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PHARYNُلعومُالبُ 

 

تربطُالجوفُالفمويُوالجوفينُاألنفيينُفيُُمبطنةُبالمخاطيةُالب لعومُهوُنصفُأسطوانةُعضليٍةُلفافيٍةُ

ُ(.ُالجوفُالب لعوميُهوُممّرُمشتركُللهواءُوالطعام.35ُ-1الشكلُالرأسُإلىُالَحنَجرةُوالمريءُفيُالعنقُ)

6ُمةُالمريءُفيُمستوىُالِفْقرةُرفيُاألسفلُمعُقُالجمجمةُويستمرُّيرتبطُالب لعومُفيُاألعلىُبقاعدةُ

 .ُترتكزُجدرانُالب لعومُفيُاألمامُإلىُحوافُجوفيُاألنفُوجوفُالفمُ)مستوىُالغضروفُالحلقي(ُتقريباُ 

 والَحنَجرة.ُُ

وهوُكالقمعُعريضُُُُُُُسم12ُُُُحواليُُطوله

ُ ُاألسفل، ُويضيقُفي ُاألعلى ُُفُيُعرضهفي

ُُويضيُقُسم4ُُالعلويُالجزء ُاألسفلفي

ُُحوالُيُالمريُمعُالملتقىُعندُبحُقطرهُليص

ُُ.سم1.5ُ

ُهذهُُُ ُعلى ُاعتمادا  ُالب لعوم ي قّسم

ُ:االرتباطاتُاألماميةُإلىُثالثُنواحٍُ

-ُُ ُاألنفي الذيُُُ Nasopharynxالبلعوم

ُلجوفيُُتنفتحُ الفتحتانُالخلفيتانُ)الَمْنَعران(

 األنف

-ُُ ُالفموي ُ Oropharynxالبلعوم حيثُُُ

برزخُُيةُمنُجوفُالفمُ)التنفتحُالفتحةُالخلف

 الفمويُالب لعوميُ)برزخُالَحْلق(ُ.

-ُُ ُالحنجري ُُ Laryngopharynxالبلعوم

ُ ُتنفتح ُالذي ُللَحنَجرةُُعليه ُالعلوية الفتحة

ُُ.)مدخلُالَحنَجرة(

ُإ ُيرتبطُباإلضافة ُالفتحات، ُهذه لى

ُبالثلث ُاألمام ُفي ُالبلعومي األولُُالتجويف

ُم ُالخلفية ُوالناحية ُاللسان ُمن نُُالخلفي

ُ)األنبوبان(ُ ُالنفيران ُينفتح الَحنَجرة.

ُالوحشيينُُال ُالجدارين ُالطبليانُعلى ب لعوميان

 بلعوم.لا  35-1 الشكل
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ُيقُللج درانُالب لعومية.تتوّضعُاللوزاتُاللسانيةُوالب لعوميةُوالحنكيةُعلىُالسطحُالعم للب لعومُاألنفي.

ُالب لع ُالحّيزُخلف ُبواسطة ُالمتوّضعُخلفيا  ُالِفقري ُالعمود ُالب لعومُعن ويحويُينفصل ُيكونُرقيقاُ  ومُوالذي

رخوا . ضاّماُ  ُنسيجاُ 

يرتبطُالَحفَّافُ)الحنكُالرخو(ُبالب لعومُأيضا ُعلىُالرغمُمنُأّنهُي عتبرُبشكٍلُعامُكجزٍءُمنُسقفُجوفُ

 flutterلَحفَّافُ)الحنكُالرخو(ُبالحاّفةُالخلفيةُللحنكُالصلبُوهوُنوٌعُمنُ"الِصمامُالمرفرفُالفم.ُيرتبطُا

valveيُيمكنهُأنالُذ"ُو:ُُ

 يميلُإلىُاألعلىُ)يرتفع(ُليغلقُالبرزخُالب لعومي،ُويفصلُالب لعومُاألنفيُعنُالب لعومُالفموي. ▪

ُالفمويُُ ▪ ُالبرزخ ُليغلق ُ)ينخفض( ُاألسفل ُإلى ُالب لعومُيميل ُالفمُعن ُالحْلق(ُويفصلُجوف ُ)برزخ الب لعومي

ُالفموي.

 Skeletal frameworkالبناء الهيكلي 

ُا ُالحواف ُالب لعوميُلعلويةُواألمامترتبط ُالجدار ُيلتحمُجانبا ُإلىُعظٍمُوغضروٍفُوأربطٍة. ُالب لعومي ُللجدار ية

)ا ُالناصفُبواسطةُرباطُكالحبلُموجٍَّهُعمودياُ  ُالخط عند ُالنسيجيةُخلفياُ  ُالِبنية ُالب لعومي(.ُتنزلُهذه لرفاء

حيثُيختلط6ُُُستوىُالِفْقرةُالرقبيةُرالضاّمةُمنُالحديبةُالب لعوميةُالمتوّضعةُعلىُقاعدةُالجمجمةُإلىُم

ُالرفاءُمعُالنسيجُالضامُفيُالجدارُالخلفيُللمريءُ.

ُغيرُمنتظٍمُعلىُشكلُ (.36ُ-1الشكلُعندُارتكازُالجدارُالب لعوميُعلىُقاعدةُالجمجمةُ)Cُيتواجدُخطٌّ

حةُاإلنسيةُللناتئينُعندُالحاّفةُالخلفيةُللصفيCُُجوفيُاألنف.ُيبدأُكالُذراعيُُ Cيقابلُالجزءُالمفتوحُمنُُ

 خط مرتكز البلعوم على قاعدة الجمجمة. 36-1شكلال
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ُمنُالجزءُالغضروفيُللنالجناح فيرُ)لألنبوب(ُالب لعوميُالطبلي.ُُيينُللعظمُالوتدي،ُإلىُاألسفلُمباشرة 

ُ ُثّم ُالطبلي ُالب لعومي ُ)األنبوب( ُالنفير ُمن ُاألسفل ُإلى ُالخط ُالعظمُُيعبر ُمن ُالصخري ُالجزء ُعلى يمّر

دغيُإلىُاإلنسيُ ُيمُرافعةُشراعالعضلةُُارتكازُمنُالص  يلُالخطُمنُهذهُالنقطةُإنسيا ُعلىُُالحنك.

ُآلخرُعندُالحديبةُالب لعومية.العظمُالقذاليُوينضّمُإلىُالخطُمنُالجانبُا

ُالخطُالعموديُاألماميُلمرتكزُالجدارينُالب لعومينُالوحشييُن

ُAnterior vertical line of attachment for the lateral pharyngeal walls ُ

ُاليكونُالخطُالعُ ُلمرتكز ُوالفمُمودي ُاألنف ُبجوفي ُالمرتبطة ُالِبنى ُعلى ُالوحشيين ُالب لعومين جدارين

إلىُثالثةُأجزاءُ) ُ(ُ.73-1الشكلُوالَحنَجرةُمتّقطعاُ 

First partُالجزءُاألولُُ

ُجهة،ُيبدأُالخطُاألماميُلمرتكزُالجدارُالبلعوميُالوحشيُفيُاألعلىُمنُ الحاّفةُالخلفيةُللصفيحةُفيُكلِّ

ُمنُمكانُتوّضعُالنفيرُ)األنبوب(ُالب لعوميُالطبليُُيةُاإلنسيةُللعظمُالوتديُإلىُاألالجناح سفلُمباشرة 

ُالصفيحة ُامتدادُحاّفة ُاألسفلُعلى ُإلى ُالصفيحة.ُيستمّر ُالِشّصُُُُمقابلُهذه ُالجناحيُوفوق اإلنسيةُللناتئ

ىُالفّكيُالسفليُحيثُينتهيُُالجناحي.ُينزلُالخطُمنُهذهُالنقطةُعلىُامتدادُالرفاءُالجناحيُالفّكيُإل

ُهذاُالجزءُمنُالخطُ.

ُ ُالفّكيُُيجتاز ُالجناحي الرفاء

pterygomandibular rapheُُُ وهوُرباٌطُنسيجيٌّ

ُذروةُ ُبين ُالمسافَة ُالحبل ُيشبه ُخّطيٌّ ضامٌّ

الشّصُالجناحيُوالتخّشنُالمثّلثيُالمتوّضعُإلىُُ

ُالثالثة ُالرحوية ُالسّن ُمن ُمباشرة  علىُ الخلف

ُالس ُعضلالفّكي َُيِصل ُالب لعوميُُفلي. ُالجدار ة

ُالجدارُ ُعضلة ُمع ُالعلوية( ُ)المضّيقة الوحشي

َبوِّقة(ُ.الوحشيُلجوفُالفمُ)العضل ُةُالم 

Second partُالجزءُالثانيُُ

ُالجدارُ ُمرتكز ُخط ُمن ُالثاني ُالجزء يرتبط

ُعندُُ ُيبدأ ُالالمي. ُالعظم ُإلى ُالوحشي الب لعومي

ُالال ُاإلبري ُالرباط ُمن ُالسفلية ُالذيُُالناحية مي،

ُإلىُُ دغي ُالص  ُللعظم ُاإلبري ُالناتئ ُِذروة يربط

ُفوقُ ُالخط ُيستمّر ُالالمي. ُللعظم ُالصغير القرن

ُامتدادُا على ُالصغيرُثّمُينعطفُويسيرُخلفياُ  لقرن

كاملُالسطحُالعلويُللقرنُالكبيرُللعظمُالالميُُ

ُ ُحيثُينتهيُالخطُهنا.

 مرتكزات جدار البلعوم الوحشي. 37-1الشكل

 



 

 د.بيان السيد- تشريح البلعوم والحنجرة            2مقرر تشريح   –كلية الطب البشري   -جامعة دمشق 

4 

 

Third partُالجزءُالثالثُُ

ُواألك ُالثالث ُالجزء ُيبدأ ُمرتكز ُخّط ُمن ُسفلية  ُالعلويةُثر ُالحديبة ُعند ُعلويا  ُالوحشي ُالب لعومي الجدار

ُوينزلُعلىُامتدادُالخّطُالمائلُإلىُالحديبةُالسفلية.للغضروفُالدرقي،ُ

يستمّرُخّطُالمرتكزُمنُالحديبةُالسفليةُفوقُالعضلةُالِحلقيةُالدرقيةُعلىُامتدادُالتثّخنُالوتريُللِّفافةُ

ُِحلقيُحيثُينتهيُ.إلىُالغضروفُال

 

ُأقسامُالبلعومُ:

Nasopharynxُالب لعومُاألنفيُ

ُالرخو(ُُ ُالَحفَّافُ)الحنك ُاألنفُوفوقُمستوى ُالخلفيتينُ)الَمْنَعرين(ُلجوفي ُالفتحتين ُاألنفيُخلف ُالب لعوم يقع

ُالعظ83-1الشكلُُ) ُالخلفيُمنُجسم ُالقسم ُالمائلةُويتأّلفُمن ُالجمجمة مُُ(.ُيتشّكلُسقفهُبواسطةُقاعدة

والجدرانُالوحشيةُللبلعومُاألنفيُقبوا ُمقّببا ُالوتديُوالجزءُالقاعديُمنُالعظمُالقذالي.ُيشّكلُالسقفُ

دائما . ُفيُقّمةُالجوفُالب لعوميُوالذيُيكونُمفتوحاُ 

ُجوفُالب لعومُاألنفيُفيُاألسفلُمعُجوفُالب لعومُالفمويُعندُ فيُمستوىُُ)ُالبرزخُالب لعومُييستمّر

لعوميُبواسطةُطّيةُمخاطيةُناتجةُعنُي عّلمُموقعُالبرزخُالب لعوميُعلىُالجدارُالبُ ُُ.الثانية(ُُالفقرةُالرقبية

ُالمصّرةُالحنكيةُالب لعوميةُالواقعةُتحتها،ُوالتيُهيُجزٌءُمنُالعضلةُالمضّيقةُالعلوية.

ُال ُالبرزَخ ُي غَلق ُالب لعومية ُالحنكية ُالمصّرة ُوتقّبض ُالرخو( ُ)الحنك ُالَحفَّاف ُبارتفاع ُالبلعُُب لعومّي أثناء

ُومُالفموي.وي فَصلُالب لعومُاألنفيُعنُالب لع

ُالب لعوميةُُ ُاللِّمفاويةُ)الّلوزة ُالنسج (ُفيُالمخاطيةُالمغطيةpharyngeal tonsilُتوجدُمجموعٌةُكبيرٌةُمن

ّدانياتُ)الناميات(،ُأنُتسدُّ الب لعومُُلسقفُالب لعومُاألنفي.ُيمكنُلضخامةُهذهُاّللوزة،ُوالتيُع رفتُبالغ 

ُ(ُ.83ُA-1الشكلُإاّلُعبرُالجوفُالفمويُ)ُيصبحُالتنفسُغيرُممكنٍُاألنفيُوبالتاليُ

ُمنُجداريُالب لعومُاألنفيُالوحشيينُهي ُُ:أبرزُالمعالمُفيُكلٍّ

ُ.الطبلُيالب لعوميةُللنفيرُ)لألنبوب(ُالب لعوميُالفتحةُ ▪

ُالمجاورةُ.ُوالعضالتالطبليُب(ُالب لعوميُاالرتفاعاتُوالطّياتُالمخاطيةُالمغطيةُلنهايةُالنفيرُ)األنبو ▪

ُالب لعوميُُتقعُفتحةُُ ُ)األنبوب( ُالصلب،ُووحشيُالنفير ُالحنك منُمستوى ُالخلفُواألعلىُقليالُ  ُإلى الطبلي

 ُُ(.38ُAُ-1الشكلُالَحفَّافُ)قّمةُ

كّلُحافتهُالطبليُداخلُالب لعومُاألنفيُمنُاالتجاهُالخلفيُالوحشيُفتتشالنفيرُ)األنبوب(ُالب لعوميُبرزُ

أوُبروزا ُعلى ُ.torus tubariusُُالَحْيدُالنفيريُُهوُُالجدارُالب لعوميُالخلفيةُارتفاعاُ 

ُ ُاالرتفاع ُهذا ُمن ُالخلف ُإلى ُُ)يتواجد ُهو ُعميٌق ُردٌب ُاألنبوبي ُالب لعومي (pharyngeal recessُُالردب

ُاُ(.38ُA-1الشكلُ) باللوزةُالنفيريةُُلردبُويسمىُالنسيجُاللمفيُالذيُيصادفُأحيانا ُفيُمخاطيةُهذا

tubal tonsil.ُ 
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ُتتضّمنُالطّياتُالمخاطيةُالمرتبطةُبالنفيرُ)األنبوب(ُالب لعوميُالطبليُ:

▪ ُ ُالب لعومية ُالنفيرية ُاالرتفاعsalpingopharyngeal foldُُالطّية ُمن ُتنزل ُعموديٌة، ُصغيرٌة ُطّيٌة وهي

ُاألنبوبيُوتتوّضعُفوقُالعضلةُالنفيريةُالب لعومية.

ُُا ▪ ُأوُُُ(salpingopalatine fold)الطيةُالنفيريةُالحنكيةtorus levatoriusُُلراِفعةُلعضلةُُاحْيد  ُطّيٌة هو

،ُيستمّرُإنسيا ُعلىُالسطحُالعلويُللَحفَّافُالنفيرُ)األنبوب(ُالب لعوميُالطبليارتفاٌعُواسٌع،ُأسفلُفتحةُ

 الرخو(،ُويتوّضعُفوقُالعضلةُرافعةُشراعُالحنكُ.)للحنكُ

مع جدار البلعوم مفتوح.  خلفي   منظر  . B. وحشي   منظر  . Aالمالمح المخاطية للبلعوم.  38-1الشكل 



 

 د.بيان السيد- تشريح البلعوم والحنجرة            2مقرر تشريح   –كلية الطب البشري   -جامعة دمشق 

6 

 

ُ

 Pharyngotympanic tubeُُعوميُالطبلُيالنفيرُالبُل ▪

ُاألذنُُأوُ)ُُالطبلُُبجوفُُاألنفيُُالبلعومُُتصلُُقناة

ُ،(الوسطُى ُُالخارجُيُالجوُيُالضغُطُبيُنُيعادلُ

ُ.الطبلُجوفُداخلُوالضغط

ُ :منُالنفيرُهذاُيتشكل

ُاألماميينُالثلثينُي شكلُغضروفيُقسمُ-

ُ.األنسيين

  .الوحشيُالخلفيُالثلثُي شكلُعظميُقسمُ-

ُُالسمُغُصماخنسبُُعكسأنُهذهُالنسبُُرتذكُّ

ُُ.الخارجُي

ُاألنفيُالبلعومُتصيبُالتيُلألخماجُي مكنُ

ُعامُبشكُلُالبلعوم) ُاألذنُإلُىُتنتقلُأن(

ُ.النفيرُهذاُعبرُُالوسطى

ُوالتثاؤبُالبلعُأثناءُالحنكُشراعُموترةُالعضلةُبعملُالنفيرُهذاُينفتح هيُالعضلةُالوحيدةُمنُُو.

ُ.التوائمُمثلثُالعصبُيعصبهاُالتيعضالتُالحنكُ

ُ

Oropharynxُالب لعومُالفمويُ

العلويةُيقعُالب لعومُالفمويُإلىُالخلفُمنُجوفُالفمُوأسفلُمستوىُالَحفَّافُ)الحنكُالرخو(ُوأعلىُالحاّفةُُ

ُجانٍبُتغطيُالطّيةُ)القوسّية(ُالحنكّيةُاللسانّيةُالعضلةُ(.38ُ-1الشكلُللسانُالمزمارُ)الَفْلَكة(ُ) فيُكلِّ

ُ.ُُكّيةُاللسانّية،ُكماُتشّكلُالحّدُبينُالجوفُالفمويُوالبلعومُالفمويالحن

ُالحْلق( ُالب لعوميُ)برزخ ُالطّيتين.ُيوجُُالبرزخُالفموي ُالمقّوسةُبين ُالفتحة ُالخلفُواإلنسيُمباشرة ُُهو دُإلى

ُطّياٍتُآخرُ)قوسان(ُهماُالطّيتانُالحنكيتانُالب لعوميتان،ُواحدٌةُُف يُكّلُجانٍب،ُمنُهاتينُالطّيتينُزوج 

ُوتتوّضعانُفوقُالعضلتينُالحنكيتينُالب لعوميتين.

انبُالجزءُالعلويُيتشّكلُجدارُالب لعومُالفمويُاألماميُأسفلُالبرزخُالفمويُالب لعوميُ)برزخُالحْلق(ُبج

ُاللساني ُ)اللوزتان ُاللمفاوية ُالنسج ُيوجدُمجموعٌةُمن ُاللسان. ُالب لعوميُمن ُالجزء ُأو ُالخلفي ُاألول تان(ُُللثلث

ُالمخاطيةُ ُالجيبات ُمن ُواحٌد ُزوٌج ُجانٍب ُكّل ُفي ُيوجد ُاللسان. ُمن ُالجزء ُلهذا ُالم غطية ُالمخاطية في

جانبيُالخّطُالناصف،ُبينُقاعدةُاللسانُولسانُالمزمارُ)الَفْلَكة(،ُ(ُعلىvalleculaeُالوهدتانُُ-األخدوداُن)

ُالناصفةُوالطّيتي ُالمخاطية ُالطّية ُانخفاضانُمتشّكالنُبين ُاللسانُبلسانُوهما ُاللتينُتصالن ُالوحشيتين ن

ُالمزمارُ)الَفْلَكة(ُ.

