


Położenie krtani



Elementy szkieletu krtani

Chrząstki krtani 

nieparzyste

 Chrząstka 

tarczowata

 Chrząstka 

pierścieniowata

 Chrząstka 

nagłośniowa

Chrząstki krtani  

parzyste

 Chrząstki 
nalewkowate

 Chrząstki 
różkowate

 Chrząstki 
klinowate

Kość gnykowa



Chrząstka tarczowata 
Cartilago thyroidea

 Elementy budowy chrząstki 

tarczowatej krtani

 2 płytki łączące się pod 
kątem tworzącym 
wyniosłość krtaniową

 2 pary rogów- górne i dolne

Róg dolny posiada 
powierzchnię stawową 
pierścieniowatą dla stawu 
pierścienno- tarczowego

 Brzeg górny zrośnięty 
z błoną tarczowo- gnykową

 Brzeg dolny zrośnięty 
z więzadłem pierścienno-
tarczowym



Chrząstka pierścieniowata 
Cartilago cricoidea

 Elementy budowy 

chrząstki pierścieniowatej 

krtani

 Część przednia- łuk

 Część tylna-

płytka z 2 parami 

powierzchni stawowych

 Pow.stawowa nalewkowa 

dla stawu 

pierścienno-

nalewkowego

 Pow.stawowa tarczowa 

dla stawu 

pierścienno- tarczowego



Chrząstka nalewkowata 
Cartilago arytenoidea

 Elementy budowy chrząstki 

nalewkowatej krtani

 Wierzchołek

 Podstawa

 Powierzchnia stawowa 
pierścienna dla stawu 
pierścienno- nalewkowego

Wyrostek głosowy- położony 
przyśrodkowo

Wyrostek mięśniowy-
położony bocznie

 3 powierzchnie

Tylna

 Przednio- boczna

 Przyśrodkowa- ograniczająca 
szparę głośni



Chrząstka nagłośniowa- Cartilago epiglottica

 Chrząstka nagłośniowa-

 Połączona szypułą 
z chrząstką 
tarczowatą

 Błona śluzowa 

pokrywająca chrząstkę
nagłośniową tworzy:

 3 fałdy językowo-
nagłośniowe 
pomiędzy którymi 
znajdują się 2 dołki 
nagłośniowe

 2 fałdy gardłowo-
nagłośniowe

 2 fałdy nalewkowo-
nagłośniowe



Nagłośnia- Epiglottis

 Chrząstka nagłośniowa i 
pokrywająca ją błona śluzowa 
tworzą nagłośnię

 Nagłośnia ukierunkowuje 
przepływ pokarmu i płynów do 
przełyku w czasie aktu 
połykania

 Podczas fonacji pozostaje poza 
strumieniem powietrza 
wydostającym się z krtani, 
biorąc jednak udział w 
kształtowaniu głosek

 Może zasłaniać obraz wnętrza 
krtani przy laryngoskopii

 Ustawienie języka przy 
wymawianiu głosek ooo, eee, 
powoduje ruch nagłośni do 
przodu i dobre uwidocznienie 
fałdów głosowych





Chrząstki Krtani

 Chrząstki różkowate

 Położone na 
wierzchołkach 
chrząstek 
nalewkowatych

 Chrząstki klinowate

 Położone w fałdach 
nalewkowo-
nagłośniowych

 Chrząstki 

trzeszczkowate

 Położone w różnych 
miejscach, m.in.
w więzadłach krtani



Połączenia chrząstek krtani

 Połączenia między chrząstkami krtani a 

sąsiednimi strukturami (poprzez więzadła 

i mięśnie zewnętrzne krtani, które mają swe 

przyczepy na szkielecie krtani i sąsiednich 

strukturach)

