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بمرور  البلع:   التي تسمح  املعقدة  العملية  هو 

بالبلعوم  مرورا"  املعدة  إلى  الفم  من  الطعام 

األصحاء   لدى  الطبيعي  البلع  يتكرر  واملريء. 

من    24مرة خالل    600 ذلك  ويختلف  ساعة، 

مرات    6شخص آلخر، ويتناقص التكرار حوالي  

  .
 
أصغريا يكون  اللعاب  إنتاج  ألن  النوم  خالل 

ومعدل   طبيعي  بشكل  األسنان  وجود  عند 

  30-20جريان اللعاب طبيعي يحدث البلع بعد  

  0,8مضغة، تبقى كمية قليلة من اللعاب حوالي  

من   مكونة  البلعات  وأكثر  الفم،  في  بعد  مل 

وعدد  واملخاط،  تنقل    اللعاب  التي  البلعات 

وبينت    ،
 
نسبيا قليل  يكون  املمضوغ  الطعام 

كمية   أن  وجد  املاء  على  من    3-1التجارب  مل 

املاء تشكل بلعة. أثناء تناول الطعام يعتمد على 

مرات املضغ قبل البلع على حجم مادة الطعام  

التي   الحوادث  ألن  البلعمة،  في  املواد  وكثافة 

استجا وتعبر  معقدة  البلع  البالغين  تشكل  عند  البلع  ونموذج  املراحل.  كل  في  سلسلة  شكل  على  متكاملة  بات 

 يختلف في بعض الجوانب األساسية عن البلع الطفلي. 

  ويشمل البلع ثالثة مراحل: •

I-   :الفموية.  املرحلة اإلرادية 

II-   :غير إرادية يمر الطعام خالل البلعوم إلى املري. املرحلة البلعومية 

III -  :ال إرادية تنقل الطعام من البلعوم إلى املعدة.  املرحلة املريئية 

I-  :عندما تصبح اللقمة الطعامية جاهزة للبلع تجمع الكتلة الطعامية على وسط ظهر اللسان    املرحلة اإلرادية

بعد دخول اللقمة إلى البلعوم تصبح عملية البلع تلقائية ال يمكن    وتدفع للخلف باتجاه جدار البلعوم الخلفي و

  إيقافها.
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ويعتمد   للبلع،  متماسكة ورطبة جاهزة  بلعة  ليشكل  باللعاب   
 
 وممزوجا

 
الطعام ممضوغا يكون  املرحلة  في هذه 

يأكلون بتأٍن    الوقت الذي يستغرقه املضغ على عدة عوامل منها تأثير املضغ وعادات تناول الطعام، فبعض الناس

 وترٍو في املرحلة 

الفموية ليتذوقوا الطعام الذي يأكلونه، والبلع الحقيقي يبدأ عندما يدفع اللسان البلعة املمضوغة التي تكون في  

هذه املرحلة مغطاة بمخاط مزلق من الغدد اللعابية إلى البلعوم، وهذا هو الجزء الوحيد من االستجابة املعقدة  

، وتحدث سلسلة مشابهة من الحوادث من الحوادث عندما يبلع السائل، وأظهرت    الذي يمكن أن يوقف
 
إراديا

الدراسات الشعاعية أن كل عملية بلع تحدث في عملية أكل طبيعي مر في حلقة مضغ، لذلك فإن البلع يتكامل  

 بشكل متكامل مع عملية املضغ. 

ضالت رافعة الفك السفلي األسنان من بعضها  عند استقرار الفك السفلي يمكن البدء بالبلع، حيث تقرب الع

البعض ويحدث ختم للشفاه، ثم تدفع عضالت اللسان الداخلية ذروة اللسان مقابل السطح الخنكي للقواطع  

تتحقق هذه   الطعامية،  اللقمة  عبره  تدفع  اللسان   على طول 
 
ميزابا لتشكل  السفلية(  القواطع   

 
)أحيانا العلوية 

 مثل املبوقة التي تساعد في توجيه اللقمة نحو البلعوم.العملية عبر عضالت الخد  

 

