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    Anatomical Termsیا   اصطالحات اناتومیکی

 positionاصطالحات مربوط بھ موقعیت یا 

ھ ازو صحبت . اناتومی عبارت از مطالعھ ساختمانھای بدن؛ و مجاورت آنھا با ھمدیگرمیباشد در اناتومی این فرضیھ وجود دارد کھ گویا شخصی ک
 این. متوجھ میباشد؛ قرار داردمیشود، در حالت ایستاده طوریکھ نھایات علوی بدن وی بدو طرفش آویختھ بوده و چھره و کف دستانش بجانب پیشرو 

با در نظر داشتن یک شخص درین وضعیت، اعضای مختلف بدن اش را با کمک تعیین پالن ھای ذیل توضیح . وضعیت را حالت اناتومیک میگویند
  :میتوان کرد

ھ از  median sagittal planپالن  وده ک یک پالن عمودی ب
اوی  دو قسمت مس ان را ب دن انس ذرد و ب قسمت متوسط بدن میگ

یم میر د است و چپ تقس ا ھردو . نمای ک ی ھ دری ایی ک الن ھ پ
د؛  یر میکنن ھ آن س وازی ب تھ و م رار داش ط ق الن متوس رف پ ط

paramedian plane ھ نظر . نامیده میشوند ھر ساختمانی ک
د، نظر  بھ یک ساختمان دیگر بھ پالن متوسط نزدیکتر واقع باش

ود ھ میش ر گفت ی ت ی انس اختمان دوم ھ س ر . ب کل ھ ین ش ھ ھم ب
ر ساختمانیکھ ن ظر بھ یک ساختمان دیگر از پالن متوسط دور ت

  .واقع باشد؛ نظر بھ ساختمان دومی وحشی تر گفتھ میشود

plane coronal  الن ا پ ھ ب ت ک ودی اس ی عم الن فرض پ
ھ  ازد 90متوسط زاوی ارت از . درجھ را بس اره دیگر عب ا بعب ی

ھ  دو نیم دن را ب تھ و ب دن گذش پالنی است کھ از قسمت متوسط ب
ر ق ددبراب یم میکن ی تقس  Horizontal or. امی و خلف

transverse plane  د ی میباش عبارت از خطوط فرضی افق
ن  رده وای یم ک انی تقس ای عرض ع ھ ھ مقط ان را ب دن انس ھ ب ک

درجھ را  90زاویھ  coronalو   medianخطوط با پالنھای 
  .میسازد

قب بدن انسان اصطالحات قدامی و خلفی بھ قسمتھای پیشرو و ع
ھ  ودگفت ی . میش دامی و خلف وه ق ای وج تھا ؛ بج مت دس در قس

طالحات  رده  dorsal surfacesو  palmarاص ار ب بک
فلی  وی و س تفاده از وجوه عل میشود؛ و در قسمت پاھا بجای اس

طالحات  رده  dorsal surfacesو  plantarاص ار ب بک
ان دادن  distal و  proximal اصطالحات . میشود جھت نش

د ات میباش ذر نھای اختمان از ج ال. فاصلھ نسبی یک س : طور مث
یا قریبھ بوده و دست نسبت بھ   proximalبازو نسبت بھ ساعد 

  .یا بعیده میباشد  distalساعد 

کھ یعنی سطحی و عمیق  superficial و   deepاصطالحات 
یاعلوی و سفلی برای نشان دادن باال تر یا پایینتر قرار  inferiorو   superiorحات برای نشان دادن فاصلھ یک ساختمان از سطح بدن ؛ و اصطال

  . داشتن یک ساختمان در عضویت بکار میروند

یا داخلی و خارجی برای نشان دادن فاصلھ یک ساختمان از قسمت متوسط یا مرکز یک عضو یا جوف بکار   internal & externalاصطالحات 
  .در خارج آن قرار دارد external carotid arteryدر داخل جوف قحف قرار داشتھ و  internal carotid artery: مثالطور . برده میشوند

طالح   د ipsilateralاص دن میباش ھ ب ین نیم ا ع رف ی ین ط ان دادن ع رای نش اھم . ب پ ب ای چ پ و پ ت چ ً دس ثال ند ipsilateralم . میباش
Contralateral ل است لھ بھ معنای طرف مقاب ال عض لھ   biceps brachii؛ طور مث ا عض طرف راست،  rectus femorisطرف چپ ب
contralateral میباشند.  

Supine position  عبارت از خوابیدن بھ پشت بوده؛ وprone position عبارت از خوابیدنی است کھ چھره بطرف پایین متوجھ باشد.  

BASIC ANATOMY 
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 movementاصطالحات مرتبط با حرکت یا 

د  مفاصل ھیچاز بعضی . مینامنددو یا بیشتر از دو استخوان با ھم یکجا میشوند، مفصل  دران کھرا محلی  ام قحف(حرکت ندارن ین عظ ، )مفاصل ب
د  دود دارن ات مح د ) superior tibiofibular joint(بعضی مفاصل حرک وع حرکت را اجرا میتوانن ھ ھر ن مفصل (و بعضی از مفاصل آزادان

  ).شانھ

  

  

ھ . صورت میگیرد sagittalعبارت از حرکتی است کھ در پالن  flexionتقبض یا  اعد ب دامی س ً تقبض مفصل آرنج سبب نزدیک شدن وجھ ق مثال
ً تقبض یک حرکت قدامی بوده ولی بعضی اوقات میتواند بطرف خلف نیز اجرا . وجھ قدامی بازو میگردد ً در مفصل زانوعموما ا . شود؛ مثال بسط ی

extension بطرف خلف صورت میپذیرد از کردن یا راست نگھداشتن یک مفصل است، کھ اکثراً بمعنای ب .Lateral flexion  عبارت از حرکت
  .است coronalدادن تنھ در پالن 

ا  د ی الن  abductionتبع دن در پ ت از خط متوسط ب ک نھای ارت از دور کردن ی د  coronalعب ا . میباش رب ی ک  adductionتق ارت از ی عب
الن  د coronalحرکت بجانب خط متوسط بدن در پ رب . میباش وده و تق دیگر ب تان از ھم اختن انگش ارت از دور س د عب ا تبع تان دست و پ در انگش
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  .حرکات مربوط شصت یا انگشت بزرگ کمی مغلقتر بوده و در بخش ھای آینده توضیح خواھند شد. نگشتان بھ ھمدیگر میباشدنزدیک ساختن ا

ا ت ودی آن، اطالق میگردد rotationدور ی دن در اطراف محور عم ک قسمت از ب ھ حرکت ی ھ ب ا . اصطالحی است ک دور انسی ی  medialت
rotation  ا دور وحشی ی ارت  lateral rotationعبارت از حرکتی است کھ سبب میشود تا وجھ قدامی عضو بھ طرف انسی قرار بگیرد؛ و ت عب

  . د تا وجھ قدامی عضو بجانب وحشی قرار بگیرداز حرکتی است کھ سبب میشو

Pronation of the forearm د طوریکھ اعد میباش دور انسی س ارت از ت دکف  عب ف متوجھ باش  Supination of the. دست بطرف خل
forearm  عبارت از تدور وحشی ساعد از حالتpronation کف دست متوجھ قدام باشد طوریکھ ,میباشد.  

Circumduction ب بصورت یک سلسلھ میباشدعبارت از مجموعھ حرکات تقبض، بسط ،تبعد ، و تقر.  

Protraction  رو؛ و ب پیش ت بجان ی حرک ب  retractionیعن ھ عق ت ب ی حرک ل (یعن ک در مفص ی ف دامی و خلف ات ق یح حرک رای توض ً ب را اکث
temporomandibular بکار میروند.(  

Inversion انسی متوجھ ساختھ میشود کھ کف پا بطرفعبارت از حرکت پا میباشد، طوری .Eversion  ا حرکت متضاد پا میباشد،طوریکھ کف پ
  .وحشی متوجھ ساختھ میشود بجانب

   asic structuresBا  ساختمانھای اساسی ی

 kinSجلد یا 

ا  epidermisطبقھ سطحی یا : جلد بھ دو طبقھ تقسیم میشود ق ی ھ. dermisو طبقھ عمی ام نسج تحت (توسط صفاق سطحی   Dermisطبق ھ بن ک
  .، با صفاق عمیقھ یا استخوانی کھ در تحت ان قرار دارد، در تماس میباشد)الجلدی نیز یاد میگردد

د رار دارن وازی ق اھم م ای ب ف ھ ً بشکل ردی را والجن اکث اف ک دلھای الی . در طبقھ درم بن
ام  نظم بن ای م ف ھ ن ردی مشھور  lines of cleavage (Langer’s lines)سمت ای

روی . است ا دای وی ی ھ بشکل حلق ودی و در گردن و تن ات بشکل عم این خطوط در نھای
  .قرار دارند

  .ملحقات جلد عبارت از ناخن، فولیکولھای موی، غدوات چربی و غدوات عرقیھ میباشند

  

  

 asciaFصفاق یا 

د، ای. صفاق ھای بدن انسان را میتوان بدونوع صفاق سطحی و عمیق تقسیم کرد رار دارن ھ در تحت آن ق د و عضالت و استخوانی ک ین جل نھا در ب
  .موقعیت دارند

ً حاوی مقادیر وافر شحم میباشد subcutaneous tissueصفاق سطحی یا    .این صفاق طبقھ درم جلد را با صفاق عمیقھ وصل میکند. اکثرا

ک  ارت از ی ھ عب فاق عمیق ج  membranous layerص نس
ور خامت عضالت و دیمنضم میباشد کھ در ض اختمانھا عب گر س

در نھایات صفاق عمیق یک پوش مناسبی را در اطراف . میکند
  عضالت وغیره ساختمانھا ساختھ

از صفاق . طوریکھ سبب ثابت نگھداشتن آنھا در جایشان میشود
ای  عمیقھ یکتعداد پرده ھای فبروزی منشا گرفتھ و در بین گروپھ
ت  ی نھای اختمانھای داخل ا س ت جاھ عضلی داخل شده و در اکثری

ھ  د fascial compartmentرا ب یم مینمای ا تقس واحی . ھ درن
رده و  ب ک خامت کس ق ض فاق عمی لی ص را  retinaculaمفص

وده، و . میسازد ان ب ار در محل ش وظیفھ آنھا ثابت نگھداشتن اوت
ک  ث ی م بحی ھ  pulleyھ ار مربوط ھ اوت د، طوریک ل میکنن عم

د ا حرکت کنن انی در اطراف آنھ در و بطن . بتوانند بھ آس در ص
ازک  رده ن ک پ ً از ی رفا ق ص فاق عمی  areolar tissueص

  .را میپوشاندشان aponeurosisمتشکل است کھ عضالت و 
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  suscleMیا  تعضال

  .عضالت اسکلیتی، عضالت ملسا و عضلھ قلب: عضالت بھ سھ گروپ عمده تقسیم میگردند

 Skeletal Muclesیا   عضالت اسکلیتی

ز  voluntary musclesعضالت ارادی یا  ,بھ این عضالت. عبارت از عضالتی استند کھ سبب بوجود آوردن حرکت در اسکلیت بدن میشوند نی
د. این ھا از الیاف عضلی خط دار ساختھ شده اند. میگویند تھ باش ت میداش دازه . یک عضلھ اسکلیتی دو یا بیشتر از دو نھای رین ان ھ کمت ھ ب ایتی ک نھ

ا  ده میشود originسبب حرکت در عضلھ شده میتواند؛ منشا ی د؛ . نامی ده میتوان دازه سبب حرکت ش رین ان اد ت ھ زی ھ ب ایتی ک ین نھ ا ھمچن از ی ارتک
insertion نامیده میشود.  

  

ام . مینامند bellyقسمت گوشتی عضلھ را بطن یا  روزی بن ای فب تھ ھ یلھ رش ا بوس نھایات یک عضلھ اسکلیتی با استخوان، غضروف، یا لیگامنت ھ
ارتکاز پیدا میکنند  aponeurosisبعضی اوقات عضالت ھموار بوسیلھ یک پرده قوی اما نازک نسج فبروزی بنام . وصل میشوند  tendonوتر 

 .Raphe تری الیاف عضالت ھمواررا میگویند، محل یکجا شدن نھایات و.  

  ساختمان داخلی عضلھ اسکلیتی

ک . با ھم وصل شده اند areolar tissueالیاف عضلی توسط نسج ظریفی بنام  رده و شکل ی لھ ضخامت کسب ک ف در سطح عض این نسج ظری
ام  ھ بن رد ک اد میشود epimysiumپاکت فبروزی را بخود میگی د . ی رار دارن لھ ق ا در داخل عض ا منحرف ب وازی ی لی بشکل م ای عض ف ھ . لی

ا حالت استراحت کم م 3/1یا ½ زمانیکھ یک عضلھ تقلص میکند، طول آن در حدود  اف آنھ ھ الی لھ از عضالت دیگری ک ت عض ن حال یشود؛ دری
ت . موازی با جھت کشش قرار دارند، پیروی میکند درین حالت قدرت حرکت عضلھ بمراتب بیشتر ازان میشود کھ از عضالتیکھ الیاف شان در حال

  .قرار دارند، پیروی کند  obliqueمنحرف یا 
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ت دیگر اس ا ھم وازی ب اف م ند،بطور عضالتیکھ دارای الی
 ,sternocleidomastoideus: مثال عبارت استند از

rectus abdominis,   وsartorius .  

ت  ان بجھ اف ش ا الی ا ی ایبر ھ عضالتیکھ در وقت کشش ف
ام  اد   pinnate musclesکشش منحرف میشوند؛ بن ی

ر  unipennateعضلھ . میشوند ھ وت ی است ک عضلھ ی
لی  اف عض تھ و الی رار داش رف آن ق ک ط داد ی در امت

د  یر میکنن ر س رف ازوت ورت منح لھ (بص د عض مانن
extensor digitorum longus .( لھ عض

bipennate  ز ر آن در مرک ھ وت ت ک ی اس لھ ی عض
ب آن  عضلھ قرار دارد و الیاف عضلی از دو طرف بجان

 bipennateممکن بشکل سلسلھ یی از عضالت ) 1(عضلھ یی است کھ  multipennateعضلھ ). rectus femorisمانند عضلھ (سیر میکنند 
ً الیاف (کھ پھلوی ھمدیگر قرار دارند، باشد  ممکن خود وتر آن در مرکز عضلھ واقع بوده و فایبر ھای ) 2(و یا ) deltoidعضلھ   acromialمثال

  ).tibialis anteriorمانند عضلھ (د عضلی از ھر قسمت عضلھ بطرف وتر متقارب میشون

  تون عضلی، و طرز عملکرد عضالت اسکلیتی

لی  anterior gray hornعبارت ازیک نیورون حرکی در  motor unitیک واحد حرکی یا  ای عض ف ھ ام لی نخاع شوکی میباشد، بھ عالوه تم
ی در  gluteus maximusدر یک عضلھ الیوی بزرگ مانند . کھ توسط ان تعصیب میشوند  د حرک ک واح دارد، ی کھ کنترول حساس ضرورت ن

در مقابل در عضالت کوچک خارج المنشا چشم کھ ضرورت بھ کنترول حساس دارد، یک لیف عصبی . لیف عضلی را تعصیب میکند 200حدود 
  .صرف تعداد کمی از الیاف عضلی را تعصیب میکند

چون لیف ھای عضلی در حال استرخای کامل ویا . این حالت بنام تون عضلی یاد میشود. باشددر ھنگام استراحت ھر عضلھ در حال تقلص قسمی می
  . ھم تقلص کامل میباشند؛ و ھیچ حالت متوسطی وجود ندارد، پس ھمیشھ چند لیف عضلی در داخل یک عضلھ در حالت تقلص کامل میباشند

ً تون عضلی باالی برقراری یک  درجھ کشش ). ___شکل (کھ از دو نیورون متشکل میباشد، استوار است  monosynaptic reflex arcاساسا
 afferentسیاالت عصبی توسط . یاد میشوند تعین میشود tendon spindlesو   muscle spindlesیک عضلھ توسط نھایات حسی کھ بنام 

neuron  ھا بھspinal cord در درانجا این نیورونھا با نیورونھای حرکی کھ . وارد میشوندanterior grey horn  ده و اینپس ش قرار دارند س
وند   efferentسیاالت عصبی توسط اکسون ھای این نیورونھای  انیده میش لی رس ای عض ان . یا حرکی بھ لیف ھ اه در جری ای  pathwayھرگ ھ

ً تون خود را از دست داده و  reflex arcموصلھ یا مرسلھ این  ُل میشود flaccidکدام انقطاع رخ دھد؛ عضلھ فورا لھ . یا ش در  flaccidیک عض
ً سفتی و ارتجاعیت خود را باختھ است، احساس میشود ی رخ داده . وقت لمس کردن مانند یک کتلھ خمیری کھ کامال زودی اتروف در چنین عضالت ب

  .و حجم شان کاھش مییابد

با وجود این، جھت دانستن طرز عملکرد یک عضلھ . بوجود میایدباید بدانیم کھ ھر حرکت، در نتیجھ ھماھنگی در عملکرد تعداد زیادی از عضالت 
  .باید ھر عضلھ را بصورت جداگانھ مطالعھ کنیم
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  :یک عضلھ ممکن بیکی از اشکال ذکر شده ذیل عمل نماید

 یک عضلھ را وقتی شروع کننده حرکت مینامیم کھ خودش بزرگترین عضلھ، ویا عضو گروپ: prime moverشروع کننده حرکت یا  ?
لھ . بزرگترین عضالت مسوول برای اجرای یک حرکت مشخص باشد ً عض ثال ده حرکت دربسط  quadriceps femorisم شروع کنن

 .دادن مفصل زانو محسوب میشود

ی : انتاگونست ? لھ ی ر عض ھ
کھ عملکرد متضاد عملکرد 
ده حرکت  عضلھ شروع کنن
ک  د، ی تھ باش را داش
وب  ت محس انتاگونس

ردد ال . میگ ور مث ط
biceps femoris  ل عم

اد   quadricepsمتض
femoris  ھ را ھنگامیک

د،  ط باش ت بس و در حال زان
د  را میکن ھ . اج ل ازانک قب

ت  ده حرک روع کنن ک ش ی
 .بتواند تقلص کند، انتاگونست باید بھ عین اندازه در حال استرخا باشد؛ کھ این مھم توسط نھی رفلکس عصبی صورت میگیرد

? Fixator ی (ی است کھ بصورت ایزومتریک تقلص میکند عضلھ ی: یا تثبیت کننده ده ول اد ش لی آن زی ون عض طوریکھ از سبب تقلص ت
ل ) سبب بوجود آوردن کدام حرکت نمیگردد رو کاملترعم ت بھت ده حرک د و شروع کنن ت ببخش ده حرکت را تقوی تا منشا عضلھ شروع کنن

ھ وصل میکنند، بشکل عضالت تثبیت کننده تقلص میکنند تا عضلھ یا کمربند شانھ را بھ تن shoulder girdleطور مثال عضالتیکھ . کند
deltoid  منحیث شروع کننده حرکت بتواند باالی مفصل شانھ بھتر عمل کند . 

ھ : synergistتقویت کننده یا  ? ل ازانکھ ب ده حرکت، قب مثال ھای زیادی در عضویت وجود دارند کھ دیده میشود یک عضلھ شروع کنن
برای جلوگیری از .  یش کھ حرکت باید دران اجرا شود برسد، از چندین مفصل دیگر در طول سیر خود عبور میکندمفصل مورد نظر خو

الت  ام عض الت بن خص عض ای مش ین راه، گروپھ ل ب تھ در مفاص ای ناخواس دن حرکتھ ود آم ین  synergistبوج ده و ھم ل ش وارد عم
تقلص میکنند تا مفصل  carpusعظام  extensorو flexorمثال عضالت  طور. مفاصل بین راه را در اثر تقلص خود تقویت میبخشند

 .بتوانند باالی انگشتان دست بھتر عمل کنند  long flexor & extensorبند دست را ثابت نگھدارند، و در نتیجھ عضالت 

ھ . ضالت اطالق میشودباید واضح گردد کھ این اصطالحات در جریان بوجود آوردن یک حرکت مشخص بیک عضلھ یا گروپی از ع ی ک بدین معن
ت  ث تثبی تعداد زیادی از عضالت استند کھ در یک حرکت شروع کننده محسوب میشوند اما در حرکت دیگر انتاگونست بوده ویا در جایی دیگر بحی

  .کننده یا تقویت کننده عمل میکنند

  تعصیب عضالت اسکلیتی

دود  mixed nerveجذع عصبی کھ بیک عضلھ میرسد، یک عصب مختلط یا  ھ درح ی ک دین معن وده ب ی و %  60ب اف آن حرک اف % 40الی الی
د ز موجود میباش وم نی لھ، دران . متباقی حسی میباشند، ودر بین آن یکتعداد الیاف سیمپاتیک اوتون ق عض ً متوسط وجھ عمی ا عصب در قسمت تقریب

ً نزدیک کنار عضلھ میباشد ام . داخل میگردد کھ اکثرا اد میگردد motor pointمحل دخول عصب بن ی ی ا نقطھ حرک ام دخول . ی م در ھنگ ن نظ ای
  .کمک میکند تا عضلھ بتواند با کمترین مزاحمت در کار جذع عصبی، تقلص و حرکت کند

 Smooth Musclesیا   عضالت ملساء

عضالت ملساییکھ در وجھ داخلی . میباشندعبارت از حجرات طویل دوک مانندعضلی کھ بشکل بندلھا یا صفحات در جوار ھمدیگر قرار گرفتھ اند، 
د ات کمک میکنن ھ قن ات و تخلی د . تیوبھا یا قناتھای عضویت قرار دارند، در اثر تقلص خویش در بیرون راندن محتوی ده مانن ره کنن ای ذخی در اعض

ت ان آھس ص ش ند، طوریکھ تقل ره خورده میباش م گ ا ھ نظم و ب دن مثانھ و رحم، الیاف عضالت ملسا بشکل غیر م ارج ران وده و در خ دار ب ھ و دوام
ازی . محتوی این اعضا کمک میکنند ھ رول ب زرگ کردن قطر اوعی وده و در خورد و ب در جدار اوعیھ خون، الیاف عضالت ملسا بشکل حلقوی ب

  .میکنند

 Cardiac Muscleیا  عضلھ قلبی

ا بشکل . نیز یاد میگردد myocardiumعضلھ قلب از الیاف عضلی مخطط ساختھ شده کھ بنام مایوکاردیوم  ل دارد ت ادتر تمای الیاف عضلی آن زی
ک و خود بخودی را دارد. حلقات و دور خوردگی ھا قرار بگیرند ام . عضلھ قلب قابلیت تقلص ریتمی ی، بن لھ قلب اف مخصوص عض داد از الی یکتع

  . یاد میشوند conduction system of the heartسیستم ھدایتی قلب یا 

  . سط الیاف اوتونوم کھ در عقده ھای سیستم ھدایتی و خود مایوکاردیوم ختم میشوند، تعصیب میگرددعضلھ قلب تو
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 Jointsیا  مفاصل

ھ . محلی کھ دو یا بیشتر از دو استخوان باھم مالقی میشوند، ممکن حرکت داشتھ ویا نداشتھ باشد، بنام مفصل یاد میگردد اجی ک ھ انس مفاصل نظر ب
ً مفاصل فبروزی، غضروفی، و مفاصل ساینوویال: وجود میداشتھ باشند، طبقھ بندی میشونددر بین استخوانھا    .مثال

 Fibrous Jointsیا   مفاصل فبروزی

در چنین مفاصل سطوح مفصلی عظام توسط نسج فبروزی با ھمدیگر یکجا شده اند؛  از ھمینرو حرکات 
ند ل اجرا میباش ھ . خیلی محدودی درین مفاصل قاب وط ب ن مفاصل مرب دن حرکت در ای درجھ بوجود آم

رده است م وصل ک ا ھ ھ قحف،. طول الیاف کوالجنی میباشد کھ استخوانھا را ب ام قب ین عظ و  مفاصل ب
  .از جملھ مثالھای اینگونھ مفاصل میباشند inferior tibiofibular مفصل 

 Cartilaginous Joints یا   مفاصل غضروفی

یم کرد دوگروپ تقس ی : این مفاصل را میتوان ب انوی  primaryمفاصل اول . secondaryو مفاصل ث
تھ یی از غضروف یک مفصل اولی غضروفی مفصلی است کھ دران عظام توسط یک صفحھ یا یک رش

دن . ھیالین با ھمدیگر وصل شده باشند ا ش وان ازمحل یکج  diaphysisو  epiphysisبطور مثال میت
لع اول و  ین ض ل ب ان از مفص د؛ و ھمچن ال رش تخوانھای در ح امبردmanubrium sterniاس . ، ن

  .ھیچگونھ حرکت ممکن نمیباشد primaryدرمفاصل غضروفی 

ل ام توسط یک صفحھ یک مفصل غضروفی ثانوی مفص ھ دران عظ م  fibrocartilageی است ک ا ھ ب
ده است انیده ش ین . یکجا شده باشند؛ طوریکھ سطوح مفصلی عظام توسط یک طبقھ نازک از غضروف ھیالین پوش وان از مفاصل ب ال میت ث مث بحی

  .اجرا است درین گونھ مفاصل فقط یکتعداد حرکات محدود قابل. نام برد symphysis pubisجسم فقرات  و 

 Synovial Jointsیا  مفاصل سینوویال

درین نوع مفاصل سطوح مفصلی 
ازک  ھ ن ک طبق ط ی ام توس عظ
ده و  انیده ش غضروف ھیالین پوش
این سطوح از ھمدیگر توسط یک 

ام  وف بن  synovial cavityج
داشتن این ساختمان . جدا میشوند 

سبب میشود کھ درینگونھ مفاصل 
ھ  ورت آزادان ادی بص ات زی حرک

ردد را گ لی از . اج وف مفص ج
اینوویال  ای س ط غش ل توس داخ
ای  ھ غش ت؛ ک ده اس رش گردی ف
طح  ک س ای ی ار ھ ذکور از کن م
ر  طح دیگ ای س ار ھ لی بکن مفص

 Synovial. مفصلی امتداد دارد
membrane ارج بو یلھ از خ س

ام  روزی بن م فب ای محک ک غش ی
ت  ت و محافظ ول تقوی کپس

ردد ام . میگ لی عظ طوح مفص س
. لشم ساختھ میشود، کھ این مایع توسط غشای ساینوویال تولید میگردد synovial fluidدر داخل مفصل توسط یک مایع لزوجی بنام مایع مفصلی یا 
ً مفصل زانو،ساختمانھای ساختھ شده است، در بین سطوح  fibrocartilageقرص مانند و یا لوزی مانند کھ از  دربعضی از مفاصل ساینوویال مثال

  . میگویند articular discsبھ این ساختمانھا قرص بین المفصلی یا . مفصلی عظام قرار میداشتھ باشد

Fatty pads اینوویال و کپسول فب ای س ین غش اینوویال در ب دیا بالشتک ھای شحمی در بعضی از مفاصل س تھ باش رار میداش م ق ا عظ . روزی وی
  .نام برد  hip jointبعنوان مثال میتوان از مفاصل زانو و 

رفتن دو  shapeدرجھ اجرا کردن حرکت در یک مفصل ساینوویال، بوسیلھ  رار گ م ق ل ھ د، در مقاب یا شکل عظامیکھ در تشکل مفصل سھم دارن
ً ران در ھنگام تقبض مفصل ح(ساختمان اناتومیکی  رد -رقفیمثال رار میگی روزی )فخذی ،در برابر جدار قدامی بطن ق ای فب ت لیگامنتھ ، و موجودی

ھ . کھ عظام را با ھم وصل میکند، تعیین میگردد م ک ای مھ ً در خارج از کپسول قرار میداشتھ باشند؛ ولی در زانو یکتعداد لیگامنتھ لیگامنت ھا اکثرا
  .کپسول مفصلی قرار دارند  یاد میشوند، در داخل cruciate ligamentsبنام 

  .مفاصل ساینوویال از نظر چگونگی تنظیم سطوح مفصلی آن، و نوعیت حرکاتیکھ ممکن است درانھا اجرا شود، صنف بندی میشوند
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  مفاصل ھموار یاplane joints :ھموار میباشند؛ و این بھ عظام اجازه میدھ ً د درین نوع مفاصل سطوح مفصلی متقابلھ ھموار یا تقریبا
 .acromioclavicular joint و   sternoclavicular jointمثالھای مفاصل ھموار عبارتند از. کھ بھ آسانی روی ھمدیگر بلغزند

  مفاصل دستگیره مانندhinge joints : این مفاصل
شکل دستگیره دروازه را داشتھ و دران حرکات تقبض 

د را میباش ل اج ط قاب ج، . و بس ل آرن ای آن مفص مثالھ
 .زانو، و مفصل بند پا میباشد 

  ا ی ی ل : pivot jointsمفاصل چرخش ن مفاص دری
ھ  ک حلق ط ی ز، توس تخوانی درمرک ھ اس ک چرخ ی

bony-ligamentous  درین نوع . احاطھ شده است
. است rotationمفاصل یگانھ حرکت ممکن، تدور یا 

ل  ای آن مفص  superiorو  atlantoaxialمثالھ
radioulnar joint ندمیباش. 

  دیلر وع : Condyloid jointsمفاصل کان ن ن دری
فی  طح وص ا دو س دب ب فی مح طح وص ل دو س مفاص

وند ل میش ر مفص د، . مقع ط، تبع بض، بس ات تق حرک
را  ل اج ل قاب ن مفاص دور دری م ت دازه ک ھ ان رب و ب تق

ت ل . اس ای آن را مفاص مثالھ
metacarpophalangeal  و
interphalangeal joints  میسازند. 

 ل ا  مفاص وی ی ن : ellipsoid jointsبیض دری
ک  ا ی دب، ب وی مح لی بیض طح مفص ک س ل ی مفاص

ود ل میش ر مفص وی مقع لی بیض طح مفص ن . س دری
ر ممکن است وع مفاصل غی ن ن دور دری ت ت ی حرک وع . مفاصل حرکات تقبض، بسط، تبعدو تقرب قابل اجرا بوده ول ن ن ال خوب ای مث

 .مفاصل، مفصل بند دست میباشد 

  ا مفاصل زین ن مفاصل : saddle jointمانند ی دری
ده و  ی ش م مالق ا ھ ر ب دب و مقع لی مح طوح مفص س

د اطر میاورن . منظره یک زین را باالی پشت اسپ بخ
د از  د عبارتن را میگردن ل اج ن مفاص ھ دری حرکاتیک

وع . تقبض، بسط، تبعد، تقرب و تدور ال اینن بھترین مث
ل  ل، مفص ت  carpometacarpalمفاص انگش

 .د شصت میباش

 روی ل ک ا  -مفاص روی ی  ball & socketحف
joints : ک کل ی روی ش ل راس ک ن مفاص دری

استخوان، با حفره یا فرورفتگی در راس یک استخوان 
ادی را در . دیگر مفصل میشود ن مفاصل آزادی زی ای

بض،  ات تق ی حرک د؛ یعن ھ میکنن ات تجرب اجرای حرک
بسط، تبعد، تقرب،تدور انسی، تدور وحشی، و حرکت 

ا دا ل ی راف مفص روی در اط  circumductionی
د ده میتوانن را ش ل اج ن مفاص انھ و . دری ل ش مفاص

 .مثالھای خوب این نوع مفاصل استندفخذی  -حرقفی

  ثبات در مفاصل

شکل، ) 1: (ثبات یک مفصل باالی سھ فکتور مھم استوار میباشد 
اندازه، و چگونگی قرار گرفتن سطوح مفصلی در برابر یکدیگر؛ 

ا؛ ) 2( رار ) 3(لیگامنتھ ل ق راف مفص التیکھ در اط ون عض ت
  .دارند

  سطوح مفصلی ?

روی اختمان ک ی -س ل حرقف لی در مفص طوح مفص روی س  -حف
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ازی آنھا  mortiseفخذی، و تنظیم   ات مفاصل رول ب لی در ثب ان دادن اینکھ چطور شکل سطوح مفص رای نش در مفصل بند پا، مثالھای خوبی ب
ند د، میباش رده میتوانن ا اینکھ رول . ک تھ و ی یچ رول نداش لی ھ ان شکل سطوح مفص ات ش ھ در ثب د ک ز وجود دارن ال مفاصل دیگری نی در عین ح

ً مفاصل    .، و مفصل زانوacromioclavicular ، calcaneocuboidناچیزدارند؛ مثال

  لیگامنت ھا ?

ا  لیگامنتھای فبروزی ن لیگامنتھ از حرکات بیش از حد در مفاصل جلوگیری میکنند ، اما اگر کشش برای یک مدت زمان طوالنی ادامھ پیدا کند، ای
را میسازند، بھ خودی خود  arches of the footطور مثال لیگامنتھای مفاصل بین عظامیکھ قوس ھای قدم . کش شده و ارتجاعیت نشان میدھند

ھرگاه عضالتیکھ درناحیھ قرار داشتھ و بصورت عادی این قوسھا را تقویت میکنند، در اثر خستگی متضررشوند، . نمیتوانند وزن بدن را تحمل کنند
  .بوجود میاید flat footلیگامنتھای ناحیھ کش شده و در نتیجھ قوسھای قدم از بین میروند، و پای ھموار یا 

ت لیگامنتھای ایالستیکی  ھ حال اره ب دن دوب د از کش ش ھ بع د ک لیلیگامنتھایی ان ھ طول اص ده و ب د اول آم ای  .خود برمیگردن ال لیگامنتھ طور مث
ام اره عظ ت  ایالستیک عظامیکھ در گوش متوسط قرار دارند، رول مھمی را در تقویت مفاصل بین این عظام بازی کرده ودر برگشت دوب ھ موقعی ب

  . اصلی شان بعد از اجرای حرکت کمک میکنند

  تون عضلی ?

ت . در اکثریت مفاصل تون عضلی یک فکتور مھم در تحکیم ثبات بشمار میرود ھ در تقوی انھ ک اه اطراف مفصل ش لی عضالت کوت ون عض ً ت مثال
یلھ ھمچنان مفاصل موجود بین استخوانھای کوچک پا کھ سبب بوجود . مفصل شانھ رول دارند ادی بوس ا سرحد زی آوردن قوسھای کف پا میشوند، ت

  .تون عضلی عضالت ساق کھ وتر شان باالی این استخوانھا ارتکاز میکند، تقویت میگردند 

 Ligamentsیا  لیگامنتھا

م  ج منض ی از نس تھ ی ا رش اط ی ک رب ارت از ی ت عب لیگامن
ً لیگامنتھا در . میباشد کھ دو ساختمان را بھم ربط میدھد اکثرا

تند. جوار مفاصل دریافت شده میتوانند دونوع اس : لیگامنتھا ب
اختھ  والجن س اف ک راکم الی دلھای مت ا از بن م آنھ قسمت اعظ

رتجاعیت را شده اند و تحت شرایط نورمال قابلیت کشش و ا
د  ت (ندارن ی iliofemoralلیگامن ل حرقف ذی، و  -مفص فخ

  ).در مفصل آرنج collateralلیگامنت ھای 

گروه دوم حاوی تعداد وافر الیاف ایالستیک در ترکیب خود 
ت  بوده و از ھمینرو قابلیت کش شدن و دوباره برگشتن بحال

ند  ود را دارا میباش لی خ ول اص  ligamentum(و ط
flavum  ت در رات، و لیگامن تون فق س

calcaneonavicular در پا.(  

 bursaeکیسھ ھا یا 

Bursa ھ از د ک روزی میباش تھ فب ک کیسھ بس ارت ازی ، عب
ر عضالت . جدار ھای کیسھ ازھم توسط یک مایع لزوجی جدا میشوند.  داخل توسط یک غشای ظریف و لشم فرش گردیده است در ھر جاییکھ وت

اختمانھا در تماس با استخوان، لیگامنت، ویا دیگر انساج قرار داشتھ باشد، درانجا یک کیسھ قرار داشتھ و ازبوج ن س ان ای ود آمدن اصطکاک در می
د وگیری میکن لی . جل وار مفاص ً در ج را ا اکث ھ ھ کیس

اختمانھای  اس س د در تم ا جل ھ درانج موجود میباشند ک
لی  ھ مفص د کیس رد؛ مانن رار میگی انی ق تخوانی تحت اس

ا  و ی ا جوف .  patellar bursaزان در بعضی جاھ
اط اینوویال در ارتب ل س وف مفص ا ج ھ ب ک کیس  ی

ً . میباشد ین  suprapatellar bursaمثال با جوف ب
د ؛ و  اط میباش و در ارتب ل زان لی مفص المفص

subscapular bursa  لی ین المفص وف ب ا ج ب
  . مفصل شانھ در ارتباط میباشد

sSynovial Sheath یالیا ورقھ ھای ساینو 

ھ  د است ک ورقھ ساینوویال عبارت از کیسھ تیوب مانن
وش  ر را پ داطراف یک وت ر از یک طرف . میکن وت

ر در  اظ وت دین لح ود، ب الف میش ھ غ ن ورق ط ای توس
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ام  رده بن د  mesotendonداخل کیسھ در حالت تعلیق قرار داشتھ و توسط یک پ دان وصل میباش ھ خون را در  Mesotendon. ب رسیدن اوعی
ای  mesotendonدر بعضی حاالت مشخص کھ وسعت حرکت خیلی زیاد باشد، . تمام طول وتر تسھیل میبخشد تھ ھ ط بشکل رش ازبین رفتھ و فق

  ).وتر عضالت قابضھ طوالنی انگشتان دست وپا(یاد میشود  vinculaنازک باقی میماند، کھ بنام 

ت،  ر از تحت لیگامن ھ وت ای عظمیretinaculaورقھ ھای ساینوویال در جاھایی موجود میباشند، ک ل ھ ین تون ا از ب د -، وی ور میکن روزی عب . فب
  .ھ این ورقھ ھا بھ حد اقل رسانیدن اصطکاک بین وتر و اعضای مجاور آن استوظیف

 Blood Vesselsیا  اوعیھ خون

  .شریان، ورید، و موی رگھا : اوعیھ خون بھ سھ نوع میباشند

ر از . شعبات بھ انساج مختلف بدن میرسانند بھ شرایین خون را از قلب خارج ساختھ و توسط تقسیم شدن  ا کمت ھ قطر آنھ  0.1کوچکترین شریانھا ک
ام . یاد میشوند arterioleملی متر باشد، بنام شریانچھ یا  وند، بن اد  anastomosisمحلی کھ شعبات کوچک شرایین باھمدیگر یکجا میش م ی ا تفم ی

  . موجود نمیباشد valveدر شریانھا دسام یا  . میگردد

اتومیکی  ایی ان رایین نھ ش
anatomical end 

arteries  ھ ارت از اوعی ، عب
ان  یی استند کھ شعبات نھایی ش
با شعبات کدام شریان دیگر در 

شرایین نھایی . ساحھ تفمم نکنند
وی   functional endوظیف

arteries  ھ ارت از اوعی عب
ان  یی استند کھ شعبات نھایی ش
ود  ھ موج ا شعبات دیگر اوعی ب

ا قطر در سا حھ تفمم میکنند؛ ام
ک  ریانی کوچ ات ش ن تفمم ای
ی از  ورتیکھ یک وده و در ص ب
رای  ود، ب د ش احھ بن رایین س ش
افی  ج ک تن نس ده نگھداش زن

  . نیست

ھ  تند ک ی اس ھ ی ا اوعی د ھ وری
ھ  اره ب اج دوب ون را از انس خ
ت  د؛ و اکثری ال میدھن ب انتق قل

د ام دارن ان دس وچکترین . ش ک
دمینا  venuleورید ھا را  . من

ھ  ا ریزاب وچکتر ی ای ک د ھ وری
د  ک وری ده و ی ھا باھم یکجا ش
ن  ھ ای ازند؛ ک ر را میس بزرگت

ً توسط دو . را میسازند venous plexusورید ھای بزرگتر در اکثر حاالت با ھم پیوستھ و شبکھ ھای وریدی یا  را شریانھای با قطر متوسط، اکث
  .یاد میشوند venae comitantesاین چنین وریدھا بنام . قرار میگیرند ورید ھمراھی میشوند کھ ھر کدام در یک طرف شریان
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ا  -اورده ییکھ طرق معدی اب ی د ب ً بھ قلب نرفتھ بلکھ باھم یکجا میشوند و وری ازند portal veinمعایی را تخلیھ میکنند مستقیما اب . را میس د ب وری
ھ ام  بالنوبھ داخل جگر شده و بھ وریدھای کوچک تقسیم میشود ک وچکی بن ھ ک ا اوعی االخره ب د  sinusoidsب تند میپیوندن ا اس وی رگھ بیھ م ھ ش . ک

  .واقع شده باشد capillary bedsبھ سیستمی از اوعیھ گفتھ میشود کھ در بین دو بستر شعریوی یا  portal systemسیستم بابی یا 

  .یک شبکھ ارتریولھا را با وینولھا مرتبط مینمایند اوعیھ شعریھ یا موی رگھا عبارت از رگھای مایکروسکوپیکی اند کھ بشکل 

این نوع رگھا در مغز استخوان،طحال،جگر، و بعضی از غدوات . ساینوزوئید ھا مانند موی رگھا جدار نازک داشتھ اما دارای قطر بزرگتر میباشند
ً درنوک انگشتان دست و پا، یک.  اندوکراینی وجود دارند ھ  در بعضی قسمتھای بدن، مشخصا ھ اوعی ارتباط مستقیم بین شرایین و اورده بدون مداخل

  .وریدی یاد میگردد  -یا تفممات شریانی arterio-venous anastomosisبنام  تمحل چنین ارتباطا. ریھ موجود استشع

 Lymphatic Systemیا   سیستم لمفاوی

  .سیستم لمفاوی متشکل است از انساج لمفاوی، و اوعیھ لمفاوی 

ا ج لمف ادی نس دار زی اوی مق ھ ح ت ک می اس ج منض ارت از نس وی عب
د ا باش ایت ھ ود . لمفوس ل موج اختمانھای ذی ا و س اوی در اعض ج لمف نس

اوی: میباشد اوی . تایمس، عقدات لمفاوی، طحال، و نودولھای لمف نسج لمف
  .در دفاع عضویت علیھ باکتریا و وایرس ھا رول عمده را بازی میکند

د ایی ان اوی رگھ ھ لمف رات  اوعی ین حج ایع نسجی از فواصل ب ھ م در تخلی
این رگھا در نھایت مایع . وعایی ھمکاری میکنند -عضویت، با سیستم قلبی

سیستم لمفاوی یک سیستم تخلیوی . نسجی را بھ دوران خون داخل میسازند
ا  وده و دران دوران ی ویت ب رای عض روری ب ود  circulationض وج

  .ندارد

ا د، بجز از اوعیھ لمفاوی در تمام اعض ت میباش ل دریاف دن قاب اج ب : و انس
د،  درم جل ھ ایپی ی، طبق وش داخل م، گ ره چش زی، ک بی مرک تم عص سیس

  .غضروف و استخوان، کھ درانھا تخلیھ لمفاوی صورت نمیگیرد

د  Lymph capillaries. نامیده میشود lymphمایع نسجی اعضا زمانیکھ وارد سیستم لمفاوی گردید، لمف  عبارت از شبکھ وعایی ظریفی میباش
د ع آوری میکن اج جم اوی را از انس ا . کھ مایع لمف وی رگھ ن م ای

ک  ای کوچ ده و رگھ ھ ش اوی تخلی ای کوچک لمف ھ در رگھ بالنوب
ازند زرگ را میس ای ب وند و رگھ ا میش م یکج ا ھ دد ب دین ع . چن

ھ  د ک امات دارن ادی دس داد زی اوعیھ لمفاوی در طول سیر خود تع
ا موجود ھ دار ی ره دان اوی منظ ھ رگ لمف امات ب ین دس ت ھم ی

beaded appearance میبخشد.  

ک  قبل ازانکھ لمف داخل جریان خون شود، از یک یا بیشتر از ی
اوعیھ یی کھ لمف را از انساج آورده و در . عقده لمفاوی میگذرد

ھ  ام اوعی د، بن ایی میکنن اوی رھنم ده لمف ک عق اد  afferentی ی
د رعک. میگردن دور ب اوی ب ده لمف ھ لمف را از عق ی ک ھ ی س اوعی

ھ  اد میشود efferentمیبرد، بنام اوعی ذر . ی االخره در ج لمف ب
دری  ات ص ام قن ھ بن زرگ ک اوی ب ھ لمف ط دو اوعی ق توس عن

thoracic duct  ت رف راس ک ط ات لمفاتی  rightو قن
lymphatic duct یاد میشوند، بھ دوران خون وارد میگردد.  
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  Nervous Systemا ی  سیستم عصبی

د از  ھ عبارتن ود ک یم میش ده تقس ش عم دو بخ بی ب تم عص  central nervous)  1(سیس
system  د؛ و وکی میباش اع ش اغ و نخ کل از دم ھ متش زی، ک ب مرک تم عص ا سیس ) 2(ی

peripheral nervous system  ھ متشکل از ب محیطی، ک ا سیستم عص وره  12ی ج
  .شان میباشد gangliaجوره اعصاب شوکی و  31اعصاب قحفی و 

اخھ  دو ش اب را ب تم اعص ا ) 1(بصورت وظیفوی میتوان سیس اب جسمی ی  somaticاعص
nervous system  د؛ و رول میکن ای ارادی را کنت ھ فعالیتھ ا ) 2(ک وم ی اب اوتون اعص

  .کھ فعالیتھای غیر ارادی را کنترول میکند autonomic nervous systemخودکار

رول  دن را کنت ف ب ای مختل ای اعض ام فعالیتھ دوکراینی، تم تم ان ا سیس راه ب سیستم عصبی ھم
  .میکنند

 Mucous Membranesیا   غشاھای مخاطی

اس  دن در تم ا سطح ب ھ ب ای عضویت را ک ا و مجراھ غشای مخاطی سطح داخلی تمام اعض
ام . ش میکندباشند، فر م بن ھ نسج منض ھ توسط یک طبق غشای مخاطی از یک طبقھ ایپیتیل ک

lamina propria ده است اختھ ش ت میشود، س ام . تقوی ا بن لھ ملس ات یک عض بعضی اوق
muscularis mucosa د اطی . نیز در ضخامت نسج منضم موجود میباش ای مخ یک غش

  .ممکن است کھ مخاط را افراز بکند، یا نکند

 Serous Membranesیا   سیروزی غشاھای

دری حشرا فرش کرده و باالی سطح ا و بطن غشاھای سیروزی اجواف صدر ای متحرک ص
ازک . انعکاس میکند و بطنی  ھ ن این نوع غشا ھا از یک طبقھ میزوتیلیوم کھ توسط یک طبق

فرش غشای سیروزی کھ جدار ھای یک جوف را . نسج منضمی تقویت گردیده است، ساختھ میشود
ھ parietal layerمیکنند بنام طبقھ جداری یا  ام طبق د بن رش میکنن ا را ف ؛ و غشایی کھ سطح احش

م . یاد میگردد visceral layerحشوی یا  ھ را از ھ ن دو طبق ھ ای د ک ک درز مانن لھ باری یک فاص
ام  ایع سیروزی بن ی م د serous exodateجدا میکند، حاوی یک مقدار کم لھ . میباش ین فاص ھم

اد میشود اکزودات سیروزی سبب . ھای کوچک است کھ بنام اجواف پلورا، پریکارد، یا پریتوان ی
  .لشم کردن سطوح این غشا ھا گردیده و لغزش ھردو طبقھ را باالی ھمدیگر آسان میسازد

رطبقھ جداری یک غشای سیروزی توسط اعصاب شوکی تعصی رو در براب درد  ب میگردد وازھمین
د اس میباش اس حس ده. و تم وم تعصیب ش اب اوتون رعکس توسط اعص وی ب ھ حش ر  طبق و در براب

  .غیر حساس بوده ولی در مقابل کشش، فوق العاده حساس میباشد تماس و حرارت

 onesBاستخوانھا یا 

ً عظام قحف و استخوان . تشکیل گردیده است matrixاستخوان ساختمان اناتومیکی است کھ از حجرات، فایبرھا، و  یک وظیفھ محافظوی دارد؛ مثال
د ا .  ستون فقرات کھ بالترتیب دماغ و نخاع شوکی را پوش نموده واز صدمات مختلف محافظت میکنن ده ی د کنن ث بلن ان استخوانھا بحی  leverھمچن

ف خون. عمل میکنند؛ طوریکھ در اطراف علوی و سفلی بدن مشھود است ا  استخوانھا در داخل خود نسج ظری ز استخوان ی ام مغ ھ بن ازنده را ک س
bone marrow  دمات ودن آن بص ا داده و از معروض ب اد میشود، ج ی

  .خارجی جلوگیری میکنند

وند ده میش کل دی دو ش تخوانھا ب ا : اس راکم ی تخوانھای مت  compactاس
bones  یا  اسفنجیو استخوانھایcancellous bones . راکم ام مت عظ

ی از  سفنجیابشکل کتالت سخت، و عظام  ا  trabeculaبشکل شبکھ ی ھ
ھا بشکلی است کھ استخوان  trabeculaطرز قرار گرفتن . معلوم میشوند

  .را در برابر فشار ھای خارجی مقاومت میبخشد 

 Classification of Bonesیا  تصنیف استخوانھا

کل  ر ش م از نظ ا ھ د، وی ھ دارن وقعیتی ک ھ م ر ب وان نظ تخوانھا را میت اس
گروپ بندی استخوانھا نظر بھ موقعیت شان . صنف بندی کرد عمومی شان

  .نشان داده شده است درچوکات
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استخوانھای ) 3(استخوانھای کوتاه یا عظام قصیره، ) 2(استخوانھای طویل، ) 1: (ستخوانھا از نظر شکل عمومی شان، طور ذیل تصنیف میگردندا
  .sesamoidاستخوانھای ) 5(استخوانھای غیر منظم، و ) 4(ھموار، 

 Long Bonesیا  عظام طویلھ

ا  metacarpalsاین استخوانھا در نھایات دیده میشوند؛ مانند عضد، فخذ، استخوانھای کف دست  تان ی دھای انگش ن . phalangesو بن طول ای
ند. استخوانھا ھمیشھ بیشتر از وسعت شان میباشد ً ایپی فیزس در ھردو نھایت خویش میداشتھ باش . این عظام یک جسم تیوب مانند، دیافیزس، و اکثرا

ن غضرو. جدا میگردد epiphyseal cartilageدر جریان رشد، دیافیزس از ایپی فیزس توسط یک  ا ای اس ب ھ در تم افیز ک ی قسمتی از دی ف ایپ
  . یاد میشود metaphysisفیزیل قرار دارد، بنام متافیزس 

ر میشود bone marrowجسم عظام طویلھ میان خالی میباشد، کھ این جوف استخوانی توسط  اختھ . پ راکم س م از استخوان مت ارجی جس قسمت خ
  .میگرددپوش  periosteiumشده کھ توسط یک طبقھ نسج منضمی بنام 

ده است اسفنجینھایات عظام طویلھ از استخوان  اختھ ش ات . کھ توسط یک طبقھ نازک استخوان متراکم پوش گردیده، س ھ در نھای لی ک سطوح مفص
  .استخوانھای طویلھ قرار دارند، توسط غضروف ھیالین پوشانیده شده است

  Short Bonesعظام قصیره یا 

د ما(عظام قصیره در دستھا و پاھا موجود استند  ا از استخوان ). scaphoid, lunate, talus, calcaneusنن فنجیاینھ ھ توسط استخوان  اس ک
 .این عظام توسط پریوست پوش گردیده و سطوح مفصلی شان نیز بوسیلھ غضروف ھیالین پوش شده است. متراکم احاطھ گردیده، ساختھ شده اند

Table 1-1 Regional Classification of Bones 

Region of Skeleton                                                           Number of Bones 
Axial skeleton                                                                                                         
      Skull 
              Cranium                                                                                                   8 
              Face                                                                                                         14 
              Auditory ossicles                                                                                       6 
     Hyoid                                                                                                                  1 
     Vertebrae                                                                                                         26 
     Sternum                                                                                                             1 
     Ribs                                                                                                                   24 
Appendicular skeleton 
     Shoulder girdles 
             Clavicle                                                                                                       2 
             Scapula                                                                                                       2 
Upper extremities 
    Humerus                                                                                                              2 
    Radius                                                                                                                  2  
    Ulna                                                                                                                     2 
    Carpal bones                                                                                                      16 
    Metacarpals                                                                                                       10 
    Phalanges                                                                                                           28 
Pelvic girdle 
    Hip bone                                                                                                              2 
Lower extremities 
    Femur                                                                                                                  2 
    Patella                                                                                                                 2 
    Fibula                                                                                                                  2 
    Tibia                                                                                                                    2 
    Tarsal bones                                                                                                       14  
    Metatarsals                                                                                                        1 0 
    Phalanges                                                                                                           28 
Total =                                                                                                                    206 
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وارتخوانھای اس ا  ھم  Flatی
Bones 

ف  ھ قح وار در قب تخوانھای ھم اس
 ً ثال ده میشوند، م و   parietalدی

frontal ره تخوانھا . وغی ن اس ای
از طبقات نازک داخلی و خارجی 
استخوان متراکمی ساختھ شده اند، 
ھ استخوان  کھ دربین انھا یک طبق

ام  اسفنجی رار دارد diploeبن . ق
ا وجودیکھ  scapulaاستخوان  ب

ک ین ش رمنظم دارد، در ھم ل غی
  .گروپ شامل میباشد

نظم ر م تخوانھای غی ا  اس ی
Irregular Bones 

ھ  نظم ب ر م تخوانھای غی اس
ھ در  ود ک ھ میش تخوانھایی گفت اس
 ً بال ھ ق ایی ک دام از گروپھ ھیچک

مانند . معرفی گردید، شامل نباشند
رات، و  ف، فق تخوانھای قح اس

لھ تخوانھای حوص ام . اس ن عظ ای
از وش ن راکم از پ ک استخوانی مت

را  ی آن ھ داخل ھ طبق ده ک اختھ ش س
  .پر کرده است اسفنجیاستخوان 

  Sesamoid استخوانھای

نداینھا نودول ھای کوچک استخوانی استند کھ در بعضی اوتار، زمانیکھ این  وتر در تماس با یک سطح استخوانی قرار داشتھ باشد، موجود میبا . ش
ده است sesamoidقسمت اعظم یک استخوان  وش گردی یلھ غضروف پ تھ و سطح آزاد آن بوس رار داش ر ق رین استخوان . در ضخامت وت بزرگت

sesamoid  بدن انسان عبارت از استخوان رضفھ یا patella  میباشد کھ در ضخامت وتر عضلھquadriceps femoris مثالھای . قرار دارد
  . پیدا کرد flexor hallucis brevisو   flexor pollicis brevisدیگر این نوع عظام را میتوان در اوتار عضالت 

رعالوه استخوانھای  د؛ ب االی وترمیباش وه اصطکاک ب د sesamoidوظیفھ این استخوانھا کم کردن ق ین و اصالح  نجھت کش ش ز تعی ر را نی وت
  .میکنند

 Cartilagesیا  فیراغض

ین  matrixغضروف نوعی از نسج منضم است کھ دران حجرات و الیاف توسط یک  ھ ھم د؛ ک ده ان د احاطھ ش ی مانن در استواری و  matrixجیل
اقی . مقاومت غضروف رول تعیین کننده را بازی میکند ند، متب تھ باش رار میداش ھ سطح ق ھ در مفاصل بصورت معروض ب بھ استثنای غضاریفی ک

  :غضاریف در مجموع بھ سھ نوع عمده تقسیم میشوند. یک غشای فبروزی بنام پری کاندریوم پوشانیده شده اندتمام غضاریف توسط 

الین ? ا  غضروف ھی تھ : Hyaline cartilageی ت میداش ام دوران طفولی ھ  در تم ام طویل ای عظ ده در نشوو نم ن غضروف رول عم ای
ً ). تاز غضروف ھیالین ساختھ شده اس epiphyseal plate. (باشد اینگونھ غضاریف مقاومت زیادی در برابر پاره شدن داشتھ و تقریبا

ود آن توسط . سطوح مفصلی تمام مفاصل ساینوویال را میپوشاند تھ و کمب اره را نداش رمیم دوب ھرگاه غضروف ھیالین پاره شود، قابلیت ت
 . نسج فبروز در ناحیھ پر ساختھ میشود

ا    ? روزی ی روف فب لی : Fibrocartilageغض ین المفص ای ب رص ھ اریف در ق وع غض ن ن ل (ای ً در مفاص ثال م
temporomandibular, sternoclavicular و ل زان ام ) و مفص لی عظ طوح مفص االی س ل  mandibulaو  clavicularو ب قاب

ین . در صورت تخریب قسمیکھ در نسج فبروزی دیگر نواحی بدن دیده میشود، بھ آھستگی قابل ترمیم است. دریافت میباشند ای ب قرص ھ
 . المفصلی دارای اروای فقیر بوده و از ھمینرو اگر تخریب شوند، دوباره خود را ترمیم کرده نمیتوانند

ریکھ از نام آن پیداست، این نوع غضاریف قابلیت ارتجاعیت زیاد داشتھ و در صیوان طو: Elastic cartilageیا  غضروف ایالستیک ?
 .در صورت تخریب، دوباره توسط نسج فبروز ترمیم میگردند. موجود میباشند epiglottisگوش، مجرای سمع خارجی، نفیر استاخی، و 

 . شده میتوانند ossificationو حتی  calcificationغضاریف ھیالین و فبروزی، در کھولت معروض بھ 
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 استخوانھای طرف علوی

Clavicle 

 یک استخوان طویلھ است کھ دارای جسم و دو نھایت میباشد. 
  جھت آسانی مطالعھclavicle  انسی  2/3وحشی ھموار، و  1/3را بدو قسمت یعنی

 .استوانھ یی شکل تقسیم میکنند

 
 1/3 ی  وحشی دارای دو وجھ علوی و سفلی میباشد کھ توسط دو کنار قدامی و خلف

ام . ازھمدیگر جدا شده اند وده و ضخامت کوچک بن ر ب دامی مقع  deltoidکنار ق
tubercle ان . دارد ی نش ار خلف ک کن تھ در نزدی خامت برجس ک ض فلی ی ھ س وج

ام  اد میگردد conoid tubercleمیدھد کھ بن ر ازان یک خط . ی درشت وحشی ت
 .دارد، دیده میشود obliqueکھ سیر  trapezoid lineبنام 

 2/3  دام سرحد انسی ھ ک د ک فلی میباش وی و س ی، عل دامی، خلف ار وجھ ق دارای چ
دارد ن وجوه وجود ن ین ای ده . واضح ب زرگ دی ً ب بتا ک درشتی نس فلی ی در وجھ س

 .درثلث متوسط وجھ سفلی یک میزابھ دیده میشود. میشود
 ستخوان یا نھایت وحشی اacromial end  دارای یک سطح مفصلی کوچک است

 .مفصل میشود scapulaدر استخوان  acromionکھ با 
  ا تخوان ی ی اس ت انس ا  sterna endنھای روف  manubrium sterniب و غض

 . ضلعی اول مفصل میشود

Scapula 

  ی دارد جسمقسمت اعظم استخوان توسط وده شکل مثلث . آن ساختھ شده کھ ھموار ب
ا  دو وجھجسم دارای . یاد میشود scapulaقسمت علوی آن بنام قاعده و نھایت سفلی آن بنام ذروه  دامی ی ا costal surfaceق ی ی ، و خلف

dorsal surface وی از  سھ زاویھجسم استخوان دارای . میباشد ار انسی، وحشی و عل ھ توسط سھ کن د ک علوی، سفلی، و وحشی میباش
د ده ان دا ش دیگر ج دد. ھم ھ ع م س رعالوه از جس ارزه ب د از ب ھ عبارتن د ک و  spine of scapula ،acromion process: نشئت میکنن

coracoids process. 
  بین کنار علوی و کنار وحشی یک حفره کم عمق بنامglenoid cavity ھمچنان . وجود دارد کھ عبارت از زاویھ وحشی استخوان میباشد

 .عمیق قرار دارد suprascapular notchدرکنار علوی یک 
 Costal surface در . مقعر بوده در تماس با جدار خلفی قفس صدر قرار داردDorsal surface  شوک یاspine  قرار دارد کھ آنرا بدو

االتر از : حفره تقسیم میکند ھ ب ام  spineقسمتی ک ده بن ع ش ایینتر از  supraspinous fossaواق ھ پ رار دارد spine، و قسمتی ک ام ق ، بن
infraspinous fossa اد میگردد ق . ی دیگر از طری ره باھم ن ھردو حف ھ در قسمت وحشی  spino-glenoid notchای رار  spineک ق

 . دارد، ارتباط برقرار میکنند
 Glenoid cavity  یک حفره کم عمق ناک مانند است کھ در زاویھ وحشیscapula  ا قرار داشتھ و دارای یک سطح مفصلی میباشد کھ ب

ازند humerusراس استخوان  انھ را میس ده مفصل ش ایینتر ازان   .یکجا ش ی پ االتر ازان  infraglenoid tubercleکم تھ و ب رار داش ق
supraglenoid tubercle دیده میشود .Region of gelnoid cavity  ام ً بن ر  head of scapulaرا اکثرا ی انسی ت د؛ و کم اد میکنن ی

 .نامیده میشود neckیق وجود دارد کھ ازین ناحیھ یک محل متض

PART ONE 

THE HUMAN OSTEOLOGY 
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 Spine of scapula  کل ش
ار  ط کن تھ و توس ی داش مثلث

ھ  ود ب دامی خ  dorsalق
surface کنار .  وصل میباشد

خیم  وده و ض ی آن آزاد ب خلف
 crest of theمیباشد کھ بنام 

spine ردد اد میگ ت . ی نھای
ی  ی   spineانس ار انس در کن

scapula  وده و ع ب  rootواق
of the spine نامیده میشود .
ی  ار وحش ز آزاد  spineکن نی

کل  وده و در تش -spinoب
glenoid notch  ھم س

 .میگیرد
 Acromion  ھ ت ک ارزه ایس ب

ی  ت وحش داد نھای در امت
spine  تھ و دارای رار داش ق

د  دو وجھ علوی و سفلی میباش
ی و  ار انس ط دو کن ھ توس ک
ده  دا ش دیگر ج ی از ھم وحش

 .اند
 Coracoids process  کل ش

. یک انگشت قات شده را دارد
االتر از  ی ب جذر این بارزه کم

glenoid cavity  در
scapula وصل شده است. 