 النفير البلعومي الطبلي .D.  38-1الشكل 
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ُ ُكّل ُفي ُيوجد ُالفموي. ُللبلعوم ُالوحشيين ُالجدارين ُعلى ُالحنكيتان ُاللوزتان ُمجموعٌةُتوجد جانٍب

ُالحنكيةُ ُالقوسين ُالعلويةُوبين ُالمضّيقة ُللعضلة ُالمبّطنة ُالمخاطية ُاللِّمفانيةُفي ُالنسج بيضاويةُكبيرةُمن

ُالب لعومية.ُُُُاللسانية ُالحنكيتينُمرئيتانُعبرُُوالحنكية ُاللوزتين ُالطّيتينُإنَّ ُالخلفُمباشرة ُمن ُإلى ُالفم جوف

ُالحنكيتينُاللسانيتين.

البرزخُالفمويُالب لعوميُ)برزخُالحْلق(ُعندُحبسُالسوائلُأوُاألجسامُالصلبةُفيُجوفُالفمُعنُينغلقُ

ُظهر ُورفع ُالرخو( ُ)الحنك ُالَحفَّاف ُانخفاض ُوالحنكيةُُطريق ُاللسانية ُالحنكية ُالطّيات ُوحركة اللسان

الموادُفيُجوفُُُالب لعوميةُباّتجاهُالخطُالناصف.ُهذاُي مّكنُالشخصُمنُالتنفسُخاللُمضغُأوُمعالجة

ُالَحنَجريُوي وجَّهُُُالفم. ُالجوف ُالحنكُوينغلق ُالبلع،ُويرتفع ُالحْلق(ُعند ُ)برزخ ُالب لعومي ُالفموي ُالبرزخ ينفتح

السوائلُإلىُداخلُالمريء.ُالُيستطيعُالشخصُالتنفسُوالبلعُفيُنفسُالوقتُألّنُالمسلكُالطعامُأوُ

ُخُالب لعوميُوالَحنَجرةُ.وقعينُهماُالبرزالهوائيُ)الَمْسَهك(ُينغلقُفيُم

ُ

Laryngopharynxُالب لعومُالَحنَجريُ

6ُىُأعلىُالمريءُفيُمستوىُالِفْقرةُريمتّدُالب لعومُالَحنَجريُمنُالحاّفةُالعلويةُللسانُالمزمارُ)الَفْلَكة(ُإُل

ُ(ُ.38ُE-1الشكلُ)

ُالَحنَجري.ُُ ُاألماميُللبلعوم ُالجدار ُالَحنَجرةُعلى ُالجدارُينفتحُمدخل ُالحجرة،ُيتألف ُاألسفلُمنُمدخل إلى

ُ.ُُاألماميُللبلعومُالحنجريُمنُالناحيةُالخلفيةُللَحنَجرة

ُالمخاطيةُُ) ُالردوب ُالكمثريُتيوجدُزوٌجُآخرُمن ُالمركزيُللَحنَجرةpiriform fossaeُانُُالحفرتان ُالجزء (ُبين

ُالصلبةُوال ُالمواد ُتوّجهان ُقناتين ُالكمثريتان ُالحفرتان ُتشّكل ُالدرقي. ُللغضروف ُوحشية  ُاألكثر صفيحة

ُالمريء. ُالمرتفعُوإلىُداخل ُالَحنَجرة ُالفمُحولُمدخل ُأهميتهُُوالسوائلُمنُجوف ُابتالعُُُُماتكمن فيُحاالت

النغراسُهذاُجسمُأجنبيُحيثُيكون  الجسمُالغريبُ)حسكةُالسمكةُمثال (ُ.ُالمكانُاألكثرُاحتماالُ 

إلىُُتتوضعُتحتُمخاطيتهُعناصرُعصبيةُووعائيةُهيُالفرعُالداخليُللعصبُالحنجريُالعلويُباإلضافةُ

 لشريانُالحنجريُالعلويُُ.ا

ُ

Tonsilsُاللوزاتُ

ُتيُجوفيُالفمُواألنفُهيُجزٌءُمنُنظامويةُفيُمخاطيةُالب لعومُالمحيطةُبفتحمجموعاتُالنسجُاللمفا

(ُ َتال ُواضحة  tonsilsُُاللوزاتُدفاعُالجسم.ُيشّكلُأكبرُهذهُالمجموعاتُك  (.ُتوجدُاللوزاتُبشكٍلُرئيسيٍّ

ُُ:ring ’sWaldeyerتشكلُماُيسمىُحلقةُفالدايرُُ(38-1الشكلُُُمناطقُ)أربعُفيُُ

ّدانياتُ)الناميات(ُعندُاسمُت عرفُب ،األنفيالب لعوميةُعلىُالخطُالناصفُعلىُسقفُالب لعومُاللوزةُ ▪ الغ 

ُ .تضّخمها

 الرخو(.ُُ بالقربُمنُفتحتهُعلىُالب لعومُاألنفي،ُوعلىُالسطحُالعلويُمنُالَحفَّافُ)الحنكالنفيريةُُاللوزةُُ ▪
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ُالب لعومُ ▪ ُجانبي ُعلى ُالحنكيتان اللوزتان

ُاللسانيةُ ُالحنكية ُالقوسين ُبين الفموي

ُُا ُإلى ُالب لعومية ُمنُُوالحنكية ُمباشرة  لخلف

ُالحْلق(.ُُ ُ)برزخ ُالب لعومي ُالفموي البرزخ

)تكونُاللوزتانُالحنكيتانُمرئيتانُعبرُفمُ

ُيضُالمفتوحُعندُانخفاضُاللسان(.المر

عقيداتُلمفاويةُعديدةُاللوزتانُاللسانيتانُُ ▪

ُعلىُالثلثُاالولُالخلفيُمنُاللسان.

ُ

 

 

 

 

 Pharyngeal wallsالب لعومُُُانجدر

ُالجدارُُ ُاللِّفافةُوتؤّمنُالب لعوميُمنُعيتشّكل ُالعضالتُبواسطة ُالفجواتُبين ضالٍتُهيكليٍةُوِلفافٍة.ُت دعم

للِبنىُلتسيرُخاللُالجدارُ. ُطرقاُ 

 الجدارُاألماميُللبلعوُم

ُُ:خاللهُيالحظوُُالخلفُمنُالبلعومُإلىُوالنظرُالناصفةُالبلعوميةُالرفايةُبقصُيظهر

ُُالتُي(ُُوالمتوسُطُُالسفليُُبخاصة)ُُاألنفيةُُالقريناتُُرؤيةُُيمكنناُُمنعُرلاُُخاللُُمنُُوُُاألنفُيُُالحاجزُُاألعلىُُفُي

ُ.ُتنفسيةُصعوباتُتسببُالتيُوااللتهاباتُكالبوليباتُمختلفةُُبأمراضُتصابُأنُيمكن

ُمنُبسيطُوجزُءُاالنتهائيُوالثلمُالعوراءُللثقبةُباإلضافةُتيناللسانيُتيناللوزُعلُىُالحاويُاللسانُجذرُ

ُ.المحوطةُالحليمات

ُ.والوهدةُالفلكةُرؤيةُيمكنناُكماُاللهاةُمنتصفهُمنُُيتدلىُالذيُالحنكُاعرش

ُُ.الكمثريُالردبُبهُيحيطُالذي(ُالحنجرةُمدخل)ُالحنجرةُجوفُعلىُالحنجريُالبلعومُانفتاحُمكانُيالحظ

ُالجدارُالخلفيُللبلعوُم

ُُ:البعضُبعضهاُقفوُمضيقةُعضالتُثالثُبتراكبُتتميزُالتيُالعضليةُبنيتهُهوُفيهُماي الحظُأهم

Inferior pharyngeal constrictorُُُُالسفليةُالبلعوم(ُعاصرة)ُمضيقةُ-ُ

Middle pharyngeal constrictorُُُُُالوسطىُالبلعوم(ُعاصرة)ُمضيقةُ-ُ

Superior pharyngeal constrictorُُُُالعلويةُالبلعوم(ُعاصرة)ُمضيقةُ-ُ

 Waldeye’sr ringحلقة فالداير  - زاتاللو .E.  38-1الشكل 
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ُ.الناصفةُالبلعوميةُالرفايةُي دعىُناصفُطخُعلُىُلتلتقيُالخلفُنحوُالعضالتُهذهُأليافُوتتجه

ُ.البلعوميةُالمريئيةُالمصرةُحتىُُالقحفُقاعدةُُمنُالعضالتُهذهُتمتدُ

 .متراكبة(ُأكوابُ)ُكؤوُسُبثالثةُالعضالتُهذهُتوضعُتشبيهُيمكن

ُالبلعوُمجدارُُبنيةُ

 يتكونُجدارُالبلعومُمنُأربعُطبقاتُهيُمنُالداخلُنحوُالخارجُ:

 طيةُ.المخاطيةُوتحتُالمخُا -

 pharyngobasilar fasciaاللِّفافةُالب لعوميةُالقاعديةُُ -

ُتؤلفهاُعضالتُالبلعومُالمتراكبةُالغاللةُالعضليةُُ -

 buccopharyngeal fasciaُُُُاللِّفافةُالشْدقيةُالب لعوميةُُ -

 Pharyngeal fascia البلعومية الل ِّفافة

ُانُالعضالتُالتيُتقعُبينها:تنفصلُاللِّفافةُالب لعوميةُإلىُطبقتين،ُتغّلفُهاتانُالطبقت

ُ)تُ  ▪ ُرقيقٌة ُطبقٌة ُغّطي ُالب لعومية ُالشْدقية ُللجزءbuccopharyngeal fasciaُاللِّفافة ُالخارجي ُالوجه )

ُالعضليُمنُالجدارُوهيُم َكوٌِّنُمنُالطبقةُأمامُالرغامىُلِلفافةُالرقبيةُ.

▪ (ُ ُ(ُالسطحُالداخليُ.pharyngobasilar fasciaاللِّفافةُالب لعوميةُالقاعديةُُتبّطنُطبقٌةُأثخنُقليالُ 

اللِّفافةُالجدارُالب لعوميُفيُموضعُقّلةُالعضالت.ُوالذيُيتّضحُخصوصا ُفوقُمستوىُالعضلةُتدعمُ

(.ُيدعَّمُهذاُالجزء93ُُ-1الشكلُالم ضّيقةُالعلويةُحيثُيتشّكلُالجدارُالب لعوميُبكاملهُتقريبا ُمنُالِلفافةُ)

ُ ُعضالت ُبواسطة ُخارجيا  ُالجدار ُورافمن ُ)موّترة ُالرخو( ُ)الحنك ُالحنك(ُ.الَحفَّاف ُشراع ُهاتاتُُعة تتحد

 اللفافتانُفيُالفجوةُاألولىُلجدارُالبلعومُأعلىُالعضلةُمضيقةُالبلعومُالعلوية.

تتوضعُالمسافةُخلفُالبلعومُبينُالعمودُالفقريُالرقبيُوالرفايةُالناصفةُوهيُمسافةُكامنةُتظهرُفيُُ

وبالتاليُفخراجاتُالبلعومُالتيُتصيبُجدارهُتُوتصلُحتىُالمنصفُالعلويُحاالتُااللتهاباتُوالخراجا

ُالخلفيُيمكنُأنُتنتقلُإلىُجوفُالصدرُ.

 اللفافة البلعومية 39-1الشكل 
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 Pharyngeal muscles البلعوم عضالت

ُتنتظمُعضالتُالب لعومُفيُمجموعتينُاعتمادا ُعلىُتوجُّهُأليافُالعضلةُ.

ُ.ُةُبشكلُعموديتّتجهُالعضالتُالمضّيقةُللبلعومُبشكلُدائري،ُبينماُتّتجهُالعضالتُالطوالنيُّ

Constrictor musclesُلمضّيقةُ)العاصرة(ُالعضالتُا

(ُ ُالب لعوم ُجدار ُبنية ُفي ُرئيسي ُبشكٍل ُجانٍب ُكل ُفي ُالثالث ُالمضّيقة ُالعضالت 40ُ-1ُالشكلتساهم

ُو 10ُ-1الجدول ُمواضعها ُإلى ُأسماؤها ُوتشير ُوالسفليةُُ---ُ-( ُوالمتوسطة ُالعلوية ُالمضّيقة العضالت

superior, middle and inferior constrictor musclesُُ.ُ فيُالخلفُتلتقيُالعضالتُمنُكّلُجانبُمشّكلة

ُبالحوافُالوحشيةُلجوفيُُالّرفاءُالبلعومي ُمرتبطٍة .ُترتكزُهذهُالعضالتُفيُاألمامُعلىُعظاٍمُوأربطٍة

ُوالَحنَجرةُ.الفمُواألنفُ

رُثالثةُُ أوُُُقدورُأزهاٍرُمتوّضعٍةُفوقُبعضهاتتراكبُالعضالتُالمضّيقةُمعُبعضهاُفيُشكٍلُمشابٍهُلج د 

(ُ ُمتة ُكاسات ُللم ضّيقتينُ(24-1ُالشكلثالث ُالسفليتين ُالحافتين ُمع ُالسفليتان ُالم ضّيقتان ُتتراكب .

ُعلويتينُفيُنفسُالطريقةُ.المتوسطتينُوتتراكبُالمضّيقتانُالمتوسطتانُمعُالمضّيقتينُال

ُ

 . منظر خلفي.B. منظر وحشي. Aالعضالت الُمضًيقة للبلعوم.  40-1الشكل 
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ُ

ُالعضالتُالم ضّيقةُللب لعوم10ُُ-1الجدولُُ

 

ُُ.تقّلصُالعضالتُبشكلُجماعيُإلىُتضييقُالجوفُالب لعومييؤديُ

عندماُتتقّلصُالعضالتُالمضّيقةُبالترتيبُمنُاألعلىُإلىُاألسفل،ُكماُفيُالبلع،ُتحّركُب لَعةُالطعامُ

ُمنُالب لعومُإلىُداخلُالمريءُ.

ُمنُالعصبُالمبهمُُالعضالُُت عّصب )بأليافُتردُالمبهمُمنُُُ[X]تُالمضّيقةُجميعهاُبواسطةُفرعٍُبلعوميٍّ

ُُ.الجذرُالقحفيُللعصبُالالحق(

 Superior constrictors العضلتانُالمضّيقتانُ)العاصرتان(ُالعلويتانُ

ُ(ُ.40-1الشكلُالب لعوميُُتدعمُالعضلتانُالمضّيقتانُالعلويتانُالجزءُالعلويُمنُالجوف

الب لعوميُالفّكيُالسفليُوالعظمُالمجاورُمنُُتنشأُكّلُعضلٍةُفيُاألمامُمنُالِشّصُالجناحيُوالرفاءُ

وتنضّمُإلىُعضلتهاُالمقابلةُمنُالجانبُاآلخرُعندُ الفّكيُالسفلي.ُتتوّزعُالعضلةُمنُهذهُالمناشئُخلفياُ 

ُالرفاءُالب لعوميُ.

ُمنُالعضلةُ) (ُمنُالسطحpalatopharyngeal sphincterُُةُالب لعوميةُُالمصّرةُالحنكُيينشأُشريٌطُخاصٌّ

األماميُالوحشيُمنُالَحفَّافُ)الحنكُالرخو(ُوتحيطُبالناحيةُالداخليةُللجدارُالب لعومي،ُمختلطة ُمعُالناحيةُ

 الداخليةُللعضلةُالمضّيقةُالعلوية.

ُعل ُتتقلصُخاللُالبلعُحْرفا ُبارزا  ىُالناحيةُالعميقةُمنُجدارُتشّكلُالعضلةُالمضّيقةُالعلويةُعندما

ُيلتقيُمعُح ُالذي ُالب لعومُالب لعوم ُبين ُالب لعومي ُالبرزخ ُبعدها ُيسّد ُالمرتفع،ُوالذي ُالرخو( ُ)الحنك ُالَحفَّاف افة

ُاالنفيُوالب لعومُالفموي.ُُُُ

  

ُالوظيفُةُالتعصيبُُُالمرتكُزُالمنشُأُعضلةُُلُا

 لعلويُةامضيقةُالبلعومُُ

Superior pharyngeal 

constrictor ُ

)الشصُ العظمُالوتدي

 الجناحيُ(

 الرفاءُالبلعوميُالفكي

العظمُالفكيُالسفليُ)الخطُ

ُ الضرسيُالالمي(

ُالمبهمُُالرفاءُالبلعومي العصب

[X]ُُبأليافُمن(

ُالالحقُ(

ُتضييقُالبلعوم

 ةُالبلعومُالوسطىيقمض

Middle pharyngeal 

constrictor ُ

لعظمُالالميُوالرباطُاإلبريُا

ُالالمي

ُالمبهمُُالرفاءُالبلعومي العصب

[X]ُُبأليافُمن(

ُالالحقُ(

ُتضييقُالبلعوم

 مضيقةُالبلعومُالسفلية

Inferior pharyngeal 

constrictor ُ

الغضروفُالِحلقيُقوسُ

والخّطُالمائلُللغضروفُ

ُالدرقي

ُالمبهمُُالرفاءُالبلعومي العصب

[X]ُُبأليافُمن(

ُالالحقُ(

ُتضييقُالبلعوم
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Middle constrictorsُُُ العضلتانُالمضّيقتانُ)العاصرتان(ُالمتوسطتان

يُوالقرنُالصغيرُمنُمنُالرباطُاإلبريُالالمُمتوسطتانُمنُالناحيةُالسفليةتنشأُالعضلتانُالمضّيقتانُال

ُ(ُ.40ُ-1الشكلُالعظمُالالميُوكاملُالسطحُالعلويُللقرنُالكبيرُللعظمُالالميُ)

ُالعلويتينُوترتكزانُ ُالمضّيقتين ُالمتوسطتانُخلفيا ُبشكٍلُمشابٍهُللعضلتين ُالمضّيقتان ُالعضلتان تتوّزع

ُميُ.علىُالرفاءُالب لعو

ُالمضّيقتينُالمتوسطتينُمعُالعضلتينُالمضّيقتينُالعلويتين.يتراكبُالجزءُالخلفيُمنُالعضلتينُ

Inferior constrictorsُ العضلتانُالمضّيقتانُ)العاصرتان(ُالسفليتانُ

ُالِحلقيُوالرباطُ ُالدرقيُوالغضروف ُالمائلُللغضروف ُالخط من ُالسفليتانُأمامياُ  ُالمضّيقتان ُالعضلتان تنشأ

ُ(ُ.14-1الشكلُروفُويجتازُالعضلةُالحِلقيةُالدرقيةُ)هذينُالمنشأينُإلىُالغضلذيُيمتّدُبينُا

ُالرفاءُ ُاألخرىُوترتكزُعلى ُالمضّيقة ُالسفليتانُخلفيا ُبشكٍلُمشابٍهُللعضالت ُالمضّيقتان ُالعضلتان تنتشر

ُالب لعوميُ.

ُالعضل ُمع ُالسفليتين ُالم ضّيقتين ُالعضلتين ُمن ُالخلفي ُالجزء ُيتراكب ُالم ضّيقتين المتوسطتين.ُتين

معُجدارُالمريءُوت ضمُإليهُ. ُتختلطُأليافُالعضلةُسفلياُ 

ُالجوفُ ُمن ُاألضيق ُالجزَء ُالِحلقي ُبالغضروف ُالمرتبطة ُالسفليتين ُالمضّيقتين ُالعضلتين ُأجزاء تدعم

 الب لعوميُ.