II-  :مناطق أخرى مثل الحنك    املرحلة البلعومية 
 
عند وصول الطعام إلى البلعوم تتنبه مستقبالت البلع )متضمنا

الرخو واللهاة والسطح الخلفي للسان والبلعوم الفموي وجدار البلعوم الخلفي خاصة حول لسان املزمار(، ويتم  

تحريض املستقبالت امليكانيكية في املخاطية التي ترسل إشارات حسية وتنتقل السياالت الحسية عبر العصب  
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( والعصب الحنجري العلوي ) فرع املبهم ( إلى مركز    IXالفكي ) فرع مثلث التوائم ( والعصب البلعومي اللساني )

الة صادرة تسير مع األلياف الحركية للعصب البلع في جذع الدماغ)أرض البطين الرابع(, من هناك تنطلق سي 

التنشيط املتسلسل لهذه العضالت   مثلث التوائم والوجهي واملبهم محدثة سلسلة من التقلصات تؤدي إلى البلع.

 بدقة ليمنع دخول الطعام والسوائل إلى املجاري الهوائية، وليحرك اللقمة إلى  
 
معقد ويجب أن يكون مضبوطا

 املري.

في توقيت تحريض  للتبسيط سنعت بالرغم من وجود تراكب معتبر  بر أن هذه األحداث تحدث بشكل متعاقب 

 العضالت املختلفة واألفعال امليكانيكية الحيوية املتعلقة بها. 

 املراحل: 

 تثبيط التنفس. -1

م إلى اندفاع الحفاف)الحنك الرخو( إلى الخلف واألعلى إلغالق فوهتي األنف الخلفيتين ملنع اندفاع الطعا  –2

  األنف)نتيجة تقلص رافعة شراع الحنك املعصبة باملبهم، وموترة شراع الحنك املعصبة بمثلث التوائم(.

  تقارب الطيات الحنكية البلعومية وتشكيل فوهة سهمية يمر عبرها الطعام. –3

ومنع مرور الطعام  تقارب الحبلين الصوتيين وانزياح الفلكة ) لسان املزمار ( للخلف إلغالق فوهة الحنجرة    –  4

 إلى الرغامى، فيمر الطعام والسوائل على جانبي مدخل الحنجرة. 

 توسيع فتحة املريء عن طريق تحريك الحنجرة لألعلى )نتيجة تقلص العضالت املرتكزة على العظم الالمي(.   -5

ارتخاء املصرة املريئية العلوية، التي تعود وتتقلص بعد اجتياز اللقمة الطعامية مما يثير تقلصات منتظمة في  -6

  لطعامية إلى املريء.العضالت البلعومية األخرى تصل حتى املريء وتدفع اللقمة ا

هذه السلسلة من األحداث املتتالية عكوسة حيث يفتح لسان املزمار الرغامى وتعود الحنجرة إلى وضعها وتفتح  

 الفوهتان األنفيتان الداخليتان ويستأنف التنفس وتابع املرحلة النهائية للبلع.

ت البلعومية الساحبة لفوهة نفير أوستاش  من العوامل املساعدة في املرحلة البلعومية من البلع تحريض العضال 

وتسمح بذلك بمساواة في األذن الوسطى والبلعوم، وبالتالي تسمح عملية البلع بتحرير تغيرات الضغط عبر غشاء  

 الطبل بشكل مشابه لتحرير الضغط عند إقالع الطائرة وهبوطها وعند الغطس.