The Humerus 

  یک استخوان طویلھ میباشد کھ
ط  مت متوس ک قس دارای ی

ک نھایت . میباشد upper & lower endsیا جسم، و دو نھایت متوسع بنام  shaftاستوانھ یی شکل بنام  ا داشتن ی انی ب ھ آس وی آن ب عل
ً بزرگ کھ بجانب انسی متوجھ میباشد، از نھایت سفلی استخوان فرق میشود  .راس مدور نسبتا

 Head  یا راس استخوان دارای یک سطح مفصلی محدب و لشم میباشد کھ باglenoid cavity وی . مفصل میگردد برعالوه در نھایت عل
humerus  دو برجستگی بنامgreater & lesser tubercles (or tuberosities)  نیز موجود میباشند کھ این دو برجستگی از ھمدیگر

کھ در وجھ قدامی نھایت علوی استخوان قرار دارد، جدا شده ) bicipital grooveیا ( intertubercular sulcusتوسط یک میزابھ بنام 
 . اند
 Lesser tubercle  در انسیintertubercular sulcus رار داردق. 
 Greater tubercle  در وحشیsulcus  قرار داشتھ و در وحشی نھایت علوی استخوان قرار دارد، بھمین لحاظ ھم از قدام و ھم از خلف

 .یا انطباع دیده میشود کھ درانھا عضالت مختلف ارتکاز میکنند impressionسھ  greater tubercleباالی . قابل دید میباشد
  ام تخوان بن اقی اس ا قسمت متب ال راس ب ھ اتص ام anatomical neckناحی م آن، بن ا جس وی استخوان ب ت عل ام نھای ال تم ھ اتص ، و ناحی

surgical neck یاد میگردد. 
 Shaft  یا جسمhumerus د . دارای سھ کنار قدامی، انسی و وحشی میباشد ھ عبارتن د ک یم میکنن : ازاین سھ کنار جسم را بھ سھ وجھ تقس

anterolateral surface ،Anteromedial surface  وposterior surface  .دامی ھ  -در قسمت متوسط وجھ ق ک ناحی وحشی ی
م . یاد میگردد deltoid tuberosityقرار دارد کھ بنام  Vدرشت بشکل حرف  ی ک در قسمت باالیی وجھ خلفی جسم یک میزابھ وسیع ول

 .د کھ بشکل منحرف بطرف سفلی و وحشی سیر میکنددیده میشو radial grooveعمق بنام 
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  نھایت سفلیhumerus  شکل غیر منظم داشتھ بنامcondyle ن . نیز یاد میگردد قسمتھای پایینی کنار ھای انسی و وحشی استخوان دری

ام  ز بن ای تی ھ ھ ھ لب ازند medial & lateral supracondylar ridgesناحی ام . را میس ارزه بن ھ دو ب ز ب ای تی ھ ھ ن لب فلی ای ات س نھای
medial & lateral epicondyles وند تم میش ی . خ ین دو ایپ احھ ب س

کاندیل یک سطح مفصلی غیر منظم میباشد کھ بدو قسمت انسی و وحشی 
وده و . تقسیم شده است دور ب ده میشود capitulumقسمت وحشی م . نامی

ا راس استخو ن سطح ب وس مفصل میشودای طح . ان رادی مت انسی س قس
تھ و  ار را داش ک ت ک گوت ده میشود trochleaمفصلی  ساختمان ی . نامی

قرار  ulnaکھ در نھایت علوی استخوان  Trochlear notchاین سطح با 
ردد ل میگ فلی . دارد، مفص ت س دامی در نھای ره ق رعالوه از منظ ب

humerus اال: دو فرورفتگی دیده میشود رار  capitulumتر از اولی ب ق
االتر از radial fossaداشتھ و بنام  ھ ب رار دارد  trochlea، و دومی ک ق

یک فرورفتگی دیگر از منظره خلفی . یاد میگردد coronoid fossaبنام 
ام  humerusاستخوان در نھایت سفلی   olecranonقابل دید است کھ بن

fossa  یاد گردیده و در علویtrochlea درین فرورفتگی ھا . قرار دارد
ام  اعد در ھنگ  extensionو  flexionقسمت ھای مختلف استخوانھای س

 .مفصل آرنج، جابجا میشوند

The Radius 

 یک استخوان طویلھ بوده دارای جسم و دو نھایت علوی و سفلی میباشد. 
  ک راس وی آن ی ت عل ت  disc shapedدر نھای ی نھای تھ ول رار داش ق

 . میباشد سفلی آن بمراتب بزرگتر
 حاوی راس، عنق، و یک  نھایت علویtuberosity راس یا . میباشدhead of radius  ً بتا وی آن نس د داشتھ سطح عل شکل قرص مانن

لی  circumference radiکناره ھای این قرص کھ بنام . مفصل میشود capitulum humeriمقعر بوده و با  یاد میشود، نیز سطح مفص
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ا اس ی ب وده و در انس اقی  ulnaتخوان ب مت متب ده و قس ل ش مفص
circumference  ام ت بن ک لیگامن انیده  Ligamentum anularتوسط ی پوش

 . شده است
  ا ق ی ام عن وده بن ایینتر از راس متضیق ب اد میشود neckناحیھ پ ایینتر . ی ی پ کم

 .دیدن میشود radial tuberosityازان یک برآمدگی بنام 
 ا م ی وس دارای  shaft جس تخوان رادی اراس ھ کن ا  س ی ی ی و انس دامی، خلف ق

)interosseous ( قدامی، خلفی و وحشی میباشد سھ وجھبوده و دارای . 
 وه  نھایت سفلی رادیوس داد وج ھ امت دارای سھ وجھ قدامی، وحشی و خلفی کھ ب

ک . جسم قرار دارند، میباشد برعالوه نھایت سفلی استخوان یک وجھ انسی و ی
 :لی اضافی نیز نشان میدھدوجھ سف

 
i.  وجھ وحشی آن بطرف سفلی امتداد یافتھ و یک بارزه را بنامstyloid 

process میسازد. 
ii.   ام ھ  ulnar notchوجھ انسی این نھایت یک سطح مفصلی بن دارد ک

 notchکمی باالتر ازین . مفصل میشود ulnaبا نھایت سفلی استخوان 
 .شکل قرار دارد ناحیھ مثلثییک 

iii.   ت دارای ن نھای ی ای ھ خلف ودی وج ای عم ھ ھ ھ از میزاب د ک میباش
 . جدا میشوند ridgesھمدیگر توسط خطوط برجستھ یا 

iv.  بوده و در تشکل مفصل بند دست سھم میگیرد سفلی مفصلیوجھ. 

The Ulna 

 یک استخوان طویلھ است کھ دارای جسم و دو نھایات علوی و سفلی میباشد. 
 وی ت عل ام  نھای م بن ارزه مھ  coronoidو  olecranon processدارای دو ب

process د ام . میباش زرگ بن ھ ب ک ثلیم دامی  Trochlear notchی ھ ق وج
olecranon  وی ھ عل اند coronoid processو وج  Trochlear. را میپوش

notch   ا ھم  trochlea humeriب ج س ل آرن کل مفص ده و در تش ل ش مفص
 . میگیرند

 ی در قسمت سفلcoronoid process  ام ک درشتی بن  tuberosity of ulnaی
ام  ر بن لی مقع طح مفص ک س ی آن ی ھ وحش وی وج مت عل تھ و در قس رار داش ق

radial notch رار دارد ل  Radian notch. ق وس مفص ا راس رادی ب
superior radio-ulnar ازند ایینتر از . را میس ی پ در  radial notchکم

وده  depressionیک  ulnaاستخوان  تھ ب ی آن برجس ار خلف ھ کن ده میشود ک دی
 .یاد میشود supinator crestبنام 

 نھایت سفلی ulna  ارزه بمراتب کوچکتر بوده از یک راس قرص مانند و یک ب
ام  ت styloid processبن ده اس اختھ ش ا . س لی  headراس ی طح مفص ک س ی

ین  دایروی شکل در سفلی دارد کھ از جوف مفصل بند دست توسط یک قرص ب
ا  لی ی ود articular discالمفص دا میش رعالوه . ج طح  headب ک س دارای ی

ا  وس  ulnar notchمفصلی دیگر در وجھ وحشی خود دارد کھ ب استخوان رادی
ام  لی بن ازند inferior radio-ulnar jointمفص  Styloid process. را میس

ف و وده و در خل ارز ب فلی متب انسی راس  یک بارزه کوچک است کھ بطرف س
 . از راس استخوان توسط یک میزابھ جدا میشود  Styloid process. قرار دارد

 Shaft  ا (وحشی  سھ کناریا جسم استخوان دارای دامی و )interosseousی ، ق
وده و دارای ی ب ھ  خلف ھ وج دس ی میباش ی و انس دامی، خلف  Posterior. ق

surface خط باالیی بشکل منحرف . توسط دو خط بھ سھ ناحیھ تقسیم شده است
د surfaceبطرف سفلی و انسی سیر کرده در قسمت علوی این  د میباش ل دی . قاب

ط از  ن خ ود radial notchای دغم میش ی م ار خلف ا کن ده و ب روع ش مت . ش قس
 .خط دومی عمودی بدو ناحیھ انسی و وحشی تقسیم شده استباالتر ازین خط یک سطح مثلثی بوده و قسمت پایینتر ازین خط توسط یک 
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The Skeleton of the Hand 

 اسکلیت دست شامل استخوانھای بند دست، کف دست، و انگشتان میباشد . 
  یا بند دستاسکلیت wrist  شامل ھشت عدد استخوانھای کوچک و نامنظم بنامcarpal bones میگردد . 
  یا کف دستاسکلیت palm   پنج عدد استخوانھای طویل بنام حاویmetacarpal bones میباشد . 
  یا انگشتانو باالخره اسکلیت digits  از استخوانھای طویل کوچک بنامphalanges د ده ان در ھر انگشت سھ . یا بند انگشتان ساختھ ش

ا  د ی د از  phalanxبن ھ عبارتن ود دارد ک د proximal, middle & distal phalagesوج ا دو بن ھ تنھ ت شصت ک تثنای انگش ھ اس ، ب
proximal  وdistal دارد. 

Carpal Bones 

  . ترتیب شده اند distalو   proximal استخوانھای بند دست در دو ردیف 

  در ردیفproximal از وحشی بھ انسی استخوانھای ذیل قرار دارند: 
 

1. Scaphoid-  ساختمان قایق مانند داشتھ وpalmar surface  آن دارای یکtubercle  میباشد. 
2. Lunate- ساختمان نیمھ ھاللی دارد. 
3. Triquetral- مکعبی شکل است ً  .یک استخوان کوچک بوده تقریبا
4. Pisiform- ساختمان مانند یک نخود دارد. 
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  در ردیفdistal از وحشی بھ انسی استخوانھای ذیل قرار دارند: 

 
1. Trapezium-  ساختمان شبیھ ذوذنقھ را داشتھ و درpalmar surface  آن یکtubercle دیده میشود. 
2. Trapezoid- یک استخوان کوچک دارای شکل نامنظم بوده و شبیھ یک کفش میباشد. 
3. Capitates-  بزرگترین استخوانcarpal بوده و دارای یک راس مدور در یک نھایت خویش میباشد . 
4. Hamate-  چنگک مانند بنام دارای یک بارزهhamulus of hamate میباشد . 

Carpal Tunnel 

ازند lateralو  dorsal ،medialاستخوانھای بند دست طوری تنظیم شده اند کھ وجوه  دب را میس ن در حالیست . شان در مجموع یک سطح مح ای
ام  palmar surfaceکھ  ً مقعر بوده کھ این مقعریت توسط یک رشتھ صفاقی بن دیل میشود flexor retinaculumشان عمیقا ل تب ک تون ھ ی ن . ب ای

  .یاد میگردد carpal tunnelتونل در بند دست موقعیت داشتھ بنام 

Metacarpal Bones 

 وند ری میش ماره گی ی ش ھ انس ی ب ھ از وحش د ک ود دارن ارپوس وج تخوان میتاک نج اس ت پ ف دس کلیت ک ام . در اس ت بن ت شص ھ انگش طوریک
 .انگشت کوچک بنام میتاکارپوس پنجم یاد میگرددمیتاکارپوس اول، و 

 د ت میباش م و دو نھای ارپوس دارای یک جس ت . ھر میتاک ا  distalنھای ام راس ی ا  head of metacarpusآن بن ده و ب اد ش  proximalی
phalanx  انگشت مربوطھ مفاصلmetacarpophalangeal ت میتاکارپوس در مقطع مثلثی شکل بوده  جسم. را میسازند  proximalو نھای

 .را میسازند carpo-metacarpalبند دست مفاصل  distalنیز یاد میشود، با استخوانھای ردیف  base of metacarpusآن کھ بنام قاعده یا 
 برعالوه قاعده میتاکارپوس ھای دوم با سوم، سوم با چارم، و چارم با پنجم بین ھمدیگر نیز مفصل میگردند. 

Phalanges of the hand 

  ھرphalanx  دارای یکhead  یا نھایتdistal یک قاعده یا نھایت ،proximalو یک جسم میباشد ،. 

  استخوانھای طرف سفلی

The Hip Bone 

  بنامpelvic girdle یا کمربند طرف سفلی نیز یاد میشود .
ا  ا ب تخوان یکج ن اس لھ  coccyxو  sacrumای حوص
 .استخوانی را تحدید میکنند

 Hip bone  وبیس و وم، پ ام الی ھ بن ف ک ھ مختل از سھ قطع
ھ در . اسکیوم یاد میشوند، متشکل میباشد ن ھر سھ قطع ای

ام   acetabulumیک محل باھم دیگر یکجا میشوند کھ بن
زرگ  Acetabulum. یاد میگردد ره ب عبارت از یک حف

وده  hip boneو عمیق میباشد کھ در وجھ وحشی  ع ب واق
تخوان  ا راس اس ده  femureو ب ا ش را  hip jointیکج

  .میسازد
  ایینتر از ا  acetabulumپ وی ی زرگ بیض ھ ب ک فوح ی

 .قرار دارد foramen obturatorمثلثی شکل بنام 
  وار  الیومقسمت اعظم قطعھ از یک صفحھ استخوانی ھم

وده و  acetabulumساختھ شده است کھ در خلف  ع ب واق
ی  ای جنب دار ھ اذب greater pelvisج لھ ک ا حوص را  ی

وسیع را  ridgeکنار علوی این صفحھ شکل یک . میسازد
ام  تھ و بن ردد iliac crestداش اد میگ ی . ی مت خلف در قس

ا  ھ ب رار دارد ک الیوم یک سطح مفصلی درشت و بزرگ ق
 .استخوان سکروم مفصل میشود
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 در قسمت علوی و انسی  پوبیسforamen obturator  رین قسمت اختھ میشود hip boneقرار داشتھ و قدامی ت ھ س ین قطع . توسط ھم
 .را میسازند pubic symphysisھردو قطعھ پوبیس راست و چپ در خط متوسط باھم یکجا شده و مفصلی بنام 

  سفلی ترین قسمتhip bone  ساختھ میشود کھ در سفلی و خلفی اسکیوم توسط قطعھforamen obturator واقع شده است . 

The Ilium  

  دامی ت ق ام  iliac crestنھای  anteriorبن
superior iliac spine ام ی آن بن ت خلف ؛ و نھای

posterior superior iliac spine یاد میگردد. 
 2/3  قدامیiliac crest  ام  ventral segmentبن

ھ  ک لب ی و ی ھ داخل ک لب ده و دارای ی اد گردی آن ی
ک  را   intermediate areaخارجی میباشد کھ ی

د د میکنن ھ خ. تحدی ام در لب دگی بن ک برآم ارجی ی
tubercle of the iliac crest قابل دید میباشد. 

 1/3  ی ام  iliac crestخلف  dorsal segmentبن
تھ  ی داش ی و وحش وه انس ھ وج ردد ک اد میگ آن ی

 .از ھم جدا میشوند ridgeتوسط یک 
 دامی ار ق وم از  کن  anterior superior iliacالی

spine  تا acetabulum رین  .امتداد دارد سفلی ت
ام  ھ بن د ک ان میدھ ارزه نش ک ب ار ی ن کن مت ای قس

anterior inferior iliac spine یاد میگردد. 
 ی ار خلف وم از  کن  posterior superior iliacالی

spine  ف داد دارد acetabulumتا خل ن . امت دری
ایینتر از  ی پ  posterior superior iliacکنار کم

spine  ام ر بن ارزه دیگ ک ب  posteriorی
inferior iliac spine رار دارد رین . ق فلی ت س

ام  ق بن ھ عمی ک دندان کل ی ار در تش ن کن مت ای قس
greater sciatic notch سھم میگیرد. 

 Lateral surface  ام وم بن  Gluteal surfaceالی
 .قرار دارند anterior, posterior & inferior gluteal linesیاد میشود کھ در سطح آن سھ خط بنام 

 Medial surface الیوم بھ قسمت ھای ذیل تقسیم میشود : 
 

i. iliac fossa  ی دار جنب وده ج م ب ر و لش ھ مقع ک
greater pelvis را میسازد. 

ii. The sacro-pelvic surface  ف  iliacدر خل
fossa واقع بوده و بھ سھ قسمت تقسیم شده است :

ام  وده بن ت ب وی آن درش مت عل  iliacقس
tuberosity ود اد میش ا . ی ط آن ب مت متوس قس

ام  ده و بن  auricularاستخوان سکروم مفصل ش
surface یاد میشود . 

iii. Pelvic part  فلی دام و س  auricaularدر ق
surface  دار کل ج وده و در تش ع ب  lesserواق

pelvis یا حوصلھ حقیقی سھم میگیرد. 
 

 ی ار انس وده  کن ز ب اال تی وم در ب را از  iliac fossaالی
sacropelvic surface  ام ھ بن داد یافت ایین امت ھ طرف پ اد میگردد arcuate lineجدا میکند، سپس ب ھ محل . ی ار ب ن کن فلی ای ت س نھای

junction  الیوم و پوبیس تطابق میکند، کھ بنامiliopubic eminence یاد میشود. 
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The Ischium 

  این قطعھ از یک قسمت اساسی بنامbody  و یک بارزه بنامramus ساختھ شده است. 
  فلی ف و س م دارای سھ وجھ  acetabulumقسمت علوی جسم در خل فلی جس رد؛ در حالیکھ قسمت س رار میگی و  dorsal ،femoralق

pelvic میباشد: 
 

a.  فلی مت س ام  dorsal surfaceدر قس ت بن زرگ و درش اع ب ک انطب  ischialی
tuberosity قرار دارد .Dorsal surface  در علوی بھgluteal surface  قطعھ الیوم
د داد مییاب ی   .امت ار خلف سھم  greater sciatic notchدر تشکل  dorsal surfaceکن

ام  د بن ده میشود ischial spineگرفتھ و  کمی پایینتر ازان یک بارزه خار مانن . دران دی
ام یک دندانھ دیگر  ischial tuberosityو کنار علوی  ischial spineدر فاصلھ بین  بن

lesser sciatic notch قرار دارد. 
b. Femoral surface  بھ امتداد وجھ خارجیischial ramus  ،فلی تھ بطرف س قرار داش

 .قدام و وحشی متوجھ است
c. Pelvic surface بطرف داخل حوصلھ متوجھ میباشد. 

 

  بازو یاramus of ischium  وجھ خارجی میباشدبھ نھایت سفلی جسم وصل بوده و دارای یک وجھ داخلی و یک. 

The Pubis 

  ،دارای یک جسمsuperior ramus  وinferior ramus میباشد. 
 ا  جسم رین قسمت  bodyی دامی ت د hip boneق ی میباش دامی و خلف اختھ و دارای وجوه ق . را س

ام  وی آن بن ار عل ام  pubic crestکن دگی بن ک برآم ھ ی ی ب ھ در وحش ردد ک اد میگ  pubicی
tubercle ختم میشود. 

 Superior ramus  ام ک محل بن  iliopubicدر قسمت علوی و وحشی جسم وصل بوده و در ی
eminence ار . با قطعھ الیوم یکجا میگردد این بازو در مقطع شکل مثلثی داشتھ و دارای سھ کن

 :و سھ وجھ میباشد
 

  کنار قدامی آن بنامobturator crest  یاد میگردد . 
 ه بنام کنار خلفی تیز بودpectin pubis   یاpectineal line یاد میگردد . 
  کنار سفلی نیز تیز بوده و حدود علویobturator foramen را میسازد . 
  قسمتیکھ بینobturator crest  وpectin pubis  قرار دارد، بنامpectineal surface یاد میگردد. 
  قسمتیکھ بینpectin pubis  وinferior border رد، بنام قرار داpelvic surface یاد میگردد. 
  و قسمتیکھ بینobturator crest  وinferior border  قرار دارد، بنامobturator surface یاد میگردد. 

 

 Inferior ramus  در قسمت سفلی وحشی جسم وصل بوده و باramus of ischium ار انسی . وصل میگردد ا کن ازو یکج ن ھردو ب ای
foramen obturator برعالوه این ھردو بازوی یکجا شده در طرف راست و چپ، . را میسازندpubic arch  را میسازند کھ در سفلی

pubic symphysis واقع میباشد . 

The Acetabulum 

  یک حفره پیالھ مانند عمیق در وجھ وحشیhip bone  میباشد کھ با راسfemur مفصل میگردد. 
  لبھ این حفره در قسمت قدامی سفلی ناقص بوده و بنامacetabular notch یاد میشود. 
  ام تھ و بن ی داش ھ ھالل اد میشود lunate surfaceزمین این حفره یک سطح مفصلی دارد کھ شکل نیم ذ مفصل . ی ا راس فخ ن سطح ب ای

 . یاد میشود acetabular fossaغیر مفصلی بوده بنام  acetabulumقسمت متباقی زمین . میگردد
  در تشکلacetabulum ھر سھ قطعھ الیوم، پوبیس و اسکیوم سھم میگیرند. 

The Obturator Foramen 

  این فوحھ در بدن انسان زنده توسط یک صفحھ فبروزی مسدود میباشد کھ بنامobturator membrane یاد میگردد. 
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 Bony Pelvisحوصلھ استخوانی یا 

  ردو وع ھ تخوانی از مجم لھ اس کروم و  hip boneحوص  coccyx، س
 .ساختھ میشود

 ا اذب ی لھ ک د از حوص ھ عبارتن ده است ک یم ش دو قسمت تقس لھ ب   حوص
greater (or false) pelvis   ا ی ی  lesser (or true)و حوصلھ حقیق

pelvis 
 در جوانب توسط ھردو  جدار ھای حوصلھ کبیرiliac fossa  و در خلف

ده است base of sacrumسط تو دامی . ساختھ ش دار ق ر ج لھ کبی حوص
 .نداشتھ بلکھ در قدام آن قسمت سفلی بطن قرار میگیرد

  ام د، بن ل میکن غیر وص لھ ص ا حوص ر را ب لھ کبی ھ حوص ی ک محل
superior pelvic aperture  یاpelvic inlet ای . یاد میشود کناره ھ

ا  ن فوحھ ی ام  inletای ا pelvic brimبن در  Pelvic brim. د میگرددی
دامی  promontoryخلف توسط  یا خرشوم و خطی کھ وجوه علوی و ق

ط  ب توس د، در جوان دا میکن دیگر ج کروم را از ھم  arcuate lineس
دام توسط  وم، و در ق ھ الی اختھ  pubic crestو  pectin pubisقطع س

 . میشود
 Arcuate line ،pectin pubis  وpubic crest ب ً ا ام مجموع  lineaن

terminalis یاد میگردند. 
 Cavity of the lesser pelvis  در قدام توسط جسم وramus  ھای قطعھ پوبیس،  در جوانب توسطpelvic surfaces  الیوم و اسکیوم

 .تحدید میشود coccyx، و در خلف توسط وجوه قدامی سکروم و arcuate lineپایینتر از 
 Inferior pelvic aperture  یاpelvic outlet نامنظم دارد ً دام توسط . شکل کامال ب pubic archاین فوحھ در ق ب  بترتی ،  در جوان

ی  greater sciatic notchو  ischial tuberosity ،lesser sciatic notch ،ischial spineتوسط  ای جنب ار ھ ط کن ً توس ا و خلف
احھ ن. تحدید میگردد coccyxسکروم و  ای س ھ لیگامنتھ ن زمانیک ی ای ای جنب ار ھ ند، کن ز موجود باش ام  outletی ت بن ک لیگامن توسط ی

sacrotuberous ligament  کھ از جوانب سکروم وcoccyx  تاischial tuberosity درین وقت . امتداد دارد، ساختھ میشودpelvic 
outlet شکل لوزی مانند را بخود میگیرد. 

Diameters of the pelvis یا اقطار حوصلھ  

  . حوصلھ خانمھا در والدی خیلی ھا مھم دانستھ میشود outletو  inletدانستن اندازه و ابعاد 

A. Inlet یا فوحھ دخولی حوصلھ: 

a( از کنار علوی : خلفی  -قطر قدامیpubic symphysis  با خرشوم اندازه میشود کھ
 . سانتی میباشد 11در حدود 

b(  ھردو نقطھ وسطی : قطر مستعرضpelvic brim د  را در جوانب بھم وصل میکن
 .سانتی میباشد 13و در حدود 

c(  ا ل ی ا  iliopubic eminenceاز : Obliqueقطر مای طرف  sacroiliac jointت
 .میباشد سانتی 12.5مقابل حساب میشود و در حدود 

 
B. Outlet  یا فوحھ خروجی حوصلھ:  

a( دامی ر ق ی  -قط فلی  coccyxاز ذروه : خلف ار س ا کن اب  pubic symphysisت حس
 .سانتی میباشد 12.5میشود و در حدود 

b(  تعرض ر مس ط : قط ھ متوس ر دو نقط م  Ligamentum sacrotuberousھ را بھ
 .سانتی میباشد 11وصل کرده در حدود 

c( ل ر مای ط : قط ھ متوس ل  Ligamentum sacrotuberousاز نقط ا مح رف ت یکط
 .ی میباشدسانت 11.8ھای اسکیوم و پوبیس حساب شده در حدود  ramusاتصال 
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Femur 

  .یک استخوان طویلھ است کھ دارای جسم و دو نھایات علوی و سفلی میباشد

Upper end علوی یا نھایت  

  حاویhead ،neck و دو بارزه بنام ،greater & lesser trochanters میباشد. 
 Head در قسمت مرکزی آن یک فرورفتگی کوچک بنام . مدور بوده بطرف انسی و علوی متوجھ میباشدcentral fovea دیده میشود. 
 Neck میکند راس را با جسم وصل. 
 Greater trochanter  ارزه و ن ب ین ای لھ ب وده و فاص ع ب ذ واق وی فخ ت عل ھ در وجھ وحشی نھای یک بارزه چارضلعی بزرگ است ک

head of femur  بنامtrochanteric fossa یاد میشود. 
 Lesser trochanter د کل میباش ی ش ارزه مخروط ک ب ی . ی ام  greater & lesser trochantersقسمتھای خلف ط بن ک خ ط ی توس

intertrochanteric crest  باھمدیگر وصل شده کھ کمی باالتر ازین خط یک برآمدگی بنامquadrate tubercle دیده میشود. 
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  قدام درneck   باshaft  استخوان فخذ توسط یکintertrochanteric line  ھ فلی ب  spiral lineباھم وصل شده است کھ این خط در س
  .امتداد یافتھ و در امتداد وجھ انسی جسم فخذ سیر میکند

Shaft یا جسم  

 بطرف قدام محدبیت داشتھ و وجھ قدامی آن لشم میباشد . 
 رشت عمودی بنام وجھ خلفی آن دارای یک خط دlinea aspera میباشد . 
  دا  سھ کنارقدامی، وحشی و انسی میباشد کھ از ھمدیگر توسط  سھ وجھجسم فخذ در مقطع مثلثی بوده و دارای ی ج وحشی، انسی و خلف

 .شده اند
  کنار ھای انسی و وحشی کند بوده ولی کنار خلفی جسم بھlinea aspera مطابقت میکند . 
 Linea aspera داد . دارای دو لبھ انسی و وحشی میباشد ھ امت ھ انسی ب ده و لب د ش دیگر متباع ھ از ھم ن دو لب ذ ای م فخ در ثلث علوی جس

spiral line  قرار میگیرد؛ در حالیکھ لبھ وحشی بھ یک ساحھ درشت بنامgluteal tuberosiy م . ختم میشود فلی جس ھمچنان در ثلث س
ام استخوان این ھر دو لبھ از ھمدیگر م د medial & lateral supracondylar ridgesتباعد شده و بدو خط بن داد مییابن قسمتی از . امت

ن دو  ام  ridgesجسم کھ در بین ای د، و بن ف متوجھ میباش ھ بطرف خل وده ک ی ب رد، یک سطح مثلث رار میگی اد  Popliteal surfaceق ی
 .میگردد

 lower endنھایت سفلی یا 

 ذ از دو کا فلی فخ ت س ده استنھای اختھ ش ی س ی و وحش زرگ انس دیل ب ک . ن ط ی ف توس ده و در خل ل ش اھم وص دام ب دیلھا در ق ن کان ای
intercondylar notch یا fossa عمیق از ھمدیگر جدا میشوند. 

  در وجوه قدامی ھر دو کاندیل یک سطح مفصلی مقعر برای مفصل شدن با استخوانpatella دیده میشود . 
 ستخوان کاندیلھا در سفلی با اtibia در ھردو کاندیل یک سطح مفصلی بزرگ و محدب دیده میشود کھ . یکجا شده مفصل زانو را میسازند

ً با   .در امتداد بوده و برعالوه سطوح سفلی و خلفی کاندیلھا را نیز میپوشاند patellar surfaceقداما
  در وجھ وحشی کاندیل وحشی یک برجستگی بنامlateral epicondyle داشتھ و در وجھ انسی کاندیل انسی نیز یک برجستگی بنام  قرار

medial epicondyle در علوی ترین قسمت کاندیل انسی یک برجستگی دیگر بنام . دیده میشودadductor tubercle نیز وجود دارد. 
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Patella 

  بزرگترین استخوانsesamoid  در بدن انسانھا بوده و در ضخامت وتر عضلھquadriceps femoris واقع میباشد. 
  شکل یکdisc مثلثی را داشتھ و دارای وجوه قدامی و خلفی میباشد کھ توسط سھ کنار علوی، انسی و وحشی از ھمدیگر جدا شده اند. 
  کنار علوی بنام قاعده یاbase  ا ام ذروه ی وده بن ارز ب ایین متب ای انسی و وحشی بطرف پ ار ھ ال کن ده و محل اتص ا apexنیز یاد ش د ی

 .میشود
 دامی ھ ق وده و از  وج ت ب تخوان درش اس

 . سطح جلد احساس شده میتواند
  وی مت عل یقس ھ خلف لی  وج طح مفص س

ذ  patellar surfaceبوده با  استخوان فخ
رار دارد،  دیلھای آن ق دام کان ھ در ق ک

ر . مفصل میشود قسمت سفلی این وجھ غی
مفصلی بوده و درشت میباشد کھ باالی آن 

Ligamentum patellae  از ارتک
 .میکند

Tibia 

  .این استخوان اسکلیت انسی ساق را ساختھ و یک استخوان طویلھ میباشد کھ دارای جسم و دو نھایات علوی و سفلی میباشد

 upper endنھایت علوی یا 

  وی دارای دو ره عل از منظ
condyle  د ی میباش ی و وحش انس

ک  ط ی دیگر توس ھ از ھم ک
intercondylar area  ده دا ش ج

 . اند
  وی ت عل دامی نھای ره ق از منظ

tibia  ام تگی بن ک برجس دارای ی
tibial tuberosity میباشد. 

 مقعر میباشد کھ در تشکل مفصل زانو سھم میگیرند ً  . سطوح علوی ھر دو کاندیل دارای سطح مفصلی بزرگ و نسبتا
 وحشی کاندیل وحشی دارای یک  -قسمت خلفیarticular facet ل میباشد کھ با نھایت علوی بیضوی شکfibula مفصل میشود . 
  ده و ارز ش فلی متب ھ ذروه آن بطرف س ازند ک ی را میس احھ مثلث را  tibial tuberosityوجوه قدامی ھر دو کاندیل باھم یکجا شده یک س

  .میسازد
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Shaft  یا جسم  

  وده دارای ی ب ع مثلث در مقط
ھ ھ وج ی و  س ی، وحش انس

دی ھ از ھم د ک ی میباش گر خلف
قدامی، انسی،  سھ کنارتوسط 

ی   interosseous(و وحش
 .جدا شده اند) یا بین العظمی

  وی ث عل ی ثل ھ خلف در وج
م  ت  tibiaجس ط درش ک خ ی

ھ  ود ک ده میش تھ دی و برجس
یر  ی س فلی و انس رف س بط

رده و  ده  soleal lineک نامی
 .میشود

  متی از  posteriorقس
surface  االتر از ھ ب ک

soleal line رار دا رد ق
ایینتر  مثلثی بوده و قسمتیکھ پ

رار دارد،  soleal lineاز  ق
ک   vertical ridgeتوسط ی

ی  ی و وحش مت انس دو قس ب
 .تقسیم شده است

 lower endنھایت سفلی یا 

  از نھایت علوی میباشد کوچکتربمراتب. 
  در قسمت انسی خود یک بارزه دارد کھ بطرف سفلی متوجھ بوده بنامmedial malleolus یا بجلک انسی یاد میگردد. 
  در قسمت وحشی نھایت سفلی یکfibular notch  مثلثی شکل قرار دارد کھ باfibula مفصل میشود . 
  سطح سفلی نھایت سفلی دارای یک سطح مفصلی میباشد کھ با وجھ علویtalus مفصل بند پا را میسازند . 
  در وجھ وحشیmedial malleolus  نیز یک سطح مفصلی وجود دارد کھ با وجھ انسیtalus مفصل میشود. 

Fibula 

  .یک استخوان طویلھ است کھ دارای جسم و دو نھایات علوی و سفلی میباشد

 upper endنھایت علوی یا 

  بنامhead of fibula ارزه  -نیز یاد میشود کھ در قسمت خلفی ک ب وحشی آن ی
 .قرار دارد styloid processبنام 

  در قدام و انسیstyloid process  یکcircular facet  رای مفصل لی ب مفص
 . قرار دارد tibiaشدن با استخوان 

  ایینتر از ھ پ تخوان ک متی از اس ام  headقس وده بن یق ب ی متض رار دارد، کم ق
neck یاد میگردد. 

 lower endنھایت سفلی یا 

  ا اد میگردد lateral malleolusبنام بجلک وحشی ی ز ی ک دارای . نی ن بجل ای
 . وحشی، انسی و خلفی میباشد سھ وجھ

  میباشد کھ ذروه آن بھ سفلی متوجھ است سطح مثلثیوجھ انسی آن دارای یک .
ی  ھ وحش ا وج طح ب ن س کل  talusای ده و در تش ل ش ھم  ankle jointمفص س
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مفصلی، در وجھ  facetخلفتر ازین . میگیرد
ک   malleolar fossaانسی بجلک وحشی ی

 . عمیق وجود دارد

Shaft یا جسم  

  اردارای ھ کن ا  س ی ی ی و انس دامی، خلف ق
interosseous د ز . میباش دامی آن تی ار ق کن

رار  ی ق ار انس ھ کن ک ب یار نزدی وده و بس ب
 .دارد

  ی  سھ وجھجسم دارای وحشی، انسی و خلف
د وه . میباش ن وج رفتن ای رار گ ب ق ترتی

variation  ی ان داده و خیل ادی نش ای زی ھ
د ق میباش یعترین . مغل م  surfaceوس جس

posterior surface  ھ در د ک  ¾آن میباش
ک  وی آن ی ام  vertical ridgeعل تھ بن ن  medial crestبرجس ھ ای رار دارد ک د surfaceق یم میکن دو قسمت انسی و وحشی تقس . را ب

 .را بھمدیگر وصل میکنند، ارتکاز میکنند fibulaو  tibiaلیگامنتھای قوی کھ درشت بوده و دران  posterior surfaceقسمت سفلی 

Skeleton of the FootThe  

  دد ت ع ا توسط ھف ی اسکلیت پ ً نصف خلف ا ا  tarsal bonesتقریب رین آنھ ھ بزرگت اختھ میشوند ک ا را  calcaneusس ام دارد و کری پ ن
 .میسازد
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  باالتر ازcanlcaneus  یک استخوان بزرگ دیگر بنامtalus  فلی ده  fibulaو  tibiaقرار دارد کھ با نھایات س ا ش را  ankle jointیکج
 .میسازد

  قدامتر ازtalus  وcalcaneus  ھ استخوان انسی آن د ک رار دارن ایز متوسط ق ا س ام  navicularدو استخوان ب و استخوان وحشی آن بن
cuboid bone یاد میشود . 

 ز قدامتر اnavicular  سھ استخوان کوچک قرار دارند کھ بنامmedial, intermediate & lateral cuneiforms یاد میشوند. 
  قدامتر ازtarsal bones  پنج عدد استخوان میتا تارسوس  یاmetatarsal bones  قرار دارندو قدامتر ازانھاphalanges  دیده میشوند

د . وجود دارد phalanxست سھ بند یا کھ در ھر انگشت پا نیز مثل انگشتان د ً دو بن ھ دران صرفا و  proximalبجز از انگشت شصت ک
distal  قرارد دارند.  

Calcaneus 

 :دارای شش وجھ میباشد

 Anterior surface  ک ی
رای  زرگ ب لی ب طح مفص س

 .دارد   cuboidاستخوان 
 Posterior surface 

ا را  وده و کری پ لی ب غیرمفص
 .میسازد

 Lateral surface  مت در قس
قدامی خود دارای یک برآمدگی 

ام  ک بن  peronealکوچ
trochlea  ا  peronealی
tubercle میباشد 

 Medial surface  ک دارای ی
 .میباشد sustentaculum taliبارزه بزرگ بنام 

 Superior or dorsal surface  دارای سھfacet   استخوان  مفصلی قدامی، متوسط و خلفی میباشد کھ باtalus مفصل میگردند .Facet 
ده است sulcus calcaneiخلفی توسط یک میزابھ عمیق بنام  facetواقع بوده و از  sustentaculum taliمتوسط آن باالی  دا گردی . ج

 .را میسازند sinus tarsiقرار دارد، یکجا شده و  talusاین میزابھ با یک میزابھ دیگر کھ در استخوان 
 Plantar or inferior surface   ام د calcaneal tuberosityدر قسمت خلفی خود دارای یک برجستگی بن قسمتھای وحشی و . میباش

ام  tuberosityانسی این  وده و بن ارز ب ز متب د lateral & medial processesکمی بیشتر از مرک اد میگردن دامی وجھ . ی در قسمت ق
  .وجود دارد anterior tubercleسفلی یک برآمدگی دیگر بنام 

Talus 

  این استخوان دارای یکhead ،neck و body میباشد. 
 Distal surface راس 

طح  ک س تخوان دارای ی اس
دن  رای مفصل ش لی ب مفص

تخوان  ا اس  navicularب
 .میباشد

 جسم استخوان  سطح علوی
ک  ط ی  Trochlearتوس

articular surface 
ا  ھ ب ت ک ده اس انیده ش پوش

فلی  ت س ل  tibiaنھای مفص
 .میگردد
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 جسم دارای یک  وجھ وحشیfacet  مثلثی برای مفصل شدن با بجلک وحشیfibula  میباشد؛ و وجھ انسی جسم دارای یک سطح مفصلی
 .میباشد tibiaکامھ مانند برای مفصل شدن با بجلک انسی 

  قسمت سفلی و خلفی جسم بطرف خلف متبارز شده بنامposterior process دو . یاد میشود ھ ب ک میزاب ارزه توسط ی ن ب  & medialای
lateral tubercles تقسیم گردیده است. 

 جسم دارای سھ  وجھ سفلیfacet  ا دام ب ھ ھر ک وده ک ی ب دامی، متوسط و خلف لی ق  calcaneusمربوطھ خود در استخوان  facetمفص
دا posterior facetو  middle. مفصی میشوند ق ج ھ عمی ک میزاب ام  از ھمدیگر توسط ی ھ بن د ک ده ان اد میگردد sulcus taliش ن . ی ای

 .را میسازند sinus tarsiیکجا شده و  sulcus calcaneiمیزابھ با 

Navicular bone 

  این استخوان در خلف با راس تالوس، در قدام با سھ استخوان کونیفورم، و در وحشی باcuboid مفصل میگردد. 
  قسمت انسی استخوان دارای یکtuberosity میباشد . 

Cuboid bone 

  ا ف ب تخوان در خل ن اس ا calcaneusای ی ب نجم، و در انس ارم و پ وس چ ا میتاتارس دام ب ل  Navicular، در ق ی مفص ورم وحش و کونیف
 .میگردد

  در قسمت وحشی استخوان دارای یکtuberosity میباشد. 

Medial Cuneiform bone 

  این استخوان در خلف باnavicularمیتاتارسوس اول، و در وحشی با کونیفورم متوسط و میتاتارسوس دوم مفصل میگردد ، در قدام با. 
  بزرگترین استخوان کونیفورم بوده و در یکطرف خود دارای یکfacet  بزرگkidney-shaped میباشد. 

Intermediate Cuneiform bone 

  ا ف ب ا میتاتارسوس دوم، navicularاین استخوان در خل دام ب ، در ق
ورم وحشی مفصل در ا ا کونیف نسی با کونیفورم انسی و در وحشی ب

 .میگردد
 کوچکترین استخوان کونیفورم بوده و ساختمان سھ گوشھ یی دارد. 

Lateral Cuneiform bone 

  این استخوان در خلف باnavicular ،ا میتاتارسوس سوم ، در قدام ب
ی ط و میتاتارسوس دوم ، و در وحش ورم متوس ا کونیف ا  در انسی ب ب

 .و میتاتارسوس چارم مفصل میگردد cuboidاستخوان 

The metatarsal bones 

  ف ھ برخل د ک ود دارن وس وج تخوان میتاتارس نج اس ا پ ف پ در ک
 .میتاکارپوس ھای دست، از انسی بوحشی شماره گذاری میشوند

  ر وده ھ ت ب ای دس ارپوس ھ بیھ میتاک تخوانھا ش ن اس اختمان ای س
ت  ک نھای تخوان ی ت headا ی distalاس ک نھای م، و ی ، جس

proximal  یاbase ده . میباشد ھ قاع راس شان مدور بوده و نسبت ب
 . کوچکتر میباشد

Phalanges of the foot 

  مانندphalanx  ھای انگشتان دست تنظیم گردیده اند؛ طوریکھ ھر انگشت دارای سھphalanx  ،میباشد)proximal, middle & distal 
phalanges.( 

  از دو بند تشکیل شده بھ ً  ).proximal & distal phalanges(استثنای انگشت بزرگ یا شصت پا کھ صرفا



31 
 

The Vertebral Column 

  ساختمان عمومی یک فقره وصفی

  :این اجزا عبارتند از. بھ بھترین وجھ نشان داده شده میتوانند mid-thoracic regionاجزای وصفی یک فقره، در یک فقره از 

  جسم فقری یاvertebral body سطوح علوی و سفلی جسم ھموار بوده و . کھ در قدام قرار داشتھ و بشکل مقطعی از یک استوانھ میباشد
 .با جسم فقرات باالیی و پایینی خود مفصل میشود Intervertebral discتوسط یک 

 Pedicle خلفی جسم خارج شده بطرف خلف و وحشی میروند ھای راست و چپ عبارت از لولھ ھای استخوانی استند کھ از قسمت. 
 Pedicle  بھ یک صفحھ استخوانی ھموار و عمودی میانجامند کھ بنام ً ھای راست و چپ در سط  Lamina. یاد میگردد Laminaھا خلفا

ً بنام  laminaو  pedicle. خط متوسط با ھم یکجا میشوند  .یاد میگردند vertebral archمجموعا
 Vertebral foramen  ب توسط م، در جوان ی جس ف توسط pediclesکھ در قدام توسط وجھ خلف د میگردد laminae، و در خل . تحدی

Vertebral foramen  اوی وده ح رات موجود ب ام طول ستون فق ھ در تم ازند ک ال طوالنی را میس ھای فقرات با ھمدیگر یکجا یک کان
spinal cord یا نخاع شوکی میباشد. 

 Spinous process  یا بارزات خار مانند از محل اتصالlamina ھای راست و چپ بطرف خلف و سفلی متبارز گردیده اند. 
 Transverse processes  ال وده و از محل اتص ا  pedicleیا بارزات مستعرض کھ دو عدد ب رده  laminaب در ھردو طرف نشئت ک

 .بصورت عرضانی سیر میکنند

  :مشاھده کنیم، ساختمانھای ذیل دران قابل دید میباشدھرگاه یک فقره را از منظره جنبی 

  از محل اتصال ھرpedicle  ا مربوطھ  laminaب
ک  بطرف  superior articular processآن ی

بطرف  inferior articular processباال و یک 
د یر میکنن ان س طوح . پای ارزات دارای س ن ب ای

ام  ک بن لی کوچ  superior & inferiorمفص
articular facets ند  Superior facet. میباش

ھای فقره باالیی  inferior facetھای یک فقره با 
آن مفصل شده و در نتیجھ گفتھ میتوانیم کھ دو فقره 

: مجاور توسط سھ مفصل با یگدیگر وصل میشوند
ین  وده و دو مفصل دیگر ب اولی بین جسم فقرات ب

articular process ھای شان واقع میگردد. 
 ره جنبی از منظpedicle  بمراتب باریکتر از جسم

وده و در نتیجھ در تحت ھر  ک  pedicleفقره ب ی
inferior vertebral notch بزرگ دیده میشود .

ام  pedicleدر باالی  ر بن م عمقت ھ ک ک دندان نیز ی
superior vertebral notch رار دارد ن . ق ای

ده و  ا ش دیگر یکج ا ھم دندانھ ھای علوی و سفلی ب
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Intervertebral foramina  را در جوانب ستون فقرات میسازند کھ از طریق ھمینforamen  ھا اعصاب شوکی کھ ازspinal cord 
 .منشا میگیرند، بخارج از ستون فقرات عبور میکنند

 lumbarو  cervical ،thoracicفرق ھای عمده میان یک فقره وصفی 

a( Transverse process  ھای فقرات رقبی یاcervical  دارای یکforamen transversarium میباشند. 
b(  فقرات صدری یاthoracic  ام لی بن االی  costal facetsبرای مفصل شدن با اضالع سطوح مفص ری و ب م فق ب جس ھ در جوان د ک دارن

transverse process ھای شان واقع میباشد. 
c(  فقرات قطنی یاlumbar  جسم فقری از فقرات رقبی و صدری طوری فرق میشوند کھ ھیچیک از دو مشخصھ باال را نداشتھ و در عوض

 .دارند بمراتب بزرگتر

  فقرات رقبی غیر وصفی

 )C1(فقره اطلس 

  فاقد جسم فقری و این فقره از متباقی فقرات رقبی بکلی فرق داشتھ وspine میباشد. 
  این فقره از دو کتلھ جانبی یاlateral masses  کھ توسط یک قوس قدامیanterior arch  و یک قوس خلفی بنام posterior arch  ا ب

 .در مجموع فقره اطلس ساختمان شبیھ یک انگشتر را دارد. ھمدیگر وصل شده اند، ساختھ شده است
  از قسمت خلفیlateral masses  دوtransverse process  بزرگ کھ دارایforamen transversarium میباشند، نشئت میکنند. 
  وی ک  lateral massدر وجھ عل دیل استخوان  facetی ا کان ھ ب ر و بیضوی شکل وجود دارد ک ده   occipitalمقع ا ش -Atlantoیکج

occipital joint را میسازند. 
  وجھ سفلیlateral mass  مدور بوده و با ً یکجا شده  axis (C2)فقره  superior articular facetدارای یک سطح مفصلی بزرگ نسبتا

lateral Atlanto-axial joint را میسازند. 
  در وجھ انسی lateral mass  ھ ده میشود ک ل دی ک توبرک د transverse ligament of atlasی از میکن االی آن ارتک ت . ب ن لیگامن ای

foramen vertebral آن با قسمت خلفی . بزرگ فقره را بدو قسمت قدامی و خلفی تقسیم میکندvertebral foramen  یک فقره وصفی
 densاطلس  vertebral foramenدر قسمت قدامی . ازان عبور میکند spinal cordمطابقت کرده قسمتی از کانال فقری را میسازد و 

ن  transverse ligamentو در خلف با  anterior archدر قدام با  Dens. واقع میشود axisفقره  ھ ای دو مفصل را مفصل میگردد، ک
ً بنام   . یاد میکنند median Atlanto-axial jointمجموعا
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   در قوس قدامی یک بارزه کوچک در سر خط متوسط دیده میشود کھanterior tubercle ھمچنان قوس خلفی نیز دارای . نامیده میشود
 . انکشاف نکرده باشد spinous processیک بارزه مشابھ بوده کھ فکر میگردد یک 

 جھ علوی در وposterior arch  یک میزابھ وجود دارد کھvertebral artery ازان عبور میکند. 
 Transverse process ھای فقره اطلس بزرگ و برجستھ میباشند. 

 )C2(یا  axisفقره 

  بزرگترین مشخصھ این فقره عبارت از یک بارزه استخوانی انگشت مانند بنامdens این . میباشد کھ از قسمت علوی جسم آن نشئت میکند
 .قرار میگیرد transverse ligament of atlasو  anterior archبارزه در فاصلھ بین 

  در ھردو طرفdens  س ره اطل فلی فق ان در وجھ س ا سطح مربوطھ ش دن ب یک یک سطح مفصلی بزرگ بیضوی شکل برای مفصل ش
 . میباشند foramen transversariumدیده میشوند کھ دارای  axisھای  transverse processھا  facetوحشی تر ازین . دیده میشوند

 Pedicle ،laminae  وspine  این فقره ضخیم و قوی بوده وInferior articular facets  ال ا  pedicleدر سفلی محل اتص  laminaب
  .واقع میباشند

The Sacrum & Coccyx 

Sacrum 

  ره عبارت از  sacralپنج فق
م  ا ھ ھ ب ت ک  fusedاس

ک  ھ ی د و ب ده ان گردی
ام  د بن تخوان واح اس

sacrum  ھ د ک ده ان تبدیل ش
ره  ت فق رار  L5در تح ق

ھ . دارد کل س کروم ش س
تھ دارای یک  ی داش گوشھ ی
وه  ک ذروه، وج ده و ی قاع
قدامی، خلفی و وجوه جانبی 

 .میباشد
  ا دامی ی  pelvicدر وجھ ق

surface  ام ھ بن د ک رار دارن وراخھا ق وره س ار ج کروم چ وند anterior sacral foraminaاستخوان س اد میش ن . ی ی ای ھ درانس متی ک قس
 .استخوان میباشد lateral partو قسمتی کھ در وحشی سوراخھا قرار دارد عبارت از  medial partسوراخھا قرار دارد، عبارت از 

 Anterior sacral foramina اھر میشوند، کھ در وج ھ قدامی قرار دارند، در ضخامت استخوان سکروم سیر کرده و در وجھ خلفی آن نیز ظ
 .یاد میشوند posterior sacral foraminaکھ سوراخھای وجھ خلفی بنام 

  وجھ علوی یاbase of sacrum  توسط سطح علوی فقره اولsacral ا ف ھ ب د ک زرگ میباش ھ یک سطح بیضوی ب ره ساختھ شده است ک  L5ق
ده . یاد میگردد promontoryکنار قدامی جسم فقری بقدام متبارز بوده بنام خرشوم یا . مفصل میگردد در خلف جسم دھانھ یک کانال مثلثی دی

وی . یاد میشود sacral canalبوده و بنام  sacralفقرات  vertebral canalمیشود کھ عبارت از   lateralوحشی تر از جسم فقری سطح عل
part  استخوان قابل دید میباشد کھ بنامala یاد میگردد. 

  ام ی سکروم بن ده و توسط  dorsal surfaceوجھ خلف اد ش ز ی دو قسمت  posterior sacral foraminaآن نی  medial & lateral partsب
پنجم یک مسافھ  sacralی فقره در وجھ خلف. خارج میگردند sacralھای اعصاب  dorsal ramusاز طریق این سوراخھا . تقسیم گردیده است
فلی  sacral hiatusدیده میشود کھ  Vیا  Uخالی بشکل حرف  ھ س ارت از دھان ام دارد و عب د sacral canalن ی . میباش رعالوه در وجھ خلف ب

ام  ز بن رار دارد median sacral crestسکروم در سر خط متوسط بدن یک تیغھ تی ر از . ق ردو طرف در ھ posterior foraminaانسی ت
intermediate crest و وحشی تر از ،posterior foramina  در ھردو طرفlateral sacral crests نیز دیده میشوند. 

  نھایت سفلی سکروم یاapex  ا استخوان دن ب رای مفصل ش راردارد coccyxدارای یک سطح مفصلی بیضوی شکل ب دو طرف . ق ان ب ھمچن
sacral hiatus ام دو بارزه کوچک کھ بطر ارزات بن ن ب ده میشود، ای ند دی ارز میباش فلی متب اد میشوند sacral cornuaف س ارزات . ی ن ب ای

 .وصل میگردند coccyxتوسط لیگامنتھا با استخوان 
  ھ ده میشود ک ی بررسی شود، دی وده و  pelvic surfaceھرگاه استخوان سکروم از منظره جنب ر ب دام مقع آن بطرف  dorsal surfaceآن بق

ام  L-shapedوجھ وحشی سکروم دارای یک سطح مفصلی بزرگ . خلف محدب میباشد وم  auricular surfaceبن ا استخوان الی ھ ب د ک میباش
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ف . این سطح ساختمانی شبیھ بھ پکھ گوش را دارد. مفصل میشود ھ در خل داد  auricular areaساحھ یی ک وده دران یکتع رار دارد درشت ب ق
 .وی کھ سکروم را با الیوم وصل میکنند، ارتکاز مینمایندلیگامنتھای ق

Coccyx 

  این استخوان ازfuse  شدن چار فقرهcoccygeal کھ بصورت درست انکشاف نکرده اند ساختھ شده است. 
  دارای دو وجھpelvic & dorsal surfaces بوده و یک قاعده و یک ذروه دارد . 
 ا  قاعده در ھ ب ن سطح دو . سکروم مفصل میگردد apexآن یک سطح مفصلی بیضوی شکل دیده میشود ک ر ازی  coccygealوحشی ت

cornua این . کھ بطرف علوی متبارز استند، دیده میشودcornu  ھا باcornu ھای سکروم توسط لیگامنتھا وصل میگردند. 

The Sternum & Ribs 

Sternum 

 ر ک خنج بیھ ی تخوان ش ن اس االی  ای در ب دامی ص دار ق وده در ج کل  midlineب بش
د flat boneیک . عمودی قرار دارد ی میباش ن . بوده دارای دو وجھ قدامی و خلف ای

د از  ایین عبارتن ھ پ اال ب ھ از ب ت ک ده اس اختھ ش ھ س ھ قطع تخوان از س اس
manubrium ،body  وxiphoid process. 

  ط م توس ا ھ مت اول ب ل  manubrio-sternal jointدو قس ک مفص ھ ی ک
symphysis  ط ری توس مت آخ د؛ و دو قس ل  xiphi-sternal jointمیباش مفص

 .میشوند
  دامی ات ق پ  costal cartilagesنھای ای راست و چ ار ھ ھ کن وی ب لع عل ت ض ھف

لعی  attachmentدر ناحیھ . وصل میگردند sternumاستخوان  این غضاریف ض
 .یده میشودد sternumدندانھ ھای کوچک در کنار ھای 

  کنار علویmanubrium sterni  ا استخوانھای  sternal endsدر ھردو طرف ب
clavicle  ده ا ش ازند sternoclavicular jointیکج ین دو . را میس ھ ب ناحی

clavicular notch  در کنار علویmanubrium بنام ،suprasternal notch  ا ی
jugular notch یاد میشود. 

  محل اتصال ھردو قطعھmanubrium  وbody  ک م دیگر ی ا ھ ی ب از منظره جنب
 .یاد میگردد sterna angleزاویھ را میسازند کھ بطرف قدام متبارز بوده و بنام 

Ribs یا اضالع  

  اضالع وصفی

  س ی قف ای جنب دار ھ ھ ج د ک اضالع عبارت از استخوانھای طویل منحنی شکل ان
 . صدری را میسازند

  اوت ضلع  12در ھر طرف خط متوسط م متف ھ از نظر طول از ھ وجود دارد ک
ب . میباشند ایینتر ازان بمرات االتر و پ طویلترین ضلع، ضلع ھفتم بوده و اضالع ب

 .کوتاھتر شده میروند
  دو ضلع مجاور از ھمدیگر توسط یکintercostals space جدا میشوند. 
  وی لع عل ت ض دامی ھف ات ق وده و نھای ل ب دری وص رات ص ھ فق ً ب ا الع خلف اض

د sternumشان بھ   costal cartilagesتوسط  اظ . وصل میگردن ین لح ھ ھم ب
ا  ی ی ام اضالع حقیق لع اول را بن ت ض د true ribsھف اد میکنن دامی . ی ات ق نھای

اضالع ھشتم، نھم و دھم نیز دارای غضاریف ضلعی بوده ولی غضاریف آنھا بھ 
sternum  نمیرسند، بلکھ بالنوبھ بھcostal cartilage ر از خود،  ضلع علوی ت

ا  اذب ی الع ک ام اض لع بن ھ ض ن س وند؛ ای ل میش د false ribsوص اد میگردن . ی
ک  م دارای ی کوچک  costal cartilageنھایات قدامی اضالع یازدھم و دوازدھ

ام  لع بن ن دو ض بوده ولی بھ حالت آزاد قرار داشتھ و بھ جایی وصل نمیشوند؛ ای
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 .یگردندیاد م floating ribsاضالع شناور یا 
  در نھایت خلفی یک ضلع وصفی، یکhead ،neck  و یکtubercle راس ضلع با . دیده میشودcostal facet  فقره صدری کھ دارای

کمی وحشی تر از گردن در . یک قسمت متضیق بوده وحشی تر از راس قرار دارد neckگردن یا . عین شماره ضلع است مفصل میگردد
 . دیده میشود tubercleا وجھ خلفی ضلع یک برآمدگی بن

  نھایت قدامی ضلع دارای یک فروفتگی پیالھ مانند برای مفصل شدن باcostal cartilage مربوطھ میباشد. 
  ا م ی ارت از جس رار دارد، عب لع ق ی ض ت خلف وده و شکل حرف  shaftقسمتی کھ بین نھایت قدامی و نھای لعی . را دارد Cآن ب م ض جس

 . میباشد upper & lower bordersو دو کنار  inner and outer surfacesھموار بوده دارای دو وجھ 
 کنار علوی آن کند، ولی کنار سفلی تیز میباشد . 
 Inner surface  مقعر بوده و کمی باالتر ازکنار سفلی، درین وجھ یک میزابھ بنامcostal groove  م ام طول جس ھ در تم ده میشود ک دی

د درین میزابھ. ضلعی سیر میکند تھ باش لعی  Outer surface. بھ ترتیب یک ورید، یک شریان و یک عصب ضلعی سیر میداش م ض جس
ام  ان داده و بن ا نش ک انحن لع ی ین نقطھ ض  costalمحدب بوده و کمی وحشی تر از توبرکل دران یک خط درشت دیده میشود کھ در ھم

angle یاد میشود . 

