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األنف الخارجي
THE EXTERNAL NOSE

 هيكل األنف الخارجي من العظام والغضاريفيتكون  .

 عظمي األنف الذين يرتبطان مع العظم الجبهي و العظم الفكي العلوي من الثلث العلوي يتألف.



السفلية أما الثلثان السفليان فهيكلهما غضروفي تكونه بصورة أساسية الغضاريف الجانبية العلوية و

الغضروفان الجانبيان السفليان يسميان أيضاً بالغضاريف الجناحية  .

 ذروةالزهمية فوق البالغدد ي غنهيكل األنف بجلد يكون رقيقاَ فوق ظهر األنف و أكثر سماكة و يتغطى  .

.  يسبب فرط تنسج هذه الغدد الزهمية ما يسمى الفيمة األنفية



فيمة األنف



دهليز األنف و الدسام األنفي
THE NASAL VESTIBULE AND NASAL VALVE

طقة يحمل الجلد المغطي لهذه المن, تحيط به الغضاريف الجناحية, إن دهليز األنف هو مدخل الجوف األنفي

.,قاسيةأشعار 

 الية وتسمى المنطقة االنتق, الغشاء المخاطي المبطن لجوف األنف خلف هذه المنطقة الحاملة لألشعاريقع

.  بينهما بالوصل الجلدي المخاطي

 شأ على لكل من الحليمومات السليمة والكارسينوما قاعدية الخاليا والكارسينوما شائكة الخاليا أن تنيمكن

.  حساب الدهليز األنفي

 عميدالشريط الجلدي الذي يقع على الخط المتوسط و يصل بين الشفة العلوية و ذروة األنف باليسمى  .

 العميدفوقالنهاية الذيلية الحرة لحاجز األنف الغضروفي في الحالة الطبيعية تتوضع  .

 رف فتتبارز نهايته الحرة من أحد الدهليزين و ذلك يعالمتوسطيمكن لحاجز األنف أن ينحرف عن الخط

.بانخالع العميد





إنحراف مقدم الوترة, انخالع العميد 



تسمى أضيق منطقة من جوف األنف بالدسام األنفي.

 للغضروفتقع هذه المنطقة مباشرة خلف دهليز األنف بمستوى الحافة العلوية

.  الجناحي

 مما يسبب بعض المرضى خاصة مع التقدم بالسن يصبح النسيج الضام أكثر ليونةعند

سداداً أنفياً انخماص الغضاريف الجناحية بمستوى الدسام األنفي أثناء الشهيق مسببة ان

وعندما  Alar collapseأو انخماص جناح األنف و هذا ما يعرف بالوهط الجناحي 

.يكون شديداً قد يستفيد المرضى من الجبائر األنفية التي تمنع الوهط







تروية الحاجز األنفي



منطقة ليتل



انحراف وتيرة شديد مؤدياً النسداد األنف 
األيسر



جدار األنف الوحشي
THE LATERAL NASAL WALL

 نف األجوف عنإلى الوحشي من جوف األنف يقع الحجاج و الجيوب الفكية و الغربالية و التي يفصلها

.رقيقةصفائح عظمية 

 و التي . جدار األنف الوحشي بوجود ثالث بوارز عظمية هي القرينات العلوية و المتوسطة و السفليةيتميز

.  تتألف من عظم مغطى بسمحاق عظمي مخاطي موعى و ظهارة أسطوانية مهدبة

 يعتبر . ليالفراغ الواقع تحت كل قرين بالصماخ حيث تنزح القناة األنفية الدمعية إلى الصماخ السفيسمى

الفكي )الصماخ األوسط هو األهم سريرياً و ذلك ألنه األكثر إصابة باألمراض كما أن معظم الجيوب تنزح إليه 

(  والجبهي والغربالي األمامي أما الغربالي الخلفي والوتدي فتنزح إلى الصماخ العلوي



تصريف الجيوب



تروية جدار االنف الوحشي 



نكماش تحت لذا فهو يملك القدرة على االنتفاخ و اال, يتألف القرين السفلي من ثاني أكثر نسيج ناعظ الجسم

ل ما بمرور الهواء عبر األنف من خالالتحكم إن وظيفة القرين السفلي هي . تأثير الجهاز العصبي الذاتي

يسمى بالدورة األنفية  .