 تأثير مرحلة البلع البلعومية على التنفس: 

راحل البلعومية في أقل من ثانيتين، ولهذا فإنها تقطع التنفس لجزء صغير من دورة تنفسية اعتيادية  تتم كل امل

واحدة، يثبط مركز البلع بصورة خاصة مركز التنفس في البصلة فيوقف عملية التنفس في أي نقطة من دورتها  

 ليسمح بعملية البلع.
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 لفترة قصيرة تصعب مالحظتها.  وحتى عندما يتكلم الشخص يقطع البلع عملية التنفس 

\ 

 

III -  :وهي تمثل عبور الطعام عبر املريء إلى املعدة. املرحلة املريئية  

بواسطة   املري)تنظم  لجدار  التمعجية  بالحركات  املعدة  باتجاه  دفع 
ُ
ت املري  إلى  الطعامية  اللقمة  وصول  عند 

تقلصية لعضالت املري الدائرية مسبوقة بأمواج من  العصب املبهم( تتألف هذه الحركات التمعجية من موجات 

اللقمة   يدفع  التقلصية خلفها  الحلقة  مع  الطعامية  اللقمة  أمام  االسترخاء  االستقبالي(،  االسترخاء)االسترخاء 

 الطعامية عبر املري على املعدة. 

املريئية)املع املعدية  املعصرة  ترتخي  املعدة  مدخل  الطعامية قرب  اللقمة  تصبح  السفلية(  عندما  املريئية  صرة 

 وتدخل اللقمة الطعامية على املعدة.

  من الناحية التشريحية والوظيفية يقسم املريء إلى ثالثة أقسام:

  : upper  esophageal  sphincter:املصرة املريئية العلوية – 1

إغالقيا" قويا" يمنع دخول الهواء خارج  وهي عبارة عن السنتيمترات الثالثة األولى من املريء و التي تملك ضغطا" 

أوقات البلع , يعود هذا الضغط للمقوية العالية لعضالت جدار هذه املنطقة من املريء , تتثبط هذه املقوية أثناء  

  البلع لتسمح بمرور اللقمة الطعامية إلى األقسام السفلية للمريء.

أ  جسم املري:  – 2 إلى  تكون جدران جسم املريء مسترخية خارج  الطعامية  , و عند دخول اللقمة  البلع  وقات 

املريء تحدث موجة تقلصية تبدأ من العضلة معصرة البلعوم العلوية و تنتشر على طول املريء مؤدية لدفع  

الطعام إلى جسم املريء و منه إلى املعدة,  تنجم هذه املوجة التمعجية عن تقلص العضالت الدائرية التي تدفع 

  و تقلص العضالت الطوالنية التي تقصر املسافة التي تقطعها اللقمة.اللقمة الطعامية 

  * يميز نوعان من الحركات الحوية أو التمعجية في جسم املري:

وهي تلي انفتاح املصرة املريئية العلوية , يشرف على هذه الحركات نواة العصب املبهم ,    :حركات حوية بدئية  –أ  

 ال هذا النوع من الحركات وسقوط الطعام سقوطا" حرا" بفعل الجاذبية.  لذلك فقطع املبهمين يؤدي إلى زو 

تظهر هذه الحركات عندما ال تنجح الحركات الحوية البدئية في اإلفراغ الكامل للمريء  حركات حوية ثانوية:   -ب

ت أيضا" من الطعام عندئٍذ تظهر هذه املوجات و تستمر حتى إفراغ كامل للمريء من الطعام. تظهر هذه املوجا

 عند وجود ارتداد معدي مريئي.  
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تنشأ هذه الحركات في العضالت امللساء املريئية بشكل خاص تحت تأثير التنبيه املبهمي, لكن بعد قطع املبهمين  

  يمكن أن تظهر من جديد بتأثير جهاز عصبي داخلي املنشأ موجود في املريء.

 

 االرتخاء االستقبالي للمعدة:

تمعج موجة  تمر  العضلية عندما  املثبطة  العصبونات  خالل  تنقل  ارتخاء  موجة  تتولد  املعدة  نحو  مريئية  ية 

املعوية تسبق التمعج وترتخي املعدة حتى األثني عشرية، فيتهيآن الستقبال الطعام الذي يدفع عن طريق املري  

 أثناء عملية البلع.  

 :  lower  esophageal  sphincterاملصرة املريئية السفلية  – 3

     gastroesophageal cphincter املصرة املعدية املريئيةوتدعى أيضا 

تقع في مستوى عضلة الحجاب الحاجز وهي ال تملك بنية تشريحية مميزة , إنما يكون الضغط في السنتيمترات   

املصرة املريئية    السفلى من املريء عاليا خارج أوقات البلع فيمنع االرتداد املعدي املريئي , أما أثناء البلع فترتخي

  السفلية سامحة بمرور الطعام إلى املعدة.

