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 األذن الظاهرة

الصٌوان . 

الظاهر االسمع مجرى . 

غشاء الطبل . 



  Auricle الصٌوان





 الصٌوان
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 الصٌوان  تروٌةتعصٌب و 
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 مجرى السمع الظاهر
External Auditory Canal 

 أنبوب غضروفً عظمً ٌتمادى مع الصٌوان و ٌنتهً بغشاء

 الطبل 

 2.5-3  لطراملم  10- 8/  طوال سم 

 ًالجدار العلوي الخلفً أطول من األمامً السفل 

ٌن لسم: 

مشعر و فٌه غدد مفرزة  , الجلد فٌه سمٌن وحشً غضروفًثلث  –

 ٌتجه أنسٌا لألعلى و الخلف . . للصمالخ

ٌتجه أنسٌا لألمام .  ثلثٌٌن أنسٌٌن عظمً الجلد فٌه رلٌك و غٌر مشعر–

 و األسفل 

  برزخ 





 غشاء الطبل

Tympanic membrane   
 بٌضوي غشاء رلٌك معمر 

 (درجة  55) ٌتوضع بشكل مائل بالنسبة لمجرى السمع 

 لسمٌن  : 

 :  pars tensaمشدود كبٌر –

 طبمة بشروٌة •

تتألف من طبمتٌن سطحٌة شعاعٌة و عمٌمة دائرٌة : طبمة لٌفٌة •

 تتكثف بالمحٌط لتشكل الحلمة اللٌفٌة التً ترتكز على الثلم الطبلً

 طبمة مخاطٌة مكعبة •

تغٌب أو تضعف فٌه الطبمى   pars flaccidaالمسم الرخو –

 اللٌفٌة 





 غشاء الطبل 

 ًسرٌرٌاً نمٌز بالغشاء الطبٌع  : 

 لون الغشاء صدفً لماع نصف شفاف–

 لبضة المطرلة تتجه نحو الخلف و األسفل –

 النتوء الوحشً للمطرلة –

 المثلث المنٌر –

 حوٌة غشاء الطبل –

 غشاء شرابنل–



Anatomy 











 Middle earاألذن الوسطى 

األذن الوسطى بالخاصة . 

أوستاش نفٌر  Eustachian tube.  

الخشائً الناتئ   Mastoid process.  



  األذن الوسطى

 وجوهجوف مكعب الشكل تمرٌبا له ستة . 

  تؤمن انتمال الصوت من مجرى السمع الظاهر إلى سائل االذن
 الباطنة عبر لاعدة الركابة 

 و تحتوي على  : 
 (المطرلة و السندان و الركابة ) العظٌمات السمعٌة –

  األربطة المعلمة لها –

 (  تتعصب بفرع من الخامس )  المطرلة ةعضل–

 (تتعصب بفرع من السابع )  الركابةعضلة   –

 ٌمر بها  : 
 (  بمطعته الثانٌة و الثالثة ) العصب الوجهً –

 .  عصب حبل الطبل–

 

 





  األذن الوسطى

 ًالجدار الوحش : 
 .غشاء الطبل –

 ار الوحشً للعلٌة دالج–

 ًالجدار األنس  : 
و النتوء الطنف و النافذتٌن البٌضة و المدورة و انطباع لناة فالوب –

 الملعمً 

 الجدار األنسً للعلٌة –

 ٌتجاور مع سحاٌا الحفرة ( : الصفٌحة السمفٌة ) الجدار العلوي
 .المتوسطة 

 ًٌتجاور مع بصلة الوداجً : الجدار السفل. 