The Skull 

 skullمعلومات عمومی درباره 

 Skull از استخوانھای متعدد ساختھ شده است کھ درین جا با نامھا و یکتعداد مشخصات عمده آنھا آشنا خواھیم شد: 
  استخوان االشھ پایین بنامmandible متباقی تمام استخوانھای دیگری کھ در تشکل . یاد میگرددskull  ان توسط ین خود ش د، ب سھم دارن

ام  لی بن ند suturesمفاص ل میباش ام . وص ً بن ا تخوانھا مجموع ن اس وند craniumای اد میش ف ی ا قح ی . ی  – Cranium= Skullیعن
Mandible).( 

 Cranium از دو قسمت عمده ساختھ شده است : 
 

a( خلفی آن کھ بنام  -قسمت علویcalvaria  یاد میشود، حاوی یک جوف بزرگ بنامcranial cavity  ھ دران رار  brainمیباشد، ک ق
 .دارد

b( ام  -قسمت قدامی ازد، بن ھ اسکلیت صورت را میس فلی آن ک ی، و  facial skeletonس ا، جوف بین اوی اجواف اربیت ده و ح اد ش ی
 .قسمت علوی جوف دھن میباشد
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  قسمت فوقانیskull  کھ شکل گنبدی مانند دارد، بنامvault of the skull  یاskull cap اد . یاد میشود ز ی ھ قحف نی ام قب این قسمت را بن

 . را میسازد cranial cavityمیکنند کھ جدار ھای علوی، وحشی، قدامی و خلفی 
  قسمتی ازskull  کھ زمینcranial cavity  را میسازد، بنام قاعده قحف یاbase of the skull یاد میگردد. 
  منظره علویدر skull دامی : میتوانیم چار استخوان را ببینیم ی آن توسط استخوان  ،frontalتوسط استخوان  vaultقسمت ق قسمت خلف

occipital  و قسمت اعظم سقف و جدار ھای جنبیcranial cavity  توسط استخوانھایparietal راست و چپ ساختھ میشود. 
   ھردو استخوانparietal  در سر خط متوسط با ھمدیگر توسطsagittal suture مفصل میشوند. 
   کنارھای قدامی استخوانھایparietal  با استخوانfrontal  ام انی بن د؛  coronal sutureدر قدام توسط یک خط عرض مفصل میگردن

 Yشکل حرف (کھ شکل حرف لمبدا را دارد  lambdoid sutureتوسط  occipitalبا  parietalدر حالیکھ کنار ھای خلفی استخوانھای 
 .مفصل میشود) معکوس

   کمی وحشی تر از استخوانھایparietal  از منظره علوی قسمت ھای از استخوانtemporal نیز دیده میشود. 
  زمانیکھskull  ند منظره قدامیرا از استخوان . بررسی کنیم، نخستین ساختمانی کھ توجھ ما را جلب میکند،  االشھ ھای باال و پایین میباش

 .یاد میشود maxillaو استخوان االشھ باال بنام  mandibleم االشھ پایین بنا
   استخوان ناحیھ پیشانی عبارت ازfrontal bone  بوده و برجستگی رخسار ھا توسط استخوانzygomatic ساختھ میشود. 
   زرگ در دامی سھ فوحھ ب ند skullاز منظره ق د میباش ل دی ک : قاب ین ھردو استخوان  median nasal apertureی ھ در ب  maxillaک

 .  واقع اند و عبارت از دھانھ جوف اربیت میباشند nasal apertureراست و چپ تشکیل میشود؛ و دو فوحھ دیگر کھ در علوی و وحشی 
  در عمقnasal aperture ام  جوف بینی  ethmoid bone، inferiorقرار دارد کھ در عمق این جوف قطعات سھ استخوان مختلف بن

nasal concha  وvomer را یافتھ میتوانیم . 
  ،راست و چپ قرار دارند کھ مھمترین محتوی آنرا کره چشم تشکیل میدھد اجواف اربیتدر عمق فوحات بزرگ اربیت. 
  در تشکل جدار ھای جوف اربیتا استخوانھایfrontal ،zygomatic ،ethmoid bone ،maxilla  و دو استخوان دیگر بنامsphenoid 

bone  وlacrimal bone سھم میگیرند. 
  Sphenoid bone  ھ در اق است ک زرگ ط دار  base of the skullیک استخوان ب ھ کوچک آن در ج ک قطع ط ی تھ و فق ت داش موقعی

 lateral surface of skullیاد میگردد، در  greater wing of sphenoidیک قطعھ از این استخوان کھ بنام . جوف اربیت دیده میشود
 . نیز قابل دید میباشد

  در علویnasal aperture  و انسی تر از اجواف اربیت، دو استخوان راست و چپ بنامnasal bones قرار دارند. 
  منظره جنبیبیشتر استخوانھایی کھ از skull نام برده شده اند ً د از استخوانھای . قابل دید میباشند، قبال ا عبارتن  و frontal ،parietalاینھ

occipital  کھ در قبھ قحف قرار داشتھ و ھمچنانethmoid ،lacrimal، nasal   وzygomatic ند . کھ در ناحیھ صورت قابل دید میباش
 . نیز دیده میشوند greater wing of sphenoidو  maxilla ،mandibleبرعالوه از منظره جنبی 

  پایینتر ازparietal جدارھای جنبی ،cranial cavity  توسط قطعھsquamous  استخوانtemporal ھ . ساختھ میشود ایینتر قطع ی پ کم
mastoid  این استخوان نیز در مجاورت باbase of the skull از استخوان . قرار داردtemporal  ا یک بارزه نشئت میکند کھ ھمراه ب

 .میسازند را zygomatic archمفصل شده و قوس رخسار یا  zygomaticیک بارزه از استخوان 
   در منظره سفلیskull  د رفتیم مانن ام گ ً ن بال ان را ق ت ش ده میشوند، اکثری ھ دی و  maxilla ،sphenoid ،temporalنیز استخوانھایی ک

occipital bones . تخوانھای اتی از اس ان قطع ام  و zygomatic  ،vomerھمچن تخوان دیگر بن ک اس ن  palatine boneی ز ازی نی
 .باشندمنظره قابل دید می

  درmaxilla  دندانھای باال قرار گرفتھ و وحشی تر از دندانھا قسمتی ازین استخوان را میبینیم کھ با استخوانzygomatic مفصل میگردد .
رد hard palateقرار دارد کھ در تشکل  maxillaانسی تر از دندانھا قطعھ یی از  ی . سھم میگی توسط استخوانھای  palateقسمت خلف

palatine راست و چپ ساختھ میشوند . 
  باالتر از کنار خلفی hard palate  فوحات خلفیright & left nasal cavities  استخوان  را میبینیم کھ توسطvomer  دا دیگر ج از یک

ً از منظره قدامی  vomerقسمتی از . میشوند  .نیز در عمق جوف انف دیده بودیم skullرا قبال
  خلفتر ازvomer  استخوانsphenoid  م و دو ھ دارای جس د greater wingقابل دید است ک م میباش دو طرف جس م . ب  sphenoidجس

ً بھ امتداد   . قرار میگیرد occipitalاستخوان  pars basilarخلفا
  خلفتر ازpars basilar  یک سوراخ بزرگ در استخوانoccipital  در سر خط متوسط دیده میشود کھforamen magnum ام دارد . ن

ین  اطی ب ن سوراخ یک محل ارتب د vertebral canalو  cranial cavityای زرگ . میباش ھ ب ک قطع ن سوراخ ی ر ازی  occipitalخلفت
 .یاد میگردد pars squamousاین قطعھ بنام . قسمتی از قاعده قحف را میسازد

  قسمتھای وحشی قاعده قحف توسطtemporal bone ی ھ بشکل مثلث ده ک اختھ ش ین استخوانھای  س ع  occipitalو  sphenoidدر ب واق
ام . شده است ھ متوسط بن ک قطع ام petrous partاین استخوان از ی ی وحشی بن ھ خلف ک قطع دامی  mastoid part، ی ھ ق ک قطع و ی
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ا استخوان  Temporalاز .ساختھ شده است squamous partوحشی بنام  ھ ب ده zygomaticیک بارزه نشئت میکند ک ا ش وس  یکج و ق
 . را میسازند zygomatic archرخسار یا 

  زمانیکھ قبھ قحف یاskull cap  برداشتھ شود، زمین جوف قحف یاcranial cavity این زمین بھ سھ حفره تقسیم شده کھ . را دیده میتوانیم
 . یاد میگردند anterior, middle & posterior cranial fossaeبنام 

  زمینanterior cranial fossa  توسط استخوان ً ھ کوچک از  frontalعمدتا  ethmoidساختھ شده و در نزدیک خط متوسط یک قطع
bone این قطعھ ھمانست کھ قسمتی ازانرا در جدار اربیت و قسمتی دیگر را از طریق .( نیز در تشکل آن سھم میگیردanterior nasal 

aperture  دیده بودیم ً ً در سر خط متوسط قسم). قبال م خلفا ن استخوان در تشکل  lesser wingsو در وحشی  sphenoidتی از جس ای
 .سھم میگیرند anterior cranial fossaزمین 

 anterior cranial fossa  ازmiddle cranial fossa  ھ در انسی توسط دا میگردد ک ھ استخوانی ج ک تیغ  lesser wingsتوسط ی
 .نیز یاد میگردد sphenoid ridgeاین تیغھ بنام . ساختھ میشود frontal boneو در وحشی توسط  sphenoidاستخوان 

  زمینmiddle cranial fossa د م . در قسمت متوسط باریک و در قسمت وحشی وسیع میباش  sphenoidقسمت متوسط آن توسط جس
ط  یع آن توس ی و وس مت وحش ده و قس اختھ ش دامی و وج greater wings of sphenoid ،squamous temporal boneس ھ ق

petrous temporal bone ساختھ شده است. 
 middle cranial fossa  ازposterior cranial fossa  کنار علوی توسطpetrous temporal bone  کھ وجوه قدامی وخلفی آنرا از

 .یکدیگر جدا میکند، ساختھ میشود
  قسمت اعظم زمینposterior cranial fossa  توسط استخوانoccipital  ق آن ھ در عم ده ک اختھ ش د  foramen magnumس ل دی قاب

 .نیز سھم دارد petrous temporal boneوحشی زمین آن وجھ خلفی  -در تشکل قسمت قدامی. میباشد

  از منظره قدامی skullمطالعھ 

  قسمتی ازfrontal bone  کھ ازین منظره دیده میشود بنامexternal surface االت. آن یاد میگردد دبیت آن کمی ب ت مح ر از جوف اربی
ن . دیده میشود superciliary archکمی باالتر از کنار انسی اربیت یک تیغھ استخوانی بنام . نامیده میشود tuber frontalبیشتر شده  ای

 . با ھم مالقی میشوند glabellaقوسھای طرف راست و چپ در سر خط متوسط درناحیھ یی بنام 
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  نقطھ یی کھfrontonasal suture   باInternasal suture  ،مالقی میشودnasion نامیده میشود. 
 Zygomatic process  استخوانfrontal  یک کنار تیز وحشی داشتھ کھexternal surface  را ازtemporal surface  جدا میکند؛ و

 . امتداد مییابد temporal linesدرعلوی با 
  نکات عمده در استخوانamaxill قرار ذیل بر شمرده میشوند: 
 Frontal process  آن دارای یک کنار قدامی تیز بنامanterior lacrimal crest قسمتی . میباشد کھ با کنار انسی اربیت مطابقت میکند

 . را میسازد lacrimal grooveقرار دارد یک میزابھ بنام  crestکھ در خلف  frontal processاز 
  در کنار سفلیnasal aperture  در سر خط متوسط یک بارزه تیز کوچک بنامanterior nasal spine دیده میشود. 
  قسمتی ازmaxilla  کھ دران دندانھای باال غرص شده اند، بنامalveolar process ھر استخوان . آن یاد میگرددmaxilla  اوی ھشت ح

این ھشت دندان با ھشت طرف مقابل . دندان پریمولر و سھ دندان مولر ، دوcanine، یک دندان incisorsدندان میباشد کھ عبارتند از دو 
ً شانزده دندان االشھ باال را میسازند  . یکجا شده مجموعا

  کمی باالتر از دندانcanine در maxilla   ام دگی بن دان  canine eminenceیک برآم ن دن ذر ای ت  ج ر موجودی ھ در اث ده میشود ک دی
دیده میشودو کمی وحشی تر یک فررفتگی  incisive fossaیک فرورفتگی بنام  incisorان در باالی دندانھای انسی تر از. تولید میگردد

 .قرار دارد canine fossaدیگر بنام 

  :از منظره قدامی skullسوراخھای 

1. Supraorbital notch or foramen-  در قسمت انسی کنار علوی جوف اربیت قرار دارد. 
2. Frontal notch or foramen- کمی انسی تر از سوراخ باال قرار دارد. 
3. Zygomatico-facial foramen-  در وجھ وحشی استخوانzygomatic قرار دارد. 
4. Infraorbital foramen-  یک سانتی پایینتر از کنار سفلی اربیت در وجھ قدامیmaxilla قرار دارد. 

The anterior nasal aperture یا فوحھ قدامی بینی  

  توسط ً ده است maxillaاستخوان  nasal notchیک سوراخ ناک مانند میباشد کھ کنار ھای جنبی آن عمدتا اختھ ش ن . س وی ای قسمت عل
 .تحدید گردیده اند nasal bonesسوراخ توسط کنار ھای سفلی 

  ن فوحھ ق ای ھ  nasal septumدر عم ده میشود ک د right & left nasal cavitiesدی دیگر ج ازدرا از ھم ن . ا میس وی ای قسمت عل
septum  توسطperpendicular plate  استخوانethmoid و قسمت سفلی آن توسط استخوان ،vomer ساختھ شده است. 

  وحشی ازseptum این . در ھرطرف دو استخوان بشکل افقی کھ سیر منحنی را پیموده بھ داخل اجواف بینی متبارز میباشند، دیده میشوند
ک  inferior conchaبوده و  ethmoid boneقسمتی از  middle conchaنام دارند کھ  middle & inferior nasal conchaeھا  ی

 .استخوان مستقل است

The Orbit 

  ا ت ی وف اربی ھ ج ام  orbital rimدھان ار بن ار کن  ,upperدارای چ
lateral, inferior & medial margins میباشد. 

  ک ذروه ده و ی ک قاع وده دارای ی کل ب ی ش وف مخروط ک ج ت ی اربی
ارت از  baseقاعده یا . میباشد رار  orbital rimآن عب دام ق وده و در ق ب

ا  ھ ذروه ی ام  apexدارد؛ در حالیک وراخی بن ا س ف ب  opticآن در خل
canal مطابقت میکند. 

  کھ در جوف اربیت دارای چار جدار علوی، انسی، سفلی و وحشی میباشد
کل آن  تخوانتش ت اس د ھف ھم میگیرن د از . س تخوانھا عبارتن ن اس ای

frontal ،sphenoid ،ethmoid ،lacrimal ،palatine ،maxilla  و
zygomatic . 

 دامی ی  -در قسمت ق ام  سقفوحش ک فرورفتگی بن ت ی  lacrimalاربی
fossa  ی دار انس ا ج قف ب ی س ل تالق رار دارد؛ و در مح  Trochlearق
fossa یده میشودد. 

  یدر دار انس ام  ج ق بن ھ عمی ک میزاب ت ی ده  lacrimal grooveاربی دی
ا  رد lacrimal sacمیشود کھ دران کیسھ اشکیھ ی رار میگی ھ . ق ن میزاب ای
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دام توسط  ف توسط  maxillaاستخوان  anterior lacrimal crestدر ق  lacrimalاستخوان  posterior lacrimal crest، و در خل
 .باز میگردد nasal cavityادامھ مییابد کھ نھایت سفلی آن بھ  nasolacrimal canalدر سفلی بھ  Lacrimal groove. رددتحدید میگ

 apertures in the orbitفوحات اربیتا یا 

1. Superior orbital fissure :عبارت از یک درزی است کھ قسمت خلفی سقف را از جدار وحشی جدا میکند . 
2. Optic canal : بھ ذروه جوف اربیت مطابقت میکند و از طریق آن عصب اپتیک از اربیت خارج شده واردcranial cavity میگردد. 
3. Inferior orbital fissure: عبارت از درزی است کھ قسمت خلفی زمین را از جدار وحشی اربیت جدا میکند. 
4. Infraorbital groove:  ادامھinferior orbital fissure این میزابھ بھ یک کانالی بنام . ام میباشدبطرف قدinfraorbital canal  ختم

 . باز میگردد maxillaدر سطح  infraorbital foramenسیر کرده و از طریق  maxillaمیشود کھ در ضخامت استخوان 
5. Anterior & posterior ethmoidal foramina :در محل تالقی سقف با جدار انسی قرار دارند. 
6. Zygomatic foramens:  درorbital surface  استخوانzygomatic  ده کھ در جدار وحشی اربیت قرار دارد، دو سوراخ کوچک دی

ھ ھردو در ضخامت  ی در  zygomatic boneمیشوند ک ھ اول ازند ک ال را میس رده و دو کان و  zygomatico-facial foramenسیر ک
 .راه پیدا میکند zygomaticسطح استخوان  بھ zygomatico-temporal foramenدومی در 

  از منظره علوی skullمطالعھ 

  ند و د میباش ل دی نام استخوانھایی کھ از منظره علوی قاب
suture تذکر رفتھ است ً  .ھایی کھ بین ھم میسازند، قبال

  اطع ا  coronal sutureنقطھ تق را  sagittal sutureب
ام  اطع  bregmaبن ھ تق ا  sagittal suture، و نقط ب

lambdoid suture  ام د lambdaرا بن اد میکنن در  .ی
ین  لھ ب ک فاص ات ی اه اول حی د م ا چن ی ی دوران جنین

این فاصلھ . استخوانھا در ھردو نقطھ نامبرده دیده میشود
ام  ند و بن ده میباش انیده ش ا پوش ھای خالی توسط یک غش

anterior & posterior fontenelles یاد میشوند . 
 تخوان ود  parietal اس ی خ ی وحش مت خلف ک قس در ی

ام   ھ بن د ک ان میدھ  parietal tuberبیشتر محدبیت نش
(or eminence) ی . یاد میگردد در نزدیکی قسمت خلف

sagittal suture  تخوان ر اس ک  parietalدر ھ ی
parietal foramen نیز دیده میشود. 

  تخوانھای ی اس متھای وحش  frontalو  parietalدر قس
 .را ببینیم temporal linesیم خطوطی بنام میتوان

  از منظره خلفی skullمطالعھ             

  :ساختمانھایی کھ ازین منظره قابل دید میباشند عبارتند از

parietal tuber, parietal foramen, temporal lines, sagittal suture, lambdoid suture & lambda 

 Lambdoid suture  یکتعداد پارچھ ھای عظمی را در بر میگیرد کھ این پارچھ ھا بنام ً  sutural bonesسیر نھایت مغلق داشتھ بعضا
 .یاد میشوند

  درپایین تر occipito-mastoid sutureو parieto-mastoid suture نیز دیده میشوند. 
  قطعھ ھموار یاsquamous part  استخوانoccipital قسمت علوی آن مثلثی و لشم بوده قسمت خلفی قبھ . ددارای دو قسمت میباش

در محل اتصال ھردو قسمت بارزه یی بنام . در حالیکھ قسمت سفلی درشت است و قسمت خلفی قاعده قحف را میسازد. قحف را میسازد
external- occipital protuberance  قرار دارد کھ ازان دو خط بنامsuperior nuchal lines کمی .متداد مییابندبطرف وحشی ا

 .نیز دیده میشوند highest nuchal linesدو خط دیگر بنام   superior nuchal lineباالتر از 
  پایینتر ازexternal occipital protuberance  یک خط تیز عمودی بنامexternal occipital crest  ازھر دو طرف قرار دارد کھ

  .میگیرد منشا inferior nuchal lineان خطی بنام  
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  از منظره وحشی skullمطالعھ 
  

Foramina  یا سوراخھایی کھ ازین منظره درskull قابل دید استند، عبارتند از:  
  

1( Zygomaticofacial:  درtemporal surface   استخوانzygomatic قرار دارد. 
2( Mastoid foramen:  در نزدیکیoccipito-mastoid suture قرار دارد. 
3( Zygomaticotemporal 
4( Parietal foramen 

 
:دیگر ساختمانھا  

 Temporal lines:  درقدام از کنار وحشی تیز در استخوانfrontal  شروع شدهcoronal suture  را عبور کرده در استخوان جداری توسط
 temporalدوباره ازبین میرود؛ در حالیکھ خط پایینی در استخوان  parietalخلفی استخوان  قسمتخط باالیی در: دو خط منحنی امتداد مییابد

 .امتداد مییابد posterior root of the zygomatic process، و supramastoid crest وارد شده و توسط  
 Supramastoid crest  قطعھsquamous و mastoid  استخوانtemporal را از ھم جدا میکند . 
 External acoustic meatus:  قسمتی از گوش خارجی بوده پایینتر از جذر خلفیzygomatic process قرار دارد. 
 Temporal fossa : عبارت از ساحھ یی میباش کھ در باال توسطtemporal lines  و در پایین توسط zygomatic arch در . تحدید میشود

  .سھم دارند) frontal+ parietal+ squamous temporal+ greater wing of sphenoid(تشکل زمین آن 
 Mastoid temporal bone:  این قطعھ در خلفexternal acoustic meatus توسط . واقع میباشدparieto-mastoid suture  با

parietal   و توسطoccipito-mastoid suture  باoccipital bone محل تقاطع این دو . مفصل میگرددsuture  را بنامasterion یاد 
 . دیده میشود mastoid processکمی خلفتر از مجرای سمع خارجی درین قطعھ یک بارزه بزرگ بنام . میکنند

 Styloid process:  از قسمت سفلی استخوان عبارت از یک بارزه سوزن مانند است کھtemporal خارج میشود. 
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 Zygomatic arch:   از مفصل شدنzygomatic process  استخوانtemporal   باtemporal process  استخوانzygomatic  ساختھ
برعالوه نھایت خلفی قوس رخسار دارای دو . تقسیم میگردد anterior and posterior rootsدارای بدو جذر بنام  نھایت خلفی آن . میشود

 .نیز میباشد post glenoid tubercleو  tubercle of the root of the zygomaحدبھ بنام 
 Tympanic part of the temporal bone : در قدام و سفلیext. acoustic meatus  دیده شده و بنامtympanic plate  نیز یاد

دران قسمت غضروفی مجرای سمع خارجی ارتکاز درشت بوده و  external acoustic meatusقسمت استخوانی اطراف . میگردد
   temporalقرار داشتھ و از قطعھ mandibular fossaباشد کھ در خلف دارای یک وجھ قدامی وسیع می Tympanic plate. میکند

squamous  توسطsquamo-tympanic fissure جدا میگردد. 
 : suprameatal triangle  یک ساحھ مثلثی است کھ کمی باالتر و خلفتر ازexternal acoustic meatus این ساحھ . قرار دارد

 .قرار دارد mastoid antrumه و در عمق آن یک جوف مھم بنام بود squamous temporalقطعھ مربوط 
 Mandibular fossa:  در قدام external acoustic meatus  قرار داشتھ و با سطح مفصلی درmandible  یکجا شده در تشکل

 .قرار دارد spine of sphenoid یک بارزه بنام  mandibular fossaدر سفلی و انسی . سھم میگیرند temporomandibularمفصل 
  

در صورتیکھ . ، از نظر مخفی میماندzygomatic archیکتعداد ساختمانھای اناتومیک منظره وحشی قحف، از سبب موجودیت قوس رخسار یا 
zygomatic arch را قطع کرده از ساحھ دور سازیم، ساختمانھای ذیل ازین منظره قابل دید میباشند :  

  

  Temporal surface وحشی  یا وجھgreater wing of sphenoid  کھ در زمین راtemporal fossa ،در  دیده بودیم
infratemporal crest  ختم میشود و بھinfratemporal surface  آن بطرف انسی و سفلی امتداد مییابد.  

 Pterygoid process : بارزه یی است کھ از محل اتصال جسم وG.W  استخوانsphenoid نشئت کرده و بطرف پایین متوجھ میباشد .
. ساختھ شده اند  med. & lat. pterygoid platesھرگاه این بارزه را از منظره خلفی ببینیم، دیده میشود کھ از دو صفحھ استخوانی بنام  
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در سفلی .  را تحدید میکنند pterygoid fossaدر قدام باھم یکجا میشوند، ولی در خلف از ھم دور مانده  خالیگاھی بنام  این صفحات
  . امتداد مییابد hamulus pterygoideaساختمان چنگک مانند بنام یک بھ   medial plateصفحھ انسی یا  

? Infratemporal fossa:  عبارت ای یک فضای نامنظم است کھ در وحشیpterygoid process واقع میباشد. 

? Pterygo-maxillary fissure :  بینpterygoid process   وmaxilla  بوجود آمده و در علوی بھinferior orbital fissure 
ارتباط میدھد، کھ عبارت از یک فضای کوچک  pterygopalatine fossa را بھ infratemporal fossaاین درز . امتداد مییابد

  .میباشد maxillaدر خلف 
  از منظره سفلی skullمطالعھ 

  
  دو استخوان ً  :میباشد کھ عبارتند از processدارای چندین  maxilla. راست و چپ دیده میشوند maxillaدر قدام ترین قسمت قحف اوال

 

1. Alveolar process  قوس دندانی علوی قرار داشتھ و در خلف بھ کھ درانmaxillary tuberosity ختم میشوند. 
2. Palatal process  کھ در تشکلbony palate یا کام سخت . کام سخت سھم میگیرد یاhard palate  عبارت از قسمتی است

ازد دا میس دامی .کھ جوف بینی را از جوف دھن ج ن قسمت ق اختھ  maxillaاستخوان  palatal processتوسط  palate ای س
 sutureقدامی این درقسمت . میشوند در سر خط متوسط باھم وصل intermaxillary sutureشده کھ این ھردو صفحھ توسط 

ام  ک فررفتگی بن رار دارد incisive fossaی دانھای  alveolar processقسمتی از . ق ھ دران دن ع  incisorک د جم رار دارن ق
 .یاد میگردد premaxillaکھ در مجاورت آن قرار دارد، بنام  palatal processقسمتی از 

3. Zygomatic process در ساختن قوس رخسار سھم میگیرد. 
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  وجھ خلفیmaxilla ازG.W  استخوانsphenoid  توسط inf. orbital fissure  جدا میگردد.  
  ا ی ی ھ افق ام قطع ھ بن ود ک اختھ میش ین س تخوان پالت ی از اس ھ ی ط قطع خت توس ام س ی ک مت خلف اد  horizontal palateقس آن ی

ردد دیگر. میگ ط باھم ط متوس ر خ پ در س ت و چ ی راس ات افق ردو قطع ن ھ ط  ای وند interpalatine sutureتوس ل میش . وص
ی ای خلف ار ھ ا کن ات ب ن قطع دامی ای ای ق ار ھ تخوان palatal process کن ط  maxilla اس  palatomaxillary sutureتوس

ود ل میش ی . وص دود خلف وده و ح ات آزاد ب ن قطع ی ای ای خلف ار ھ ازند hard palateکن ار . را میس ن کن ط دری ط متوس ر خ در س
ام  ارزه بن ک ب رار دارد posterior nasal spineی ی. ق متھای خلف ام  -قس ارزه بن ک ب ات ی ن قطع ی ای  pyramidalوحش

process د ان میدھ ین . نش الی ب ای خ ارزه فض ن ب د medial & lateral pterygoid palatesای غال میکن  Greater. را اش
and lesser palatine foramina  ھ در ند ک وراخی میباش ارت از دو س دان  horizontal processعب ر از دن ی ت ی انس کم

 . مولر آخر قرار دارند
 وع از ین در مجم تخوان پالت ارزهاس ھ ب فحھ و س د از دوص ھ عبارتن ده ک اختھ ش  perpendicularو  horizontal plate:  س

plate ، pyramidal process ، orbital process  و sphenoidal process. 
 Posterior nasal apertures  باالتر از کنار خلفی کام سخت قرار داشتھ در تشکل آن عظام ذیل سھم  کمی: یا فوحات خلفی جوف بینی

 :میگیرند
 

? Horizontal & perpendicular plates of palatine bone 

? Medial pterygoid plate, rostrum  استخوانsphenoid 

? Vomer  کھ قسمتی ازnasal septum  را میسازد در علوی بدوalae  تقسیم میشود کھ با جسمsphenoid مفصل میگردد 
  
   استخوانsphenoid  یک استخوان طاق است کھ در خط متوسط بدن قرار دارد و عرض آن تمام قاعده قحف را در بر گرفتھ و در تشکل

د . نیز سھم میگیرد vaultیک قسمتی از  ھ عبارتن ده است ک اختھ ش ف س این استخوان بزرگ ساختمان شاھپره مانند دارد و از قطعات مختل
 .ھای راست و چپ pterygoid processراست و چپ و  greater & lesser wingsواقع میباشد،  midlineکھ در  bodyجسم یا : از
 Pterygoid process از منظره وحشی ً  pterygomaxillaryتوسط  maxillaاین بارزات در علوی از . قحف بررسی نمودیم ھا را قبال

fissure  جدا میشوند .medial & lateral pterygoid plates   ھرکدام دارای دو وجھmedial & lateral surfaces میباشند. 
 Greater wing of sphenoid  درای دو وجھ بنامtemporal surface  وinfratemporal surface  ام ً یک وجھ دیگر بن بوده عالوتا

orbital surface در تشکل جدار ھای اربیتا دیده بودیم ً م در  G.W. نیز دارد کھ قبال ا جس داد  در  sphenoidانسی ب وده و امت ع ب در واق
دامی  ار ق ا کن ف ب ھ  petrous temporalخل دادام ھ . مییاب ین ناحی ی ھم وراخ دودر نزدیک م  س رار دارمھ ا دنق ایین بن ھ پ اال ب ھ از ب  مک

foramen ovale  وforamen spinosum موجود میباشد کھ بنام . یاد میگردند ً  emissaryبرعالوه یک سوراخ کوچک دیگر نیز بعضا
sphenoidal foramen ین  .یاد میشود ات ب ھ دران  petrous temporal و  G.Wدر خلف و انسی این ثقب اختھ میشود ک ھ س ک میزاب ی

 .غضروفی نفیر استاخی ارتکاز میکندقسمت 

 :occipitalو   temporalدیگر ساختمانھای موجود در استخوانھای 

  طوریکھ قبآل دیدیم استخوانtemporal  از چھار قطعھ ساختھ شده است کھ عبارتند از: 
  
1. Squamous part 
2. Petrous part 
3. Mastoid part 
4. Tympanic part 

ً نیز ازانھا نام برده ایم  temporalاز منظره سفلی قسمتھایی ازاستخوان    :این قسمتھا عبارتند از. قابل دید میباشند کھ قبال

? Zygomatic process 

? Tubercle of the root of the zygoma 

? Postglenoid tubercle 

? Mastoid process 

? Tympanic plate 

? Squamotympanic fissure 

? Styloid process 
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  :را کھ تا کنون ندیده ایم، ولی از منظره سفلی قابل دید میباشند، بھ معرفی میگیریم   temporalاکنون بعضی قسمتھای دیگر استخوان 
  

Squamous part:  
 

  دارای دو وجھ بنامtemporal & infratemporal surfaces  میباشد. 
  کمی خلفتر ازinfratemporal surface  درین قطعھ یک حفره بنامmandibular fossa  ام ارزه بن ک ب دام توسط ی قرار دارد کھ در ق

articular tubercle محدود میگردد . 
 

Tympanic part:  
 

 Mandibular fossa  را ازext. acoustic meatus جدا میسازد. 
  در محل اتصال قطعھsquamous  وtympanic plate  یک درز بنامsquamo-tympanic fissure ق آن صفحھ کھ  قرار دارد در عم

 .استخوان محسوب میشود  petrous partقابل دید میباشد کھ قسمتی از  tegmen tympaniعظمی بنام 
 

part Petrous:  
 

  دربینG.W استخوانsphenoid  و استخوان ، در قدامoccipital در خلف قرار داشتھ و بطرف قدام و انسی سیر دارد. 
  ذروهpetrous part  از جسمsphenoid ، pars basilar  استخوانoccipital  و جذرPterygoid process    توسط یک سوراخ غیر

 .میشودجدا  foramen lacerumمنظم  بنام 
 Carotid canal : از طریق آن شریانinternal carotid یشودداخل قحف م. 
 Jugular fossa : در عمق آن یک فرورفتگی بزرگ است کھ در خلف کروتید کانال واقع بوده وjugular foramen قرار دارد  

 

Mastoid part: 
 

  درین قطعھmastoid process  وmastoid foramen  قرار دارد. 
  کمی انسی تر ازmastoid process  یک دندانھ عمیق بنامmastoid notch یشود؛ و کمی خلفتر از دیده مstyloid process  ک نیز ی

 . قرار دارد stylomastoid foramenسوراخ کوچک بنام 
 

  استخوان دیگری کھ ازین منظره قابل دید میباشد، عبارت ازoccipital میباشد کھ از سھ قطعھ ذیل ساختھ شده است: 
  

1. Basilar part 
2. Squamous part 
3. Condylar or lateral part 

 

Basilar part  :  
  

  در قدامforamen magnum قدامتر ازان جسم استخوان واقع میباشد و sphenoid  قرار دارد. 
  دارای یک برآمدگی بنامpharyngeal tubercle  میباشد کھ اندکی قدامتر ازforamen magnum قابل دید است. 
 cranial cavity  با vertebral canal   از طریق foramen magnum  دبرقرار میسازنا ھم ارتباط ب. 

  

Condylar or lateral part : 
  

  قطعھ استخوانی کھ در وحشیforamen magnum  بھ ھردو طرف قرار دارد بنامcondylar part یاد میگردد. 
   درین قطعھ دو کاندیل قرار دارند کھ با کاندیل ھای وجھ علوی اطلس مفصلی بنامatlanto-occipital joint را میسازد. 
  در نزدیکی این کاندیل ھا یک کانال بنامcanal hypoglossal  ی . در تحت کاندیل پنھان است و دیده نمیشودبوده این کانال در قحف کم

  .باز میگردد posterior cranial fossaباالتر از قسمت قدامی کاندیل بازشده بطرف خلف سیر میکند و نھایت دیگر آن در 
  یک فرورفتگی بنام در خلف کاندیلCondylar fossa واقع میباشد.  
  قسمتی از استخوانoccipital بنام  کھ در وحشی کاندیل قرار داردjugular process یاد میگردد.  
 Jugular foramen  ھ در ت ک وراخی اس ای  jugular fossaس ام ھ ک بن وراخ کوچ رار دارد و دو س  و mastoid canaliculusق

canaliculus for the tympanic nerve  قابل دید میباشنددر جوار آن نیز. 
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Squamous part :  
 

  قسمتی از استخوانoccipital   ف ھ در خل ا  foramen magnumک وار ی ھ ھم ام قطع رار دارد بن ده  squamous partق اد گردی آن ی
 .قسمت خلفی قبھ قحف و قاعده قحف را میسازد

  ھ توسط ن قطع ا استخوان  occipitomastoid sutureای ا استخوان lambdoid suture ؛ و توسط  temporalب مفصل  parietalب
  .میشود

  در وجھ خارجی آن یک برآمدگی بنام external occipital protuberance  ام ؛ external occipital crest؛یک خط تیز عمودی بن
  .دیده میشوندhighest/ superior & inferior nuchal lines  و سھ خط افقی دیگر بنام 

  
   ossaeCranial Fحفرات قحفی یا 

 

ا  یم vault of the skullزمانیکھ قسمت علوی قبھ قحف ی ده قحف را میبین ا قاع ین جوف قحف ی تھ شود زم ره . برداش ھ سھ حف زرگ ب ره ب ن حف ای
 .ده استقدامی، متوسط و خلفی تقسیم گردی

  

Anterior Cranial Fossa:  
  

  ره توسط ین حف  orbitalقسمت اعظم زم
plates  استخوانfrontal ساختھ میشود .

ن دو صفحھ راست و  دامی ای در قسمت ق
ام  ز بن ھ تی ک لب ط ی دیگر توس پ از ھم چ

frontal crest د ر . جدا شده ان ی خلفت کم
 foramenیک فرورفتگی بنام  crestاز 

caecum دیده میشود. 
 ردو ین ھ لھ ب ک   orbital plateدر فاص پ ی ت و چ ا  notchراس الی ی فحھ غرب ط ص ھ توس رار دارد ک تخوان  cribriform plateق اس

ethmoid در . پر گردیده استcribriform plate   یک بارزه عمودی بنامcrista galli قرار دارد . 
  ین ی زم اختھ میشود sphenoidتوسط استخوان  anterior cranial fossaقسمت خلف م . س مت متوسط آن قسمتی از جس طوریکھ در قس

sphenoid  بنامjugum sphenoidale  و در قسمتھای وحشی قسمتی دیگر از ،sphenoid  ام ھ بن رار  lesser wingک اد میگردد، ق آن ی
 .دارند

  کنار ھای خلفیlesser wings  یک لبھ تیز را میسازند کھ توسط ھمین لبھ زمینanterior cranial fossa  ازmiddle cranial fossa  جدا
 .یاد میگردند anterior clinoid processesبطرف خلف متبارز شده و بنام  lesser wingsکناره ھای انسی . میشود

 
Middle cranial fossa 

  

  قسمت متوسط ان کھ توسط جسم استخوان sphenoid پھن میباشد ساختھ میشود، بلند بوده ولی درجوانب حفره مانند و.  
 Sulcus chiasmaticus   یک میزابھ است کھ در سطح علوی جسمsphenoid  دو کانال اپتیک را بھم وصل میکندقرار داشتھ و. 
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  خلفتر ازین میزابھ در سطح علوی جسمsphenoid  یک بارزه بنامtuberculum sella ام . دیده میشود ره بن ک حف ارزه ی در خلف این ب
hypophyseal fossa این حفره در خلف توسط یک صفحھ استخوانی عمودی بنام . قرار داردdorsum sella تحدید میگردد. 

  ین افھ ب دام و  tuberculum sellaمس ام  dorsum sellaدر ق ف بن ود sella turcicaدر خل اد میش وی. ی ای عل  sellaوحشی  -زوای
turcica  در خلف بنامpost. Clinoid processes  یاد میگردد. 

  قسمتھای وحشی جسمsphenoid  بشکل یک سراشیبی بوحشی ادامھ یافتھ و در سطح آن یک میزابھ بنامcarotid groove  دیده میشود.  
 Carotid groove  درقدام بھ قسمت انسیant. Clinoid processes   و در خلف بھforamen lacerum ختم میشود.  
  جدار قدامیmid.cranial fossa  در جوانب توسطG.W  و L.W  استخوانsphenoid ساختھ میشود.  
 G.W   و L.W  استخوانsphenoid  توسط sup. orbital fissure  ازھم جدا میگردد.  
 Foramen rotundum  : در وحشیcarotid groove  و انسی sup. orbital fissure قرار دارد.  
  جدار خلفیmid. Cranial fossa  در جوانب توسط وجھ قدامی petrous temporal bone ذروه . ساختھ میشودpetrous bone   از

م  ط  sphenoidجس دا میگردد foramen lacerumتوس ر از   .ج ی ت دامی foramen lacerumکمی وحش طح ق  petrous در س
temporal   یک فرو رفتگی کم عمق بنامtrigeminal impression ده میشود اع . دی ن انطب ر ازی ن دو می کمی وحشی ت ز دری ھ نی زاب

ام  ی از سوراخی بن ی از  hiatus for greater petrosal nerve سطح قابل دید میباشند کھ اول  hiatus for lesser petrosal و دوم
nerve شروع میشوند.  

 Tegmen tympani : دامی ھ ق ھ در وج ی ک تھ و  petrous boneصفحھ عظم رار داش وش  mid. cranial fossaق واف گ را از اج
  .جدا میسازد mastoid antrumمتوسط، نفیر استاخی، و 

  ین ط  mid. Cranial fossa زم تھ و توس د داش ھ مانن کل پیال ب ش ی G.W of sphenoidدر جوان تخوان +  در انس وار اس ھ ھم قطع
temporal  ساختھ شده استدر وحشی.  

 Foramen ovale, foramen spinosum, emissary sphenoid foramen  ی ار خلف ک کن ھ در نزدی تند ک  G.Wسھ سوراخی اس
  .قرار دارند

 Vascular groove  ھ از ین  foramen spinosumیک میزابھ یی است ک دام در زم ده و بطرف ق  middle cranial fossa شروع ش
  . عبور میکند mid. meningeal arteryازین میزابھ  . سیر میکند

  
Post. Cranial fossa 

 

 Foramen magnum د. یک سوراخ بزرگ است کھ در سر خط متوسط بدن قرار دارد د میباش ل دی . این سوراخ از منظره سفلی نیز قاب
  .جدا میگردد clivusتوسط یک میزابھ بنام  sphenoidalقرار داشتھ و از جسم  occipital استخوان  pars basilarدر قدام آن 

  کنار وحشیbasilar part  از petrous bone  توسطpetro-occipital fissure جدا میشود. 

  

 Jugular tubercle  ین ھ در ب رار دارد foramen jugularو  foramen magnumیک برآمدگی مدور است ک ین . ق  foramenدر ب
magnum   وjugular tubercle  یک فرورفتگی دیده میشود کھ hypoglossal canal دران باز میگردد.  

  جدار قدامیposterior cranial fossa ی  در جوانب ی  petrous temporal boneتوسط وجھ خلف ن سطح کم ھ دری اختھ میشود ک س
ھ  Internal acoustic meatus یک فوحھ بنام  foramen jugularباالتر از  ده میشود ک ک درز دی قرار داشتھ و کمی وحشی تر نیز ی

  .قرار دارد aqueduct of the vestibule در عمق آن کانالی بنام  
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  زمین و جدار وحشیposterior cranial fossa   در خلف توسطsquamous occipital ھ   mastoid   و در قدامی وحشی توسط قطع
  .ساختھ شده است temporalاستخوان 

 Internal occipital crest  : ف د و در foramen magnumدر خل یم میکن پ تقس ت و چ ھ راس دو نیم ی را ب ره خلف ھ  حف ف ب خل
internal occipital protuberance ختم میگردد.  

 Transverse sulcus  ھ در ھردو طرف از ی است ک ھ ی ھ و دران  int. occip.Protعبارت از میزاب  transverseبطرف وحشی رفت
sinus در سطح  استخوان   .سیر میکند ً امبرده اوال ھ ن رده و سپس   occpitalمیزاب ده و  mastoidو  parietalوارد استخوان سیر ک ش
یاد میگردد  sigmoid sulcusمانند آن بنام  Sقسمت . ختم میشود foramen jugularمانند را بخود گرفتھ و باالخره در خلف    Sمنظره 

 .سیر میکند sigmoid sinusو  دران 
  

Foramina of the skull 
  

  د طوریکھ میدانید سوراخھای کوچک و بزرگ زیادی در استخوانھای ی مانن اختمانھای مھم ا س دام آنھ ھ از ھر ک ند، ک قحف موجود میباش
م . اوعیھ و اعصاب وغیره داخل ویا خارج میشوند اده مھ وق الع اختمانھای ف ور س درینجا از چندین سوراخی یاد آوری میکنیم کھ محل عب

 :میباشند
 

1. Foramen magnum : فلی ھ قسمت س ھ شکل ن medulla oblongataک رده و ب ور ک ھ عب ری ادام ال فق اع شوکی در کان خ
 .مییابد

2. Carotid canal : کھ ازان شریان بزرگی بنامinternal carotid artery عبور کرده داخل قحف میگردد. 
3. Jugular foramen : وی ت عل ال نھای ن سوراخ محل اتص ا  Internal jugular veinای رعالوه  sigmoid sinusب وده و ب ب

 .نیز خارج میشوند Glossopharyngeal, vagus & accessory nervesازان سھ زوج قحفی مھم بنام 
4. Cribriform plate : تخوان الی اس فحھ غرب اف  ethmoidalص ای الی دل ھ وراخھای موجود دران بن ق س ھ از طری د ک میباش

 .وارد قحف میشوند olfactory nerveعصبی مربوط زوج اول قحفی یا 
5. Optic canal :ا زوج دوم قحفی عبور نموده از اربیتا وارد از طریق آن عصب اپتیک یmiddle cranial fossa میگردد. 
6. Superior orbital fissure : از طریق آن سھ زوج قحفی بنامoculomotor ،trochlear  وabducent nerve  وارد جوف

 .زوج پنجم قحفی نیز از ھمین طریق وارد اربیت میگردد ophthalmicبرعالوه شعبھ . اربیت میشوند
7. Foramen rotundum : شعبھmaxillary   زوج پنجم یاtrigeminal nerve ازطریق این سوراخ از قحف خارج میشود. 
8. Foramen ovale : شعبھmandibular  زوج پنجم از طریق این سوراخ خارج شده واردinfratemporal fossa میشود. 
9. Internal acoustic meatus : د از ھ عبارتن تم ک تم و ھش وراخ زوج ھف ن س ق ای و  facial nerveاز طری

vestibulocochlear nerve  عبور کرده وposterior cranial fossa را ترک میکنند. 
10. Stylomastoid foramen : عصبfacial  ق در ضخامت ق facial canalو  petrous boneپس از یک سیر مغل ، از طری

 .خارج میگردد skullھمین سوراخ از 
11. Hypoglossal canal : ا ی ی م قحف ن سوراخ  hypoglossal nerveزوج دوازدھ ق ای را  posterior cranial fossaاز طری

  .ترک میکند
The nasal cavity  

 

  عبارت از جوفی است کھ توسطnasal septum ین ،  ھر کدام. بھ دو نیمھ راست و چپ تقسیم شده است ازین دو نیمھ دارای سقف ، زم
  .جدار انسی و جدار وحشی میباشند

   توسط ً ً  توسط  ant. nasal aperture جوف بینی قداما فلی قحف  post. nasal apertureدر منظره قدامی قحف؛ و خلفا در منظره س
ً در بخش . باز میشود  .بھ تفصیل مطالعھ خواھیم کرد head & neckجوف بینی را بعدا

  

The paranasal sinuses  
 

اور  ھ در ضخامت استخوانھای مج د ک ایی ان اه ھ داد خالیگ ارت از یکتع داخل  nasal cavityعب ات ب تھ و توسط فوح رار داش از  nasal cavityق ب
  .نامیده میشوند  air sinusesمحتوی این فضا ھای خالی در حالت نارمل ھوا میباشد، بھمین لحاظ . میشوند

  

1. Maxillary sinus : 
 

Right & left maxillary sinuses  تخوان خامت اس ام  maxillaدر ض زرگ بن ھ ب ک دھان ط ی تھ و توس رار داش  hiatus maxillaق
  . درجداروحشی جوف انف باز میشود

  .ر داردقرا middle meatusدر  hiatus semilunarisاین دھانھ توسط قطعات عظام مجاور و غشای مخاطی تنگ ساختھ شده و در سفلی 
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2. Frontal sinus: 
 

Right & left frontal sinuses  تخوان ی از اس ھ ی خامت قطع در ض
frontal  کھ درباالی انsuperciliary arch ند ع میباش ن . قرار دارد، واق ای

ق   ساینس ھا ک قسمت در عم ا ی ن  orbital plateشکل مثلثی داشتھ و ت ای
د داد مییاب ز امت د.  استخوان نی االخره در ج ای ب ف درفض ار وحشی جوف ان

ام  دی بن ھ  ethmoidal infundibulum قیف مانن  middle meatusدر ک
  .قرار دارد، باز میگردد

  

3. Sphenoid sinus : 
 

وده و sphenoidدر ضخامت جسم استخوان  -sphenoفوحھ ان در  واقع ب
ethmoid recess  کمی باالتر ازsup. concha باز میشود.  

  

4. Ethmoid air sinuses : 
 

د قرار داشتھ و بھ سھ گروپ  ethmoidاستخوان غربالی یا ) labyrinth(در ضخامت قسمت وحشی  ده ان یم ش ی تقس دامی ، متوسط و خلف .  ق
دامی در ک ethmoid infundibulumفوحات گروپ ق ات گروپ متوسط  در نزدی ی در  bulla ethmoidale، فوح ات گروپ خلف ، و فوح

sup. meatus  جدار وحشی جوف انف قرار دارند، باز میشوندکھ در .  
  

Fontenelles/funiculi  یا شیر دھن 
  

  ده استدر اطفال نوزاد بین استخوانھای قبھ قحف بعضی تھ ش ا بس ھ توسط غش د ک ایی موجود میباش اه ھ ام . خالیگ ا بن وع خالیگاھھ ن ن ای
fontenelles  یاfuniculi در زوایای مربوطھ استخوان  یاد گردیده وparietal  واقع میباشند. 

  
 شکل لوزی مانند داشتھ و در نقطھ  : فانتینل قدامیbregma در. واقع میباشد ً  .ماھگی بستھ میشود 18این خالیگاه  معموال
 شکل مثلثی داشتھ و در نقطھ  : فانتینل خلفیlambda  در . واقع میباشد ً  .ماھگی بستھ میشود 2-3این خالیگاه معموال
  ی دامی وحش ل ق دامی): sphenoidal fontenelle( فانتین ھ ق تخوان  -در زاوی ی اس ھ  parietalوحش ا  parietalمحلیک  G.Wب

ً در  sphenoidاستخوان    .ماھگی بستھ میشود 2-3وصل میشود واقع بوده و معموال
  ی وحشی ل خلف ی): mastoid fontenelle(فانتین ھ خلف ا استخوان  parietalمحلیکھ   parietal وحشی استخوان -در زاوی  ب

mastoid دریکسالگی بستھ میشود ً  .وصل میشود واقع بوده و معموال
  

The mandible 
 

  استخوان االشھ پایین میباشد کھ حامل دندانھای پایینی نیز استعبارت از. 
  وده و این استخوان از یک جسم ع ب م واق در قدام ، و دو بارزه کھ در جوانب جس

 .بطرف علوی و خلف متوجھ میباشند، ساختھ شده است
  ا لعی  Uشکل حرف  bodyجسم ی ار ض انبی چھ ارزات ج تھ درحالیکھ ب را داش

ی و .ھا یاد میگردند ramusبوده و بنام  استخوان در مجموع دارای دو وجھ داخل
  .خارجی میباشد

 وده  2ارای سم استخوان دج فلی ب کنار میباشد کھ کنار علوی حامل قوس دندانی س
استخوان  baseیاد میگردد؛ و کنار سفلی بنام  قاعده یا  alveolar processبنام 

  .نیز یاد میشود
 Ramus    ند 3ھا دارای ز، و : کنار میباش دامی تی ار ق ک کن ی ، ی ار خلف ک کن ی

د رار داردیک کنار سفلی کھ کنار سفلی بھ امتداد قاع م ق ار . ه جس فلی و کن کنارس
کنار . یاد میشود mandibular angleخلفی با ھم یک زاویھ را میسازند کھ بنام 

دامی  ھ و   ramusق داد یافت م استخوان امت ارجی جس فلی در وجھ خ ازد oblique lineبطرف س ھ . را میس دام ب ن خط در ق  mentalای
tubercle ختم میشود.  

 Foramen mental : سوراخ است کھ در پایینتر از دندان پریمولر دوم قرار داردیک.  
 Incisive fossa : یک حفره کم عمق بوده در پایین دندانincisor قرار دارد. 
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 Ramus  وی دارای د 2در عل ارزه میباش ام  : ب ی بن اد  coronoid processاول ی
دیلر توسط . شده مثلثی ھموارمیباشد  mandibular notchاین بارزه از بارزه کان

ام . جدا میگردد ھ  condylar processبارزه دومی بن د ک ع  میباش وی متوس در عل
ا  ازد  head of mandibleشده راس ی ک  Condylar process. را میس دارای ی

استخوان  mandibular fossaرسطح مفصلی میباشد کھ با سطح مفصلی موجود د
temporal  یکجا شده وtemporomandibular joint را میسازند.  

  ام ھ بن اد  neckکمی پایینتر از راس یک قسمت متضیق دراستخوان دیده میشود ک ی
ام  . میگردد ک فرورفتگی درشت بن دامی آن ی  pterygoid fovea در قسمت ق

  .قابل دید میباشد
 Mandubular foramen  ھ د ک ک میباش وراخ کوچ ک س ارت از ی ھ عب در وج

 .  یاد میشود lingulaکنار انسی این ثقبھ متبارز بوده بنام . قرار دارد ramusانسی 
 Mylohyoid groove  میزابھ یی است کھ در وجھ انسیramus  ازlingula  ک دامتر ازان ی ی ق تھ و کم  ridgeبطرف پایین امتداد داش

 .امتداد دارد symphysis mentiاز پایین دندان مولر سوم الی دیده میشود کھ بالنوبھ  mylohyoid lineبنام 
  م ی جس احھ  mylohyoid lineتوسط mandible وجھ داخل دو س یم میشود  ب ن خط را  تقس االتر ازی ھ قسمت ب و  sublingual fossaک

  .نامیده اند submandibular fossa قسمت پایینتر از خط را 
 Digastrics fossa عمیق است کھ کمی پای ً  . قرار دارد MH-lineینتر از نھایت قدامی عبارت از یک فرورفتگی نسبتا

  Symphysis menti د م وصل میکن ن مفصل . عبارت از مفصلی غضروفی است کھ در جدیدالوالده ھا دو فک راست و چپ را با ھ ای
اھالن  ossificationدر مراحل بعدی حیات بھ  مواجھ شده و بھمین ملحوظ در ک

ً یک استخوان واحد در فک سفلی وجود   .دارد صرفا
  از منظره قدامی درsymphysis menti  یکmedian ridge این . دیده میشود

ridge  ی احھ مثلث د، بالنتیجھ یک س بطرف سفلی سیر کرده و وسعت کسب میکن
ام  تھ را بن د mental protuberanceبرجس د میکن ی . تحدی ای وحش ن  زوای ای

  .یاد میشوند  mental tuberclesمثلث بنام 
 ی نیز در ساحھ  از منظره خلفsymphysis menti   ک ل  median ridgeی قاب

ام  فلی را بن وی و س ارزه عل  mentalدید میباشد کھ در سفلی متوسع شده و دو ب
spines  یا genial tuberclesمیسازد. 

  
 

Hyoid bone  
 

  این استخوان شامل استخوانھای سازندهskull  استخوان . نمیباشد، و در ضمن با ھیچ استخوان دیگرھم مفصل نمیشودhyoid  توسط
ت   attachmentمھمترین . عضالت و لیگامنتھای مختلف در محل خود تثبیت گردیده  است ھ  stylohyoid ان با لیگامن د ک میباش

  .توسط آن از قاعده قحف اویزان گردیده و بصورت معلق قرار دارد
 تخوان کھ بنام قسمت متوسط اسbody  ا اد میگردد، شکل مستطیلی ی ز ی م نی جس

وده توسط . داشتھ دارای دو وجھ  قدامی و خلفی میباشد دامی ان درشت ب سطح ق
یم میگردد احھ تقس ار س ی . یک خط عمودی و یک خط مستعرض بھ چ وجھ خلف

  .جسم لشم میباشد
   ام د بن اخ مانن ارزه ش م دو ب ب جس ھ نش greater cornuaاز جوان د ک ئت میکن

ک  ده ی  tubercleبطرف خلف و علوی متوجھ بوده و در نھایات خود متوسع ش
 .را میسازند

 Lesser cornua  بارزات مخروطی کوچک اند کھ از محل اتصال جسم وgreater cornu منشا میگیرند. 
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Cutaneous nerves of the back 
 

   دی د ظھری توسط شعبات جل ای انسی جل  dorsal rami of spinalحسیت قسمت ھ
nerves  تامین میگردد. 

 عب د ظھری توسط ش ای وحشی جل دی حسیت قسمت ھ  ventral rami of spinalات جل
nerves تامین میگردد. 

 

Blood supply of the skin  
 

  ی عبات خلف ط ش ت توس واحی پش د ن  lumbarو  post. intercostals arteriesجل
arteries  اروا میشود. 

  وده م سیر شرایین  ب ام و ھ االخره در و اورده ھمن  inferior venaو    azygos veinsب
cava  تخلیھ میشوند. 

 

Lymphatic drainage of the skin  
 

  االتر از سویھ تھ و  iliac crestتخلیھ لمفاوی جلد و صفاق سطحی پشت ب اال برگش ی بطرف ب ھ گروپ خلف   axillary lymph nodesب
 .میریزد

  
  

  مفاصل بین فقرات  در ناحیھ ظھری
 

  ً   :میسازدرا مفصل  6ھر فقره با دو فقره باالیی و پایینی مجاور خود مجموعا
  

 4  ین اینوویال ب ت و  sup & inf. articular facetsمفصل س در راس
  . چپ

 2  مفصلsymphysis  ھ دران دیسک فلی ک وی و س ره در عل بین جسم فق
 .بین الفقری رول عمده دارد

  

  ی اور خیل ره مج با وجودیکھ مقدار حرکت تولید شده توسط مفاصل بین ھر دو فق
امبرده در طول ستون  ام مفاصل ن ھا محدود است، ولی با وجود آن زمانیکھ تم

 . فقرات فعالیت کنند، یک تعداد حرکات قابل توجھی را بوجود آورده میتوانند
 ده میتوانن ری اجرا ش د ازاز جملھ حرکاتیکھ توسط ستون فق ، flexion: د عبارتن

rotation  وcircumduction. 
 

  

Symphysis between vertebral bodies  
  
  

  الین ازک از غضروف ھی درین نوع مفاصلی سطوح مفصلی توسط یک صفحھ ن
ک  اور، ی ره مج ای دو فق م ھ ین جس  Intervertebralپوش گردیده است و در ب

disc دیسک بین الفقری از دو قسمت ساختھ شده .قرار دارد : 
  

 Annulus fibrosus یا حلقھ محیطی  
 nucleus polpusus ھستھ مرکزی دارای ساختمان جیالتینی  

PART TWO 

THE BACK 
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Zygapophyseal joints  
 

 مفاصل ساینوویال بوده و دارای یک کپسول کوچک در اطراف خود میباشند .  
  این مفاصل بینsup. & inf. articular processes در قوسھای فقری دو فقره مجاور بوجود میایند.  

  

  لیگامنتھا
  

د ت میگردن ت و تثبی ا تقوی داد لیگامنتھ یلھ یکتع م . مفاصل بین فقرات بوس االی جس ا ب ن لیگامنتھ ای
د اط  میدھن دیگر ارتب ھ ھم ری را ب ای فق وس ھ ا . فقرات ارتکاز نموده و اجزای ق ت ھ ن لیگامن ای

 :عبارتند از
  

1. Longitudinal ligamentsAnt. & post.  : رات م فق در سطح قدامی و خلفی جس
ود  رات موج تون فق ول س ام ط ً در تم ا رده و تقریب از ک ری ارتک ین الفق ک ب و دیس

 .میباشند
  

 Ant. Longitudinal ligament:   االی وی ب  base of the skull در عل
  .ارتکاز نموده  و در سفلی تا وجھ قدامی سکروم امتداد دارد

   : Post. Longitudinal ligament استارتکازات آن مانند لیگامنت قدامی .
تھ و   ھ داش رات ادام ول ستون فق ام ط ین در تم ال ب دامی کان دار ق قسمتی ازج

 .الفقری را میسازد
 

2. Ligamenta flava :  
  

  در جوانب قرار داشتھ وlamina ھای فقرات مجاور را باھمدیگر وصل میکند.  
 ری را لیگامنتھای نازک و پھ ین الفق ال ب ی کان دار خلف وده قسمتی از ج ن ایالستیکی ب

  .میسازد
  ھر کدام ازین لیگامنتھا وجھ خلفیlamina  فقره پایینی را بھ وجھ قدامیlamina فقره باالیی وصل میکند.  
  وظیفھ آنھا بلند بردن مقاومت بوده واز جداشدنlamina ات ھا در وقت وگیری    extensionو  flexion اجرای حرک رات جل ستون فق

  .میکنند
  

3. Supraspinous ligament and ligamentum nuchae :  
  

  نوکspine  فقرات را ازC7 تا سکروم با ھم وصل میکند.  
  ازC7  ام   ligamentum nuchaeتا قاعده قحف شکل مثلثی را گرفتھ بن

  .یاد میشود
  

  : nuchaeلیگامنت 
  

  ا ی ب تھ و وجوه وحش ات سر رول داش از در ثب رای ارتک ی آن ب ار خلف کن
  .عضالت اھمیت زیاد دارد

  ث از ده مثل ا  foramen magnumقاع االی  .ext. occip. Protubت ب
  .قحف ارتکاز دارد

  ذروه مثلث باالی نوکspine process  فقرهC7 ارتکاز دارد.  
  االی ق ان ب ھ عمی ره  tubercleوج اقی  spine processو  C1فق متب

 .فقرات رقبی ارتکاز دارد
  

4. Interspinous ligaments: 
 

  فاصلھ بینspine process  ا دام ب و  lig. Flavaفقرات را پر کرده در ق
 .یکجا میشود supraspinous ligamentدر خلف با 
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Back musculature  
  

  وع ھ دو ن ت ب ھ پش الت ناحی ام عض ا و  interinsicتم ل المنش ا داخ ی
extrinsic یا خارج المنشا تقسیم شده اند: 

 

  

 ا امل دو گروپ سطحی و :  عضالت خارج المنش ن عضالت ش ای
یب  وکی تعص اب ش دامی اعص عبات ق ط ش وده و توس ط ب متوس

 .میشوند
  

طحی ? روپ س ت  -گ ات در نھای ود آوردن حرک بب بوج ھ س ک
  .علوی میشوند

از  -گروپ متوسط ? االی اضالع ارتک داشتھ عضالتی اند کھ ب
 .و وظایف تنفسی را اجرا میکنند

  

  

 عضالت داخل المنشا : 
  

اب  ? ی اعص عبات خلف ط ش وده توس ھ ب روپ عمیق الت گ عض
وند یب میش وکی تعص ود آوردن .ش بب بوج الت س ن عض ای

 . حرکات در سر و ستون فقرات میگردند
  

  

  گروپ سطحی عضالت ظھری
  

  بنامappendicular group  د و ده و در تحت جل نیز یاد ش
superficial fascia  قرار دارند .  

 د از  Trapezius, Latissimus Dorsi, Levator -عبارتن
Scapulae, Rhomboid Minor, Rhomboid Major)( 

 
  

  گروپ متوسط عضالت ظھری
  

  ام لی بن ازک عض فحھ ن  serratus posteriorاز دو ص
muscles  کھ وظایف تنفسی را در علوی و سفلی ساختھ شده

 .بعھده دارند
  این عضالت در تحت عضالت گروپ سطحی قرار داشتھ و

 .یاد میشوند respiratory groupبنام 
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  گروپ عمیق عضالت ظھری
  

امل  تھ و ش داد داش ف امت ده قح ا قاع لھ ت د، از حوص ل میکنن اف و تکام ری انکش ھ ظھ ود ناحی ی در خ وده یعن ا ب ل المنش الت داخ عض
  :میباشند گروپھای ذیل

  

  عضالت باسطھ و تدور دھنده سر و گردن)spinotransversales(  
  عضالت باسطھ و تدور دھنده ستون فقرات)erector spinae + transversospinales (  
  عضالت کوچکsegmental muscles )( 
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Thoracolumbar Fascia  

 

  ق الت عمی ھ عض ت ک ق اس فاق عمی ارت از ص عب
ری و  ھ ظھ ات ناحی یم و ثب اند و در تنظ ھ را میپوش تن

 . ناحیھ اھمیت زیاد دارد
 آن قرار ذیل میباشد ارتکازات: 

 

  دام وی از ق  .serratus post. Supدر عل
ا رده و ب ور ک ا   cervical fascia عب یکج

  .میشود
  ق الت عمی ام عض دری تم ھ ص در ناحی

الت  ا را از عض انیده و انھ ری را پوش ظھ
  .میسازدمتوسط و سطحی جدا 

  االی رات  spine processesدر انسی ب فق
  .صدری ارتکاز میکند

  از لعی ارتک ای ض االی زوای ی ب در وحش
 .میکند

  

  الت ات عض و   .serratus post. Infنھای
latissimus dorsi  ا  thoracolumbarدر انسی ب

fascia یکجا شده و توسط آن ارتکاز میکنند.  
  ی ھ قطن : lumbar regionدر ناحی

thoracolumbar fascia   ده از سھ وریقھ ساختھ ش
  :است

  

  ی ھ خلف رات   spine processesو   supraspinous ligaments ز ا: وریق الت  sacralو  lumbarفق ھ و عض ا گرفت منش
erector spinae  را پوشانیده  بطرف وحشی امتداد مییابد.  

 ط ھ متوس  intertransverse و  transverse processesاز : وریق
ligaments  منشا گرفتھ در سفلی بھiliac crest فلی ار س ھ کن وی ب ؛ و در عل

   .ارتکاز میکند  12ضلع  
 از : وریقھ قدامیtransverse processes  فقراتlumbar در . منشا میگیرد

ام  iliac crestسفلی بھ   lateralارتکاز نموده ؛ و در علوی امتداد یافتھ آن بن
arcuate ligament یاد میگردد کھ در تثبیت حجاب حاجز وظیفھ دارد.  

  الت ی عض ار وحش ط درکن ی و متوس ات خلف ا  erector spinaeوریق اھم یکج ب
 .میشوند

  لھ ده و  quadrates lumborumدر کنار وحشی عض ا ش م یکج ا ھ ھ ب ھرسھ وریق
ک  لھ   aponeurosisی رفتن عض ا گ رای منش  transverse abdominisرا ب
  .زندمیسا
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A. Spinotransversales muscles :  
  

 د از لھ عبارتن ن دو عض ھ از  Splenius capitis & splenius cervicisای ت   spineک وی ووحشی سیر  nuchaeو لیگامن بطرف عل
  .میکنند

 

B. Erector spinae muscles:  
  

  ین وده ب ا ب ل المنش الت داخ روپ عض رین گ ای  spineبزرگت وزوای
  .ضلعی قرار دارند

  ، کروم ن از س ر ضخیم و پھ ک وت لی توسط ی ھ عض ن کتل  spineای
دری ، و  ی و ص رات قطن ھ  crista iliacaفق ھ و در ناحی ا گرفت منش

lumbar  بھ سھ ستون عضلی تقسیم میشود، کھ ھر کدام بالنوبھ دارای
  .میباشند) lumborum, thoracic, cervicis & capitis(قسمتھای 

   خارجی ترین طبقھ بنامiliocostalis   یاد میشود کھ از وتر مشترک
رات  ارزات مستعرض فق لعی و ب خود منشا گرفتھ و باالی زوایای ض

د از میکن فلی ارتک ی س ام . رقب مت بن ھ قس  ,lumborumدارای س
thoracis & cervicis میباشد.  

  طبقھ متوسطerector spinae    بنامlongissimus   ھ اد میشود ک ی
ارزات مستعرض از وتر مشترک تا قاعده  االی ب تھ ب داد داش قحف امت

ام  مت بن ھ قس د دارای س از میکن ف ارتک رات مختل  ,thoracisفق
cervicis & capitis میباشد.  

   انسی ترین طبقھ  بنامspinalis   بوده وspine ام . فقرات مختلف را بھم دیگر وصل میکند  & thoracis, cervicisدارای سھ قسمت بن
capitis میباشد. 

  

  :erector spinaeظیفھ عضالت و
  

1. extension     ستون فقرات وسر 
ص  .2 ده و تقل اگر یکطرفھ تقلص کنند در مجموع سبب خم شدن ستون فقرات بوحشی  ش

لھ  تند، سبب دور خوردن سر بطرف عض یکطرفھ آنعده عضالتیکھ بھ قحف وصل اس
  .متقلص شده میتواند

در راست کردن پشت، بازگشت ستون فقرات بحالت عادی از : اگر دو طرفھ عمل کنند .3
  .، کش شدن سر بطرف خلف وظیفھ اجرا میکنند flexionحالت 
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C. Transversospinales Muscles : 
 

تھ و  erector spinaeاین عضالت در تحت . فقرات دیگر وصل میکنند spineعضالتی اند کھ بارزات مستعرض فقرات مختلف را با   رار داش ق
   semispinalis, multifidus & rotators: در سھ طبقھ استند

 

 Semispinalis : فلی ای س مت ھ از قس
داد  ف امت ده قح ا قاع ھ و ت ا گرفت در منش ص

ام . دارد مت بن  ,thoracis دارای سھ قس
cervicis & capitis این عضالت . میباشند

ای  بارزات مستعرض فقرات را بھ شوک ھ
  .فقره بعدی وصل میکند 4-6
 Multifidus : رات ول ستون فق ام ط در تم

موجود بوده و بارزات مستعرض و شوکی 
د 4-2بین ھر  در . فقره را بھم وصل میکنن

بھتر از دیگر نواحی تکامل  lumbarناحیھ 
  .یافتھ میباشند

  Rotators:  اینھا نیز در تمام طول ستون
ھ  وده و در ناحی  thoracicفقرات موجود ب

دارای سھ قسمت . بھتر تکامل یافتھ میباشند
 lumborum, thoracis & cervicis بنام 

ند الت . میباش ارزات  rotatorعض ھ ب ک
اور  ره مج مستعرض و شوکی بین ھردو فق

ام  د، بن ل میکنن م وص  shortرا بھ
rotators  ره ین دو فق ارزات ب و انھاییکھ ب

ام  د ، بن ل میکن م وص دی را بھ  longبع
rotators یاد میگردد. 

