



الجذع الشرياني العضدي الرأسي-7وريد عضدي رأسي أيمن   -1

الشريان السباتي األصلي -5الوريد العضدي الرأسي األيسر -4

الشريان تحت الترقوة األيسر-6األيسر 

- T    رغامىoe –  المريR   الفقرة



قوس أبهر جزء نازل-9قوس أبهر جزء صاعد       -8

أجوف علوي     10

- T    رغامىoe –  المريR   الفقرة



أجوف علوي    10-أبهر جزء نازل   -9أبهر  صاعد       -8

شريان رئوي أيسر -12جذع االشريان الرئوي -11

- T    رغامىoe –  المريR   الفقرةB       قصبة رئيسية

قصبة رئيسية يسرى   ,Bيمنى 



أجوف علوي    10-أبهر جزء نازل   -9أبهر  صاعد       -8

شريان -13شريان رئوي أيسر -12جذع االشريان الرئوي -11

الوريد الفرد-14رئوي أيمن 

- T    رغامىoe –  المريR   الفقرةB       قصبة رئيسية

قصبة رئيسية يسرى   ,Bيمنى 



 OG Rأذينة يسرى  ODأذينة يمنى  VDبطين أيمن

أبهر نازل-9الفقرة   



 VGبطين ايسر  ODأذينة يمنى  VDبطين أيمن

أبهر نازل-R9الفقرة 



التراكيب المنصفية
 Thoracicالعقد الصدرية اللمفاوية 

lymph nodes

• Supraclavicular zone 

• Station 1R-1L

• 2R-2L (left/right): upper 

• paratracheal nodes

• 3A (prevascular )  & 3P( 

prevertebral )

• 4 L-4R  (left/right): lower 

paratracheal nodes

• 5: subaortic nodes (aortopulmonary 

window)