   هناك عدة عوامل تزيد من الضغط في املصرة املريئية السفلية أهمها: * 

  الطعام البروتيني. –زيادة حموضة املعدة  –املركبات الكولينرجية   –تنبيه املبهم  –البنتا غاسترين  –الغاسترين 

  فيها أهمها:و هناك عوامل تنقص الضغط * 

الكافئين   –التدخين  –السوماتوستاتين  –الببتيد املعوي الفعال في األوعية  –الكوليسيستوكينين  –السكرتين 

  الطعام الدسم.  –الشوكوال  –

يختلف   لذلك  الصدري  القفص  في  يمر  فاملري  املريئية،  املرحلة  في  تحصل  التي  الضغوط  مالحظة  املفيد  من 

ملمز ، أي أن أداء   10-5ملمز والضغط في املعدة يساوي  10-5ف دورة التنفس ويساوي الضغط في ملعته باختال 

 مهم ملنع محتويات املعدة) وهي شديدة الحموضة وغنية باألنزيمات( من العودة إلى املري.
 
 املصرة وظيفيا

رأة الحامل للشعور  يزداد الضغط داخل البطن عند املرأة الحامل ابتداء  من الشهر الخامس وهذا يفسر ميل امل

 بحرقة في املري بسبب ارتداد محتويات املعدة وتخريشها لجدار املري.

من   لكن  للمري،  التقلصية  الحركات  قبل  املعدة  إلى  فاملاء يصل  البلع،  السوائل خالل  بحركة  الجاذبية  تسهم 

 على عقب.   
 
 رأسا

 
 املمكن بلع السائل والجوامد عندما يكون الجسم مقلوبا
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 :  Gastroesophageal refluxاملريئي  – املعدي  االرتداد 

هو عودة محتويات املعدة من الحمض والببسين إلى املري مسببة أذية املخاطية املريئية التي تتظاهر بشكل رئيس  

باإلضافة لضغط املصرة املريئية السفلية هناك عوامل عديدة تساهم في منع ارتداد محتويات   بحرقة الفؤاد.

  أهمها:فل املري  املعدة إلى أس 

  العضالت واألربطة التي تثبت املعصرة في الفوهة الحجابية. -1

وضعية الجزء السفلي من املريء داخل املعدة بشكل يشبه الدسام , بحيث عندما يرتفع الضغط في املعدة   -2

  املعدة.وجوف البطن يؤدي إلى انخماص املريء نحو الداخل وانغالقه مما يمنع عودة محتويات  

عندما تضطرب هذه العوامل,كما في حاالت الفتق الحجابي مثال" ويصبح ضغط املعدة والضغط الجوفي أعلى  

  املريئي.  –من ضغط املصرة املعدية املريئية والضغط الجوفي املمارس عليها يحدث االرتداد املعدي 

 :
ً
 دالالت البلع سريريا

 يمكن للسان الضخم أن يدفع  من املعتقد أن توضع األسنان يكون بتوازن ا
 
لقوى لسان والشفة والخدين، سريريا

األسنان باتجاه الخارج، بينما اللسان الصغير يمكن أن يؤدي على أن تكون أسنان الفك السفلي باتجاه الداخل.  

 على السنان ويحدث هذا خالل ما يقار   2/1نسبة القوى بين اللسان والشفاه أثناء البلع  
 
ب  ويكون هناك ضغطا

 دقيقة في اليوم فقط. 30

 في بعض االضطرابات العصبية التي تؤثر على الوظائف الحركية مثل السكتة الدماغية  
 
يمكن للبلع أن يكون شاذا

واذيات العصبون الحركي، وعندها يجب اتخاذ احتياطات خاصة خالل اإلجراءات السنية لتفادي رشف السوائل  

ن أن يحدث بسبب ضعف قدرة املريض على منع التدفق الباكر للسوائل  واألجسام من الفم إلى الرئة الذي يمك

 الفموية إلى البلعوم، أو بسبب شذوذات آلية حماية السبيل الهوائي.