 Połączenia między chrząstkami krtani

 Połączenia stawowe

 2 Stawy pierścienno- nalewkowe

 2 Stawy pierścienno- tarczowe

 Połączenia więzadłowe



Mięśnie zewnętrzne przyczepiające się 
do szkieletu krtani

 Mięsień zwieracz gardła dolny

 Mięśnie podgnykowe: 

 m.mostkowo- tarczowy

 m.tarczowo- gnykowy

3. Mięsień
tarczowo- gnykowy

2. Mięsień mostkowo-

tarczowy



Znaczenie mięśni zewnętrznych krtani
Mięśnie zewnętrzne krtani zmieniają położenie krtani  unosząc ją 

lub obniżając

M. Zwieracz gardła dolny i M.tarczowo- gnykowy unoszą
krtań podczas ruchów łykania. Dzięki temu ruchowi 

nagłośnia zostaje uciśnięta przez nasadę języka, pochyla się 
ku dołowi i jak „klapka” zamyka wejście do krtani w czasie 

przechodzenia kęsa pokarmu przez gardło



Połączenia chrząstek 
krtani

 Połączenia więzadłowe 

między chrząstkami 

krtani a sąsiednimi 

strukturami

 Błona tarczowo-

gnykowa

 Więzadło 

pierścienno-

tchawicze

 Więzadła 

językowo-

nagłośniowe 

 Więzadło 
gnykowo- nagłośniowe



Połączenia  stawowe chrząstek 
krtani

Staw 

pierścienno- tarczowy

 Powierzchnie stawowe

 Róg dolny chrząstki 
tarczowatej

 Pow.stawowa  tarczowata 
chrząstki pierścieniowatej

 Ruch chrząstki 

tarczowatej względem 

chrząstki pierścieniowatej  

powoduje zwiększenie 

napięcia więzadeł
głosowych rozpiętych 

między chrząstką
tarczowatą a chrząstkami 

nalewkowatymi



Połączenia  stawowe chrząstek 
krtani

Staw pierścienno-

nalewkowy

 Powierzchnie stawowe

 Podstawa  chrząstki 
nalewkowatej

 Pow.stawowa  nalewkowata 
chrząstki pierścieniowatej

 Ruchy przywodzenia 

i odwodzenia 

oraz

obrót na zewnątrz 

i do wewnątrz 

chrząstki nalewkowatej



 Ruch przywodzenia 

chrząstki nalewkowatej  

połączony z obrotem do 

wewnątrz  zwężenie 

szpary głośni i napięcie 

więzadeł głosowych

 Ruch odwodzenia 

chrząstki nalewkowatej  

połączony z obrotem na 

zewnątrz  poszerzenie 

szpary głośni 

i rozluźnienie więzadeł
głosowych

Staw pierścienno- nalewkowy



Połączenia  więzadłowe chrząstek 
krtani

 Więzadło 

tarczowo-

nagłośniowe

 Stożek sprężysty

 Więzadło głosowe

 Więzadło 

pierścienno-

tarczowe

 Błona czworokątna

 Więzadło 

przedsionkowe



Połączenia  więzadłowe 
chrząstek krtani

Stożek sprężysty

 Przebieg

 Od pow.wewnętrznej kąta 

chrząstki tarczowatej, 

wzdłuż górnego brzegu 

chrząstki pierścieniowatej

do wyrostka głosowego 

chrząstki nalewkowatej

 Górny brzeg stożka 

sprężystego to więzadło 

głosowe rozpięte między 

wyrostkiem głosowym 

chrząstki nalewkowatej

a 

chrząstką tarczowatą



Połączenia  więzadłowe chrząstek 
krtani

 Przedni brzeg stożka 

sprężystego to więzadło 

pierścienno- tarczowe 

rozpięte między łukiem 

chrząstki 

pierścieniowatej 

a chrząstką tarczowatą.

 Zabieg udrożnienia dróg 

oddechowych przez 

przecięcie więzadła 

pierścienno- tarczowego 

(stożka sprężystego) 

to koniotomia 

(konikotomia)



Połączenia więzadłowe chrząstek 
krtani

Błona 

czworokątna

 Przebieg

 Od pow.wewnętrznej 
chrząstki tarczowatej 
i nagłośniowej wzdłuż 
fałdu nalewkowo-
nagłośniowego do 
chrząstki 
nalewkowatej

 Dolny brzeg błony 

czworokątnej to więzadło 

przedsionkowe rozpięte 

między chrząstką
nalewkowatą a 

tarczowatą



Połączenia  więzadłowe chrząstek 
krtani

 Stożki sprężyste stanowią
podłoże błony śluzowej jamy 

podgłośniowej krtani

 Więzadła głosowe stanowią
podłoże fałdów głosowych- plica 

vocalis (strun głosowych 

prawdziwych)

