NASADA- budowa i funkcje.
opracował: dr hab. Maciej Gallas

Nasada jest to zbiorcza nazwa, która obejmuje trzy elementy aparatu głosowego:
-gardło
-jamę ustną
-jamę nosową

Można powiedzieć, że tą nazwą określamy wszystkie przestrzenie akustyczne, znajdujące się powyżej fałdów
głosowych.

NASADA

Z punktu widzenia emisji głosu możemy wyznaczyć dwie podstawowe funkcje NASADY:
-artykulacja
-wzmocnienie rezonansowe
Pojęcie artykulacji jest bardzo szerokie, na użytek emisji głosu będziemy pod tym pojęciem rozumieli proces
tworzenia mowy, czyli konkretnych głosek a z nich następnie, wyrazów i całych zdań.
Pomocny filmik: https://www.youtube.com/watch?v=vYMxPxEhOmM
Pod pojęciem wzmocnienia rezonansowego należy rozumieć amplifikację (wzmocnienie) akustycznej siły głosu
krtaniowego, która to tworzy się dzięki fizycznemu zjawisku rezonansu. podczas przejścia fali dźwiękowej poprzez
przestrzenie akustyczne nasady- zagadnieniem rezonansu, jako zjawiskiem fizycznym zajmę się podczas kolejnego
wykładu.
Budowa anatomiczna nasady:
GARDŁO- jama maczugowatego kształtu, długości 13-14 cm. szer. 4-5 cm. Największą szerokość uzyskuje na
wysokości kości gnykowej, zwęża się mocno w kierunku dolnym.

Część nosowa
gardła
Część ustna
gardła
Część krtaniowa
gardła

Ściana gardła jest zbudowana z 4 warstw:
- błona śluzowa,
- błona podśluzowa,
- błona mięśniowa zbudowana z mięśni poprzecznie prążkowanych
- błona zewnętrzna zbudowana z tkanki łącznej.
Gardło składa się z trzech części:
-część górna- nosowa (kolor pomarańczowy na ilustracji)
-część środkowa- ustna (kolor różowy na ilustracji)
-część dolna- krtaniowa. (kolor niebieski na ilustracji)

Granicę między częścią górną i częścią środkową stanowi podniebienie miękkie, posiadające zdolność ruchu, czym
oddziela część nosową gardła od części ustnej gardła. Zdolność poruszania się miękkiego podniebienia jest
kluczowa dla proces kierowania wydychanego powietrza a zatem i fali dźwiękowej, odpowiednio do jamy ustnej
lub do jamy nosowej (obydwie drogi mają swoje konsekwencje w zakresie emisji głosu)

1. Część nosowa gardła: jama otwarta ku części dolnej gardła, w ścianie przedniej znajdują się nozdrza tylne
łączące gardło z jamą nosową. Na ścianie bocznej znajdują się ujścia trąbki słuchowej (Eustachiusza).

Na styku powierzchni górnej i tylnej części nosowej gardła znajduje się skupienie tkanki limfatycznej- trzeci
migdał (w wypadku przerostu tkanki limfatycznej trzeci migdał zatyka nozdrza tylne i ujście trąbki Eustachiusza i
uniemożliwia pełne oddychanie przez nos oraz upośledza słuch).

2. Część ustna gardła: ku przodowi łączy się z jamą ustną, granica: od góry- łuk podniebienno- gardłowy; od dołupodstawa języka. Po obu stronach części ustnej gardła występują migdałki podniebienne. Część ustną gardła
jesteśmy w stanie samodzielnie obserwować w lusterku.