 بحيث تبقى املواد غير املبتلعة في البلعوم السفلي  
 
 عندما يكون البلع مضعفا

 
يحدث الرشف وبشكل شائع أيضا

  قريبة من مدخل الحنجرة. وتوجد شوا
 
هد على أن التدابير املحكمة للصحة الفموية قد تكون وسيلة فعالة جدا

 في خفض نسبة حدوث ذات الرئة واالنتانات التنفسية في املرض ى املعروف حدوث الرشف عندهم.

 

 البلع الطفلي:

 خالل مرحلة التطور الجنيني، فجنين االنسان الطبيعي يستطيع أن يبلع خالل األس
 
بوع الثاني  يتطور البلع باكرا

عشر من الحمل، أي قبل تشكل معظم البنى القشرية وتحت القشرية في الجملة العصبية املركزية. عند الوالدة  

  
 
 محضا

 
 ليستطيع الرضيع البدء بالرضاعة فور الوالدة. البلع يكون انعكاسيا

 
من الضروري أن يكون البلع قويا
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ختلف عنه عند البالغين، ولهذا االختالف مضاعفات مهمة في  عند حديثي الوالدة، ونموذج فاعلية البلع لديهم م 

 بعض الحاالت. 

 من السوائل فقط، حيث يجب أن يحدث البلع  
 
البلع الطفلي متأقلم مع الرضاعة التي يكون فيها الغذاء مؤلفا

البلع   الثدي تكون محمولة بين الوسائد السنخية، وهذا يختلف عن  البالغ حيث  والفكين مبتعدين ألن حلمة 

تكون األسنان مطبقة مع بعضها ذلك الفعل الذي يثبت الفك السفلي ويبقي مدخل البلعوم في وضعية ثابتة.  

حديث الوالدة ليس لديه أسنان ويجب أن يطبق شفتيه على حلمة الثدي كي يستخلص الحليب، أي أن هناك  

 إستراتيجية مختلفة طورت لذلك.

 يتميز البلع الطفلي بابتعا
 
د الفكين)الوسائد السنخية( عن بعضهما أثناء البلع وبتثبيت الفك السفلي بوساطة  إذا

عضالت التعبير الوجهي)املعصبة من قبل العصب الوجهي( واللسان )املعصب من قبل العصب تحت اللساني(.  

 إلى داخل الف 
 
م يبرز  يقوم الرضيع بالرضاعة عن طريق إطباق الشفتين حول حلمة الثدي وسحب الحلمة جيدا

 اللسان من خالل الشفتين ويقوم بحلب الحليب من الثدي. 

 

مع   البالغين  عند  كما  والحنجرية  البلعومية  للبنى  بإحكام  موقوته  توضع  إعادة  الطفلي  البلع  منعكس  ُيحدث 

الحنجري   للمركب  الرضيع  عند  للبلعوم  التشريحية  البنية  تسمح  الحركات.  هذه  حصيلة  في  واضح  اختالف 

ولذلك خالل البلع يرتفع مدخل الحنجرة بحيث تكون اللهاة املتوضعة خلف الحنك الرخو في مسافة باالرتفاع  

 أمام الحنجرة فيتشكل مجرى وظيفي مستمر من النف إلى الحنجرة حتى القصبات وتجعل من  
 
أخدودية تماما

الل املري دون إعاقة  املمكن حدوث تنفس غير متقطع خالل البلع، ويمر الحليب على جوانب الحنجرة ليعبر خ

 للتنفس أثناء البلع. 

 يتطور نموذج البلع من نمو الطفل استجابة ملجموعة من املتغيرات الهامة وهي:
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بزوغ    
 
وأخيرا الصلب.  إلى  ثم  الصلب  نصف  إلى  السائل  من  الطعام  تركيبة  وتتغير   ،

 
طوال أكثر  البلعوم  يصبح 

 األسنان. 