• 6: para-aortic nodes, ascending 

aorta or phrenic



 The Pleuraوالرئة الجنبة 

في مغطى الجسم، فهي غشاء ليباقي مصليات مقدمة تشبه الجنبة •

ا بطبقة واحدة من الخاليا المسطحة تسمح باالنزال .قسطحيا

كون وبذلك تت. وهو يغطي كل رئة ثم يبطن الجوف الحاوي لها•

الجنبة من

بة الجن)جدار الصدركل وريقة جدارية  تبطن :طبقة خارجية•

5-4فوق الترقوة ب)ثم  تمتد لألعلى لجذر العنق ( الضلعية  

ه تغطي الوجوتمتد لألسفل حيث ( الجنبة الرقبية ( )سم 

تابع وتسمى الجنبة الحجابية واخيرا تالصدري للحجاب الحاجز

الجزء الجنبةالجدارية من الجزء الرقبي نحو األسفل وتصعد من

غطي الحجابي نحو األعلى حيث تلتقيان عند جذر الرئة وهي ت

مى مكان ويسالجزء الوحشي للمنصف وتسمى الجنبة المنصفية 

بها انعكاس الجنبة الجدارية الردوب وهي األمكنة التي تتوسع

و ي الردب الحجابي المنصف:الرئة أثناء الشهيق العميق  وهي 

:الردب الضلعي الحجابي 

ة أما الوريقة الحشوية فهي تتابع مع الجنب:وطبقة حشوية•

ندخل المنصفية عند جذر الرئة ومن ثم تغطي الرئة بالكامل  وت

.ضمن شقوقها 

الجنبي الجوفتكون الورقتان مفصولتين عن بعضهما بفراغ هو •

به كمية قليلة من السائل

ورة غشاء الجنب يكون بالوضع الطبيعي غير مرئي على الص•

البسيطة للصدر



الرئة خارجيا

ا له قمة علوية، قاعدة سف• لية، تشبه الرئة مخروطا

نها بيوتوجد وجه ضلعي وحشي، ووجه منصفي 

.شقوقيوصف عليها كما حواف

سم 2.5تتمادى قمة الرئة في العنق حتى مستوى •

قمية، فوق الترقوة، وتتغطى هذه القمة بالجنبة ال

وتتجاوز قمة الرئة مع عناصر جذر العنق

يتوافق مع تقبب : المقعرالوجه الحجابي •

ن وتتجاور عبره مع أحشاء البطالحجاب الحاجز،

.  العلوية 

الع مع الوجه الباطن لألضالوجه الضلعي ريتجاو•

والفسحات الوربية والوجه الجانبي ألجسام 

محدبالفقرات الصدرية، يتميز هذا الوجه أنه 

وجود بزمقعرويتميبأنه الوجه المنصفي يتميز•

الرئويةالسرة 

وتكون الرئة اليمنى أكبر من اليسرى•



خارجياالرئة 

وفصوص الرئةالرئةشقوق 

فصوص علوية يقسم الرئة إلى :الشق المائل •

.  وسفلية

صدرية خط يصل الناتئ الشوكي للفقرة الوهو يرتسم ب•

لع حتى الض( نهاية الضلع الخامس الخلفية)الثالثة  

يبي هو وبشكل تقر. السادس على الخط منتصف الترقوة

(أعلى قليالا باأليسر)5الضلع 

ي اليمنى شق أفقيوجد على الرئة :الشق المعترض•

لفص ايمر من الحافة األمامية حتى الشق المائل فاصالا 

يغطيه الغضروف و و العلويالفص عن األوسط 

شق المائل على ويتتابع أفقياا حتى تالقيه الالضلعي الرابع 

.الخط منتصف اإلبط

الى ترض الشقين المائل والمعتنقسم الرئة اليمنى بوجود •

(سفلي -أوسط-علوي)ثالث فصوص 

قط الى فتنقسم الرئة اليسرى بوجود الشق المائل بينما •

وسفليفصين علوي 





خارجياالرئة 

التقسيمات القطعية للرئة

تتوافق التقسيمات القطعية لكل رئة خارجيا مع•

ن حسب التقسيمات الداخلية للقصبات ضمن الرئة وتكو

:كل رئة كما يلي 

:الرئة اليمنى •

أمامية خلفية–قمية :الفص العلوي -•

انسية ووحشية:الفص األوسط -•

–ية أمام)قمية سفلية وأربع قاعديات :الفص السفلي •

(خلفية –وحشية -انسية

:الرئة اليسرى •

–ة أمامي–قمية )فص علوي بالخاصة : الفص العلوي -•

(علوية وسفلية )واللسينة ( خلفية 

–ية أمام)قمية سفلية وأربع قاعديات :الفص السفلي •

(خلفية –وحشية -انسية



الرئة داخليا
، وق رئوية تفصل بينها شقفصوص تتكون كل رئة من •

ا حواجز فصيصات تفصل بينهوينقسم كل فص بدوره إلى 

ويتكون الفص من •

ر العناصومن ، (القصبات)األقنية الهوائية الداخلية إليه •

األعصاب الداخلة منه،وكذلك الوعائية الداخلة والخارجة 

.إليه من ألياف الضفائر الرئوية

لحمة وتتواجد كل هذه العناصر ضمن نسيج الرئة المسمى ال•

.الرئوية

هي ضمن كل رئة الى قصبات فصية ولقصباتتتفرع ا•

اصغر تتفرع بدورها لشدف قطعية وكل شدفة تنقسم لشدف

روفية وتتابع التي تفقد بها البنية الغضالقصيباتحتى مرحلة 

ناخاألسبقصيبات انتهائية ثم تنفسية لتصل لمرحلة 

باتبشكل مطابق تماما للقصالشرايين الرئوية تتفرع •

ل وريدين فال تتبع القصبات وتكون بشكالرئوية ألوردة أما ا•

علوي فوق الشق المائل وسفلي تحت الشق المائل

، الصدري األبهرالشرايين القصبية تتفرع بشكل مباشر عن •

وهي شريان قصبي واحد باأليمن وشريانان قصبيان 

.باأليسر

يد الورالناجمة عنها فهي تصب في األوردة القصبية أما •