 Błony czworokątne stanowią
podłoże błony śluzowej 

przedsionka krtani

 Więzadła przedsionkowe 

stanowią podłoże fałdów 

przedsionkowych- plica 

vestibularis (strun głosowych 

rzekomych)



Jama krtani
Podział jamy krtani

 Przedsionek krtani 

(jama górna krtani)

 Od wejścia do krtani 
do poziomu fałdów 
przedsionkowych

 Jama pośrednia krtani

 Od poziomu fałdów 
przedsionkowych 
do poziomu fałdów 
głosowych

 Jama podgłośniowa 

(jama dolna krtani)

 Od poziomu fałdów 
głosowych do poziomu 
dolnego brzegu chrząstki 
pierścieniowatej



Jama krtani

Przedsionek krtani 

(jama górna krtani)

 Ograniczenia wejścia 

do krtani

 Górny brzeg nagłośni, 

2 fałdy nalewkowo-

nagłośniowe, wcięcie 

międzynalewkowe

 Ściany

 Pow.wewnętrzna 

chrząstki nagłośniowej i 

błona czworokątna 

pokryte błoną śluzową

 Granica dolna

 Fałdy przedsionkowe



Jama krtani

Jama pośrednia krtani

 Ograniczenia

 Od góry-
fałdy przedsionkowe

 Od dołu-
wargi (fałdy) głosowe

 Pomiędzy fałdem 

przedsionkowym 

a wargą głosową
znajduje się
kieszonka krtaniowa 

przechodząca ku górze 

w woreczek krtaniowy 



Jama krtani

Jama pośrednia krtani

 Warga głosowa

 Tworzą ją mięsień głosowy

(część mięśnia tarczowo-

nalewkowatego), 

więzadło głosowe (część 

stożka sprężystego) 

i pokrywająca je błona 

śluzowa (fałd głosowy)

 Obie wargi głosowe 

tworzą głośnię (glottis)

odpowiedzialną
za wydawanie głosu



Jama krtani

Szpara głośni

 Część przednia 

(międzybłoniasta)

 Położona między

fałdami głosowymi

 Część tylna 

(międzychrzęstna)

 Położona między

chrząstkami 

nalewkowatymi



Manewr (zabieg) Heimlicha



Jama krtani

Jama podgłośniowa 

(jama dolna krtani)

 Ograniczenia

 Od poziomu fałdów 

głosowych do poziomu 

dolnego brzegu 

chrząstki 

pierścieniowatej

 Ku dołowi 

przechodzi 

w tchawicę

 Ściany

 Stożek sprężysty  

pokryty błoną śluzową

 Płytka chrząstki 

pierścieniowatej





Błona  śluzowa jamy krtani

Właściwości błony śluzowej 

krtani

 Błona podśluzowa 

przedsionka krtani jest 

bardzo wiotka i łatwo ulega 

obrzękowi zamykając 

powietrzu dostęp 

do krtani i do dolnych dróg 

oddechowych

 Zabiegiem udrażniającym 

drogi oddechowe jest 

koniotomia (nacięcie ściany 

krtani poniżej szpary głośni)





Błona  śluzowa jamy krtani
Cechy błony śluzowej krtani

 Błona śluzowa krtani pokryta jest nabłonkiem wielorzędowym 

migawkowym, wydzielina gruczołów śluzowych obecnych w 

błonie śluzowej przedsionka krtani nawilża fałdy głosowe

 Nabłonek wielowarstwowy płaski pokrywa brzeg wejścia do 

krtani i fałdy głosowe. W obrazie laryngoskopowym fałdy 

głosowe są jaśniejsze niż otaczająca je       różowa śluzówka 

ponieważ pod w/w nabłonkiem nie ma  naczyń krwionośnych i 

błony podśluzowej, co kontrastuje z otaczającą, dobrze ukrwioną, 
błoną śluzową







Budowa wargi głosowej w aspekcie 
wytwarzania głosu o zmiennych właściwościach

 Budowa czynnościowo-

strukturalna wargi głosowej 

uwzględnia:

 Warstwę zewnętrzną- nabłonek 

wielowarstwowy

 Warstwę środkową- blaszkę 

właściwą, odpowiadającą 

więzadłowi głosowemu

z 3 warstwami

 luźnej tkanki łącznej 

(przestrzeń Reinkego),

 włókien sprężystych 

(elastynowych),

 włókien kolagenowych

 Warstwę wewnętrzną- mięsień 

głosowy





Budowa wargi głosowej w aspekcie 
wytwarzania głosu o zmiennych właściwościach

 W czasie wibracji fałdów 

głosowych wzajemne 

sprzężenie między 

poszczególnymi warstwami 

jest bardzo małe (niska 

częstotliwość dźwięku), lub

bardzo duże (wysoka 

częstotliwość dźwięku)

 Kombinacja cech 

mechanicznych 3 warstw 

wargi głosowej determinuje 

rodzaj wibracji fałdu 

głosowego i rodzaj 

wydawanego dźwięku



Proces fonacji

 W procesie fonacji współdziałają 

następujące mechanizmy:

 Wytworzenie podmuchu powietrza o wysokim 

ciśnieniu w podgłośniowym zbiorniku 

powietrza (płuca)

 Sprawne funkcjonowanie mechanizmu 

drgającego, powodującego rytmiczne 

zamykanie i otwieranie szpary głośni (krtań)

 Wzmocnienie wytwarzanego w krtani dźwięku 

przez przestrzenie rezonacyjne klatki 

piersiowej, gardła, jamy ustnej i nosowej



Proces fonacji
 W początkowym etapie fonacji fałdy głosowe zbliżają się do siebie i głośnia 

się zamyka

 Przepływ powietrza  z płuc jest zatrzymany i wzrasta jego ciśnienie 
podgłośniowe

 Pod wpływem wzrastającego ciśnienia podgłośniowego dochodzi do 
stopniowego rozdzielenia fałdów głosowych (od dołu ku górze), co kończy się 
całkowitym otwarciem szpary głośni i przepływem powietrza przez krtań

 Dzięki sprężystości tkanek tworzących fałdy głosowe w czasie gdy ich górne 
części się rozdzielają dolne już zaczynają się zamykać, głośnia zostaje 
zamknięta i ponownie wzrasta ciśnienie podgłośniowe powietrza i cykl się 
powtarza

 Szereg faz zwarcia i rozwarcia odpowiednio napiętych fałdów głosowych (tj. 
ich drgania) powoduje naprzemienne zagęszczenia i rozrzedzenia powietrza, 
czyli dźwięk o określonej częstotliwości (głos o określonej wysokości)

 Głos rozbrzmiewa w przestrzeniach ponadkrtaniowych (nasada), gdzie 
podlega przebudowie akustycznej



Mięśnie krtani

Podział topograficzny

 Mięśnie zewnętrzne krtani

 Mięśnie wewnętrzne krtani



Mięśnie krtani
 Podział czynnościowy

 Mięśnie zamykające wejście do krtani (funkcja 

chroniąca drogi oddechowe w czasie 

połykania)

 Mięśnie poszerzające szparę głośni (regulacja 

szerokości szpary głośni podczas oddychania)

 Mięśnie zwężające szparę głośni (regulacja 

szerokości szpary głośni podczas oddychania oraz funkcja 

chroniąca drogi oddechowe przed zakrztuszeniem)

 Mięśnie zmieniające napięcie więzadeł 

głosowych (aktywne w czasie fonacji, 

napięcie fałdów głosowych → wysokie dźwięki,
rozluźnienie fałdów głosowych → niskie dźwięki 



Mięśnie okolicy wejścia 
do krtaniMięsień tarczowo- nagłośniowy

 Przyczepy

 Wewnętrzny kąt blaszki chrząstki 
tarczowatej i nagłośnia

 Czynność

 Pociąga górny brzeg 
nagłośni do tyłu i ku dołowi

Mięsień nalewkowo-

nagłośniowy

 Przyczepy

 Jest przedłużeniem mięśnia 
nalewkowego skośnego, jego 
włókna biegną w fałdzie 
nalewkowo- nagłośniowym