  

 : transversospinalesوظیفھ عضالت 
 

د عضالت  .1 د، مانن ص کنن اگر دو طرفھ تقل
erector spinae بب  extension س

 .ستون فقرات شده میتوانند
ا را  .2 وک ھ د، ش ص کنن ھ تقل ر یکطرف اگ

بطرف بارزات مستعرض کش کرده سبب 
rotation تنھ بجانب مقابل میگردند.  

لھ  .3 ون  semispinalis capitisعض چ
باالی قاعده قحف ارتکاز میکند، در تفلص 

ً سر را بطرف عقب کش کرده و در تقلص یکطرفھ سر را بطرف عقب کش کرده و دور میدھد   .دو طرفھ صرفا
  

D.  عضالت segmental: 
  

  :استندبدو گروپ این عضالت . تعصیب میشوند post. ramus of spinal nervesعمیقترین عضالت ظھری بوده توسط 
  

ره  C7-T11بوده از بارزات مستعرض  levatores costarumگروپ اول عبارت از عضالت   .1 فلی ھر فق لع س االی ض منشا گرفتھ و ب
  .این گروپ درصورت تقلص اضالع را بطرف باال کش میکنند. ان ارتکاز میکنند tubercleدر ناحیھ 

ام  : و نوع میباشندبوده و بد   true segmental musclesگروپ دوم عبارت از  .2 ی بن رات ( interspinalesاول ای فق ین شوک ھ ھ ب ک
 .یاد میگردند) کھ بین بارزات مستعرض فقرات مجاور واقع میباشد(  intertransversariiو دومی بنام  ) مجاور واقع بوده

  

  :segmentalوظیفھ عضالت 
  

 postural muscles بوده و سبب ثبات فقرات در ھنگام حرکات مختلف ستون فقرات میشوند.  
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  : suboccipitalعضالت 
  

  در ناحیھ رقبی علوی، در سفلی استخوانoccipital ات سر میشوند ا . قرار داشتھ سبب حرک س را ب ره اطل ن عضالت فق ن axisای ، و ای
  .ھردو فقره را با قاعده قحف وصل میکنند

  الت وده  suboccipitalعض دد ب ار ع چھ
 :کھ قرار ذیل میباشند

 

1. Rectus capitis post. Major   
2. Rectus capitis post. Minor 
3. Oblique capitis superior 
4. Oblique capitis inferior 

  تقلص این عضالت سببextension  سر
   .میشود atlanto-axialدر مفصل 

  ام ث را بن ک مثل دود ی الت ح ن عض ای
suboccipital triangle  میسازند کھ ازان

د ور میکنن م عب اختمانھای مھ ی س . بعض
 .Post : محتوی این مثلث عبارت است از

ramus of C1, vertebral artery, 
associated vein 

  
Nerves of the Back یا اعصاب ناحیھ ظھری  

  

  : اعصابی کھ عضالت ناحیھ پشت را تعصیب میکنند، عبارت از دو عصب میباشند
  

1. spinal part of accessory nerve : لھ ھ ظھری در تحت عض ایین میشود و   trapeziusقسمتی از زوج یازدھم قحفی بوده در ناحی پ
  .این عضلھ را تعصیب میکند

2. dorsal scapular nerve : از شعباتbrachial plexus   است کھ از طریق عضلھscalenus medius   در ناحیھ ظھری پایین شده و
ق عضالت  د levator scapulae, rhomboid major & minorاز وجھ عمی ا را تعصیب میکن تھ و انھ ن عصب . گذش ا ای  dorsalب

scapular artery   ویا deep branch of the transverse cervical artery ھمراه میباشد.  
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د یم میکنن ف تقس واحی مختل . برای آسانی مطالعھ طرف علوی را بھ ن
  :این نواحی عبارتند از

 

Regions of the Upper Limb     : 
  

A. Free upper limb  : وده وی ب ھ قسمت آزاد طرف عل ک
  .شامل بازو، ساعد و دست میباشد

B.   : Pectoral & Scapular regions  واحی ارت از ن عب
ند دری میباش س ص ف قف دام و خل ل بق رین . متص مھمت

اختمانھای  ا  pectoral regionس ھ ی ارت از ثدی عب
breasts  و جوفaxilla ند  scapularدر حالیکھ . میباش
region   ف شامل یکتعداد عضالت واقع شده در قدام و خل
  .میگردد scapulaاستخوان 

 

  :  Pectoralعضالت ناحیھ 
  

  این عضالت عبارتند از: 
 

 Platysma 
 Pectoralis major & minor 
 Subclavius 
 Serratus anterior 

  

PART THREE 

THE UPPER EXTREMITY 
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Clavicopectoral fascia:  

  

  عبارت از صفاقی است کھ درمسافھ بینclavicle  و
  .را پرکرده است pectoralis minorکنار انسی 

  لھ اال عض فاق در ب ن ص ایین  subclaviusای و در پ
  .را غالف میکند pectoralis minorعضلھ 

  در سفلی باaxillary fascia  د د و در بلن امتداد مییاب
ک  ط  کم وف اب کل ج دی ش ین گنب تن زم نگھداش

  .میکند
  در انسی این صفاق تا ضلع اول و دوم و فواصل بین

  .الضلعی اول و دوم امتداد دارد
  در وحشی تاcoracoids process میرسد.  
  لع اول و ین ض ن  coracoids processدر ب ای

ام  رده و بن ب ک خامت کس فاق ض  ص
costocoracoid ligament یاد میگردد.  

  ن صفاق توسط  & thoracoacromial arteryای
vein, cephalic vein & lateral pectoral 

nerve  سوراخ گردیده است .  
  یکتعداد اوعیھ لمفاوی کھ ناحیھpectoral  و ثدیھ را

دات ت ھ عق رده و ب ھ ک ز از   apicalخلی د، نی میریزن
  .طریق این صفاق عبور میکنند



60 
 

The Axilla  
 

 عبارت از یک فضای ھرم مانند در بین بازو و طرف وحشی قفس صدر میباشد.  
  محل عبور اوعیھ و اعصابی است کھ از جذر عنق واردupper limb میشوند.  
 دام ت وده در ق وی متوجھ ب ار ذروه ابط بطرف عل ف توسط کن وه، در خل وسط ترق

  .، و در انسی توسط کنار خارجی ضلع اول محدود میشودscapulaعلوی 
  نھایت سفلی یا قاعده ابط در قدام توسط کنار سفلیpectoralis major در خلف ،

، و در انسی توسط جدار وحشی teres majorو  latissimus dorsiتوسط وتر 
 .صدر محدود میگردد

  

  :   Axillaاز جوف  coronalدر یک مقطع 
  

  قاعده یاbase  ده و اختھ ش ط س د، توسط صفاق اب ط میباش ین اب کھ عبارت از زم
ود انیده میش د پوش ط جل ک . توس ط دارای ی فاق اب ھ ازان  apertureص وده ک ب

axillary tail ثدیھ داخل میشود. 
  
 یا ذروه apex  رار و در سویھ کنار و  بطرف علوی متوجھ بوده لع اول ق حشی ض

دام  scapulaکنار علوی  apexدر خلف . دارد وده و در ق استخوان  apexواقع ب
clavicle از  این سھ ساختمان باھم حدود یک فوحھ را تحدید میکنند کھ. قرار دارد

ق ان  ردناز  brachial plexusو  axillary vesselsطری  axillaوارد  گ
 .یاد میشود cervico-axillary canalبنام بھمین لحاظ این فوحھ . میگردد

  

  : Axillaجدار ھای 
  

 Anterior wall : توسط عضالتpectoralis 
major  ،subclavius  ،pectoralis 

minor  وclavicopectoral fascia  اختھ س
 .میشود

 Posterior wall : ط ایین توس ھ پ اال ب از ب
الت   subscapularis ،latissimusعض

dorsi  وteres major ساختھ میشود. 
 Medial wall : ط ا  4توس وی و  5ی لع عل ض

لھ  مسافات بین الضلعی مربوطھ کھ توسط عض
serratus anterior    اختھ مستور میباشند، س

 .میشود
 Lateral wall : لھ ط عض توس

coracobrachialis  وbiceps  ھ در ک
bicipital groove    رار د ق تخوان عض اس

 .دارد، ساختھ میشود
  

  : Axillaمحتویات 
  

1. Axillary artery  کھ طرف  –و شعبات آن
  .علوی را اروا میکند

2. Axillary vein  ای آن ھ ھ ھ  –و ریزاب ک
  .خون وریدی طرف علوی را تخلیھ میکند

اوی .3 دات لمف ھ و عق رف  -اوعی ف ط ھ لم ک
ره  االتر از س ھ را ب د تن ھ و جل وی، ثدی عل

  .تخلیھ میکنند
4. Brachial plexus– کھ طرف علوی را تعصیب میکند.  

  



61 
 

  
   xillary arteryAشریان ابطی یا 

  

  ادامھ شریانsubclavian  فلی ار س ھ دارد teres majorبوده  از کنار خارجی ضلع اول تا کن ام . ادام را بن ھ ان ن سویھ ادام ایینتر ازی پ
  .شریان عضدی یاد میکنند

  در طول سیر خود باcord  ھایbrachial plexus  ام وش بن ک پ ا در داخل ی ا یکج ا انھ  axillary sheathمجاورت نزدیک داشتھ و ب
 :بھ سھ قطعھ تقسیم میشود pectoralis minorاین شریان توسط عضلھ . قرار دارد

 

قطعھ 
  اول

ی  ار وحش از کن
ار  ا کن لع اول ت ض
وی  عل

pectoralis 
minor 

 superior thoracic artery–یکشعبھ بنام 

قطعھ 
  دوم

لھ   در تحت عض
pectoralis 

minor 

 , pectoral: شعبھ دیگر تقسیم میشود 4کھ بالنوبھ بھ  thoracoacromial artery -شعبھ اول
acromial clavicular & deltoid   

 lateral thoracic artery -شعبھ دوم 

قطعھ 
  سوم

فلی  ار س از کن
pectoralis 

minor   ھ ا ب ت
لھ  فلی عض کنار س

teres major 

  
ام  subscapular artery -شعبھ اول زرگ بن اخھ ب رده و یک ش ف سیر ک  در امتداد کنار وحشی کت

circumflex scapular artery  یم وچکتر تقس عبات  ک ھ ش ورده وب ف دور خ رف خل ھ بط د ک میدھ
  .میشود

دام ant. Circumflex humeral artery  -شعبھ دوم ا  surgical neckاز ق د دور خورده و ب عض
د عبات میدھ ز ش انھ نی ل ش ھ مفص د و ب تموز میکن ی اناس ریان خلف .                                                          ش

  عبور نموده و با  surgical neckکھ از خلف   post. Circumflex humeral artery-شعبھ سوم
  .شریان قدامی اناستموز میکند

  
  

Axillary Vein:  
  

  دن ا ش لھ  basilica vein و   brachial veinاز یکج فلی عض ار س تم   teres majorدر کن لع اول خ ار وحشی ض ده و در کن از ش آغ
  .یاد میکنند subclavian veinامتداد یافتھ آنرا بعد ازین سویھ بنام  بھ . میگردد

  وریدcephalic   و اورده ھم سیر axillary arteryنیز در axillary vein میریزند.  
 Axillary vein  درانسیaxillary artery بوده و توسط یکتعداد اعصاب ازان جدا میشود.  
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Lymph nodes of the upper limb: 
  

وف  ھ در ج داتی ک ط عق وی توس رف عل ف ط م لم مت اعظ ھ  axillaقس د، تخلی رار دارن ق
  :در مجموع عقدات لمفاوی طرف علوی را بھ گروپھای زیر تقسیم کرده میتوانیم . میگردد

  

1. Axillary nodes-  کھ در جوفaxilla قرار دارند. 
2. Supratrochlear nodes-  کھ باالتر از کاندیل انسی عضد، در طولbasilica 

vein قرار دارند. 
3. Infraclavicular nodes-  فلی  cephalic vein، در طول claviculaکھ در س

 .قرار دارند
ر .4 ده دیگ دات پراگن داد عق رار  -یکتع وی ق ت عل زرگ نھای ھ ب ول اوعی ھ در ط ک

 .میداشتھ باشند
 

lymph nodesAxillary :  

  :گروپھای ذیل تقسیم میشوند بھقرار دارند،  axillaعقدات لمفاوی کھ در جوف 

1. Lateral / humeral group : ھ در طول سیر د ک داتی ان  axillary veinعق
 .قرار دارند

2. Ant. /pectoral group:  ھ ھ در طول اوعی د ک داتی ان  lateral thoracicعق
 .قرار دارند

3. Post. /subscapular group : ھ یر اوعی ول س ھ در ط د ک داتی ان عق
subscapular قرار دارند. 

4. Central group :رکز جوف ابط قرار داشتھ گروپ مرکزی عقداتی اند کھ در م
 .و بصورت مغطوس در شحم قرار دارند

5. Apical group : عقداتی اند کھ در نزدیک ذروهaxilla قرار دارند. 
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Brachial Plexus and its Branches 

Basic plan of brachial plexus:  

  این ضفیره از قسمتھای مختلف ساختھ شده است کھ بترتیب عبارتند ازroots ،trunks   وdivision  ان، و ده . cordsھای ش شعبات عم
 .ھا نشئت میکنند، ولی از قسمتھای دیگر نیز شعبات مختلف منشا میگیرند cordضفیره از 

 Root  عبارت از ھاventral ramus  ھای اعصاب شوکیC5, C6, C7 C8  وT1 میباشند .Root of C5    باroot of C6  ده و ا ش یکج
upper trunk ازندرا م ھ و  Root of C7. یس ھ یافت ایی ادام ھ تنھ ازد  middle trunkب ان . را میس ای  rootھمچن اھم  T1و  C8ھ ز ب نی

 .را میسازند lower trunkیکجا شده و 
  ھرtrunk  بھ دوdivision قدامی و خلفی تقسیم میشود . 
 Division  ھای قدامیtrunk باھم یکجا شده و  علوی و متوسطlateral cord میسازند را .Division  قدامیtrunk  سفلی بھ تنھایی ادامھ

 posteriorعلوی، متوسط و سفلی باھم یکجا گردیده و  trunkھای خلفی ھر سھ   divisionو باالخره . را میسازد medial cordیافتھ و 
trunk  را میسازند. 

  مھمترین شاخھ ھایbrachial plexus  عبارت ازmedian nerve ،ulnar nerve   وradial nerve میباشند. 
 Median nerve  از یکجا شدن جذر ھای وحشی و انسی کھ ازmedial & lateral cords  منشا میگیرند، ساختھ میشود. 
 Ulnar nerve    امتداد یافتھmedial cord  وradial nerve   امتداد یافتھposterior cord میباشند. 
  قسمتی ازbrachial plexus  کھ ازroots  وtrunks  امل ھ ش و شعبات  cordsساختھ شده، در گردن واقع بوده و متباقی قسمتھای آن ک

 . موقعیت دارند Axillaعمده آن میباشد، در 
  در گردن این ضفیره درposterior triangle   موقعیت داشتھ و از طریقcervico-axillary canal  واردaxilla در جوف ابط . میگردد

cord عبات عمده شان در مجاورت نزدیک با ھا و شaxillary artery  قرار دارند.  

Branches of brachial plexus : 
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  شعبات اینplexus   نھایت علوی را بعالوه  بعضی ساختمانھا در گردن تعصیب میکنندتمام.  
  شعباتی کھ ازroots &trunks  منشا میگیرند، بنام  گردندرsupraclavicular branches  یاد میشوند.  
  شعباتی کھ ازcords  در ابط منشا میگیرند، بنامinfraclavicular branches یاد میشوند.  

  :منشا میگیرند rootsشعباتی کھ از 

  

 .را تقصیب میکنندlongus colli و   scalene musclesیکتعداد شعبات برای تعصیب عضالت گردن منشا گرفتھ و عضالت  rootاز ھر  .1
 .یکجا میشود phrenicیکشعبھ نشئت کرده و با عصب  root C5از  .2
 .نیز نشئت میکند dorsal scapular nerveیکشعبھ دیگر بنام   root C5از  .3
 .سیر میکند  serratus anteriorو  scaleneنشئت کرده و باالی عضالت  long thoracic nerveیکشعبھ بنام  roots (C5, C6, C7)از  .4

  :میگیرند منشا trunksشعباتی کھ از 

 .منشا میگیرند nerve to subclaviusو  suprascapular nerveدو شعبھ بنام   upper trunkاز 

 :منشا میگیرند  cordsشعباتی کھ از 

  

1. Lateral pectoral nerve : برای تعصیب عضلھpectoralis major    رفتھ و ازlateral cord منشا میگیرد. 
2. Medial pectoral nerve : برای تعصیب عضلھpectoralis minor    رفتھ و ازmedial cord منشا میگیرد. 
3. Upper subscapular nerve : برای تعصیب عضلھsubscapularis     رفتھ و ازpost. cord منشا میگیرد. 
4. Lower subscapular nerve : برای تعصیب عضلھteres major    رفتھ و ازpost. cord منشا میگیرد. 
5. Thoracodorsal nerve :  برای تعصیب عضلھlatissimus dorsi   رفتھ و ازpost. cord منشا میگیرد. 
6. Axillary nerve : برای تعصیب عضالتdeltoid    وteres minor  رفتھ و ازpost. cord منشا میگیرد. 
7. Musculo-cutaneous nerve : بطرف بازو پایین میشود و ازlat. cord منشا میگیرد. 
8. Med. Cutaneous N. of the arm : در انسیaxillary vein  پایین شده و در بازو در انسیbasilica vein این عصب . قرار میگیرد

 .منشا میگیرد med. cordاز 
9. Med. Cutaneous N. of the forearm : در انسیaxillary artery  پایین شده و در بازو در انسیbrachial artery قرار میگیرد .

 .منشا میگیرد med. cordاین عصب از  
10.       : Ulnar nerve امتداد یافتھmed. cord  میباشد. 
11. Radial nerve  :امتداد یافتھ post. cord میباشد. 
12. Median nerve :امتداد یافتھ lat. cord  بوده و یک شاخھ از med. cord نیز دریافت میکند. 

 Mammary Glandsثدیھ ھا یا 

  

 اتی دارد ت حی دواتچون در تغذیھ نوزاد اھمی ن غ ذا ای ا  ، ل ث ی لی مون ای تناس ھ اعض محسوب  female reproductive organsاز جمل
 .میشوند

  بوده فعالیت غدوی ندارد مذکر خیلی ابتداییدر مونث در سنین بلوغ تکامل کرده و در. 
 یا   علوی صدر -عبارت از برجستگی ھای مدور در قسمت قدامی)pectoral region (در مرکز آن کھ میباشند areola    وnipple   قرار

 .دارد
 ان متشکل ازکتلھ نسج غدوی است کھ در نسج منضم و شحم مغطوس بوده و در ضخامت  ساختمانsuperficial fascia قرار دارد. 
 بوده  در انسی تا کنار  6تا ضلع  2آن از ضلع  حدودsternum  و در وحشی تا  ،mid axillary line امتداد دارد. 
  از قسمت وحشی ثدیھ یکextension   غدوی بنامaxillary tail  برامده واز طریق یک فوحھ در صفاق عمیقھ وارد جوفaxilla میشود       . 
   باالی عضالتثدیھpectoralis major, serratus anterior, & external oblique  قرار دارد. 
 ثدیھ متشکل است از  نسج غدویacini  کھ یکجا شدهlobules  را میسازند؛ وlobule  ک ده ی ا ش ا یکج ازند  lobeھ ھ . را میس در ھر ثدی

15-20    lobe  وجود دارد. 
  ھرacinus  اندیک توسط ر را میس ای بزرگت ده قناتھ ا ش اھم یکج ا ب ات ھ ن قن ده و ای ھ ش االخره ھر . قنات کوچک تخلی ک  lobeب توسط ی

lactiferous duct حدود . تخلیھ میشود ً  .وجود دارند lactiferous ductsعدد   15-20در ھر ثدیھ مجموعا
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  عدد سوراخ در  20-15قناتھای افراغی ثدیھ توسطnipple  باز میشوند   . 
  ت ی areolaدر تح دوت چرب  غ

ھ در  تھ ک ود داش وص وج مخص
ده   زرگ ش ی ب یر دھ دوران ش

طح  را  nippleو  areolaس
 .فظت میکنندمحا

 Suspensory ligament  ا ی
(ligament of Cooper) 

عبارت از یک لیگامنتی است کھ 
فاق  د و ص ھ جل ھ را ب ج ثدی نس
ھ را در  رده و ثدی ل ک ق وص عمی

 .محل ان تثبیت میکند
 دوی ج غ ل  نس ث قب ھ در مون ثدی

ان  وده در جری اچیز ب وغ ن از بل
د ل میرس ھ اوج تکام املگی ب . ح

ت  نین کھول پس در س اره س دوب
 .اتروفی میکند

   :شرایین ثدیھ

  

1. Internal thoracic artery 
2. Intercostal arteries 
3. Axillary artery ) توسط

 و   lateral thoracicشعبات 
Thoracoacromial( 

ثدیھ ھم نام و ھم سیر شرایین   وردها 
  .میباشند

Lymphatic Drainage  

  ثدیھ ھاsite  معمول برای بوجود آمدن کانسر ھا وmalignancy میباشند، ازھمینرو دانستن در باره تخلیھ لمفاوی آنھا اھمیت زیاد دارد. 
  کوادرانت تقسیم میکنند 4از نظر تخلیھ لمفاوی ثدیھ را بھ : 

 

  کوادرانتھای وحشی آن درant. Axillary nodes تخلیھ میشوند. 
  طریق تخلیھ میشوندکوادرانتھای انسی آن در سھ: 

 

i.  درinternal thoracic nodes  کھ در مسیر
internal thoracic artery قرار دارند. 

ii. Posterior intercostal nodes کھ در مسیر 
posterior Intercostal arteries قرار دارند.  

iii.  یکتعداد اوعیھ لمفاوی با اوعیھ لمفاوی ثدیھ طرف مقابل
  .تفمم میکنندو یا ھم اوعیھ لمفاوی بطن / 

SCAPULAR REGION 

  درین ناحیھ یکتعداد عضالتی دیده میشوند کھ ازScapula  منشا گرفتھ
 .ارتکاز میکنند humerusباالی 

  این عضالت عالوه از بوجود آوردن حرکات در مفصل شانھ، سبب
 .تثبیت و استحکام مفصل شانھ نیز میشوند
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  عضالتscapular region عبارتند از: 
  

1. Deltoid 
2. Supraspinatus 
3. Infraspinatus 
4. Teres minor 
5. Teres major 
6. Subscapularis  

 
 4  عضلھ)supraspinatus, infraspinatus, teres minor & subscapularis ( بنام عضالتrotator cuff نیز یاد میشوند. 
 Rotator cuff  د را در ات، راس عض  glenoidدرقدام، علوی و خلف مفصل شانھ بشکل یک آستینچھ قرار داشتھ و در ھنگام اجرای حرک

cavity تثبیت میکنند. 

  

 
  در سفلی مفصل شانھ کھcuff وجود ندارد، محل معمول خلع بوده و یک نقطھ ضعیفھ میباشد  

ANATOMICAL SPACES 

  :ه یا فضای بین العضلی وجود دارد کھ عبارتند ازدو خالیگا Shoulder regionدر   



67 
 

 :               Quadrilateral spaceمسافھ چار ضلعی یا  .1
 

  در علوی توسط : این فضاsubscapularis   در قدام ؛ وTeres minor در خلف ؛  
   درسفلی توسطteres major ؛ 
   درانسی توسطlong head of triceps ؛ 
   و دروحشی توسطsurgical neck of humerus  

 .تحدید میشود

  :نھای ذیل عبور میکنند از طریق این مسافھ ساختما

1. Axillary nerve 
2. Post. circumflex humeral vessels 

 

 :                Triangular spaceمسافھ مثلثی یا  .2
 

   این مسافھ در علوی توسطteres minor؛ 

   در سفلی توسطteres major؛ 
  و در وحشی توسطlong head of triceps   تحدید

 .میشود
 

نھای ذیل عبور نموده داخل  از طریق این مسافھ ساختما
infraspinous fossa میشوند:  

Circumflex scapular artery (a branch of subscapular artery)  
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Nerves of the scapular region 
  شعبات  منشا و سیر  عصب

1. Suprascapular nerve   ازupper trunk   ضفیره
عضدی منشا گرفتھ و از فوحھ 

  suprascapular notchبین 
 suprascapular و 

ligament  گذشتھ داخل
supraspinous fossa  

  .میشود

و مفصل   ,supraspinatus, infraspinatus برای عضالت 
  شانھ

2. Axillary nerve 
 این عصب مفصل شانھ، دو عضلھ، و جلدی کھ{ 

را میپوشاند، تعصیب  deltoid  سطح عضلھ 
  }میکند

ضفیره عضدی   post. cordاز 
 منشا گرفتھ و از

quadrilateral space   با
post. Circumflex humeral 

artery  و بدو  عبور نمودهیکجا
شعبھ نھایی قدامی و خلفی تقسیم 

  .میشود

? Articular branch :برای مفصل شانھ 
? Ant. Terminal branch : برای عضلھdeltoid   و جلدی

 .کھ قسمتھای سفلی آنرا میپوشاند
? Post. Terminal Branch : یک شاخھ بھ عضلھteres 

minor  داده و یک شاخھ بھ deltoid  میدھد سپس امتداد
 upper- lateralبنام  deltoidیافتھ ان از کنار خلفی 

cutaneous nerve of the arm خارج میشود.  

3. Upper subscapular nerve Post. cord 
  

Subscapularis  

4. Lower subscapular nerve Post. cord Subscapularis & teres major 

  

  
Arteries of the scapular region 

   شرایینی کھscapular region ،از شریان   را اروا میکنند ً  .بصورت مستقیم یا غیر مستقیم منشا میگیرند subclavianتماما
  شریانsubclavian  توسط عبورعضلھ scalenus anterior  از سطح آن، بھ سھ قطعھ تقسیم میشود. 
 Thyrocervical trunk  عبارت از یک جذع شریانی است کھ از محل اتصال قطعھ اول و دوم شریان منشا میگیرد و بالنوبھ بھ سھ شاخھ

 :تقسیم میشود
 

1. Inf. thyroid artery  :کھ برای اروای غده تایراید میرود.  
2. Suprascapular artery : بطرفscapular region   ًتوضیح خواھد  پایین میشود کھ بعدا

                       .        شد
3. Variable : شاخھ سومی کھ ازthyrocervical trunk  ً داشتھ  variationنشئت میکند، اکثرا

 :دو نوع سیر را  ممکن است تعقیب کند؛ کھ نظر بھ سیر آن نام این شریان ھم فرق میکندو 
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این شریان بدو شعبھ سطحی . یاد میشود transverse cervical arteryبنام  thyrocervical trunkشاخھ سومی :  درحالت اول
  :و عمیق تقسیم میشود

  

a( Superficial branch  آن درposterior triangle  ق رده و در عم یر ک ردن س گ
لھ  اور را اروا    trapeziusعض ای مج اختما نھ داد س لھ و یکتع رود و خود عض می

 . میکند
b( Deep branch  ز از ق  posterior triangleآن نی ً در عم رده و اوال ور ک عب

levator scapulae  و سپس در عمق عضالتrhomboid   ن رده و خود ای سیر ک
این شریان ھمچنان یکتعداد شعبات . را نیز اروا میکند trapeziusعضالت و عضلھ 

شریان نامبرده . سھم میگیرند scapulaمیدھد کھ در تشکل اناستموز شریانی اطراف 
 .سیر میکند  rhomboidرا ھمراھی کرده و در تحت عضالت  dorsal scapular nerveدر طول سیر خود 

 
اخھ سومی  :در حالت دوم ام   thyrocervical trunk درین حالت ش ھ از نظر   superficial cervical arteryبن اد میگردد ک ی
ھ . میباشد  transverse cervicalشریان  superficial branchاروا   بدیل  ت  شریانی ک ن حال  dorsal scapular nerveدری

ً از شریان    .نام دارد  dorsal scapular artery منشا گرفتھ و subclavianرا ھمراھی میکند مستقیما
 

The suprascapular artery  
  

  ازthyrocervical trunk  منشا گرفتھ بطرف سفلی و وحشی سیر کرده و درsupraspinous fossa  عضلھsupraspinatus  را
 .اروا میکند

  سپس از طریقspinoglenoid notch  واردinfraspinous fossa  شده و عضلھinfraspinatus را اروا میکند. 
 برعالوه یکتعداد شعبات دیگر برای عضالت sternocleidomastoideus  وsubclavius میدھد. 
 یک شعبھ برای اروای عضلھ subscapularis  دھدنیز می. 
  شعبات جلدی )cutaneous branches ( آن بدو شاخھsuprasternal   وacromial branch  تقسیم میشود کھ جلد قسمت قدامی

 .و علوی صدر ، و ساحھ علوی شانھ را اروا میکنند
  شعبات مفصلی)articular branches (آن مفاصل acromion-clavicular   وshoulder joint را اروا میکنند. 

nastomoses around the scapulaA 
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وصل کرده و در  axillaryرا بھ قطعھ سوم شریان  subclavianاناستوموز ھای کھ در اطراف استخوان کتف تشکیل میشوند، قطعھ اول شریان 
 .بدوش میگیرند collateral جذع شریانی کھ در بین قرار دارد، اروای ساحھ را بحیث اوعیھ  obstructionصورت 

UPPER LIMB FREE 
Cutaneous nerves of the free upper limb 

 :بازو

  اعصابیکھ در تعصیب جلدیregion of the arm  سھم گرفتھ و حسیت
 :ساحھ را تامین میکنند، قرار زیر شمرده میشوند

  

1. Lateral supraclavicular nerve 
2. Upper and Lower lateral cutaneous nerves of the arm 
3. Post. cutaneous nerve of the arm 
4. Post. cutaneous nerve of the forearm 
5. Intercosto-brachial nerve 
6. Medial cutaneous nerve of the arm 
7. Medial cutaneous nerve of the forearm 

   :ساعد

سھم میگیرند، قرار   region of the forearmاعصابیکھ در تامین حسیت 
  :زیر شمرده میشوند

 

1. Medial & lateral cutaneous nerves of the forearm 
2. Posterior cutaneous nerve of the forearm 

   :دست

  :سھم دارند، قرار زیر استند region of the handو باالخره اعصابیکھ در تامین حسیت جلدی 

1. Medial and lateral cutaneous nerves of the forearm 
2. Posterior cutaneous nerve of the forearm 
3. Cutaneous branches of ulnar, radial and median nerves 

Veins of the upper limb 

 خون وریدی قسمت آزاد طرف علوی توسط دو سیت وریدھا تخلیھ میشود: 
 

A.  اورده سطحی یاsuperficial veins   کھ در ضخامتsuperficial fascia قرار دارند.  
B.  اورده عمیقھ یاdeep veins  کھ عمیقتر واقع بوده و شرایین طرف علوی را

  .ھمراھی میکنند

   :اورده سطحی 

  خون وریدی انگشتان توسطdorsal and ventral digital veins تخلیھ میگردند.  
  Dorsal digital veins ی ار انگشت انس ھ چ ده وازوجوه متقابل ا ش دیگر یکج ا ھم   3  ب

dorsal metacarpal  ده و در . را میسازند ا ش م یکج ا ھ ھ ب این سھ ورید اخیر الذکر بالنوب
 .را میسازند  dorsal venos networkوجھ ظھری دست یک شبکھ وریدی بنام 

  ای د ھ ت  digitalوری ی انگش اح انس اره ، و جن ت اش ی انگش اح وحش ت ، جن ت شص انگش
 .کوچک نیز بھ شبکھ وریدی ظھری میریزند

 Ventral /palmar digital veins   ک ده و ی ا ش م یکج ا ھ ز ب   از وجھ راحی دست نی
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superficial palmar plexus را در کف دست میسازند. 
 Plexus  ای ام  dorsalو  palmarھ زرگ بن د سطحی ب  cephalic veins  توسط دو وری

&basilic   تخلیھ میشوند. 
 Cephalic vein  از وحشیdorsal plexus ھ و دور خور ا گرفت دمنش اعد میرس دام س  .ده بق

د و یر میکن وی س رف عل پس بط ی  س ار وحش تھ  در کن ج گذش یر  biceps brachiiاز آرن س
د ین .  میکن ھ ب پس در میزاب ھ و   pectoralis majorو  deltoidس رار گرفت ق

Clavicopectoral fascia  ھ رده  ب زد axillary veinرا سوراخ ک ن . میری در طول سیر ای
ای ز ھ ھ ھ  یکی ورید ریزاب ھ ازان جمل د، ک ھ آن میریزن ادی ب  accessory cephalic veinی

 .میباشد
  وریدcephalic  با وریدbasilic  توسط median cubital vein وصل میگردد. 
 Basilic vein  از انسیdordal plexus  اال منشا گرفتھ و در طول کنار انسی ساعد بطرف ب

د ار انسی . صعود میکن پس در کن فاق  biceps brachiiس ازو ص ط ب رده و در متوس سیر ک
ی  د و در انس وراخ میکن ھ را س فلی  brachial arteryعمیق ار س ا کن ھ ت رار گرفت  teresق

major باالتر ازین سویھ امتداد یافتھ آنرا بنام . سیر میکندaxillary vein یاد میکنند. 
  Median cubital vein ً را تھ و اکث رار داش ج ق دام مفصل آرن رفتن در ق رای خون گ ازان ب

 .استفاده میشود
 Palmar venous plexus   بھ median vein of the forearm   تخلیھ میگردد کھ بالنوبھ

رده و در  اال سیر ک اعد بطرف ب ا  basilic veinدر قدام س تم  median cubital veinو ی خ
 .میشود

  : اورده عمیقھ

ً شبکھ ھا را در اطراف شرایین ھم سیر خود میسازند . این ورید ھا دارای قطر کوچک بوده و اکثرا
  :veina comitantes of اینھا عبارتند از 

 Palmar digital & palmar metacarpal arteries 
 Dorsal metacarpal arteries 
 Superficial & deep palmar arches 
 Radial & ulnar arteries 
 Anterior & posterior interosseous arteries 
 Brachial artery 

 .را میسازند axillary veinیکجا شده و  basilic vein با  teres majorدر کنار سفلی  veina comitantes of brachial arteryباالخره  

The arm 

  میباشدبازو در اصطالح اناتومیک عبارت از ساحھ بین مفصل شانھ و مفصل آرنج. 
 قسمت علوی بازو در انسی با جوف ابط مجاورت دارد. 
  ق ک از طری اختمانھای اناتومی ازو، س فلی ب مت س در قس

cubital fossa اعد میشوند ازو وارد س ن . از ب  fossaای
 .در قدام مفصل آرنج قرار دارد

 ام ای صفاقی بن رده ھ ازو توسط پ  medial & lateral ب
intermuscular septa   ھ از ده و ک ارج ش د خ عض

دامی و  deep fasciaباالی  دو مسکن ق ارتکاز میکنند، ب
 .خلفی تقسیم میگردد

  بض بب ق ھ س التی ک ً عض دتا ازو عم دامی ب کن ق در مس
ی  کن خلف تھ؛ و در مس رار داش د، ق ج میگردن ل آرن مفص
د،  ً عضالتی کھ سبب بسط مفصل آرنج میگردن بازو عمدتا

 .واقع میباشند
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erior compartment of the armContents of the ant 

Muscles : biceps brachii, coracobrachialis & brachialis  

Blood supply:  brachial artery 

Nerve supply :musculocutaneous nerve 

Structures passing through the anterior compartment : musculocutaneous nerve ،median nerve، ulnar nerve ،  
brachial artery و ،basilica vein .عصب رادیال نیزاز قسمت سفلی این کامپارتمنت عبور میکند.  
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عناصریکھ از طریق مسکن قدامی بازو عبور 
  :میکنند

Brachial artery :  

  فلی ار س ن شریان از کن  teres majorای
ق  مت عن ا قس تھ و  radiusت ھ داش ادام

 .تقسیم میشود radial & ulnar arteries درانجا بھ دو شعبھ نھایی 

  :  شعبات

1. muscular branches :برای عضالت ناحیھ 
2. nutrient branches :شعبات مغذی برای استخوان عضد 
3. deep brachial artery :در نزدیک حدود علوی شریان عضدی، منشا گرفتھ و با عصب رادیال یکجا در spiral groove سیر میکند. 
4. sup. ulnar collateral artery : در قسمت متوسط بازو نشات کرده وulnar nerve را ھمراھی میکند. 
5. inf. ulnar collateral artery : ج سھم ھ و در اناستموز شریانی اطراف مفصل آرن ا گرفت دی منش فلی شریان عض در نزدیک حدود س

 .میگیرد

  واعصاب مسکن قدامی باز

Musculocutaneous nerve : 

ھ وارد  lat. cordاز  لھ  .میشود axillaمنشا گرفت ر  coracobrachialisسپس عض وده و در وحشی وت ھ صفاق  bicepsرا سوراخ نم رار گرفت ق
 .یاد میشود lateral cutaneous nerve of forearmدر وجھ وحشی ساعد بنام  این عصبامتداد یافتھ  .عمیق را باالتر از آرنج سوراخ میکند
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  :شعبات
  

1. muscular branches 
2. cutaneous branches 
3. articular branches :برای مفصل آرنج 

  

Median nerve:  
 

سپس . میشود axillaوارد منشا گرفتھ  med. & lat. cordsاز 
ھ و در قسمت متوسط  brachial arteryدر وحشی  قرار گرفت

وده . بازو در طرف انسی آن واقع میگردد این عصب سطحی ب
ت  ج در تح ھ آرن ً در ناحی رفا  bicipital aponeurosisو ص

  .قرار میگیرد
  

  

  .در بازو کدام شعبھ مھم نمیدھد: شعبات
  

Ulnar nerve :  
  

سپس در انسی . میشود axillaمنشا گرفتھ وارد  med.cordاز 
brachial artery  از مت ارتک ده و در قس ازو آم ط ب ا متوس ت

وده  coracobrachialعضلھ  پرده صفاقی انسی را سوراخ نم
ف  ود و از خل ل میش اعد داخ ی س  epicondyleدر مسکن خلف

  .انسی عضد میگذرد
  

  .ھیچ شعبھ در مسکن قدامی بازو نمیدھد: شعبات

Radial nerve :  

ً وارد  post. cord  امتداد یافتھ ا   axillaبوده اوال شده و ازانج
ً وارد مسکن خلفی بازو میشود  این عصب در مسکن .  مستقیما

االتر از  ً در ب رفا ھ داده و ص ود ادام یر خ ھ س ازو ب ی ب خلف
epicondyle ازو میگردد . وحشی عضد، وارد مسکن قدامی ب

  .در مسکن قدامی کدام شعبھ نمیدھد

partment of the armContents of the posterior com 

Muscles :triceps brachii   
Blood supply: deep brachial artery + ulnar collateral arteries   
Nerve supply: radial nerve  

Structures passing through: radial & ulnar nerves    
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Radial nerve: 

ین  ال اول در ب ب رادی ی عص کن خلف  long and medial headsدر مس
لھ  رار  tricepsعض ردق پس در  .میگی یر  spiral grooveس د س ف عض در خل

ین  رده و در ب لھ  lat. & med. headsک رد tricepsعض رار میگی داً  .ق   بع
lat. fascial septum رده در وراخ ک ج س االتر از آرن  cubital   را در ب

fossa الت وا ین عض ود و  ب دامی میش کن ق  & brachialisرد مس
brachioradialis قرار میگیرد.  

  :شعبات

رای تعصیب :  axillaدر  .1 و /   long & med. heads of tricepsشعبات ب
post. cutaneous nerve of the arm 

رای   :spiral grooveدر  .2 عبات ب و  med. & lat. heads of tricepsش
anconeus /وlower lat. Cutaneous nerve of the arm 

رای  : می بازودر مسکن قدا .3 بعد از سوراخ کردن پرده صفاقی وحشی، شعبات ب
 brachialis, brachioradialis, & extensor- carpi radialis {عضالت 
longus- { وarticular branches برای مفصل آرنج میدھد. 

Ulnar nerve:  

ً قسمت در  ا ب خلف ن عص ی، ای فاقی انس رده ص ردن پ وراخ ک د از س ازو بع ط ب متوس
ھ  medial head of tricepsط  توس ده و اوعی انیده ش  superior ulnarپوش

collateral ب  .را ھمراھی میکند  epicondyleبعد ازینکھ در ارنج میرسد،  در عق
االی  د ب رد medial ligament of the elbow jointانسی عض رار میگی  سپس .ق

 .قرار میگیرد flexor carpi ulnaris در بین دو راس عضلھ  بطرف ساعد پایین شده

  :شعبات

 .یک شعبھ برای مفصل آرنج میدھد .1

Deep brachial artery : 

د spiral grooveدر نزدیک حدود علوی شریان عضدی، منشا گرفتھ و با عصب رادیال یکجا در  ن شریان  .سیر میکن لھ ای را اروا   tricepsعض
  .آرنج سھم میگیردنموده و در اناستموز شریانی اطراف مفصل 

Superior & inferior ulnar 
collateral arteries : در
  .اناستموز شریانی سھم میگیرند

The cubital fossa :  

  ک ارت از ی عب
دام  ی در ق فرورفتگ
ھ  د، ک ج میباش ل آرن مفص

 .شکل مثلثی دارد
 Cubital fossa  آن در

لھ  ط عض ی توس وحش
brachioradialis ؛ و

لھ  ط عض ی توس در انس
pronator teres   تحدید

 .میشود
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 Base  یا قاعده این مثلث عبارت از یک خط فرضی است کھ ھردوepicondyle عضد را بھم وصل میکند. 
 Floor  یا زمین این حفره توسط عضلھsupinator    در وحشی؛ و عضلھbrachilalis در انسی ساختھ میشود. 
 Roof  یا سقفcubital fossa  توسط جلد و صفاق پوشانیده شده و توسطbicipital aponeurosis   تقویت میگردد. 
  محتویاتcubital fossa  از انسی بھ وحشی عبارتند از : 

  
 Median nerve 
  تشعب شریانbrachial  کھ بدو شاخھulnar artery   وradial artery تقسیم میشود. 
  وتر عضلھbiceps  
  وradial nerve  عمیق آنبا شعبھ 

 

 Supratrochlear lymph nodes  در ضخامتsuperficial fascia  کھ قسمت علویcubital fossa را میپوشاند قرار دارد .  

The forearm and hand  ساعد و دست  

Contents of the anterior compartment of the forearm 

Muscles : 

a( گروپ سطحی- ) pronator teres, flexor carpi radialis, Palmaris longus, flexor carpi ulnaris(  
b( گروپ متوسط- )flexor digitorum superficialis( 
c( گروپ عمیق-  )flexor digitorum profundus, flexor pollicis longus, pronator quadratus( 

  



77 
 

Blood supply  :ulnar & radial arteries 

Nerve supply : 

دامی توسط عصب  تثنایتعصیب میشوند،  medianتمام عضالت مسکن ق ھ اس لھ ( ب لھ  flexor carpi ulnarisعض  flexorو قسمت انسی عض
digitorum profundus ( کھ توسط عصبulnar تعصیب میشوند. 

  flexor digitorum superficialis & profundusنکاتی چند در باره عضالت 

 

 .قرار دارد superficialisدر عمق وتر عضلھ  profundusوتر  proximal phalanxدر قاعده  .1
ر  phalanx proximalدر قسمت متوسط   .flex. dig. superficوتر عضلھ  .2 انگشتان بدو شعبھ تقسیم میشود کھ از بین ھمین دوشعبھ وت

د .Flex. Dig. Profعضلھ  االخره ھردو . عبور میکن لھ  slipب ر عض ب  superficialisوت رده و  phalanx mediusدر جوان از ک ارتک
 .ارتکاز میکند  phalanx distalازانھم پیشتر رفتھ و در قاعده  profundusوتر عضلھ 

تثبیت گردیده کھ  phlangesدر وجھ قدامی انگشتان، اوتار عضالت قابضھ سطحی و عمیق، ھردو توسط یک پوش فبروزی در استخوان  .3
 .یاد میشود fibrous flexor sheaths ل را داشتھ و بنام  این پوش شکل یک کانا

ق  8وتر قابضھ عمیق، در مجموع  4وتر عضالت قابضھ سطحی، و  4 .4  carpalوتر عضالت قابضھ انگشتان در قدام بند دست، از طری
tunnel بنام  پوش ساینوویالاین اوتار توسط یک . عبور میکنندulnar bursa غالف گردیده اند .Ulnar bursa  سانتی  2.5در انسی تا

 .متر باالتر از مفصل بند دست؛ و در وحشی تا قسمت متوسط کف دست امتداد دارد
  

  
 

  ار توسط ن اوت تان ای االی انگش ق  common digital synovial sheathsب ھ در عم وش  fibrous sheathک رار دارد، پ ق
 .انگشتان امتداد دارد base of the phalanx distalتا  metacarpo-phalangeal jointمیشوند کھ از 

  لھ ر عض ھ وت اینویالی ک از ان غالف  2.5را از  flexor pollicis longusپوش س ھ محل ارتک ا ب د دست ت االتر از بن انتی ب س
  .یاد میشود radial bursaمیکند، بنام 
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Muscles and Fascia of the wrist & hand 

Flexor Retinaculum 

  ام ا عظ رده و ب ب ک خامت کس ت ض د دس ل بن دام مفص ھ در ق د ک ھ میباش فاق عمیق ص
carpus  مسافھ یی بنامcarpal tunnel را تحدید میکند. 

  ار عضالت لھ  .flex. dig. super. & profازتحت آن اوت ر عض  .flex. Poll، وت
Longus  و عصبmedian میگذرد. 

  االی ازات آن در انسی ب وده و در   pisiform bone & hook of hamateارتک ب
  :وحشی بدو طبقھ تقسیم میشود

 

  باالی  : طبقھ سطحیtubercles of scaphoid & trapezium 
  باالی :  طبقھ عمیقtrapezium   خلفتر از میزابھflex. carpi radialis 

  

Palmar Aponeurosis 
 

 در متوسط کف دست ضخامت کسب کرده و شکل مثلثی دارد است کھ  صفاق عمیق. 
  درتحت آن اوتار عضالت قابضھ، عضالتlumbrical و ،superficial palmar arch 

 .کھ ازان شعبات مختلف منشا میگیرند، قرار دارند
  ذروه  این مثلث درproximal  لھ ر عض رار  Palmaris longusواقع بوده بھ امتداد وت ق

 .دارد
  درdistal  ا در  4انگشت انسی  4این صفاق پھن شده و برای اخھ ھ ن ش د، ای اخھ میدھ ش

 .جوانب انگشت مربوطھ ارتکاز میکنند
  کنار وحشی آن توسطlat. Palmar septum    بھ میتاکارپوس اول وصل شده و کنار انسی آن توسطmedial palmar septum   ھ ب

 .میتاکارپوس پنجم وصل میگردد

les of the handSmall musc :  عبارتند از کھ  

 :عضالت

1. lumbricals  
2. interossei  

Short muscles of the thumb  : کھ عبارتند از  

  :عضالت

1. Abductor pollicics brevis 
2. Flexor pollicis brevis 
3. Opponens pollicis 
4. Adductor pollicis  

Short muscles of the little finger : کھ عبارتند  

  :عضالتاز 

1. Abductor digiti minimi 
2. Flexor digiti minimi 
3. Opponens digiti minimi 
4. Palmaris brevis 
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Nerves of the forearm and hand  

ً مطالعھ گردیده اند median, ulnar, and radial nervesعبارت از    .میباشند کھ قبال

Arteries of the forearm 

   .میباشند brachialشریان  ulnarو  radialعبارت از شعبات 

The radial artery 

  شعبات  سیر  حدود

از عنق رادیوس تا کف 
  دست

در امتداد کنار وحشی ساعد سیر کرده و در بند دست از 
تخوانھای  ی اس کن   carpusوحش ذرد، و در مس میگ

ود ل میش ت داخ ی دس ین .  خلف افھ ب پس از مس س
ف دست میگردد وبشکل میتاکارپوس اول و دوم داخل ک

رده  یر ک ت س ف دس انی در ک  deep palmarعرض
arch ا . را میسازد االخره ب  deep palmar branchب

  .اناستموز میکند ulnarشریان 

 

1. Palmar carpal branch 
2.  Radial recurrent artery 
3. Dorsal carpal branch 
4. Superficial palmar branch 
5. First dorsal metacarpal artery 
6. Princeps pollicis 
7. Radial indicis 
  .نشات میکنند deep palmar archشعباتی کھ از  .8
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                                                        The ulnar artery       

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Back of the forearm and hand 

Contents of the lateral compartment of the forearm 

Muscles :brachioradialis, extensor carpi radialis longus 
Blood supply : radial & brachial arteries 
Nerve supply : radial nerve  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  شعبات  سیر  حدود

از عنق 
رادیوس 
تا کف 
  دست

یر  اعد س ی س ار انس داد کن در امت
طح  رده و از س  flexorک

retinaculum  ف تھ وارد ک گذش
وبطرف وحشی سیر  ددست میشو

 superficial palmar archکرده 
ازد ت . (را میس ا دریاف وس ب ن ق ای

ال ، در  ریان رادی عبھ از ش ک ش ی
  .)وحشی تکمیل میگردد

1. Anterior ulnar recurrent artery 
2. Posterior ulnar recurrent artery 
3. Common interosseous- (ant. & post. 

Interossous) 
4. Palmar and dorsal carpal branches 
5. Deep palmar branch 
6. Superficial palmar branch  
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Contents of the posterior compartment of the forearm 

  

  

 

 

Muscles: 

  

طحی ھ س  ,extensor carpi radialis brevis, extensor digitorum, extensor digiti minimi, extensor carpi ulnaris( -طبق
anconeus( 

  )supinator, abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, extensor pollicis longus, extensor indicis( -طبقھ عمیق

Anterior & posterior interosseous arteries: Blood supply 

 
Nerve supply :deep branch of the radial nerve 
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uffboxAnatomical Sn 

  ام ده foveola radialisبن اد گردی ز ی ک نی  و ی
 .فرورفتگی جلدی مثلثی شکل میباشد

 د دست  -در قسمت خلفی ارپوس وحشی بن ا ک و میت
 .قرار دارداول 

  ار ور اوت ط عب ت  extensorتوس ھ انگش ھ ب ک
 .میشود  شصت میروند ساختھ

  قاعده این مثلث بطرف بند دست و ذروه آن بطرف
 . انگشت شصت متوجھ میباشد

  الت ار عض ط اوت ی توس دود  آن در وحش ح
abductor pollicis longus  و extensor 

pollicis brevisساختھ میشود. 
  و حدود آن درانسی توسط اوتار عضلھextensor 

pollicis longus ساختھ میشود. 
  زمین یاfloor  ن  , scaphoidتوسط  foveola ای

trapezium   الت ار عض ات اوت  و نھای
extensor carpi radialis longus  وext. 

carpi radialis brevis  ساختھ میشود. 
  محتویاتfoveola radialis  عبارتند از: 

 

 Radial artery 
  قسمت نھایی شعبھ سطحیradial nerve 
 Cephalic vein  متیکھ از  dorsalقس

venous plexus نشات میکند. 

Extensor Retinaculum 

  د دست ی بن ق در قسمت خلف صفاق عمی
رده و  ب ک خامت کس انتی  2.5ض س

 .عرض دارد
  الت ار عض ت آن اوت  extensorاز تح

 . عبور میکند
  در وحشی بھ کنار قدامی رادیوس و در انسی باالی استخوانھایtriquetral   و pisiform ارتکاز میکند. 
 افھ بین مسext.retinaculum  قسمت تقسیم شده کھ اوتار باسطھ از طریق آن عبور میکنند 6و عظام در خلف بند دست، بھ. 

 Synovial sheaths 

 اوتار عضالت باسطھ در تحت ریتیناکولوم توسط پوش ھای ساینویال غالف شده اند. 
  ارتکاز اوتار باالی قاعده استخوانھای این پوش ھا از باالتر از ریتیناکولوم شروع شده و تا قسمت

 .میتاکارپوس، امتداد دارد
  پوش ھای ساینویال برای وتر عضلھext. pollicis longus  و اوتاری کھ بھ انگشتان میروند، تا

 .قسمت متوسط میتاکارپوس ھا امتداد مییابند

Vessels and nerves of the posterior compartment 

 شعبات شریان رادیال و   :شرایین وجھ ظھری دست ً  .میباشند ulnarتماما
 شعبھ عمیق  توسط :تعصیب عضالت مسکن خلفی ساعدradial nerve صورت میگیرد. 
 شعبات  توسط: تعصیب وجھ ظھری دستradial, ulnar & median nerves  صورت

 .میگیرد
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Nerves of the upper limb 

ف نشئت . سھم دارند در تعصیب طرف علوی اعصاب زیادی ابع مختل این اعصاب از من
  :میکنند و عبارتند از

A. Spinal part of the accessory nerve  لھ ھ عض را تعصیب  trapeziusک
 .میکند

B.  ارت از وی عب اب طرف عل ام اعص اقی تم اال، متب  ventralبجز از عصب ب
ramus   ھایspinal nerves این . میباشندramus د ا ش ه و ھا باھمدیگر یکج
plexus ازین . ھای عصبی را میسازندplexus  رده ھا شعبات زیادی نشئت ک

 :و در تعصیب طرف علوی سھم میگیرند
 

  اولین ضفیره یاplexus  ارت از د  cervical plexusازین جملھ عب میباش
ام  عبات بن داد ش تھ و یکتع رار داش ردن ق ھ در گ  supraclavicularک

nerves  د الت. میدھ عبات عض ن ش و    levator scapulae ای
trapezius را در طرف علوی تعصیب میکنند. 

  وی توسط  brachial plexusشعبات قسمت اعظم ساختمانھای طرف عل
ً مطالعھ گردیده است  یزیادازین  ضفیره شعبات . تعصیب میگردد کھ قبال

رای  & pectoral region, axilla, scapular region( تعصیب  ب
back( دمنشا میگیرن . 

  ده ھ داخل   brachial plexusشعبات عم وند  free upper limbک میش
 median, radial, and ulnar nerves: عبارتند از

The Median Nerve  
 

  ازbrachial plexus  وف ایین  axillaدر ج ازو پ رف ب ھ و بط ا گرفت منش
 .میشود

   ازو ط ب مت متوس ھ و در قس رار گرفت دی ق ریان عض ی ش ازو در وحش در ب
 .بطرف انسی شریان واقع میشود

  ازcubital fossa  ین دو راس ا از ب ود و در ھمینج اعد میش تھ وارد س گذش
لھ  لھ  pronator teresعض ت عض رده در تح ور ک  .flex. digtعب

Superficialis سیر میکند.  
  در بند دست از تحتretinaculum flexorum وارد کف دست میشود. 

 شعبات

 

 

 

 

 

 

  
The Ulnar Nerve 

  ازbrachial plexus  در جوفaxilla منشا گرفتھ و در انسی شریان عضدی بھ بازو پایین میشود. 

شعبات 
  عضلی

1. Pronator teres 
2. Flexor carpi radialis, Palmaris longus, flexor digitorum superficialis 
3. Anterior interosseous N.) :flexor pollicis longus, flexor digitorum 

profundus, pronator quadratus( 
4. Thenar muscles ) بھ استثنای عضلھadductor pollicis( 
  اول و دوم  lumbricalشعبات برای عضالت  .5

شعبات 
  جلدی

1. Palmar cutaneous branch  برای جلد ناحیھthenar و متوسط کف دست 
2. Palmar digital branches )شت وحشی   )برای سھ و نیم ان

شعبات 
  مفصلی

، مفصل بند دست، مفاصل  sup. & inf. Radioulnar jointsبرای مفاصل آرنج ،  .1
metacarpo-phalangeal & interphlangeal  
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  در قسمت متوسط بازوmedial intermuscular septum را سوراخ نموده بھ مسکن خلفی بازو داخل میشود. 
  سپس از خلفepicondyle  انسی عضد عبور نموده وارد مسکن قدامی ساعد میشود. 
  در ھمینجا در بین دو راس عضلھflexor carpi ulnaris  لھ بطرف انسی   flexor digitorum profundusقرار گرفتھ و در سطح عض

 .ساعد پایین میشود
  در ثلث سفلی ساعد سطحی شده و از تحت این عصبflexor retinaculum عبور نموده وارد کف دست میگردد.  

  شعبات

  شعبات عضلی

 flexor digitorum profundus و قسمت انسی  flexor carpi ulnarisبرای عضلھ  .1
، و  hypothenar ،interossei muscles  ، 3rd& 4th lumbricalsبرای عضالت : شعبھ نھایی عمیق .2

 flexor pollicis brevisو   adductor pollicisعضالت 
  Palmaris brevisبرای عضلھ  .3

  شعبات جلدی
1. Palmar cutaneous branch 
2. Dorsal cutaneous branchdorsal digital branches 
3. Superficial terminal branchpalmar digital branches  

  شعبات مفصلی
  مفاصل متعدد دیگر در قسمت انسی دستبرای مفاصل آرنج، بند دست، و  .1

  
The Radial Nerve 

  ازbrachial plexus  در جوفaxilla  ین دو راس رود و در ب ف می دی بطرف خل لھ  medial & longمنشا گرفتھ درخلف شریان عض عض
triceps قرار میگیرد. 

  ا راه ب  profundدرینجا ھم
brachii artery  در

radial groove  رده سیر ک
ی و  ین دو راس انس و در ب

لھ  ی عض   tricepsوحش
 .واقع میگردد

  پس  lateralس
intermuscular septum 

وده وارد  وراخ نم را س
 .مسکن قدامی بازو میشود

  دام  epicondyleاز ق
وده  ور نم د عب ی عض وحش
طحی و  ایی س عبھ نھ دو ش ب

 :عمیق تقسیم میشود
  

 طحی عبھ س در :  ش
کن  ی مس مت وحش قس
رف  اعد بط دامی س ق
پایین سیر کرده در ثلث 
رف  اعد بط فلی س س
ورد و  ف دور میخ خل
وارد وجھ ظھری دست 

ار . میشود ھ چ ا ب درینج
ام  اخھ بن  digitalش

brahces  یم تقس
  .میگردد
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  کھ بنام : شعبھ عمیقpost. Interosseous nerve  د از نیز یاد میگردد، بع
. سیر کرده در مسکن خلفی ساعد میرسد supinatorھ منشا در ضخامت عضل

د  رای تعصیب عضالت اطراف داده و بع در طول سیر خود شعبات مختلف ب
  .از تعصیب کردن مفصل بند دست در خلف مچ دست ختم میشود

 

 

 

 

 

 

 

 
  خالصھ معلومات درباره تعصیب عضالتfree upper limb  ر در شکل زی

 .نشان داده شده است

 

 

 

 

  

  Radialعصب  شعبات

 

 

شعبات 
  عضلی

 medial & long heads of tricepsبرای : درنزدیک نھایت علوی .1
و عضلھ  medial & lateral heads of tricepsبرای :  radial grooveدر  .2

anconeus 
،  brachialisبرای عضالت :  lateral intermuscular septumبعد از پاره کردن  .3

brachioradialis  وextensor-   -carpi radialis longus  در قسمت وحشی وجھ
 .قدامی بازو شعبات میدھد

 برای عضالت : supinatorشعبھ نھایی عمیق قبل از وارد شدن در ضخامت عضلھ  .4
extensor carpi radialis brevis  وsupinator شعبات میدھد. 

 extensor شعبات برای عضالت : شعبھ نھایی عمیق در مسکن خلفی ساعد .5
digitorum، extensor digiti minimi، extensor carpi ulnaris ، extensor 

pollicis longus ، extensor indicis، abductor pollicis longus  وextensor 
pollicis brevis  

شعبات 
  جلدی

1. Post. Cutaneous nerve of the forearm 
2. Lower lateral cutaneous nerve of the arm 
3. Post. Cutaneous nerve of the forearm 
4. Dorsal digital branches  

شعبات 
  مفصلی

 شعبات برای مفصل آرنج .1
  شعبات متعدد برای مفاصل ناحیھ بند دست .2
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  عضالتیکھ دارایdouble nerve supply  میباشند عبارت از :brachialis،  flexor digitorum profundus  ،flexor pollicis 
brevis  و عضالتlumbrical میباشند. 

 
  

Joints of the upper limb 

Sternoclavicular joint 

 سطوح مفصلی درین مفصل عبارتند از: 
  

   نھایت انسی ترقوه 
 clavicular notch (manubrium sterni)  
 قسمت کمی از ضلع اول 

  

 مفصل ساینویال زین مانند : نوعیتsaddle shaped میباشد. 
 دور را اجرا حرکات : حرکات قدامی خلفی و عمودی ترقوه، و مقدار کم ت

  .کرده میتواند
 ول ز  articular cavity: کپس لی نی ین المفص رص ب ک ق اوی ی ھ ح را ک

 :میباشد، احاطھ کرده و توسط لیگامنتھای ذیل تقویت میگردد
  

1. Anterior & posterior sternoclavicular ligaments :در قدام و خلف مفصل قرار دارد. 
2. Interclavicular ligament :بین دو ترقوه در علوی قرار دارد. 
3. Costoclavicular ligament :در وحشی مفصل قرار دارد. 
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Acromioclavicular joint 

 د از ل عبارتن ن مفص لی دری وی  facet :سطوح مفص ای بیض ھ
  و نھایت وحشی ترقوه acromionشکل کوچک در سطح 

 مفصل ساینویال  :نوعیت  
 ات م : حرک دار ک وه، و مق ودی ترق ی و عم دامی خلف ات ق حرک

  .تدوررا اجرا کرده میتواند
 توسط لیگامنتھای ذیل تقویت میگردد:  کپسول: 

  

1. Acromioclavicular ligament : وی کھ در عل
 .مفصل قرار دارد

2. Coracoclavicular ligament : ورت ھ بص ک
  .غیر مستقیم در استحکام مفصل رول دارد

oulder) jointGlenohumeral (Sh 

 د :  سطوح مفصلی  glenoid+ راس کروی شکل استخوان عض
cavity استخوان کتف  

 Glenoid labrum :غضروفی است کھ بشکل یخن در دورادور  -عبارت از یک حلقھ فبروزیglenoid cavity  قرار داشتھ در علوی با
  .امتداد مییابد bicepsوتر طویل عضلھ 

 مفصل ساینویال : نوعیتball & socket 
 ات  flexion, extension, abduction, adduction, medial: حرک

rotation, lateral rotation, & circumduction  
 لھ  -غشای ساینویال ل عض ر طوی تھ و وت باالی محیط سطوح مفصلی ارتکاز داش

biceps را کھ در داخل مفصل قرار دارد، پوش میکند. 
  ات کوچک ق فوح اینویال از طری ای س ھ و غش داد یافت ارج امت کپسول بطرف خ

bursae ھ . را میسازد این بورسا ھا بین کپسول مفصل شانھ و اوتار عضالتی ک
در اطراف مفصل واقع شده اند، قرار گرفتھ از بوجود آمدن تخریش و اصطکاک  

 . جلوگیری میکنند
 بورسا ھای مھم در مفصل شانھ عبارتند از: 

  

1. Subtendinous brusa of subscapularis 
2. Subacromial bursa 
 و جلد acromionبورسا بین  .3
 و کپسول مفصلی coracoid processبورسا بین  .4
 ) coracobrachialis, teres major, long head of triceps, and latissimus dorsi(در مجاورت اوتار عضالت  .5
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 ھ  -در محیط سطوح مفصلی ارتکاز کرده و بھ طرف سفلی: کپسول ک ناحی انسی کمی پایینتر تا جسم عضد امتداد مییابد، کھ ھمین ناحیھ ی
د  abduction ناقص از نظر مقوای فبروزی بوده و اجرای حرکت تبعد ت . را در بازو تسھیل میبخش ل تقوی ای ذی کپسول توسط لیگامنتھ

 :میگردد
 

1. Superior, middle & inferior glenohumeral ligaments 
2. Coracohumeral ligament 
3. Transverse humeral ligament 

 

  وس استخوانی د، و ق رار دارن ار عضالتیکھ در اطراف آن ق وی توسط (استحکام مفصل توسط اوت ھ در عل و   coracoids processک
acromion  و لیگامنتcoracoacromial تامین میگردد) ساختھ میشود. 