Część ustna gardła

3. Część krtaniowa gardła: z boku od wejścia do krtani znajduje się zachyłek gruszkowaty (jest to miejsce gdzie
najczęściej dochodzi do utknięcia jedzenia lub ciał obcych. Jeśli ten obszar zostanie kontuzjowany, np. rybią ością,
może dawać wrażenie zalegania żywności w gardle).

zachyłek gruszkowaty

Funkcje gardła: poprzez prace mięśni (dźwigaczy i zwieraczy) gardło zmienia swój kształt i umożliwia
artykułowanie poszczególnych głosek oraz stanowi przestrzeń rezonansową.
Napięte podniebienie miękkie (odpowiednio ukierunkowane) stanowi podłoże rezonansowe, silnie drgające pod
wpływem fali dźwiękowej. Umożliwia artykulację głosek nosowych oraz mormorando, gdy prąd powietrza
skierujemy do części nosowej gardła. Poprzez zmianę naprężenia mięśni następuje udrożnienie wejścia trąbki
słuchowej i wyrównanie ciśnienia w uchu środkowym.
JAMA USTNA- miejsce artykulacji głosek. Jama ustna otwiera się ku przodowi szparą ustna ograniczoną wargami.

Części jamy ustnej:
1. Wargi: górna i dolna. Powierzchnia zewnętrzna warg pokryta jest skórą, wewnętrzna- błoną śluzową
przechodzącą na dziąsła. Pod błoną śluzową znajdują się gruczoły ślinowe.

Gruczoły ślinowe

W miejscu połączenia warg z dziąsłami w płaszczyźnie środkowej znajdują się fałdy błony śluzowej: wędzidełka.

2. Żuchwa- kość kształtu podkowy, ogranicza jamę ustną od dołu i ma decydujące znaczenie przy kształtowaniu jej
objętości. Połączona z czaszką za pomocą stawu skroniowo- żuchwowego.

Funkcje: poprzez mięśnie umożliwia wykonywanie ruchów związanych z przyjmowaniem i rozdrabnianiem
pokarmów oraz z mową.

3. Policzki- ograniczają jamę ustną po boku. Budowa: skóra, tkanka tłuszczowa, powięź policzkowo- gardłowa,
mięsień policzkowy, warstwa gruczołów policzkowych (śluzowo- surowiczych), błona śluzowa. Na wysokości 2
zęba trzonowego górnego znajduje się ujście ślinianki przyusznej.

Ujście ślinianki
przyusznej
Funkcje: mięsień policzkowy (należy do grupy mięśni mimicznych twarzy) ma duże znaczenie przy formowaniu
kształtu i wielkości jamy ustnej.
4. Podniebienie- ogranicza jamę ustną od góry.
Podniebienie twarde- zrąb kostny tworzą: wyrostki podniebienne szczęki i blaszki poziome kości podniebiennych;
w części przedniej podniebienia błona śluzowa jest ściśle zrośnięta z okostną, w części tylnej między okostną a
błoną śluzową znajdują się gruczoły ślinowe (podniebienne).

Podniebienie miękkie (języczek)- dwa pokłady błony śluzowej (górny i dolny) oraz mięśnie (5 par mięśniowych)
zawarte między nimi. W stanie spoczynku- zwisa swobodnie w dół dotykając nasady języka- oddziela jamę ustną
od gardła Podczas skurczu mięśni ustawia się poziomo dotykając tylnej ściany gardła- oddziela część nosową
gardła od części ustnej gardła.

Dwa skrajne ustawienia
miękkiego podniebienia
5. Okolica podjęzykowa- dno jamy ustnej zawarte między dolną powierzchnią języka a żuchwą. Wyścielona błoną
śluzową, w której znajduje się ślinianka podjęzykowa.

ślinianka
podjęzykowa

Fałd błony śluzowej przechodzący z dna jamy ustnej do języka w części środkowej nazywamy wędzidełkiem
języka.

6. Język- narząd mięśniowy pokryty błoną śluzową. Rozróżniamy: nasadę, trzon i koniuszek. W błonie śluzowej:
kubki smakowe (zmysł smaku), liczne brodawki, skupiska tkanki limfatycznej tworzące migdałek językowy (u
dzieci). Mięśnie wewnętrzne (w obrębie języka) i zewnętrzne pozwalają na skomplikowane i precyzyjne ruchy.

Przy zwartych szczękach język wypełnia niemal całą jamę ustną.

Poprzez swoją ruchomość pozwala na artykułowanie mowy i przesuwanie pokarmu.

JAMA NOSOWA- część wstępna układu oddechowego.
Nos zewnętrzny- trójścienna piramida na szkielecie kostno- chrzęstnym pokryta skórą. Grzbiet, 2 powierzchnie
boczne i podstawa przedzielona częścią błoniastą przegrody nosa.

