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Farinks bölümleri  

Nazofarinks

Orofarinks

Hipofarinks



NAZOFARİNKS

• Ön duvarı nazal septum posterior
kenarı ve koanalar

• Üst ve arka duvar sfenoid tabanı, klivus
ve ilk 2 servikal vertebra

• Alt sınır sert damak-passavant kası 
düzeyinde

• Lateralde süperior konstriktör kaslar

Faringobaziler fasya tarafından kafa 
tabanına sabitlenmiş tübüler şekilli 
fibromüsküler boşluk 



Östaki kanal ostiumu

Rosenmüler

fossa

Torus

tubarius

Nazofarinks anatomisi   



Tensor veli palatini

Longus capitis

Levator veli palatini



Rozenmüller fossa –T1 tümör 



Morgagni sinüsü

•Faringobaziler fasianın duvarın 

posterolateral kesiminde örtmediği alan

•Östaki kanalı ve levator veli palatini kası 

bu aralıktan nazofarinkse uzanır

•Tümörlerin kafa tabanı ve parafaringeal

yayılım yolu



Faringeal mukozal boşluk

Kafa tabanından krikoid

kartilaja kadar uzanır

Klinisyen tarafından

değerlendirilebilen tek alan

Mukoza, Waldeyer halkası,

minör tükrük bezleri, torus

tubarius, farinks ve damak

Kasları içerir

En önemli patolojisi SCC



Faringeal mukozal boşluk

Adenoid hipertrofisi



Nazofarinks lenfatik drenajı 

• Çok yaygın lenfatik 
drenajı vardır

• Retrofaringeal lenf nodu
primer drenaj yeri

• Düzey 2 

• Düzey 3-4-5



ORAL KAVİTE VE OROFARİNKS 

• Sindirim kanalının en üst kısmı 

• Çiğneme ve yutma 

• Konuşma

• İkincil hava pasajı   



Oral kavite-orofarinks sınırları 

• Orofaringeal istmus

• Yukarıda sert damak -yumuşak damak 
bileşkesi 

• Lateralde anterior tonsiller katlantılar

• İnferiorda sirkumvalat papillalar



Oral kavite

• Önde dudaklardan arkada orofaringeal istmusa kadar 
uzanır : iki bölümü vardır 

1. Vestibül : ön ve lateralde dudak ve yanak ve medialde
gingiva ve dişler ile sınırlı boşluk 

2. Gerçek oral kavite



Oral kavite sınırları  

• Önde dudaklar 

• Üstte sert damak

• Altta milohiyoid kası 

• Posteriorda
orofaringeal istmus



Oral kavite kısımları 

• Dudaklar

• Sert damak 

• Üst ve alt alveoler ark ve dişler

• Dilin 2/3 anterior kesimi

• Ağız tabanı

• Gingivobukkal mukoza 

• Retromolar trigon



Dil kasları 

• İntrensek kaslar

-Süperior ve inferior longitudinal
kaslar

-Transvers kaslar

-Vertikal kaslar 

• Ekstrensek kaslar

- Genioglosus

- Hiyoglosus

- Palatoglosus

- Stiloglossus
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Ağız tabanı 



Ağız tabanı 



Sublingual boşluk:

Submandibuler boşluk 

Milohiyoid kas süperomediali
Genioglosus ve geniyohiyoid kası laterali
Ağız tabanı mukozası altı 

Milohiyoid kasın inferiorunda
Digastrik kas ön parçası
Posteriorda sublingual boşluk ve parafaringeal
boşluk ile ilişkili



Retromolar trigon



Ptergomandibuler rafe



Orofarinks kısımları 

• Anterior ve posterior tonsiller
katlantılar

• Yumuşak damak 

• Dilin 1/3 posterior kesimi 

• Palatin ve lingual tonsiller

• Vallekula

• Posterior ve lateral faringeal duvarlar 



Palatin tonsilAnterior tonsiller katlantı palatoglosus kası 

Posterior tonsiller katlantı palatofaringeus kası 



Yumuşak damak 
• Kasları :

• Palatoglossus

• Palatofaringeus

• Levator veli palatini

• Tensor veli palatini

Yutkunma sırasında yumuşak damak yukarı ve 
posteriora yer değiştirerek Pasavant kası ile beraber 
nazofarinks ile orofarinks arasındaki bağlantıyı keser 



Lingual tonsil



HİPOFARİNKS

• Farinksin en alt 
parçası 

• Hipofarinksin 3 
bölümü var:

-Piriform sinüsler

-Posterior ve lateral
faringeal duvar

-Postkrikoid bölge



• Süperiorda hiyoid kemik seviyesi( faringoepiglottik
katlantı)

• İnferiorda krikoid kartilaj bitimi 

Hipofarinks anatomisi 



Piriform
sinüsler



Posterior faringeal duvar  



Postkrikoid bölge



LARİNKS

• Nefes alma

• Konuşma

• Yutkunma



LARİNKS

•Destek iskelet yapısı

•Mukoza ve membranlar

•Yağ içeren boşluklar



Larinks iskeleti 
• Hyoid kemik

• 3 çift ve 3 tek kıkırdak 

Çift kıkırdaklar

-Aritenoid

-Kuneiform

-Kornikulat

Tek kıkırdaklar

-Tiroid

-Epiglot

-Krikoid



Hiyoid kemik 

• Larinksin en üst sınırını oluşturur.

• 3 bölümden oluşur: 

-Ortada gövde bölümü

-Arka ve yukarı uzanan çıkıntılar

• Bazı kişilerde bu komponentler arasında 
seperasyon olabilir.

Hyoid kemik

Hyoid kemik



1. Büyük 
kornu

2. Küçük 
kornu

3. Gövde

Hiyoid kemik 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Gray186.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Gray186.png


Hiyoid kemik 



Larinks kıkırdakları 

• Yaşa, ossifikasyon ve içerdikleri yağlı kemik iliğine bağlı görünümleri 
değişkendir.

• Çocuklarda BT’de yumuşak doku gibi görülür. Adölesan çağ ve sonrası 
ossifiye olmaya başlar. Ossifikasyondaki değişkenlik, en belirgin tiroid 
kartilajdadır. 

• Krikoid ve aritenoidler daha az varyasyon gösterir.

• Epiglot ve aritenoidlerin vokal proçesleri ise ossifiye olmaz.



Epiglot

• Yutma sırasında kapanarak 
larinkse aspirasyonu önleyen 
ossifiye olmayan kartilaj bir 
yapıdır.

• Üst bölümü serbest (suprahyoid 
parça), alt bölümü fiksedir 
(petiol olarak ta bilinir)





Tiroid kıkırdak

• İki laminanın ortada buluşması ile oluşan 
büyük bir kıkırdak yapı şeklindedir.

• Laminaların açısı erkek ve kadında farklılık 
gösterir (adem elması).

• İki adet yukarı doğru (hyoide uzanır), iki adet 
de aşağı doğru (krikoidle eklem yapar) 
çıkıntıları vardır.

• Büyük olması nedeniyle iç laringeal yapıları 
koruma görevi üstlenmiştir.



Tiroid  kartilaj 

Adem  elması       

KADIN ERKEK

Tiroid kıkırdak





Krikoid kıkırdak

1.Anterior ark
2.Posterior lamina 
3.Artikuler faset 





Aritenoid kıkırdak 

• Piramid şeklinde

• Taban, vokal ve muskuler 
proçes denen bölümlerden 
oluşur

• Üst parçası yalancı kordlar 
seviyesinde

• Gerçek kord ise kıkırdağın alt 
bölümü seviyesinde 



Larinksin bölümleri 

• Supraglottik

• Glottik

• Subglottik bölge 



Supraglottik bölge

•Epiglot

•Ariepiglottik fold

•Aritenoidler

•Ventriküler bant (yalancı vokal kord)







Ariepiglottik fold

Mukozanın aritenoid kartilajdan epiglota doğru oluşturduğu katlantı



Yalancı kord

• Büyük bölümü yağdan oluşur

• İki kord arasında ventrikül 
yeralır ki bu yapı da larinksi 
destekleyen iskelet ile mukoza 
arasında bir boşluk yapısındadır.



Yalancı kord



Glottik bölge

•Gerçek vokal kord

•Anterior komissür

•Posterior komissür



• Vokal kordlar önde tiroid kartilaja arkada 
aritenoid kartilaja yapışır

• İç kenarını vokal ligaman yapar

• Geri kalan büyük bir bölümü tiroaritenoid ve 
vokal kastan oluşur

Gerçek vokal kord



Glottik bölge



Bu alan krikoid
kıkırdaktan trakeanın
ilk halkasına kadar 
devam eder

Subglottik bölge



Larinks lenfatik drenajı

• Supraglottik bölge : 

-Düzey 2 ve 3

• Glottik bölge: 

-Lenfatik yok

• Subglottik bölge:

-Düzey 6 ve 3