  اوتار عضالتrotator cuff  با نسج کپسول مدغم شده و یکmusculo-tendinous collar را در اطراف مفصل میسازند.  
 Blood supply : اروای مفصل توسط شعباتant. & post. Circumflex humeral artery  وsuprascapular artery  امین ت

 .میگردد
 Nerve supply : عبات ط ش  lateral، و post. cord of brachial plexus،nerve  suprascapular ،nerve axillaryتوس

pectoral nerve صورت میگیرد. 

The Elbow Joint  

  یک مفصلcomplex  است کھ در تشکل آن سھ مفصل جداگانھ سھم میگیرند، ولی دارای عینsynovial cavity میباشند. 
  

 بوده وحرکات قبض و  hinge jointsاز جملھ مفاصل دستگیره مانند یا      trochlear notch (ulna)  +trochlea humeriiمفصل بین  .1
 .ایندو مفصل،  مفاصل اساسی آرنج شمرده میشوند. بسط را اجرا میکنند               head of radius +capitulum humeriiمفصل بین  .2

 
وظیفھ این مفصل . نیز یاد میگردد  radioulnar jointproximalکھ بنام   head of radius  +radial notch of ulnaمفصل بین  .3

  .ساعد میباشد supination & pronationاجرای  حرکات 
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  لی طوح مفص ای : س ان غش یط ش ده و در مح انیده ش الین پوش روف ھی ط غض توس
 .ساینویال ارتکاز کرده است

 ا : غشای ساینویال لی توسط صفحات شحمی ی ده  fat padsاز کپسول مفص دا ش ج
 . اند
 Sacciform recess : یکextension  ھ از اینویال است ک یا امتداد یافتھ غشای س

ات  ان حرک وس را در جری دور راس رادی ده و ت ارج ش ول خ فلی آزاد کپس ار س کن
pronation & supination تسھیل میبخشد. 

 ت میگرددداری یک کنار سفلی آزاد میباشد و توسط لیگامنتھای ذیل تقوی: کپسول: 
 

1. Medial & lateral collateral ligaments : ام  ulnar & radialبن
collateral ligaments نیز یاد میشوند. 

2. Anular ligament of the radius : در محیط راس رادیوس قرارداشتھ
 .با نسج فبروزی کپسول مدغم میگردد

 

 Blood supply :ھ ا ج ک ل آرن راف مفص بکھ اناستموتیک اط ط ش تموز توس ز اناس
 .ساختھ میشود profunda brachiiو  ulnar ،radialشعبات راجعھ و کوالتیرال شرایین 

 Nerve supply : اب ً توسط شعبات اعص دتا اب  musculocutaneousو  radialعم د شعبھ از اعص ھ و ممکن چن و  ulnarصورت گرفت
median نیز در تعصیب مفصل آرنج سھم بگیرند.  

Joint Distal Radioulnar 

 لی ین :  سطوح مفص +  head of ulna  +ulnar notch of radius( ب
 )قرص بین المفصلی مثلثی شکلیکھ مفصل را از مفصل بند دست جدامیکند

  ط ارج توس رده و از خ از ک لی ارتک یط سطوح مفص اینویال در مح ای س غش
 .کپسول مفصلی تقویت میشود

 االی : حرکات وس را ب دامی و انسی رادی ات ق تسھیل  ulnaاین مفصل حرک
  .میبخشد

Interosseous membrane یا غشای بین العظمی 

  صفحھ فبروزی نازک است کھ کنار انسی رادیوس را بھ کنار وحشیulna 
 .ارتباط میدھد، و یکتعداد عضالت باالی آن ارتکاز میکنند

 ندکی پایینتر از دارای یک کنار آزاد در علوی، اradial tubersity  بوده و
 .یک فوحھ کوچک نیز در ثلث سفلی خود دارد

  د، از ور میکنن رعکس عب ی و ب ھ خلف اوعیھ و اعصابیکھ از مسکن قدامی ب
 .طریق ھمین مجراھای غشای بین العظمی میگذرند

  

The Wrist Joint  
 

 لی ین : سطوح مفص وس (ب فلی رادی ت س ھ در + نھای لی ک ین المفص قرص ب
 ) scaphoid, lunate & triquetrum+ قرار دارد  ulnaنھایت سفلی 

 مفصل ساینویال است کھ دران یک بیضوی مقعر از طرف ساعد، و : نوعیت
 .یک بیضوی محدب از طرف عظام کارپوس سھم میگیرند

 حرکات :abduction, adduction, flexion & extension  
 توسط لیگامنتھای ذیل در انسی و وحشی تقویت میشود: کپسول: 

 

1. Palmar radio-carpal 
2. Palmar ulno-carpal 
3. Dorsal radio-carpal 
4. Radial & ulnar collateral ligaments of the wrist joint 
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Carpal Joints  

  ین اینویال ب وده و  carpal bonesمفاصل س د ب لی واح ک جوف مفص دارای ی
 .کپسول آن توسط لیگامنتھای متعدد تقویت میگردد

  حرکات در ھرintercarpal joint  ت وع در موقعی محسوس نبوده ولی در مجم
  .تدور، رول دارند -بسط و تقرب -دادن دست در ھنگام قبض

metacarpal joints-Carpo 

  ین وده ب دد ب نج ع ا (پ ارپوس ھ ده میتاک ار + قاع ام قط لی در عظ طوح مفص س
distal بوجود میایند) مچ دست. 

  مفصل ساینویال بین میتاکارپوس اول وtrapezium  یکsaddle joint  بوده و
ھ دیگر مفاصل  ات آن نسبت ب ب  carpometacarpalدرجھ اجرای حرک بمرات

د ازحرکاتیکھ درانگشت شص. بیشتر میباشد د عبارتن ل اجرا ان  ,flexion: ت قاب
extension, abduction,- adduction, rotation & circumduction- 

  دار ً یکمق وده صرفا ر متحرک ب متباقی مفاصل میتاکارپوس ھای دوم تا پنجم کمت
 .را اجازه میدھند gliding motionsحرکات لغزشی یا 

  میباشدحرکات در میتاکارپوس پنجم بیشتر از دیگران.  

phalangeal joints-Metacarpo 

  بین راس میتاکارپوس ھا و قاعدهproximal phalanges انگشتان دست بوجود میایند. 
 تبعد،  -بسط ، تقرب -مفاصل ساینویال از نوع کاندیلر بوده حرکات قبضcircumduction و مقدار کم تدور را اجازه میدھند. 
  کپسول ھرکدام ازین مفاصل بواسطھ لیگامنت ھایpalmar  وmedial & lateral collaterals تقویت میگردد.  

Deep Transverse Metacarpal Ligaments 

  ھ د ک روزی ان ج فب خیم نس ای ض تھ ھ  palmar ligamentsرش
دیگر وصل  metacarpophalangeal مفاصل  تانرا باھم انگش

 .میکنند
  وده و دد ب ھ ع ات س ام حرک ا را در ھنگ ارپوس ھ راس میتاک

 .انگشتان تثبیت میکنند
  دارد، در ود ن ذکور وج ت م اره لیگامن ت و اش تان شص ین انگش ب

  .نتیجھ انگشت شصت حرکات را آزادانھ تر اجرا میتواند

Interphalangeal joints of the hand 

  د وع دستگیره مانن اینویال از ن وده و  hinge jointsمفاصل س ب
 .بسط را اجرا میکنند -ت قبضحرکا

  ان توسط لی ش  medial & lateral collateralکپسول مفص
ligaments   و palmar ligaments تقویت میگردد. 
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  معرفی  طرف سفلی

Regions of the lower limb  

 

  اق، ران و طرف سفلی برای آسانی مطالعھ بھ نواحی مختلف تقسیم د از س د عبارتن نایی دارن ا آن آش ھ ب ھ ھم ایی ک میشود کھ از جملھ نامھ
  .غیره

  ناحیھ سرین بنامgluteal region یا ناحیھ الیوی یاد میگردد. 
  ناحیھ اتصال بطن با قسمت قدامی طرف سفلی، بنامinguinal region  یاgroin ویا ھم ناحیھ مغبنی یاد میگردد. 
 ام یک لیگامنت مھم بنinguinal ligament  درین ناحیھ قرار دارد کھ بحیث یکlandmark  قابل شناخت میباشد. 
  ناحیھ ران یاthigh بھ سھ کامپارتمنت قدامی، انسی و خلفی تقسیم میشود . 
  ناحیھ ساق یاleg نیز بھ سھ کامپارتمنت تقسیم میشود کھ عبارتند از کامپارتمنت ھای قدامی، وحشی و خلفی. 
  فرورفتگی کھ در خلف مفصل زانو قرار دارد، بنامPopliteal fossa یاد میشود. 
  وجھ علوی پا بنامdorsum of the foot  ؛ و وجھ سفلی آن بنامplantar surface  یاsole of the foot  یاد میگردد. 
 ت پا بنام یعنی انگشت شص. انگشتان پا برخالف انگشتان دست، از انسی بوحشی شماره گذاری میشوندfirst toe یاد میگردد. 
  ،تعدادی از عضالت کھ در قسمت علوی ران قرار دارندflexor  ھایhip joint رار . میباشند دام ران ق ھ در ق لی ک ولی کتلھ اصلی عض

 .مفصل زانو را بعھده دارند extensionدارد، وظیفھ 
  عضالت مسکن خلفی رانflexor چون ناحیھ پشت ران بنام . ھای مفصل زانو میباشندham  ی ھ مسکن خلف اد میگردد، عضالت طویل ی

 .مینامند  hamstring musclesران را نیز 

PART FOUR 

THE LOWER EXTREMITY 
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  عضالت مسکن قدامی ساقextensor   ھا بوده و عضالت مسکن خلفی آنflexors  میباشند. 
  عضالتیکھ در کف پا قرار دارندflexor   ھا بوده و عضالتdorsum of the foot   ھمھ عضالتextensor  میباشند.  

Nerves of the lower limb 

 :اعصاب عمده یی کھ در تعصیب ساختمانھای طرف سفلی سھم میگیرند عبارتند از
  

1( Femoral nerve :در مسکن قدامی ران قرار داشتھ و عضالت این ناحیھ را تعصیب میکند. 

 
2( Obturator nerve : ران قرار دارددر مسکن انسی. 
3( Sciatic nerve :در قسمت سفلی ران بدو شعبھ نھایی تقسیم میشود کھ عبارتند از. در ناحیھ الیوی و مسکن خلفی ران قرار دارد: 
4( Tibial nerve : یکی از دوterminal branches  ا . عصب سیاتیک میباشد کھ مسکن خلفی ساق را تعصیب میکند د پ ن عصب در بن ای

 :تقسیم میگردد کھ عبارتند از بدو شعبھ دیگر
5( Medial and lateral plantar nerves : شعبات نھاییtibial nerve  بوده ساختمانھای کف پا را تعصیب میکنند. 
6( Common peroneal nerve : دومینterminal branch  د ھ عبارتن یم میگردد ک عصب سیاتیک میباشد کھ بالنوبھ بدو شعبھ دیگر تقس

 :از
7( Deep peroneal & superficial peroneal nerves : عصبsuperficial  اق، و عصب آن    deepآن عضالت مسکن وحشی س

 .عضالت مسکن قدامی ساق را تعصیب میکند
 

 .اعصاب نامبرده برعالوه عضالت، جلد و دیگر انساج طرف سفلی را نیز تعصیب میکنند
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  شرایین عمده طرف سفلی

  

1( Femoral artery : در قسمت قدامی ران قرار داشتھ و امتداد یافتھ
external iliac artery  این شریان بترتیب دور خورده و . میباشد

ھ  ده و ب د   Popliteal regionوارد قسمت انسی ران ش  در. میرس
Popliteal fossa   ام ورده و بن ر خ ریان تغی ام ش  Poplitealن

artery یاد میگردد. 
2( Popliteal artery :دو شعبھ ب رده و ب ھ مسکن خلفی ساق نزول ک

 .تقسیم میگردد ant. & post. tibial arteriesنھایی بنام 
3( Anterior tibial artery : ھ داد یافت رده و امت اق را اروا ک دام س ق

 .یاد میکنند  dorsalis pedis arteryآنرا در وجھ ظھری پا بنام 
4( Posterior tibial artery :اق را ار ی س کن خلف رده و مس وا ک

درینجا بدو شعبھ نھایی خود تقسیم . بطرف بجلک انسی پایین میشود
 :میگردد کھ عبارتند از

5( Medial & lateral planter arteries : اختمانھا ن شرایین س ای
 .را اروا میکنند sole of the footکف پا یا 

Veins of the lower limb  

  :و عمیق تقسیم کنیم  اورده طرف سفلی را میتوانیم بھ دو گروپ سطحی

1. Superficial veins-  تھ و رار داش طحی ق فاق س خامت ص در ض
این ورید ھا  باالخره بھ . اکثریت شان از روی جلد قابل دید میباشند

 . اورده عمیقھ تخلیھ میشوند
2. Deep veins-  وده از م سیر شرایین ب ق و ھ در تحت صفاق عمی

ا  ھ ی ق اورده ثاقب طحی   perforating veinsطری ا اورده س ب
 .درارتباط میباشند

Deep veins of the lower limb  

  :عبارتند از
1. Femoral vein 
2. Popliteral vein 
3. Anterior & posterior tibial veins 
4. Midial & lateral plantar veins 
5. Platar venous arch 
6. Metatarsal & dorsal digital veins 

 
 ب  این اورده  ھم سیر و ھم نام شرایین ز سیر شعبات شریانی را تعقی خود بوده و ریزابھ ھای شان نی

  .میکنند
 Femoral & popliteal veins  وریدھای بزرگ بوده و متباقیveina comitantes  رای شرایین ب

 .طرف سفلی میباشند

Superficial veins of the lower limb 

  وجوهdorsal    وplantar  پوشانیده شده است پا توسط ضفیره وریدی تحت الجلدی. 
  در وجھ ظھریdorsal venous arch   دیده میشود کھ ورید ھایdorsal digital    وdorsal metatarsal دران تخلیھ میشوند. 
  بدو طرف پا دو ورید دیگر بنامmedial & lateral marginal veins   دیده میشوند کھ  بھ ھر دو ضفیره وریدی کف پا و پشت پا ارتباط

 .تخلیھ میشوند   great & short saphenous veinsباالخره بدو ورید بزرگ سطحی بنام   marginalورید ھای . دارند
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 Great saphenous vein  ھ داد یافت ارت از امت عب
medial marginal vein  بوده و از قدام بجلک انسی

دب یر میکن اق س ی س ھ انس اال در وج رف ب ی . ط از انس
اال  ذرد و در وجھ انسی ران بطرف ب و میگ مفصل زان
رده و  دکی بوحشی سیر ک رفتھ در قسمت باالیی ران ان

ام  ھ بن ک فوح ق ی ق را از طری فاق عمی  hiatusص
saphenous د ور میکن د . عب ا بوری در ھمینج

femoral  تخلیھ میگردد. 
 Great saphenous vein   ادی را از ای زی ھ ھ ریزاب

د ت میکن دام ران دریاف اق، و از ق ف س دام و خل ن . ق ای
 : ریزابھ ھا عبارتند از

Tributaries :  

1. Superficial epigastric vein 
2. Superficial circumflex iliac vein 
3. External pudendal vein 
4. Anterior cutaneous vein of the thigh 
5. Anterior vein of the leg 
6. Posterior arch vein 
7. Medial marginal vein 

 

 Small saphenous vein  ھ داد یافت ارت از امت عب
lateral marginal vein   ک ف بجل وده و از خل ب

رود اال می . وحشی در قسمت متوسط وجھ ظھری ساق ب
فلی  مت س ق را  popliteal fossaدر قس فاق عمی ص

  .تخلیھ میشود poplitealسوراخ نموده و بور ید 

Perforating veins  

 این ورید ھا صفاق .  بنام ورید ھای ثاقبھ نیز یاد میشوند
ق  ھ اورده عمی وده اورده سطحی را ب عمیق را عبور نم

 .وصل میکنند
  ھ طح ب ط از س ون را فق ھ خ ند ک امات میباش دارای دس

 .عمق اجازه میدھند
  ده ع ش ف واق ای مختل تھ و درجاھ ین نداش ل مع مح

 .دمیتوانن

of the lower  & lymphatic drainage Lymph nodes
limb 

  ھ در دود ک اوی مع ده لمف د عق تثنای چن  Poplitealبھ اس
fossa  رف اوی ط دات لمف ام عق اقی تم رار دارد، متب ق

ر . واقع میباشند  inguinalسفلی در ناحیھ  این عقدات اخی
ام  ذکر بن ده و توسط  inguinal lymph nodesال اد ش ی

deep fascia   روپ دو گ   superficial & deepب
 .تقسیم میگردند

   دات روپ  superficialعق دو گ ھ ب  & upperبالنوب
lower nodes تقسیم شده اند. 
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 Upper superficial inguinal nodes  : در مسیر لیگامنتinguinal اینھا بدو گروپ انسی و وحشی . اندکی پایینتر واقع شده اند
 . میباشند

 Lower superficial inguinal nodes : در مسیرgreat saphenous vein  اوی سطحی ھ لمف م اوعی تھ و قسمت اعظ قرار داش
 .طرف سفلی دران تخلیھ میگردد

  

 Deep group of inguinal nodes  در مسیرfemoral vein طوریکھ بلند ترین عقده در . قرار دارندfemoral ring دی در ده بع ، عق
femoral canal و عقده پایینی کمی پایینتر از محل اختتام ،great saphenous vein  واقع شده اند. 

  باید یاد آور شد کھ درین عقدات نھ تنھا لمف طرف سفلی، بلکھ لمفperineum و جدار قدامی بطن پایینتر از سره نیز تخلیھ میگردند. 
  قسمت اعظم لمف طرف سفلی در امتدادgreat saphenous vein بھ عقدات علوی گروپ سطحی مغبنی میریزد. 
  لمف قسمت وحشی خلفی ساق در امتدادshort saphenous vein  بھ عقدات popliteal میریزد و ازانجا بھ عقدات گروپ عمیق مغبنی

 .میریزند
 اوعیھ عمیقھ لمفاوی ھم سیر رگھای عمیق خون بطرف باال رفتھ و در عقدات گروپ عمیق مغبنی میریزند. 
  یکتعداد اوعیھ لمفاوی از ناحیھ الیوی یاgluteal region  در امتدادgluteal vessels  بھ عقداتinternal iliac میریزند. 

Gluteal Region 

  این ناحیھ در علوی توسطiliac crest   و در سفلی توسطfold of the buttock  تحدید میگردد.  
 Gluteal region  مملو از کتلھ عضالت الیوی و یکsuperficial fascia  ضخیم میباشد.  

 fascia of the buttockصفاق ھای ناحیھ الیوی یا 

 Superficial fascia- حاوی مقدار زیاد شحم میباشد. 
 Deep fascia )fascia lata(-  لھ  gluteusعض

maximus  االی وده و ب الف نم  iliac crestرا غ
 .ارتکاز میکند

 فاق عمیق در قسمت وحشی ران بشکل یک رشتھ ص
 .یاد میشود iliotibial tractضخیم پایین آمده بنام 

 Iliotibial tract  االی وی ب و در  iliac crestدر عل
 .قصبھ ارتکاز میکند   lateral condyleسفلی باالی 

 Iliotibial tract  لھ رای عض وش ب ک پ  tensorی
fascia latae  اختھ و االی  gluteus maximusس ب

 .آن ارتکاز میکند

Ligaments of the gluteal region 

1. Sacrotuberous ligament : ی سکروم را وجھ خلف
 .وصل میکند ischial tuberosityبھ 

2. Sacrospinous ligament : کروم را ی س ھ خلف وج
 .وصل میکند spine of ischiumبھ 

ل  دور مفص وده و از ت کروم ب ت س ا تثبی ن لیگامنتھ ھ ای وظیف
sacroiliac در اثر وزن ستون فقرات جلوگیری میکنند.  

Foramina of the gluteal region 

A. Greater sciatic foramen-  

و لیگامنتھای ناحیھ الیوی  greater sciatic notchبین 
ساختمانھایی کھ از طریق آن . نھایی کھ از حوصلھ بھ ناحیھ الیوی عبور میکنند، میباشداین ثقبھ یک فوحھ خروجی برای ساختما. بوجود میاید

 :عبور میکنند عبارتند از
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1. Piriformis 
2. Sciatic nerve 
3. Posterior cutaneous nerve of thigh 
4. Superior and inferior gluteal nerves 
5. Nerves to the obturator internus and quadrates 

femoris 
6. Pudendal nerve 
7. Superior and inferior gluteal arteries and veins 
8. Internal pudendal artery and vein 

 

B. Lesser sciatic foramen-  
  

د lesser sciatic notchبین  ن . و لیگامنتھای ناحیھ الیوی بوجود میای ای
ھ وی ب ا  ثقبھ یک فوحھ دخولی برای ساختمانھایی کھ از ناحیھ الی ان ی عج

perineum ین . عبور میکنند، میباشد االتر از زم اوعیھ و اعصابی کھ ب
ق  لھ از طری اره  greater sciatic foramenحوص ارج میشوند، دوب خ

لھ وارد میشوند ین حوص اختمانھایی . از طریق این ثقبھ ، پایینتر از زم س
 :کھ از طریق این ثقبھ عبور میکنند عبارتند از

  

 obturator internus وتر عضلھ   .1
2. Nerve to obturator internus 
3. Pudendal nerve 
4. Internal pudendal artery and 

vein 

Muscles of the Gluteal Region 

 

1. Gluteus maximus 
2. Gluteus medius 
3. Gluteus minimus 
4. Piriformis 
5. Gemillus superior 
6. Gemillus inferior 
7. Obturator internus 
8. Quadrates femoris 
9. Obturator externus 
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Arteries of the Gluteal Region 

ھ شعبات شریان  ن ناحی  internalاکثریت شرایین ای
iliac میباشند.  

1. Superior Gluteal Artery–  ق از طری
greater sciatic foramen  ھ داخل ناحی

یم  ق تقس الیوی شده بدو شعبھ سطحی و عمی
  .می شود

2. Inferior Gluteal Artery-  ق از طری
greater sciatic foramen  ھ داخل ناحی

  .الیوی شده و بھ شعبات متعدد تقسیم میشود
3. Internal pudendal artery-  از طریق

greater sciatic foramen  ھ داخل ناحی
ق  ده و از طری وی ش  lesser sciaticالی

foramen از ناحیھ خارج میشود. 
4. Trochanteric anastomosis-  در

ع trochantergreater  مجاورت  فخذ واق
وده اروای راس  د femurب ده دارن . را بعھ

بکھ  ن ش کل ای ھ در تش رایینی ک ش
 :اناستموتیک سھم دارند عبارتند از

 

 Superior Gluteal artery 
 inferior Gluteal artery 
 medial & lateral circumflex femoral artery 

 

5. Cruciate anastomosis-  اختمان حرف ن اناستموز س اورترا دارد، در  Xای ذ lesser trachanter مج ا  فخ راه ب وده و ھم ع ب واق
ین  trochantericاناستموز  اط ب ک ارتب ا ی د femoral arteryو  internal iliacیکج رار میکنن ن شبکھ . برق ھ در تشکل ای شرایینی ک

 :اناستموتیک سھم دارند، عبارتند از
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 Inferior Gluteal artery 
 Medial & lateral femoral circumflex artery 
 First perforating artery  کھ شعبھprofunda femoral 

artery میباشد.  
  

The front and medial side of the thigh 
 

General review : 
 

  ک ردد، ی ل میگ ن وص دامی بط دار ق متیکھ باج وی ران قس ت عل در نھای
 .قرار دارد  inguinal ligamentلیگامنت فوق العاده مھم بنام 

  االی ت ب ن لیگامن ی ای ت وحش    anterior superior iliac spineنھای
 .ارتکاز میکند  pubic tubercleارتکاز کرده و نھایت انسی آن باالی 

  این لیگامنت در حقیقت قسمت قات شده  کنار سفلیaponeurosis   لھ عض
external oblique   میباشد کھ یکی از عضالت جدار بطن است. 

  ت االی لیگامن ین  inguinalصفاق عمیقھ طرف سفلی ب رده و بھم از ک ارتک
 . خاطر لیگامنت بطرف سفلی یک محدبیت نشان میدھد

  در نزدیکی نھایت انسی لیگامنتInguinal    یک ساختمان دیگر دیده میشود
ام  اد میگردد spermatic cordکھ بن ک . ی اختمان از بطن توسط ی ن س ای

ارج میشود superficial inguinal ringفوحھ کھ بنام  ن . یاد میگردد، خ ای
ً در بخش   .مطالعھ خواھند شد abdomenساختمانھا بعدا

 ایینت ی پ ی کم ت انس ھ  inguinal ligamentر از نھای   saphenousفوح
کل در  وی ش ھ بیض ک دھان ارت از ی ھ عب رار دارد ک د deep fasciaق وراخ  Hiatus saphenous. ران میباش ای س ک غش ط ی  -توس

ام  ھ بن اد میشود  cribriform fasciaسوراخی بستھ شده است ک ھ . ی ود  saphenous veinالبت ور نم ا را عب ن غش د ای   femoralه و بوری
 .میریزد

 Deep fascia   ران بنامfascia lata وی . یاد میگردد ن صفاق در عل ای
ت   االی لیگامن ھ ب ا از جمل تخوانھا و لیگامنتھ االی اس از  inguinalب ارتک
 . کرده و در سفلی با صفاق عمیق ساق در امتداد میباشد

  در امتداد کنار وحشی رانfascia lata  ضخامت کسب کرده و یک رشتھ
دامی  ھ قسمت ق اال ب ھ در ب ازد ک وی را میس ھ iliac crestق ایین ب ؛ و در پ

وی استخوان  د tibiaنھایت عل ام . وصل میباش تھ بن ن رش اطر ای ین خ بھم
ilio-tibial tract یاد میشود  . 

 Iliotibial tract  در نھایت علوی خود بدو وریقھ تقسیم شده و یک عضلھ
ام  د tensor fascia lataبن الف میکن اف . را غ م الی مت اعظ ً قس ا خلف

 .مدغم میگردد  iliotibial tractنیز بھ   gluteus maximusعضلی 
  ھ ھ ران  س فاق عمیق االی   extensionاز ص ھ و ب ا گرفت   femurمنش

د از میکنن ن . ارتک ام   extensionای فاقی بن ای ص  intermuscularھ
septa یم یاد شده و ناحیھ ر ی تقس دامی، انسی و خلف ان را بھ سھ مسکن ق
  .میکنند

  
Femoral Triangle یا مثلث سکارپا  

 
 

 یک فرورفتگی مثلثی شکل در قسمت قدامی علوی ران میباشد. 
  آن توسط قاعدهinguinal ligament   آن در سفلی بھ ذروه ساختھ شده وadductor canal  امتداد مییابد. 
 وحشی عضلھ  آن توسط کنار  حدود انسیadductor longus آن توسط کنار انسی  حدود وحشی؛ وSartorius ساختھ میشود. 
 آن از انسی بوحشی عضالت  زمیندر)adductor longus, pectineus, iliacus& psoas major  (قرار دارند. 
 ل  سقف اختمانھای سطحی دیگر از قبی ھ و س ھ توسط   hiatus saphenousاین مثلث توسط صفاق ناحی ده  cribriform fasciaک تھ ش بس

 .میریزد، و عقدات لمفاوی سطحی مغبنی پوشانیده شده است femoralاز طریق آن عبور نموده بورید  long saphenous veinاست و 
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  آن از وحشی بھ انسی محتوی: femoral nerve  ، femoral artery ،femoral veinو اوعیھ لمفاوی میباشد ،. 
 

 

)tor canal (subsartorial canalucAdd 

 

  عبارت از یک شگاف بین العضلی در قسمت متوسط وجھ انسی ران
باز شده و در سفلی در  femoral triangleبوده در علوی بھ ذروه 

کھ در ضخامت عضلھ   hiatus adductoriusیک فوحھ بنام 
adductor magnus قرار دارد، باز میگردد. 

  این کانال دارای سھ جدار میباشددر یک مقطع عرضانی: 
 

 توسط صفحھ فبروزی کھ در وجھ عمیق  - جدار قدامی انسی
این صفحھ بنام . قرار دارد ساختھ میشود Sartoriusعضلھ 

)subsartorial fascia (نیز یاد میگردد. 
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 توسط عضالت  -جدار خلفیadductor longus & adductor magnus  ساختھ میشود. 
 توسط عضلھ  -جدار وحشیvastus medialis  ساختھ میشود. 

 

 محتویات این کانال عبارتند از : 
 

1. Femoral artery 
2. Femoral vein 
3. Deep lymphatic vessels 
4. Nerve to vastus medialis 
5. Saphenous nerve 
6. Obturator nerve 

Femoral sheath 

  ا ایینتر از  cm 2.5در مثلث سکارپا شریان و ورید فخذی ھمراه با اوعیھ لمفاوی ،از منشا ت ل  inguinal ligamentپ توسط یک صفاق تون
 .غالف شده اند femoral sheathمانند بنام 

  داخل این تونل صفاقی توسطextension  ھای فبروزی بھ سھcompartment  جداگانھ تقسیم شده است. 
 Femoral artery  در وحشی ترین کامپارتمنت قرار گرفتھ وfemoral vein در کامپارتمنت متوسط قرار میگیرد. 
  ام رد، بن رار میگی اوی ق ھ لمف ھ دران اوعی ت انسی ک ده  femoral canalکامپارتمن اد گردی ام cm 1.5ی وی بن ھ آن در عل  طول دارد و دھان

femoral ring  یاد میشود. 
 Femoral ring  توسطfemoral septum بستھ شده است. 
  نسج منضم و شحم، اوعیھ لمفاوی کھ از عقدات عمیق مغبنی خارج شده بطرف عقدات : محتوی کانال فخذی عبارت است ازexternal iliac 

 .میروند و  یک عقده مغبنی عمیق
 Femoral sheath در انسی با جد ً مدغم نشده و  femoral canalار اوعیھ لمفاوی در علوی و سفلی با جدار اوعیھ خون مدغم شده و صرفا

ً دران   .بوجود میاید femoral herniaھمین ناحیھ یک نقطھ ضعیفھ را میسازد کھ اکثرا
 Femoral ring  در قدام توسطinguinal ligament در خلف توسط ،ramus superior of pubis  در انسی توسط ،lacunar ligament 

 .گردیده است تحدید femoral veinوحشی توسط و در 
  نھایت سفلی کانال

فخذی در نزدیکی 
hiatus saphenous 

واقع بوده و توسط 
 femoralمدغم شدن 

sheath   با جدار
femoral vein  درین

 .ناحیھ بستھ میباشد
 Femoral nerve 

 femoralاز  خارج
sheath  واقع بوده و

در وحشی آن قرار 
 .دارد
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Anterior Fascial Compartment of the Thighof the Contents  

Muscles -  

1. psoas majpr 
2. psoas minor 
3. iliacus 
4. Sartorius 
5. Tensor fascia latae 
6. Quadriceps femoris 

 Blood Supply : femoral artery 

Nerve Supply: femoral nerve   
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Femoral artery یا شریان فخذی  

  شعبات  سیر  حدود

 mid-inguinal pointاز 
ریان  ھ ش داد یافت کل امت بش

external iliac  شروع شده
فلی ران  ی س مت خلف ا قس ت
ام  دازان بن امتداد داشتھ و بع
ا  ی ی ریان مابض ش

Popliteal artery  اد ی
  .میگردد

ھ  ً در وج دا وده و و بع دام ران ب اول درق
ث سفلی ران  د و در ثل انسی ران سیر میکن
لھ  خامت عض ھ در ض ک فوح وارد ی

adductor mangus  ام  hiatusبن
addutorius  ی ران کن خلف ده و در مس ش

یاد   Popliteal arteryواقع میگردد و بنام 
  .میشود

رار  کارپا ق ث س ً در مثل ذی اوال ریان فخ ش
ل  ث داخ ن مثل ھ و از ذروه ای گرفت

adductor canal  میشود و در وجھ انسی
  .ران سیر میکند

1. Superficial circumflex iliac artery             شعبات سطحی  

2. Superficial epigastric artery                     بوده پایینتر از لیگامنت 

3. Superficial external pudendal artery        مغبنی منشا میگیرند 

4. Deep external pudendal artery 

5. Profunda femoris artery 

6. Descending genicular artery  
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Femoral vein یا ورید فخذی  
  

  این ورید از طریقhiatus 
adductorius  بحیث امتداد یافتھ ورید

Popliteal  عبور نموده وارد مسکن
 .خلفی ران میشود

  در مجاورت شریان فخذی بطرف باال
صعود نموده و در کامپارتمنت متوسط 

femoral sheath  قرار میگیرد. 
  از تحت لیگامنتinguinal  عبور

 external iliacنموده و امتداد آن بنام 
vein  یاد میگردد. 

  ریزابھ ھا یاtributaries  کھ بھ این
 :ورید تخلیھ میشوند عبارتند از

 

1. Long saphenous vein 
اورده ھم سیر شعبات شریان  .2

femoral 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  عقدات لمفاوی مسکن قدامی ران

 سھ عدد میباشند کھ در امتداد قسمت انسی ورید فخذی واقع اند ً  .عقدات مغبنی عمیق اکثرا
  دراین عقدات تمام اوعیھ لمفاوی سطحی طرف سفلی، کھ از طریقfascia cribrosa عبور میکنند، میریزند. 
  ھمچنان درین عقدات لمف ساختمانھای عمیق طرف سفلی از طریق عقداتPopliteal میایند، نیز میریزند. 
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  ھ ق  efferentاوعی د، از طری ات میکنن ق نش ی عمی دات مغبن ھ از عق اوی ک لمف
 .میریزند external iliacال فخذی در جوف بطن وارد شده در عقدات کان

  

  

  

  
Contents of the medial fascial compartment of the thigh  

 

Muscles - 

1. Gracillis 
2. Adductor longus 
3. Adductor brevis 
4. Adductor magnus 
5. Pectineus 

  
  
  
  

Blood supply-profunda femoris artery & obturator artery     
Nerve supply- obturator nerve   
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Profunda Femoris artery 

ی  ایینتر از   femoral arteryاز وحش ر پ انتی مت ار س لھ  inguinal ligamentچ ت عض ھ از تح د ک زرگ میباش ریان ب ک ش ھ  ی ا گرفت منش
adductor longus  عبور میکند و در فاصلھ بینadductor longus & brevis  بطرف پایین نزول کرده  بشکلfourth perforating artery 

  .اختتام مییابد
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  :شعبات 
  

1. Medial & Lateral femoral 
circumflex arteries:   لی ھ شعبات عض ب

اختن  ردو در س ده و ھ یم ش اد تقس زی
cruciate anastomosis   سھم میگیرند. 

2. Four perforating arteries : رف بط
وراخ  الت را س ھ و عض ی رفت ف و وحش خل
میکنند و بین ھم و با شرایین ناحیھ اناستموز 

 .میکنند

Profunda Femoris vein 

ریزابھ ھای آن ھم نام وھم سیر شعبات شریان 
profunda femoris بوده و این ورید بھ ورید فخذی تخلیھ میگردد.  

urator arteryObt 

ا  internal iliacیک شعبھ  وده  ب فلی در  obturator nerveب دام و س ا بطرف ق د obturator canalیکج دو  .سیر میکن در مسکن انسی ران ب
ارجی  لی  obturator membraneشعبھ انسی و وحشی تقسیم شده کھ بھ دورادور وجھ خ لی و مفص ف عض ھ شعبات مختل د و ب رای (سیر میکن ب

  .تقسیم میگردد) رانمفصل 

Obturator vein 

  .میریزد internal iliac veinبوده و این ورید بھ   obturatorریزابھ ھای آن ھم نام و ھم سیر شعبات شریان 
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The back of the thigh  

Contents of the posterior fascial compartment of thigh  

 
Muscles -   

  
1. Biceps femoris 
2. Semitendinosus 
3. Semimembranosus 
و یک قسمت کوچک از عضلھ  .4

adductor magnus   کھ وظیفھ
hamstring muscles  را دارد. 

 

Blood supply - profunda femoris 
artery    

Nerve supply- sciatic nerve   
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Popliteal Fossa 

  یک فضای بین العضلی
لوزی مانند بوده کھ در خلف 

 .داردزانو قرار 
 محتویات آن عبارتند از: 

 

1. Popliteal vessels 
2. Short saphenous vein 
3. Common peroneal nerve 
4. Tibial nerve 
5. Post. cutaneous nerve of 

thigh 
6. Genicular branch of 

obturator nerve 
 نسج منضم و عقدات لمفاوی .7

 

  حدود وحشی :biceps 
femoris  در علوی؛  وlateral head of gastrocnemius + plantaris  در سفلی 

  حدود انسی : semimembranosus + semitendinosus   در علوی؛  وmedial head of gastrocnemius در سفلی 
  وجھ : زمینPopliteal  ،استخوان فخذpost. ligament of knee joint وعضلھ ،popliteus  
  عمیق رانجلد، صفاق سطحی و صفاق : سقف 
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Popliteal artery 

  ازhiatus adductorius  تا کنار سفلی عضلھpopliteus  امتداد داشتھ و در عمقPopliteal fossa قرار دارد. 
  در کنار سفلی عضلھpopliteus  بھ دو شعبھ نھایی بنامant. & post. tibial arteries تقسیم میشود. 
  ھدمید) برای مفصل زانو(شعبات عضلی و مفصلی. 

Popliteal vein 

  دن ا ش  veinaاز یکج
commitantes of ant. & 

post. tibial arteries   در سویھ
لھ  فلی عض ار س  popliteusکن

 .بوجود میاید
  ی ً در وحش دا ی، بع ً در انس اوال

ریان  ، در poplitealش
Popliteal fossa سیر میکند. 

  ازhiatus adductorius  ور عب
 .یاد میگردد femoral veinنموده امتداد یافتھ آن در خلف ران بنام 

 Tributaries  یا ریزابھ ھای آن عبارتند از: 
 

 Poplitealاورده ھم سیر و ھم نام شعبات شریان  .1
2. Short saphenous vein 

Arterial anastomosis around the knee joint 

فشرده شده و خون کافی را انتقال داده نمیتواند،  Poplitealمفصل زانو شریان  flexionدر زمان 
اما این عارضھ بوسیلھ شبکھ اناستموتیک وسیع 

درین . در اطراف مفصل زانو رفع میگردد
  :شبکھ شعبات شرایین ذیل سھم میگیرند

1. Femoral artery 
2. Popliteal artery 
3. Anterior & posterior tibial 

arteries 

desPopliteal lymph no  

 

  عقده بوده و در عمق  6در حدود
Popliteal fossa  مغطوس در شحم قرار

 .دارند
  اوعیھ لمفاوی ذیل درعقداتPopliteal  

 :تخلیھ میشوند
 

 

اوعیھ سطحی کھ لمف قسمت وحشی  .1
قدم و ساق را منتقل میسازند، ودر 

  short saphenousطول سیر ورید
 .قرار دارند

اوعیھ لمفاوی کھ لمف ساختمانھای   .2
 .قرار دارند anterior & posterior tibialعمیق را کھ در طول سیر شرایین 

 .اوعیھ کھ لمف مفصل زانو را جمع آوری میکنند  .3
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The Front and Lateral sides of the Leg and Dorsum of the Foot  

Compartments of the leg: 

بھ سھ مسکن قدامی، خلفی و وحشی تقسیم ) intermuscular septae(ھای صفاقی کھ از استخوانھای ساق منشا میگیرند   extensionتوسط 
  .میگردد

Contents of the anterior fascial compartment of the leg 

Muscles : 

1. Tibialis anterior 
2. Extensor digitorum longus 
3. Peroneus tertius 
4. Extensor hallucis longus 

Blood supply :anterior tibial artery    

Nerve supply :deep peroneal nerve     
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:The insertion of the long extensor tendons    

   لھ ا   extensor digitorum longusوتر عض راه ب از   peroneus tertiusھم
 .   عبور میکند  extensor retinaculaتحت 

  ار ھ چ ده و ب ا منتشر ش ھ در وجھ ظھری پ یم میشود ک اخھ تقس ار ش این وتر بھ چ
د ی میرون ت وحش ل . انگش ویھ مفص ا در س اخھ ھ ن ش دام ازی ر ک ھ
metatarsophalangeal   لھ ا   extensor digitorum brevisبا وتر عض یکج

 .میگردند
  در وجھdorsal  ،ر  ھر انگشت ک   extensorوت ا ی ام   extensionب صفاقی بن

dorsal digital expansion   ا د) D.D.E(ی ن صفحھ صفاقی . وصل میگردن ای
ک مفصل  extensor expansionکھ بنام   proximalنیز یاد میگردد، در نزدی

interphalangeal  بھ سھ قسمت تقسیم میشود:  
  

  یک قسمت مرکزی کھ در قاعدهphalanx   متوسطinsert  میشود. 
  ده ده و در قاع ارب ش اره متق ھ دوب  phalanxو دو قسمت وحشی ک

distal    انگشت مربوطھinsert  میشود. 
 

 Digital expansion  الت ار عض ت اوت تان دس د انگش و    interosseousمانن
lumbrical  را نیز دریافت میکند.  

  :itorum longus extensor digپوش ھای ساینویال برای وتر عضلھ 

  اوتار عضالتextensor digitorum longus   وperoneus tertius    زمانیکھ
 commonعبور میکنند، توسط یک   extensor retinaculaاز تحت 

synovial sheath غالف میگردند . 
  این پوش در علوی تا کمی باالتر از بجلکھا، و در سفلی تا قاعده میتاتارسوس پنجم

  .ردامتداد دا

Extensor retinacula:   

  عبارت از صفاق عمیقھ است کھ ضخامت کسب کرده بنامretinacula  یاد
 retinaculaاین . عبور میکنند  extensorمیگردد از تحت آن اوتار عضالت 

 :بدو قسمت تقسیم شده است کھ یکی آن در علوی و دیگر آن در سفلی قرار دارد
  

1. Superior Extensor Retinaculum    : 
    

  باالی کنار قدامی : در انسیtibia ارتکاز میکند.  
  باالی وجھ قدامی : در وحشیfibula ارتکاز میکند. 

 
2. Inferior Extensor retinaculum: 

 

  شکل حرفY  را دارد، طوریکھ ساقھ آن در وحشی، و دو شاخھ
  :آن در انسی واقع شده است

  ساقھY  : دروجھ علویcalcaneus ارتکاز کرده؛ 
  در بجلک انسی ارتکاز میکند: شاخھ علوی.  
  در کنار انسی قدم با : شاخھ سفلیplantar aponeurosis 

 .مدغم میگردد
  

  اوتار عضالت باسطھ کھ از تحت این ریتیناکولوم میگذرند، توسط پرده ھای
  .توسط غشای ساینویال فرش شده است داخل این کامپارتمنتھا. فبروزی در کامپارتمنت ھای مختلف تنظیم گردیده اند
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Peroneal retinacula:  

  در وجھ وحشی بند پا قرار داشتھ دو عدد میباشند، از تحت آنperoneal tendon عبور میکنند.  
 Superior peroneal retinaculum : در علوی بھ بجلک وحشی، و در سفلی بھ وجھ وحشیcalcaneus ارتکاز کرده است.  
 Inferior peroneal retinaculum : در سفلی بھ وجھ وحشیcalcaneus  ارتکاز کرده و در علوی باextensor retinaculum 

  .مدغم میگردد

Contents of the lateral fascial compartment of the leg 

Muscles :peroneus longus & peroneus brevis           

Blood supply: peroneal artery   
Nerve supply: superficial peroneal nerve    
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Blood vessels of the region 

Anterior tibial artery:  

  ازکنار سفلیpopliteus تا قدام مفصل بند پا امتداد دارد.  
  بعد از منشا از طریقinterosseous membrane  عبور نموده وارد مسکن قدامی

 .ساق میشود
  در طول سیر خود باdeep peroneal nerve یکجا سیر میکند. 
  در قدامankle joint   از تحتextensor retinaculum  عبور نموده و در ھمین

 .ناحیھ نبض آنرا میتوان یافت
  امتداد یافتھ آن در وجھ ظھری قدم بنامdorsalis pedis artery یاد میگردد. 
 تموز شریانی اطراف مفصل بند پا میدھدشعبات عضلی و اناستموتیک برای اناس. 

Dorsalis Pedis Artery:  

  از قدامankle joint   تا قسمت متوسط ھردو راس عضلھdorsal interosseous  
اول،  مسافھ بین العظمی بین میتاتارسوس اول و 

 .دوم امتداد دارد
  در وجھ سفلی قدم با شعبھlateral plantar 

artery  یکجا شده وplantar arch  را تکمیل
 .میکند

 شعبات مھم آن عبارتند از: 
 

1. Medial & lateral tarsal artery 
2. Arcuate arterydorsal metatarsal 

arteriesdorsal digital arteries 
3. First dorsal metatarsal artery 

  
  
 

The back of the Leg 

Contents of the posterior compartment  of the Leg 

Muscles: 

 gastrocnemius, plantaris, and soleus: گروپ سطحی عضالت

 popliteus, flexor digitorum longus, flexor hallucis longus, and tibialis posterior : گروپ عمیق عضالت

Blood supply :posterior tibial artery 
Nerve supply :tibial nerve   

 
 

Flexor retinaculum  

  قسمتی ازdeep fascia است کھ در نزدیکی بجلک انسی ضخامت کسب کرده و از تحت آن اوتار عضالت قابضھ عبور میکنند. 
  اوتاری کھ از تحت ریتیناکولوم عبور میکنند توسطsynovial sheaths پوش گردیده اند. 
  در علوی باالی بجلک انسی و در سفلی باالی وجھ انسیcalcaneus ارتکاز میکند. 
 ساختمانھایی کھ از تحت این ریتیناکولوم عبور میکنند، عبارتند از: 
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 tibialis posterior, flexor digitorum longus, & flexor hallucis longusوتر عضالت  .1
2. Posterior tibial artery & vein 
3. Tibial nerve 
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back of the LegArteries of   

The posterior tibial artery:  

  یکی از دو شعبھ نھایی شریانPopliteal  بوده از کنار سفلی عضلھpopliteus  تا عمقflexor retinaculum امتداد دارد. 
  در عمق تمام عضالت مسکن خلفی در وجھ خلفی ساق بطرف سفلی سیر کرده وtibial nerve این شریان را ھمراھی میکند. 
  در سفلی در قدام کنار انسیtendocalcaneus قرار گرفتھ و سطحی قرار دارد، کھ نبض آنرا میتوان بھ آسانی جس کرد. 
  در عمقflexor retinaculum  بدو شعبھ نھاییmedial & lateral plantar arteries تقسیم میشود. 
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  :شعبات 
 

1. Peroneal artery : شعبھ بزرگ بوده کمی پایینتر از منشا خود شریانposterior tibial در وجھ خلفی . منشا میگیردfibula  بطرف
 . پایین سیر کرده و شعبات عضلی و مغذی در ساحھ میدھد

2. Muscular branches   وnutrient branches 
 شعبات اناستموتیک برای اناستموز شریانی اطراف مفصل بند پا .3
 medial & lateral plantar nerve: ھاییدو شعبھ ن .4

 
 Venae comitantes   رای شرایین ده و  medial & lateral plantarب ا ش اھم یکج  vena comitantes of posterior tibialب

artery  لھ فلی عض ار س ھ در کن ا لنوب ھ ب ازند، ک ا popliteus را میس ده و  vena comitantes of anterior tibial artery ب ا ش یکج
 .یاد میگردد femoral veinسیر کرده و در ذروه علوی آن بنام   Popliteal fossaرا میسازند، کھ در عمق   Poplitealورید 

The Sole of the Foot  

Plantar aponeurosis:  

  وده و قسمتھای انسی و وحشی آن صفاق عمیقھ در ناحیھ متوسط کف پا بشکل مثلثی ضخامت کسب کرده، کھ قسمت متوسط آن ضخیم ب
 .نازک میباشد

  در خلف باالیcalcaneus ارتکاز کرده و در قدام بھ پنج شاخھ تقسیم میگردد کھ ھر کدام بھ طرف یک انگشت میرود. 
  د، در محل ور میکنن ھ از تحت آن عب ی ک ان این صفاق زمینھ ارتکاز ثابت برای جلد مھیا کرده و سبب تثبیت اوتار، شرایین و اورده ی ش

  .میشود

Muscles of the Sole 

  :کھ قرار ذیل میباشند  بھ چھار پالن تقسیم میگردند

 

First layer:  

 Abductor hallucis  
 Flexor digitorum brevis 
 Abductor digiti minimi 

Second layer:    

 Quadratus plantae 
 Lumbricals 
 Flexor digitorum longus tendon  
 Flexor hallucis longus tendon  

Third layer:    

 Flexor hallucis brevis  
 Adductor hallucis  
 Flexor digiti minimi brevis 

Fourth layer:  

 Interossei  
 Peroneus longus tendon  
 Tibialis posterior tendon 
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Arteries of the sole یا شرایین کف پا  

Medial plantar artery :  

  شعبھ کوچکتر بوده از عمق ریتیناکولومflexor  تا
  .کنار انسی انگشت شصت امتداد دارد

  در طول سیر خود شعبات عضلی ، مفصلی، و
  .جلدی داده و وجھ انسی شصت را اروا میکند

  در طول سیر خود با عصبmedial plantar 
 .ھمراه میباشد

Lateral plantar artery :  

  شعبھ بزرگتر بوده و عصبlateral plantar  را
 .ھمراھی میکند

  از عمق ریتیناکولومflexor  تا قاعده میتاتارسوس
متوسط  پنجم امتداد دارد، بعدازان بطرف انسی در

کف پا دور خورده و در مسافھ بین میتاتارسوس 
کھ از وجھ   dorsalis pedis arteryاول و دوم با 

را  plantar archظھری میاید، تفمم کرده و 
 .میسازد

  در طول سیر خود شعبات عضلی، جلدی، و مفصلی داده و شرایینplantar metatarsal   وplantar digital   نیز ازان منشا
 .ندمیگیر

  بین شعبات قوسھای شریانی در وجھ ظھری، و وجھ سفلی قدم دو شریان ثاقبھ یاperforating artery ارتباط برقرار میسازد.  

Nerves of the lower limb 
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Lumbar nerves & Lumbar Plexus:  

  داد ھ تع ی  5ب ب قطن عص
ھ  موجود اند، کھ ھرکدام ب

عبات   & dorsalش
ventral  تقسیم میگردند: 

 Dorsal rami  از
plexus lumbar   و 

plexus sacral  در
ر  واحی کم د ن تعصیب جل

 .و الیوی سھم میگیرند
 Ventral rami   اب اعص

lumbar  خامت در ض
لھ   psoas major عض

ده و   ل ش ب  4داخ عص
lumbar   م ا ھ وی ب عل

ده  ا ش  Lumbarیکج
plexus  را میسازند. 

  قسمتی ازL4   باL5  ا یک ج
ده و   lumbosacralش
trunk  ھ ازند، ک را میس

اختن   sacralدر س
plexus  رول دارد. 

  قسمت اعظمL1   بھ یک جذع عصبی امتداد یافتھ کھ بھ دوdivision )iliohypogastric & ilioinguinal nerves (تقسیم میگردد. 
  قسمت متباقیL1  با یک شاخھ از L2  یکجا شده و genitofemoral nerve را میسازند. 
 L2  ، L3  و قسمت اعظم L4  بھ دو ،division قدامی و خلفی تقسیم میشوند: 
 Posterior division  ھا کھ بزرگتر میباشند، باھم یکجا شده وfemoral nerve  را میسازند. 
 ازposterior division   ھای L2   و L3   یک عصب دیگر بنامlateral cutaneous nerve of thigh ز منشا میگیردنی. 
 Anterior divisions  باھم یکجا شده وobturator nerve  را میسازند. 
 برای عضالت   برعالوه اعصابی کھ در باال ذکر شدند،  یکتعداد شعبات دیگرpsoas mojor, quadrates lumbarum, psoas 

minor & iliacus  نیز ازlumbar plexus منشا میگیرند. 
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erveIliohypogastric n:  
  

  بعد از منشا در ضخامتpaoas major  سیر کرده و از قدامquadrates lumbarum عبور میکند. 
  ین افھ ب پس در مس ام  internal obliqueو  transverse abdominisس ایی بن اخھ نھ دو ش زودی ب ده و ب  lateral andوارد ش

anterirocutantous branches تقسیم میشود، کھ جلد نواحی اطراف خود را تعصیب میکنند. 

Ilioinguinal nerve:  
  

  ین عضالت افھ ب ا مس  عین سیر عصب internal obliqueو  transverse abdominis ت
iliohypogastric  را تعقیب میکند. 

  لھ رده و عض دام سیر ک ت وح internal obliqueاز وحشی بق االتر از نھای ی ب ی را در کم ش
inguinal ligament   سوراخ کرده وارد کانالinguinal میگردد. 

  ازsuperficial ring  یا فوحھ سطحیinguinal canal  یم دد تقس ھ شعبات متع ده و ب ارج ش خ
  .کھ جلد نواحی علوی و انسی ران و جلد اعضای تناسلی خارجی را تعصیب میکنند  میگردد،

Genitofemoral nerve:  

  ا اول در ضخامت د از منش رف  iliopsoasبع ھ بط رار گرفت رده و سپس در سطح آن ق سیر ک
 .سفلی سیر میکند

  ریان اورت ش رده و در مج ور ک ب عب ت حال اخھ  external iliac از تح دو ش رده ب یر ک س

genital & femoral nerves تقسیم میگردد. 
 Genital branch  ازdeep inguinal ring رده داخ ور ک ده و  inguinal canalل عب ش

 .را تعصیب میکند dartosو  cremasteric عضالت 
 Femoral branchاز تحت لیگامنت inguinal  رده و در وحشی ور ک  femoral sheathعب

واحی  د ن ده و جل یم ش دد تقس ھ شعبات متع وده ب ق را سوراخ نم قرار میگیرد، سپس صفاق عمی
  .اطراف را تعصیب میکند

us nerve of thighLateral cutaneo:  

  خامت ا در ض د از منش طح  psoas majorبع ً از س دا رده و بع یر ک ا  iliacusس فلی ت رف س بط
anterior superior iliac spine پایین میشود. 

  از تحت وحشی ترین قسمت لیگامنتinguinal عبور کرده و وارد مسکن قدامی ران میشود. 
  وحشی ران را تعصیب میکند -تقسیم شده و جلد نواحی قدامیدر ھمین قسمت بدو شعبھ قدامی و خلفی.  

OBTURATOR NERVE:  

 :بعد از منشا سیر آن در سھ قسمت مطالعھ میشود

  قسمت اول در ضخامت عضلھpsoas major سیر میکند. 
  قسمت دوم در جدار وحشی حوصلھ سیر میکند، نخست باالیobturator internus  قرار گرفتھ و ازforamen obturator  عبور نموده

 .وارد مسکن انسی ران میشود
 ھمین کھ از . قسمت سوم آن در انسی ران سیر میکندforamen obturator  خارج میگردد، بدو شعبھ قدامی و خلفی تقسیم میگردد، کھ ھر

 :دو شعبات مختلف برای ساختمانھای مختلف در ران میدھند

  شعبات وعایی  شعبات مفصلی  شعبات جلدی  شعبات عضلی

 :برای عضالت
1. Obturator externus, 
2. Adductor muscles 
3. Gracillis & pectineus 

برای جلد قسمت 
  انسی ران

1. Hip joint 
2. Knee joint  برای اروایfemoral artery 
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Accessory obturator nerve:  

  یک قسمت از الیاف ً  :یاد شده و سیر جداگانھ را تعقیب میکند accessory obturator nerveبنام  L3و  L2بعضا
  طوریکھ وارد حوصلھ حقیقی نشده از تحت لیگامنتinguinal  دامی ا شعبھ ق ا  obturator nerveعبور نموده و وارد ران میشود، و ب یکج

 .میگردد
  در طول سیر خود برای عضلھpectineus  و مفصلhip شعبات میدھد.  

  

AL NERVEFEMOR:  
  

  خامت ا در ض د از منش ت  Psoas majorبع ت لیگامن پس از تح رده س یر ک س
inguinal  درmid inguinal point  ی رده و در وحش ور ک  femoralعب

artery قرار میگیرد. 
  ھ ھر در ران سیر کوتاه داشتھ و بدو شاخھ نھایی قدامی و خلفی تقسیم میشود، ک

 :مختلف میدھند کدام شعبات مختلف برای ساختمانھای
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 Posterior divisionشعبات   Anterior divisionشعبات 

1. Muscular branches: To Iliacus, Pectineus, Sartorius 
1. Muscular branches: To Rectus femris, and Vastus 

muscles 

2. Cutaneous branches: 
 

a. Medial cutaneous nerve of thigh 
b. Intermediate cutaneous nerve of thigh 

2. Cutaneous branches: 
 

a. saphenous nerve, that takes part in formation of: 
b.  patellar plexus 

3. Articular branches: To the hip & knee joints 

4. Vascular branches: for femoral artery & its branches 

3. Vascular braches: For femoral artery & its branches 

  
Sacral Ventral Rami & Sacral Plexus 

 Ventral ramus  ھا از طریقanterior sacral foramina خارج شده و sacral plexus  وcoccygeal plexus را میسازند. 
 Sacral plexus  از شعباتS1, S2, S3 

& S4  ا راه ب  lumbosacral trunkھم
ھ از  اختھ  L4 + L5ک رد، س ا میگی منش
 .میشود

 L4, L5, S1 & S2  ھ دام ب  divisionھرک
 .ھای قدامی و خلفی تقسیم میشوند

 Posterior division  م ا ھ ان ب ای ش ھ
ده و  ا ش  common peronealیکج

part  عصبSciatic را میسازند. 
 Anterior division   ا راه ب ا، ھم  S3ھ

 sciaticعصب  tibial partیکجا شده و 
 .یسازندرا م

  اخھ ھ ش   S2, S3 & S4از  ventralس
ھ و  ا گرفت را  pudendal nerveمنش

 .میسازند
  شعبات دیگری کھ ازsacral plexus منشا میگیرند، عبارتند از: 

 

1. Superior & inferior Gluteal nerves 
2. Nerves to piriformis, quadrates femoris, & obturator 

internus 
3. Posterior cutaneous nerve of thigh 
4. Perforating cutaneous nerve 
5. Nerve to Levator ani, coccygeus, and external anal 

sphincter 
6. Pelvic splanchnic nerves 

Superior Gluteal nerve: 

ق   لھ وارد  greater sciatic foramenاز طری دو   Gluteal regionاز حوص میشود، ب
اخھ  الت تقس superior & inferiorش ده و عض  gluteus medius, gluteus یم ش

minimus, & tensor fascia latae را تعصیب میکنند.  
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Inferior Gluteal nerve: 

رده وارد   greater sciatic foramenاز ور ک  Gluteal regionعب
  .را تعصیب میکند gluteus maximusمیشود، و 

Nerve to Quadratus Femoris : 

رده وارد  greater sciatic foramenاز  ور ک  Gluteal regionعب
را  quadrates femorisو   inferior gemellusمیشود، و عضالت 

  .تعصیب میکند

Nerve to Obturator Internus : 

رده وارد greater sciatic foramenاز  ور ک   Gluteal region عب
 obturator internus و   superior gemellusو عضالت   میشود،

  .را تعصیب میکند

Nerve to piriformis: 

  .را تعصیب میکند piriformisداخل حوصلھ باقی مانده و عضلھ  در 

Posterior cutaneous nerve of thigh : 

وده وارد  greater sciatic foramenاز  ور نم  Gluteal regionعب
ت  ود، و از تح ھ  gluteus maximusمیش د ناحی وده و جل ور نم عب

وسیعی در خلف ران، خلف ساق، عجان و سفلی ناحیھ الیوی را تعصیب 
  .میکند

Perforating cutaneous nerve : 

فلی  ت  lesser sciatic foramenدر س را  sacrotuberousلیگامن
فلی  احھ س د س سوراخ نموده و از حوصلھ وارد ناحیھ الیوی میشود، و جل

  .انسی الیوی را تعصیب میکند



134 
 

The Sciatic Nerve 

 Main continuation  ضفیره عجزی)sacral plexus (بوده و بزرگترین عصب در بدن انسان میباشد. 
  ازgreater sciatic foramen لیوی و مسکن خلفی ران میشودعبور کرده از حوصلھ داخل ناحیھ ا. 
  در ثلث سفلی رانbifurcation  ایی اخھ نھ دو ش ام  (terminal branches)نموده و ب  tibial branchو   common peroneal branchبن

 .تقسیم میگردد
  قبل از تشعب توسط شعباتی عضالتhamstring    ، short head of biceps  و مفصل ،hip  را تعصیب میکند. 

Tibila Nerve:  

  بنامmedial Popliteal nerve نیز یاد میگردد. 
  ین افھ ب ا نصف مس فلی ران ت ث س ام  tendocalcaneusاز ثل ایی بن اخھ نھ دو ش ً ب دا داد دارد، بع ک انسی امت  medial & lateralو بجل

plantar nerves تقسیم میگردد. 
 لی رای عضالت : شعبات عض  gastrocnemius, plantaris, popliteus, soleus, tibialis posterior, flexor digitorum ب

longus, & flexor hallucis longus 
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 شعبات جلدی :sural nerve  د قسمت مھمترین شاخھ جلدی آن میباشد کھ جل
 .خلفی و وحشی ساق، و کنار وحشی قدم را تعصیب میکند

 ای مفصل سھ شعبھ مھم برای مفصل زانو داده و ھمچنان بر: شعبات مفصلی
  .بند پا نیز شعبات میدھد

Medial Plantar Nerve:  

  از تحتflexor retinaculum  ده ا قاع انگشت شصت  distal phalanxت
 .ادامھ دارد

  ام عبھ بن ک ش ا ی ف پ ی  proper digital branchدر ک ھ انس ھ ب د ک میدھ
ام   common plantar digitalانگشت شصت میرود، و سھ شعبھ دیگر بن

arteries  میدھد. 
  در طول سیر خود باmedial plantar artery ھمراه میباشد. 
 شعبات جلدی، عضلی، و مفصلی دارد. 

Lateral Plantar Nerve:  

  از تحتflexor retinaculum  ا   tubercle of 5th metatarsal boneت
این قسمت کھ بنام جذع شریان نیز یاد میشود، در طول سیر خود . ادامھ دارد

  .ھمراه میباشد lateral plantar arteryبا 
  بعدازان بدو شعبھ نھاییsuperficial & deep  تقسیم میگردد. 
 شعبات جلدی و عضلی دارد.  