 

 

 

 



  األذن الوسطى

 ًالجدار األمام  : 
 نفك مخرج عصب حبل الطبل –

 نفك موترة المطرلة –

 .ٌنفتح عبر نفٌر أوستاش على البلعوم األنفً –

 نفك السباتً الباطن –

 ًالجدار الخلف : 
 .على الخشاء عبر الغار الخشائً ( العلٌة ) باألعلى ٌنفتح –

بروز هرمً تنشأ منه عضلة الركابة على الجدار الخلفً لألذن –
 الوسطى بالخاصة

 

 

 

 















 نفٌر أوستاش
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  الخشائً الناتئ



 التطور الجنيني لألذن



 الغلصمٌة  ساأللوا 

مٌزانشمٌة  سستة ألوا 

  تظهر على ممدم الوجه الجانبً لرأس الجنٌن 

http://embryology.med.unsw.edu.au/embryology/index.php?title=File:Stage14_sem2b-limb.jpg


 الغلصمٌة  ساأللوا 

مٌزانشمٌة  سستة ألوا 

  تظهر على ممدم الوجه الجانبً لرأس الجنٌن 

( غضروف مٌكل ) الموس الفكٌة السفلٌة : األول سالمو--- 

 (الفكً السفلً )العصب مثلث التوائم 

العصب  ---(غضروف رٌشرت ) الالمٌة  سالثانٌة المو سالمو

 السابع 

و  بالشموق الغلصمٌة سٌسمى االنغماد الخارجً بٌن األلوا

 ٌغطى بظهارة خارجبة 

و ٌبطن بظهارة  بالجٌوب الغلصمٌة هاٌسمى االنغماد الداخلً بٌن

 داخلٌة



Embryology 



 ً  تطور األذن الخارجٌة جنٌنا

 سنوات 5و ٌصل لحجمه النهائً بعمر  16ٌبدأ تشكل الصٌوان باألسبوع 

 تشتك من ( حدٌبات هٌس )ٌتشكل من ست حدٌبات  : 

   3-2-1الغلصمً األول ٌعطً حدٌبات  سالمو –

 6-5-4الغلصمً األول ٌعطً حدٌبات  سالمو –
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 ً  تطور األذن الخارجٌة جنٌنا

 سنوات 5و ٌصل لحجمه النهائً بعمر  16ٌبدأ تشكل الصٌوان باألسبوع 

 تشتك من ( حدٌبات هٌس )ٌتشكل من ست حدٌبات  : 

   3-2-1الغلصمً األول ٌعطً حدٌبات  سالمو –

 6-5-4الغلصمً األول ٌعطً حدٌبات  سالمو –

 18ٌتشكل مجرى السمع الظاهر من الشك الغلصمً األول فً األسبوع  

 ٌمتلئ بالبداٌة بخالٌا تشكل كتلة سادة 

 ًٌحدث تموت الخالٌا فً هذه الكتلة و اعادة التمنً من األنسً إلى الوحشً ف

 الشهر السابع 

 



 ً  تطور األذن الخارجٌة جنٌنا

 

 

 

 

 

 

 

 18ٌتشكل مجرى السمع الظاهر من الشك الغلصمً األول فً األسبوع  

 ٌمتلئ بالبداٌة بخالٌا تشكل كتلة سادة 

 ًٌحدث تموت الخالٌا فً هذه الكتلة و اعادة التمنً من األنسً إلى الوحشً ف

 الشهر السابع 

 



 ً  تطور األذن الوسطى جنٌنا

 ًاألول و النسٌج ( البلعومً ) تتشكل األذن الوسطى من الجٌب الغلصم

 ٌن األول و الثانً سالمٌزانشٌمً المحٌط به للمو

 



 ً  تطور األذن الوسطى جنٌنا

 ًاألول و النسٌج ( البلعومً ) تتشكل األذن الوسطى من الجٌب الغلصم

 ٌن األول و الثانً سالمٌزانشٌمً المحٌط به للمو

 ٌشكل الجٌب الغلصمً األول نفٌر أوستاش و األذن الوسطى و ٌمتد باتجاه الشك

 الغلصمً األول لٌشكل الطبمة المخاطٌة الباطنة لغشاء الطبل 

 ًتتماٌز العظٌمات الثالث كالتال  : 