Jama nosowa- podzielona przegrodą nosa na część prawą i lewą. Łączy się poprzez nozdrza przednie z nosem
zewnętrznym, poprzez nozdrza tylne z gardłem.

Przegroda składa się z: chrząstki przegrody nosa, lemiesza i blaszki pionowej kości sitowej.

Skrzywiona / prosta
przegroda nosowa
W górnym odcinku jamy nosowej leży zachyłek klinowo- sitowy. Do jamy nosowej uchodzą zatoki przynosowe:
szczękowe, czołowe, klinowe i komórki sitowe.
Błona śluzowa jamy nosowej pokryta jest nabłonkiem migawkowym. Ruch migawek przesuwa cząsteczki ku
gardłu.

W jamie nosowej znajdują się gruczoły cewkowo- pęcherzykowe, które zwilżają powietrze.
ZATOKI PRZYNOSOWE: wypustki błony śluzowej, które od jamy nosowej wrastają w otaczające kości.
Pojemność wszystkich zatok: ok.80 cm3 jest dwukrotnie większa niż pojemność jamy nosowej.

1. Zatoka klinowa- znajduje się w trzonie kości klinowej. Ma kształt zbliżony do sześcianu. Pojemność: ok. 3 cm3.

2. Zatoki czołowe- znajdują się w łusce kości czołowej. Wielkość- osobniczo zmienna- od 5-20 cm3 (w sumie).
Prawa i lewa Z.C. przedzielone są przegrodą.

3. Komórki sitowe- znajdują się w błędniku kości sitowej. Występują osobniczo w różnej liczbie. Pojemność
sumaryczna ok. 10 cm3.

4. Zatoki szczękowe- w kształcie trójściennej piramidy w trzonie szczęki. Pojemność 15- 20 cm3 (pojedynczo).

Zatoka szczękowa tworzy zachyłki wchodzące czasem w wyrostek oczodołowy kości podniebiennej lub w
podstawę wyrostka jarzmowego szczęki lub między dwie blaszki wyrostka zębodołowego (korzenie zębów stykają
się z błoną śluzową zatoki szczękowej i możliwe staje się przenoszenie stanów zapalnych korzeni zębowych do
zatoki). W ścianie tylnej zatoki szczękowej biegną nerwy i naczynia zębodołowe górne do zębów trzonowych
górnych.
FUNKCJE NOSA:
1. Oddechowa: powietrze przechodząc przez jamę nosową styka się ze znaczną powierzchnią błony śluzowej, przez
co zostaje oczyszczone, nawilżone i ogrzane.
- oczyszczenie powietrza rozpoczyna się na włoskach u wejścia do jamy nosowej które zatrzymują większe
cząsteczki. Mniejsze cząsteczki zatrzymane zostają na błonie śluzowej jamy nosowej dzięki obecności dużej
warstwy śluzu. Drobinki kurzu i drobnoustroje zostają związane ze śluzem i razem dzięki pracy migawek zostają
przesunięte do gardła i połknięte. Doświadczenia wykazują 50% skuteczność filtracji zanieczyszczeń.
- ogrzanie powietrza zachodzi dzięki promieniowaniu ciepła z krwi krążącej w naczyniach warstwy
podnabłonkowej. Powietrze wdychane miesza się z powietrzem znajdującym się wcześniej w zatokach
przynosowych i tam wcześniej zagrzanym.
- nawilżenie zachodzi dzięki parowaniu wody dostarczonej przez wydzieliny gruczołów śluzowych i surowiczych
oraz wydzielinę gruczołów łzowych. W ciągu doby w nosie wyparowuje ok. 1000ml wody. Proces zachodzi w
zależności od wilgotności powietrza.
2. Węchowa.
3. Obronna- kichanie: występuje w skutek podrażnienia zakończeń czuciowych nerwu trójdzielnego. Umożliwia
gwałtowne usuwanie zanieczyszczeń z wnętrza jamy nosowej.
4. Rezonator głosu: udział jamy nosowej w artykulacji głosek pozwala rozróżnić dźwięki ustne i nosowe. Zatoki
pełnią rolę rezonatorów.