ُ

Longitudinal musclesُالعضالتُالطوالنيةُ

العضلةُُ(ُحسبُمناشئهاُــــ11ُ-1ُالجدولو14-1الشكلُالب لعومُ)دارُت سّمىُالعضالتُالطوالنيةُالثالثُلج

ُ ُالب لعومية ُوstylopharyngeusُاإلبرية دغي ُالص  ُللعظم ُاإلبري ُالناتئ ُالب لعوميةُُمن ُالنفيرية العضلة

salpingopharyngeusُالعضلةُُمنُالجزءُالغضروفيُللنفيرُ)األنبوب(ُالب لعوميُالطبليُ)نفيرُأوستاش(ُُو

ُمنُالَحفَّافُ)الحنكُالرخو(ُ.palatopharyngeusُالب لعوميةُُُالحنكيُة

ترفعُالعضالتُالطوالنيةُالجدارُالب لعومي،ُأوُُُتنزلُهذهُالعضالتُمنُمناشئهاُوترتكزُعلىُجدارُالب لعوم.

ميُخاللُالبلعُإلىُاألعلىُوفوقُب لَعةُالطعامُعندُتحّركهاُخاللُالب لعومُوإلىُداخلُتسحبُالجدارُالب لعو

ُمريءُ.ال

ُ

ُ
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ُ

ُ

ُ

ُ

  

 منظر إنسي.. Bالعضلة اإلبرية الُبلعومية. . Aالعضالت الطوالنية للبلعوم.  41-1الشكل 
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العضالتُالطوالنيةُللب لعوم11ُُُُ-1الجدولُُ

 العضلُة المنشُأ المرتكُز العمُل التعصيُب

العصبُ

اللسانيُُ

 البلعومي

رفعُالبلعومُ

 والحنجرُة

جدارُالبلعومُ

الجانبيُوحافةُُ

الغضروفُالدرقيُ

 الخلفيةُ

 اإلبريةُالبلعوميُة الناتئُاإلبري

Stylopharygeus muscle  

يُ
حف

لق
رُا

ذ
ج

ال
قُ

ح
ال

ُال
ب

ص
لع

ل
عُ

فر
ُال

بر
ع

مُ
به

لم
ُل

ي
م

عو
بل

ال
ة( 

مي
عو

بل
ُال

رة
في

ض
)ال

 

توتيرُشراعُالحنكُ

وتقريبُالطيتينُ

الحنكيتينُ

البلعوميتينُ

)إغالقُبرزخُ

 البلعوم(ُأثناءُالبلع

جدارُالبلعومُ

الجانبيُوحافةُُ

الغضروفُالدرقيُ

 الخلفيةُ

السفاقُالحنكيُُ

والحافةُالخلفيةُُ

 للحنكُالعظميُ

 وميُةالحنكيةُالبلُع

Palatopharygeus 

muscle  

رفعُالبلعومُ

 والحنجرُة

جدارُالبلعومُ

الجانبيُلتندمجُمعُ

 الحنكيةُالبلعوميةُ

الحافةُالسفليةُ

لغضروفُالنفيرُ

السمعيُ)المنطقةُ

 األقربُمنُفوهته(

 النفيريةُالبلعوميُة

Salpingopharygeus 

muscle 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُُ

ُ

  

 . منظر خلفي.B. منظر وحشي. Aالعضالت الُمضًيقة للبلعوم.  42-1الشكل 
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 Stylopharyngeusالعضلةُاإلبريةُالب لعوميةُ

ُ ُتنشأ ُ)هذه ُاألسطوانية ُالعضلة 14ُ-1الشكل ُمن ُبينُا( ُوتنزل دغي ُالص  ُللعظم ُاإلبري لناتئ

ضلتينُالم ضّيقتينُالعلويةُوالمتوسطةُلتتوّزعُعلىُالسطحُالعميقُللجدارُالب لعوميُوتختلطُُالع

ُ.ُُ[IX]ت عّصبُبواسطةُالعصبُاللسانيُالب لعوميُوهيُالعضلةُالوحيدةُالتيُمعه.ُ

ُ

Salpingopharyngeusُالعضلةُالنفيريةُالب لعوميةُ

ُ ُصغيرٌة ُعضلٌة ُالبلعومّية ُالنفيرّية ُالعضلة ُ)إنَّ ُللنفير14ُ-1الشكل ُالسفلية ُالناحية ُمن ُتنشأ )

)لألنبوب(ُالب لعوميُالطبلي،ُوتنزلُعلىُالسطحُالعميقُللجدارُالب لعوميُوتختلطُداخله.ُت عّصبُُ

ُُ.ق(لالحعصبُالمبهمُمنُالفُتردُا)بألياُ[X]ُُبواسطةُالعصبُالمبهمُُ

ُ

Palatopharyngeusُالعضلةُالحنكيةُالب لعوميةُ

(ُمنُعضالتُالب لعوم،ُت عتبرُأيضا ُمن14ُ-1الشكلُباإلضافةُلكونُالعضلةُالحنكيةُالب لعوميةُ)

عضالتُالَحفَّافُ)الحنكُالرخو(.ُترتكزُعلىُالسطحُالعلويُللِسفاقُالحنكي،ُوتسيرُخلفيا ُوسفليا ُ

ُلعوميُ.ختلطُمعُالسطحُالعميقُللجدارُالبُ لت

ُفيُالمخاطيةُالعلويةُ) ُمهّمة  القوسُالحنكيةُالب لعوميةُُتشّكلُالعضلةُالحنكيةُالب لعوميةُطّية 

palatopharyngeal archُُ.)ُ

إليجادُُ التيpalatine tonsilُُُُاللوزةُالحنكيةُُتكونُهذهُالقوسُمرئية ُعبرُجوفُالفمُوتعتبرَُمعَلماُ 

ُاشرة ُعلىُالجدارُالب لعوميُالفموي.أمامُالقوسُمبتتوّضعُ

تشاركُالعضلةُالحنكيةُالب لعوميةُباإلضافةُلرفعهاُالب لعومُفيُإغالقُالبرزخُالفمويُالب لعوميُُ

ُ)برزخُالحْلق(ُعنُطريقُانخفاضُالحنكُوتحريكُالطّيةُالحنكيةُالب لعوميةُباتجاهُالخطُالناصفُ.

)بأليافُتردُالمبهمُمنُالعصبُُُ[X]صبُالمبهمُيةُبواسطةُالعنكيةُالب لعومت عّصبُالعضلةُالح

 ُ.الالحقُ(
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 الفجوات في الجدار الُبلعومي والب نى المارِّة عبرها

Gaps in the pharyngeal wall and structures passing through them 

ُالبلعوميةُالعضالتُتراكبُ ُيخلِّفُ.

ُالعاصرة)ُالم ضيِّقة ُُفيُفجواتُأربعَُ(

ُُبدخوُلُالبنىُلبعضُتسمحُالعضلية

ُ:ُُ(34-1الشكلُ)ُُمغادرتهُأوُالبلعوم

ُالبلعومُُمضيِّقةُُبيناألولىُُُُفجوةال.1ُُ

ُُوالقحف،ُالعلوية ُالجدارُحيث يكون

ُالمضّيقةُ ُالعضلة ُحاّفة ُفوق الب لعومي

ُ ُقليل ُاللِّفافة ُالعلوية م  ُوت تمِّ العضالت

عبرُهذهُالفجوةُُُتمرُُُّالب لعوميةُالنقَص.

ُ ُوالنفيرُ ُالحنك،ُشراعُةُ رافعالعضلة

ُُالحنكُيُوالشريانُالطبلي،ُالبلعومي

ُُ.الصاعد

2ُ ُُفجوةال. ُاألكبر ُهي ُبينالثانية

ُُُ،والوسطىُالعلويةُالبلعومُمضيِّقتي

ُُالمثّلثُيُالشكلُذاتتشكلُهذهُالفجوةُ

ُُالب لعومُيُالفموُيُالمثّلث)

oropharyngeal triangleُ ُ ُُمسلكاُ (

ُُإلُىُبالمروُرُالالميُاإلبرُيُوالرباُطُالبلعوميُاللسانُيُصبلعواُالبلعوميةُإلبريةلعضلةُالُيسمح

ُ.البلعومُلجدارُالداخلُيُالوجه

3ُ ُُفجوةال. ُُالداخلُيُالحنجريُللعصبُتسمحُوالسفليةُالوسطُىُالبلعومُمضيِّقتيُبينالثالثة

ُُ.عبرُالغضشاءُالدرقيُالالمُيُالحنجرةُإلىُبالمرورُالعلويينُالحنجريينُوالوريدُوالشريان

ُُالراجُعُالحنجريُللعصبُتسمحُالسفليةُالبلعومُلمضيِّقةُالسفليةُالحافةُتحتالرابعةُُوةجفال.4ُ

ُالقرنُُُُالحنجرةُُداخُلُُإلىُُعلوياُ ُُبالمرورُُالسفليُُالحنجريُُوالشريان ُالدرقيُ.خلف ُالسفليُللغضروف

 

  

 الفجوات بين العضالت في الجدار البلعومي. 43-1ل شكال
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 Vessels and nerves of pharynxُالبلعومُُوأعصاب أوعية

Arteries of pharynxُُ البلعومُشرايين

ُ(.44ُُ-1الشكلُت رّويُعّدةُأوعيٍةُالجدارُالب لعوميُ)

ُتتضّمنُالشرايينُالتيُترّويُاألجزاءُالعلويةُمنُالب لعوم:

ُالشريانُالب لعوميُالصاعد. ▪

ُالفروعُاللوزيةُوالشريانُالحنكيُالصاعدُمنُالشريانُالوجهيُ. ▪

 فروٌعُعديدةُمنُشريانُالفّكُالعلويُوالشريانُاللسانيُ.

ُاألوعيةُمنُالشريانُالسباتيُالخارجيُ)الظاهر(ُ.ميعُهذهُتتفّرعُج

درقيُُتتضّمنُالشرايينُالتيُترّويُاألجزاءُالسفليةُمنُالب لعومُالفروعُالب لعوميةُمنُالشريانُال

وةُ. ُالسفلي،ُالذيُينشأُمنُالجذعُالدرقيُالرقبيُللشريانُتحتُالَترق 

ُمنُالفرعُال ُالذيُيخترقُالعضلةُُت رّوىُاللوزةُالحنكيةُبشكٍلُأساسيٍّ لوزيُللشريانُالوجهي،

ُالعلوية.ُالمضّيقة

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

  

 التروية الشريانية للُبلعوم. 44-1الشكل 
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 Veins of pharynxُالبلعومُُأوردة

تشّكلُأوردةُالب لعومُضفيرة ،ُتقومُبإعادةُالدمُفيُاألعلىُإلىُالضفيرةُالجناحيةُالتيُتقعُفيُُ

إلىُالوريدينُالوجهيُوالوداجيُ دِغي،ُوسفلياُ  ُ(ُ.54-1الشكلُالداخليُ)الباطن(ُ)الحفرةُتحتُالصّ 

Lymphatics of pharynxُُللبلعومُُالنزحُالِلمفي

ُالتيُتتضّمنُُ ُالعميقة ُالرقبية ُالعقد ُالب لعومُإلى ُاللِّمفُمن ُاللِّمفية ُاألوعية ُالب لعومُُتنزح العقدُخلف

retropharyngealُُُُُالِفْقري(ُُُُ)بين ُاألنفيُوالعمود غامىُُالب لعوم ُللرّ  تحتُُوparatrachealُُوالمجاورة

ُ(ُ.54-1الشكلُ)infrahyoidُُالالميُُ

ُفيُُ ُالبطنين ُوذات ُالوداجية ُالعقد ُإلى ُالب لعومي ُالجدار ُعبر ُاللِّمف ُالحنكيتان ُاللوزتان تنزح

ُ)وأسفلُالبطنُُ ُبالدمُإلىُالوريدُالوداجيُالداخليُ)الباطن( ُحيثُيعودُالوريدُالوجهي الناحية

ُالبطنين(ُ.الخلفيُللعضلةُذاتُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

  
 في للُبلعوم.مزح الل  الوريدي والن    العود  45-1الشكل 
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 Nerves of pharynxُالبلعومُأعصاب

ُالتعصيبُالحركيُومعظمُالتعصيبُالحّسيُللب لعومُ)باستثناءُالناحيةُاألنفيةُمنه(ُبشكٍلُ يتّم

ُالمبهمُُ ُالعصبين ُعبرُفروعٍُمن ُالب لعوميُُُُ[X]رئيسيٍّ ُاللِّفافةُ[IX]واللساني ُتشّكلُضفيرة ُفي ُالتي ،

ُ(ُ.64-1الشكلُيُ)الخارجيةُمنُالجدارُالب لعوم

ُبواسطة:pharyngeal plexusُالضفيرةُالب لعوميةُُتتشّكلُ

ُُ.بأليافُتردُالمبهمُمنُالجذرُالقحفيُللعصبُالالحُقُ[X]الفرعُالب لعوميُمنُالعصبُالمبهمُُ ▪

الفرعُالَحنَجريُُومنexternal laryngeal nerveُُالعصبُالَحنَجريُالخارجيُ)الظاهر(ُفروعٍُمنُ ▪

ُُ. [X]للعصبُالمبهمsuperior laryngeal branchُُالعلويُُ

ُُ.[IX]فروٌعُب لعوميةُمنُالعصبُاللسانيُالب لعوميُ ▪

منُُُpharyngeal branch of the vagus nerve [X]الفرعُالب لعوميُمنُالعصبُالمبهمُينشأُ

فوقُمنشأُالعصبُالَحنَجريُالعلويُوهوُالعصبinferior ganglionُُُُلعقدتهُالسفليةُُالجزءُالعلويُُ

ُكُالرئيسيُللب لعومُ.المحرُّ

ُ ُالمبهم ُالعصب ُبواسطة ُالب لعوم ُعضالت ُجميع ب ُالضفيرةُُُ[X]ت عصَّ ُعبر ُرئيسيٍّ وبشكٍل

ُالب لعومية ُاإلبرية ُالعضلة ُباستثناء ُالعصبُُ الب لعومية، ُمن ُفرٍع ُبواسطة ُمباشرة  ب ُت عصَّ التي

ُ(ُ.64-1الشكلُ)ُُ][IXاللسانيُالب لعوميُ

مختلفا :يمتلكُكّلُقسيٍمُمنُالب لعومُتع حّسياُ  ُصيباُ 

ُالعلويُُ ▪ ُالفّك ُمنُعصب ُاألنفيُبواسطةُفرعٍُب لعوميٍّ ُالب لعوم ُالحفرةُُُُ[V2]ي عّصب الذيُينشأُفي

ُالب لعومُ. ُالوتديُليصلُإلىُسقف ُالعظم ُالغمديُفي ُالحنكي ُالنفق ُالحنكيةُويمّرُخالل ُالجناحية

ُعبرُالضفيرةُالب لعومية.ُ[IX]ي عّصبُالب لعومُالفمويُبواسطةُالعصبُاللسانيُالب لعوميُُ ▪

عبرُالفرعُالداخليُ)الباطن(ُمنُالعصبُُُ[X]ي عّصبُالب لعومُالَحنَجريُبواسطةُالعصبُالمبهمُ ▪

ُالَحنَجريُالعلويُ.

ُ

ُGlossopharyngeal nerve [IX]العصبُاللسانيُالب لعوميُ

ُِقحفُ.بالب لعومُخاللُمعظمُمسيرهُخارجُجوفُالُ[IX]يرتبطُالعصبُاللسانيُالب لعوميُ

،ُبعدُخروجهُمنُالجمجمةُمنُخاللُالثقبةُالوداجية،ُعلىُ[IX]ينزلُالعصبُاللسانيُالب لعوميُ

ُ(ُ.64-1الشكلُالسطحُالخلفيُللعضلةُاإلبريةُالب لعوميةُ)

ُ

اإلبريةُالب لعومية،ُثمُإلىُاألمامُعبرُالفجوةُ)المثلثُالَفمويُُيمرُإلىُالسطحُالوحشيُللعضلةُ

نُالمضّيقتينُالعلويةُوالوسطىُوالعضلةُالضرِسيةُالالميةُلينتهيُأخيرا ُُالب لعومي(ُبينُالعضلتي

 يُللسان.فيُالجانبُالخلف

ُالعصبُاللساِنيُالب لعوميُ األسفلُُتحتُالحافةُالحّرةُللعضلةُالمضّيقةُالع لِويةُإلىُ[IX]يمر

علىُالوجهُالعميقُللعضلةُالمضّيقةُالع ل منُاللوزةُالَحَنِكيةُمتوّضعاُ  ُِوية.تماماُ 
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ُ ُالب لعومي ُاللساِني ُالعصب ُمن ُإلىُُُ[IX]ينشأ ُب لعوميٌة ُفروٌع ُبينها ُمن ُفروٍع ُالعنقُعّدة في

يبُالحسيُللب لعومُُبماُأّنُالتعصُ.الضفيرةُالب لعومية،ُوفرٌعُم حّرٌكُإلىُالعضلةُاإلَبِريةُالب لعومية

يُُلعصبُالتعصيبُالحس،ُلذلكُيحملُهذاُا[IX]الفمويُيتّمُبواسطةُالعصبُاللساِنيُالب لعوميُ

الطرفُالواردُلمنعكسُالَتَهوُّعُ)المنعكسُالب لعومُي ُ(ُ.منُاللوزةُالحنكيةُوهوُيمثلُأيضاُ 

ُ

ُ

ُ

ُتذّكرُأن:ُُ

(ُ ُالبلعومية ُالضفيرة ُتعصبها ُالحنك ُعضالت ُشراعُُالجميع ُموترة ُعدا ُطريقُالمبهم( ُعن الحق

 .مثلثُالتوائمالعصبُُيعصبهاُف(1ُتنشأُمنُالقوسُالتيُالحنكُ)

تنشأُمنُُالتيُُالحنكيةُاللسانيةُ)العضلةُُتحتُاللسانيُعداُُالعصبُُجميعُعضالتُاللسانُيعصبهاُُ

 ُ.عضالتُالحنك(تعصيبُتتبعُقاعدةُو4ُالقوسُ

اإلبريةُالعضلةُالحقُعنُطريقُالمبهم(ُعداُالجميعُعضالتُالبلعومُتعصبهاُالضفيرةُالبلعوميةُ)

ُالبلعوميُ.ُعصبُاللسانيويعصبهاُالُ(3تنشأُمنُالقوسُالتيُالبلعوميةُ)

  

 ُيظهر تعصيب العضلة اإلبرية الُبلعومية. خلفي  منظر   . B وحشي.  منظر   . Aتعصيب الُبلعوم.  46-1الشكل
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LARYNXُُالَحْنَجرة

الَحْنَجرةُهيُِبنيٌةُم جّوفٌةُعضليٌةُرباطيٌةُتمتلكُهيكال ُغ ضروفيا ُوتغّطيُالقسمُالسفليُللسبيلُ

ُالمرأةُوأقلُبروزا .5طولهاُعندُالرجلُحواليُُ التنّفسي. الفقرةُالرقبيةُُتمتدُبينُُ سم،ُأقلُمنُذلك

ُُ.الثالثةُحتىُالسادسُة

ُالمثلثتتوضعُُفُ ُالدرقيةُوالدرقيةُُُي ُالقصية ُالالميُوخاصة ُللعنقُمحاطةُبعضالتُتحت العضلي

 الالمية.