 (و نتوءه الخلفً) الغلصمً األول ٌعطً رأس و عنك المطرلة و جسم السندان  سالمو–

الغلصمً الثانً ٌعطً لبضة الطرلة و النتوء الطوٌل للسندان و نتوءه العدسً و  سالمو–

 الركابة عدا الماعدة 

 المحفظة األذنٌة تعطً لاعدة الركابة –

 ٌتشكل غشاء الطبل من تمارب الشك و الجٌب الغلصمٌٌن األولٌن و من طبمة

 مٌزانشمٌة من الموسٌن األول و الثانً 

 





 األذن فٌزٌولوجٌا



   األذن الظاهرة فٌزٌولوجٌا

 الصٌوان                                                              :

.                       تجمٌع األصوات من مختلف الجهات  -

 (أمام،أعلى أم خلف ) اعطاء ظل للصوت لتحدٌد جهته  -

 مجرى السمع                                                         :

.                                                       ادخال األصوات باتجاه غشاء الطبلتأمٌن  -

 (و الحشرات)حماٌة األذن من األجسام األجنبٌة و الغبار  -
 .األشعار بواسطة•

 بافراز الصمالخ •



 فٌزٌولوجٌا األذن الوسطى

 نمل اهتزازات الصوت من

مجرى السمع الظاهر إلى 

 .األذن الباطنة 

  تعوٌض الضٌاع الناجم عن

تحوٌل الصوت من وسط 

 .غازي إلى وسط سائل 

 حماٌة األذن الباطنة من

وصول الصوت إلى كال 

 (فرق الصفحة ) النافذتٌن 

 

 



 بالخاصة األذن الوسطى فٌزٌولوجٌا

فرق الصفحة. 

 

 

 

 

 تضخٌم الصوت          :

 .آلٌة الرافعة  -

 . تأثٌر المساحة–

 

 

 







 األذن الوسطى فٌزٌولوجٌا

 عضلتً موترة الطبل و عضلة الركابة  : 

دٌسٌبٌل أو  70) حماٌة األذن الباطنة من األصوات العالٌة –

 و الفجائٌة ( أكثر 

 نفٌر أوستاش: 

 معادلة الضغط على طرفً غشاء الطبل –

 : ٌنفتح النفٌر –

خالل  عضلتً الرافعة و الموترة لشراع الحننتملص :فٌزٌولوجٌا •

 ثانٌة   10/1-5/1البلع لحوالً 

 بحركة فالسالفا : لسرٌا •



ً  الباطنةتطور األذن   جنٌنا

 تمرٌبا الٌوم ) ٌبدأ تطور األذن الباطنة فً األسبوع الرابع من الحٌاة الجنٌنٌة

 و ٌنتهً فً الشهر الرابع لٌصل إلى الحجم الكهلً (  22

 ٌبدا التطور من انغماد بشرة على سطح رأس الجنٌن(neurogenic 

placode ) ًتشكل ما ٌسمى اللوٌح السمعotic placode 

 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Neurogenic_placode&action=edit&redlink=1


ً  الباطنةتطور األذن   جنٌنا

 تمرٌبا الٌوم ) ٌبدأ تطور األذن الباطنة فً األسبوع الرابع من الحٌاة الجنٌنٌة

 و ٌنتهً فً الشهر الرابع لٌصل إلى الحجم الكهلً (  22

 ٌبدا التطور من انغماد بشرة على سطح رأس الجنٌن(neurogenic 

placode ) ًتشكل ما ٌسمى اللوٌح السمعotic placode 

 تتطور الـotic placodes   ًلتشكل الحوٌصل األذنotic vesicle 

 ٌنغمد الحوٌصل األذنً فً النسٌج المٌزانشٌمً المجاور الذي ٌتطور فٌما بعد

التً تكون بالبداٌة غضروفٌة ثم تتعظم  otic capsuleلٌشكل المحفظة األذنٌة 

 .  و تشكل التٌه العظمً 

 ٌشكل الحوٌصل األذنً التٌه: 

المناة الحلزونٌة و المرٌبة و الكٌٌس و األلنٌة نصف الدائرٌة و لناة اللمف ) الغشائً –

 من الحوٌصل األذنً( الباطن 

 العظمً من المحفظة األذنٌة –

 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Neurogenic_placode&action=edit&redlink=1