 يتضخم القرين السفلي في أحد الجانبين فيتوقف مرور الهواء عبر هذه الجهةحيث.

بمما ينقص من جفاف المخاطية الناتج عن جريان الهواء و يسمح بتجديد مخاطية األنف ووظيفة األهدا  .

 ساعات ينتفخ القرين السفلي في الجانب اآلخر4حوالي بعد .

 س يالحظونهاالدورة األنفية آلية فيزيولوجية طبيعية موجودة تقريباً عند الجميع لكن قليل من الناتعتبر  .



البلعوم األنفي
THE NASOPHARYNX

 ا األنف مع فراغ خلفهما يتمادى جوف, جوفا األنف في الخلف بفتحتين بيضاويتين تسميان بالمنعرينينتهي

.  آخر يسمى بالبلعوم األنفي

 حاالت نادرة قد يحدث شذوذ جنيني يسبب رتق المنعرينفي.

حيث يوجد غشاء يسد أحد المنعرين أو كليهما  .

 يعاً بعد فإن هذه الحالة تسبب الموت سر(كما الوارد في صورة الطبقي التالية)الجانبكان الرتق ثنائي إذا

ما يبكي الوالدة ألن الولدان الجدد مجبرون على التنفس األنفي حيث يتظاهر عند الوالدة بزرقة تتحسن عند

.النسداداو سيموتون إذا لم يتدخل الكادر الطبي و يقوم بإدخال قنية هوائية فموية للسماح بتجاوز ,الطفل



رتق منعر أحادي الجانب





الفرق بين الطفل والبالغ بالتنفس الفموي



كال إن البلعوم األنفي ذو أهمية سريرية ألن نفير أوستاش يفتح عليه في

يكون لذا فإن أي ضخامة في الناميات أو أي ورم في البلعوم األنفي س, الجانبين

نحو كما أن مفرزات األنف المخموجة التي تنزح, له تأثير على وظيفة النفير

.الخلف قد تسبب خمجاَ ثانوياً للنفير

قد , سمعيسبب سوء وظيفة نفير أوستاش انصباب في األذن الوسطى و نقص

تكون هذه المظاهر هي الموجودات الوحيدة الدالة على وجود كارسينوما في 

تدعي لذا فإن أي انصباب وحيد الجانب في األذن الوسطى يس, البلعوم األنفي

.إجراء المزيد من االستقصاءات لنفي آفات البلعوم األنفي





فيزيولوجيا األنف

 إن وظيفة األنف:
الفتحة . .التي نتنفس من خاللها1

إنه . ترطيبهيعمل كوحدة لتكييف الهواء في السبيل التنفسي حيث يقوم بتدفئة الهواء و 2

.كما يجمع الرطوبة من الهواء المزفور فيمنع خسارة كمية زائدة من السوائل من السبيل التنفسي3.

تقوم األشعار التي تنمو في الدهليز األنفي بتصفية الجزيئات الكبيرة المؤذية المحمولة بالهواء. 4,

أما . .  ةالجزيئات األصغر فتترسب على المخاطية المبطنة لجوف األنف ليتم تخريبها بعد ذلك بآلية أنظيمي5

إن . زات و المخاطية المبطنة لألنف ذات أهداب تقوم بإحداث أمواج مخاطية هدبية تلعب دوراً هاماً في تصفية المفر6
.الرواسب األنفية باتجاه الفم حيث تقوم بترطيب البلعوم الفموي قبل أن يتم بلعها

.  يلعب كل من األنف و البلعوم األنفي معاً دوراً في إعطاء خاصية رنينية للصوت7.