غامى،ُوينفتحُفيُاألعلىُإلىُالب لعومُإلىُالخلفُمباشرة ُُ يستمّرُجوفُالَحْنَجرةُفيُاألسفلُمعُالرُّ

منُاللسانُوالفتحةُالخلفيةُ)البرزخُالفمويُالب لعومي(ُلج ُ(ُ.47-1الشكل)وفُالفمُواألسفلُقليالُ 

تعّدُالَحْنَجرةُِصّمامُ)أوُمَصّرة(ُإلغالقُالقسمُالسفليُمنُالسبيلُالتنّفسي،ُوأداةُإلنتاجُالصوت.ُُ

ُتتأّلفُالَحْنَجرةُمنُ:

 ثالثةُغضاريفُكبيرةُم فردةُ)الِحْلقيُوالدرقيُولسانُالِمزمارُ)الَفلَكة(ُ. ▪

َريِنيثالثةُأزواجٍُمنُغضاريفُأصغرُ)الطِّْرِجهاليُوال ▪  يِنـي(ُ.واإِلسفُُِق 

ُمرٍنُوالعديدُمنُالعضالتُداخليةُالمنشأ. ▪  غشاٍءُليفيٍّ

ُ

ُ

 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رة.  47-1الشكل  ْنج   .وحشي   منظر  . Bعالقتها مع األجواف األخرى. . Aالح 
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ُأغشيٍةُ ُبواسطة غامى ُالرُّ ُمع ُاألسفل ُفي ُوتّتصل ُالالمي ُبالعظم ُاألعلى ُفي ُالَحْنَجرة ت علَّق

ُواألسف ُاألعلى ُإلى ُتحريكها ُويمكن ُالعنق ُفي ُكبيٍر ُحدٍّ ُإلى كة ُم َتحرِّ ُتكون ُواألمامُوأربطٍة. ل

الِمي.ُتسّهلُُوالخلفُبواسطةُالعضالتُالخارجيةُالتيُتصلُالَحْنَجرةُإّماُمعُنفسهاُأوُمعُالعظمُال

ُالبلع.ُُ ُأثناء ُالمريء ُوفتح ُالَحْنَجرة َُمدَخل ُإغالق ُواألمام ُاألعلى ُإلى ُللَحْنَجرة ُالمفاجئة الحركات

بَهمُ بواسطةُالعصبُالم  وحركياُ  ُُ.[X]ت عّصبُالَحْنَجرةُحّسياُ 

 

 Laryngeal cartilagesالغضاريفُالَحنَجريةُُ

َرِقيُُ  Thyroid cartilageالغضروفُالدَّ

: َرق   تتخذُمنُالجلود،ُليسُفيهُخشبُ.َُدَرقةُضربُمنُالتَِّرسِة،ُالواحدةُالدَّ

هوُاألكبرُبينُغضاريفُالَحْنَجرة.ُيتشّكلُمنَُصفيحتينُي منىُُُ(84-1الشكلُالغضروفُالدرِقيُ)ُ

ُتنفصال ُوي سرى، ُوتتقاربانُويّتحدانُأماميا . ُواسعٍ، ُخلفيا ُعلىُنحٍو تبرزُالنقطةُنُعنُبعضهما

ُ)ت ّفاحةُاألكث ُالَحْنَجِرية اِمخة ُالشَّ ُلتشكل ُاألمام ُإلى ُالصفيحتين ُالتحام ُموضع ُمن ُعلوية  ر

ُعندُالّرجالlaryngeal prominenceُآَدم( (ُأكثرُمنها90ُُ(.ُتكونُالزاويةُبينُالصفيحتينُحاّدة 

ُلذاُتكونُالشاِمخةُالَحنَجريةُأكثرُظهورا ُعندُالرجالُ.(120ُ(دُالنساءُعن

تقعُإلىُاألعلىُتماما ُمنُالشامخةُالَحنَجريةُوsuperior thyroid notchُُالثُّلمةُالدرقيةُالعلويةُ

ُوالثلمةُُ ُالَحنَجرية ُالشامخة ُمن ُكٌل ُتمّثل ُالوحشي. ُإلى ُتباعدهما ُعند ُالصفيحتين ُبين تفصل

ُُجسوسة ُفيُالعنق.لعلويةُمعالَمُمالدرقيةُا

أقّلُوضوحا ُوتتوّضعُعلىُالخّطُالناصفُعلىinferior thyroid notchُُُالثُّلمةُالدرِقيةُالسفليةُ

ُامتدادُقاعدةُالغضروفُالدرقيُ.

ُ ُجانٍب ُكّل ُفي ُلتشّكل ُالدرِقي ُالغضروف ُصفيحتي ُمن ُلكل ُالخلفية ُالحافة قرنا ُعلويا ُُتتطاول

superior hornُُ ُا ُُُسفليوقرناinferior hornُُ.ُ

يرتبطُالغضروفُُُيمتلكُالسطحُاإلنسيُللقرنُالسفليُو َجيهُللّتمفصلُمعُالغضروفُالِحْلقي.ُُو ▪

 Median cricothyroidحلقيُالدرقيُالناصفُالرباطُاُلالدرقيُبالحلقيُفيُاألمامُعنُطريقُ

ligament،ُ.)الذيُيتوضعُفيُالمسافةُالحلقيةُالدرقية(ُ

ُال ▪ ُالقرن ُالوحشيُُعلويُبواسطةُُيرتبط ُالالمي ُالدرقي إلىlateral thyrohyoid ligamentُُُُالرباط

 النهايةُالخلفيةُللقرنُالكبيرُللعظمُالالميُ.

ُمنُالصفيحتين  obliqueالخّطُالمائلُُالدرقيتينُبوجودُحرٍفُهوُ)ُُيّتسمُالسطحُالوحشيُلكلٍّ

lineوصوال ُإلىُمنتصفُالمسافةُعلىُُُ(،ُوالذيُيبدأُمنُقاعدةُالقرنُالعلويُلينحنيُإلىُاألمام

 لصفيحة.امتدادُالحافةُالسفليةُل

ُالمائلُلتشّكالُُ ُالخّط  superior and inferiorالح َديبتينُالعلويةُوالسفليةُللدرقيةُُتتوّسعُنهايتا

thyroid tuberclesُية .ُالخّطُالمائلُهوُموضعُالرتباطُالعضالتُالخارجيةُللَحْنَجرةُ)العضلةُالقصِّ

ُوالعضلةُالدرقيةُالالميةُوالعضلةُالمضّيقةُالب لعوميةُالسفلية(.الدرقيةُ
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ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

Cricoid cartilageُالغضروفُالِحْلقيُُ

ُالهوائيُ)الَمْسَهك(ُبشكٍلُكامٍلُُ ُالمسلك ُالَحْنَجرةُوي طّوق ُاألكثرُسفلية ُمنُغضاريف ُالغضروف هو

الفقرةُُامىُتماما ُعلىُمستوىُيتوضعُفيُالجزءُالسفليُمنُالحنجرةُفوقُالرغ.ُ(49-1الشكلُ)

ُُ.الرقبيةُالسادسة

ُالّتوقيع(ُويتأّلفُمنُُ ُ)شكلُخاتم ُالِحْلقيُشكٌلُحلقيٌّ ُالِحْلقيُُللغضروف ُالغضروف  laminaصفيحة

of cricoid cartilageُُ ُإلىُالخلفُمنُالمسلكُالهوائيُ)المسهك( ُعريضٌة وقوسُُوهيُصفيحٌة

قوٌسُأضيقُبكثيرُمحيطةُبالمسلكُالهوائيُُوهيarch of cricoid cartilageُالغضروفُالِحْلقيُ

ُ)المسهك(ُمنُاألمامُ.

ُُ. يتمّيزُالسطحُالخلفيُللصفيحةُبوجودُانخفاضينُضحلينُبيضوّيينُينفصالنُبحرٍفُشاقوليٍّ

ُيرتبطُالمريءُإلىُالحرفُوتنشأُالعضلتانُالِحْلقيتانُالطِّْرِجهاليتانُالخلِفيتانُمنُاالنخفاضينُ.

لُمعُالغضاريفُالَحنجريةُُُلِحْلقييمتلكُالغضروفُا و َجيهينَُمْفِصِلّيينُعلىُكلُجانبُللتمفص 

ُاألخرى:ُ

 .خلفي   منظر  . B. وحشي   أمامي   منظر  . Aالِحْلقي.  الغضروف49-1  الشكل

 .علوي   منظر  . B. وحشي  أمامي    نظر  م. Aالغضروف الدرقي.  48-1الشكل 
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نحِدرُللصفيحةُويتمفصلُمعُقاعدةُالغضروفُُ ▪ و َجيهَُمفِصِلـيُعلىُالسطحُالع لويُالوحشيُالم 

ُالطِّْرِجهاليُ.

نسيُُإلُِاالو َجيهُاآلخرُعلىُالسطحُالوحشيُللصفيحةُقربُقاعدتهاُوهوُللتمفصلُمعُالسطحُ ▪

 للقرنُالسفِليُللغضروفُالدرقيُ.

ُ

Arytenoid cartilagesُالغضروفانُالطِّْرِجهاليانُ

ُفيه.ُالطَّْرَجهاَرة : ُكأٍسُي ْشَرب  ُُ.(50-1الشكلُ)ُوشكلهُيشبهُشكلُمصبُالقهوةُالعربيُشْبه 

ُالشكلُبثالثةُسطوحٍُُ ُالطِّْرِجهاليانُهماُغضروفانُهرمّيا ُالطِّْرِجهاليُُالغضروفان وقاعدٍةُللغضروف

ase of arytenoid cartilagebُُُُُالطِّْرِجهالي الشكلُُ)apex of arytenoid cartilageُُوقّمٍةُللغضروف

1-15:ُ)ُ

نَحِدرُعلىُالسطحُالعلويُالوحشيُلصفيحةُ ▪ القاعدةُمقّعرةُوتتمفصلُمعُالو َجيهُالَمفِصليُالم 

ُالغضروفُالِحْلقيُ.

َريني. ▪  تتمفصلُالقّمةُمعُالغضروفُالق 

 لكّلُغضروفُالسطحُاإلنسيُلآلخرُ.medial surfaceُيُُالسطحُاإلنُسُيقابل ▪

انخفاَضين،ُينفصالنُبَحرٍف،ُلالرتكازanterolateral surfaceُُالسطحُالعلويُالوحشيُُيمتلك ▪

 العضليُ)العضلةُالصوتية(ُوالّرباطيُ)الرباطُالدهليزي(ُ.

ُ ُلتشكل ُللقاعدة ُاألمامية ُالزاوية ُإليهُُلذيواvocal processُاِتئُالصوتيُالُنتتطاَول يرتبط

وِتي.ُتتطاولُالزاويةُالوحشيةُللقاعدةُبشكلُمشابهُلت شكَلُ  muscularُناتئا ُعضلياُ الرباطُالصَّ

processُ.الرتكازُالعضالتُالطِّْرِجهاليةُالِحْلقيةُالخلفيةُوالوحشية 

ْرِجهاليان.ا 50-1الشكل   لغضروفان الط 
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ُالصوتيُ)وبالت ُالناتئ ُالعضليُبتحريكهُممايؤديُإلىُتحريك ُالعضالتُالمرتبطةُبالناتئ اليُُتقوم

ُباتجاهُالخطُالناصفُللحنجرةُأوُبتبعيدهُباتجاهُالوحشيُ ُبتقريبه ُإما وبالتاليُُالحبلُالصوتي(

 تقريبُأوُتبعيدُالحبالُالصوتيةُوبالتاليُتغييرُالصوت.

 

ُ

ُ

ُالِمْزمارُ)الَفْلكة(ُُ  Epiglottisِلسان 

ُالناتئةُعلىُرأسَُأصلُاللسان،ُوالَفْلَكةُ َُفْلكة نُاألرضُأوُالرملُتستديرُُقطعٌةُمُاللسان:ُالَهَنة 

ُوالفلكةُهيُمكوكُالمغزلُاليدويُ.ُحولها.وترتفعُعلىُماُ

ُالشكلُ ُورقّي ُغضروٌف ُهو ُ)الَفْلكة( ُالِمزمار لسان

يرتكزُبواسطةُجذعهُإلىُالناحيةُالخلفيةُللغضروفُ

(ُويبرزُإلىُالَخلف52ُُ-1الشكلُالدرقيُعندُزاويتهُ)

ُ ُالدرقي. ُالغضروف ُمع ُارتباطه ُمن يتمُواألعلى

ُ ُطريق ُعن ُاالرتباط ُالفلكي َرِقي ُالدَّ -thyroالرباط

epiglottic ligamentُُُُوفي ُالناصف ُالخّط على

ُالَحنَجريةُ ُالشاِمخة ُبين ُتقريبا  ُالمسافة منتصف

ُللسانُ ُالع لوية ُالحافة ُتقع ُالسفلية. ُالدرقية والثُّلمة

ُرُخلفُالقسمُالب لعوميُمنُالّلسانُ.الِمزما

ُللسط ُالسفلي ُالنصف ُللسانُيرتفع ُالخلفي ح

ُالح َديبةُُالِمزمار ُليشّكل ُطفيٍف ُبشكٍل )الَفْلكة(

ُالفلكية.

ُالعظمُ ُجسم ُعن ُللفلكة ُاألمامي ُالوجه ينفصل

 الالميُبوسادٍةُشحميٍةُ)دهنيٍة(ُتفيدُفيُمنعُانعكاسُالفلكةُباتجاهُالالميُبشكلُكامل.

ْلكة(.  52-1الشكل  . Aلسان المزمار )الف 

 . السطح الخلفي.B. وحشي   أمامي   منظر  

 

ْرِجهاليان. 51-1الشكل   لغضروفان الط 
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ويرتبطُمعُجذرُاللسانُُخلفُجذرُاللسانُوجسمُالعظمُالالميُوأمامُفوهةُمدخلُالحنجرةُيقعُ

ُالناصف ُالفلكي ُاللساني ُالرباط ُطريق ُبينُُُعن ُويوجد ُالجانبيان ُالفلكيان ُاللسانيان والرباطان

 الرباطُالناصفُوالجانبيُفيُكلُجانبُمنطقةُالوهدةُ.

ُالبلعُحيثُحينُُ ُالتنفسيُعند ُالممر ُبإغالق ُإلىُتالمسهاُُيقوم ُيؤدي ُاألعلىُمما ُنحو ُالحنجرة ترتفع

ُو ُالفلكة ُتمع ُالتي ُهي ُ)الحنجرة ُكامل ُبشكل ُالتنفسي ُالمجرى ُإغالق ُفتالقيهاُُبالتالي تحرك

 الفلكة(.

ُا

َرينيُُ  Corniculateلغضروفُالق 

(ُ ريِنيان ُالق  ُالغضروفان 51ُ-1الشكل ُهما غضروفانُ(

ُقّمتيُُ ُمع ُقاعدتاهما ُتتمفصل ُصغيران مخروطيان

ُالخلفُُ ُإلى ُقّمتاهما ُتبرز ُالطِّْرِجهاليين. الغضروفين

ُسيُباتجاهُبعضهماُ.واإلن

ُ

Cuneiformُالغ ضروفُاإِلسفينيُُ

(ُ ُالِمْضرب ُلهماُشكل -1الشكُلهماُغضروفانُصغيران

عانُإلىُاألمامُمنُالغضروفين53ُ ُم توضِّ رينّيينُ( الق 

ُالجزءُ ُالمرنُللَحْنَجرةُفي ُالليفي ُالغشاء وم علَّقانُضمن

الذيُيربطُالغضروفُالطِّْرِجهاليُإلىُالحافةُالوحشيةُ

ُالمزمارُ)الَفلكة(ُ.للسانُ

ُ

ُ

ُ

  

الغضاريف الإلسفنية  53-1الشكل 

 والُقرينية.
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 Ligaments of Larynxُُالحنجرُةُأرِبطة

Extrinsic ligamentsُالخارجيةُ األرِبطةُ

ُ ُالالمي ُالدرقي  Thyrohyoidالغشاء

membraneُ

ُمرٌنُ ُليفيٌّ ُرباٌط ُهو ُالالمي ُالدرقي الغشاء

ُللغضروفُ ُالعلوية ُ ُالحافة ُبين ُيمتّد متيٌن

ُفُي ُالالمي ُوالعظم ُاألسفل ُفي ُُالدرِقي

(ُ ُاألعلى ُإلىُُ(54-1الشكل ُالغشاء ُيرتبط ُ .

جاورُُالحافةُالعلويةُللصفيحتينُالدرقيتينُويُ 

ُالع لويين،ُ ُالقرنين ُمن ُلكل ُاألمامية الحافة

ُوخلفُُ ُالكبيرين ُالقرنين ُإنسيَّ ُيصعد ثم

ُالحواّفُ ُإلى ُليرتبط ُالالمي ُالعظم جسم

ُالعلويةُلهذهُالِبنىُ.

ُالالميُفيُكّلُجان ُالدرقي ُالغشاء ٍبُُيمتلك

ُال ُيمّر ُكي ُالوحشي ُالجزء ُفي شريانُف ْتحة 

لباطن(ُُالَحنَجريُالعلويُوالفرعُالداخليُ)ا

ُللعصبُالَحنَجريُالعلويُواألوعيةُاللِّْمِفية.

الرباطينُالدرِقيينُالالِميينُالوحِشيينُُتتثّخنُالحاّفتانُالخلفيتانُللغشاءُالدرقيُالالِميُلتشّكالُُ

lateral thyrohyoid ligamentsالرباطُُيتثّخنُالغشاءُفيُاألمامُعلىُالخّطُالناصفُليشّكلُماُ.ُك

ُ.median thyrohyoid ligamentُُالدرقيُالالميُالناصفُُ

(ُُ ُغضروٌفُصغيٌر ُوحشيٍّ ُالميٍّ  triticealالغضروفُالَقمحّيُيتواجدُأحيانا ُفيُكّلُرباٍطُدرقيٍّ

cartilage.ُ)ُ

 Hyo-epiglottic ligamentالرباطُالالِميُالَفلكيُُُ

(ُمنُالخطُالناصفُللسانُالمزمارُ)الَفْلكة(،ُإلى56ُُ-1الشكلُيمتّدُالرباطُالالميُاللسانُِمزماِرّيُ)

ُاألمامُواألعلىُنحوُجسمُالعظمُالالمي.ُُ

ُ

غاِميُُ باطُالِحْلقيُالرُّ Cricotracheal ligamentُالرِّ

(ُ غاِمي ُالرُّ ُالِحْلقي ُالرباط ُيتجه ُللغضر56-1الشكل ُالسفلية ُالحافة ُمن ُالحافةُُ( ُإلى ُالِحْلقي وف

غاميُاألول.ُُعلويةُالمجاورةُللغضروفُال ُالرُّ

تربطُالفلكةُبقاعدةُاللسان،ُتحددُالوهدةُفيُكلُُالطياتُاللسانيةُالفلكيةُ)ناصفةُوجانبيتنان(:ُُ

ُجانُب

  

رة.ألربطة ا 54-1 الشكل ْنج   الخارجية للح 

 



 د.بيان السيد- تشريح البلعوم والحنجرة           2مقرر تشريح   –كلية الطب البشري   -جامعة دمشق 

28 
 

 

Intrinsic ligamentsُاألربطةُالداخليةُ

Fibro-elastic membrane of the larynxُالغشاءُالليفيُالمرنُللَحْنَجرةُُُ

يربطُالغشاءُالليفيُالمرنُللَحْنَجرةُالغضاريفُالَحنَجريةُمعُبعضهاُويكملُالهيكلُالبنائيُلجوفُ

رّبعُفيُُاالَحْنَجرة.ُيتألفُمنُجزئينُُ لرباطُالِحْلقيُالدرقيُ)المخروطُالمرن(ُفيُاألسفلُوالغشاءُالم 

ُُاألعلى.