Common Peroneal Nerve:  

  بنامlateral Popliteal  nerve نیز یاد میگردد. 
  از ثلث سفلی مسکن خلفی ران تا عنقfibula  د ازان تشعب داد دارد، بع امت

 .کرده و بدو شعبھ سطحی و عمیق تقسیم میشود
  دو شعبھ جلدی میدھد کھ عبارتند از: 

 

1. Lateral cutaneous nerve of calf 
2. Sural  communicating branch 

Deep Peroneal Nerve:  

  بنامanterior tibial nerve نیز یاد میگردد. 
  ق ل fibulaاز عن دام مفص ا ق طح  ت ا در س د پ  interosseousبن

membrane  یم امتداد دارد، و بعد ازان بدو شعبھ نھایی وحشی و انسی تقس
 .میگردد

  رای عضالت : شعبات عضلی  tibialis anterior, extensor hallucisب
longus, extensor digitorum longus & brevis, and  peroneus 

tertius 
 ظھری قدمبرای جلد وجھ : شعبات جلدی 
 لی عبات مفص ل : ش رای مفاص  &,ankle, tarsal, tarsometatarsalب

metatarso phalangeal 

Superficial Peroneal Nerve:  

  بنامmusculocutanous nerve of the calf نیز یاد میگردد. 
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  از عنقfibula  ایی وحشی و دو شعبھ نھ ً ب دا داد دارد، بع تا قسمت سفلی ساق امت
 .انسی تقسیم میشود کھ در وجھ ظھری قدم پایین شده و جلد آنرا تعصیب میکنند

  ن د ای الت و جل تھ و عض رار داش اق ق ی س کن وحش ود در مس یر خ ول س در ط
  .مسکن را تعصیب میکند

Pudendal Nerve:  

  ازsacral plexus  ھ ا گرفت ق  منش  greater sciatic foramenسپس از طری
 .میشود Gluteal regionاز حوصلھ وارد 

 ،وی ق   بعد از سیر کوتاه در ناحھ الی اره  lesser sciatic foramenاز طری دوب
 .میگردد perineumداخل حوصلھ رفتھ و وارد ناحیھ عجان یا 
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OF THE LOWER LIMBJOINTS  

Joints and Ligaments of the Pelvis 

Pubic symphysis:   

 .را در قدام باھم وصل میکند pubisبوده ھردو استخوان   secondary cartilagenousیک مفصل 

Sacroiliac joint: 

  عبارت از دو مفصل ساینویال است کھ در بینauricular surfaces استخوانھای الیوم و سکروم ، در راست و چپ بوجود میاید. 
 سطوح مفصلی توسط غضروف ھیالین پوشانیده شده است. 
 مفصل توسط غشای ساینویال پوش شده و در خارج توسط کپسول مفصلی تقویت میگردد. 
 کپسول مفصلی توسط  لیگامنت ھای ذیل تثبیت میشود: 

 

1. Ventral & dorsal sacroiliac ligaments 
2. Interosseous sacroiliac ligament 
3. Sacrotuberous & sacrospinous ligaments 

HIP JOINT  

  ساینویال از نوع یک مفصلball & socket میباشد کھ بین قسمت مفصلی حفرهacetabulum  و راسfemur ساختھ میشود. 
 ات د ازحرک ت، عبارتن را اس ل اج ل قاب ن مفص ھ دری  flexion, extension, abduction, adduction, medial & lateral: یک

rotations 
  پوشانیده شده و کرویت راس فخذ را بیشتر میسازد غضروف ھیالینسطوح مفصلی توسط. 
  ھ ک حلق رعالوه ی یط  fibrocartilaginousب ام  acetabulumمح ازدو بن تر میس ره را بیش ن حف ق ای ھ عم ت ک رده اس ھ ک را احاط

acetabular labrum یاد میشود. 



139 
 

  جوفacetabulum د لی میباش ل : دارای یک قسمت مفصلی، و یک قسمت غیر مفص رار دارد، شکل نع ھ در محیط ق لی ک قسمت مفص
 lunateاسپ مانند داشتھ و بنام 

surface قسمت غیر . یاد میشود
رار دارد،  فلی ق مفصلی کھ در س

ام  اد  acetabular fossaبن ی
 .میشود

  ای اره ھ ز   acetabulumکن نی
مت   acetabular fossaدر قس

اقص  ھ ن ناقص بوده و ھمین ناحی
ام  یط بن  acetabularدر مح

notch ردد اد میگ ھ . ی زمانیک
روفی  روزی غض ھ فب حلق

labrum   ازacetabular 
notch  ام ذرد، بن میگ

transverse ligament of 
acetabulum  ود، و اد میش ی

acetabular notch  ھ را ب
acetabular foramen  دیل تب

 .میکند
  ک در قسمت متوسط راس فخذ ی

ام  fovea capitis femurفرورفتگی بنام  ھ  ligamentum capitis femorisوجود دارد، کھ ھمین فرورفتگی توسط یک لیگامنت بن ب
اخھ از شریان . وصل میشود acetabulumقسمت متوسط جوف  ت یک ش ن لیگامن را obturatorدر ضخامت ای ھ ب د، ک ی سیر میکن

 .اروای راس فخذ نھایت مھم میباشد
 سطوح مفصلی توسط غشای ساینویال پوش گردیده کھ از خارج توسط کپسول مفصلی تثبیت میگردد. 
 کپسول بواسطھ سھ لیگامنت مھم تقویت میگردد: 

 
 

1. Ilio-femoral ligament : کھ ازant. Sup. Iliac spine   باالیtrochanteric line تم میشود . در قدام نھایت علوی فخذ خ
، trochanteric lineکھ لیگامنت انسی آن در قسمت انسی : این لیگامنت بعد از منشا، بدو شاخھ انسی و وحشی تقسیم میگردد

ت وحشی آن در قسمت وحشی  د trochanteric line و لیگامن از میکن اختمان حرف . ارتک وع س ت در مجم ن لیگامن را  Yای
 .دارد
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2. Pubo-femoral ligament:  ازramus superior  و iliopectineal eminence  استخوان پوبیس منشا گرفتھ در سفلی با
 .مدغم میگردد  iliofemoralلیگامنت ) medial band(شاخھ انسی 

3. Ischio-femoral ligament:  کھ از جسم استخوانischium  منشا گرفتھ در قاعدهmajor trachanter کاز میکندفخذ ارت. 
 

 ی ذی  -مفصل حرقف ده و توسط شعبات )  hip joint (فخ د، اروا ش ور میکنن اورت آن عب ھ از مج ی ک ھ ی  & lumbarتوسط شعبات اوعی
sacral plexuses تعصیب میگردد.  

KNEE JOINT  

 بزرگترین مفصل ساینویال در بدن بوده و از مجموع دو مفصل ذیل ساختھ میشود: 
 

 tibiaو وجوه علوی کاندیل ھای   femurمفصل بین کاندیل ھای  .1
 patellaفخذ و وجھ خلفی استخوان  Popliteal surfaceمفصل بین  .2

 
  در بین کاندیل ھای فخذ و قصبھ در داخل مفصل دو ساختمان قوس مانندfibrocartilaginous  بنام medial & lateral menisci  وجود

 .وح مفصلی مربوطھ را روی ھم آسانتر میسازددارند، کھ در ھنگام تقبض و بسط قرار گرفتن سط
  یک ً ً حرکات  hinge jointمفصل زانو اصال  .را اجرا میکند flexion , extension بوده و عمدتا

  :سطوح مفصلی

 سطوح مفصلی توسط غضروف ھیالین پوشانیده شده اند، و عبارت اند از: 
 

 زانو منحنی بوده ، و در زمان  flexionسطح کاندیلھای فخذ در زمان (وجوه علوی مربوطھ کاندیلھای قصبھ + دو کاندیل فخذ  .1
extension زانو ھموار میباشد.( 

 patellaوجھ خلفی + فخذ  patellar surfaceسطح مفصلی  .2

Menisci:  

  دو عدد غضروفC-shaped  بنام medial & lateral menisci ر بین سطوح د
 :مفصلی فخذ و قصبھ وجود دارند

 

1. Medial meniscus:  ت آن در ر دو نھای  intercondylar areaھ
د tibiaسطح علوی  از میکنن ا کپسول و . ارتک ار انسی آن ب  tibialکن

collateral ligament التصاق دارد. 
2. Lateral meniscus : ت آن در ردو نھای  intercondylar area ھ

وی  د tibiaسطح عل از میکنن ا کپسول ملتصق . ارتک ار وحشی آن ب کن
 .نبوده و امکان حرکت بیشتر دران موجود است

 

  ھردوmenisci  در قدام باھم توسط transverse ligament of the knee وصل میشوند. 
 Lateral meniscus  با وتر عضلھ popliteus مجاورت دارد. 

Synovial membrane:  

  فلیغشای ساینویال در وی و س ای عل اره ھ لی، و کن ف  medial & lateral menisci محیط سطوح مفص رده و زمانیکھ در خل از ک ارتک
 synovial cavityرا دور میزند و آنھا را خارج از  anterior & posterior cruciate ligamentsزانو میرسد دوباره انعکاس کرده و 

 .یا جوف مفصلی قرار میدھد
  ساینویال و در قدام بین غشایpatellar ligament  یک infrapatellar fat pad واقع میباشد. 
  غشای ساینویال مفصل زانو در دو محل کیسھ یا بورسا ھایی را میسازد کھ باsynovial cavity مفصل در ارتباط میباشند: 

 

1. Subpopliteal recess  بینlateral meniscus  و وتر عضلھ popliteus 
2. Suprapatellar bursa  بین قسمت پایین جسمfemur   و وترquadriceps femoris 
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  بورسا ھای ساینویال کھ باsynovial cavity مفصل زانو ارتباط ندارند، عبارتند از: 
 

1. Subcutaneous prepatellar bursa 
2. Deep & superficial infrapatellar bursae 
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Fibrous membrane یا کپسول مفصلی:  

  بشکل آستینچھ اطراف مفصل را پوشانیده و در انسی باtibial collateral ligament مدغم میشود. 
  در وحشی ازfibular collateral ligament توسط یک مسافھ جدا میشود. 
  تخوان یط اس دام در مح  patellaدر ق

ار  اال توسط اوت ھ از ب رده ک از ک ارتک
الت  ایین quadricepsعض ، و از پ

ط  ت  patellar ligamentتوس تقوی
 .میشود

  کپسول مفصلی در قدام ووحشی توسط
ک  از  fibrous extensionی

iliotibial tract؛  تقویت میگردد؛ 
  ک ط ی ی توس ف و انس  و در خل

fibrous extension  لھ  از وتر عض
semimembranosus  ام ھ بن ک

oblique Popliteal ligament  اد ی
 .میشود، تقویت میگردد

 ت لھ  نھای وی عض از  popliteusعل
ک  لی توسط ی ذ، در داخل جوف مفص طریق یک فوحھ در کپسول مفصلی، وارد جوف مفصلی شده و تا محل ارتکاز باالی کاندیل وحشی فخ

 .شیت فبروزی غالف میگردد

Ligaments:  

1. Patellar ligament : کھ در علوی ازpatella  شروع شده و در سفلی باالیtibial tuberosity  استخوانtibia ارتکاز میکند. 
2. Tibila collateral ligament :در انسی مفصل 
3. Fibular collateral ligament :در وحشی مفصل 
4. Anterior & Posterior Cruciate ligaments : کھ بشکل حرفX  در داخل کپسول مفصلی و در خارج ازsynovial cavity  مفصل

 .از فخذ، جلوگیری میکنند  tibiaاستخوان  posterior displacement و    anteriorزانو قرار داشتھ و از 
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Locking mechanism of knee joint:  

ل کر ر تحم ده سھ فکتور عمده سبب میشوند تا مفصل زانو در حالت ایستاده ثابت باقی مانده و قوه ای را کھ از باال روی آن تحمیل میشود، بھت
د extensionدر حالت  اقی بمان ل، . ب ین تحم د locking mechanismبھم تاده . میگوین ت اس و در حال اره دیگر، مفصل زان ل   lockبعب ا قف ی

  .ناخواستھ جلوگیری بعمل آید flexionمیگردد تا از 

  :سھ فکتور کھ درین عمل قفل کردن رول دارند، عبارتند از
  

ً یاد آوری شد سطوح مفصلی کاندیل ھای  .1 پس سطوح وسیعتر شده و . فخذ شکل ھموار را بخود میگیرنددر حالت بسط، طوریکھ قبال
 .ثبات بیشتری را تجربھ میکنند

 .میباشد، کھ درینحالت تمام لیگامنتھای مفصل زانو، ھرچھ بیشتر تحکیم و تثبیت میگردند  tibiaفکتور دومی تدور انسی فخذ باالی  .2
ھ از .3 ودی ک ط عم ک خ داد ی دن در امت ل ب ز ثق تاده مرک ت اس دام  در حال ق

رار دارد ذرد، ق و میگ ل زان ل . مفص تر مفص ات بیش بب ثب ور س ن فکت ای
 .درباقی ماندن بحالت بسط میگردد

و را tibia باالی   femurبا بوجود آوردن تدور وحشی  popliteusعضلھ   ، مفصل زان
unlock میکند، و در حالت ایستاده سبب قبض آن شده میتواند.  

Blood supply of the knee joint:  

  توسط شعبات شرایینfemoral  ، popliteal ھ داد شرایین دیگر ک ، و یکتع
د،  و میگردن سبب بوجود آوردن یک شبکھ اناستموتیک در اطراف مفصل زان

 .اروا میشود
  عبات ط ش اب  genicularتوس و  femoral ،obturator ،tibial اعص

common peroneal تعصیب میشود. 
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THE ANKLE JOINT 

  مفصل ساینویال از نوعhinge joints  حرکات ً  .را اجرا میکند plantar flexionو  dorsiflexionبوده کھ عمدتا
  درین مفصل از طرف عظامtarsal  استخوانtalus  و از طرف ساق استخوانھای ، tibia  وfibula سھم میگیرند. 
 نھایات سفلی : سطوح مفصلیtibia  وfibula  زرگ در وجھ با ھمدیگر یکجا یک سطح مفصلی حفره مانند را برای سطح مفصلی ب

 .میسازند talusعلوی 
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 سطوح مفصلی توسط غضروف ھیالین پوشانیده شده اند. 
 مفصل دارای غشای ساینویال و کپسول مفصلی میباشد کھ کپسول توسط دو لیگامنت انسی و وحشی، تقویت میگردد: 
 Medial ligament  نام کھ ب deltoid lig.  قسمت است 4نیز یاد میگردد، شکل مثلثی داشتھ و دارای: 

 

1. Tibionavicular part 
2. Tibiocalcaneal part 
3. Posterior tibiotalar part 
4. Anterior tibiotalar part 
 

 Lateral ligment نیز از سھ قسمت متشکل میباشد: 
 

1. Anterior talofibular ligament 
2. Posterior talofibular ligament 
3. Calcaneofibular ligament 

 

  

 

INTERTARSAL JOINTS 

  وع ند، در مجم اینویال میباش وع س ھ از ن وس ک تخوانھای تارس ین اس ل ب مفاص
 .را اجرا میکنند eversion, inversion, supination & pronationحرکات 

 سبب اجرای حرکات فوق در قد ً ً بزرگی کھ عمدتا د مفاصل نسبتا م میشوند عبارتن
 :از

 

1. Subtalar joint 
2. Talocalcaneonavicular joint            بنام ً  این دو مفصل مجموعا
3.        Transverse tarsal joint                   calcaneocuboid joint 

 .یاد میگردند                                                                  
 

  

  تخوان ا و اس ورم ھ ین کونیف ل ب ا، و مفاص ک از کونیفورمھ ین ھری ل ب مفاص
navicularمقدار کمی حرکات غیر محسوس را اجرا میتوانند ،. 

  ین ل ب ت  navicularو   cuboidمفص یچ حرک وده و ھ روزی ب ل فب ک مفص ی
 .ندارد
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SUBTALAR JOINT  

 سطح بزرگ مفصلی خلفی در :  سطوح مفصلی عبارتند از
فل در وجھ  talus   +posterior talar facet یوجھ س

  calcaneusعلوی 
 دارای غشای ساینویال و کپسول مفصلی میباشد. 
 حرکات لغزشی و تدوری را اجرا میتواند. 
 د از ای آن عبارتن  ,medial, lateral:  لیگامنتھ

posterior & interosseous talocalcaneal 
ligaments  

INTTHE TALOCALCANEONAVICULAR JO 

  مفصل ساینویالComplex  ات لغزشی و ً حرک دتا بوده عم
 .تدوری را اجرا میتواند

  ل راس ن مفص ا  talusدری فلی ب  و   calcaneusدر س
plantar calcaneonavicular ligament ؛ و در قدام با

تخوان  ردد navicularاس ل میگ ای . مفص دارای غش
ساینویال و کپسول مفصلی میباشد کھ توسط لیگامنتھای ذیل 

 :تقویت میشوند
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1. Interosseous talocalcaneal ligament درخلف 
2. Talonavicular ligament در علوی 
3. Plantar calcaneonavicular ligament در سفلی 
4. Bifurcate ligament  کل ھ ش االتر  Yک تھ و ب از را داش

 :این لیگامنت دارای دو قسمت میباشد. مفصل قرار دارد
 

a. Calcaneo-cuboid ligament 
b. Calcaneonavicular ligament : کھ در تثبیت

 .سھم میگیرد TCNمفصل 

CALCANEOCUBOID JOINT 

 حرکات لغزشی و تدوری را اجرا میکند ً  .مفصل ساینویال بوده عمدتا
  بین استخوانھایcalcaneus    و navicular بوجود میاید.  
 لیگامنتھایی کھ سبب تثبیت این مفصل میگردند عبارتند از: 

 

1. Bifurcate ligament :در وجھ ظھری قدم قرار دارد. 
2. Plantar calcaneocuboid ligament  کھ بنامshort plantar ligament در کف پا قرار دارد و نیز یاد میگردد. 
3. Long plantar ligament  کھ طوالنی ترین لیگامنت در کف پا بوده و در نگھداشتlateral arch of the foot   ده رول عم

 .دارد

TARSOMETATARSAL JOINTS 

 بین عظام میتاتارسوس و تارسوس مربوطھ بوجود آمده ساینویال میباشند، و حرکات لغزشی کم محسوسی را اجرا میتوانند. 
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 تخوا وس اول و اس ین میتاتارس ل ب  medial cuneiform ن مفص
ل  دیگر مفاص بت ب ھ tarso-metatarsal نس ً آزادان بتا ات نس حرک

تھ و  ری داش رده  flexion, extension ت را ک ز اج دور را نی و ت
 . میتواند

  مفاصل tarsometatarsal  +transverse tarsal joint  مسوول
  .قدم میباشند supination & pronation حرکات 

EAL JOINTSPHALANG-METATARSO 

  ا و وس ھ ان راس میتاتارس د  می وی مانن اینویال بیض ل س مفاص
 .بوجود میایند proxiamal phalanges قاعده 

  ات  ,flexion, extension, limited abduction حرک
adduction, rotation & circumduction  رده را ک را اج

 .میتوانند
  ای ط لیگامنتھ لی توس ول مفص  medial & lateral کپس

collateral   و plantar  تقویت میشود. 
 Deep transverse metatarsal ligaments : ت ن لیگامن ای

ا  د، و ب ل میکن دیگر وص ا را باھم وس ھ ای میتاتارس راس ھ
plantar ligaments  دغم وس ، م تخوان میتاتارس درھراس

  .میگردد

INTERPHALANGEAL JOINTS 

  مفاصل ساینویال از نوع  hinge joints  بوده و حرکات flexion & extension را اجرا میکنند. 
  کپسول مفصلی شان توسط medial & lateral collateral ligaments  و  plantar ligaments تقویت میگردد.  

TARSAL TUNNEL 

  :انسی بند پا توسط ساختمانھای ذیل ساختھ میشود -در قسمت خلفی

  یک فرورفتگی کھ توسطmedial malleolus of tibia  وجوه ،
الوس، تخوان ت ی اس ی و خلف تخوان   انس ی اس ھ انس  وج

calcaneus و وجھ سفلی ،sustentaculum tali  در استخوان
 calcaneus؛ 

 Flexor retinaculum کھ سقف تونل را میسازد.  
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 معرفی صدر
 صدر عبارت از قسمتی از بدن انسان است کھ پایینتر از گردن و باالتر از بطن قرار دارد . 
  وسیعی بنام ً ن جوف . میباشد کھ دران قلب و ششھا قرار گرفتھ اند thoracic cavityاین ساحھ حاوی یک جوف نسبتا برعالوه دری

 . رگھای بزرگ خون، طرق ھوایی مانند شزن و برانکس ھا، و مری نیز قرار دارند
  ات مریض ده حی د کنن ا امراض آن تھدی وده و جرحات ی م ب اده مھ وق الع نظر بھ توضیحات باال، میتوان گفت کھ صدر یک ساحھ ف

 .محسوب میشوند
 اول جدارھای صدر، و دوم محتویات جوف صدر: ر مطالعھ صدر باید دو موضوع مد نظر باشدد. 

 

  چند نکته اساسی درباره جدار هاي صدر
 Thoracic cageقفس صدري یا 

 جدار ھای صدر متشکل از یک چوکات اسکلیتی میباشد کھ توسط عضالت، لیگامنتھا و غشاھای مخصوص تقویت گردیده است . 
  یک ساحھ محدود شده بنام قفس صدری یا ً  thoracicصدر دارای جدار ھای خلفی، قدامی و جانبی میباشد کھ این جدار ھا مجموعا

cage مخروطی دارد. را میسازند ً  .قفس صدر ساختمان تقریبا
  اسکلیت صدر در خلف توسط دوازده فقره صدری؛ در قدام توسط استخوانsternumھردو ساختمان توسط  ؛ و در فاصلھ بین این

 . اضالع ساختھ میشود
  تخوان ا اس ان ب ال ش ھ اتص ر ب وده و نظ وره ب الع دوازده ج دانیم، اض ھ می ام  sternumطوریک روه بن ھ گ ھ س و  true ،falseب

floating ribs تقسیم گردیده اند . 
  استخوانsternum ھ ب ب از سھ قطع ھ ترتی ایین ب ھ پ اال ب تھ و از ب ک خنجر را داش کل ی ام ش و  manubrium sterni ،bodyن

xiphoid process  متشکل میباشد کھ با ھمدیگر توسط مفاصلsymphysis وصل گردیده اند . 
  ام ھ بن د وصل میباشند ک ھ مانن ا غضاریف ضلعی  costal cartilagesنھایات قدامی اضالع بصورت عموم با یک غضروف میل ی

اد میشوند ی ضلع اول در ک Costal cartilage. ی ار جنب ده و  manubriumن ضلع دوم در محل  costal cartilageوصل گردی
ب  Costal cartilage. وصل میگردد body of sternumبا  manubriumاتصال  ھای اضالع سوم، چارم، پنجم و ششم بھ ترتی

 bodyضلع ھفتم در محل اتصال  costal cartilageوصل شده و باالخره  sternumاز باال بھ پایین در کنار جنبی جسم استخوان 
ھ  Costal cartilage. وصل میگردد xiphoid processبا  ب ب ھ ترتی م ب م و دھ ضلع  costal cartilageھای اضالع ھشتم، نھ

 . باالتر از خود وصل میشوند
   در یک مقطعsagittal ی آن میباشد اھتر از جدار خلف ب کوت دامی صدر بمرات ً دیده میشود کھ جدار ق وی . واضحا ار عل چنانچھ کن

manubrium sterni  بھ سویھ دیسک بین الفقری T2 وT3  واقع بوده وxiphoid process  ا م ی ره صدری نھ  T9نیز بھ سویھ فق
 . توافق میکند

 

 Superior Thoracic Apertureفوحه علوي صدر یا 

  فوحھ علوی صدر کھ بنامthoracic inlet س صدر قرار داردنیز یاد میگردد، در نھایت علوی قف. 

PART FIVE 

THE THORAX 
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  ره وی فق ار عل ط کن ف توس ھ در خل ن فوح وی T1ای ار عل ط کن دام توس لع اول؛ و در ق ی ض ار داخل ط کن ب توس ؛ در جوان
manubrium sterni در یک مقطع . تحدید میشودsagittal   دام ف بق وده بلکھ از خل ی نب ن فوحھ افق ھ ای ده میشود ک بوضاحت دی

 .سراشیبی دارد
 و ق فوحھ عل در وارد گردن میشونداز طری ا برعکس از ص در شده ی ادی از گردن وارد ص در ساختمانھای زی ھ . ی ص ن جمل دری

 . میتوان از شزن، مری، و تعداد زیادی از رگھای بزرگ خون و اعصاب نامبرد
 

 Inferior Thoracic Apertureفوحه سفلی صدر یا 

 این فوحھ بمراتب بزرگتر از فوحھ علوی میباشد. 
 شکل حرف  حدود قدامیV  م ساختھ م و دھ تم، ھشتم، نھ سرچپھ را داشتھ در ھر نصف صدر توسط غضاریف ضلعی اضالع ھف

ام  xiphoid processاین سرحد کھ از . میشود د، بن داد مییاب اد شده و یک شاخص  costal marginبطرف سفلی و وحشی امت ی
 . مھم در ھنگام معاینات فریکی شمرده میشود

  در سر خط متوسط توسط کنار سفلی فقره ً  . ، و وحشی تر توسط اضالع دوازدھم تحدید میشود T12فوحھ سفلی صدر خلفا
  ام وی محدبیت دارد. بستھ شده است diaphragmاین فوحھ در سفلی توسط یک پرده عضلی بن وده بطرف عل افراگم ھموارنب . دی

د ع شده ان ً در عمق قفس صدر واق را ی اکث وی احشای بطن ین لحاظ قسمتھای عل ھ . بھم ین صدر و بطن تبادل ده ییکھ ب عناصر عم
ا  د شریان ابھر، مری و ی وinferior vena cavaمیشوند، مانن افراگم عب ق فوحات موجود در دی وده و سیر شانرا ، از طری ر نم

 . تعقیب میکنند
 

 Intercostal Spacesمسافات بین الضلعی یا 

  فاصلھ بین ھردو ضلع مجاور بنام یک مسافھ بین الضلعی یاintercostal space ن مسافات بصورت مکمل توسط . یاد میشود ای
intercostal muscles ده است ا مسدود گردی ھ و اع. و غشاھای مربوط بھ آنھ ن مسافات سیر  intercostalصاب اوعی ز دری نی

 . دارند
 د ھ ان ام : عضالت بین الضلعی در سھ پالن قرار گرفت ھ بن رین طبق ھ در  external intercostal muscleخارجی ت اد میگردد ک ی

ام  ویض شده است external intercostal membraneقدام توسط  یک غشا بن ام . تع ھ دومی بن  internal intercostalطبق
muscle  یاد شده و در خلف توسط غشایی بنامinternal intercostal membrane ھ در .  تعویض میگردد ھردو غشایی را ک

ام . نیز یاد میشوند anterior & posterior membranesباال نامبردیم، بنام  ھ عضلی بن رین طبق ا   innermost layerداخلی ت ی
ک ط ده و ی اد گردی وم ی ھ س دطبق ل میباش ا مکم ھ ن ھ در . بق ن طبق ھ ای ام  2/3طوریک التی بن ط عض ط توس  innermostمتوس

intercostal muscle ود اختھ میش ام . س لھ بن ک عض ط ی ف توس ومی در خل ھ س ط subcostalisطبق دام توس ، و در ق
sternocostalis ساختھ میشود . 

  در فاصلھ بین طبقھ دومی و سومی عضالتintercostal ،ventral ramus  ھایthoracic nerves  ن شاخھ ھ ای سیر میکنند، ک
 . یاد میگردند intercostal nervesھا در تمام مسافات بین الضلعی موجود بوده بنام 

  ر ا   intercostal nerveھ لعی ی ین الض د ب ک وری ریان و ی ک ش ط ی ردد intercostal artery & veinتوس ی میگ . ھمراھ
 . شریان در متوسط و عصب در سفلی سیر میداشتھ باشد طوریکھ ورید از ھمھ باالتر،

 Posterior intercostal arteries  شعبات ابھر نازلھ استند، در حالیکھ شرایین بین الضلعی کھ در مسافات بین الضلی اول و دوم
د، از  ھ از  superior intercostal arteryسیر دارن ھ بالنوب د، منشا  subclavianشریان  costocervical trunkک نشئت میکن

 . میگیرند
 Lower intercostal veins  در طرف راست بھazygos vein تخلیھ میشوند .Azygos vein  بطرف راست خط متوسط ً عمودا

 . میریزد superior vena cavaاین ورید در نھایت بھ . و در قدام ستون فقرات قرار دارد
ام در طرف چ  Lower intercostalاکثریت ورید ھای  ودی بن دی عم ل ھای وری  accessoryو  hemiazygos veinپ بھ چین

hemiazygos vein این ورید ھا بالنوبھ . تخلیھ میشوندmidline  را عبور کرده بھ وریدazygos میریزند .  
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  ام د، بن رار دارن وازی ق رات بصورت م ھ در دو طرف ستون فق ودی ک ده و در  sympathetic trunksدو ساختمان عم اد گردی ی
اد میشوند sympathetic gangliaضخامت آن برجستگی ھای لوبیا مانندی دیده میشوند کھ بنام  ا توسط شاخھ . ی انگلیون ھ ن گ ای

ھا اجزای اساسی سیستم  trunkاین . وصل میباشند intercostal nervesبھ  rami communicantesھای کوچک عصبی بنام 
با ھمدیگر وصل  coccyxھردو جذع در قدام . امتداد دارند coccyxرفتھ و از قاعده قحف تا استخوان  سمپاتیک اوتونومیک بشمار

 . میگردند
 

  چند نکته اساسی در باره جوف صدر و محتویات آن 
 

  دریک مقطعtransverse دامی ی  -از صدر دیده میشود کھ جوف صدر شکل بیضوی داشتھ قطر عرضانی آن نسبت بھ قطر ق خلف
 .بیشتر میباشد

  ھ طرف رات ب ب ستون فق ھ بھردو طرف در جوان ستون فقرات بطرف داخل جوف صدر متبارز شده و قسمتی از جوف صدری ک
 . نامیده میشود paravertebral groovesخلف امتداد مییابد،  

 ریک مقطع دcoronal  ین الضلعی تشکیل شده و قسمت ی صدر از اضالع و عضالت ب ھ جدار ھای جنب از صدر دیده میشود ک
 .پایینی این جوف توسط دیافراگم بستھ میشود

 ده است . در ھردو مقطع دیده میتوانیم کھ ھردو ثلث جانبی جوف صدر توسط اجواف پلورایی کھ حاوی ششھا میباشند، اشغال گردی
ا ثل ام منصف ی رار دارد، بن ورا ق وی  mediastinumث متوسط جوف صدر کھ در وسط ھردو جوف پل رین محت اد شده و مھمت ی

 .آنرا قلب تشکیل میدھد
  در یک مقطعsagittal  از صدر دیده میشود کھ: 

 
 Thoracic inlet چگونھ از خلف بقدام سراشیب میباشد؛ 
  دیافراگم در قدام از وجھ داخلیxiphoid process  منشا گرفتھ و در خلف بھ سویھ فقرهT12 ارتکاز میکند. 
 وسعت طوالنی منصف در خلف بمراتب بیشتر از قدام میباشد . 
  ھرگاه یک خط فرضی بکشیم کھsternal angle  ری ین الفق ھ دیسک ب االتر   T5و  T4را ب ھ ب د؛ قسمتی از منصف ک وصل کن

ام  ود، بن ع میش ط واق ن خ ام upper mediastinumازی رد بن رار میگی ط ق ن خ ایینتر ازی ھ پ ف ک متی از منص  lower؛ و قس
mediastinum منصف سفلی بالنوبھ بھ قسمتھای زیر تقسیم میگردد. یاد میشود: 

 
i.  ا ام منصف متوسط ی  middleقسمت اعظم ناحیھ متوسط آن کھ توسط قلب و رگھای بزرگ خون اشغال گردیده است، بن

mediastinum یاد میگردد. 
ii.  ا دامی ی ام منصف ق ده بن ع گردی ب واق را  anterior mediastinumقسمتی کھ در قدام قل وی آن رین محت ده مھمت اد گردی ی

 . یا بقایای آن تشکیل میدھد thymusغده تایمس 
iii.  ا ی ی ام منصف خلف ات  posterior mediastinumقسمتی کھ در خلف قلب واقع گردیده بن رین محتوی ده و مھمت اد گردی ی

 . ر صدری و مری تشکیل میدھدآنرا ابھ
 

  شزن، برانکس ها، ششها و پلورا
  شزن یاtrachea ا حنجره وصل میباشد وی آن ب ت عل ً باالی خط متوسط بدن قرار داشتھ نھای شزن در . یک تیوب وسیع است تقریبا

ام   right & leftقسمت سفلی گردن و منصف علوی سیر کرده نھایت سفلی آن در عمق قوس ابھر بدو شعبھ بزرگ راست و چپ بن
principal bronchi ای اساسی بھ تعداد لوب ھای شش مربوطھ بھ شعبات تقسیم شده و وارد ھرکدام ازین برانکس ھ. تشعب میکند

 . شش میشوند
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  ا د lungsششھا ی رار دارن وف صدر ق وده و در ج ان اساسی تنفسی ب ارت از ارگ وند، . عب ھ وارد شش میش ن ک د ازی ا بع رانکس ھ ب
ام قسمت نھایی . تبدیل میگردندبرانشیولھا بترتیب کوچک و کوچکتر تقسیم شده و بھ  برانشیول باالخره بھ کیسھ ھای با جدار نازک بن

alveoli نفس صورت . ختم میگردند در جدار ھمین کیسھ ھا است کھ تبادلھ گازات اکسیجن و کاربن دای اکساید جھت اجرای عمل ت
 . میپذیرد

 دا کرده و . ششھا در ھنگام تنفس تقبض و توسع میکنند االی ساختمانھای اطراف آن تماس پی در جریان اجرای این حرکات سطح آن ب
اطراف نسج ریوی را احاطھ  pleuraeپلورا برای جلوگیری از ساییده شدن یا پیدایش اصطکاک، یک پرده سیروزی دو الیھ یی بنام 

یاد میگردد؛  visceral pleuraیک الیھ حشوی است کھ با سطح ششھا التصاق صمیمی داشتھ و بنام غشای پلورا دارای . نموده است
ام  وده بن ی قفس صدری را فرش نم ھ وجھ داخل ھ جداری است ک اد میشود parietal pleuraو دارای یک الی ھ از . ی ن ھردو الی ای

ا  ام  potential spaceھمدیگر توسط یک مسافھ فرضی ی د . جدا میشوند pleural cavityبن ن مسافھ حاوی چن ت نارمل ای در حال
 . میباشد کھ از بوجود آمدن اصطکاک بین ھردو الیھ پلورایی جلوگیری میکند pleural fluidقطره از یک مایع سیروزی بنام 

 

  قلب و پریکاردیوم
 قلب یک پمپ عضلی است کھ جھت رسانیدن خون بتمام انساج بدن وظیفھ اجرا میکند. 
  ا . متشکل از دو قسمت راست و چپ میباشد قلب  pulmonary circulationقلب راست خون ناصاف را در یک دوران کوچک ی

ام  ری بن ون صاف را در دوران بزرگت پ خ ب چ ھ قل د؛ در حالیک دایت میکن ھا ھ ھ شش دایت  systemic circulationب دن ھ ام ب بتم
 .میکند

 

  دیگر ساختمانهاي موجود در منصف و جوف صدر
 Superior vena cava ھ میشود ب تخلی ن راست قل ھ در اذی د بزرگیست ک د . وری ن وری اھم یکجا شده و ای ھ ب ھ بزرگی ک دو ریزاب

ارت از  د . ھستند right & left brachiocephalic veinsبزرگ را میسازند عب اھتر و  brachiocephalicوری طرف راست کوت
وال پ آن ط رف چ د ط ھ وری وده در حالیک ودی ب ل داردعم یر مای ت و س ر اس د . نی ت ر وری دن دو  brachiocephalicھ ا ش از یکج

ام  م بن ھ مھ دی ( subclavian veinریزاب ھ خون وری د upper limbک ع میکن انطرف را جم ھ ( internal jugular veinو ) ھم ک
د. ساختھ میشود) خون وریدی نیمھ ھمانطرف سر و گردن را جمع میکند ھ وری اد آوریست ک و قسمت  brachiocephalicھای قابل ی

 . در منصف متوسط واقع میباشد superior vena cavaدر منصف علوی واقع بوده و قسمت سفلی  superior vena cavaعلوی 
  یک  شریان بزرگ بنام ابھر یاaorta  ا ام ابھر صاعده ی ھ آن بن ن قطع ھ ای د؛ ک از بطین چپ قلب منشا گرفتھ و بطرف باال سیر میکن

ascending aorta ا . یاد میشود وس ابھر ی پس ازان شریان یک سیر منحنی را پیموده و بطرف خلف میرود؛ کھ این قطعھ آن بنام ق
arch of aorta ردد اد میگ ھ . ی ر نازل ا ابھ دری ی ر ص ام ابھ ھ و بن داد یافت فلی امت رف س ر بط وس ابھ ی ق ت خلف  thoracicنھای

descending aorta رار ابھر . یاد میشود ی ق صاعده در منصف متوسط، قوس ابھر در منصف علوی، و ابھر نازلھ در منصف خلف
 .میگیرند

  یک جذع شریانی دیگر بنامpulmonary trunk  وده و ع ب ً بطرف چپ ابھر صاعده واق کھ از بطین راست قلب منشا میگیرد، فورا
ام  زرگ بن دو شریان ب اه ب ودن یک سیر کوت س از پیم ن شرایین . تقسیم میشود right & left pulmonary arteriesپ دام ازی ھرک

 . ریھ مربوطھ خود میشوند hilumبطرف وحشی امتداد یافتھ وارد سره یا 
  ا پ  tracheaشزن ی رانکس اساسی راست و چ دو ب وس ابھر ب ود و در عمق ق وی میش ھ از گردن وارد منصف عل ساختمانیست ک

د ک . تشعب میکن ھ وارد  ، شریانprincipal bronchusی وی ک د ری وی و وری ھ میشوند،  pulmonary hilumری ا سره یک ری ی
ً بنام جذر ریوی یا   .یاد میگردند root of the lungمجموعا

  مری یاesophagus ور . ساختمان دیگریست کھ از گردن وارد منصف علوی شده در خلف شزن بطرف سفلی سیر میکند پس از عب
 . راگم وارد بطن گردیده و بھ معده امتداد مییابددیاف esophageal hiatusنمودن از 
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 د ع شده ان وی واق ھ در منصف عل ام . از کنار علوی قوس ابھر سھ شریان بزرگ منشا میگیرند ک ین شعبھ بن  brachiocephalicاول
artery  یاbrachiocephalic trunk  ام دو شریان دیگر بن اال صعود کرده ب  right commonیاد میشود کھ پس از منشا بطرف ب

carotid artery  وright subclavian artery  ھ راست سر و گردن و ھ نیم ب ب ھ بترتی د،  upper limbک طرف راست میرون
یاد شده برای اروای نیمھ چپ سر و  left common carotid arteryشعبھ دومی کھ از قوس ابھر نشئت میکند بنام . تقسیم میگردد

رای اروای  left subclavian arteryسومی بنام گردن میرود؛ در حالیکھ شعبھ  اد شده و ب رود upper limbی ھر . طرف چپ می
 . تصالب میگردند left brachiocephalic veinسھ شریان نامبرده توسط سیر 

 اعصاب عمده ییکھ در منصف قابل دید استند عبارت از اعصاب واگوس و فرینیک راست و چپ میباشند: 
  
 Left vagus nerve  از انتروال بینleft common carotid  وleft subclavian arteries  وس بطرف پایین نزول کرده ق

 . خود را بھ مری میرساند root of the left lungابھر را عبور میکند و با گذشتن از خلف 
 Right vagus nerve  ف ا گذشتن از خل زول کرده و ب ایین ن  root of the right lungدر امتداد کنار راست شزن بطرف پ

اعصاب واگوس راست و چپ بھ شعبات متعدد تقسیم شده و یک شبکھ عصبی را در اطراف مری . خود را بھ مری میرساند
 . یاد میگردد esophageal plexusمیسازند کھ بنام 

 Left phrenic nerve  ین  left subclavian arteriesو  left common carotidاز منصف علوی پایین شده در انتروال ب
ب را پوشانیده، میرسد. قرار میگیرد ھ طرف چپ قل در سطح پریکاردیوم . سپس قوس ابھر را عبور نموده و بھ پریکاردی ک

 .بطرف سفلی سیر کرده و دیافراگم را تعصیب میکند
 Right phrenic nerve  ار راست داد کن و پریکاردیوم  right brachiocephalic vein ،superior vena cavaدر امت

 . باالی اذین راست قلب، بطرف پایین سیر کرده و بھ دیافراگم رسیده آنرا تعصیب میکند
 

  بعضی ساختمانھاییکھ در منصف خلفی یاposterior mediastinum قابل دید استند، قرار زیر میباشند: 
  
  وی ت عل ع میباشد descending aortaنھای رات واق ا. بطرف چپ ستون فق ھ در جری دریج ب  midlineن سیر خود ابھر بت

 . دیافراگم عبور نموده صدر را ترک میکند aortic hiatusنزدیک شده و باالخره از 
 Esophagus  افراگم جوف صدر را ترک ور از دی س از عب ا ابھر صدری داشتھ و پ ک ب در طول سیر خود مجاورت نزدی

 .میکند
  قنات لمفاوی صدری یاthoracic duct ست ابھر صدری بطرف باال سیر میکنددر طرف را. 

 
  در یک منظره جنبی جوف صدر غدهthymus  را کھ درanterior mediastinum قرار دارد، دیده میتوانیم. 
 

  Joints of the Thoraxمفاصل قفس صدري یا 
 

  نوع مفاصل وجود دارد کھ قرار زیر بر شمرده میشوند 6در صدر: 
  
1. Intervertebral joints :فقرات مجاور در بین 
2. Sternal joints : در بین قطعات مختلف استخوانsternum 
3. Costo-vertebral joints :در بین اضالع و ستون فقرات 
4. Costo-chondral joints :در بین اضالع و غضاریف ضلعی شان 
5. Sternocostal joints : یاchondrosternal joints  : در بین غضاریف ضلعی اضالع و استخوانsternum 
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6. Inter-chondral joints :در بین غضاریف ضلعی اضالع ششم تا دھم 
ً در مبحث  intervertebralازین جملھ مفاصل    .در مطالعھ گردیده است Backقبال
Joints of the Sternum 

Manubrio-sternal joint 
  این مفصل در بین کنار سفلیmanubrium  و کنار علویbody of sternum  بوجود آمده یک مفصلsymphysis میباشد . 
  فی ل وص ک مفص تخوانھای ی ھ اس اه  symphysisگرچ ل  bony unionھیچگ ر مفص د، مگ ک  manubrio-sternalنمیکنن ی

symphysis  غیر وصفی بوده و در اکثریت اشخاص باالتر از سنین سی سالگی معروض بھbony union میگردد. 
  ات تخو bodyو  manubriumقطع ھ  sternumان اس ک زاوی دیگر ی ا ھم ام  163ب ھ بن ازند ک ھ را میس اد  sternal angleدرج ی

 . میشود
Xiphisternal joint 

ک  sternumاستخوان  xiphoid processو  bodyدر بین  ز ی ھ بصورت  symphysisبوجود آمده این مفصل نی ر وصفی میباشد ک غی
  .میگردد bony unionعموم باالتر از سنین چھل سالگی معروض بھ 

 

  مفاصل بین اضالع و ستون فقرات
Costo-vertebral joints 

  بنامcosto-corporeal joints نیز یاد گردیده و بوسیلھ این مفاصل راس اضالع در جوانب ستون فقرات وصل میشوند. 
 مق بنام چنانچھ میدانیم جسم فقرات صدری در نزدیک کنار ھای علوی و سفلی خود دارای سطوح مفصلی کم عdemifacets  ا ی

costal facets در ناحیھ راس ضلع نیز یک سطح مفصلی دیده میشود کھ توسط یک . میباشندridge  وی و سفلی دو قسمت عل ب
 . تقسیم میگردد

  ا ره ھمشماره آن مفصل میگردد؛ در  demifacetسطح مفصلی سفلی موجود در راس ضلع ، ب وی جسم فق ار عل موجود در کن
 .موجود در کنار سفلی فقره مجاور باالتر آن مفصل میشود demifacetمفصلی علوی راس ضلع، با  حالیکھ  سطح

 Ridge  ری ین الفق کھ ھردو قسمت علوی و سفلی را در سطح مفصلی ضلعی از ھم جدا میسازد، توسط یک لیگامنت بھ دیسک ب
 . مینامند intra-articular ligamentوصل میگردد؛ این لیگامنت را 

 ن دام بواسطھ  ای ھ در ق ت میگردد radiate ligamentمفصل دارای کپسول مفصلی میباشد ک ت از . تقوی ن لیگامن فایبرھای ای
 . راس ضلعی منشا گرفتھ باالی ھردو فقره مجاور و دیسک بین الفقری شان منتشر میگردد

  ره مفصل میگردد، پس مفصل ا دو فق ک  costo-vertebralچون راس یک ضلع ھمزمان ب میباشد، و  compoundمفصل ی
بدو قسمت علوی و سفلی تقسیم گردیده، از جملھ مفاصل  intra-articular ligamentآن نیز توسط  joint cavityنظر بھ اینکھ 

 .محسوب میگردد complex jointsمغلق یا 
 Costo-vertebral joint  ا ً ب ن مفاصل راس ضلعی صرفا را دری ھای اضالع اول، دھم، یازدھم و دوازدھم غیر وصفی اند، زی

 .یک فقره مفصل میگردد
  

Costo-transverse joints 
 ود ده میش ل دی ک توبرک لع ی ر ض لعی، در ھ ر از راس ض ی ت ی وحش دانیم کم ھ می مت . چنانچ دو قس ل ب ن توبرک  medialای

articular part  وlateral non-articular part ن توبرکل دارای یک سطح مفصلی است . قابل تقسیم میباشد قسمت انسی ای
 . فقره ھمشماره خود مفصل میگردد transverse processکھ با یک سطح مفصلی کوچک موجود در قدام 

 این مفاصل دارای کپسول مفصلی میباشند کھ توسط لیگامنتھای زیر تقویت میگردد: 
  



155 
 

i. Lateral costo-transverse ligament:  االی ذروه ھ ب  transverse processاز قسمت وحشی توبرکل منشا گرفت
 .ختم میگردد

ii. Superior costo-transverse ligament:  وی ار عل ار سفلی  neckاز کن االی کن ھ ب  transverseضلعی منشا گرفت
process ھ بنام این لیگامنت متشکل از دو الی. فقره باالیی ختم میگرددanterior & posterior laminae میباشد . 

iii. Inferior costo-transverse ligament : ی ھ در قاعده   neckاز وجھ خلف  transverse processضلعی منشا گرفت
 . فقره ھمشماره آن ختم میگردد

 

 Sternumاستخوان    مفاصل بین اضالع، غضاریف ضلعی و

Costo-chondral joints 
 در نھایت قدامی تمام اضالع یک فرورفتگی دیده میشود کھ دران نھایت وحشی مدور یک غضروف ضلعی تثبیت میگردد . 
 پریوست ضلعی با پریکاندریوم غضروف ضلعی بھ امتداد یکدیگر واقع شده و این مفصل را تقویت میبخشند. 
  در گذشتھ این مفاصل را از جملھprimary cartilaginous joints ن اواخر غضروف ضلعی را یک فک ی دری د، ول ر میکردن

 . خود ضلع قلمداد میکنند extension unossifiedامتداد یافتھ غیر استخوانی یا 
 

Chondro-sternal joints 
   گاھی بھ غلطsterno-costal joints نیز نامیده میشوند. 
 انبی استخوان این مفاصل بین نھایات انسی غضاریف ضلعی اول تا ھفتم، و کنارھای جsternum بوجود میایند . 
  ین ک  sternum manubrium ofضلع اول و  costal cartilageمفصل ب فکر  primary cartilaginous jointدر سابق ی

 .باھم یکجا شده اند fibrocartilageمیشد، در حالیکھ سطوح مفصلی درین مفصل توسط یک صفحھ 
  مفاصل بینcostal cartilage  ھای اضالع دوم تا ھفتم با کنار ھای جانبی استخوانsternum وده و توسط ، مفاصل ساینویال ب

ت میگردد دریوم تقوی افتن پریوست و پریکان داد ی ھ از . امت ایی ک ف توسط لیگامنتھ دام و خل ن مفاصل در ق  costal cartilageای
 . بصورت منتشر خاتمھ مییابند، تقویت میشوند sternumباالی 

 

Inter-chondral joints 
 Costal cartilage  ام مفاصل داد مفاصل کوچک ساینویال بن وده و یکتع -interھای اضالع ششم تا دھم با ھمدیگر در تماس ب

chondral ا . را میسازند م ب ً بوسیلھ لیگامنتھا برقرار گردد؛ چنانچھ غضروف ضلعی نھ در بعضی قسمتھا این تماس ممکن صرفا
ً توسط لیگامنتھا با ھم ارتباط برقرار میسازند  .دھم اکثرا

 

 Walls of the Thorax  یا  جدار هاي صدر

 Muscles of the Thoraxعضالت صدري یا 

 ی الت ب امل عض الت ش ن عض ا ای ھ از intercostal musclesن الضلعی ی التی ک تم  sternum، عض الع خ االی اض ھ ب ا گرفت منش
االی یک ضلع )(Sternocostal musclesمیشوند  دین ضلع ب ، و عضالتی کھ از یک ضلع منشا گرفتھ و بعد از عبور کردن از چن

 .، میباشند)(subcostal musclesدیگر ختم میشوند 
 رات و اضالع در عضالت صدری یکجا با ع د   backضالتی کھ بین فق رار دارن  levatores costarum ،serratusعضالت ( ق

posterior superior  وserratus posterior inferior(  ت دادن اضالع و ر موقعی وده در  sternumدر تغیی ھ اجرا نم وظیف
ا  ر کردن حجم داخل صدری ی ت کردن جدار . میشوند thoracic volumeھنگام تنفس سبب تغیی ن عضالت سبب تقوی رعالوه ای ب

 . صدر میشوند
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 Intercostal musclesعضالت بین الضلعی یا 

 د رار دارن ین الضلعی ق ھ در ھر مسافھ ب د ک واری ان ارت از سھ عضلھ ھم ام . عب ت شان بن ھ موقعی ن عضالت نظر ب ، externalای
internal  وinnermost intercostal muscles اری میشوندنامگذ . 

  عضالتIntercostal  توسطintercostal nerve ین الضلعی . مربوطھ تعصیب میشوند ت بخشیدن مسافھ ب این عضالت سبب تقوی
 .مربوطھ شان شده و باعث حرکت دادن ضلع نیز شده میتوانند

External intercostal muscles 
 رفتھ و باالی سطح علوی ضلع سفلی ارتکاز میکننداین عضالت یازده جوره بوده از کنار سفلی ضلع علوی منشا گ . 
  ا محل ھای اضالع  costal cartilageاین عضالت در مجموع از ناحیھ توبرکل ھای اضالع در خلف قفس صدری شروع شده و ت

ن سرحد بیک  دامتر ازی ھ و ق داد یافت دورادور قفس صدر امت دام ب ام  aponeurosisدر ق  external intercostalنسج منضمی بن
membrane ادامھ مییابند . 

  بیشترین فعالیت این عضالت در جریان اجرای عمل شھیق یاinspiration میباشد. 
 

Internal intercostal muscles 
  ار وحشی وده از کن ایینی  costal grooveاین عضالت نیز یازده جوره ب وی ضلع پ االی سطح عل ھ و ب وی منشا گرفت ضلع عل

 . ارتکاز میکند
  واحی وع از ن الت در مجم ن عض دری  parasternalای س ص ین (قف امل مسافات ب ھ ش ز  costal cartilageک الع نی ای اض ھ

 . یا زوایای ضلعی امتداد مییابد angle of ribsشروع شده و در خلف قفس صدر تا ) میگردد
  عضالتInternal  بجانب انسی بشکل ً  . یافتھ و تا ستون فقرات میرسندامتداد  internal intercostal membraneخلفا
  بیشترین فعالیت این عضالت در جریان اجرای عمل ذفیر یاexpiration میباشد. 

 

Innermost intercostal muscles 
  متوسط وجھ داخلی جدار ھای جنبی قفس صدر قابل دید میباشند 2/3این عضالت در . 
  کنار انسی این عضالت باالی وجوه داخلی اضالع مجاور در امتدادcostal groove ارتکاز دارند . 
 بی دل عص ھ بن ت ک اد آوریس ل ی الت  -قاب ین عض الن ب د، در پ یر میکن دری س س ص دورادور قف لعی ب ین الض افھ ب ھ در مس ایی ک وع

internal  وinnermost intercostal muscles قرار میگیرد. 
 

Subcostales 
  ا عضالت د innermost intercostalاین عضالت ب ور میکنن دین ضلع عب رار داشتھ ودر مسیر خود از چن الن ق داد . در عین پ تع

 .اینھا در نواحی سفلی جدار خلفی قفس صدر از ھمھ جا بیشتر میباشد
 د از میکنن االتر از خود ارتک ومین ضلع ب ا س ین ی ی دوم ھ داخل ئت کرده و در وج ک ضلع نش ی ی ھ داخل الت از وج ن عض یر . ای مس

داد  angle of ribفایبرھای این عضالت طوریست کھ از  ایینتر امت ر ازان در اضالع پ ا یک محل انسی ت یک ضلع،  بطرف سفلی ت
 .دارند

  
Transversus thoracis muscles 

  این عضالت نیز باinnermost intercostal muscles در عین پالن قرار داشتھ در وجھ داخلی جدار قدامی صدر قابل دید استند . 
  الیاف این عضالت از وجھ خلفیxiphoid process  قسمت سفلی ،body of sternum ی سفلی ، و غضاریف ضلعی اضالع حقیق

 .ر کنار سفلی غضاریف ضلعی اضالع سوم تا ششم ارتکاز میکنندنشئت کرده بطرف علوی و وحشی میروند و د
 در صورت تقلص عضالت مذکور غضاریف ضلعی اضالع سوم تا ششم را بطرف پایین کش میکنند. 
  عضالتtransversus thoracis  در عمق اوعیھInternal thoracis قرار گرفتھ و این رگھا را بجدار صدر تثبیت میکنند. 
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 Diaphragmحجاب حاجز یا 

 وتری بنام دیافراگم مسدود گردیده و بدینوسیلھ جوف صدر از جوف بطن جدا میشود -فوحھ سفلی صدر توسط یک پرده عضلی . 
 د دارد دی مانن کل گنب وده و ش رین عضلھ تنفسی ب افراگم مھمت وده و از کنارھای . دی واحی محیطی آن عضلی ب  thoracic outletن

 .میباشد central tendonتوسط آن متشکل از یک وتر مرکزی بنام نشئت میکند؛ در حالیکھ قسمت م
 از نظر نشئت الیاف عضلی، دیافراگم را میتوانیم بھ سھ قسمت تقسیم کنیم: 

 
 sternal part  : متشکل از دو رشتھ کوچک راست و چپ است کھ از وجھ خلفیxiphoid process نشئت میکنند؛ 
 costal part: متشکل از شش رشتھ عضلی است کھ از وجوه عمیق شش ضلع پایین و غضاریف ضلعی شان نشئت میکنند؛ 
 Vertebral part:  کھ بشکل ستون ھای عمودی یاcrura  بوده و ازarcuate ligaments نشئت میکنند. 

 
 Right crus  یا ساقھ راست از جوانب جسم فقراتL1-L2-L3  د؛ در حالیکھ  left crusو از دیسک ھای بین الفقری شان نشئت میکن

 .و از دیسک بین الفقری شان نشئت میکند L1-L2یا ساقھ چپ از جوانب جسم فقرات 
  ر از افراگم از cruraوحشی ت اف عضلی دی داد الی د medial & lateral arcuate ligaments، یکتع ز منشا میگیرن  Medial. نی

arcuate ligament  دامی عضلھ ھ سطح ق وده  psoas majorدر حقیقت عبارت از کنار علوی ضخیم شده صفاقیست ک را فرش نم
ھ  ت؛ در حالیک لھ  lateral arcuate ligamentاس طح عض ھ س ت ک ده صفاقیس خیم ش وی ض ار عل ارت از کن  quadratusعب

lumborum را فرش مینماید . 
ت وحشی از ذروه  L1فقره  transverse processه تا ذرو L2لیگامنت انسی از کنار جسم فقره   transverseامتداد دارد؛ و لیگامن

process  فقرهL1 تا بھ کنار سفلی ضلع دوازدھم امتداد مییابد .  
ذکر  median arcuate ligamentباھمدیگر توسط  crura کنار ھای انسی فبروزی ھردو  ر ال ت اخی ن لیگامن د؛ ای ده ان وصل گردی

  . می شریان ابھر میگذرداز وجھ قدا
  ا ر مرکزی ی افراگم در وت ط دی االخره در قسمت متوس رده و ب امبرده نشئت ک واحی محیطی ن اف عضلی از ن  central tendonالی

روزی ملتصق . این وتر ساختمان یک برگ درخت را دارد. ارتکاز میکنند ا سطح سفلی پریکارد فب ً ب ما سطح علوی وتر مرکزی قس
 . میباشد

 دادی ھ و اطراف  right crusاز فایبرھای عضلی  تع اال رفت د esophageal orificeبطرف چپ ب ھ میکنن ھ نظر . را احاط ین ب چن
دوی  regurgitationعمل نموده و در جلوگیری از  sphincterمیرسد کھ این فایبرھای عضلی بحیث یک معصره یا  واد داخل مع م

 .دوباره بطرف مری، رول دارند
 

 Shape of the diaphragmشکل دیافراگم یا 

  از منظره قدامی دیافراگم بطرف علوی محدب گردیده و دو قبھ راست و چپ یاright & left domes را میسازد . 
 Right dome  در علوی بھ سویھ کنار علوی ضلع پنجم رسیده وleft dome  وی (تا کنار سفلی ھمین ضلع میرسد ھ راست در عل قب

 ).بلند تر از قبھ چپ قرار میگیرد، کھ ممکن بھ سبب بزرگتر بودن لوب راست کبد نسبت بھ لوب چپ آن باشد تا اندکی
 Central tendon  دیافراگم بھ سویھ مفصلXiphisternal  واقع بوده و در تثبیت قلب در موقعیت آن رول دارد، در حالیکھ قبھ ھای

 . ر جوف صدر رول عمده دارندراست و چپ در تثبیت موقعیت ششھای راست و چپ د
 د رق میکن ی ف اخ احشای بطن نفس، وضعیت شخص، و درجھ انتف افراگم در وضعیت . موقعیت دقیق دیافراگم نظر بھ مراحل ت ً دی ثال م

وض در  ھ؛ و در ع رار گرفت ایینتر ق تاده پ ا ایس تھ ی رار  supine positionنشس ر ق اال ت ت ب ذای مفصل، در موقعی ک غ د از ی ا بع ی
 . میگیرد

  از منظره وحشی، دیافراگم شکل حرفJ  ھ دام ب اه در ق ازوی کوت رات آغاز شده و ب ل آن از ستون فق ازوی طوی ھ ب سرچپھ را دارد ک
xiphoid process ختم میگردد . 
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 Openings in the Diaphragmفوحات حجاب حاجزي یا 

  :میشونددر دیافراگم سھ فوحھ مھم و بزرگ وجود دارد کھ قرار زیر تشریح 
1. Aortic opening:  ره دام جسم فق ن فوحھ در ق ین ھردو  T12ای رار دارد cruraدر ب ق آن شریان ابھر، . ق  thoracicاز طری

duct  وazygos vein عبور میکنند. 
2. Esophageal opening:  این فوحھ بھ سویھ فقرهT10  ھ از اف عضلی ک دل الی ک بن رار داشتھ و در ضخامت ی  right crusق

ق آن مری، اعصاب واگوس راست و چپ، شعبات . منشا میگیرد، واقع میباشد ھ  esophagealاز طری ، و left gastricاوعی
 .لمفاتیکھای ثلث سفلی مری عبور میکنند

3. Caval opening : ره ھ سویھ فق ھ ب ن فوح رار دارد central tendonدر  T8ای ق آن . ق و  ، inferior vena cavaاز طری
 .عصب فرینیک طرف راست عبور میکنند شعبات نھایی

  

  :دیگر فوحات موجود در دیافراگم
 Greater, lesser & lowest splanchnic nerves  وsymphathetic trunk،  و superior epigastric vessels  ز نی

 . از طریق مجراھای مختلف دیافراگم را عبور میکنند
 عصب فرینیک طرف چپ left dome  و پریتوانی را کھ در سفلی آن قرار دارد تعصیب میکندرا سوراخ نموده . 
 ین الضلعی -بندلھای عصبی ازدھم ب ا ی اف عضلی  وعایی مسافات ھفتم ت دلھای الی ین بن ز از فواصل ب افراگم  costal partنی دی

  .گذشتھ وارد جدار قدامی بطن میشوند
 

 Action of Diaphragm یا   وظیفه عضله دیافراگم

  . دیافراگم بطرف سفلی تیلھ شده و قطر طوالنی جوف صدر را بیشتر میسازد central tendonدر ھنگام تقلص 
   Blood supply of Diaphragm اروای دیافراگم

  افراگم توسط شرایین ھ  musculo-phrenicو  pericardiaco-phrenicسطح علوی دی ھ ھردو شریان از جمل اروا میشود ک
 . میباشند internal thoracic arteryشعبات 

 Superior phrenic arteries  ین ھ از شرایین ب ً از قسمتھای سفلی ابھر صدری نشئت میکنند؛ و شعبات کوچکی ک کھ مستقیما
 . الضلعی نشئت میکنند؛ نیز در اروای سطح علوی دیافراگم سھم میگیرند

 بزرگترین شرایینی کھ در اروای دیافراگم سھم دارند، عبارت از inferior phrenic arteries  ی ً از ابھر بطن تقیما ھ مس استند ک
 . منشا میگیرند

 

   Venous drainage of Diaphragmتخلیه وریدي دیافراگم
  ھ ر تخلی ر زی دھای بزرگت االخره در وری ده و ب ع آوری گردی م سیر شرایین آن جم ام و ھ افراگم توسط اورده ھمن دی دی خون وری

 :میشود
 

  در اوردهbrachiocephalic کھ در گردن قرار دارند؛ 
  درazygos system of veins   ویاھم: 
  یعنی (در اورده بطنیleft suprarenal vein  وvena cava inferior.( 

 

   Innervation of Diaphragmتعصیب دیافراگم
  دیافراگم توسطphrenic nerves بور نموده و از طریق منتشر شدن این اعصاب از طریق فوحات دیافراگم ع. تعصیب میگردد

 .آن عضلھ دیافراگم راتعصیب میکنند abdominal surfaceدر 
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  وار شده و افراگم ھم د، سطح دی افراگم تقلص کنن ھ ھای دی زایش میبخشد thoracic volumeزمانیکھ قب دانیم، . را اف چنانچھ می
 . حرکات دیافراگم برای اجرای تنفس نارمل ضروری پنداشتھ میشود

 

   Functions of Diaphragm عملکردهاي دیافراگم

1. Muscle of inspiration:   دیافراگم مھمترین عضلھ در اجرای یکinspiration یا شھیق نارمل میباشد. 
2. Muscle of abdominal straining:  ر وده و در اث ز کمک نم دامی بطن نی تقلص دیافراگم در تقلص نمودن عضالت جدار ق

ردن  د ب ود  intra-abdominal pressureبلن ات حوصلھ میش ھ شدن محتوی ی، سبب تخلی ار داخل بطن ا فش ام ادارار (ی در ھنگ
ای ). کردن ، تغوط و یا زایمان د، اجرای میکانیزمھ د کن ھرگاه شخص درینوقت یک نفس عمیق گرفتھ بال فاصلھ نفس خود را قی

د تخلیوی فوق را بیشتر تسھیل بخشیده میتواند؛ زیرا دیاف ھ بلن ادر ب راگم بھ سبب موجودیت ھوای قید شده در طرق تنفسی صدر، ق
 .رفتن نبوده و فشار بلند داخل بطنی را بھمان حال نگھمیدارد

3. Weight-lifting muscle : ت ل آن تثبی افراگم را در مح در دی ردن آن در ص د ک د از قی ھ و بع ق گرفت س عمی ک نف ھ ی زمانیک
ده و از نماییم، فشار بلند داخل بطنی سب د flexionب تقویت کردن ستون فقرات نیز گردی وگیری میکن ن میکانیزم . ناخواستھ جل ای

رول . را در بلند نمودن وزن ھای سنگین کمک میکند post vertebralعضالت  د شخص کنت ین حاالت بای ھ در چن ھویداست ک
 . کافی باالی معصرات مقعدی و مثانھ خویش داشتھ باشد

4. Thoraco-abdominal pump : افراگم دن دی ایین آم د Intra-thoracic pressureپ م میکن بب . را ک ار س رات فش ن تغیی ای
دایت گردد Inferior vena cavaمیشود تا مقدار خون موجود در  ب ھ ن راست قل ده شده و بطرف اذی اال ران ھ عین . بطرف ب ب

ده شده و  thoracic duct ترتیب لمف موجود در رگھای لمفاوی بطنی نیز در اثر فشار منفی صدر در اال ران و ازانجا بطرف ب
 . یا برگشت دوباره آن جلوگیری میکند backflowاز  thoracic ductھا در داخل  valveموجودیت 

 

 Arterial supply of the Thoracic Wallsاوراي جدار هاي صدر یا 

  در مجموع جدار ھای صدر بواسطھanterior & posterior intercostal arteries  ین کھ بدورادور قفس صدر در مسافات ب
 . الضلعی سیر دارند، اروا میگردد

  شرایینposterior intercostal  ھ و شرایین العموم از ابھر صدری منشا گرفت  internalشعبات  anterior intercostalب
thoracic artery  میباشند کھ بالنوبھ ازsubclavian artery در گردن نشئت میکند.  