 Czynność

 Pociąga nagłośnię do 
tyłu i ku dołowi



Mięśnie krtani

Mięsień pierścienno- nalewkowy 

tylny 

to jedyny mięsień
poszerzający szparę głośni 

 Przyczepy

 Płytka chrząstki 
pierścieniowatej 
i wyrostek mięśniowy 
chrząstki nalewkowatej

 Czynność

 Obraca chrząstkę 
nalewkowatą na 
zewnątrz i poszerza 
szparę głośni (głęboki 
wdech)

 Jest także aktywny 
przy wytwarzaniu 
bezdźwięcznych głosek 
(np.p, t, k, s, sz), 
powstających bez 
udziału drgań fałdów 
głosowych



Mięśnie krtani

Mięsień pierścienno-

nalewkowy boczny to  

mięsień przywodzący fałd 
głosowy i zwężający  

część międzybłoniastą
szpary głośni 

 Przyczepy

 Łuk chrząstki 
pierścieniowatej i 
wyrostek mięśniowy 
chrząstki nalewkowatej

 Czynność
 Obraca chrząstkę 

nalewkowatą do 
wewnątrz, przywodzi fałd 
głosowy i zwęża część 
błoniastą szpary głośni



Mięśnie krtani

Mięśnie nalewkowe 

skośne 

i mięsień nalewkowy 

poprzeczny zwężają
część międzychrzęstną

szpary głośni 

 Przyczepy

 Płytka chrząstki 
pierścieniowatej 
i wyrostek mięśniowy 
chrząstki nalewkowatej

 Czynność
 Obracają chrząstkę 

nalewkowatą do 
wewnątrz i zwężają 
część międzychrzęstną 
szpary głośni



Mięśnie krtani

Mięsień tarczowo-

nalewkowy rozluźnia fałd 
głosowy i zwęża szparę

głośni

 Przyczepy

 Kąt chrząstki 
tarczowatej 
i pow.boczna 
chrząstki 
nalewkowatej

 Czynność
 Obraca chrząstkę 

nalewkowatą 
do wewnątrz i zwęża 
szparę głośni



Mięśnie krtani

Mięsień głosowy

 Jest wewnętrzną częścią
m.tarczowo- nalewkowego

 Położony w obrębie wargi 

głosowej 

 Części

 Cz.tarczowo-mięśniowa 

 Cz.tarczowo- głosowa 

Przyczepy

 Kąt chrząstki tarczowatej i 

wyrostek głosowy i 

mięśniowy chrząstki 

nalewkowatej

 Czynność

 Zmienia stopień napięcia 

fałdów głosowych



Mięśnie krtaniMięsień pierścienno- tarczowy

 Jest jedynym mięśniem 

zewnętrznym krtani, leży 

na bocznej powierzchni 

krtani

 Przyczepy

 Łuk chrząstki pierścieniowatej 
i płytka chrząstki tarczowatej

 Czynność

 Wykonuje ruchy w stawie 
pierścienno- tarczowym, 
efektem których jest 
przemieszczenie 
chrząstki tarczowatej 
względem 
pierścieniowatej i 
zwiększenie napięcia 
fałdów głosowych



Mięśnie zewnętrzne krtani- mięśnie 
nadgnykowe i podgnykowe

 Przednia część mięśni 

nadgnykowych 

(mm.żuchwowo- gnykowy,  

bródkowo- gnykowy i 

przedni brzusiec mięśnia 

dwubrzuścowego) pociągają
kość gnykową i krtań do góry 

i do przodu.

 W/w mięśnie działają przy 

powstawaniu głosek 

wymagających wysokiego, 

przedniego ustawienia 

języka



Mięśnie zewnętrzne krtani- mięśnie 
nadgnykowe i podgnykowe

 Mm podgnykowe obniżają krtań. Wpływają też na 

ograniczenie ruchomości chrząstki tarczowatej, 

wpływając pośrednio na długość i napięcie fałdów 

głosowych i wysokość głosu

 M.tarczowo- gnykowy unosi chrząstkę tarczowatą , 

zmieniając jej odległość od chrząstki pierścieniowatej 

co wpływa na długość i napięcie fałdów głosowych i 

wysokość głosu

 Zmiana położenia krtani ma miejsce w czasie 

mówienia i śpiewu. Osoby z zaburzeniami głosu mają 

tendencję do przyjmowania wyższej niż normalnie 

pozycji krtani i nadmiernego napinania mięśni nad- i 

podgnykowych



Nerw błędny- X
Jądra nerwów czaszkowych związane 

z nerwem błędnym

 Jądro dwuznaczne- ruchowe

 Jądro grzbietowe nerwu błędnego- przywspółczulne

 Jądro pasma samotnego- smakowe 

i odbierające wrażenia czuciowe (czucie trzewne z 

narządów wewnętrznych)