 الرباطُالِحْلقيُالدرقيُ)المخروطُالمرن(ُُ

Cricothyroid ligament (Conus elasticus) 

(ُ ُالدرقي ُالِحْلقي ُالرباط ُلينتهي55ُُ-1الشكلُُيرتبط ُاألعلى ُالِحْلقيُويمتّدُفي ُالغضروف ُإلىُقوس )

بحافةُعلويةُحّرةُضمنُالحيِّزُالمحصورُبالغضروفُالدرقي.ُترتبطُهذهُالحافةُالع لويةُفيُكلُُ

ُجانبُ:

ُبالغضروفُالدرقيُ.أمامياُ  ▪

▪ ُ ُبالناتئ ُللغضروفُُخلفيا  الصوتي

ُالطِّْرِجهاليُ.

ُاالرتباطُ ُنقطتي ُبين ُالحّرة ُالحافة تتثّخن

ُ ُلتشّكل ُالصوِتي vocal ligamentُُالرباط

ُالسفلي(ُ) ُالدرقي ُالٍطرجهالي ُوالذيُُالرباط ،

ُ ُتحت ُيتوّضع ُالصوِتية vocal foldُُالطية

 true vocalالَحقْيقُيالحبلُالصوِتيُُللَحْنَجرةُ)

cord .ُ)ُ

ُالرباط ُيتثّخن ُُكما ُالدرقي فيُُالِحْلقي

ممّيزا ُ األمامُعلىُالخطُالناصفُليشكلُرباطاُ 

 medianالرباطُالِحْلقيُالدرِقيُالناصفُهوُ

cricothyroid ligamentُُُفي ُيمتد ُالذي ،

المسافةُبينُقوسُالغضروفُالِحْلقيُوالثُّلمةُ

ُالعم ُوالسطح ُالسفلية ُالمجاورُالدرقية يق

ُالر ُارتباط ُالدرقيُحتىُمكان باطينُللغضروف

 الرباط الِحْلقي الدرقي. 55-1الشكل ُالصوتّيين.
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ُالِحْلقيُُ ُالرباط ُفغر ُيمكن ُاإلسعافية، ُالحاالت في

ُ ُالناصف للحصولricothyroidectomycُُالدرقي

ُالَحنَجرةُُ ُانسداٍدُفي ُعندُحصول علىُمسلٍكُهوائيٍّ

ُالصوتّيتين.ُُ ُالطّيتين ُالّرباطُُفوقُمستوى يوجدُبين

ُالبنىُمثلُُ ُالقليلُمن ُالناصفُوالجلد ُالّدرقي الحلقي

ُا ُوالفّص ُالصغيرة ُالدرقّيةُاألوعية ُللغّدة لهرمي

 أحيانا .

رّبعُُ  Quadrangular membraneالغشاءُالم 

ُالحافةُ ُبين ُجانٍب ُكّل ُفي رّبع ُالم  ُالغشاء يمتّد

الوحشيةُللسانُالِمزمارُوالسطحُاألماميُالوحشيُُ

ُ)للغضرو ُالجانب ُبنفس ُالطِّْرِجهالي ُف ُ-1الشكل

ُالذي56ُُ َريني ُالق  ُالغضروف ُمع ُيرتبط ُكما .)

ُيتمفصلُمعُقّمةُالغضروفُالطِّْرِجهالي.ُُ

ُبينُُُُُّيمتلكُكل غشاٍءُم رّبعٍُحافةُعلوية ُحّرة ،ُتمتّد

ُيمتلكُ ريني،ُكما قمةُلسانُالِمزمارُوالغضروفُالق 

ُح ّرة .ُتتثّخنُال حافةُالسفِليةُكّلُغشاٍءُحافةُسفلية 

ُ هليُزلتشّكل ُالدِّ باط ُالرِّ vestibular ligamentُُي

ُالعلوي(ُ) ُالدرقي ُالٍطرجهالي ُيتوّضعُُُالرباط الذي

ُ ُتحت هليزِية ُالدِّ للَحْنَجرةvestibular foldُُُالّطية

وِتّيُالكاِذبُُ) ُ(ُ.false vocal cordالحبلُالصَّ

ُباالنخفاضُُ ُالخلف ُفي هليِزي ُالدِّ ُالرباط يرتبط

ُعل ُللغضروفُُالعلوي ُالوحشي ُالعلوي ُالسطح ى

ُأعلىُ ُالدرِقية ُبالزاوية ُاألمام ُويرتبطُفي الطِّْرِجهالي

منُموضعُارتباطُالرباطُالصوتيُ. ُتماماُ 

رّبعُفيُكّلُُ ينفصلُالرباطُالدهليزيُللغشاءُالم 

ُالدرِقيُ ُالِحْلقي ُللرباط ُالصوتي ُالرباط ُعن جانٍب

زيُفيُاألسفلُبواسطةُفجوٍة.ُويبدوُالرباطُالدهلي

ُال ُاألعلىُوحشي ُالنظرُمن ُالصوتي،ُوذلكُعند رباط

نظرا ُالرتباطُالرباطُالدهليزيُإلىُالسطحُاألماميُ

ُالغضروفُُ ُلنفس ُالصوتي ُالناتئ ُإلى ُالصوتي ُالرباط ُوارتباط ُالطِّْرِجهالي ُللغضروف الوحشي

ُ(ُ.57-1الشكلُ)

 

  

 ع.الغشاء الُمرب   56-1 الشكل

رة رغشاء الليفي المال 57-1لشكل ا ْنج  ن للح 

 (.علوي  ر  )منظ
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Laryngeal jointsُالَمفاِصلُالَحنَجِريةُ

 

 Cricothyroid jointsالدرِقيانُُالَمفِصالنُالِحْلقيان

ُالسلفيينُ ُالقرنين ُبين ُالمفاصل إّن

ُالِحْلقيُُ ُوالغضروف ُالدرقي للغضروف

وكذلكُبينُالغضروفُالِحْلقيُوالغضروفينُُ

ُُ الطِّْرِجهاليينُمنُالنمطُالزليلي.ُي حاطُكلٌّ

نُهذهُالمفاصلُبِمحَفظٍةُت َدعَّمُبأربطةُُم

ُالِحلُْ ُالَمفِصالن ُي مّكن قيانُم ساِعدة.

الدرِقيانُالغضروفُالدرقيُمنُالحركةُإلىُُ

ُالِحْلقيُُ ُالغضروف ُعلى ُواالنخفاض األمام

ُ(ُ.58-1الشكلُ)

ُبينُ ُيمّران ُالصوتيان ُالرباطان ُأّن بما

ُالدرقيةُ ُللزاوية ُالخلفية الناحية

ُحركةُُ ُلذلكُتكون ُالِحْلقي، ُالغضروف ُعلىُصفيحة ُيتوّضعان ُالطِّْرِجهاليينُاللذين والغضروفين

ُللرباطينُالغضر ُوموّترة  ُم طيلة  ُالِحْلقي ُالغضروف ُعلى ُلألسفل ُوتدويره ُلألمام ُالدرقي وف

ُالصوتّيينُبشكٍلُفّعاٍلُ.

ُ

 Crico-arytenoid jointsانُالطِّْرِجهاليانُُُالِحْلقينُالَمفِصال

يربطُالَمفِصلينُالِحْلقيينُالطِّْرِجهاليينُالوَجيهياتُالَمفِصليةُ

للغضروفُالِحْلقيُمعُقاعدتيُُُعلىُالسطحُالعلويُالوحشي

الغضروفينُالطِّْرِجهاليينُمماُي مّكنُالغضروفينُالطِّْرِجهاليينُُ

م بتعَدينُأوُم قتربينُمنُبعضهماُكماُيمّكنهماُمنُاالنِزالقُ

ُالصوتّيينُ ُإلىُدورانُمحورّيُللناتئين ُالدورانُمماُيؤدي من

هُإماُمقتربينُمنُالخّطُالناصفُأوُمبتعدينُعنه.ُتقومُهذ

ُ(ُ.59-1الشكلُُالحركاتُبتقريبُوتبعيدُالرباطينُالصوتّيينُ)

ُ

 

  

فِصال 58-1الشكل   .انالدرقي انالِحْلقي نحركات الم 

 

فِصل  59-1الشكل  حركات الم 

ْرِجهالي.  الِحْلقي الط 
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Cavity of the larynxُجوفُالَحْنَجرةُ

خاطيٍةُ)الغشاءُالم خاطي(.ُي ؤمَّن60ُُ-1الشكلُيكونُالَجوفُالمركِزّيُللَحْنَجرةُ) بم  (ُأ نبوِبيا ُومبّطناُّ

اسطةُالغضاريفُالَحنَجريةُالتيُيرتبطُُالدعمُالهيكليُبواسطةُالغشاءُالليفّيُالمرنُللَحْنَجرةُوبو

 إليهاُالغشاءُ.

ُالعلويةُللجوفُ)َمدَخلُُ ُالف تحة ُاألسفلُوالخلفُُتنفتح ُاألماميةُللب لعومُإلى ُالناحية الَحْنَجرة(ُعلى

منُاللِّسانُ) ُ(ُ:60-1الشكلُتماماُ 

فةُالعلويةُتتشّكلُالحافةُاألماميةُللف تحةُبواسطةُالمخاطيةُ)الغشاءُالمخاطي(ُالمغّطيةُللحا ▪

ُللسانُالمزمارُ)الَفْلكة(ُ.

ُالمخاطيُّ ُالطّيتين ُبواسطة ُالوحشيتان ُالحافتان ُ)تتشّكل ُاللسانُُتين ُالطِّْرِجهاليتين الطيَّتين

ُ ُواألنسجةaryepiglottic foldsُِمزماريَّتين رّبع ُالم  ُللغشاء ُالعلوية ُالحواف ُتشمالن ُواللتين ،)

ُا ُالحافة ُعلى ُوالح ديبتين ُالمجاورة ُلمدخلُُالرخوة ُووحشية  ُخلفية  ُألكثر

َرينّيُ ُواإلسفينَيُالم ستبطنين.الَحنَجرةُفيُكّلُجانٍبُوتحّددانُموقعُالغضروفينُالق 

▪ (ُ ُانخفاضاُ  ُالتيُتشّكل خاِطية ُالم  ُالطّية ُالناصفُبواسطة ُالخّط ُالخلفيةُعلى ُالحافة الثُّلمةُُتتشّكل

ُبتينُالقرينيتين.(ُبينُالح ديinterarytenoid notchبينُالطِّْرِجهاليينُُ

ُم حا ُوتكون غامى، ُالرّ  ُل ْمعة ُمع ُالَحْنَجرة ُلجوف ُالسفلية ُالف تحة ُبالغضروفُتستمر ُتماما  طة 

الِحْلقي،ُوعموديةُالتوّضعُبخالفُمدخلُالَحْنَجرة،ُالذيُيكونُمائال ُومَتجها ُللخلفُواألعلىُنحوُُ

ُبشكلٍُ ُمفتوحة  ُالسفلية ُالف تحة ُتكون ُلذلك، ُإضافة  ُمدخلُُُالب لعوم. َُغْلق ُيمكن ُبينما ، مستمرٍّ

 الَحْنَجرةُبواسطةُحركةُلسانُالِمزمارُنحوُاألسفل.

ُ

Division into three major regionsُقسامُإلىُثالثُنواحٍُرئيسيٍةُُُاالن

ُحيثُُُتبرز ُاإلنسي، ُنحو ُللَحنَجرة ُالوحشي ُالجدار ُمن ُالصوتيتان ُوالطّيتان ُالدهليزيتان الطّيتان

ُتقومُبتضييقُجوفُا ُرئيسّية ُثالثُنواٍح ُإلى ُوتقسيمه طةُُُُ-—لَحنَجرة ُمتوسِّ ُوح ِجْيرة هليز الدِّ

ُ(ُ:60-1لشكلُالِمزمارُ)اوالَجوفُتحتُ

1- ُ ُوالطّيتينvestibuleُُُالّدهليز ُالَحْنَجرة َُمدَخل ُبين ُالَحْنَجرة ُجوف ُمن ُالعلوية ُالح َجيرة هو

 لرخوةُالمرتبطةُبها.الدهليزّيتين،ُاللتينُتشمالنُالرباطينُالدهليزّيينُواألنسجةُا

ُ

ييسينُالَحنجريينُُ -2  Laryngeal ventricles and sacculesالب طينينُوالك 

ُا ُبين ُويمتّد ُرفيعُجّدا  ُمنُجوفُالَحْنَجرة ُالمتوسط ُاألعلىُُلجزء ُفي ُالدهليزّيتين الطّيتين

فيُكلُجانبُتنفتحُمخاطيةُالجوفُالمتوسطُوحشياُ ُوالطّيتينُالصوتّيتينُفيُاألسفل.

ُالر ُبين ُلتشّكل ُالصوتي ُوالرباط ُالدهليزي ُ)باط ُمّتسٍع ُغوٍر ُبشكل ُالَحنَجريُُحّيزا  الب َطين

laryngeal ventricle(ُ)ُ60ُ-1الشكلAُُمتطاوٌلُهو ُأنبوبيٌّ ُيبرزُمنُكّلُبطيٍنُامتداٌد .)

)الك ييسُالَحنَجري(ُنحوُاألمامُواألعلىُبينُالطيةُالدهليزيةُوالغضروفُالدرقيُويمكنُأنُُ
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ُارتفاع ُالحَُيصل ييَسين ُالك  ُالدرقي.ُيتواجدُضمنُجدران ُالغضروف ُالعديدُُهُحّتىُقّمة نَجرّيين

َييسينُبَتزليقُالحبلينُمنُالغددُالم خاِطية.ُ فرزُداخلُالك  ُالصوتيين.يقومُالمخاطُالم 

  

رة.  60-1الشكل  ْنج  عبر مدخل  ذ  ويعل منظر  . C)مقطوع(.  خلفي   منظر  . B. وحشي   خلفي   منظر  . Aجوف الح 

رة.   ْنج  رة، منظر   موسومة   صورة   .Dالح  ْنج   .علوي   للح 
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Rima ventricles and sacculesَُشّقُالدهليزُوَمَشّقُالِمزمارُُمَُ

60ُD,Cُ-1الشكلُعندُالنظرُمنُاألعلىُ) )(ُ ُمثّلثية ُف تحة ُيوجد ُالدهليز )   rimaَمَشّق

vestibuleُُُُُالطّيتينُُُالدهليزّيتينُلجوفُالَحْنَجرةُ.تمتّدُبين

ُ ُ)الحبالن ُالصوتيتان ُالطيتان غّطاةُُتشّكل ُالم  ُالمجاورة ُواألجزاء ُالحقيقيان( الصوتيان

ُا لجدرانُالوحشيةُبالمخاطيةُمنُالغضروفينُالطِّْرِجهاليين،ُأسفلُالطيتينُالدهليزيتين،

(ُ ُمثّلثيٍة ُلفتحٍة ُالِمزمار ُالمتجاورتين(rima glottidesَُُُمَشّق ُالصوتّيتين ُالطّيتين بين

هذهُالفتحةُالح َجيرةُالمتوّسطةُفيُاألعلىُُُمشابهٍةُلَمّشقُالدهليزُولكّنهاُأضيق.ُتفصل

ُا ُبواسطة ثّلثية ُالم  ُالف تحة ُقاعدة ُتتشّكل ُاألسفل. ُفي ُالِمزمار ُتحت ُالجوف لطيةُعن

ُالطِّْرِجهاليينُ.interarytenoid foldالطيةُبينُالطِّْرِجهاليينُُالمخاطيةُ) ُالث لمةُبين ُ(ُفيُقاع

ُالدُِّ ُوَمَشّق ُالِمزمار َُمَشّق ُمن ُلكلٍّ ُحركةُُي مكن ُبواسطة ُوينغلقا ُينفتحا ُأن هليز

ُالغضروفينُالطِّْرِجهاليينُوالغشائينُالليفّيينُالمرنينُالمرتبطينُبهما.

َتجاو رتينُعندَُمدَخلُالح َجيرةُالمتوّسطةُلجوفُالَحْنَجرة.ُتكونُقّمةُالف تحةُفيُاألمامُالم 

ُوتتشكلُقاعدتهاُبواسطةُالجدارُالخلفيُُ

ُ

ُمنُجوفُالَحْنَجرةُويمتّدinfraglottic spaceُُُلحّيزُتحتُالِمزمارُاُ -3 هوُالح جيرةُاألكثرُسفلية 

ُالرب ُعلى ُتشتمالن ُ)اللتين ُالصوتّيتين ُالطّيتين ُالرخوةُُبين ُواألنسجة ُالصوتّيين اطين

 المرتبطةُبها(ُوالفتحةُالسفليةُللَحْنَجرةُ.

ُ

Laryngeal musclesُُُُعضالتُالحنجرُة

 ُ:trinsic musclesExُالعضالتُخارجيةُالمنشأ

ُرافعاتُالحنجرُةُالُتُضلُعاُ - ُبريةُالالميةاال،ُذاتُالبطينين: ُالذقنيةُالالمية، ،ُالفلكيةُالالمية،

 الحنكيةُالبلعوميةُ.،ُاالبريةُالبلعومية

 الكتفيةُالالمية.،ُالقصيةُالالمية،ُالقصيةُالدرقيةضالتُعال:ُخافضاتُالحنجرُةُُالُتُضالُع -

ُ

Intrinsic musclesُالعضالتُداخليةُالمنشأُ

ُللَحْنَجرةُ)تقومُ تعديلُالتوّترُفيُالرباطينُالصوتيين،ُ(ُب12-1الجدولُالعضالتُداخليةُالمنشأ

هليز،ُإغالقَُمَشّقُالدهليزُوتسهيلُإغالقُفتحُوإغالقَُمَشّقُالِمزمار،ُال تحّكمُباألبعادُالداخليةُللدِّ

ُمدخلُالَحْنَجرة.ُوتؤديُذلكُبشكلُرئيسيُعبرُ:

ُِحْلقيةُالدرقيةُوالِحْلقيةُالطِّْرِجهاليةُ.العملُعلىُالَمفاِصلُال -

 تعديلُالمسافةُبينُِلسانُالِمزمارُ)الَفْلكة(ُوالغضروفينُالطِّْرِجهاليينُ. -

 لشّدُعلىُالرباطينُالصوتيينُبشكٍلُمباشٍر.تطبيقُا -

رّبعُوالرباطينُالدهليزيينُباتجاهُالخطُالناصفُ. -  دفعُاألنسجةُالرخوةُالمتعّلقةُبالغشاءُالم 



 د.بيان السيد- تشريح البلعوم والحنجرة           2مقرر تشريح   –كلية الطب البشري   -جامعة دمشق 

34 
 

 

ُ

ُ

رتكزُالمنشأ العضلة ُالعملُالتعصيبُالم 

 الِحْلقيةُالّدَرِقيُة

Cricothyroidُ

ــيــــةُ ــاحــ ــنــ الــ

ــيــــةُُ األمــــامــ

الـــوحشــــــيـــةُ

لــــــــقــــــــوسُ

ــروفُ ــغضـــــ الـ

ُالِحْلقي

ــلُالــجــزء الــقــرنُُ—الــمــائ

ُالسفليُللغضروفُالدرقي؛

ــتقيم الـحاـفةُُ—الجزءُالمســ

ُالسفليةُللغضروفُالدرقي

ــيُ ُالــخــارج الــفــرع

ــبُُ )الظـاهر(ُللعصـــ

ُالعلويُفرعُ الَحنجري

ُ[xالمبهمُ]