 من الحليمة القاطعة، وفي هذه املرحلة  نتيجة لذلك يبرز اللسان بين األسنان خال 
 
ل البلع، وتتوضع ذروته قريبا

يتثبت الفك السفلي من خالل العضالت الرافعة للفك والتي تجعل السنان في وضعية اإلطباق املركزي أكثر مما  

 تقوم به عضالت اللسان والخد. 

 خالل الشهر 
 
 بالغ.من العمر إلى نموذج البلع ال  18يحصل االنتقال تدريجيا

 الدفع اللساني:

هناك جدل حول أن استمرار البلع الطفلي أو الدفع اللساني أثناء البلع قد يؤدي إلى أذية اإلطباق ومن املمكن  

 أن يؤثر على نمو الفك السفلي.

إلى أن عدد مرات البلع تبلغ   مرة في اليوم وبالتالي إذا استمر اللسان في   600الخالف حول نوعية الضرر تعود 

ندفاع إلى األمام مع كل عملية بلع أثناء النمو األعظمي للطفل فغنه سيمنع األسنان األمامية من الوصول إلى  اال 

مستوى اإلطباق الطبيعي وبالتالي حدوث عضة مفتوحة مع قواطع مائلة، ويصر املعارضون على أن اللسان حتى  

ع فإن الزمن الذي يحدث خالله الدفع اللساني نيوتن خالل البل  20لو ضغط على األسنان األمامية بقوى تصل إلى  

    2000غير كاٍف إلحداث عضة مفتوحة، ألن كل عملية بلع تستغرق ثانية وبالتالي فإن  
 
 ناجما

 
بلعة ستسبب ضغطا

 دقيقة في اليوم وهذه الفترة غير كافية.  30عن الدفع اللساني باتجاه األسنان األمامية ملدة 

 أطفال لديهم دفع لساني يحصل لديهم عضة مفتوحة.  10فقط من أصل  1إضافة إلى أن 

 

  :emesis , vomitingالقياء  -

هو الطرح العنيف  ملحتوى املعدة واألمعاء عبر الفم. عادة يسبق اإلقياء بإحساس الغثيان مع إلعاب وتعرق 

  وشحوب وتبدل نظم القلب وتسرع التنفس.

  ياف واردة ومركز انعكاس ي وألياف صادرة.القياء فعل انعكاس ي, يتكون منعكس القياء من أل

يقع مركز القياء في التشكالت الشبكية للبصلة السيسائية وله اتصاالت مع مركز اللعاب والتنفس واملركز  

  املحرك الوعائي. يتلقى املركز التنبيهات الحسية من مصادر  عديدة يمكن إجمالها في مجموعتين رئيستين:

مركزية  - األذن    :تنبيهات  من  تنبيهات  شمية,  بصرية,   ,) وانفعالية  نفسية  منبهات  قلق,  تفكير,   ( قشرية 

  الداخلية )دوار السفر(.
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تنبيه مستقبالت الجدار الخلفي للبلعوم, تخريش مخاطية املعدة باألدوية أو السموم    :تنبيهات محيطية  -

يشها ) الحصيات البولية والصفراوية, التهاب  أو املواد الكيماوية, تمدد األحشاء البطنية أو انضغاطها أو تخر 

  الزائدة الدودية …الخ (.

  عند تنبيه مركز القياء تحدث الفعاليات الحركية التالية:

  دفع محتوى األمعاء إلى املعدة. •

  تقلص الغار واسترخاء قاع املعدة. •

  استرخاء املصرة املريئية السفلية وجسم املريء. •

  والعضالت البطنية وقذف محتوى املعدة إلى املريء.تقلص عضلة الحجاب الحاجز   •

  زفير عميق مع إغالق لسان املزمار وانفتاح املصرة املريئية العلوية. •

تقلص العضالت الزفيرية واسترخاء عضلة الحجاب الحاجز, مما يؤدي لدفع املواد الطعامية من املريء  •

  طعامية من الفوهتين األنفيتين الخلفيتين. إلى الفم, وكذلك تقلص شراع الحنك ملنع مرور املواد ال

 


