
                               

   salivary  glands   الغدد اللعابية                                      

 

التجويف الفموي واملرض ى الذين لديهم نقص في افراز  باره عن سائل معقد يلعب دورا هاما في املحافظه على حيويهاللعاب ع

اللعاب تكون مخاطيه الفم عند هم اكثر عرضه لالصابه بالجراثيم والتقرحات ويزداد نخر وتسوس االسنان بالفم باالضافه 

 . حدوث صعوبه بالبلع ل

 : تقسم الغدد اللعابيه الى

 :   الغدد اللعابيه الرئيسيه او الكبيره •

 :  وتضم ةنيتها املفرغقتجويف الفم و تفتح على الفم بواسطه اخارج  عتتوض 

 . الغده النكفيه   -1

  . الغده تحت الفك  -2

 .الغده تحت اللسان   -3

   غدد لعابيه ثانويه  •

  الطبقه املخاطيه او تحت املخاطيهبداخل  الحفره الفمويه  عتتكون من عدد كبير من الغدد اللعابيه الصغيره والتي تتوض 

 .وتفرغ محتوياتها بواسطه اقنيه صغيره

 

 



 ) الرئيسية(  الغدد اللعابيه الكبيره •

       parotid gland الغده النكفيه   -1

هي عباره و تمال الحفره خلف الفك السفلي فاما االجزاء العميقه  االذن الجزء الخارجي امام  عيتوض  غ 28 - 15وزنها بحدود 

املقابل   خدالى التجويف الفموي على الطبقه املخاطيه للة ستيفنسون (  قنا ) القناه الرئيسيهفتح نيه فقط تلعن غده مص

غديه ات الى فصيص دة با يقسم الغجمحفظه من النسيج الضام الكثيف يرسل حب الغده محاطه . الثانيه العلويه  لرحىل

وشكل هذه  ،  نشاء الالذي يقوم بهضم   ptyalin بتالين الي غني باالنزيمات مثل لمصسائل  يه تفرز لتتكون من خاليا مص

العنبية  نيه قها الى االات فرز متوضع في املنطقه القاعديه في الخليه تصب هذه الخاليا تكرويه الشكل  نواة الخاليا هرمي تحوي 

في قناه واحده اكبر وهذه االخيره  صيصالتي تتجمع مع بعضها ضمن الفو  intercalated ducts        ) املخصورة او املقحمة(

شكل االقنيه  تالتي تجتمع مع بعض و و  striated ducts  نيه املخططهقنيه اكبر تسمى االقتمع مع بعضها لتشكل ا جت

مع بعضها وتنتهي بالقناه املفرغه الرئيسيه والتي تفتح على التجويف  ادى وتتم  exretory ductsالنهائيه بين الفصيصات

  (  ضاغطا ) ياوالتي تلعب دورا تقلص myoepithelial cells يه عضليهو تتوضع خاليا بشر  رغة نيه املفقحول اال .  الفموي 

 .  نيه لتحريك ودفع املفرزات اللعابيه في ملعه االقنيه املفرغه قعلى اال

 

 



 

 

 

 

 



   submandibular glandالغده تحت الفك    -2

توضع تيه هي الغالبه و لوحدات مفرزه مخاطيه ومصليه معا لكن الوحدات املصغده لعابيه مختلطه حيث تحتوي على 

على  وارتون (قناه )فتح القناه الرئيسيه للغده تحت الفك نميه وتالضرسية الال تحت الفك السفلي جانب واسفل العضله 

قمه الخليه فارغه   ولونات العاديه تبديه ولكن في امللالخاليا املخاطيه تشبه الخاليا املص .  اللسان في قاع الفملجام جانب 

 .  تشبه املوجوده في الغده النكفيه غة نيه املفر قواال ، التي ال تاخذ اللون  املخاطيةبسبب وجود املفرزات 

 

 



 sublingual gland  الغده تحت اللسان  -3

فتح  نت ، ميهال سيه الضر قاع الفم و العضله التوضع تحت اللسان بين ت  ،من حيث العدد  املخاطيةمختلطه مع سيطره للخاليا دة غ 

 الغدة تفرز اللعاب بشكل تلقائي . وهذه  . مع او بالقرب من قناه الغده تحت الفك (  قناه بارتوالن ) القناه الرئيسيه 

 

 

 minor salivary gland الغدد اللعابيه الصغيره  •

 : تتكون من عده مجموعات

 .و الدهليزيه الغدد الشفويه  -1

 اللسانية. الغدد الحنكيه   -2

 . لغدد الحنكيها -3

 .الغدد اللسانيه   -4

الغدد   اعداكلها مخاطيه م.  توضع هذه الغدد الثانويه تحت النسيج الظهاري في كل اجزاء التجويف الفموي تقريبا ت

تفرز  و قنيه قصيره مباشره الى الفم اتنفتح هذه الغدد بواسطه  . او مختلطه ةيه صرفلاللسانيه تكون اما مص

 . اللعاب بشكل تلقائي



 

 ب :عالتركيب ال •

 %  99ماء بنسبه  -

    Mg – Ca - Fe –K- Na ) ) عضويه ال شوارد  -

 البروتينات السكريه   -

 ( اسيد فوسفاتاز - بيروكسيداز -اميالز ) انزيمات -

 (  صليم البومين ) مكونات عضويه   -

 .الليبيدات   -

  IgAوخاصة لوبولين مناعي غ -

 . كريات بيض و متوسفة خاليا ظهاريه فمويه  -

% 5،   % من الغده النكفيه 30 ، من الغده تحت الفك بعالمن ال %60مل  ويتم انتاج  750 دعاب املفرز يوميا بحدو الليبلغ  

 .  من الغدد اللعابيه الصغيره  %5 ، من الغده تحت اللسان

    لعابوظيفه ال •

 في تامين بيئه سائله ورطبه لتذويب الطعام عن طريق االنزيمات الهاضمه  ويشارك في عمليه الهضم   -1

 .الفمويه ويسهل االبتالع والكالم  جيبقى النس  -2

 . ب ابواسطه تركيز الكالسيوم والفوسفات في اللع ييساعد في الحمايه من التسوس السن -3

 .يحوي مواد مثبطه لنمو االحياء الدقيقه مثل الليزوزوم   -4

 .  IgAة نات املناعيليوبو غلله دور في الدفاع عن الجسم مثل ال  -5

 .الحليمات الذوقيه  ذوقها  ونقلها الىاملواد الواجب ت حل التذوق عن طريق  -6

 



 د اللعابية   في الغد التغيرات العمريه •

 .  املفرزه مع التقدم بالعمرالخاليا يتناقص عدد   -1

 مية . والشحاالخاليا املخاطيه بيه ليتم استبدال العنبات املص -2

 سماكة .   اكثر يصبح السفلي  الفك  تحت و  النكفية النسيج الضام الذي يغلف الغدد  -3