تدويرُالغضــــروفُالدرقيُ

ُعنــدُ ــفــل لألمــامُواألســ

ُالَمفِصلُالِحْلقيُالدرقي

ُتوتيرُالحبلُالصوتي

الِحْلقيةُالطِّْرِجهاليةُُ

ُفيُةالخُل

Posterior Crico-

arytenoidُ

السطحُالخلفيُ

ــةُ ــيــح ــف لصــــ

ــروفُ ــغضـــــ الـ

ُالِحْلقي

ُاـلـخـلـفيُـلـلنــاـتئُ ـــطح الســ

ــروفُ ُلــلــغضـــ ــلــي الــعضـــ

ُالطِّْرِجهالي

ــريُ ــج ــن ــح ُال ــرع ــف ال

ــبُ ُلـلــعصــــ الـراجـع

ُ[xالمبهمُ]

دُوالـتدويرُالـخارجيُ التبعـي

ــالي.ُ ُالطِّْرِجه ــروف لـلغضــ

دُُ ُلاُتبعـي ــوتُيُُالحـب ُالصــ

ُ.شّقُالمزماروفتحُم

ْرِجهاليةُُالِحْلقيةُالطِّ

ُالوحشيُة

Lateral Crico-

arytenoidُ

الـسطحُالعلويُ

لــــــــقــــــــوسُ

ــروفُ ــغضـــــ الـ

ُالِحْلقي

ــاتئُ ُاألمــاميُللن ــطح الســ

ــروفُ ُلــلــغضـــ ــلــي الــعضـــ

ُالطِّْرِجهالي

ــريُ ــج ــن ــح ُال ــرع ــف ال

ــبُ ُلـلــعصــــ الـراجـع

ُ[xالمبهمُ]

التدويرُالداخليُللغضروفُ

ُو ــالــي ه ْرجــِ ــبُالــطــِّ ُتـقـري

ُينالصوتيينُالحبلا

الطِّْرِجهاليةُُ

سَتعرُِ ُضُةالم 

Transverse 

arytenoidُ

ــةُ الـــــحـــــافـــ

الـــوحشــــــيـــةُ

ــطـــحُ لـــلســـــ

ــلــــفــــيُ الــــخــ

ــروفُ ــغضــــ ــل ل

ُالطِّْرِجهالي

الوحشـــيةُللســـطحُالحافةُ

ــروفُ ــغضــــ ــل ُل ــي ــف ــل ــخ ال

ُالطِّْرِجهاليُالمقابل

ــريُ ــج ــن ــح ُال ــرع ــف ال

ــبُ ُلـلــعصــــ الـراجـع

ُ[xالمبهمُ]

ــروفـيـنُ ُالـغضـــ ــب تـقـري

ن ـي ـي ــاـل ه ْرـجِ طِـّ ُاـل ــبُ، ري ـق ـت

ُ.ينالصوتيينُالحبلا

ُالطِّْرِجهاليةُالمائلُة

Oblique arytenoidُ

السطحُالخلفيُ

للناتئُالعضليُ

ــروفُ ــغضــــ ــل ل

ُالطِّْرِجهالي

ةُُ مــّ ـق ُـل ي ـف ـل ـخ ُاـل الســـــطـح

جــاور؛ُتمتــدُ الطِّْرِجهــاليُالم 

ُ هــاـليــةُُـحـتى ُاـلطِـّْرجـِ اـلـطيــة

ُاللِّسانُِمزمارية

ــريُ ــج ــن ــح ُال ــرع ــف ال

ــبُ ُلـلــعصــــ الـراجـع

ُ[xالمبهمُ]

ُلمدخلُالَحْنَجرةَمَصّرةُ

وِتيُة ُالصَّ

Vocalisُ

ــحُ الســـــــــطـــ

ــوح شــــــــيُالــ

ــئُ ــاتــ ــنــ ــلــ لــ

ــيُ ــوتــ الصــــــ

ــروفُ ــغضــــ ــل ل

ُالطِّْرِجهالي

ةُ ــوتيُوالزاوـي اطُالصــ الرـب

ُالدرقية

ُ ــرع ــف ــريُال ــج ــن ــح ال

ــبُ ُلـلــعصــــ الـراجـع

ُ[xالمبهمُ]

ُالطيتينُ ُالتوّترُفي تعديل

ــوتيتين ُالحبُل،ُالص ُترخي

ُالصوتي.

َرِقيةُالطِّْرِجهاليُة ُالدَّ

Thyro-arytenoidُ

الزاوـيةُاـلدرقـيةُ

والـــــــربـــــــاطُ

الِحْلقيُاـلدرقّيُ

ُالمجاور

وحشـــيُالســـطحُاألماميُال

ُبـعضُُلـُ ُتتــابع لطِـّْرِجهــالي؛

ُ ــيــاف ــحــافــةُُاألل ُال ــى ــت ح

ُالوحشيةُللسانُالمزمار

ــريُ ــج ــن ــح ُال ــرع ــف ال

ــبُ ُلـلــعصــــ الـراجـع

ُ[xالمبهمُ]

ّرُة ــَ هليزُوَُُمصــ دِّ دـخلُمـُلـل

ُالَحْنَجرة

  العضالت الداخلية للَحْنَجرة    12-1الجدول  
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 Cricothyroid musclesضلتانُالِحْلقيتانُالدرقيتانُالع

ُ ُالدرقيتاُنتنشأ ُالِحْلقيتان ُُالعضلتان

ُاألماميةُ ُالسطوح ُمن ُالشكل ِمرَوِحّيتا

ُالِحْلقيُُ ُالغضروف ُلقوس الوحشية

ُعلىُ ُلترتكز ُوالخلف ُلألعلى وتمتّدان

ُ(ُ.61-1الشكلُالغضروفُالدرقيُ)

ُوجزءا ُ ُمائال  ُجزءا  ُعضلة ُكل تمتلك

ُمستقيما :

ُ ُالمائلُيتجه خلفيا oblique partُُُالجزء

ُا ُقوس ُالقرنُُمن ُنحو ُالِحْلقي لغضروف

ُالسفليُللغضروفُالدرقي.

ُ ُيتجه ُالمستقيم straight partُُالجزء

منُقوسُالغضروفُالِحْلقيُنحوُ عمودّياُ 

ُلصفيحةُ ُالسفلية ُالخلفية الحافة

 الغضروفُالدرقيُ.

ُالدرِقيتانُ ُالِحْلقيتان ُالعضلتان ت حّرك

 ُالَمفِصلينُالِحْلقيينُالدرقيين.

ُالدتش ُالغضروف ُوتدّورانهُّدان ُلألمام رقي

ُيؤديُ ُالِحْلقي. ُللغضروف ُبالنسبة لألسفل

ُُ.توتيرُالحبلُالصوتيُ(ُ) الطّيتينُالصوتيتينعملُالعضلتينُإلىُإطالةُ

ُالمنشأُ ُداخلّية ُالَحْنَجرة ُعضالت ُمن ُالوحيدتان ُالعضلتان ُهما ُالدرقيتان ُالِحْلقيتان العضلتان

ُا ُالَحنَجريين ُالعصبين ُالعصبينُالمبهمينُ]لعلوياللتانُت عّصبانُبواسطة [.ُت عّصبُباقيxُُينُفرعي

ُ[ُ.xالعضالتُداخليةُالمنشأُبواسطةُالعصبينُالَحنجريينُالراجعينُفرعيُالعصبينُالمبهمينُُ]

ُ

Posterior Crico-arytenoid musclesُالعضلتانُالِحْلقيتانُالطِّْرِجهاليتانُالخلفيتانُُ

(.ُتنشأُأليافُكّلُعضلٍة62ُ-1الشكلُُي منىُوي سرىُ)ُُنِطْرِجهاليتانُخلفيتُاِحلقيتانُُتوجدُعضلتانُُ

ُلألعلىُُ ُتتجهان ُثّم ُالِحْلقي، ُالغضروف ُلصفيحة ُالخلفي ُالسطح ُالعمقُعلى ُانخفاٍضُواسعٍُقليل من

ُوالوحشيُلتتقارباُعلىُالناتئينُالعضليينُللغضروفينُالطِّْرِجهاليينُ.

ُالدرقي ُالِحْلقيتان ُالعضلتان ُالطِّْرِجهاليتانتقوم ُخارجيُ)وحشي(ُُُتان ُوتدوير ُبتبعيد الخلفيتان

المبعِّدتانُالرئيسيتانُُللغضروفينُالطِّْرِجهاليين،ُوبالتاليَُفْتحَُمَشّقُالِمزمار.ُهاتانُالعضلتانُهماُُ

ُالصوتيتين ُالعصبينُُللطّيتين ُفرعي ُالراجعين ُالَحنَجريين ُالعصبين ُبواسطة ُالعضلتان ُت عّصب .

بَهمينُ ُُ.][xالم 

ُ

 العضلة الِحْلقية الدرقية. 61-1الشكل 
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Lateral Crico-arytenoid musclesُُُقيتانُالطِّْرِجهاليتانُالوحشيتانُالعضلتانُالِحلُْ

ُ ُالطِّْرِجهاليةُُتنشأ ُالِحْلقية العضلة

ُالسطحُُُالوحشيُة ُمن ُجانٍب ُكّل في

ُثمُ ُالِحْلقي، ُالغضروف ُلقوس العلوي

تتجهُللخلفُواألعلىُلترتكزُعلىُالناتئُُ

(ُ ُالطِّْرِجهالي ُللغضروف الشكلُُالعضلي

1-64.ُ)ُ

ُال ُالِحْلقيتانُتقوم عضلتان

ُبالتدويرُ ُالوحشيتان الطِّْرِجهاليتان

ُالطِّْرِجهاليين.ُُ ُللغضروفين الداخلي

تقريبُ)إغالق(ُُتؤديُهذهُالحركاتُإلىُ

ُ.ُُالطّيتينُالصوتيتين

ُ

ُالِحْلقيتانُ ُالعضلتان ت عّصب

ُبواسطةُ ُالوحشيتان الطِّْرِجهاليتان

ُفرعيُُ ُالراجعين ُالَحْنَجريين العصبين

 ُ.[x]همينُينُالمبالعصب

ُ

Transverse arytenoid muscleُالعضلةُالطِّْرِجهاليةُالم سَتعرضةُ

ُ ُالمستعرضةالعضلة ُالوحشيةُُالطِّْرِجهالية ُالحواف ُبين ُالمسافة ُفي ُتمتّد ُم فردٌة ُعضلٌة هي

(ُ ُالخلفيين ُسطحيهما ُوتغّطي ُالطِّْرِجهاليين ُللغضروفين ُالمجاورة 62ُُ-1الشكل ُالعضلةُُ(. تقّرب

ُا ُ)ُلطِّْرِجهالييُنالغضروفين ُالصوتييُنتقّرب ُالَحنَجريينُُ)الحبلين ُالعصبين ُبواسطة ب ُوت عصَّ ،

بَهمينُ ُُ.[x]الراجعينُفرعيُالعصبينُالم 

ُ

 Oblique arytenoid musclesالعضلتانُالطِّْرِجهاليتانُالمائلتانُُ

ُال ُللناتئ ُالخلفي ُالسطح ُمن ُالمائلتين ُالطِّْرِجهاليتين ُالعضلتين ُمن ُكلٌّ ُألحدُُتّتجه عضلي

ُالطِّرُْ ُالمقابلُ)الغضروفين ُالطِّْرِجهالي ُالغضروف ُإلىُقّمة ُألياف62ُُ-1الشكلُُِجهاليين (.ُتتابعُبعض

حولُحافةُالغضروفُالطِّْرِجهاليُثّمُضمنُالطّيةُالطِّْرِجهاليةُاللسانُِمزماريةُحيثُ العضلةُوحشياُ 

ُ(ُ.62-1الشكلُمنُالعضلةُ)ي(ُُالجزءُالطِّْرِجهاليُاللسانُِمزماريُ)الفلُكتستمّرُلتشّكلُ

ُالَحْنَجرة َُمدَخل ُالمائلتان ُالطِّْرِجهاليتان ُالعضلتان ُالَحْنَجرُةُم)َُُت ضّيق ُلمدخل َُصّرة ُخاللُُ( من

تضييقُالمسافةُبينُالغضروفينُالطِّْرِجهاليينُولسانُالِمزمارُ)الَفْلكة(.ُت عّصبُالعضلتانُبواسطةُ

بَهمينُ ُُ.[x]العصبينُالَحنَجريينُالراجعينُفرعيُالعصبينُالم 

ُ

ْرِجهالية المائلة  62-1 الشكل  ْرِجهالية والط  العضالت الِحْلقية الط 

ْرِجهالية المستعرضة والصوتي  ة.والط 
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ُ Vocalisالصوتيةُالعضلة

هماُعضلتانُم تطاولتانُتسيرانُوحشيُالرباطينُالصوتيينُوبشكلٍُم َتواٍزُُلصوتيتانالعضلتانُُا

(ُ ُاألليافُفيُكلُعضلٍةُخلفيا ُمنُالسطحُالوحشيُللناتئُالصوتي63ُُ-1الشكلُمعهما ُتنشأ .)

جاِورُالمتوّضعُعلىُالسطحُاألماميُالوحشيُللغضروفُ الطِّْرِجهالي،ُوترتكزُأمامياُ واالنخفاضُالم 

ُولُالرباطُالصوتيُحتىُالزاويةُالدَرِقيةُ.علىُط

و تعّصبانُُُ)ترخيُالحبلُالصوتيُ(تعّدلُالعضلتانُالصوتيتانُالتوّترُفيُالطّيتينُالصوتيتينُ

بَهمينُ ُُ.[x]بالعصبينُالَحنَجريينُالراجعينُفرعيُالعصبينُالم 

ُ

Thyro-arytenoid musclesُالعضلتانُالدرِقيتانُالطِّْرِجهاليتانُُ

ُالطِّْرِجهاليتانالعضلتُاُُ ُالدَرِقيتان ُالليفيُُُُن ُالغشاء هماُعضلتانُعريضتانُم سّطحتانُتقعانُوحشي

65ُُ-1الشكلُُالمرنُللَحْنَجرةُوالب َطينينُوالك ييسينُالَحنَجريينُ) (.ُتّتجهُكّلُعضلٍةُمنُمنشأٍُخّطيٍّ

جاِورُللرباُط ُالم  ُالخارجي ُالدرقيةُوالسطح ُالسفليُللزاوية ُالنصف ُعلى َرقيُنحوُُُُعموديٍّ ُالدَّ الِحْلقي

السطحُاألماميُالوحشيُللغضروفُالطِّْرِجهالي.ُيمكنُأنُتتابعُبعضُأليافُالعضلةُضمنُالطيةُُ

ُوصوال ُإُل ُِمزمارية ُاللسان ُالطِّْرِجهالية ُاأللياف ُهذه ُتشّكل ْلكة(. ُ)الف  ُالِمزمار ُلسان ُحافة الجزءُُى

ُمنُالعضلة.thyro-epiglottic partُالدرقيُاللسانُِمزماريُ)الفلكي(ُُ

ُالدرِقيتانُُ ُالعضلتين ُلكون نظرا 

ُومتوّضعتينُ ُعريضتين الطِّْرِجهاليتين

ُ ُفإنهما رّبع، ُالم  ُالغشاء تعمالنُُوحشي

ُللدهليُز ُاألنسجُكَمَصّرة ُدفع ةُُعبر

ُالعضلتينُُ ُمن ُاإلنسي ُإلى الرخوة

ُت َضّيقُُ ُكما ُالناصف. ُالخط باتجاه

َُشّدُُ ُعبر ُالَحْنَجرة َُمدَخل العضلتان

ُاألمامُالغضروف ُنحو ُالطِّْرِجهاليين ين

ُالِمزمارُ)الَفلكة(ُُ بالمزامنةُمعُشّدُِلسان

ُباتجاهُالغضروفينُالطِّْرِجهاليينُ.

ُالدرِقيتانُ ُالعضلتان ت عّصب

ُالعصبينُُُالطِّْرِجهاليتان بواسطة

ُالعصبينُُ ُفرعي ُالراجعين الَحنَجريين

بَهمينُ ُُ.[x]الم 

  
ْرِجهالية.العضلة الدرقية  63-1الشكل   الط 
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 Function of the larynxوظيفةُالَحْنَجرةُ

لَحْنَجرةُهيَُمصّرةُم َفّصلةُللجزءُالسفليُمنُالسبيلُالتنّفسيُكماُتؤّمنُآليةُإلنتاجُاألصوات.ُا

ادَُمَشّقُالِمزمارُوَمَشّقُالدهليزُينتجُإحكامُحجمُالجوفُالمركزيُللَحْنَجرةُمنُتغييراتُفيُأبع

العضليةُوالميكانيكيةُ.ُتنتجُهذهُالتغييراتُمنُاألعمالُُ(64-1الشكلُوالدهليزُوَمدَخلُالَحْنَجرةُ)

ُالَحنَجريةُ.

Respirationُالتنّفسُ

ُالدهليزُوَمَشّقُُ ُالَحْنَجرةُوالدهليزُوَمَشّق ُمنَُمدَخل ُالهادئَُينَفتحُكلٌّ ُالتنّفس الِمزمار.ُيتباعدُأثناء

(ُ ثلَّثي ُالم  ُالشكل ُالِمزمار ُالطِّْرِجهاليانُويأخذَُمَشق ُالقسري64-1الشكلُُالغضروفان ُالتنّفس ُأثناء .)ُ

(ُ ُالِحْلقيتين64ُBُُ-1الشكل ُالعضلتين ُبواسطة ُوحشيا  ُالطِّْرِجهاليان ُالغضروفان ُي َدوَّر ،)

ُالطيُّ ُتتباعد ُوبالنتيجة . ُبشكٍلُرئيسيٍّ ُليأخذُُالطِّْرِجهاليتين ُالمزمار ُمشّق ُويّتسع ُالصوتيتان تان

معّينا ،ُمماُيزيدُقطرُالمسلكُالهوائيُ)الَمسَهك(ُالَحنَجريُبشكلُفّعالُ. ُشكالُ 

 Phonationالتصويتُ

ُمنُالغضروفينُالطِّْرِجهاليينُوالطّيتينُالصوتيينُأثناءُالتصويتُوي َمّررُالهواءَُقسِرياُ  َيَتقاربُكلٌّ

ُ))بالقّوة(ُعبرُُ غَلق ُالم  ُالِمزمار ُالصوتيتين64Cُ-1الشكلَُُمَشّق ُالطّيتين ُاهتزاز ُاألفعال ُتسّببُهذه .)

تعديلهاُفيماُبعدُبواسطةُاألجزاءُالعلويةُمنُالمسلكُُُُتجاهُبعضهماُوإنتاجُاألصوات،ُوالتيُيمكن

ُبواسطُة ُالصوتيتين ُالطّيتين ُفي ُالتوّتر ُتعديل ُيمكن ُالفموي. ُوالَجْوف ُ)الَمسَهك( ُالهوائي

ُالعضلتينُالصوتيتينُوالعضلتينُالِحْلقيتينُالدرِقيتينُ.