تتوضع المستقبالت الشمية في القسم العلوي من جوف األنف. 8.

حيث أن المرضى يشكون من ضعف حس الذوق ( الطعم)مما نسميه % 85من الضروري أن ندرك أن الشم يعطي 9.
.أكثر من شكواهم من ضعف حس الشم في حال وجود مشاكل أنفية









الفحص السريري لألنف والبلعوم األنفي

 ملم 76-65حيث يمتد بشكل أفقي باتجاه الخلف , معظم الطالب أبعاد األنفاليدرك

,  ترةأو انحراف الو, قد تصعب رؤية داخل األنف بسبب وذمة المخاطية. وصوالً للمنعر

.وفقط مع الممارسة تصبح الرؤية الكافية ممكنة. أو البوليبات

ونحصل عليها من مرآة الرأس بشكل . أولى متطلبات الفحص وجود إضاءة كافية

.ولكن قد يكفي مصباح متألق أو منظار األذن كبديل. مثالي



:مرآة الرأس

 ين حرةتسمح بالرؤية  عبر حزمة ضوئية وتكون كلتا اليد. وقتاً من الممارسة الكتساب المهارة تتطلب .

.ويمكن استخدام ضوء الشمس, ويحتاج فقط لمصباح كهربائي مدور ليعطي ضوء موجه

ى عبر ثقب تلبس المرآة عادة فوق العين اليمنى وتتم المطابقة باغالق العين اليسرى والنظر بالعين اليمن

ن عندها إذا تم فتح العين اليسرى يمك. ونحرك المرآة حتى يسقط الضوء في المكان المناسب. المرآة

.إذا لم تحصل على ذلك فتحتاج للمزيد من التدريب. الحصول على رؤية ثنائية الجانب



:تنظير األنف األمامي

 ية مخاط. يدخل بلطف إلى األنفالذي يجرى باستخدام فاتح أنف من نوع ثوديكيوم

ى عند األطفال فاتح األنف غير ضروري ألنه يمكن الحصول عل. األنف حساسة جداً 

.رؤية كافية برفع ذرورة األنف باالبهام

 ائع أن الشمن .بالنظر إلى األنف نرى بسهولة القسم األمامي للوترة والقرين السفلي

ى فلن ولكن عند فحص عدد كافي من المرض. يتم ظن القرينات خطأً على أنها بوليبات

.تقع في هذا الخطأ



فاتح انف من نوع توديكيوم



فيهمظهر ألنف طبيعي تبدو 

.القرينات السفلية والمتوسطة



.  على اليدبر وتختتدفأ مرآة البلعوم األنفي . يعتبر فحص صعب وأحياناً مستحيل:فحص األنف الخلفي

أنيجب .ثم توضع المرآة خلف الحنك الرخو على أحد جانبي اللهاة , ويوضع خافض لسان 

البلعوم وسقف, فتحات نفير أوستاش,الوترة, يكون باالمكان رؤية النهاية الخلفية للقرينات

.ونرى بواسطتها الناميات, األطفال يتحملون بشكل مدهش هذه المناورة. األنفي

الليفي يصبح فحص األنف والبلعوم األنفي أكثر سهولة باستخدام المنظار الصلب أو: تنظير األنف

ص من محاسنها توثيق الفح. يدخل المنظار عبر األنف ويمكن رؤية الفراغ خلف األنف. المرن

.والتتطلب وقتاً كثيراً . بالصور ويمكن الرؤية من قبل مراقب

, ول جيدأ بارديتم تقييم الطريق الهوائي األنفي بسهولة بوضع سطح مصق:تقييم الطريق الهوائي األنفي

.وتقارن منطقة التكثف في الجهتين. أسفل فتحتي األنف, مثل خافض لسان معدني



أنفيمرآة بلعوم 

فحص البلعوم األنفي باستخدام 

المرآة