 Jądro rdzeniowe nerwu trójdzielnego 



Nerw błędny- X

Przebieg

 Wychodzi z czaszki 

przez otwór szyjny 

(foramen jugulare)

 W obrębie szyi 

biegnie w 

przestrzeni 

przygardłowej z 

ż.szyjną wewnętrzną, 

t.szyjną wewnętrzną
i niżej t.szyjną
wspólną

 Wchodzi do otworu 

górnego klatki 

piersiowej



Nerw błędny- X
Przebieg n.X

 Przechodząc do 

klatki piersiowej 

po stronie prawej

krzyżuje 

t.podobojczykową, 
oddając n.krtaniowy

wsteczny prawy

 Po stronie lewej

w klatce piersiowej 

krzyżuje łuk aorty 

oddając n.krtaniowy

wsteczny lewy



Nerw błędny- X
Przebieg n.X

 W klatce piersiowej 

nn.błędne biegną do 

śródpiersia tylnego 

i wzdłuż ściany przełyku 

wytwarzają splot 

przełykowy i następnie 

pnie błędne przedni i 

tylny

 Razem z przełykiem 

pnie błędne przechodzą
przez przeponę do 

j.brzusznej i 

doprowadzają włókna 

przywspółczulne do 

większości narządów 

jamy brzusznej



Nerw błędny- X
 Odcinek głowowy n.X

 Gałąź oponowa- opona twarda dołu tylnego czaszki

 Gałąź uszna- muszla małżowiny usznej, przewód 
słuchowy zewnętrzny, błona bębenkowa

 Odcinek szyjny n.X

 Gałęzie gardłowe- doprowadzają włókna 
do splotu gardłowego unerwiające ruchowo 
mm.gardła i podniebienia miękkiego



Nerw błędny- X

Odcinek szyjny 

n.X

 N.krtaniowy 

górny

 Gałąź 

zewnętrzna-

ruchowa

 Gałąź 

wewnętrzna-

czuciowa

 Część 

krtaniową 

gardła

 Przedsionek 

jamy krtani



Nerw błędny- X
Odcinek szyjny n.X

 Gałęzie sercowe szyjne górne- odchodzą bezpośrednio 

od pnia n.X

 Gałęzie sercowe szyjne dolne- odchodzą od 

n.krtaniowego wstecznego

Unerwiają przywspółczulnie serce



Nerw błędny-X

 N.krtaniowy wsteczny 

prawy odchodzi w miejscu 

skrzyżowania n.X z tętnicą
podobojczykową prawą. 
Biegnie pod tętnicą
podobojczykową. Kieruje 

się do rowka tchawiczo-

przełykowego

 N.krtaniowy wsteczny lewy 

odchodzi w miejscu 

skrzyżowania n.X z łukiem 

aorty. Biegnie pod łukiem 

aorty. Kieruje się do rowka 

tchawiczo- przełykowego

 Nn.krtaniowe wsteczne 

sąsiadują z tarczycą



Nerw błędny-X
Gałęzie 

n.krtaniowego 

wstecznego

 Nn.sercowe 
szyjne dolne

 Gałęzie 
przełykowe

 Gałęzie tchawicze

 Gałęzie gardłowe

 N.krtaniowy dolny



Unerwienie krtani- nerwy błędne

 Za unerwienie krtani 

odpowiadają nerwy 

błędne 

 Każdy z nerwów 

błędnych oddaje 

gałęzie do krtani

 Nerw krtaniowy górny

 Nerw krtaniowy 

wsteczny



Unerwienie krtani

Krtań zaopatrują nerwy 

krtaniowe pochodzące 

z nerwu błędnego

 N.krtaniowy górny

 Gałąź zewnętrzna
Ruchowa- zaopatruje 

mięsień pierścienno-
tarczowy

 Gałąź wewnętrzna
Czuciowa- przebija 

błonę tarczowo-
gnykową i zaopatruje 
błonę śluzową 
przedsionka krtani, 
powyżej szpary głośni