Effort closureُالَغْلقُالج هِدّيُُ

(ُ ُالغلقُالج هديُللَحْنَجرة ُالشكيحدث ُالهواءُفيُالجوفُالصدِري64Dُُ-1ل ُ)َثبات( ُاستبقاء ُعند )

لَغْلقُالج هدي،ُلَتثبيتُالِجذع،ُأثناءُرفعُثقٍل،ُأوُكجزٍءُمنُآلّيةُزيادةُالضغطُداخلُالبطن.ُأثناءُا

ينغلقُمشّقُالمزمارُبشكٍلُكامٍلُوكذلكُمشّقُالدهليزُواألجزاءُالسفليةُمنُالدهليز.ُوبالنتيجةُ

ُ.إغالقُالمسلكُالهو ُائيُ)الَمسَهك(ُبشكٍلُكامٍلُوقويٍّ

Swallowingُالَبْلعُُ

َجرة.ُباإلضافةُلذلك،ُأثناءُالَبْلع،َُينَغِلقُمشّقُالمزمارُومشّقُالدهليزُوالدهليزُوي ضيَّقُمدخلُالَحنُْ

تتحّركُالَحْنَجرةُلألعلىُواألمام.ُيسّببُهذاُالفعلُتأرج جُلسانُالمزمارُلألسَفلُباتِّجاهُالغضروفينُُ

ُتسببُحركة8.221Eُُالشكلُْرِجهاليينُوالتضييقُالفّعالُأوُاإلغالقُلمدخلُالَحْنَجرةُ)الطِّ ُكما .)

ُوالذيُيرتبطُإلىُالناحيةُالخلفيةُلصفيحةُالغضروفُُالَحْنَجرةُنحوُاألعلىُواألمامَُفْتحُ الَمريء،

وتسّهلُحركةُُالدرِقي.ُتمنعُهذهُاألفعالُسوّية ُدخولُالموادُالصلبةُوالسائلةُإلىُمسلكُالهواءُ

ّمثِريةُنحوُالَمريءُ. ُ هذهُالموادُعبرُالح فرةُالك 
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 Vessels and nervesُُُواألعصابُاألوعية

 Arteries of larynxُُُالحنجرة شرايين

-1الشكلُُتؤمَّنُالترويةُالدمويةُالرئيسيةُللَحْنَجرةُبواسطةُالشرايينُالَحنَجريةُالعلويةُوالسفليةُ)

65ُ ُينشأ ُالَحنُج(. ُالشريان ُالعلوي ُالعلويةsuperior laryngeal arteryُُري ُالحافة ُمن بالقرب

للغضروفُالدرقيُمنُالشريانُالدرقيُالعلِويُفرعُالشريانُالسباتيُالخارجيُ)الظاهر(،ُويرافقُ

ُُُالفرعُالداخليُ)الباطن(ُللعصبُالَحنَجريُالعلويُعبرُالغشاءُالدرقيُالالميُليصلُإلىُالَحْنَجرة.

ُ ُاُلينشأ ُالشريان ُالسفِلي ُالدرقيinferior laryngeal arteryَُُُحنَجري ُالشريان ُمن ُالعنق أسفل

ُالراجعُُ ُالَحنَجري ُالعصب ُيصعدُمع وة،ُثم ُالَترق  ُالشريانُتحت ُالرقبيُفرع ُالدرقي ُالجذع السفليُفرع

يدخلُالَحْنَجرةُبالمرورُإلىُالعمقُمنُحافةُالعضلةُالمضيِّقةُ----فيُالثلمُبينُالرغامىُوالمريء

ُُب لعوميةُالسفلية.ال

  

رة، منظر   65-1الشكل ْنج   .أيسر   وحشي   التروية الشريانية للح 
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 Veins of larynxُُُالحنجرةُ أوردة

ُيرافقُالعودُالوريديُللَحْنَجرةُالشرايينُ:

ُ ُيعود ُالعلويان ُالَحنَجريان ُالدرِقيينSuperior laryngeal veinsُُُالَوريدان ُالوريدين ُإلى الدم

ُالداخليي ُالِوداِجّيين ُالوريدين ُالدمُإلى ُاللذينُي صّرفانُبدورهما ُ-1الشكلُُنُ)الباطنين(ُ)العلويين،

66.ُ)ُ

ُ ُيعود ُالسفليان ُالَحنَجريان ُالدرقيينInferior laryngeal veinsُُُالوريدان ُالوريدين ُإلى الدم

ُالسفليين،ُاللذينُي صّرفانُالدمُإلىُالوريدُالعضديُالرأسيُاأليَسر.

ُ Lymphatics of larynxُللحنجرةُُالنزحُاللِّمفي

ُلىُوأسفلُالطّيتينُالصوتّيتين:نواحيُنزحُاألوعيةُاللِّمفيةُأع

علويُلتنتهيُفيُالعقدُالرقبيةُالعميقةُُتتبعُاألوعيةُأعلىُالطّيتينُالصوتيتينُالشريانُالَحنَجريُال

باِتيُالمشتركُ)األصلي(.ُُ ُالمتعّلقةُبانِشعابُالشريانُالسُّ

ُالمتعلِّقة ُالعميقة ُالرقبية ُالعقد ُإلى ُالصوِتيتين ُالطيَّتين ُأسفل ُاألوعية ُالدرقيُُُتنزح بالشريان

 لىُالرغامىُ.السفليُأوُإلىُالع َقدُفيُالناحيةُاألماميةُللرباطُالِحْلقيُالدرقيُأوُأع

  

رة 66-1الشكل  ْنج   ، منظر أمامي.التصريف الوريدي للح 
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 Nerves of larynxالحنجرةُأعصابُ

العصبانُ----ُُ[X]يتمُالتعصيبُالِحّسيُوالحركيُللَحْنَجرةُبواسطةُفرعينُمنُالعصبينُالمبهمينُُ

ُ(ُ.67-1الشكلُيانُالراجعانُ)الَحنَجريانُالعلويانُوالعصبانُالَحنَجر

لِويانُ Superior laryngeal nervesُالعصبانُالَحنَجِريانُالع 

(.67ُُ-1الشكلُمنُالع قدُالسفِليةُللعصبُالمبهمُأعلىُالعنقُ)العصبانُالَحنَجريانُالعلويانُينشأُ

ُالداخليُ)الباطن(ُوينقسمُإلىُُ ُالسباتي ُالشريان ُالعصبُفيُكّلُجانٍبُإنسي ُُ اخليُُفرعينُُدينزل

إلىُاألعلىُتماما ُمنُمستوىُالقرنُالعلويُللعظمexternalُُُجيُ)ظاهر(ُوخاُرinternalُ)باطن(ُ

 الالِميُ:

ُلي عّصبُُ ُللب لعوم ُالوحشي ُالجدار ُامتداد ُعلى ُالخاِرجي( ُالَحنَجري ُ)العصب ُالخارجي ُالفرع ينزل

الالعضلةُالمضيِّقةُالب لعوميةُالسفليةُوينفذُعبرهاُلينتهيُ ُعضلةُالِحْلقيةُالدرقية.م عّصباُ 

ُالالمُي ُالدرقي ُالغشاء ُلَينفذُعبر ُاألمامُواألسفل ُإلى ُالداخلي( ُالَحنَجري ُ)العصب ُالداخِلي ُالفرع ُ-َيمّر

ُوي عّصبُجوفُالَحْنَجرةُأسفلُمستوىُالطّيتينُالصوتيتين.--- ُبشكٍلُرئيسيٍّ  هوُعصٌبُحّسيٌّ

رة. 67-1الشكل  ْنج   تعصيب الح 



 د.بيان السيد- تشريح البلعوم والحنجرة           2مقرر تشريح   –كلية الطب البشري   -جامعة دمشق 

43 
 

 

 Recurrent laryngeal nervesالعصبانُالَحنَجريانُالراجعانُُ

ُ(ُ:69-1الشكلُالعصبانُالَحنَجريانُالراجعانُهماُ)

يانُلتعصيبُجوفُالَحْنَجرةُأسفلُمستوىُالطّيتينُالصوتيتين. ُحسِّ

 حَركيانُلتعصيبُكلُعضالتُالَحْنَجرةُداخليةُالمنشأُباستثناءُالعضلةُالِحْلقيةُالدرقيةُ.

ُ

شأُالعصبُالَحنَجريُالراِجعُاأليمنُعندُالصدر،ُبينماُينينشأُالعصبُالَحنَجريُالراِجعُاأليسرُفيُ

جذرُالعنق.ُيصعدُكالُالعصبينُعادة ُفيُالعنقُضمنَُتَلمُبينُالَمريءُوالرغامىُليدخالُالَحْنَجرةُُ

إلىُالعمقُمنُحافةُالعضلةُالم ضيِّقةُالسفلية.ُيمكنُللعصبينُأنُيمّراُإلىُاإلنسيُأوُالوحشيُأوُُ

ّدةُالدرقيةُإلىُالرغامىُوالجزءُالسفليُمنُُلغّدةُالدرقية،ُخاللُالرباطُالوحشيُل والذيُيربطُالغ 

ُالغضروفُالِحْلقيُفيُكّلُجانٍبُ.

 Clinical anatomyالتشريحُالسريريُُ

Laryngoscopyُتنظيرُالَحْنَجرةُُ

ُي ستخدمُلمعاينةُالَحْنَجرة.ُُتتضمنُوظائفُتنظيرُ الَحْنَجرةُتقييمُتنظيرُالَحْنَجرةُهوُإجراٌءُطبيٌّ

عوبةُالَبْلعُوتقييمُالحبلينُالصوتيينُوتقييمُالَحْنَجرةُبالنسبةُلألورامُوالكتلُوضعفَُمرضىُص

ُالصوتُ.

ُ نظيرُالَحْنَجرةُغيرُالمباشرُويتضّمنُتمريرُُبعدةُطرائق،ُتيمكنُإبصارُالَحْنَجرةُبشكٍلُنموذجيٍّ

ُبحامٍلُ)الُتختلفُعنُمرآةُاألسنان(ُُإ ُمثّبتة  سمحُبرؤيةُغيٍرُمباشٍرُلىُالب لعومُالفمويُمماُيمرآة 

للَحْنَجرة.ُتنظيرُالَحْنَجرةُالمباَشرُواّلذيُيمكنُتأديتهُباستخدامُأداٍةُمعدنيٍةُمنحنيٍةُتثّبتُاللسانُ

ُللَحْنَجرة.ُيمكنُالقيامُبهذاُاإلجراءُلدىُُ وِلسانُالِمزمارُ)الَفْلكة(ُلألمام،ُمّماُيسمحُبرؤيةُمباشٍر

ٍضُيكونُمنعكسُالتَهّوعُلديهُغيرُسالٍم.ُيوجدُطرائقُاقدُللوعيُفقطُأوُلدىُمريالمريضُالف

ُأخرىُللمعاينةُتتضمنُتمريرُمناظيرُداخليةُبصريةُليفيةُعبرُالجوفُالفمويُأوُالجوفُُاألنفيُ.

رة. تنظير 69-1الشكل  ْنج   الح 
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ُ

Cricothyroidectomyُُُفغرُالرباطُالِحْلقيُالدرقيُالناصفُُ

ُالِحْلقيُ ُالرباط ُفغر ُيمكن ُاإلسعافية، ُالحاالت في

ُالناصفُ ُُللحصولُعلُىicothyroidectomyCrُالدرقي

ُفوقُ ُالَحنَجرة ُفي ُانسداٍد ُحصول ُعند ُهوائيٍّ مسلٍك

يوجدُبينُالّرباطُالحلقيُُمستوىُالطّيتينُالصوتّيتين.ُ

الّدرقيُالناصفُوالجلدُالقليلُمنُالبنىُمثلُاألوعيةُ

ُ.لهرميُللغّدةُالدرقّيةُأحياناُ الصغيرةُوالفّصُُا

ُ

ُ

Tracheostomyَُفْغرُالرغامىُُ

ُ)إدخال(ُُفَُ ُوغرز ُالرغامى َُثْقب ُفيه ُيتّم ُإجراٌء ُهو ُالرغامى ْغر

ُأنبوبُلَتمكينُالتهويةُ.

عندُوجودُُ يكونَُفْغرُالّرغامىُفيُالحاالتُاإلسعافّيةُنموذجياُ 

ُأوُفيُحاالتُانسداٍدُفيُالَحْنَجرةُنتيجةُاستنشاقُجسٍمُ أجنبيٍّ

ُ ُالتأقي ُالتفاعل ُعن ُالناتجة ُالثاَنوية ُالَوخيمة ُفيُُالَوَذمة أو

ُ حاالتُر ضوحُالرأسُوالعنقُالَوخيمة.

ُاإلسعافيةُ ُالحاالت ُفي ُالدرقي ُالِحْلقي ُالرباط ُتحديد ي مكن

ُ. بالَجّسُالبسيطُثمَُغرزُِإبرٍةُصغيرٍةُالستحداثُمسلٍكُهوائيٍّ

ُعُالِغشاءُالِحْلقيُوالدَرقي"ُ.ي دعىُهذاُاإلجراءُ"َبْضُ

ُاُل ُفي ُالنموذجّية ُالحاالت ُفي ُالرغامى ُفغر ُالهادئُُيتّم جو

ُلغرفةُالعمليات.

يتّمُإجراءَُبْضعٍُ)شٍق(ُمستعرٍضُفيُالثلثُالسفليُللناحيةُاألماميةُللعنق.ُويتمُتبعيدُالعضالتُُ

ةُالرغامىُبسهولة.ُأحياناُ اإلساريةُ)الشريطية(ُللرقبةُنحوُالوحشي،ُوبالّتاليُيمّكنُذلكُمنُرؤي

ُبرزخُالغدةُالدرقية.ُويتمُإج (ُفيُالحلقتينُالرغاميتينُيكونُمنُالضروريُقطع  راءَُبْضٍعُ)شقٍّ

ُالثانيةُوالثالثةُومنُثمُغرزُأنبوبَُفْغرُالرغامىُالصغيرُ.

لقُبعدُمضّيُالفترةُالزمنيةُالمطلوبةُلتطبيقَُفغرُالرغامىُفيُموضعه،ُيتمُإزالتهُببساطة.ُي غ

منُدونُأيُم داخَُ ُتقريباُ  ِرزُمنُخاللهُاألنبوبُبشكٍلُحتميٍّ ُلةُ.الثقبُالذيُغ 

يكونَُمرضىَُفْغرُالرغامىُطويلُاألمدُغيرُقادرينُعلىُالتصويتُبسببُعدمُمرورُالهواءُعبرُ

ُالحبلينُالصوتيينُ.

 

 

رة.فغر  70-1الشكل  ْنج   الح 

 .ىالرغامفغر  71-1الشكل 
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ُالغ ددُالدرقيةُوالدريقيةُ)جاراتُالدرق(

Thyroid and parathyroid glandsُ

ُالعنق. في ُأمامياُ  ُتتوّضع ُالدرق(ُهيُغددَُصّماء ُ)جارات ُالدرقيةُوالدريقية ُالغّدتينُُُُُالغ دد تبدأُكلتا

لموضعهاُالنهائيُمعُاستمرارُالتطّور. ُكانتباتاٍتُب لعومّيةُتهاجرُذيلياُ 

أربعةُُالغّدةُالدرقيةُهيُغّدٌةُكبيرٌةُغيرُمزدوجٍة،ُبينماُيكونُعددُالغددُالدريقيةُ)جاراتُالدرق(ُ

ُغدٍدُغالبا ،ُوهيُصغيرةُوتتوّضعُعلىُالسطحُالخلفيُللغّدةُالدرقيةُ.

ُ

ّدُة Thyroid glandُالدرقيةُُُالغ 

فيُالعنق،ُأسفلُووحشيُالغضروفُالدرقيُ) ُ(.17ُُ-1الشكلُتتوّضعُالغّدةُالدرقيةُأمامياُ 

الكالسيتونينُ،ُالذيُيضبطُمعدلُاالستقالب،ُوهرمونThyroid hormonُالهرمونُالدرقيُتنتجُ

Calcitoninُُالجسمُماُعداُُُُالذيُيضبطُاستقالبُالكالسيوم.ُتؤثرُالغدةُالدرقيةُفيُكلُمناطُق

 الغّدةُذاتها،ُوالطحال،ُوالخصيتين،ُوالرحمُ.

ُالحlobesُُُِفّصينُُتتأّلفُمنُُ ُالوحشيةُللرغامىُوالغضروف ُاألمامية ُالسطوح لِقيُُوحشيينُ)يغّطيان

ُ ُمع ُالدرقي( ُالغضروف ُمن ُالسفلي ُوالجزء ُويجتازisthmusُُبرزٍخ ُالوحشيين ُالفّصين يصل

ُيينُالثانيُوالثالثُ.السطحينُاألماميينُللغضروفينُالرغام

ُالالميةُ ُالقّصية ُالعضالت ُمن ُالعمق ُإلى ُللعنق ُالحشوي ُالمسكن ُفي ُالدرقية ُالغّدة تتوّضع

ُلكتالمية(ُ.والقّصيةُالدرقيةُوالكتفيةُالالميةُ)ا

تحاطُالغدةُالدرقيةُوالغددُجاراتُالدرقُبغمدُمشتقُمنُالقسمُالحشويُللفافةُأمامُالرغامىُُ

ُالعميقة(ُوت ُاللفافة ُالحلقيُوهذاُ)من ُالدرقيُوبالقوس ُالمائل ُالرغامىُبالخط ُأمام ُاللفافة رتبط

 أمرُهامُإذُتتحركُالغدةُمعُتحركُالحنجرةُعندُالبلعُ.

المحفظةُعبارةُعنُنسيجُليفيُملتصقُبنسيجُالغدةُوتحيطُبالغدةُالدرقيةُوالتحيطُبجاراتُُ

 والغمدُ.ُتمرُاألوعيةُواألعصابُالدرقيةُفيُالفراغُبينُالمحفظةُُالدرق.

تنشأُالغّدةُالدرقيةُكانتباٍتُناصٍفُفيُأرضيةُالب لعومُقربُقاعدةُاللسان.ُت شيرُالثقبةُالعوراءُ

ُالدرقيةُإلىُموضعهاُُللسانُإلىُموضعُُ ُالغّدة ُاللسانيةُمسارُهجرة ُالدرقية ُالقناة المنشأُوتحّدد

بّكرةُمنُالتّطور،ُلكنُمنُُالنهائيُعندُالبالغ.ُتختفيُالقناةُالدرقيةُاللسانيةُعادة ُفيُمراحلُم

ُالممكنُأنُتدومُالبقاياُعلىُشكلُكيسةُأوُوصلُإلىُالثقبةُالعوراءُ)هذاُماُي عرفُبالناسور(ُ.

أنُتتواجدُغّدةُدرقيةُوظيفية:منُا ُلممكنُأيضاُ 

ُمرتبطة ُباللسانُ)درقيٌةُلسانيٌة(. -

ُفيُأّيُمكاٍنُعلىُامتدادُمسارُهجرةُالغّدةُالدرقية. -

(ُ.تطاولُباّتجاهُا - ُهرميٌّ  ألعلىُمنُالغّدةُعلىُامتدادُمسارُالقناةُالدرقيةُاللسانيةُ)فصٌّ
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ُ

ُ

 

  

ث األمامي للعنق.  71-1الشكل  فائق الصوت  مسح. C. مستعرض   منظر  . B. أمامي   منظر  . Aالغدة الدرقية في المثل 

ب للعنق. ِمحوري   منظر  ___)اإليكو( ري   منظر  ___فائق الصوت )اإليكو( مسح.  Dُمرك  وي الطب   مسح .Eللعنق.  ِمحو  و  الن 
 في العنق. (Pertechnetate)درقية طبيعية قابطة للبيرتكنيتات ___
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Arterial supplyُالترويةُالشريانيةُ

ُيرّويُشريانانُرئيسيانُالغّدةُالدرقيةُ.

ُالعلويُ ُالدرقي ُاألولSuperior thyroid arteryُالشريان ُالفرع ُهو ُالعلوي ُالدرقي ُالشريان .

ُالخارج ُالسباتي ُللشريان ُ)ي ُ)الظاهر( ُالوحشية72ُ-1الشكل ُالحاّفة ُامتداد ُعلى ُماّرا  ُينزل .)