.سرالفرد األيمن وفي الوريد نصف الفرد الالحق في األي



ظالل الرئة والجنبة الخارجية على الصورة الخلفية

االمامية
وص تندخل الجنبة الحشوية بين فص•

ظهر الرئة فتتشكل الشقوق والتي ال ت

على هذه الصورة بالحالة الطبيعية

شكل تظهر الردوب الضلعية الحجابية ب•

زاوية حادة

تظهر الفصوص الرئوية العلوي •

واألوسط والسفلي باأليمن والعلوي

والسفلي باأليسر



ة على الصورة الخلفيالظالل ضمن الرئة 

األمامية 
ظل تظهر الرئة بلون أسود الحتوائها على الهواء وال•

ةالبيضاء التي تظهر بها هي لألوعية ضمن الرئ

-2رئيسية تظهر فقط القصبات ال:التفرعات القصبية •

جدران القصبات الفصية 3

وهي شبيهة 2األيمن :  فروع الشريان الرئوي    •

5لوي بتفرع القصبات  يعطي  الفرع الفصي الع

6والفرع المتتابع 

وهي تتجه للمحيط للخلف حيث تصبح4األيسر •

رفيعة

فتبدأ رفيعة بالمحيط : 7أما االوردة الرئوية  •

وي وتزداد قطرا نحو السرة بعد تشكيلها لوريد عل

وسفلي

تكون االوردة بالفصوص العلوي اكثر: مالحظة •

عمودية  ووحشية من الشرايين بينما بالفصوص

عاموديةالسفلية االوردة اكثر افقية والشرايين اكثر



الجانبيةالرئة خارجيا على الصورة 

كل رئة تظهر الفصوص الرئوية الرئيسة  نسبة للشقوق على

على الصورة الجانبية  حسب الصورة 

أما التقسملت القطعية فيمكن توزيعها ضمن كل فص



التراكيب داخل الرئة

Lateral projection of normal 

chest image

• trachea (1)

• right main bronchus (2)

• left main bronchus (3)

• left interlobar artery (4 

• right main pulmonary artery (6)

• confluence of pulmonary veins 

(7)

• aortic arch (8), and 

brachiocephalic vessels (9). IVC, 

inferior vena cava.

وية يظهر ضمن  الرئة التفرعات للشرايين الرئ

المتوافقة مع االنقسامات القصبية

الفص وبداية تشكل االوردة الرئوية والتي تبدأ ب

السفلي من فروع متداخلة 



محوريالرئة على النافذة المنصفية للطبقي ال

في النافذة المنصفية يمكن تمييز

ويةالتقسيمات القطعية للفصوص الرئ



وريالرئة على النافذة الرئوية للطبقي المح

في النافذة الرئوية يظهر االرنشيم 

ئية  الرئوي والتفرعات القصبية والوعا





positron emission tomography 

(PET))التصوير المقطعي باإلصدار البوزيتروني 

ا تصويرياا يساعد في كشف (PET)يعد التصوير المقطعي باإلصدار البوزيتروني • اختبارا

.  كيفية عمل األنسجة واألعضاء

إلظهار هذا ( ياامقتف)يستخدم فحص التصوير المقطعي باإلصدار البوزيتروني دواء إشعاعياا •

.  النشاط

ات يمكن أن يكشف هذا الفحص في بعض األحيان عن المرض قبل أن يظهر في اختبار•

.تصوير أخرى

تجري يمكن حقن المقتفي أو ابتالعه أو استنشاقه، اعتماداا على العضو أو األنسجة التي•

ميائي، يتجمع المقتفي في مناطق الجسم ذات المستويات األعلى من النشاط الكي. دراستها

وزيتروني، في فحص التصوير المقطعي باإلصدار الب. والتي غالباا ما تناظر مناطق المرض

.تظهر هذه المناطق على شكل بقع مضيئة

لعديد من الحاالت يُعد فحص التصوير المقطعي باإلصدار البوزيتروني مفيداا في الكشف عن ا•

غالباا . أو تقييمها، بما في ذلك العديد من أنواع السرطان، ومرض القلب، واضطرابات الدماغ

المقطعي ما يتم دمج صور فحص التصوير المقطعي باإلصدار البوزيتروني مع التصوير

.المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي إلنشاء رؤى خاصة





اميةدراسة الصورة التقليدية الخلفية األم

كل صحيح تبدأ دراسة الصورة بتقييم تنفيذها بش•

oتان على يجب أن تكون نهايتا الترقوتين االنسي

اتبعد متساوي من النواتئ الشوكية للفقر

o يجب أن يكون ظل الرغامى على الخط

الناصف

oلحقول يجب ان يكون لوحا الكتف بعيدتين عن ا

الرئوية

oهور بحالة الشهيق الكامل والتي نتأكد منها بظ

10-8الحجاب الحاجز بمستوى األضالع من 

األمامية 6-5الخلفية أو 

o سم فوق الترقوة5يجب أن تظهر قبتا الرئة

oيجب أن تظهر الرتوج الضلعية الحجابية

بكاملها





B, Lateral projection of 

normal chest image showing

• trachea (1)

• right main bronchus (2)

• left main bronchus (3)

• left interlobar artery (4) not 

visible in this view (5)

• right main pulmonary artery (6)

• confluence of pulmonary veins (7)

• aortic arch (8),

• and brachiocephalic vessels (9). 

• IVC, inferior vena cava.