  شرایینintercostal   یک شکل ً  .یا سبد مانند را میسازند کھ در محیط قفس صدری قابل دید میباشد basket likeمجموعا
 

Posterior Intercostal Arteries 
 این شرایین از شرایینی کھ در جدار خلفی قفس صدر قرار دارند، نشئت میکنند . 
  دو شریانposterior intercostal ردو طرف از در ھ   علویsuperior intercostal artery  ھ از ھ بالنوب د، ک منشا میگیرن

costocervical trunk  شریانsubclavian در گردن نشئت میکند . 
  نھ جوره متباقی شرایینposterior intercostal   سفلی ازposterior surface ابھر صدری منشا میگیرند . 
  شعباتی کھ ازposterior intercostal arteries  در طول سیر شان نشئت میکنند، عناصر مختلف موجود در جدار ھای صدر

رایین  ن ش عباتی ازی رعالوه ش وده و ب اب  lateral cutaneous branchesرا اروا نم واحی  Intercostalاعص ز در ن را نی
superficial ھمراھی میکنند . 

 

Anterior Intercostal Arteries 
  این شرایین بصورت مستقیم یا غیر مستقیم ھمھ گی شعبات جنبیinternal thoracic artery میباشند. 
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 Internal thoracic artery  زرگ عبھ ب د subclavian arteryیک ش ئت میکن ردن ازان نش ھ در گ وده ک ا از . ب د از منش بع
ق  دا superior thoracic apertureطری دار ق ق ج ده و در عم در ش دوارد ص یر میکن فلی س ً بطرف س درعمودا ن . می ص ای

وی و  ش ضلع عل ف غضاریف ضلعی ش ر از  cm 1شریان در خل رار دارد sternumوحشی ت ین . ق افھ ب ھ در مس س ازانک پ
 :خود قرار زیر تقسیم میگردد terminal brachesبدو شعبھ نھایی یا  internal thoracic arteryالضلعی ششم میرسد، 

 
 Superior epigastric artery:  کھ بھ طرف سفلی بھ سیر خویش در جدار قدامی بطن ادامھ میدھد؛ و 
 Musculo-phrenic artery:  کھ در امتدادcostal margin  ین سیر کرده بھ دیافراگم میرسد و در نزدیکی مسافھ ب

 .الضلعی یازدھم خاتمھ مییابد
 

  شرایینanterior intercostal ین الضلعی افھ ب ھ در شش مس ب  ک ً از جوان تقیما د، مس یر میکنن اال س  Internal thoracicب
artery  نشئت کرده و آنھاییکھ در مسافات بین الضلعی پایینی سیر میکنند، ازmusculophrenic artery منشا میگیرند. 

  دو شریان ً  :موجود میباشد anterior intercostalدر ھر مسافھ بین الضلعی اکثرا
 

  یکی ازان ھا در عمق کنار سفلی ضلع باالیی و 
  ا یک شاخھ  posterior intercostal arteryاز  collateralدومی کمی باالتر از کنار علوی ضلع پایینی سیر کرده و ب

 .اناستموز میکند
 

 Internal thoracic artery  ر الوه ب عبات anterior intercostal arteriesع ر، ش عبات دیگ داد ش ام  و یکتع ی بن
perforating branches  د؛ و عناصریرا دام میرون ً بطرف ق تقیما نیز میدھد کھ از فاصلھ بین غضاریف ضلعی عبور کرده مس

ام   perforatingشعبات . کھ در خارج از قفس صدری قرار دارند، اروا میکنند   anterior cutaneous branchesشعباتی بن
 .ندازاعصاب بین الضلعی را ھمراھی میکن

 

 Venous Drainage of the Thoracic Walls  تخلیه وریدي جدار هاي صدر یا

 .تخلیھ میگردد azygos system of veins؛ و در خلف توسط  internal thoracic veinجدار ھای صدر در قدام توسط 
Internal Thoracic Vein 

  .میباشند internal thoracic arteryمنام و ھم سیر شعبات شریان ھمنام خود را ھمراھی نموده و ریزابھ ھای این ورید نیز ھ
Azygos System of Veins 

  دی ع آوری خون وری ھ مسوول جم دن میباشد ک این سیستم متشکل از یک سلسلھ رگھای عمودی در ھر دو طرف خط متوسط ب
 . میباشند superior vena cavaجدار ھای عضویت و انتقال آن در علوی بھ 

  خون وریدی یکتعداد از احشای بطنی نیز ممکن درین سیستم داخل گردد، چنانچھ ارتباطاتanastomotic   ین سیستم م در ب ھ
 . و دیگر اورده بطنی وجود دارد azygosورید ھای 

  رار اط برق ا طرف دیگر ارتب ک طرف ب ود، از ی یر خ ول س ف در ط ای مختل ویھ ھ ھ س وس ب تم ازیگ ودی سیس ای عم د ھ وری
 .ایندمینم
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  ل مختلف در سیر ابر دالی د،   inferior vena cavaدر صورتیکھ بن دش بوجود بیای دام بن ک  Azygos system of veinsک ی
anastomotic pathway مھم برای انتقال خون وریدی قسمتھای سفلی بدن بھ قلب محسوب میگردد . 

 وریدھای عمده این سیستم عبارتند از: 
 
 Azygos vein  در طرف راست بدن؛ و 
 Hemiazygos vein  وaccessory hemiazygos vein در طرف چپ بدن. 

 
  ً  .یا اختالفات دیده شده است variationsدر منشا، سیر، ریزابھ ھا، اناستموز ھا و چگونگی اختتام اورده فوق الذکر اکثرا

 

Azygos Vein 
  د از محل اتصال ن وری ا  right ascending lumbar veinای ری  right subcostal veinب ھ سویھ فق ا  L1 ب آغاز  L2ی

ً از  azygos veinبرعالوه ممکن است کھ . میگردد تقیما دی  inferior vena cavaبشکل یک شاخھ مس ا یک وری جدا شده و ب
 . بوجود میاید، یکجا گردد right subcostalو  right ascending lumbarکھ از یکجا شدن اورده 

  ا گذشتن ازورید ا ضخامت (  aortic hiatus ازیگوس ب ف ی اھی از خل وده وارد صدر )right crusو گ ور نم افراگم را عب ، دی
وق   T4بطرف باال سیر کرده و بھ سویھ فقری  posterior mediastinumسپس در . میگردد د، از ف دا میکن ا پی بطرف قدام انحن

 . شود، بھ ورید نامبرده تخلیھ میشود  pericardial sacوارد  superior vena cavaجذر ریھ راست میگذرد و قبل ازینکھ 
  ریزابھ ھا یاtributaries ورید ازیگوس شامل اورده زیر میباشند: 

 
1. Right superior intercostal vein  ) ود ت بوج رف راس وم در ط ین الضلعی دوم و س دن اورده ب ا ش ھ از یکج ک

 ؛)میاید
 یازدھم طرف راستاورده بین الضلعی چارم تا  .2
3. Hemiazygos vein 
4. Accessory hemiazygos vein 
5. Esophageal veins 
6. Mediastinal veins 
7. Pericardial veins 
8. Right bronchial veins 

 

Hemi azygos Vein 
  ام اھی بن ال  inferior hemiazygos veinگ ل اتص ً از مح را ده و اکث اد ش ز ی ا  left ascending lumbar veinنی  leftب

subcostal veins ا . آغاز میگردد ً ب را امبرده نشئت کرده و اکث د ن ً از یکی از دو وری ً ممکن است صرفا  left renal veinبعضا
 . ارتباط میداشتھ باشد

  وریدhemiazygos  از طریق ً وده وارد صدر میگردد aortic hiatusو گاھی نیز از طریق  left crus  اکثرا ور نم افراگم راعب . دی
درین سویھ از سطح ستون . میرسد T9بطرف چپ عضویت بھ باال صعود کرده تا سویھ فقره  posterior mediastinumسپس در 

 .قرار دارد، بھ ورید ازیگوس تخلیھ میشود thoracic ductفقرات میگذرد در حالیکھ در خلف ابھر صدری، مری و 
 یکھ بھ ریزابھ ھایhemiazygos vein  میریزند، شامل اورده زیر میباشند: 
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 سفلی طرف چپ؛ posterior intercostal veinsچار یا پنج  .1
2. Esophageal veins 
3. Mediastinal veins. 

  
Accessory Hemiazygos Vein 

  گاھی بنامsuperior hemiazygos vein وی . نیز یاد میگردد د از قسمت عل ن وری ری  posterior mediastinumای ا سویھ فق ت
T8  د ھ وری د و ب ور میکن رات عب تون فق طح س ویھ از س ن س وده و دری زول نم ا  azygosن ا  hemiazygosوی م ب ا ھ ود؛ وی تم میش خ

 . ھردوی این ورید ھا یک ارتباط برقرار میسازد
 Accessory hemiazygos vein  بطرف باال با ً  .نیز یک ارتباط برقرار میسازد left superior intercostal veinاکثرا
  ریزابھ ھای وریدaccessory hemiazygos شامل اورده زیر میباشند: 

 

 چارم تا ھشتم؛ و   posterior intercostalاورده  .1
 left bronchial veinsبعضی اوقات  .2

  
  Lymphatic Drainage of the Thoracic Walls تخلیه لمفاوي جدار هاي صدر یا  

 
 بھ عقدات لمفاوی زیر تخلیھ میشوند اوعیھ ً  :لمفاوی کھ لمف جدار ھای صدر را جمع آوری میکنند، عمدتا

 

 Parasternal nodes  کھ در مجاورت باInternal thoracic artery قرار دارند؛ 
 Intercostal nodes  کھ در مجاورت با راس و عنق اضالع  در نھایت خلفیintercostal spaces و  قرار دارند؛ 
 Diaphragmatic nodes د رار دارن افراگم ق ا دی اورت ب ھ در مج ف   .ک دات در خل ن عق ، و در xiphoid processای

د ده شده ان د، دی ور میکنن دات در محل . نقاطیکھ اعصاب فرینیک از دیافراگم عب ن عق دادی ازی ان تع  attachmentھمچن
 .دیافراگم با ستون فقرات نیز قرار دارند

  
  دات ھ  parasternalعق االخره ب د bronchomediastinal trunksب دات . میریزن در  Intercostalعق وی ص متھای عل ھ در قس ک

ھ  ز ب د نی رار دارن دات  bronchomediastinal trunksق ھ عق د؛ در حالیک رار  Intercostalمیریزن متھای سفلی صدر ق ھ در قس ک
 . تخلیھ میشوند thoracic ductدارند بھ 

 Diaphragmatic nodes  دات ا عق دامتر از ( parasternal ،prevertebral ،juxta-esophageal ،brachiocephalicب ھ ق ک
 . ارتباط برقرار میسازند) کھ در بطن قرار دارند(  lateral aortic، و ) در منصف علوی واقع اند brachiocephalicاورده 

  لمف نواحی سطحی ترthoracic walls  بھ ً ھ در جوف  axillary lymph nodesعمدتا ا  axillaک د، و ی رار دارن  parasternalق
nodes میریزند . 

 

 Innervation of the Thoracic Wallsتعصیب جدار هاي صدر یا 

Intercostal Nerves 
  ا ٌ بوسیلھ اعصاب بین الضلعی ی ذیرد intercostal nervesتعصیب جدارھای صدر عمدتا ارت از . صورت میپ ن اعصاب عب ای

anterior ramus  ھای اعصاب شوکیT1-T11 میباشند کھ در مسافات بین الضلعی مربوطھ سیر دارند . 
 Anterior ramus  عصب شوکیT12  بنامsubcostal nerve یاد گردیده در تحت ضلع دوازدھم سیر دارد. 
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  ک د از منشا بوحشی سیر کرده و قفس صدر را دور می intercostal nerveی دبصورت وصفی، بع رین شعبھ در . زن بزرگت
رد، و  lateral cutaneous branchطول سیر آن بنام  رار میگی یاد میشود؛ کھ جدار وحشی صدر را سوراخ نموده در سطح ق

 .بالفاصلھ بدو شاخھ قدامی و خلفی برای تعصیب جلد این نواحی، تقسیم میگردد
  یک عصبintercostal   ث ا از مسافات  anterior cutaneous branchesباالخره در قدام بحی ن شعبات ی د؛ ای ھ مییاب خاتم

ھ  دامی بطن خارج میشوند ک بین غضاریف ضلعی در قدام بھ سطح خارج شده و یا ھم وحشی تر از خط متوسط بدن، در جدار ق
 .در ھردو صورت جلد نواحی مجاور را تعصیب میکنند

  عالوه از دو شعبھ بزرگ فوق الذکر، یکتعداد شعباتcollateral  وی ضلع ار عل داد کن دیگر نیز در مسافات بین الضلعی در امت
 . پایینی سیر دارند

  یک عصب بین الضلعی یاintercostal nerve در صدر، مسوول اجرای وظایف زیر میباشد: 
 

 Somatic motor innervation  دری دار ص الت ج رای عض الت ( ب و  intercostal ،subcostalعض
sternocostale(؛ 

 Somatic sensory innervation برای جلد صدر و پلورای جداری؛ 
  انتقالpostganglionic sympathetic fibres بھ محیط اطراف.  

ھ از  دی ک ام  cervical plexusجلد نواحی علوی صدر بوسیلھ شعبات جل ھ و بن اد  supraclavicular nervesدر گردن منشا گرفت ی
  . میشوند، تعصیب میگردد

 جدار ھای صدر، اعصاب  عالوه از تعصیبintercostal در عصب رسانی نواحی دیگر نیز قرار زیر وظیفھ دارند: 
 
 Anterior ramus  عصب شوکیT1  در تشکلbrachial plexus نیز سھم میگیرد؛ 
 Lateral cutaneous branch  ام ھ بن لعی دوم ک ین الض ب ب ردد، در  intercostobrachial nerveعص اد میگ ی

 تعصیب جلد وجھ انسی بازو نیز سھم میگیرد؛
 Lower intercostal nerves  یب ی را تعص دارھای بطن وان ج د، و پریت الت، جل فلی عض لعی س ین الض اب ب ا اعص ی

 .میکنند
  

 Thoracic Cavityجوف صدر یا 

Pleural Cavities:    شامل پلورا و ششھا میگردد.  
 Pleuraeپلورا یا 

  عبارت از پرده سیروزی است کھ ششھا را پوش نموده و ھردو کیسھ پلورایی راست و چپ بدو طرف منصف در جوف صدر پلورا
 .قرار دارند

 ھر پلورا از دو قسمت ساختھ شده است: 
 

  طبقھ اولی بنامparietal layer  ،ق جدار ھای قفس صدری  thoracic surfaceیا پلورای جداری یاد میشود کھ وجھ عمی
وده و بطرف  ا وجھ سفلی  root of the neckدیافراگم، و حدود وحشی منصف را فرش نم رود ت ق می ا جذر عن -supraی

pleural membrane  را درthoracic inlet فرش کند . 
  ام ھ دومی بن وده و در عمق   visceral layerطبق وش نم ام سطح خارجی ششھا را پ ھ تم اد میشود ک ورای حشوی ی ا پل ی

interlobar fissure ھا نیز داخل میگردد . 
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  ھ ک آستینچھ عناصریرا ک ھردو طبقھ پلورایی در قسمت سره ریھ بھ امتداد ھمدیگر قرار میگیرند؛ طوریکھ درین محل پلورا بشکل ی
د وش میکن ورایی . بھ شش وارد یا ازان خارج میشوند، پ وش پل د، پ نفس حرکت کرده بتوانن ان ت ھ در زم رای اینکھ عناصر جذر ری ب

ھ  بطرف سفلی امتداد یافتھ و فضای وش بطرف سفلی، در وجھ انسی ری ن پ ھ ای داد یافت داخل آستینچھ را وسعت میبخشد؛ چنانچھ امت
 . یاد میشود pulmonary ligamentسست قابل دید بوده بنام  foldبشکل یک 

  ھردو طبقھ پلورایی توسط یک جوف نھایت باریک بنامpleural cavity دار در حالت نارمل این جوف حا. از ھم جدا میشوند وی مق
میباشد، کھ در سطح ھردو پلورا منتشر بوده از بوجود آمدن اصطکاک در ھنگام حرکات  pleural fluidکمی از مایع سیروزی بنام 

 .ششھا جلوگیری مینماید
 جھت آسانی مطالعھ پلورای جداری را نظر بھ موقعیت سطوحی کھ توسط آن فرش میشود، بھ قسمتھای زیر تقسیم کرده میتوانیم:  

 Cervical pleura:  ق ھ و وجھ عمی ا قاعده گردن باالرفت ھ ت را فرش  supra-pleural membraneعبارت از قسمتی است ک
 .میرسد clavicleباالتر از ثلث انسی  cm 4-3این پلورا درعلوی تا سویھ . مینماید

 Costal pleura: رات، عبارت از قسمتی است کھ وجوه داخلی اضالع، غضاریف ضلعی، مسافات بی ن الضلعی، جوانب جسم فق
 . را فرش مینماید sternumو خلف 

 Diaphragmatic pleura:  عبارت از قسمتی است کھthoracic surface دیافراگم را فرش مینماید . 
 Mediastinal pleura :رد رار میگی ھ . عبارت از قسمتی از پلوراست کھ در جدار وحشی منصف ق ورا در ناحی ن پل  hilumای

را احاطھ میکند؛ و سپس بھ پلورای حشوی در ساحھ امتداد  root of the lungل یک آستینچھ منعکس گردیده اطراف شش بشک
 .مییابد

 
  ان د full inspirationدر زم وا میکنن ورایی را احت ام جوف پل وده تم نفس عادی سھ محل در داخل . ششھا توسع نم ان ت ی در زم ول

د از . پر نمیشوندجوف پلورا وجود دارند کھ توسط ششھا  ھای راست و  costodiaphragmatic recessاین فضا ھای خالی عبارتن
 :ھای راست و چپ؛ کھ قرار زیر توضیح میگردند costomediastinal recessچپ، و 

 
 Costodiaphragmatic recesses  متھای ین قس ھ در ب تند ک اریکی اس اھای ب ارت از فض  diaphragmaticو  costalعب

ورایی جدا شده و . پلورای جداری، قرار دارند ایع پل دار کمی م ً بواسطھ مق امبرده را  recessاین ھردو پلورا از یکدیگر صرفا ن
 . بوجود میاورند

 Costomediastinal recesses ین . عبارت از فضاھای باریکی اند کھ در امتداد حدود قدامی پلورا بوجود میایند این فضا در ب
دار کمی  mediastinalو  costalقسمتھای  ً بواسطھ مق پلورای جداری بوجود میایند؛ طوریکھ این ھردو پلورا از یکدیگر صرفا

 .کنارھای قدامی شش درین فضا داخل و خارج میشوند expirationو   Inspirationدر ھنگام . مایع پلورایی جدا شده اند
 

 Nerve supply of the Pleuraeتعصیب پلورا یا 

 جداری در برابر درد، حرارت، تماس و فشار حساس بوده و قرار زیر تعصیب میگردد پلورای: 
  
 Costal pleura  بواسطھ اعصاب ً  تعصیب میشود؛ Intercostalقسما
 Mediastinal pleura  بواسطھ عصب فرینیک؛ و 
 Diaphragmatic pleura  ب ش عص ط ش یط توس ک، و در مح ب فرینی ط عص ا توس ھ ھ مت قب فلی    intercostalدر قس س

 .تعصیب میشود
  ھ از ومیکی ک د، توسط شعبات اوتون وش میکن ا را پ ھ ھ د، تعصیب  pulmonary plexusپلورای حشوی کھ سطوح ری منشا میگیرن

 .بھمین جھت در برابر کشش حساس بوده ولی حسیت ھایی مانند درد و تماس را درک کرده نمیتواند. میگردد
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The Lungs یا ششها  
  ورای رار داشتھ و توسط پل دو طرف منصف در جوف صدر ق ھ ب ای اساسی تنفسی استند ک ششھای راست و چپ عبارت از ارگانھ

شریان . ھوا بواسطھ برانکس ھای اساسی راست و چپ بھ شش ھا داخل و ازان دوباره خارج میگردد. راست و چپ پوش گردیده اند
ا  ل میسازد؛ در حالیکھ خون  -deoxygenatedخون  pulmonary arteryریوی ی ھ ششھا منتق ب ب ناصاف را از بطین راست قل
 . دوباره از ششھا بھ اذین چپ قلب آورده میشوند pulmonary veinsتوسط وریدھای ریوی یا  oxygenated bloodصاف یا 

 ب است، ساح ھ حاوی قل را منصف متوسط ک ً  بیشتری را شش راست بصورت نارمل اندکی بزرگتر از شش چپ میباشد؛ زی بتا ھ نس
 . بطرف چپ احتوا کرده است

  ھر کدام از ششھای راست و چپ، شکل نصف طوالنی یک مخروط)half- cone  ( را داشتھ دارای یک قاعده، یک ذروه، دو وجھ
 :و سھ کنار میباشد

 
  قاعده یاbase ھر شش باالی دیافراگم قرار دارد؛ 
  ذروه یاapex  بطرف علوی تا باالتر از ضلع اول تبارز کرده درroot of the neck داخل میشود؛ 
  ارت از ند mediastinal surfaceو  costal surfaceوجوه آن عب ین  Costal surface. میباش افات ب الع و مس بطرف اض

ف  mediastinal surfaceالضلعی متوجھ است؛ در حالیکھ  رات متوجھ ریھ در قدام بطرف منصف، و در خل بطرف ستون فق
ز در  Hilim. میباشد د دارد، نی ھ مانن ن ساختمان  mediastinal surfaceیا سره ریوی کھ ساختمان کام ق ای رار دارد؛ از طری ق

 .  عناصر خارجی داخل شش شده و یا ازان خارج میشوند
 ی میباشد دامی و خلف ار سفلی، ق ا : ھر شش دارای سھ کن ار سفلی ی ا را از  Inferior broderکن وده و قاعده شش ھ برجستھ ب

costal surface آن جدا میسازد .Anterior & posterior broders  ی دامی و خلف ار ھای ق ا کن را در  costal surfaceی
 .کنار خلفی برعکس دو کنار دیگر برجستھ نبوده بلکھ مدور و کند میباشد. جدا میسازند mediastinal surfaceقدام و خلف از 

 
 در تماس میباشند ً تقیما ای بزرگ خون است، . ششھا با ساختمانھای محیط و اطراف خود مس ب و رگھ ھ حاوی قل منصف متوسط ک

ا  ا در وجوه انسی ی وای انھ د میباشد mediastinal surfaceبجوانب متبارز شده و الت ل دی االی . ششھا قاب وای اضالع ب ان الت ھمچن
ارتباط مستقیم و تنگاتنگ ششھا با عناصر اطراف آن سبب میشود تا در صورت موجودیت یک  ھمین. وجوه وحشی ششھا دیده میشود

 . پتالوژی مانند تومور وغیره، حادثھ مرضی بزود ترین فرصت در تمام ساختمانھای مجاور منتشر گردد
 

      Root & Hilum of the Lungs جذر ریوي و سره ریوي
  ا ک  root of the lungجذر یک ریھ ی ا ساختمانھای ی وع  شش را ب ھ در مجم د از عناصر مھمی است ک وب مانن اه و تی دل کوت بن

ی از . موجود در منصف ارتباط میدھند ھ ی داد یافت ھ امت د، ک دل عناصر توسط یک غشای آستینچھ مانن  mediastinal pleuraاین بن
 . باالی سطح ششھا منعکس میگردد، پوش شده است visceral pleuraبوده و بشکل 

  ا ھ ی ام سره ری د میگردد، بن ورای جداری و حشوی بیکدیگر تحدی  hilum of theقسمتی از وجھ انسی ریھ کھ توسط انعکاس دو پل
lung عناصر مھم از طریق ھمین ناحیھ وارد شش شده و یا ازان خارج میشوند. یاد میگردد  . 

  شده بنام یک الیھ پلورایی کھ شکل  تیغھ نازک را دارد بطرف سفلی متبارزpulmonary ligament اد میگردد ت در . ی ن لیگامن ای
ایین حرکت کردن عناصر  اال و پ رای ب ودن فضا ب راخ نم در  root of the lungتثبیت موقعیت لوب سفلی شش رول داشتھ و در ف

 . زمان تنفس نیز سھم ارزنده دارد
  اعصاب واگوس از خلف، و اعصاب فرینیک از قدامroots of the lungs  درmediastinum  بطرف سفلی نزول میکنند. 
  عناصریکھ درroot of the lung  شامل بوده و ھمھ گی درhilum ریھ قرار میگیرند، عبارتند از: 
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  یکpulmonary artery 
  دوpulmonary vein 
 یک برانکس اساسی 
 Bronchial vessels 
 شعبات عصبی و لمفاتیک ھا 

 
  بصورت عمومpulmonary artery  رار داشتھ و ً  pulmonary veinsدر علوی ق بتا ت نس ا در موقعی رانکس ھ در سفلی، و ب

 .خلفی قرار دارند
 Superior lobar bronchus رانکس اساسی در قسمت  در طرف راست از االتر از  root of the lungب نشئت کرده و ب

pulmonary artery  قرار میگیرد ؛ در حالیکھ ھمین برانکسsup. Lobar در طرف چپ در داخل نسج ریوی نشئت میکند. 
  

 Right Lungشش راست یا 

  شش راست دارای سھ لوب و دوfissure میباشد. 
  دیگر توسط د، چون از ھم دیگر اجرا مینماین د fissureدر حالت نارمل لوبھا بھ سھولت حرکات لغزشی را روی ھم ا جدا شده ان . ھ

 .ھا را میسازد invaginationدرزھا داخل شده و  نیز درین visceral pleuraپلورای حشوی یا 
 Oblique fissure  لوب سفلی یاlower lobe  د؛ در حالیکھ وب  horizontal fissureشش راست را از دو لوب باالتر جدا میکن ل

 . جدا میکند middle lobeرا از  upper lobeعلوی یا 
 Oblique fissure در (چنین بنظر میرسد کھ از کنار خلفی شش . یک درز عمیق بوده و در ھردو شش راست و چپ موجود میباشد

 ً وده از ضخامت ) apexپایینتر از  cm 6نقطھ ی  تقریبا دام حرکت نم ب سفلی و ق ارد یک شق عرضانی آغاز شده و بجان توسط ک
 .میباشد oblique fissureھمین شق عبارت از . شش ختم شودنسج شش عبور کند؛ و باالخره در قدامی ترین قسمت قاعده 

  در شش راست عالوه ازoblique fissure  ام ز بن د میباشد horizontal fissureیک شق دیگر نی ل دی ھ . قاب ین بنظر میرسد ک چن
رود، آغاز شده و بجانب خلف در ضخامت ن) کمی پایینتر از نقطھ متوسط آن(یک شق عرضانی از کنار قدامی شش  یش ب سج شش پ

 .میباشد horizontal fissureھمین شق عرضانی عبارت از . مالقی گردد oblique fissreتا زمانیکھ با 
  قسمت اعظمsuperior lobe  ا اال ت وب بطرف ب ن ل وده و ذروه ای دامی وحشی صدر در تماس ب شش راست با قسمت علوی جدار ق

root of the neck تبارز میکند .Middle lobe  شش راست نیز با قسمت سفلی جدار قدامی وحشی صدر در تماس بوده وcostal 
surface  لوب سفلی یاinferior lobe شش راست با جدار ھای خلفی و سفلی صدر در تماس میباشد. 

  زمانیکھ میخواھیم بوسیلھ ستیتوسکوپStethoscope تفا ا اس دھیم، ب وب مشخص ششھا گوش ب ھ یک ل وط ب ده از بھ آواز ھای مرب
 . معلومات فوق باید ستیتوسکوپ را باالی ھمان قسمت جدار صدر قرار دھیم کھ با لوب مورد نظر مجاورت داشتھ باشد

 م منصف و  وجھ انسی شش راست دادی از ساختمانھای مھ ا تع ن ساختمانھا شامل عناصر . مجاورت دارد root of the neckب ای
 :زیر میباشند

 
 قلب 
 Inferior vena cava 
 Superior vena cava 
 Azygos vein 
 مری 
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د   االی  subclavianشریان و وری وس از ب کل یک ق اورت  superior lobeطرف راست بش ا آن مج ش راست گذشتھ و ب ش
  .میشوند axillaقرار گرفتھ و وارد  dome of cervical pleuraمیرسانند؛ سپس باالی 

  
 Left Lungشش چپ یا 

  شش چپ از شش راست کوچکتر بوده و دارای دو لوب میباشد کھ از ھمدیگر بوسیلھoblique fissure جدا شده اند . 
  نفس عادی، سیر ان ت ین کرد oblique fissureدر زم وان تعی ر میت رار زی االی جدار صدر ق ین : را ب ی از مسافھ  ب یک خط منحن

spine process  ھای فقراتT3  وT4  ،در وحشی از مسافھ بین الضلعی پنجم عبور نموده و سیر ضلع ششم را بطرف آغاز میگردد
 .را برای ما ترسیم میکند oblique fissureھمین خط فرضی در روی جدار صدر، سیر . قدام تعقیب میکند

وده و در محل  oblique fissureشناسایی موقعیت دقیق   ین نم ھ آواز ھای بما کمک میکند تا موقعیت لوبھای مختلف را تخم ق ب دقی
 .ریوی گوش بدھیم

   قسمت اعظمsuperior lobe  اال وب بطرف ب ن  ل وده و ذروه ای شش چپ نیز با قسمت علوی جدار قدامی وحشی صدر در تماس ب
 .لوب سفلی شش چپ با جدار ھای خلفی و سفلی صدر در تماس میباشد Costal surface. داخل میشود root of the neckبھ 

 قسمت پایین medial surface  ام ھ بن ھ را دارد ک ک دندان ھ شکل ی ن ناحی ب دری ت قل ھ موقعی اد  cardiac notchشش چپ نظر ب ی
 . تبارز میکند  left pleural cavityدر ھمین ناحیھ است کھ قلب از موقعیت خویش در منصف متوسط، بداخل . میگردد

  قسمت پایینیsuperior lobe ی متوجھ میباشدشش چپ در وجھ قدامی خود یک س ارز قلب ھ بطرف تب د دارد ک . اختمان زبانچھ مانن
 .نام دارد lingula of left lungاین زبانچھ 

 با تعدادی از ساختمانھای مھم منصف و  وجھ انسی شش چپroot of the neck این ساختمانھا عبارتند از. مجاورت دارد: 
 
 قلب 
  قوس ابھر 
 ابھر صدری 
 مری 

 
د  االی  subclavianشریان و وری وس از ب ک ق کل ی ز بش پ نی اورت  superior lobeطرف چ ا آن مج تھ و ب پ گذش ش چ ش

  .میشوند axillaقرار گرفتھ و وارد  dome of cervical pleuraمیرسانند؛ سپس باالی 
 

 Tracheaشزن یا 

 Trachea  13ساختمان تیوب مانند داشتھ در حدود cm  2.5طول و cm قطر دارد . 
 ات شزن دارا د C- shapedی جدار ھای فبروایالستیکی است کھ در ضخامت آن یک سلسلھ از حلق الین غرص شده ان . غضروف ھی

 . موجودیت این حلقات غضروفی کمک میکند تا جدار ھای شزنی در ھمھ حال ازھم دور بوده و لومن شزن باز نگھداشتھ شود
  شزن در علوی بھ سویھ جسم فقرهC6  غضروف از سفلیcricoid  ھ سویھ رار دارد، آغاز شده و در سفلی ب ھ در گردن ق حنجره ک

sternal angle  یا کنار سفلی فقرهT4وس . ، بعد از تشعب بھ دو برانکس اساسی راست و چپ، خاتمھ مییابد ھ در عمق ق این محل ک
 . یاد میگردد bifurcation of tracheaابھر قرار دارد، بنام 

  با شزن مجاورت دارند، قرار زیر میباشندساختمانھاییکھ در منصف علوی: 
 
  ًقداما: sternum غده تایمس، ورید ،brachiocephalic  طرف چپ، منشا شرایینbrachiocephalic  وleft common 

carotid و باالخره خود قوس ابھر 
  ًمری و  :خلفاleft recurrent laryngeal nerve 
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 بطرف راست: azygos vein راست، و پلورا، عصب واگوس طرف 
 قوس ابھر، شرایین  :بطرف چپleft common carotid  وleft subclavian اعصاب واگوس و فرینیک طرف چپ، و ،

 پلورا
 

 Nerve supply of the Tracheaتعصیب شزن یا 

  ،وس عبات واگ امل ش د، ش ھم میگیرن زن س یب ش ابیکھ در تعص  sympathetic trunkو  recurrent laryngeal nerveاعص
 . میباشند

  شعبات عصبی در عضلھtrachealis و غشای مخاطی کھ لومن شزن را فرش نموده است، منتشر میگردند. 
 

 Principle Bronchiبرانکس هاي اساسی یا 

 Right principle bronchus  کوتاھتربوده دارای قطر بزرگتر و سیر عمودی تر نسبت بھleft bronchus دارد . 
  2.5ست در حدود برانکس اساسی طرف را cm  طول داشتھ و قبل از وارد شدن بھhilum  ام  superiorشش راست، یک شاخھ بن

lobar bronchus پس از وارد شدن بھ . ازان جدا میگرددhilum  ام دو شاخھ بن ز ب  middle lobarخود برانکس اساسی راست نی
bronchus  وinferior lobar bronchus تقسیم میگردد . 

 Left principle bronchus  باریکتر و طوالنی تر بوده و سیر افقی تر نسبت بھright bronchus رانکس در حدود . دارد  5این ب
cm طول داشتھ پس از منشا در عمق قوس ابھر و در قدام مری بطرف چپ سیر میکند. 

  ھ د از ورود ب رانکس اساسی طرف چپ بع ام  hilumب اخھ بن دو ش پ، ب یم  superior & inferior lobar bronchiشش چ تقس
 . میشود
 

Bronchial Tree 
 ،یاد آور شدیم ً ره  Trachea طوریکھ قبال ھ از سویھ فق وب ارتجاعی است ک ره  C6عبارت از یک تی ھ سویھ فق وی شروع و ب در عل

T5/T4 رانکس اساسی راست و چپ تقسیم میشود دو ب ات غضروفی . در سفلی ختم شده ب ومن شزن بواسطھ حلق از  C- shapedل ب
ً از عضالت ملسا متشکل میباشد Cالبتھ دھان باز . نگھداشتھ میشود  . بطرف خلف متوجھ بوده و جدار شزن در خلف عمدتا

  ق ھ و از طری رانکس اساسی بطرف شش مربوطھ خود رفت ً  Right main bronchus. وارد نسج شش میگردد hilumھر ب بتا نس
ایین شده و وسیعتر و عمود تر بوده بھمین علت موا د خارجی کھ بوسیلھ انشاق وارد شزن میگردند، بیشتر تمایل دارند بطرف راست پ

 . بھ برانکس راست داخل شوند
  ھرprimary (main) bronchus  ھ ھ  lobar bronchi ( secondary bronchi)در ضخامت شش مربوطھ ب تقسیم میشود ک

ھ میکن وب را تھوی دھرکدام ازین برانکس ھای دومی یک ل  root ofدر ضخامت  superior lobar bronchusدر طرف راست . ن
the lung  ازprimary bronchus جدا میگردد . 

 Lobar bronchus  ھ ھ ب ا بالنوب رانکس ھای  segmental bronchi (tertiary bronchi)ھ ن ب دام ازی ھ ھر ک تقسیم میشوند، ک
 . را تھویھ میکنند bronchopulmonary segmentسومی یک 

  در ضخامت ھرbronchopulmonary segment  یکsegmental bronchus د وچکتر تشعب مینمای رانکس . بھ چندین نسل ک ب
دیل میشوند ھ برانشیول تب االخره ب ت  Bronchiole. ھا کوچک و کوچکتر شده و ب وچکتر تقسیم شده و در نھای ھ شعبات ک ز ب ا نی ھ

د ھ میکنن اد آوریست. سطوح تنفسی را تھوی ل ی از نگھداشتھ میشوند، در  قاب ات مقطعی غضروفی ب ا توسط حلق رانکس ھ ھ جدار ب ک
 . میباشند حالیکھ جدار برانشیولھا عاری ازین پارچھ ھای غضروفی

 

Bronchopulmonary Segments 
  ک ک  bronchopulmonary segmentی ھ بوسیلھ ی ھ میگردد segmental bronchusقسمتی از نسج شش است ک ھر . تھوی

segmental bronchus  توسط یک شاخھ یی  ازpulmonary artery ھمراھی میشود . 
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  ریزابھ ھایی کھ بھpulmonary vein  میریزند؛ در مسافاتIntersegmental و بدورادور کنار ھای سگمنتھا سیر دارند . 
  ھرbronchopulmonary segment  ک نظم را داشتھ دارای ی ر م ک  apexشکل یک مخروط غی آن  Apex. میباشد baseو ی

 . آن در تمام محیط خود با سطح شش در ارتباط میباشد baseقرار داشتھ و  segmental bronchusبطرف منشا 
  یکbronchopulmonary segment  وچکترین قسمتی از کوچکترین واحد وظیفوی یک شش شناختھ شده است؛  در عین زمان ک

 . ون اینکھ بیم انتشار بھ نواحی مجاور برود، امکان برداشتن آن موجود میباشدیک شش میباشد کھ در صورت وقوع یک پتالوژی بد
  در ھر شش بھ تعداد ده عددbronchopulmonary segment  م ا ھ شده  و  fuseوجود دارد؛ در شش چپ بعضی ازین سگمنتھا ب

 . بھ یک سگمنت واحد تبدیل شده اند
 

 Pulmonary Arteriesشرایین ریوي یا 

 Right & left pulmonary arteries  ازpulmonary trunk منشا گرفتھ و خون ناصاف را از قلب بھ ششھا میاورند . 
 Bifurcation of pulmonary trunk  بطرف چپmidline  ری ایینتر از سویھ فق دامیT4/T5کمی پ سفلی طرف چپ  -، و در ق

bifurcation of tracheaصورت میپذیرد ،. 
 

Right Pulmonary Artery 
  این شریان نسبت بھleft pulmonary artery د ور میکن وده و از منصف بشکل عرضانی عب ر . طوالنی تر ب رار زی سیر آن ق

 :میباشد
 
  و سفلی تشعب شزنی، و از قدام برانکس اساسی طرف راست عبور نموده و  قداماز قسمت 
  خلفدر ascending aorta، superior vena cava   وupper right pulmonary vein قرار میگیرد. 

 
 Right pulmonary artery  ھ ھ  root of the right lungب د ک زرگ میدھ اخھ ب ک ش ده و ی  superior lobarوارد ش

bronchus  را ھمراھی نموده برای اروایsuperior lobe شش راست میرود . 
 Main trunk  وی راست از ام  hilumشریان ری  recurrent branch to theشش گذشتھ و در ھمینجا یک شاخھ دیگر بن

superior lobe شریان ریوی ازین پس برای اروای لوبھای متوسط و سفلی بھ شعبات متعدد تقسیم میگردد. ازان جدا میشود . 
 

Left Pulmonary Artery  
  کمی کوتاھتر از شریان طرف راست بوده؛ در قدامdescending arota   و در خلفsuperior pulmonary vein  سیر

 . میکند
  این شریان نیز واردroot  و سپسhilum شش گردیده و بھ شعبات متعدد تقسیم میشود. 

 

  Pulmonary Veinsاورده ریوي یا 

  بھر طرفmidline  دو ورید ریوی بنامsuperior & inferior pulmonary veins   قرار دارد کھ خون صاف را از ششھا
 . دوباره بھ قلب میبرند

  این ورید ھا ازhilum  ششھا آغاز شده و ازroot میگذرند؛ و بالفاصلھ در اذین چپ قلب تخلیھ میشوند. 
 

 Bronchial Arteries & Veinsشرایین و اورده قصبی یا  

  بنامnutritive vascular system جدار برانکس ھا و غدوات آن، جدار رگھای بزرگ (ریوی  یا سیستم رگھای مغذی نسج
 . نیز یاد میگردند) خون، و پلورای حشوی
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  شعبات نھایی این سیستم با شعبات نھاییpulmonary artery & vein   در ضخامت نسج ریوی تفمم یاanastomosis 
 . میکنند

 Bronchial arteries منشا میگیرند از ابھر صدری یا یکی از شعبات آن قرار زیر: 
 

 Right bronchial artery  از ً ً ممکن از  third posterior intercostal arteryاکثرا نشئت میکند؛ ولی بعضا
upper left bronchial artery نیز منشا بگیرد؛ 

 دو عدد left bronchial arteries   از وجھ قدامی ابھر صدری نشئت میکنند ً  superior leftطوریکھ . مستقیما
bronchial artery  بھ سویھ فقرهT5 و ،inferior left bronchial artery  کمی پایینتر از برانکس اساسی طرف

 . چپ منشا میگیرند
 

  شرایین برانشیل در خلف برانکس ھای اساسی سیر نموده و در ششھا بھ شعبات متعدد تقسیم میشوند تا تمامpulmonary 
tissue یا انساج ریوی را اروا نمایند . 

  اورده برانشیل یاbronchial veins  درazygos vein  بطرف راست، ویا درsuperior intercostal vein  یا
hemiazygos vein بطرف چپ؛ تخلیھ میشوند. 

 

 Innervation of the Lungsتعصیب ششها یا 

  ھ از ً بوسیلھ شعباتی ک ا وی تمام ا منشا  anterior & posterior pulmonary plexusپلورای حشوی و دیگر عناصر ری ھ
 . میگیرند، تعصیب میشوند

  اینplexus ھا بترتیب در قدام و خلف تشعب شزنی قرار دارند . 
 Anterior pulmonary plexus  وچکتر از ب ک د posterior plexusبمرات ن. میباش ل از  plexus ای بی در اص ای عص ھ

عبات  دن ش ا ش ف  sympathetic trunksیکج دام و خل رف، در ق ردو ط وس ھ  bifurcation of tracheaو اعصاب واگ
 .ساختھ میشوند

  شعبات متعددی کھ از ھردوplexus نشئت میکنند، برانکس ھا و اوعیھ خون را ھمراھی نموده با آنھا یکجا توزیع میشوند . 
  شعباتvisceral efferent  کھ از اعصاب واگوس میایند، سبب تقبض برانشیولھا شده؛ و شعباتvisceral efferent  ھ از ک

sympathetic trunks میایند سبب توسع برانشیولھا میگردند. 
 

 Lymphatic Drainage of the Lungs تخلیه لمفاوي ششها یا 

  ،طحی ک س ھ لمفاتی ی ب subpleuralاوعی ھا ھمگ ق شش ام و عمی داتی بن ھ عق ھ  tracheobronchial nodesاالخره ب تخلی
 . میشوند

  ام ھ بن اوی داخل ششھا ک دات لمف د، pulmonary nodesعق اد میگردن ا  ی دورادور منش  segmentalو lobar bronchiب
bronchi   گروپ عقدات تخلیوی ششھا از داخل ششھا بشکل . واقع میباشندpulmonary nodes  ھ ، hilumشروع شده و ب

root دات ھ عق ده ب ھ ش ک تخلی ھ لمفاتی ط اوعی ی توس االخره ھمگ ھ ب د ک ھ دارن ک زنجیرادام کل ی ی بش ف خلف ا منص ، و ت
tracheobranchial میریزند . 

 Tracheobronchial nodes  ا راف منش ھ اط زن، ب فلی ش ت س زنی  main bronchiدر نھای عب ش ق تش  lower(در عم
group ( ار ھای داد کن ی شزن و در امت د) upper group(جنب ت دارن ھ . موقعی ھ از  afferentاوعی  tracheobronchialک
nodes  ھ از اتیکی ک ھ لمف ا اوعی د، ب ارج میگردن دام ( brachiocephalic nodesو  parasternal nodesخ ھ در ق ک

brachiocephalic veins د رار دارن ده ) ق د؛ یکجا گردی را  right & left bronchomediastinal trunksنشئت کرده ان
 . میسازند
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 Trunk  م ممکن در ً در اورده عمیقھ تخلیھ شده و یا ھ و  right lymphatic ductھای لمفاتیک نامبرده در قاعده گردن مستقیما
 . تخلیھ شوند thoracic ductیا 

 

 Mediastinumمنصف یا 

ز توضیح گردی ف نی ً معرفی گردیده و تقسیمات آن بھ بخشھای مختل ھ . ده استقبال ا تفصیل بیشتر ب ات آن ب ا محتوی درینجا ھر بخش را ب
  :مطالعھ خواھیم گرفت

  
  Middle Mediastinumمنصف متوسط یا 

ای بزرگ خون، شعبات . قرار دارد thoracic cavityمنصف متوسط در قسمت مرکزی  محتویات آن شامل پریکاردیوم، قلب، منشا رگھ
  میباشنددد عصبی، و رگھای کوچکتر متع

  

Pericardium یا پریکاردیوم  
 ب ختم میشوند، میپوشاند -یک کیسھ فبرو پریکاردیوم ھ قل ھ ب ای بزرگی راک ب و منشا رگھ ھ اطراف قل ن . سیروزی است ک ای

 .پریکارد فبروزی و پریکارد سیروزی: کیسھ شامل دو بخش میباشد کھ عبارتند از
   ،ن کیسھ ین  fibrous pericardiumطبقھ خارجی ای وده و حدود منصف متوسط را تعی ھ یک نسج منضم محکم ب میباشد ک

د ام . میکن ھ بن ی ک ھ داخل ھ  serous pericardiumبرعکس طبق ھ از دو الی ازک سیروزی است ک اد میگردد، یک غشای ن ی
 :متشکل میباشد

 
 Parietal layer و  وجوه عمیق پریکارد فبروزی را فرش میکند؛ 
 Visceral layer  یاepicardium کھ با سطح خارجی قلب التصاق داشتھ و خارجی ترین طبقھ قلب را میسازد . 
 

 در بین این . ھردو الیھ جداری و حشوی پریکاررد سیروزی، در قسمت منشا رگھای بزرگ خون بھ امتداد یکدیگر قرار میگیرند
ایع سیروزی میبا دار کمی م ھ حاوی مق ام دو الیھ یک  فضای باریک وجود دارد ک ن فضا بن اد  pericardial cavityشد؛ ای ی

ً بیشتری  potential spaceجوف پریکارد در حقیقت یک . میگردد بوده و بھ قلب اجازه میدھد تا حرکات خود را با آزادی نسبتا
 . اجرا کند

 Fibrous Pericardiumپریکارد فبروزي یا 

 االی د ده آن ب ھ قاع د ک کل میباش ی ش ھ مخروط ک کیس ارت از ی ھ عب ا طبق تھ و ذروه آن ب رار داش افراگم ق دار  adventitiaی ج
 . رگھای بزرگ خون مدغم میگردد

  االی ز ب روزی در مرک ارد فب ده پریک از  central tendonقاع پ آن، ارتک اف عضلی بطرف چ مت از الی ک قس افراگم و ی دی
 .مینماید

   ط دام توس روزی در ق ھ وجھ sternopericardial ligamentsپریکارد فب ی  ب د sternumخلف از میکن ازات . ارتک ن ارتک ای
ردد ت گ در تثبی وف ص ل ج ود در داخ ل خ ب در مح ھ قل د ک ک میکنن ز . کم ب نی ای قل دار ھ د ج یش از ح ع ب ھ از توس ن کیس ای

 .جلوگیری مینماید
  ام رای  pericardial brachesاعصاب فرینیک در مسیر خود از مجاورت پریکارد فبروزی عبور نموده و یکتعداد شعبات بن ب

 . تعصیب پریکارد میدھد
 Pericardiophrenic vessels  را اروا وده و توسط شعبات مخصوص آن ور نم نیز در مسیر خویش از مجاورت پریکارد عب

 . میکنند
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 Serous Pericardiumپریکارد سیروزي یا 

  ای ھ ھ د  visceralو  parietalالی ع میگردن دیگر واق داد یک ھ امت ون، ب زرگ خ ای ب ا رگھ یروزی در اطراف منش ارد س ن . پریک ای
reflections یا انعکاسات پریکارد سیروزی در دو محل واقع میگردد: 

  انعکاس اولی در علوی صورت گرفتھ و بھ اطراف شرایین ابھر وpulmonary trunk واقع میگردد؛ 
 ر صور ً خلفت ھ اطراف اورده انعکاس دومی نسبتا ھ و ب ع  pulmonary veinsو  superior & inferior vena cavaت گرفت واق

 . میگردد
 

  محل انعکاسی کھ بھ اطراف اورده واقع میگردد، شکل حرف‘J’  ن ن  ’J‘را داشتھ و فضایی کھ در داخل ای ف اذی د، در خل بوجود میای
 . یاد میگردد oblique pericardial sinusچپ قلب موقعیت داشتھ بنام 

  ام ھ بن ین ھردو محل انعکاس، یک راھرو وجود دارد ک اد میشود transverse pericardial sinusدر فاصلھ ب ن ساینس در . ی ای
 . اذین چپ قلب موقعیت دارد علوی؛ و در superior vena cava قدام؛  در pulmonary trunkو  ascending aorta خلف

 ارد از قدام باز گردد، با وارد کردن یک انگشت بداخل در عملیات جراحی زمانیکھ پریکtransverse sinus وانیم شرایین را از ، میت
داخل . اورده جدا سازیم ا ب  oblique sinusبھمین ترتیب اگر یکدست خود را در تحت ذروه قلب قرار داده بطرف باال برویم، دست م

 .میلغزد
 

 Vessels & Nervesاوعیه و اعصاب 

 کھ در اروای پریکاردیوم سھم میگیرند عبارتند از شرایینی: 
 

i. Internal thoracic artery 
ii. Pericardiacophrenic artery 
iii. Musculophrenic artery 
iv. Inferior phrenic artery 
v. Thoracic aorta 

 
 ی پریکارد بھ اورده زیر تخلیھ میشوندوریدھا: 

 
i. Azygos system of veins 
ii. Internal thoracic vein 
iii. Inferior phrenic veins 

 
 یکھ پریکارد راتعصیب میکنند شامل شعبات واگوس، فرینیک، و شعبات اوتونومیک از اعصابsympathetic trunk میباشند. 

ال داده میشودparietal pericardiumقابل یاد آوریست کھ حسیت درد در  ک انتق ین لحاظ دردی . ، بواسطھ اعصاب فرینی بھم
واحی کھ از سبب کدام مشک ھ سیر عصب فرینیک در ن د  supraclavicularل در پریکارد بوجود میاید، نظر ب شانھ حس خواھ

  .یاد میشود referred painاین نوع دردی کھ از یکجا منشا گرفتھ و در جای دیگر حس گردد، بنام . شد
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 Heartقلب یا 

 
  ده باشد؛ ی بیکطرف خود خوابی وده ول اال متوجھ ب ھ ب ایین و قاعده آن ب ھ پ ھ ذروه آن ب وع ساختمان یک ھرم را دارد ک قلب در مجم

 . چنانچھ در وضعیت اناتومیک ذروه قلب بقدام، سفلی و چپ متوجھ میباشد؛ در حالیکھ قاعده آن برعکس بجانب خلف متوجھ است
 زیر ساختھ شده اند سطوح جانبی این ھرم از قسمتھای: 

 
  یک سطح سفلی یاdiaphragmatic surface )؛)کھ قلب باالی ھمین سطح خود خوابیده است 
  یک سطح قدامی یاSternocostal surface؛ 
  یک سطح ریوی بطرف راست یاright pulmonary surface؛ و 
  یک سطح ریوی بطرف چپ یاleft pulmonary surface. 

 

 Base & Apex of the Heartقاعده و ذروه قلب یا 

 Base of the heart وده بطرف خلف متوجھ میباشد ر ساختھ شده . یک سطح چار ضلعی ب ن وجھ از اشتراک ساختمانھای زی ای
 :است

 
 اذین چپ 
 یک قسمت کمی از اذین راست 
  قسمتھایproximal  مانند (رگھای بزرگ خونsuperior & inferior vena cavae و ،pulmonary veins.( 

  رات ر جسم فق ده و در براب ت گردی ھ جدار پریکارد تثبی ً ب ا  T5-T9قاعده قلب توسط دخول اورده بزرگ بھ اذینات راست و چپ، خلف
 . موقعیت میگیرد

  ا ا در ذروه ی د ت دام، سفلی و چپ سیر میکن ھ، از قاعده بطرف ق ب بشکل یک ھرم سر چپ د Apex of the heartقل ھ مییاب . خاتم
Apex  مت ط قس ی توس نجم،  inferolateralقلب لعی پ ین الض افھ ب ق مس ده و در عم اختھ ش پ س ین چ ر از  cm 9-8بط ی ت وحش

midline واقع میباشد  . 
 

 Surfaces of the Heartوجوه قلب یا 

 Anterior surface: توسط بطین راست ساختھ میشود ً برعالوه قسمتی از اذین راست و قسمتی از . بطرف قدام متوجھ بوده و عمدتا
د چون بطرف  Sternocostal surfaceوجھ قدامی را بنام . بطین چپ نیز در تشکل این وجھ سھم دارند اد میکنن ز ی و  sternumنی

 . اضالع متوجھ میباشد
 Diaphragmatic surface:  رار دارددر ده ق ورت خوابی رده بص ھ ک ود تکی ھ خ ین وج ب روی ھم ک، قل عیت اناتومی ھ . وض وج

ات راست  ن ھردو بطین ھ ای دیافراگماتیک عمدتاً از بطین چپ ساختھ شده و یک قسمت کمی از بطین راست نیز دران سھم میگیرد؛ ک
افراگم . جدا شده اند posterior interventricular grooveو چپ از یکدیگر بواسطھ  االی دی وده ب این وجھ بطرف سفلی متوجھ ب

 .از قاعده تا ذروه قلب امتداد دارد Diaphragmatic surface. جدا میشود coronary sinusقرار میگیرد؛ و از قاعده قلب توسط 
 Left pulmonary surface :ت کمی از این وجھ توسط بطین چپ و یک قسم. بطرف شش چپ متوجھ بوده وسیع و محدب میباشد

 .اذین چپ ساختھ میشود
 Right pulmonary surface: توسط اذین راست ساختھ شده است. بطرف شش راست متوجھ بوده ھمچنان وسیع و محدب میباشد. 
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 Margins & Bordersکنار ها و حدود قلب 

  :قلب بصورت عمومی دارای چار کنار میباشد کھ قرار زیر توضیح میشوند
  
  کنار ھای راستright margin  و چپleft margin قلبی در حقیقت ھمان وجوه راست و چپ قلب میباشند؛ 
  کنار سفلی یاinferior (or acute) margin  ،م جدا میسازد ب را از ھ قلب توسط یک لبھ برجستھ کھ وجوه قدامی و سفلی قل

 . ساختھ شده است
  کنار کند یاobtuse margin  دامی را از وده از . جدا میسازد left pulmonary surfaceقلب وجھ ق دور ب ار م ن کن  leftای

auricle  تاapex قلب امتداد دارد . 
 

 External Sulciمیزابه هاي قلب از منظره خارجی یا 

ً بھ چار جوف تقسیم شده کھ عبارت از دو اذین و دو بطین میباشند د. قلب داخال اد محل جدا شدن این اجواف از منظره خارجی، توسط یکتع
 :این میزابھ ھا را قرار زیر بررسی میکنیم. میزابھ ھا مشخص میگردد

 Coronary sulcus: د دا میکن ات ج ات را از بطین ب را دور زده و اذین ھ قل کل یک حلق ھ بش ن میزاب ھ . ای ان مسیری ک در جری
 :بدورادور قلب میچرخد، عناصر زیر دران قرار میگیرند

  
i. شریان کرونری طرف راست 
ii. Small cardiac vein 
iii. Coronary sinus 
iv. Circumflex branch شریان کرونری طرف چپ 

 
 Anterior & posterior intreventricular sulci:  دا م ج ف، از ھ دام و خل ب در ق ات راست و چپ را بترتی ھر دو بطین

د ا -Anterior interventricular sulcus. میکنن رار دارد و دران شریان ھمن ب ق دامی قل ی در وجھ ق  anteriorم خودش یعن
interventricular artery  ھمراه باgreat cardiac vein سیر میکنند. 

Posterior interventricular artery-   ودش ام خ ریان ھمن ز ش رار دارد؛ و دران نی ب ق ک قل ھ دیافراگماتی در وج
ا  posterior interventricular arteryیعنی دسیر م middle cardiac veinھمراه ب ا قسمت . یکنن ا در سفلی ت ھ ھ ن میزاب ای

  .راست ذروه قلب ادامھ مییابند
  

 Cardiac Chambersاجواف قلبی یا 

 د رده در وسط، از یکدیگر جدا شده ان خون  پمپ طرف راست. قلب از لحاظ وظیفھ متشکل از دو پمپ است کھ بواسطھ یک پ
ع آوری کرده و بطرف ششھا د؛ در حالیکھ  ناصاف را از تمام قسمتھای بدن جم خون صاف را از ششھا  پمپ طرف چپمیران

ن . گرفتھ و در تمام انساج بدن میراند ک اذی ا متشکل از ی ز(ھریک ازین پمپ ھ ین ) جوف(و یک بطین ) دھلی ھ درب میباشند؛ ک
 . نیز موجود است valveآنھا یک دسام یا 

 زد جدار ھای اجواف اذینی نازک بوده و وظیفھ آنھا جمع کردن خونیست ب میری ھ قل وا حی ب برعکس جدار ھای . کھ از دیگر ن
 . اجواف بطینی بمراتب ضخیمتر بوده و خون را بخارج از قلب میرانند

 ب بیشتری الزم است وه ی بمرات ین جھت . برای پمپ کردن خون بتمام بدن، نسبت بھ پمپ کردن خون تنھا بطرف ششھا، ق بھم
 .راست میباشداز جدار بطین عضلی بطین چپ ضخیمتر  جدار

  ام ایی بن رده ھ یم  atrioventricular septaو  interatrial، interventricularپ زا تقس م مج وف از ھ ار ج ھ چ ب را ب قل
ا اجرا . میکنند ھ توسط آنھ ی است ک ھ ی ھ وظیف ً مشخص و مناسب ب امال ن اجواف، ک ک ازی اتومی ھری البتھ ساختمان داخلی یا ان

 .  میگردد
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 Right Atriumاذین راست یا 

  در وضعیت اناتومیک، حدود راست قلب توسط اذین راست ساختھ میشود؛ برعالوه این جوف در تشکل قسمت راستanterior 
surface نیز سھم دارد . 

 این رگھا عبارتند از. خون وریدی تمام بدن، توسط سھ رگ بزرگ بھ اذین راست میریزد: 
 

 Superior & inferior venae cavae  وریدی تمام بدن را جمع آوری کرده بھ قلب میآورند؛؛ کھ خون 
 Coronary sinus؛ کھ خون وریدی جدار ھای خود قلب را جمع آوری کرده بھ اذین راست تخلیھ میکند. 

 Superior vena cava وی مت عل ھ  -در قس ت؛ در حالیک ن راس ی اذی در  coronary sinusو   inferior vena cavaخلف
 .ین جوف باز میگردندخلفی ا -قسمتھای سفلی

  ام ق فوحھ ای بن ک . وارد بطین راست میشود right atrioventricular orificeخون اذین راست از طری ن فوحھ توسط ی ای
 .قلبی بستھ میشود contractionدر ھنگام  tricuspid valveدسام بنام 

  دیگر داد ھم ھ امت ھ ب دو قسمت تقسیم میشود ک دجوف اذین راست از طرف داخل ب رار دارن محل جدا شدن ھردو قسمت، از . ق
ام  ودی بن ق عم م عم ھ ک ک میزاب ط ی ارج توس ردد sulcus terminalisخ خص میگ ھ . مش ت فوح رف راس ھ از ط ن میزاب ای

superior vena cava  در اذین راست آغاز شده و در طرف راست فوحھinferior vena cava ختم میگردد . 
ن . مشخص میگردد crista terminalisنی، از داخل توسط محل جدا شدن ھردو قسمت جوف اذی ھ عضلی و  cristaای ک لب ی

دامتر از فوحھ  ن راست ق ن بطرف سفلی  superior vena cavaلشم است کھ در سقف اذی ده و در جدار وحشی اذی آغاز گردی
  . ختم میگردد inferior vena cavaسیر میکند، باالخره در لبھ قدامی فوحھ 

  قسمتی از جوف اذینی کھ در خلفcrista  قرار دارد، بنامsinus of venae cavae اد میگردد ن قسمت دارای جدار ھای . ی ای
 .علوی و سفلی دران تخلیھ میشوند vena cavaنازک و لشم بوده ھردو 

  دام ھ در ق ی ک رار دارد بشمول  cristaقسمتی از جوف اذین ام right auricleق اد میگردد atrium proper ، بن جدار ھای . ی
atrium proper  داد ام  muscular ridgesلشم نبوده در سطح آن یکتع ده میشوند pectinate musclesبن ن برجستگی . دی ای

ک  right auricleصیوان اذین راست یا . نیز موجود میباشند auricleھای شانھ مانند در  ساختمان مانند پکھ گوش را داشتھ و ی
 . را از خارج میپوشاند ascending aortaروطی شکل میباشد کھ کیسھ عضلی مخ

 Coronary sinus  ام ز توسط یک فوحھ بن د، نی ع آوری میکن ی جم دھای قلب ت وری دی را از اکثری  opening ofکھ خون وری
coronary sinus ھ میگردد ر از . در اذین راست تخلی ن فوحھ کمی انسی ت در داخل  inferior vena cava opening ofای

ت دارد ی موقعی ام . جوف اذین ب بن ھ بترتی د ک ن ھردو فوحھ وجود دارن ا ای ھ ھای کوچک نسجی در مجاورت ب  valve ofالی
coronary sinus  وvalve of inferior vena cava یاد میشوند . 