ُإلىُُ ُينقسم ُحيث ُللغّدة ُالوحشي ُللفّص ُالعلوي ُالقطب ُإلى ُليصل ُالالمية، ُالدرقية للعضلة

ُفرعينُغّديينُأماميُوخلفيُ:

ُاألماميُُيمّرُُ ُالغ ّدي ُالعلويةُللغدanterior glandular branchُُُّالفرع ُالحاّفة ُامتداد ُالدرقيةُعلى ة

ُ(ُ. 27-1الشكلويتفاغرُمعُنظيرهُمنُالجهةُالمقابلةُفوقُالبرزخُ)

إلىُالجانبُالخلفيُللغّدةُوقدُيتفاغرposterior glandular branchُُالفرعُالغّديُالخلفيُيعبرُ

ُ(ُ.70-1الشكلمعُالشريانُالدرقيُالسفليُ)

الجذعُُقيُالسفليُهوُفرٌعُمنُالشريانُالدرُُ.inferior thyroid arteryالشريانُالدرقيُالسفليُ

وة.ُيصعدthyrocervical trunkُُالدرقيُالرقبُي ،ُالذيُينشأُمنُالجزءُاألولُللشريانُتحتُالتَّرق 

ُللعضلةُُ ُاإلنسية ُالحاّفة ُامتداد على

ُالغمدُُ ُخلف ُيمّر ُاألمامية، األخمعية

ُالسفليُُ ُالقطب ُإلى ُويصل السباتي،

ُللفّصُالوحشيُللغّدةُالدرقية.

الدرقيُالسفليُعندُُُينقسمُالشريان

ُالغّدةُالدرقيةُإلىُ:

ُمنُُ ُالسفلي ُالجزَء ُيرّوي ، ُسفليٍّ فرٍع

ُالفرعُ ُمع ُويتفاغر ُالدرقية الغّدة

ُالخلفيُللشريانُالدرقيُالعلوي.

ُالدريقيةُ ُالغدد ُيرّوي ُصاعٍد، فرٍع

ُ)جاراتُالدرق(ُ.

ُ ُاحيانا  ُالمفردُُينشأ ُالدرقي الشريان

thyroid ima arteryُُشرياٌن ُوهو ،

،ُمنُالجذعُالعضديُالراسيُأوُُصغيرٌُ

منُقوسُاألبهرُويصعدُعلىُالسطحُُ

ُالدرقيةُ. ُالغّدة ُاألماميُللرغامىُليرّوي

ُ

  

الشريانان الدرقيان العلوي والسفلي والعصبان 72-1 الشكل 

ريان الراجعان األيسر واأليمن. منظر خلفي. نج   الح 
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ُالعودُالوريديُوالنزحُاللمفي

Venous and lymphatic drainageُ

ُ(ُ:37-1الشكلُُتعودُثالثةُأوردةُالدمُمنُالغّدةُالدرقيةُ)

ُالعلوُيالوريدُُيعودُُ ُبواسطةsuperior thyroid veinُُُُُالدرقي ُالمرّواة ُالمنطقة ُأوليُمن ُبشكٍل الدم

ُالشريانُالدرقيُالعلويُ.

الدمُمنُبقّيةmiddle and inferior thyroid veinsُُُالوريدانُالدرقيانُالمتوسطُوالسفليُيعودُ

ُالغّدةُالدرقيةُ.

ُ

ُالعلويةُ ُالدرقية ُاألوردة تعود

ُالوريدُ ُإلى ُالدم والمتوسطة

ُ)الباطن(،ُُ ُالداخلي وت فرغُالوداجي

ُ ُالسفلية ُالدرقية ُاألوردة

ُ

ُالعضديينُُ ُالوريدين الرأسيينُُفي

ُاأليمنُواأليسر،ُعلىُالتواليُ.

ّدةُُ ُللغ  ُالِلمفي ُالنزح يكون

الدرقيةُإلىُالعقدُجانبُالرغامىُُ

ُ ُوإلىُُ)العقد ُللرغامى( المجاورة

ُأسفلُُ ُالعميقة ُالرقبية العقد

ُالالميةُ ُالكتفية العضلة

ُالو ُامتداد ُعلى ريدُ)الكتالمية(

ُالوداجيُالداخليُ)الباطن(.

 

ُالعصبانُالَحنجريانُالراجعان

Recurrent laryngeal nervesُ

ُيصُع ُالراجعين. ُالَحنجريين ُالعصبين ُمن ُقريبة ُعالقة ُعلى ُالدرقية ُالغّدة ُتكون العصبانُُد

ُالراجعاُن ُبعدrecurrent laryngeal nervesُُُالَحنجريان ُوذلك ُوالمريء ُالرغامى ُبين ُتلٍم في

ُالمبهمُُتفّرعه ُالعصب ُاأليمنُُُ[X]ماُمن ُالجانب ُالتَّرق وةُفي ُالشريانُتحت وتشكيلهماُعروتينُحول

الوجهُالخلفيُاإلنسيُُ(.ُيمّرانُإلىُالعمقُمن37ُ-1لشكلُوحولُقوسُاألبهرُفيُالجانبُاأليسرُ)ا

ُالسفل ُالحاّفة ُمن ُالعمق ُإلى ُبمرورهما ُالَحنَجرة ُويدخالن ُالدرقية ُللغّدة ُالوحشيين يةُللفّصين

ُللعضلةُمضّيقةُالب لعومُالسفلية.

  

 الجملة الوعائية الدرقية. منظر أمامي. 73-1الشكل 
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Parathyroid glandsُالغددُالدريقيةُ)جاراتُالدرق(ُ

ُا ُالبيضوية ُالصغيرة ُالِبنى ُمن ُزوجان ُهي ُالدرق( ُ)جارات ُالدريقية ُالسطحُُالغدد ُعلى لصفراء

ُالعلوي ُالدرق( ُ)جارات ُالدريقية ُبالغدد ُإليها ُي شار ُالدرقية. ُللغّدة ُالوحشيين ُللفّصين ةُالعميق

ُبعيٍدُومنُالممكنُأن27ُُ-1الشكلُوالسفليةُ) (.ُومعُذلك،ُفإّنُمواضعهاُتكونُمتغّيرةُإلىُحدٍّ

ُالَمنِصفُالسفلي.تتواجدُفيُأّيُمكاٍنُمنُاالنشعابُالسباتيُإلىُاألعلىُمنُ

نُي شتّقُمنُالجيبةُالب لعوميةُالثالثةُ)الغدتانُالدريقيتانُالسفليتان(ُوالرابعةُ)الغّدتانُالدريقيتا

لذلكُ. ُالعلويتان(،ُتهاجرُهذهُالبنىُالمزدوجةُإلىُموضعهاُالنهائيُعندُالبالغُوتسّمىُوفقاُ 

ُخارجُالمحفظةُالليفيةُللغدةُالدرقيةُعلىُُ ُجاراتُالدرقيةُالبيضويةُوالصغيرة تتوضعُالغدد

 النصفُاإلنسيُمنُالوجهُالخلفيُلكلُمنُفصيُالغدةُالدرقية،ُلكنُضمنُغمدها.ُ

1ُعلىُمسافةُتزيدُقليال ُعن Superior parathyroid glandsُالدرقيةُالعلويتانالغدتانُجارتاُ

 الشريانينُالدرقيينُالسفليينُإلىُالغدُةُسمُفوقُنقطةُدخول

1ُُعلىُمسافةُتزيدُقليال ُعُنInferior parathyroid glandsُالغدتانُجارتاُالدرقيةُالسفليتانُ

 سمُتحتُنقطةُالدخولُالشريانية.ُ

%ُمنُالناسُلديهم5ُُمُاألشخاصُأربعُمنُالغددُجاراتُالدرقية،ُلكنُقرابةُتوجدُلدىُمعظ

 أكثرُمنُأربعةُغددُ.

لغدتانُجارتاُالدرقيةُالعلويتانُُأكثرُثباتا ُفيُتوضعهماُمنُمثيلتيهماُالسفليتان؛ُوعادة ُفيُُاُ

 مستوىُالحافةُالسفليةُللغضروفُالحلقيُ.

ُ ُالقطب ُقرب ُالسفليتان ُالدرقية ُجارتا ُأنُُالغدتان ُلهما ُيمكن ُولكن ُالدرقية، ُللغدة السفلي

 تتوضعاُفيُمواضعُمختلفة.ُ

ُ ُتتو5-1في ُاألشخاص، ُمن ُعميقا ُضمنُ% ُالسفليتين ُالدرقية ُجارتي ُالغدتين ُمن ُغدة ضع

 المنصفُالعلويُ.

ُالوريديُ ُالعود ُويتبع ُالسفليان، ُالدرقيان ُالشريانان ُهما ُالدريقية ُللغدد ُالمروِّيان الشريانان

ُفيُماُتّمُوصفهُفيُالغّدةُالدرقيةُ.والنزحُاللم

ُُأ ُالدرقية ُجارات ُالغدد ُعصاب ُللعقد ُالدرقية ُالفروع ُمحركةُُمن ُأعصاب ُوهي ُ)الودية( الرقبية

 وعائيةُأكثرُمنهاُحسيةُألنُهذهُالغددُتخضعُإلىُتنظيمُهرمونيُ.

ُ

ُ
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 Clinical anatomyالتشريحُالسريريُُ

thyroglossal duct cystُُُكيسةُالقناةُالدرقيةُاللسانيةُُ

يقعُقربُقاعدةُُ اللسان.ُينزلُهذاُالنسيجُعبرُتتطّورُالغّدةُالدرقيةُمنُمنطقٍةُصغيرٍةُمنُنسيجٍُ

ُالناحيةُُ ُمن ُبالجوار ُلتمر ُللسان ُالخلفية ُالناحية ُفي ُالعوراء ُالثقبة ُمن ُاللسانية ُالدرقية القناة

ليت ُالدرقيُهجرتهُسفلياُ  ُالنسيج ُالالمي.ُيتابع ُالعظم ُالناحيةُاألماميةُألوسط ُالنهايةُعند ثّبتُفي

ُاألماميةُللرغامىُفيُجذرُالعنق.

ُعلىُ ُمنُالممكنُأنُتتوقفُهجرةُالنسيجُالدرقيُفيُأّيُمكاٍنُعلىُطولُمسارُبناء  ذلك،

ّدةُ. ُالنزولُالجنينيُللغ 

ناةُُيكونُالنسيجُالدرقيُالهاجرُنادرا ُنسبيا .ُي شاهد،ُبتواتٍرُأكثر،ُالتغّيرُالكيسيُالذيُينشأُمنُالق

ُالشائعُل ُالَعَرض ُاللسانية. ُاللسانيةُُالدرقية ُالدرقية ُالقناة هوُكتلٌةthyroglossal duct cystُُُكيسة

ُويكونُُ ُوموضعها، ُطبيعتها ُبسهولٍة ُ)اإليكو( ُالصوت ُفائقة ُاألمواج ُتوّضح ُالناصف. ُالخط على

جزءُصغيٍرُمنُُُالعالجُبواسطةُاالستئصالُالجراحي.ُيجبُأنُت سَتأَصلُكاملُالقناةُباإلضافةُإلى

ُالناحيةُاألماميةُللعظمُالالميُلمنعُنكسها.ُُُ

عصبانُالَحنجريانُالراجعانُبفروعُالشريانينُالدرقيينُالسفليينُبشكٍلُواضٍح،ُورّبماُيمّرُيتعّلقُال

اللذينُيربطانُالغّدةُالدرقيةُبالرغامىُوالغضروفُالِحلقيُُُكّلُواحدٍُفيُكّلُجهٍةُعبرُالرباطين

ُُُ.للَحنَجرُة

ّدةُالدرقية.بُأنُتؤخذُهذهُالعالقةُبعينُاالعتبارُعندُاالستئصالُأوُالتداخلُيج  الجراحيُللغ 

ُ

  

 .القناة الدرقية اللسانيةكيسة  74-1الشكل 
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Ectopic parathyroid glandsُُُلغددُالدريقيةُالهاجرةُ)جاراتُالدرقُالهاجرة(ُُُا

( ُاألكثرُنضجاُ  ُالثالثةُوالرابعةُوتنتقلُإلىُموقعها ُالب لعومية ُالجيبات ُالدريقيةُمن ُالغدد عندُُتتطّور

ُأن ُيمكن ُالتطور. ُأثناء ُبالعمر( ُُالمتقّدم ُالجارات ُداخلُُالهاتتوضع ُأو ُالدرقية ُالغدة ُداخل جرة

 أوُفيُالغمدُالسباتيُ.أوُالمري،ُُأوُخلفُالبلعومُاألماميُأوُالخلفي،ُفيُالمنصفُالتيموس،ُأوُ

ُ

Thyroidectomyُالدرقيةُُالغدةُُاستئصالُُ

ُجراحيٌُّالغدةُاستئصالُ ُمنُُُالدرقيةُهوُإجراٌء ُيتضّمنُفيُمعظمُالحاالتُاستئصالُجزٍء شائٌع.

راقُعديدُُ ُمثلُالد  ُلألورامُالحميدة، ُاإلجراءُالجراحيُعادة  ُي جرىُهذا ّدةُالدرقيةُأوُمعظمها. الغ 

ُسرطانُالدرق.لُوأالعقيداتُ

جراءُاستئصالُالدرقية،ُبسببُموقعُالغّدةُالدرقية،ُمنُالممكنُأنُت صابُالِبنىُاأل خرىُعندُإ

ُالغددُالدريقيةُ)جاراتُالدرق(ُُُأيُّ

(.ُفحصُالطّيتينُالصوتيتينُقبلُوبعدُجراحةُالدرقُأمٌر67ُُ-1الشكلُوالعصبُالَحنجريُالراجعُُ)

ضروريُألّنُالعصبينُالَحنجريينُالراجعينُيكونانُمتعّلقينُبشكٍلُقريٍبُمنُاألربطةُالتيُتربطُُ

ُءاتُالجراحيةُ.الَحنَجرةُومنُالممكنُأذيتهماُخاللُاإلجرُاالغّدةُإلىُ

لتفاديُأذيةُالعصبُالحنجريُالراجعُأثناءُاستئصالُالغدةُالدرقيةُهيُُقن طةُالعالمُالهامةُجراحياُ 

ُ.مرورهُفيُالميزابةُبينُالمريُوالرغامىُحيثُيمكنُرؤيتهُوالتأكرُمنُسالمته

ُالمريئيةُةالميزابُباتجاهُيستطيلُتقريباُ ُالدرقيةُللغدةُاالخلفيةُالحافةُمنتصفُمنُامتدادُيوجد

ُُالحديبُةُهذهُتكونُ،Zuckerkandl tubercleُزوكركاندُلُحديبُةُاالستطالةُهذُهُتدعىُالرغامية،

ُُالحنجرُيُالعصُبُيمرُحيثُمهمةُجراحيةُعالمةُالحديبةُوتعتبرُاليمنىُالجهةُفيُوضوحاُ ُأكثر

ُ.مباشرةُ ُمنهاُاإلنسيُإلُىُالراجع

 .ةالغدد جارات الدرق الهاجر 75-1الشكل 
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ُ

ّدةُالدرقيةُُ Thyroid gland pathologyَُمَرضياتُالغ 

ُ ُضخامة ُتكون ُأن ُالممكن ُمن ُناحيتين. ُمن ُالدرقية ُالغّدة َُمَرضيات ُتقييم ُالدرقيةُيجب الغّدة

ُاألسباب. ُالعديدُمن ُالغّدةُُوُُمنتشرةُأوُبؤريةُوالتيُيكونُلها ُالممكنُأنُينقصُأوُيزدادُإفراز من

ُالدرقيةُلهرمونُالثيروكسين.ُ

ُمنُأشيعُاضطراباتُالغّدةُالدرقيةُهيُ رواحدٌة ،multinodular goiterُُاقُعديدُالعقيداتُالد 

الذيُهوُضخامٌةُمنتشرٌةُغيرُمنتظمٍةُللغّدةُالدرقيةُمعُمناطقُدرقيةُمتضّخمةُوتشّكلُكيسة.ُ

يملكُمعظمُالمرضىُغددُدرقيةُسوّيةُالوظيفةُ)أّيُتكونُمستوياتُالمصلُمنُالثيروكسينُ

تيُمنُالممكنُتدبيرهاُطّبيا ُأوُقدُفيُالعنق،ُالضخامةُلديهمُطبيعية(.ُالَعَرضُالنموذجيُهوُ

ُالمريضُأوُيسببُمشاكلُُتح ُالكتلةُكبيرة ُبقدٍرُيؤّثرُعلىُحياة ُاستئصاٍلُجراحيُإذاُكانت تاجُإلى

ُُفيُالتنّفس. ُبأنها وهيُنقطةُُُمتحركةُأثناءُالبلعتتميزُضخامةُالغدةُالرقيةُ)السلعةُالدرقية(

ُامةُعلىُحسابُالغدةُالدرقية.للتوجهُنحوُضخُُقهامةُأثناءُالفحصُالسريريُللعن

يمكنُأنُيتطورُالسرطانُعلىُحيثُالعقدُالمعزولةُفيُالغّدةُالدرقيةُورما ُدرقيا .ُقدُتكونُ

،ُفيُبعضُأنواعُالسرطانُي ستطبُُ)الجرابي،ُالحليمي،ُاللبي(ُأنسجةُالغدةُالدرقيةأحدُحسابُ

ُالبلغمية ُللعقد ُالورمُوانتشارهُيمكنُتوإجراءُتجريف ُالتجري،ُوحسبُنوع ُالدرقُُمنُُُُفسيع  مسكن

علىُُوُ(، Vوالمثلثُالخلفيُ)المستوىُ ،II،III،(IVامتدادُالوريدُالوداجيُالداخليُ)المستوياتُإلىُ

ُُُ.ُ( VIIىُالمركزيُ)المستوىلمستوا(،ُو VIالخطُالناصفُ)المستوى

  

نجري للف   جراحي   منظر    76-1 الشكل ص  األيسر لدرقية متضخمة )ُدراق( ُمبعدة إلظهار االرتباط القريب مع العصب الح 

 الراجع. 
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 :نقعتوزع العقد البلغمية في المستويات تذكر 

مستوى الغّدة تحت الفّك  لث تحت الذقن لألعلى إلى من الخّط الناصف للمث - Iالمستوى  ▪

 السفلي.

األمام من الحاّفة الخلفية   من قاعدة الجمجمة إلى مستوى العظم الالمي وإلى - IIالمستوى  ▪

 للعضلة القترائية.

من الجانب السفلي من العظم  -IIIالمستوى  ▪

ن أمام القوس الِحلقي وم الالمي إلى أسفل 

 ّية للعضلة القترائية إلى الخّط الحاّفة الخلف

 الناصف.

من الجانب السفلي للِحلقي  -VIالمستوى  ▪

القّص وأمام الحاّفة الخلفية   إلى قّمة قبضة

 للعضلة القترائية.

خلف العضلة المثلث الخلفي  -Vالمستوى  ▪

فوق  القترائية وأمام العضلة شبه المنحرفة 

 مستوى التَّرُقوة.

لعظم الّلامي وفوق تحت ا -IVالمستوى  ▪

 )القّصّية( على الخّط الناصف.  الثلمة الوداجية 

تحت المستوى المركزي  -VIIالمستوى 

 مستوى الثلمة الوداجية )القّصية(.

ُ

ُ

 .الفحص السرير للسلعة الدرقية 77-1الشكل 

 .في في العنقمستويات التجريف اللم 78-1الشكل 