Unerwienie krtani

N.krtaniowy dolny-

gałąź końcowa 

n.krtaniowego 

wstecznego

 Ruchowo- zaopatruje 

wszystkie mięśnie 

wewnętrzne krtani

 Czuciowo- zaopatruje 

błonę śluzową jamy 

podgłośniowej, poniżej 

szpary głośni



Unerwienie krtani

Topografia nerwu 

krtaniowego 

wstecznego

 Po stronie prawej odchodzi 

od n.X w miejscu 

skrzyżowania 

z t.podobojczykową

 Po stronie lewej odchodzi 

od n.X w miejscu 

skrzyżowania z łukiem 

aorty

 Biegnie w rowku tchawiczo-

przełykowym, sąsiadując 

z tarczycą i tętnicą tarczową
dolną



Uszkodzenie nerwu 
błędnego



Badanie neurologiczne nerwów IX i X
 Należy zwrócić

uwagę na jakość
głosu pacjenta

 Należy zapytać
o ew. zaburzenia 

połykania: 

 zakrztuszanie się, 

 dostawanie się płynów 

z gardła do jamy 

nosowej

 Należy ocenić
symetrię
podniebienia 

miękkiego (w 

spoczynku i podczas 

fonacji głoski aaah





Laryngoskopia



Laryngoskopia

Spokojne oddychanie Silny wdech

Fonacja 

(mowa dźwięczna)

Szept 

(mowa bezdźwięczna)



Laryngoskopia

Silny wdech

Fonacja 

(mowa dźwięczna)
Szept 

(mowa bezdźwięczna)



epiglottisepiglottis

Epiglottic 

vallecule



Arytenoid 

cartilage

Thyroid 

cartilage

Infrahyoid 

muscles
Thyroarytenoid and 

vocalis muscles

Rima glottidis



cricoid cartilage

Thyroid 

cartilage

laryngopharynx

Retropharyngeal 

space

Longus colli muscle



Unaczynienie krtani

 T.krtaniowa górna-

gałąź t.tarczowej 

górnej odchodzącej z 

t.szyjnej zewnętrznej

 T.krtaniowa dolna-

gałąź t.tarczowej 

dolnej odchodzącej 

z pnia tarczowo-

szyjnego- gałęzi 

t.podobojczykowej



Topografia krtani

Krtań leży w przestrzeni 

środkowej szyi sąsiadując:

 Ku tyłowi ściana tylna 

z częścią krtaniową gardła

 Z przodu wyniosłość
krtaniowa z blaszką
przedtchawiczą
i powierzchowną powięzi 

szyi oraz węzłem chłonnym 

przedkrtaniowym



Topografia krtani
Krtań leży w przestrzeni 

środkowej szyi 

sąsiadując:

 Powierzchnia przednio-

boczna z mięśniami 

podgnykowymi, 

płatem tarczycy 

i m.zwieraczem gardła 

dolnym

 Brzeg tylny z tętnicą szyjną
wspólną, żyłą szyjną
wewnętrzną i nerwem 

błędnym



Część szyjna tchawicy
 Położenie

 Leży w przestrzeni 
środkowej szyi, 
rozpoczyna się na wys. 
C6- C7

 Topografia

 Z przodu sąsiaduje z 
węziną tarczycy, splotem 
żylnym tarczowym 
nieparzystym 
i mięśniami 
podgnykowymi