Embryology 



    (Lybrinthالتٌه )  الباطنةاألذن 

 تتوضع ضمن الصخرة 

 تتألف من  : 

 .  (التٌه العظمً )  محفظة عظمٌة–

 .(غشائً التٌه ال) بنى غشائٌة  –





  التٌه العظمً  

 فراغات و تجاوٌف ضمن الصخرة 

 ٌمتلئ بسائل لمف ظاهر ( تسٌطر فٌهNa+   ) 

مسم إلى نو ت : 

 دورتٌن و نصف ٌدور حول  الحلزون–

 Modiolusالعمٌد  

 :  الدهلٌز –

 .المرٌبة و الكٌٌس –

 .ثالث ألنٌة نصف دائرٌة –

 بالسائل الدماغً الشوكًٌتصل بالمسافة تحت العنكبوتٌة 

    cochlear aqueductعبر المناة المائٌة الحلزونٌة 







  التٌه الغشائً  

 ٌتوضع ضمن التٌه العظمً و هو أصغر منه بكثٌر 

 ٌمتلئ بسائل اللمف الباطن ( تسٌطر فٌهK+  ) 

 مسم إلى ٌنو : 

 المناة الحلزونٌة –

 :  الدهلٌز –

 .المرٌبة و الكٌٌس –

 خلفٌة و علوٌة و جانبٌة ثالث ألنٌة نصف دائرٌة –

لناة اللمف الباطن التً تنتهً بكٌس اللمف الباطن الذي ٌتوضع –

 تحت سحاٌا الوجه الخلفً السفلً للصخرة 

 















 فٌزٌولوجٌا األذن الباطنة



 فٌزٌولوجٌا األذن الباطنة

 تسمى البنٌة العصبٌة الحسٌة فً ألسام األذن الباطنة

  : الثالث بـ

ٌتوضع فً المناة  Organ of Corti  كورتً عضو–

 الحلزونٌة 

 .الكٌٌس المرٌبة و  تتوضع فً Macula لطخةال–

 مجل  فًتتوضع Crista ampularis  المجلٌة المنزعة–

 نصف الدائرٌة األلنٌة

 





 كورتً عضو
 هو المسؤول عن تحوٌل الحركة فً سائل اللمف الظاهر إلى

 : تنبٌه كهربائً و ٌتالف من 

 الغشاء الماعديBasilar M.  

  ًالغشاء السمفTectorial M. 

ًخالٌا مشعرة تصطف حول نفك كورت 

 :خلٌة مشعرة تنمسم إلى 15000-20000–

 خالٌا مشعرة داخلٌةصف من –

 (  ألٌاف واردة ) من ألٌاف العصب المولعً % 95تتلمى •

 خالٌا مشعرة خارجٌةثالث صفوف من  –

 (ألٌاف صادرة ) من ألٌاف العصب المولعً % 5تتلمى •

 خالٌا داعمة 
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 كورتً عضو
 ًتنتهً األلٌاف العصبٌة فً العصب المولع 

 ٌشكل فً العمٌد العمد الحلزونٌة 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=nMq3nu7EfEa41M&tbnid=1PZrTLtlJt0jAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.wong.ro/oto/me.html&ei=BQq7U4nFD6aL7AbOi4HICQ&bvm=bv.70138588,d.ZGU&psig=AFQjCNHpL0g75vcHc9QomTcrNgqHTJ8ybQ&ust=1404852961376906
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=sPFqYAklciWgkM&tbnid=O4mR03secBmgXM:&ved=0CAcQjRw&url=http://diagrampic.com/cochlea-diagram-and-anatomy/&ei=DKIfVJTQJYfSaIuNgaAK&bvm=bv.75775273,d.d2s&psig=AFQjCNFPtBp2dOULonUCDffDm1tlVwuLUA&ust=1411443696669851
http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=gUaIrHGJt7fO1M&tbnid=TzdQcgP5FLkJBM&ved=0CAgQjRw&url=http://www.earsite.com/what-is-acoustic-neuroma&ei=hpofVO2sNY3OaK2vgMgP&psig=AFQjCNG-iooFrbX-fMPsZIngbP9F10iACA&ust=1411443718981427
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 فٌزٌولوجٌا الحلزون