 Z tyłu z przełykiem 
i nerwami krtaniowymi 
wstecznymi

 Bocznie z płatami  
tarczycy i powrózkiem 
naczyniowo- nerwowym 
szyi



Część szyjna przełyku

Położenie

 Znajduje się 

w przestrzeni środkowej 

szyi

 Zaczyna się na wys. C6, 

w przedłużeniu części 

krtaniowej gardła

 Na wysokości Th2 

przechodzi w część 

piersiową 



Trachea

Thyroid glandThyroid gland

Esophagus

Left internal jugular 

vein

Left common 

carotid artery

Right longus colli 

muscle



Część szyjna tchawicy





Położenie i 
wielkość krtani

Położenie w stosunku do 

szkieletu zależy od 

wieku i płci

 U kobiety i u dzieci
 C3- C6

 U mężczyzny

 C4- C7

 Ostateczne położenie 

krtań zdobywa po 7 r.ż. 
lub w okresie 

dojrzewania płciowego

 Wielkość krtani jest 

zmienna osobniczo co 

tłumaczy indywidualne 

różnice brzmienia głosu



Położenie krtani
Położenie w stosunku do szkieletu zależy od 

wieku i płci

 U noworodka

 Górny brzeg- C2, dolny brzeg- C3-C4

 U noworodka krtań jest 

położona wyżej i nagłośnia 

znajduje się powyżej poziomu 

podniebienia miękkiego. 

Dlatego noworodek może 

jednocześnie ssać i oddychać. 
Płynny pokarm spływa wzdłuż
krtani nie zagrażając drogom 

oddechowym. W 2 roku życia 

krtań zstępuje do poziomu 

położenia 

charakterystycznego dla 

dorosłych 



Wzrastanie krtani
 Długość szpary głośni u noworodka wynosi 5- 6 mm, w okresie 

kolejnych 3 lat życia następuje szybki wzrost krtani i wydłużenie 
więzadeł głosowych

 Od 5-6 roku życia do okresu pokwitania następuje zahamowanie 
wzrostu krtani. Więzadła głosowe w krtani dziecięcej (10 r.ż.) są 
krótkie (ok. 13- 16 mm) przez co głos dziecięcy ma wysoką 
częstotliwość.

 W okresie pokwitania krtań zaczyna wzrastać szybciej, u płci żeńskiej 
wzrost jest bardziej równomierny i powolny. Więzadła głosowe 
wydłużają się o ok 3-4 mm.

 U płci męskiej w okresie pokwitania wzrost krtani jest większy, 
szybszy i ma charakter skokowy. 

 Gwałtownie wzrasta i uwypukla się chrząstka tarczowata, 
wydłużają się (o 6-10 mm) i pogrubiają więzadła głosowe. W 
efekcie krtań męska jest większa, a dłuższe i grubsze więzadła 
głosowe powodują obniżenie głosu męskiego. 

 Szybkie wzrastanie krtani u chłopców powoduje zjawisko mutacji 
głosu. Głos często załamuje się, przeskakując z niskiego rejestru 
(męskiego) do wysokiego (chłopięcego), często jest chrypliwy i 
szorstki.





Proces fonacji

 W początkowym etapie fonacji fałdy głosowe zbliżają się do siebie i szpara głośni się 
zwęża (skurcz mięśni nalewkowatych zwężą szparę głośni i ok. 0.5- 0.3 sek. poprzedza 
wytwarzanie dźwięku, ok. 0.1 sek. po mm.nalewkowatych aktywują się mm. 
pierścienno- nalewkowe boczne)

 Przepływ powietrza  z płuc jest zatrzymany i wzrasta jego ciśnienie podgłośniowe

 Pod wpływem wzrastającego ciśnienia podgłośniowego dochodzi do stopniowego 
rozdzielenia fałdów głosowych (od dołu ku górze), co kończy się całkowitym otwarciem 
szpary głośni i przepływem powietrza przez krtań (w otwarciu szpary głośni 
współuczestniczą mm. pierścienno- nalewkowe tylne)

 Dzięki sprężystości tkanek tworzących fałdy głosowe w czasie gdy ich górne części się 
rozdzielają dolne już zaczynają się zamykać, głośnia zostaje zamknięta i ponownie 
wzrasta ciśnienie podgłośniowe powietrza i cykl się powtarza

 Szereg faz zwarcia i rozwarcia odpowiednio napiętych fałdów głosowych (tj. ich 
drgania) powoduje naprzemienne zagęszczenia i rozrzedzenia powietrza, czyli dźwięk o 
określonej częstotliwości (głos o określonej wysokości). Napięcie fałdów głosowych 
zależy od czynności mm. pierścienno- tarczowych, tarczowo- nalewkowych i głosowych

 Głos rozbrzmiewa w przestrzeniach ponadkrtaniowych (nasada), gdzie podlega 
przebudowie akustycznej