   عضو كورتً

 فً سائل اللمف الظاهر اهتزاز حركً تحوٌل التنبٌه الصوتً من

نزع و عن طرٌك فً ألٌاف العصب المولعً  إلى سٌالة كهربائٌة

عضو كورتً و من ثم نملها الى الدماغ عودة استمطاب خالٌا 

 .عبر ألٌاف العصب الحلزونً 
ألٌاف العصب ---العمدة الحلزونٌة  ---ٌنتمل التنبٌه من الخالٌا المشعرة الداخلٌة –

 (  جذع الدماغ ) النواتٌن الحلزونٌتٌن الظهرٌة و البطنٌة   ----السمعً 

  ---الشرٌط الوحشً  ----النواة الزٌوتنة العلوٌة  --- تتصالب معظم األلٌاف السمعٌة–

 المشر السمعً فً الفص الصدغً ---تحت المهاد  ----نواة االكٌمٌة السفلٌة 

 ًالترمٌز المكان  . 
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 فٌزٌولوجٌا الحلزون

   عضو كورتً

 هرتز 20000-20تسمع األذن البشرٌة 
 20000معظم األطفال ٌسمعون حتى التواتر –

أو حتى  12000أو  14000كثٌر من الشباب ال ٌسمعون إال –
 هرتز10000

   6000< بعمر السبعٌن معظم الناس ال ٌسمعون التواترات –

 تسمع التواترات العالٌة لرب الدورة الماعدٌة و

 المنخفضة فً الذروة 

 هرتز  8000-125فً تخطٌط السمع نمٌس 

هرتز  2000-500تمع التواترات الكالمٌة للبشر بٌن 

 

 





 وظٌفة الدهلٌز 

إعطاء الدماغ تنبٌهات عصبٌة عن وضع الرأس بالفراغ 

 المساهمة فً حفظ توازن الجسم عن طرٌك منعكسات

  . و وترٌةرلبٌة عٌنٌة و شوكٌة دهلٌزٌة 

 



 وظٌفة الدهلٌز 







 فٌزٌولوجٌا الدهلٌز

 تتأثر الخالٌا المشعرة فً المنزعة المجلٌة و اللطخة

 بحركة اللمف الباطن 

 فً بداٌة و نهاٌة الحركة  عطالةلسائل اللمف الباطن 

 األلنٌة نصف الدائرٌة مسؤولة عن حفظ التوازن خالل

 . (التسارع الزاوي ) الحركات الدورانٌة للرأس 

الخطً  المرٌبة و الكٌٌس مسؤوالن عن حفظ التوازن 

   (التسارع الخطً)
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 فٌزٌولوجٌا الدهلٌز

 تتعامد األلنٌة نصف الدائرٌة مع بعضها ضمن األذن

 الواحدة 

 و تتعامد مع نظٌرتها باألذن الممابلة عدا األفمٌة 

ًتتوضع لطخة المرٌبة بمستوى أفم 

 تتوضع لطخة الكٌٌس بمستوى عامودي 

 







 وظٌفة الدهلٌز 

لطخةال Macula   
 الكٌٌس المرٌبة و  تتوضع فً–

 استنادٌة  خالٌا حسٌة مشعرة و –

من ثمٌلة حبٌبات  على سطحها فولها طبمة هالمٌة تحوي تتوضع–

   Otoconia. األذنٌة تدعى الرمالالسٌوم الك كاربونات
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 وظٌفة الدهلٌز 

المجلٌة المنزعة Crista ampullaris   
 نصف الدائرٌة  األلنٌةمجل  فًتتوضع –

  استنادٌة خالٌا حسٌة مشعرة و خالٌا–

 Cupula المدٌح ٌتوضع فولها مخروط هالمً خفٌف جدا ٌسمى–
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