  اجواف اذینات راست و چپ از یکدیگر بواسطھinteratrial septum دام و چپ متوجھ میباشد؛ این پرده بطرف ق. جدا میشوند
ک  opening of vena cavaکمی باالتر از . زیرا جوف اذین چپ در خلف و چپ جوف اذین راست موقعیت دارد رده ی درین پ

ام  ھ بن د میباشد ک ل دی اد میگردد fossa ovalisفرورفتگی قاب ام . ی ھ برجستھ بن ا لب ار ی ن فرورفتگی دارای یک کن  limbusای
fossa ovalis ام . دمیباش ی  foramen ovaleموقعیت این فرورفتگی محل یک فوحھ را بن ات جنین ھ در حی مشخص میسازد ک

 . بشمار میرود fetal circulationیکی از طرق عمده 
  ام د میباشند، و بن ل دی ده قاب ن راست بشکل پراگن ھ در جدار اذی ددی ک االخره سوراخھای کوچک متع  openings of theو ب

smallest cardiac veins د اد میگردن دی  Smallest cardiac veins. ی ون وری ھ خ د ک وچکی ان ای ک د ھ ارت از وری عب
ً در اذین راست تخلیھ میکنند  .مایوکارد را مستقیما
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 Right Ventricleبطین راست یا 

 در وضعیت اناتومیک، قسمت اعظم وجھ قدامی و یک قسمت از وجھ دیافراگماتیک قلب توسط بطین راست ساختھ میشود . 
  دام و چپ وده؛ و بطین راست در ق ع ب ن راست در طرف راست بطین راست واق رار  right atrioventricular orificeاذی ق

 . د، بصورت افقی بقدام ھدایت میشودبھمین جھت خونیکھ از اذین وارد بطین راست میشو. دارد
 Outflow tract  ارت از ق خروجی خون از بطین راست، عب ا طری ا  conus arteriosusی ن . میباشد infundibulumی ای

 . میسازد pulmonary arteryقسمت دارای ساختمان قیف مانند و جدار ھای لشم بوده خون بطین راست را وارد 
  در جدار ھایinflow part ام ب نظم عضلی بن ر م ادی از ساختمانھای غی داد زی ده  trabeculae carneaeطین راست، تع دی

وده و . میشوند وده ب ی وصل ب ا جدار بطین ام طول خود ب دادی  ridgesتعدادی ازین ساختمانھا در تم را میسازند؛ در حالیکھ تع
ً در دو نھایت خود باالی جدار بطین ارتکاز نموده و   . یا پل ھا را میسازند bridgesدیگر صرفا

  داد کمی از ھ  trabeculaتع ا ک ا  papillary tendineaeھ ا جدار  papillary musclesی ت ب ک نھای ً در ی د، صرفا ام دارن ن
ام  روزی بن ای فب تھ ھ از رش رای ارتک ر آن ب ت دیگ وده  و نھای ل ب ین وص د chorda tendineae بط را میکنن ھ اج . وظیف

Chordae tendineae ھای وتر مانندی استند کھ یک نھایت شان باالی ساختمانpapillary muscle االی ، و نھایت دیگر شان ب
 . ارتکاز میکند tricuspidھای دسام  cuspکناره ھای آزاد 

  در بطین راست سھ عددpapillary muscle د ن . وجود دارند کھ نظر بھ نقطھ ارتکازی شان در جدار بطینی نامگذاری شده ان ای
 :بارتند ازعضالت ع

 
 Anterior papillary muscle:  بزرگترینpapillary muscle بوده و از جدار قدامی بطین راست نشئت میکند؛ 
 Posterior papillary muscle:  داد ا یکتع ھ یکجا ب  chordae tendineaممکن است یکی یا دو یا سھ عضلھ باشند، ک

ً از جدار خلفی بطین راست نشئت میکنند؛  مستقیما
 Septal papillay muscle: ا ھیچ وجود نداشتھ باشد وده وی ً متغیر میباشد، یعنی ممکن خیلی کوچک ب . این عضلھ اکثرا

 .منشا میگیرند، نیز موجود میباشند septal wallکھ از  chordae tendineaeھمراه با آن 
 

  ک ام  trabeculumی ھ بن ا ( septomarginal trabeculaمخصوص ک مت ) moderator bandی ین قس اد میشود، در ب ی
فلی  ده  interventricular septumس رد anterior papillary muscleو قاع رار میگی ل ق ک پ کل ی خامت . بش در ض

septomarginal trabeculum  یک بخشی ازcardiac conduction system   ام   right atrioventricular bundleبن
 .میرود نیز سیر نموده بجدار قدامی بطین راست

Tricuspid valve 
 Right atrioventricular orifice ام محافظت میگردد ن دس ط ای ده و  Tricuspid valve. توس تھ ش ب بس ص قل ان تقل در زم

 . جریان خون را از اذین بھ بطین راست اجازه نمیدھد
  این دسام سھcusp  ا ھ  cuspقاعده . دارد leafletی روزی ک ھ فب االی یک حلق ا ب را احاطھ کرده  atrioventricular orificeھ

 . بھ امتداد یکدیگر قرار میگیرند commissuresھا در نزدیکی قاعده شان توسط  Cusp. است، ارتکاز میکند
 Cusp  ھای دسامtricuspid  نظر بھ موقعیت شان در بطین راست، بنامanterior, septal & posterior cusps یاد میشوند .

 . نشئت میکنند، وصل میباشد papillary musclesکھ از ذروه  chordae tendineaeا بھ ھ cuspکنار ھای آزاد 
  ھنگامیکھ خون از اذین بھ بطین راست سرازیر میشود، دسامtricuspid  باز بوده و ھر سھcusp  آن بطرف جوف بطین راست

ات . کش شده میباشند ر شدن بطین س از پ ده شده و خون  cuspبرای اینکھ پ ن ران ا توسط فشار خون بطرف داخل جوف اذی ھ
ردد ال میگ ر فع رار زی ر ق انیزم دیگ ک میک رود، ی ات ن رف اذین ین بط اره از بط وند، : دوب ون پرمیش ط خ ات توس ھ بطین زمانیک

ن عمل . کھ دران وصل میباشند کش میشوند chordae tendineaeتقلص نموده و  papillaryعضالت  ا  cuspدر نتیجھ ای ھ
وند ات نمیش ده و وارد اذین ش ش ایین ک رف پ ز بط ھ . نی ت ک وان گف ومی میت ورت عم  chordaeو  papillay musclesبص
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tendineae  ،ب ان تقلص قل ا valve ھمراه آنھا،  یگانھ عواملی اند کھ ھنگام تغییرات دراماتیک در سایز بطین راست در زم ھ
 . ز بطین دوباره بطرف اذین جلوگیری میکندخون ا regurgitationرا بستھ نگھداشتھ و از 

  ھرcusp  باchordae tendineae  کھ از دوpapillary muscle این کار از جدا شدن . منشا میگیرند، وصل میباشدcusp  ا ھ
د وگیری میکن ی جل ان تقلص بطین دیگر در جری ام خون از بطین  tricuspid valveبستھ شدن مکمل . از ھم در خارج شدن تم

 . بطرف شریان ریوی نیز کمک میکند راست
 

Pulmonary valve 
  ذروهinfundibulum  ا دن آن ب ل ش ل وص ام pulmonary trunkدر مح ام بن ک دس ط ی د  pulmonary valve، توس تحدی

ن . میباشد semilunar cuspsھاللی یا  cuspاین دسام دارای سھ . میگردد ار ھای آزاد ای ومن  cuspکن وی در ل ا بطرف عل ھ
 .یان ریوی داخل میشوندشر

  وی آزاد ھر ار ھای عل ام cuspکن مت متوسط ضخیم بن ام  nodule، دارای یک قس ازک بن  lunule؛ و قسمت ھای وحشی ن
 .میباشد

 Cusp  ھایpulmonary valve  قبل از تدور (نظر بھ موقعیت شان در حیات جنینیoutflow track ام )ھای بطینی  ,left، بن
right & anterior semilunar cusps یاد شده اند . 

  ر ک cuspھ ازین   ی مت آغ د را در قس ب مانن ع جی ام  pulmonary trunkتوس ھ بن ازد ک اد  sinuses pulmonaryمیس ی
ھ کردن . میگردند ر شده و سبب تیل ا از خون پ ن ساینس ھ ی ای وی  cuspدر ختم تقلص بطین ب و بستھ شدن دسام ری ھ عق ا ب ھ
 . بطرف بطین راست جلوگیری میگردد pulmonary trunkار، برگشت دوباره خون از در نتیجھ این ک. میشوند

 

 Left Atriumاذین چپ یا 

 این جوف نیز مانند اذین راست از دو قسمت متشکل میباشد. قسمت اعظم قاعده قلب را میسازد: 
 

 م است؛این قسمت دارای جدار ھای لش. کھ ھر چار ورید ریوی دران تخلیھ میشوند -نصف خلفی 
 کھ با  -نصف قدامیleft auricle در جدار ھای این قسمت . امتداد مییابدpectinate muscles قابل دید میباشند.    

ل  دام سرحد مشخص مث ؛ وجود crista terminalisبرعکس اذین راست، در بین ھردو قسمت خلفی و قدامی جوف اذین چپ ک
  .ندارد

 Interatrial septum ن . کھ قسمتی از جدار قدامی اذین چپ محسوب میگردد؛ اجواف ھردو اذین را از ھم جدا نموده است دری
ام دارد valve of the foramen ovaleپرده یک ناحیھ فرورفتھ دیده میشود کھ  ین . ن ھ زم ن فرورفتگی ب در  fossa ovaleای

 . اذین راست توافق میکند
 ددسام فوق الذکر در حیات جنینی گذش وگیری میکن ن راست جل ھ اذی ن چپ ب د . تن خون را از اذی س از تول در بعضی اشخاص پ

 . این دسام بصورت مکمل بستھ نشده و یک راھرو کوچک بین اجواف ھردو اذین باقی میماند
 

 Left Ventricleبطین چپ یا 

 یک، و جوف بطین چپ در قدام جوف اذین چپ واقع بوده و قسمتی از وجوه قدامی، دیافراگماتleft pulmonary surface  ب قل
 . ذروه قلب نیز توسط بطین چپ ساختھ میشود. را میسازد

  ن چپ از ب  left atrioventricular orificeخون اذی وده بطرف ذروه قل دام حرکت نم ً بق دا گذشتھ وارد بطین چپ میشود، بع
 . جاری میشود

 ر از جوف ب ھ طوالنی ت وده؛ و جوف بطین چپ یک جوف مخروطی است ک اردیطین راست ب ھ در تشکل بطین چپ  مایوک ک
 .سھم دارد، بمراتب ضخیمتر از مایوکارد بطین راست میباشد
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   ا ام  outflow tractطریق خروجی خون ی ف  aortic vestibuleبطین چپ بن ھ  در خل اد میشود ک بطین  infundibulumی
 .راست واقع بوده دارای جدار ھای لشم است

 Trabeculae carneae  ل بطین راست ساختمانھای وده و مث را  bridgesو  ridgesدر بطین چپ بمراتب نازکتر و ظریفتر ب
ً دو  chordae tendineaeو  Papillary mucles. میسازند ا صرفا ھ درینج اوت ک ن تف ا ای د، ب ود دارن پ وج ین چ ز در بط نی

ام  وی بن ده  anterior & posterior papillary musclesعضلھ حلیم ام خود در دی ر از عضالت ھمن ب بزرگت شده و بمرات
 . بطین راست استند

  ین جھت ت دارد، بھم ً در خلف جوف بطین راست موقعی ا  interventricularدر وضعیت اناتومیک، جوف بطین چپ تقریب
septum این پرده از دو قسمت ساختھ شده است. نیز جدار قدامی و قسمتی از جدار راست بطین چپ را میسازد: 

 
  یک قسمت عضلی یاmuscular part ؛ و 
  یک قسمت غشایی یاmembranous part. 

 
Muscular part  ضخیم بوده و قسمت اعظم پرده بین البطینی را میسازد؛ در حالیکھmembranous part  وده و در ازکتر ب ن

 interventricularیاد شده قسمت سومی  atrioventricular partیک قسمت دیگر نیز کھ بنام . قسمت علوی پرده قرار دارد
septum  شمرده میشود، باالتر ازseptal cusp  دسامtricuspid ین بطین چپ . واقع میباشد ت در ب این قسمت سومی در حقیق

  . و اذین راست قرار گرفتھ است
  

Mitral valve 
 
 Left atrioventricular orifice ی طرف چپ؛ در ھنگام  -یا فوحھ اذینی ام بطین ب توسط یک دسام بن ا  mitral valveتقلص قل ی

bicuspid valve بستھ میشود . 
  دسام مایترل دارای دوcusp   قدامی و خلفی بنامanterior & posterior cusps قاعده این . میباشدcusp  ک االی ی ا ب  fibrousھ

ring بطینی چپ قرار دارد، ارتکاز نموده و توسط  -کھ در دھانھ فوحھ اذینیcommissure د رار دارن داد یکدیگر ق ھ امت طرز . ھا ب
ً در مبحث بطین راست توضیح گردیده است cuspباالی  chordae tendineaeو  papillary musclesعملکرد   . ھا، قبال

 

Aortic valve 
  ،چنانچھ میدانیمoutflow tract  بطین چپ کھaortic vestibule  ھ وی ب ام دارد، در عل د ascending aortaن ھ مییاب مجرای . ادام

 . بستھ میباشد aortic valveخون از بطین چپ بھ شریان ابھر، توسط یک دسام بنام 
  دسام ابھر از نظر ساختمان شباھت زیاد بھ دسام ریوی داشتھ و از سھ عددsemilunar cusps ن . متشکل میباشد ار ھای آزاد ای کن

cusp ل میشوندھا بطرف علوی در لومن شریان ابھر داخ . 
  ین ام  semilunar cuspدر ب ا و جدار ابھر صاعده، کیسھ ھای متوسع بن وجود  right, left, & posterior aortic sinusesھ

د ین جھت . دارند؛ کھ شرایین کرونری راست و چپ از ساینس ھای راست و چپ آن نشئت میکنن و  posterior aortic sinusبھم
cusp  ھردو بنامnon-coronary sinus & cusp یاد میگردند . 

 اوت ن تف ا ای وی میباشد، ب ھ دسام ری ً مشابھ ب س از : عمکرد دسام ابھر تقریبا ھ پ اره برگشت  ventricular contractionک خون دوب
ین  aortic sinusنموده و  ھا را پر میسازد؛ و بصورت اوتوماتیک بطرف شرایین کرونری رانده میشود، زیرا اوعیھ کرونری از ھم

 . نشئت میکنند aorticساینس ھای راست و چپ 
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 Cardiac Skeletonاسکلیت قلبی یا 

  اسکلیت قلب از مجموع نسج فبروز وdense connective tissue  ساختھ شده و بشکل چار حلقھ کھ با ھمدیگر مرتبط میباشند، در
 . پالن بین اذینات و بطینات جاسازی شده است

  ام ھ بن ا ک ھ ھ ن حلق ردو  annulus fibrosusای دورادور ھ وند؛ ب اد میش  atrioventricular orifice ،aortic orificeی
ده و  interconnecting areasانساجی کھ حلقات فبروزی را باھمدیگر ارتباط میدھند، بنام . دارند pulmonary orificeو یاد گردی

 :شامل ساختمانھای زیر میباشند
 
 Right fibrous trigone : ک ین ی ھ در ب رار  right atrioventricular ringو  aortic ringنسج منضم ضخیم است ک ق

 دارد؛
 Left fibrous trigone:  ین ھ در ب رار  left atrioventricular ringو  aortic ringنیز یک نسج منضم ضخیم میباشد ک ق

 .دارد
 

 ب ، مح ین اجواف قل ودن حدود فوحات ب امین نم ر ت رای ارتکاز قاعده اسکلیت قلبی عالوه ب رود cuspل خوبی ب ز بشمار می ا نی . ھ
ی جدا میشوند ی از عضالت بطین روزی  Atrial myocardium. چنانچھ توسط اسکلیت قلبی، عضالت اذین ات فب وی حلق ار عل از کن

 . از کنار سفلی آنھا نشئت میکند ventricular myocardiumنشئت کرده و 
  اسکلیت قلبی بشکل یکpartitionی و . ز لحاظ الکتریکی نیز اذینات را از بطینات جدا میکند، ا ارد اذین یگانھ راه ارتباطی بین مایوک

 . عبور میکند annulusمیباشد کھ از  atrioventricular bundleمایورکارد بطینی عبارت از 
 

 Coronary Vasculatureاوعیه کرونري یا 

 Coronary arteries  ازaortic sinus  ب و دیگر وول اروای عضلھ قل ھ مس ر صاعده، منشا گرفت ا در قسمت آغازین ابھ ھ
د، در طول سیر خود  coronary sulcusاین شرایین مانند یک حلقھ در . انساج قلبی میباشند ب را دور میزنن ا سیر کرده و قل ھ

وده و  interventricularھ ھای میدھند کھ در میزاب interventricular branchesو  marginal arteryشعباتی بنام  سیر نم
 . قلب باھم متقارب میشوند apexدر 

  ب توسط دی قل ده و قسمت اعظم آن در  cardiac veinsخون وری ع آوری گردی ھ میشود coronary sinusجم ری . تخلی کرون
ھ در  د بزرگیست ک ت دارد coronary sulcus left posteriorساینس وری االخره. موقعی ن ساینس ب ین فوحات  ای در فاصلھ ب

inferior vena cava  وright atrioventricular orifice؛ بھ اذین راست تخلیھ میگردد. 
 

 Coronary Arteriesشرایین کرونري یا 

 Right Coronary Arteryشریان کرونري طرف راست یا 

  شریان کرونری طرف راست ازright aortic sinus دام و راست س ھ بطرف ق ین منشا گرفت د؛ در ب و  right auricleیر میکن
pulmonary trunk  نزول میکند؛ سپس در ً رد right anterior coronary sulcusقرار گرفتھ و عمودا رار میگی زمانیکھ .  ق

 . بھ کنار سفلی قلب میرسد، بطرف خلف دور خورده و در میزابھ بین وجھ دیافراگماتیک و قاعده قلب سیر میکند
 ن کرونری راست، شعبات زیادی از در طول سیر شریاmain trunk آن نشئت میکنند کھ عبارتند از: 

 

 Atrial branch : این شاخھ شریانی بعد از منشا در میزابھ بینright auricle  وascending aorta  ک قرار گرفتھ و ی
ام  دور .  ازان جدا میشود sinu-atrial nodal branchشعبھ بن ذکر  ب ر ال بطرف  superior vena cavaشریان اخی

 را اروا میکند؛ sinu-atrial nodeخلف دور خورده و 
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 Right marginal branch:  این شاخھ از شریان کرونری راست زمانیکھ درacute margin  رار ب ق ار سفلی قل ا کن ی
 بعد از منشا در طول کنار سفلی سیر کرده و بطرف ذروه قلب میرود؛. دارد، جدا میشود

 رای  زمانیکھ رد، یک شاخھ کوچک ب رار میگی ب ق ین وجھ دیافراگماتیک و قاعده قل ھ ب شریان کرونری راست در میزاب
د atrioventricular nodeاروای  ام . میدھ ھ بن ت ک ری راس ریان کرون اخھ ش رین ش پس آخ  posteriorس

interventricular branch  ده و در ود، آغاز ش اد میش یر  posterior interventricular sulcusی بطرف ذروه س
 . میکند

 

  ،شریان کرونری راست اذین راست و بطین راستsinu-atrial node  وatrioventricular node ،interatrial septum ،
 . ، و قسمتی از جدار خلفی بطین چپ را اروا میکندinterventricular septumسفلی  -قسمتی از اذین چپ، ثلث خلفی

 

 Left Coronary Arteryشریان کرونري طرف چپ یا 

  پ از رف چ ری ط ریان کرون ھ در  left aortic sinusش ل ازانک ھ و قب ا گرفت ین  coronary sulcusمنش رد، از ب رار بگی ق
pulmonary trunk  وleft auricle عبور میکند. 

  ف وز در خل ھ ھن ریان زمانیک ن ش ام  pulmonary trunkای ایی بن اخھ نھ دو ش رار دارد، ب  anterior interventricularق
artery  وcircumflex artery تقسیم میشود: 

 

 Anterior interventricular branch  ام ھ بن ز مشھور است؛ در  left anterior descending artery (LAD)ک نی
ا یک سیر  pulmonary trunkطرف چپ  ھ و ب ب anterior interventricular sulcusدر  obliqueقرار گرفت ، بجان

ام .  ذروه قلب میرود زرگ بن ا دو شعبھ ب ک ی ھ در  diagonal branchesدر طول سیر آن ممکن ی د ک ازآن منشا بگیرن
 . نزول میکنند diagonalامتداد وجھ قدامی بطین چپ بشکل 

 Circumflex branch  کھ بطرف چپ سیر دارد، اول درcoronary sulcus در میزابھ بین وجھ دیافراگماتیک و و ب ً عدا
ھ  ل از رسیدن ب دposterior interventricular sulcusقاعده قلب قرار گرفتھ و در اکثریت حاالت قب ھ مییاب ک . ، خاتم ی

ام  م بن ب سیر  obtuse borderنشئت کرده در طول   circumflex artery از left marginal arteryشاخھ مھ قل
 .میکند

 

 ریان ک م ش مت اعظ پ، و قس ین چ پ و بط ن چ م اذی مت اعظ ود قس ف خ ای مختل اخھ ھ ا ش پ ب ری چ  interventricularرون
septum  را بشمولatrioventricular bundle و شعبات آن؛ اروا مینماید . 

 

 Variations in the distribution patterns of coronary arteriesیا    تفاوت ھا در طرز تشعب شرایین کرونری
  :تفاوت ھای معمول در طرز تشعب شرایین کرونری قرار زیر توضیح میشوند

د .1 اال ذکر گردی ھ در ب دیم، . معمول ترین توزیع شرایین کرونری راست و چپ، ھمانست ک ت طوریکھ دی ن حال  posteriorدری
interventricular branch  ام وق را بن ت ف ین سبب حال رد، بھم ری راست منشا میگی  right donminantاز شریان کرون

coronary artery  د؛ و  circumflexیاد میکنند؛ کھ شریان کرونری راست قسمت اعظم جدار خلفی بطین چپ را اروا مینمای
branch شریان کرونری چپ بمراتب کوچکتر ازان میباشد . 

 
ب راب .2 ت دوم قل ک در حال ریم left dominant coronary arteryا ی ر میگی ت . در نظ ن حال  posteriorدری

interventricular artery  ازcircumflex branch  ی بطین چپ را اروا کرونری چپ منشا گرفتھ و قسمت اعظم جدار خلف
 . میکند
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دات  .3 دات  توسط . شدمطرح میبا atrioventricular nodesو  sinu-atrialدر حالت سوم، اروای عق ن عق ایع ای ت وق در اکثری

ً شعبات   . کرونری چپ نیز ممکن آنھا را اروا نمایند circumflex branchشعبات کرونری راست اروا میشوند؛ اما بعضا
 

 Cardiac Veinsورید قلبی یا 

  . ؛ ھمگی در کرونری ساینس تخلیھ میشوندgreat, middle, small, & posterior cardiac veinsچار ورید بزرگ قلب کھ عبارتند از 
  

Great cardiac vein 
  از ذروه قلب آغاز گردیده درanterior interventricular sulcus وق . بطرف باال سیر میکند ھ ف چون در ھنگام سیر درمیزاب

ً بنام  anterior interventricular arteryبا   . نیز یاد میگردد anterior interventricular veinمجاورت دارد، اکثرا
  با رسیدن بھcoronary sulcus رد ن (، بطرف چپ دور خورده و در میزابھ بین وجھ دیافراگماتیک و قاعده قلب قرار میگی در ی

ھ  ا  great cardiac veinمرحل ری چپ ھمراه میباشد circumflex branchب  coronaryدر   great cardiac vein).کرون
sulcus  بھ اذین راست ختم میشودخلفی بتدریج م ً  . توسع شده و کرونری ساینس را میسازد کھ بعدا

 

Middle cardiac vein 
  ام ھ بن ده و در  posterior interventricular veinک از ش ب آغ ک ذروه قل ت، در نزدی ھور اس ز مش  posteriorنی

interventricular sulcus ا . بطرف باال سیر میکند وده  posterior interventricular arteryدر طول سیر خود ب ھمراه ب
 .و باالخره در کرونری ساینس خاتمھ مییابد

 

Small cardiac vein 
  د در قسمت سفلی ن وری ب  right anterior coronary sulcusای ین وجھ دیافراگماتیک و قاعده قل ھ ب آغاز شده و در میزاب

 .خاتمھ مییابدکرونری ساینس  atrial endامتداد مییابد؛ و در 
 Small cardiac vein در طول سیر خود شریان کرونری راست را ھمراھی میکند. 
 Right marginal vein   ورید کوچکیست کھright marginal branch  ب ار سفلی قل داد کن شریان کرونری راست را در امت

د ا . ھمراھی میکن د ممکن در مسیر خود ب ن وری د؛   small cardiac veinای ھ نمای دی خود را دران تخلی یکجا شده و خون وری
ً در اذین راست قلب تخلیھ شود  .ویا ھم مستقیما

 

Posterior cardiac vein 
  در وجھ خلفی بطین چپ، وبطرف چپmiddle cardiac vein قرار دارد . 
  این ورید یا بھ کرونری ساینس ختم شده و یا ھم در مسیر خود باgreat cardiac vein یکجا میشود. 

 

 Other Cardiac Veinsدیگر ورید هاي قلبی یا 

  :این گروپ ھا عبارتند از. دو گروپ دیگر از وریدھای قلبی نیز در جمع آوری خون وریدی قلب سھم دارند
 Anterior veins of the right ventricle  ا دامی بطین   :anterior cardiac veinsی ھ از وجھ ق د ک دھای کوچکی ان وری

ھ . را عبور میکنند و در جدار قدامی اذین راست وارد میشوند coronary sulcusراست نشئت کرده  دھا مسوولیت تخلی ن وری ای
د ده دارن دامی بطین راست را بعھ دی قسمت ق ا  Right marginal vein. وری ز در صورتیکھ ب یکجا  small cardiac veinنی

 . نگردد، شامل این گروپ میباشد
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 Smallest cardiac veins  یاvenae cordis minimae  veins of Thebesius):(  ارت از اورده ً گفتھ شد، عب چنانچھ قبال
ھ میشوند ن راست تخلی ً در اذی تقیما ھ مس وده و . کوچک و بیشماری استند ک ن راست و بطین راست بیشمار ب دھا در اذی ن وری ای

ً در  ً یکتعداد ازانھا در بطین چپ نیز موجود بوده میتوانند. اذین چپ نیز موجود میباشندبعضا  .ندرتا
  

Cornonary Lymphatics 
ً بھ عقدات زیر میریزند   :اوعیھ لمفاتیک قلب سیر شرایین کرونری را تعقیب کرده و عمدتا

 Brachiocephalic nodes  کھ در قدامbrachiocephalic veins قرار دارند؛ و 
 Tracheobronchial nodes کھ در نھایت سفلی شزن قرار دارند. 

 

 Cardiac Conduction Systymسیستم هدایتی قلب یا 

 د ودی دارا میباش ورت خودبخ ات را بص رای تقلص ت اج ی قابلی لھ قلب وده و . عض د نم یالھ را تولی ب س دایتی قل تم ھ ھ سیس طوریک
ل  nodesاین سیستم متشکل از . تقلصات اذینی و بطینی را تنظیم مینماید دات، و شبکھ ھای حجرات مخصوص مایوکاردی ا عق ی

 .میباشد
 تمانھای زیر خالصھ میگرددسیستم ھدایتی قلب در مجموع بھ ساخ: 

 Sinu-atrial node (S.A- node) 
 Atrioventricular node (A.V- node) 
 Atrioventricular bundle  با ھردو شعبھ نھایی راست و چپ آن بنامright & left bundle branches 
 Subendocardial plexus  کھ بنامPurkinje fibers نیز یاد میشوند. 

 
 نظم انساج سیستم ھد ی م ت خیل ت فعالی ین عل د؛ و بھم ب پخش شده ان نظم در سرتا سر قل ایتی بصورت یک شبکھ خیلی مغلق و م

 . ھای تنبیھی و تقلصی را در قلب تولید میکنند کھ در تمام حاالت یکطرفھ میباشد pathwayداشتھ و 
 ن میکانیزم از  شعبات بزرگ سیستم ھدایتی در تمام طول سیر خود بواسطھ  نسج منضم از مایوکارد ا ای ھ ب محیط آن جدا گردیده ک

 .بوجود آمدن تنبیھات و تقلصات ناخواستھ در عضلھ قلبی جلوگیری بعمل میاید
  یلھ ات بوس ن ارتباط ت ای ده و اکثری رار ش وی برق طوح وظیف ً در س رفا ب، ص لھ قل دایتی و عض اج ھ ین انس اط ب ارتب

subendocardial plexus تامین میگردد . 
 د، از  موجھ تقلصی س از تولی ات شروع شده و بطرف  papillary musclesپ ھای شریانی سیر  outflow tractو ذروه بطین

 . میکند
Sinu-atrial node 

  بنامpacemaker قلب نیز یاد شده و تمام سیاالت بصورت نارمل در ھمینجا آغاز میشوند . 
  وی ت عل ده در نھای ن عق ت دارد superior vena cava، در محل اتصال crista terminalisای ن راست موقعی ا اذی سیگنل . ب

 . نشئت میکنند، در سراسر نسج اذینات پخش شده و سبب بوجود آمدن تقلص اذینی میگردد S.A nodeھای تنبیھی پس ازینکھ از 
Atrioventricular node 

  ،ات س از منتشر شدن در اذین ی پ یالھ برق ھ مین atrioventricular nodeس درا تنبی ری . مای ده  در نزدیکی فوحھ کرون ن عق ای
 . قرار دارد atrioventricular septum، در ضخامت tricuspidدسام  septal cuspساینس، و در مجاورت با محل ارتکاز 

 A.V- node  آغاز یک سیستم پیشرفتھ تر انساج ھدایتی بنامatrioventricular bundle این بندل سیاالت تنبیھی . شمرده میشود
 . را در تمام عضلھ بطینی منتشر میسازد

Atrioventricular bundle 
  ب ھ تعقی ار سفلی  A.V nodeب داد کن د membranous partدر امت ی سیر میکن ین البطین رده ب ام . پ زرگ بن دو شعبھ ب سپس ب

right & left bundle branches قرار زیر تقسیم میگردد: 
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 Right bundle branch  در امتداد جناح راستinterventricular septum د از . بطرف ذروه بطین راست سیر میکن

. میرسد anterior papillary muscleشده بھ قاعده  septomarginal trabeculaبین البطینی، وارد  septumطریق 
ا  ف تقسیم شده و ب ھ شعبات مختل ن محل ب اف  subendocardial plexusدری ام الی ھ بن ز مشھور است،  Purkinjeک نی

 . منتشر میباشد papillary musclesاین شبکھ نسج ھدایتی در سراسر عضلھ بطینی بشمول . ادامھ مییابد
 Left bundle branch  اح چپ داد جن بطرف ذروه بطین چپ سیر  muscular interventricular septumدر امت

مانند طرف . ملحق میشوند subendocardial plexusشعباتی میدھد کھ در خاتمھ با  این بندل در طول سیر خود. میکند
 . سیالھ تنبیھی را در سرتا سر بطین چپ پخش مینماید Purkinjeراست، اینجا نیز شبکھ الیاف 

 Cardiac Innervationتعصیب قلب یا 

 بخش محیطی سیستم اوتونوم، در تنظیم وظایف زیر مسوول شمرده میشود: 
  

 Heart rate یا ضربان قلب 
 مقدار قوه الزم برای اجرای ھر تقلص 
  دھانھ قلبی یاcardiac output 

 
 ب میسازند رای تعصیب قل وم را ب ھ و یک شبکھ عصبی اوتون ن . شعبات از ھردو سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک منشا گرفت ای

 .یاد میگردد cardiac plexusشبکھ بنام 
 Cardiac plexus د ا : از دو قسمت متشکل میباش طحی ی ین  superficial partیک قسمت س وس ابھر و در ب ت ق ھ در تح ک

ا  pulmonary trunkشریان ابھر و  ق ی وس ابھر و تشعب  deep partساختھ میشود؛ و یک قسمت عمی ین ق ھ در فاصلھ ب ک
 . شزنی قرار دارد

  عباتیکھ از االی  cardiac plexusش د، ب ا میگیرن ری، و  nodal tissueمنش ھ کرون ب، اوعی دایتی قل تم ھ ر اجزای سیس و دیگ
 . عضلھ اذینی و بطینی قلب تاثیر گذار میباشد

  Parasympathetic innervationتعصیب پاراسمپاتیکی یا 

 تنبیھ سیستم پاراسمپاتیک سبب حوادث زیر شده میتواند: 
 

  کاھشheart rate؛ 
 کم شدن قوه برای اجرای ھر تقلص؛ 
  شرایین کرونریتقبض. 

 
  شعبات مخصوصی بنامcardiac branches  ھ و در تشکل سھم  cardiac plexusاز اعصاب واگوس راست و چپ منشا گرفت

ھ . پاراسمپاتیک میباشند preganglionicاین شعبات در حقیقت الیاف . میگیرند د از ورود ب اف بع ن الی ا  cardiac plexusای ا ب ی
ganglion  ھای خود این ضفیره، و یا ھم باganglion ھای موجود در جدار اذینات، ساینپس میشوند . 

 Sympathetic innervationتعصیب سمپاتیکی یا 

 تنبیھ سیستم سمپاتیک، سبب حوادث زیر شده میتواند: 
 

  افزایشheart rate؛ 
 افزایش قوه برای اجرای ھر تقلص. 
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  الیاف سمپاتیک ازsympathetic trunk  نشئت کرده و توسطcardiac nerves بھ قلب رسانیده میشوند . 
   اف وی  preganglionicالی گمنت عل نج س ا پ ار ی ھ از چ مپاتیک ک د، وارد  thoracic spineس ا میگیرن  sympatheticمنش

trunk ای .  شده و ازھمانطریق توزیع میشوند ھ گانگیونھ ، ساینپس ساختھ  upper thoracicو  cervicalاین الیاف با رسیدن ب
 .میگردند cardiac plexusخارج شده  وارد  sympathetic trunkآن ھردو طرف از  postganglionicو الیاف 

  ھ از وچکی ک عبات ک ط ش ب توس ردد cardiac plexusقل یب میگ وند، تعص ارج میش اف . خ وع الی ردو ن اوی ھ عبات ح ن ش ای
 . سمپاتیک و پاراسمپاتیک میباشند

 )Visceral afferents( وص براي انتقال حسیت هاي حشوي شعبات مخص

  این شعبات نیز از جملھ اجزایcardiac plexus ذکور . شمرده میشوند ق  cardiac plexusشعبات م ور کرده و از طری را عب
cardiac nerves ) کھ ازsympathetic trunk منشا میگیرند ( وvagal cardiac branches ) منشا کھ از اعصاب واگوس

 .؛ دوباره بھ سیستم اعصاب مرکزی مواصلت میکنند)میگیرند
  الیافafferent  کھ در ضخامتvagal cardiac nerves  رات در فشار سیر میکنند، باالخره بھ عصب واگوس میرسند و تغیی

ازند ل میس زی منتق بی مرک تم عص ھ سیس ون را ب اوی خ رات کیمی ون و تغیی عبات در . خ ن ش ده  cardiac reflexای ا رول عم ھ
 . دارند

  اف خامت  afferentالی ھ در ض مت  cardiac nervesک ھ قس االخره ب د، ب یر میکنن مپاتیک س ا  cervicalس ود  thoracicوی خ
sympathetic trunk ند ک . میرس کل ی ً بش را ھ اکث ی را ک یت درد قلب عبات حس ن ش ل  referred painای د، منتق تظاھر میکن

 . میسازند

 Pulmonary Trunkجذع ریوي یا 

 Pulmonary trunk  در داخلpericardial sac  رار داشتھ توسط وش شده است visceral layerق ن . پریکارد سیروزی پ ای
 . قرار دارد visceral pericardiumشریان با ابھر صاعده در یک شیت مشترک 

  جذع ریوی ازconus arteriosus  بطین راست، کمی قدامتر از منشا شریان ابھر نشئت کرده و در حالیکھ بطرف خلف و چپ
ً در قدام، و سپس در چپ ابھر صاعده قرار میگیرد.  متوجھ است، بھ باال سیر میکند  . سیر جذع ریوی قسمیست کھ اوال

  ری ین الفق ک ب ویھ دیس ھ س ً ب ا پ T5/T6تقریب ار چ ل کن پ؛ ، و در خلsternum، در مقاب رف چ وم ط لعی س روف ض ف غض
pulmonary trunk بدو شعبھ نھایی خود تشعب میکند، این شعبات عبارتند از: 

  
 Right pulmonary artery  : ف ابھر صاعده و یا شریان ریوی راست، کھ بعد از منشا بطرف راست رفتھ و در خل

superior vena cava قرار میگیرد؛ و باالخره بھ شش راست وارد میشود.  
 Left pulmonary artery : دام ابھر صدری سیر یا شریان ریوی چپ کھ از تحت قوس ابھر عبور کرده سپس در ق

 .میکند، و بھ شش چپ وارد میشود

 Ascending Aortaابهر صاعده یا 

  ز در داخل ا  pericardial sacابھر صاعده نی رار داشتھ و ھمراه ب ھ پریکارد  pulmonary trunkق حشوی توسط عین طبق
 . پوش میشوند

  ریان از ن ش رد aortic orificeای ا میگی رار دارد، منش پ ق ین چ ده بط ھ در قاع فلی . ک ار س ویھ کن ھ س ئت آن ب ق نش ل دقی مح
 . توافق میکند sternumغضروف ضلعی سوم طرف چپ، در خلف نیمھ چپ 

 ا سویھ غضروف ن . ضلعی دوم طرف راست میرسد ابھر صاعده بعد از منشا، بطرف علوی، قدام و راست سیر کرده و ت ازی
 . یا قوس ابھر یاد میگردد arch of aortaشده و بنام  superior mediastinumنقطھ بھ بعد، وارد 

  ل ھ در مقاب  aortic valveھای  semilunar cuspکمی باالتر از محل نشئت ابھر از بطین چپ، سھ ساختمان متوسع کوچک ک
د میباشند ل دی د، قاب رار دارن ام . ق ب بن ا بترتی ن ھ اد میشوند posterior, right, & left aortic sinusای ا ی دانیم، . ھ چنانچھ می

 .ھای راست و چپ منشا میگیرند aortic sinusشرایین کرونری راست و چپ ھم بترتیب از 
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 Other Vasculatureدیگر رگهاي موجود در کیسه پریکاردیوم یا  

 یمھ سفلی نsuperior vena cava  نیز در ضخامتpericardial sac این ورید بھ سویھ غضروف ضلعی دوم، در . قرار دارد
ود ب وارد میش ت قل ن راس وم در اذی لعی س روف ض ویھ غض ھ س ده؛ و ب ل ش روزی داخ ارد فب ھ در . پریک د ک متی از وری قس

pericardial sac وجھ خلفی آن، بواسطھ پریکارد سیروزی پوش شده است قرار دارد، بھ استثنای یک ساحھ کوچک در . 
  ری ھ سویھ فق ً ب ا افراگم، تقریب ور از دی د از عب ز وارد  T8 ،inferior vena cavaبع یک قسمت . میشود pericardial sacنی

تثن pericardial sacکوچکی ازین ورید قبل ازنکھ وارد اذین راست قلب گردد، در ضخامت  ھ اس ھ ب ای یک ساحھ سیر میکند ک
 . کوچک در وجھ خلفی آن ، بواسطھ پریکارد سیروزی پوش شده است

  یک سگمنت خیلی کوچکی ازpulmonary veins  نیز در ضخامتpericardial sac این اورده کھ در ھر طرف . قرار دارند
ن چپ خط متوسط دو عدد میباشند، بعد از خروج از سره ششھا از پریکارد فبروزی وارد شده و بھ قسم ی اذی وی وجھ خلف ت عل

ی شان، بواسطھ  pericardial sacزمانیکھ در ضخامت . داخل میشوند ھ استثنای یک ساحھ کوچک در وجھ خلف قرار دارند، ب
 . پریکارد سیروزی پوش میشوند

ھ  وی راست و چپ، در ضخامت  oblique pericardial sinusقابل یاد آوریست ک ین اورده ری  pericardial sacدر فاصلھ ب
  . واقع میباشد

  
 Superior Mediastinumمنصف علوي یا 

 
  منصف علوی در خلفmanubrium of sternumو در قدام جسم چار فقره نخست صدری موقعیت دارد ،: 

  
  سرحد علوی آن توسط فوحھ علوی صدر یاthoracic inlet  ساختھ میشود؛ 
  ھ انی ک ط عرض ک خ ط ی فلی آن توس رحد س ری  sternal angleس ین الفق ک ب ھ دیس اختھ  T4/T5را ب د، س ل میکن وص

 میشود؛ و 
  سرحدات جانبی آن توسطmediastinal part پلورای جداری بھ ھردو طرف ساختھ میشود . 

 
  منصف علوی در باال بھ گردن امتداد یافتھ و در پایین بھinferior mediastinum ادامھ مییابد . 
 در منصف علوی دیده میشوند، عبارتند از ساختمانھای عمده ییکھ: 

  
 ،غده تایمس یا بقایای آن 
  اوردهbrachiocephalic ،راست و چپ 
 Left superior intercostal vein، 
 Superior vena cava، 
 ،قوس ابھر با ھر سھ شاخھ آن 
 ،شزن 
 ،مری 
 ،اعصاب فرینیک 
 ،اعصاب واگوس 
  عصب راجعھ چپ یاleft recurrent laryngeal nerve ،کھ یک شعبھ از عصب واگوس میباشد 
 Thoracic duct یا قنات لمفاتیک صدری، و 
 یکتعداد شعبات عصبی، رگھای خون، و لمفاتیک ھای کوچک دیگر 
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 Thymus Glandغده تایمس یا 

  این غده در خلفsternum قرار داشتھ و قدامیترین ساختمانیست کھ در منصف علوی قرار دارد . 
 ک . تایمس  یک غده غیر متناظر است کھ از دو لوب تشکیل شده است د، ی د رسیده میتوان ا غده تایرای حدود علوی آن در گردن ت

 . قرار میگیرد pericardial sacقسمت سفلی آن در پایین بھ منصف قدامی داخل شده باالی 
 د در اطفال غده تایمس یک ارگان مھم در تامین معافیت شمرده شده ولی در ی میکن ھ اتروف اھالن سایز ھای . بلوغ شروع ب در ک

ً بشکل دو لوب تظیم شده میباشد، . متفاوت این غده دیده شده است ً یک اندازه نسج شحمی کھ بعضا در سنین کھولت پیشرفتھ صرفا
 . بعوض غده تایمس قابل دریافت میباشد

  ھ از ھ نشئت میکنن internal thoracic arteryشعبات کوچک شریانی ک ً ب را دی آن اکث وده؛ و خون وری ایمس را اروا نم د، ت
left brachiocephalic vein  و گاھی ھم بھinternal thoracic vein تخلیھ میگردد. 

 لمف غده تایمس بھ یک یا چند گروپ عقداتی کھ در زیر نامبرده شده اند، تخلیھ میگردد: 
  
 Parasternal nodes؛ 
 Tracheobranchial nodes؛ 
 Nodes in root of the neck. 

  راست و چپ Brachiocephalicاورده 
  دن ا ش ط، از یکج ط متوس رف خ ردو ط تھ و در ھ رار داش ایمس ق ده ت ف غ ن اورده در خل ا  internal jugular veinای ب

subclavian vein ھمانطرف، ساختھ میشوند . 
  وریدbrachiocephalic  چپ ازmidline د کھ طرف راست قرار دارد یکجا میشود، در نتیجھ عبور نموده و با ورید ھمنام خو

superior vena cava ساختھ میشود . 
 Right brachiocephalic vein  در خلف نھایت انسیclavicle د ً بطرف سفلی سیر میکن ودا ھ . راست آغاز شده و عم ریزاب

 :ھای آن شامل اورده زیر میباشند
  

 Vertebral veins؛ 
 First posterior intercostal vein ؛ 
 Internal thoracic vein؛ و 
  ً  .نیز بھ این ورید تخلیھ میشوند thymic veinsو  inferior thyroid veinبعضا

 
 Left brachiocephalic vein  در خلف نھایت انسیclavicle د ده و بطرف راست و سفلی سیر میکن ھ . چپ آغاز گردی ریزاب

 :ھای آن شامل اورده زیر میباشند
  

 Vertebral veins؛ 
 First posterior intercostal vein؛ 
 Left superior intercostal vein؛ 
 Inferior thyroid vein؛ 
 Internal thoracic vein ؛ و 
  اورده ً  . نیز بھ این ورید تخلیھ میشوند pericardialو  thymicبعضا
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Left superior intercostal vein 
Posterior intercostal vein  ین الضلعی در د left superior intercostal veinھای مسافات دوم، سوم، و گاھی ھم چارم ب . میریزن

 .ارتباط برقرار سازد accessory hemiazygos veinاین ورید در سفلی ممکن با 
Superior vena cava 

  در خلف کنار سفلی غضروف ضلعی اول طرف راست، با یکجا شدن اوردهbrachiocephalic   ا داخل راست و چپ آغاز شده و ب
 . شدن بھ اذین راست قلب، بسویھ کنار سفلی غضروف ضلعی سوم طرف راست خاتمھ مییابد

  نیمھ سفلیsuperior vena cava  در ضخامتpericardial sac  قرار داشتھ و درmiddle mediastinum موقعیت دارد . 
   قبل از داخل شدنsuperior vena cava  درpericardial sac د ھ شده و ممکن  azygos، وری ھ آن تخلی و  pericardial veinsب

mediastinal veins نیز دران تخلیھ گردند . 

 Arch of aorta and its branchesقوس ابهر و شعبات آن 

 د از ھ عبارتن د ک ل تقسیم میباش ھ قاب ھ سھ قطع رار دارد، ب در ق ھ در ص ر ک  ascending aorta، arch of: قسمتی از شریان ابھ
aorta،  وthoracic (descending aorta). قوس ابھر در منصف علوی قرار دارد ً  . ازین جملھ صرفا

  ابھر صاعده با خارج شدن ازpericardial sac  تا سویھsternal angle د ھ مییاب . باال میرود؛ و ازین سویھ بھ بعد بھ قوس ابھر ادام
وی، خلف و کمی ب ھ عل رار داردقوس ابھر ب وی ق وده در منصف عل ری .  طرف چپ سیر نم ً در طرف چپ سویھ فق ا لف ً  T4/T5خ

 . خاتمھ مییابد
  در وحشی شزن قرار گرفتھ و در علوی تا قسمت متوسط ً ً در قدام و بعدا  .میرسد manubrium sterniقوس ابھر اوال
  ف ھ و در نزدیک محل نشئت شان در خل م منشا گرفت وس ابھر سھ شعبھ مھ وی ق ار عل رار  left brachiocephalic veinاز کن ق

 .میگیرند

 brachiocephalic trunkشعبه اول یا 

 د ف . بزرگترین شعبھ قوس ابھر بوده و در طرف راست نشئت میکن دامتر ازmanubrium sterniمحل نشئت آن در خل  ، و کمی ق
 . محل نشئت دو شعبھ دیگر قرار دارد

  بعد از منشا بطرف خلف و راست سیر کرده و بھ سویھ کنار علویright sternoclavicular joint ایی تقسیم میگردد ، بدو شعبھ نھ
 :کھ عبارتند از

  
 Right common carotid artery  و 
 Right subclavian artery. 

 
  این شرایین بترتیب نیمھ راست سر و گردن وupper limb را اروا میکنند. 
  ات از ام  brachiocephalic trunkبعضی اوق ھ در اروای غده  thyroid ima arteryیک شعبھ کوچک بن رد ک ز منشا میگی نی

 .تایراید سھم میگیرد

 left common carotid arteryشعبه دوم یا 

ر از  پ و خلفت دکی بطرف چ ا ان پ شزن branchiocephalic trunkمنش اح چ وی در جن رده و در منصف عل ئت ک ر نش وس ابھ ، از ق
 .این شریان نیمھ چپ سرو گردن را اروا میکند. بطرف باال سیر میکند

 left subclavian arteryشعبه سوم یا 

اح چپ شزن ، از قوس ابھر نشئت کرleft common carotid arteryاندکی بطرف چپ و خلفتر از منشا  وی در جن ده و در منصف عل
  .طرف چپ را اروا میکند upper limbاین شریان قسمت اعظم . بطرف باال سیر میکند
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Ligamentum arteriosum 
  ام اد میشود ductus arteriosusاین لیگامنت نیز در منصف علوی قرار دارد؛ و در حیات جنینی دارای مجرای باز بوده بن دران . ی

 . را با قوس ابھر ارتباط داده و لزوم عبور نمودن خون از ششھا را منتفی میسازد pulmonary trunkزمان رگ مذکور 
 Ductus arteriosus  بزودی پس از تولد بستھ شده و یک لیگامنت را بنامligamentum arteriosus میسازد. 

 Trachea & Esophagusشزن و مری یا 
 انیکھ وارد منصف علوی میشود، در شزن زمjugular notch ن ھردو ساختمان در . قابل جس بوده و در خلف آن مری قرار دارد ای

ً متحرک میباشند  رار داشتھ طوال ر بعضی ( منصف علوی ق ده و در اث نفس بوجود آم ھ غذایی و ت ن حرکات در نتیجھ حرکت لقم ای
 ).بوجود آمده میتوانندامراض و یا دخول سامان االت مخصوص طبی نیز 

  در سویھ دیسک بین الفقریT4/T5 شزن بدو برانکس اساسی راست و چپ تقسیم میشود؛ در حالیکھ مری بطرف سفلی در منصف ،
 . خلفی امتداد مییابد

 Thoracic Duct in the Superior Mediastinumقنات لمفاتیک صدري در منصف علوي یا 

 Thoracic duct مفاوی در بدن بوده و از قسمت خلفی بزرگترین اوعیھ لsuperior mediastinum عبور میکند: 
  
 Thoracic duct  ری ویھ فق ر س ردد T4/T5در براب وی میگ ف عل ایین وارد منص وده و از پ رک نم ی را ت ف خلف در . منص

 بھ باال صعود میکند؛ midlineمنصف علوی اندکی بطرف چپ 
  وس ابھر و منشا وی، در خلف ق ین مری و  ، left subclavian arteryدر منصف عل طرف  mediastinal pleuraدر ب

 .چپ قرار دارد

 Nerves of the Superior mediastinumاعصاب منصف علوي یا 

Vagus nerves 
 در منصف خلفی قرار میگیرد ً ً در منصف علوی و بعدا  .اعصاب واگوس حین عبور از صدر، اوال
  عبات انیده و ش دری رس ای ص ھ احش مپاتیکی را ب اف پاراس در، الی اب در ص ن اعص ع آوری  visceral afferentsای اره جم را دوب

ا .  میکند ی ی ھ  reflexive activities این شعبات معلومات راجع بھ پروسھ ھای نارمل فزیولوژیک، و فعالیت ھای عکس العمل را ب
 .ھا حسیت درد را انتقال داده نمیتوانند viseceral afferentقابل یاد آوریست کھ  .سیستم اعصاب مرکزی منتقل میسازند

 Right Vagus Nerveعصب واگوس طرف راست یا 

  این عصب وارد منصف علوی میگردد و در فاصلھ بین وریدbrachiocephalic  وbrachiocephalic trunk  ف وده از خل سیر نم
ایین میشود ف  سپس در وجھ. بطرف شزن پ ھ از خل رار گرفت ھ مری  root of the right lungوحشی شزن ق د و ب ور مینمای عب

 .میرسد
  قبل ازانکھ بھ مری برسد، با انحنای وریدazygos مجاورت میرساند . 
   ام ایی بن رای تشکل ضفیره ھ دد ب ، esophageal plexusدر طول سیر خود در منصف علوی، عصب واگوس راست شعبات متع

cardiac plexus  وpulmonary plexus میدھد. 

  Left Vagus Nerve  عصب واگوس طرف چپ یا

  ف ینleft brachiocephalic veinاین عصب وارد منصف علوی شده در خل و   left common carotidشرایین   ، و در مسافھ ب
left subclavian بطرف سفلی سیر میکند . 

  در منصف علوی، در عمقmediastinal part ھ  طرف . ای جداری و طرف چپ قوس ابھر قرار میگیردپلور سپس بھ سیر خود ب
 . عبور میکند و در منصف خلفی بھ مری میرسد root of the left lungپایین ادامھ داده و از خلف 

   ام ایی بن رای تشکل ضفیره ھ دد ب وی، عصب واگوس چپ شعبات متع ، esophageal plexusدر طول سیر خود در منصف عل
cardiac plexus  وpulmonary plexus میدھد. 
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  ام م دیگر بن د left recurrent laryngeal nerveدر منصف علوی یک شعبھ مھ ز از واگوس چپ نشئت میکن ن عصب در . نی ای
د و در  ligamentum arteriosusنزدیک کنار سفلی قوس ابھر، وحشی تر از  وس ابھر را دور میزن از عصب واگوس جدا شده ق

ین شزن و مری  Recurrent laryngeal nerve. امتداد وجھ انسی آن دوباره بطرف باال صعود میکند ھ ب ھ ای ک زودی وارد میزاب ب
 . قرار دارد، گردیده و بطرف علوی در گردن امتداد مییابد، تا باالخره در حنجره ختم میشود

 Phrenic Nervesیک یا اعصاب فرین

  اعصاب فرینیک در ناحیھcervical از سگمنتھای نخاعی ،C3-C4-C5 منشا میگیرند. 
  ا آن رسیده و تعصیب حسی بعد از منشا این اعصاب وارد صدر شده و بطرف پایین نزول میکنند تا بھ دیافراگم و غشا ھای مرتبط ب

 . و حرکی را برای آنھا مھیا میسازند
  اف شعبات اعصاب ھ   somatic afferentفرینیک بشکل الی ھ جداری پریکارد mediastinal pleuraب روزی، و طبق ، پریکارد فب

 .سیروزی میرسند

 Right Phrenic Nerveعصب فرینیک طرف راست یا 

  د دbrachiocephalicاین عصب در وحشی واگوس طرف راست، و وحشی تر و خلفتر از منشا وری وی سیر میکن . ، در منصف عل
 . بطرف سفلی ادامھ مییابد superior vena cavaعصب فرینیک در امتداد جناح راست ورید فوق الذکر و 

  داد طرف راست ھ منصف متوسط، عصب فرینیک راست در امت ا رسیدن ب روزی و pericardial sacب ، در ضخامت پریکارد فب
 . میکند سیر root of the right lungقدامتر از 

 Pericardiacophrenic vessels د ا . تا قسمت زیادی عصب فرینیک راست را در صدر ھمراھی میکنن ن عصب یکجا ب االخره ای ب
inferior vena cava از دیافراگم گذشتھ جوف صدر را ترک میکند. 

 Left Phrenic Nerveعصب فرینیک طرف چپ یا 

 ھ عصب فرینیک طرف ر د superior mediastinumاست را در این عصب نیز سیر مشابھ ب چنانچھ در وحشی واگوس . میپیمای
د left brachiocephalic veinچپ و وحشی تر از منشا  داد مییاب ن . سیر کرده، در امتداد کنار چپ قوس ابھر بطرف سفلی امت دری

 . قرار میگیرد left superior intercostal veinمحل سطحی تر از واگوس چپ و 
  داد طرف چپ با رسیدن دامتر pericardial sacبھ منصف متوسط، عصب فرینیک چپ در امت روزی و ق ، در ضخامت پریکارد فب

 . سیر میکند root of the left lungاز 
  یلھ ت، بوس رف راس ب ط د عص ز مانن ب نی ن عص افراگم را در  pericardiacophrenic vesselsای االخره دی ده و ب ھمراھی گردی

 .راخ نموده جوف صدر را ترک میگویدنزدیک ذروه قلب سو
 

 Posterior Mediastinumمنصف خلفی یا 

  منصف خلفی خلفتر ازpericardial sac این منصف. و دیافراگم؛ و قدامتر از جسم فقرات متوسط و سفلی صدری قرار دارد: 
  
  حدود علوی آن توسط خط فرضی کھsternal angle  را بھ دیسک بین الفقریT4/T5 وصل میکند؛ 
 حدو سفلی آن توسط دیافراگم؛ و 
  حدود جنبی آن توسطmediastinal part پلورای جداری در ھر دو طرف ساختھ میشود . 
 منصف خلفی در باال بھ منصف علوی امتداد مییابد. 

 
 مھمترین ساختمانھای موجود در منصف خلفی عبارتند از: 

  
  مری وesophageal plexus، 
 Thoracic aorta  شعبات آن،و 
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 Azygos system of veins، 
 Thoracic duct ،و عقدات لمفاوی مرتبط با آن 
 Sympathetic trunkو ، 
  اعصابsplanchnic صدری. 

 Esophagusمري یا 

  یک تیوب عضلی است کھ از کنار سفلیpharynx در گردن آغاز گردیده در بطن بھ معده وصل میگردد . 
  ره ر فق ھ فوحھ  C6نھایت علوی آن بھ سویھ کنار سفلی غضروف کریکویید حنجره، در براب ت سفلی آن ب ق کرده و نھای  cardiaتواف

 .توافق میکند T11در معده بھ سویھ فقری 
  باالی ً افراگم میرسد،. واقع بوده و از قدام فقرات صدری نزول میکند midlineقسمت صدری مری تقریبا ھ دی دام  زمانیکھ ب بطرف ق

 . و چپ متوجھ شده بالنتیجھ از موقعیت خویش کھ بطرف راست ابھر صدری بود، بیجا شده و در قدام آن قرار میگیرد
  ام ھ بن افراگم ک ق یک فوحھ در قسمت عضلی دی ره  esophageal hiatusمری از طری ھ سویھ فق اد میشود، و ب رار دارد،  T10ی ق

 . عبور مینماید
 حسوس از قدام بخلف دارد، کھ شکل فقرات صدری را پیروی میکندمری یک انحنای کم م . 
  مری در علوی باالیpharynxتکاز در موقعیت خود تثبیت میگردد، و در سفلی باالی دیافراگم ارتکاز کرده و توسط ھمین دو ار  

  مجاورت مري با ساختمانهاي مهم منصف خلفی
  طرف راست مری بواسطھmediastinal part پلورای جداری پوش شده است. 
  خلفتر از مریthoracic duct رار دارد ع . ق وی بطرف چپ آن واق ا در عل ھ ام رار گرفت ات در سفلی بطرف راست مری ق ن قن ای

 . بطرف چپ مری ابھر صدری نیز قرار دارد. میگردد
  ،قدامتر از مری و پایینتر از سویھ تشعب شزنیright pulmonary artery  اساسی طرف چپ قرار دارندو برانکس . 
 بواسطھ پریکاردیوم جدا میگردد ً ن چپ، مری . مری در مسیر خود از خلف اذین چپ قلب نیز عبور کرده و ازان صرفا پایینتر از اذی

 . با دیافراگم مجاورت میرساند
  عالوه ازthoracic duct ا قسمتی از اورده ً ب ا ا ابھر hemiazygos  ،right posterior intercostal vessels، مری خلف ، و ب

 . صدری در نزدیکی دیافراگم مجاورت میرساند
 ھ  متضیق گردد تضیقات مری . مری یک تیوب عضلی ارتجاعی است کھ ممکن توسط ساختمانھای محیط خود تحت فشار قرار گرفت

ً در چار نقطھ زیر قابل دید میباشند  :اکثرا
  

 ر گردن؛در محل اتصال نھایت علوی مری با فرینکس، د 
 زمانیکھ قوس ابھر از قدام مری عبور میکند، در منصف علوی؛ 
 زمانیکھ مری توسط برانکس اساسی طرف چپ فشار داده میشود، در منصف خلفی؛ 
  در محل عبور مری از طریقesophageal hiatus دیافراگم، در منصف خلفی. 

 
 وردار میباشند ی برخ ت کلینیکی فراوان ات ممکن در یکی از . تضیقات مری از اھمی ر اوق ورت شده اکث ی ق چنانچھ اجسام اجنب

د ار آورن ن تضیقات . ھمین تضیقات گیر کرده، و اگر در عین حال تخریش کننده نیز باشند، آسیب شدیدی را بب رعالوه وجود ای ب
 . معایناتی مثل اندوسکوپی، نیز مزاحمت جدی ایجاد کرده میتواند در داخل کردن سامان آالت طبی در ھنگام
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  اورا، تخلیه وریدي و تخلیه لمفاوي مري
  بنام (شرایینی کھ مری را اروا میکنندesophageal arteries اد شده و ، و شعبات bronchial arteriesاز ابھر صدری، ) ی

 . کھ در بطن قرار دارد، نشئت میکنند left gastric arteryصاعده 
  خون وریدی مری بھ ورید ھایAzygos ،hemiazygos  وleft gastric vein در بطن، تخلیھ میگردد . 
   لمف مری بھ عقداتی بنامposterior mediastinal nodes  وleft gastric nodes تخلیھ میگردد . 

 Innervationتعصیب یا 

 ق بوده توسط شعبات واگوس و تعصیب مری یک اندازه مغلsympathetic trunk صورت میپذیرد. 
  عضالت مخططی کھ در قسمتھای علوی مری وجود دارند، و عضالت ملسا موجود در جدار ھای مری بوسیلھ شعبات واگوس

اف . تعصیب میشوند د، الی ای  preganglionicشعبات واگوس کھ عضالت ملسا را تعصیب میکنن ا نیورونھ وده و ب موجود در ب
myenteric plexus  وsubmucosal plexus کھ در ضخامت جدار ھای مری قرار دارند، ساینپس میشوند . 

 Sensory innervation  ،یا حسیت مری در ضخامت شعبات واگوسsympathetic trunk  وsplanchnic nerves  ال انتق
اره پروسھ ھای نارمل . داده میشود قابل یاد آوریست؛ حسیت ھاییکھ توسط اعصاب واگوس منتقل میگردند، شامل معلومات در ب

 . فزیولوژیک، و فعالیت ھای عکس العملی میباشد؛ یعنی حسیت ھایی مانند درد وغیره، توسط اعصاب واگوس منتقل نمیگردند
  حسیت درد مری، بواسطھ شعباتsympathetic trunk  وsplanchnic nerves بھ سیستم عصبی مرکزی انتقال داده میشود . 

Esophageal Plexus 
 ھ، بطرف مری سرازیر میشوند ودن از خلف جذور ھردو ری ور نم . طوریکھ میدانیم، اعصاب واگوس راست و چپ پس از عب

 . را در اطراف مری میسازند esophageal plexusدرینجا بھ شعبات متعدد تقسیم شده و یک ضفیره عصبی بنام 
  زمانیکھesophageal plexus  ده و دو ارب ش م متق ا ھ اف عصبی آن ب افراگم میرسد، الی ھ دی ک ب در قسمت سفلی مری نزدی

trunk را میسازند کھ عبارتند از: 
  

 Anterior vagal trunk : ایی ساختھ ً از فایبرھ دتا رار داشتھ و عم دامی مری ق ھ در وجھ ق ھ توسط ک  leftمیشود ک
vagus nerve آورده میشوند؛ 

 Posterior vagal trunk:  ھ توسط ایی ساختھ میشود ک ً از فایبرھ دتا  rightکھ در وجھ خلفی مری قرار داشتھ و عم
vagus nerve آورده میشوند. 

  ھردوvagal trunk  میگردندھا بھ امتداد وجوه قدامی و خلفی مری از دیافراگم عبور نموده وارد بطن. 
 

 Thoracic Aortaابهر صدري یا 

  ا ھ صدری ی ره  thoracic descending aortaابھر نازل ار سفلی فق وس  T4از سویھ کن ھ ق داد یافت ارت از امت آغاز شده و عب
ره . ابھر بطرف سفلی میباشد ار سفلی فق دام کن س از طی کردن مسیر خود در ق ن شریان پ اره دیگر،  T12ای د، بعب ھ مییاب خاتم

 . عبورنموده و جوف صدر را ترک میگوید hiatus aorticusدرین سویھ از طریق 
  ھ دریج ب ً در  midlineابھر صدری در باال بطرف چپ ستون فقرات واقع بوده ولی بت امال ایین ک نزدیک میشود، و درقسمتھای پ

 . قدام جسم فقرات سفلی صدری قرار میگیرد
 ر صدری در طول سیر خود شعبات زیادی میدھد کھ بطور خالصھ در جدول زیر گنجانیده شده اندشریان ابھ. 
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Azygos system of veins 

ھ  Azygosاورده سیستم  اال ب وده در ب ع آوری نم دن را جم  superior venaنیز در منصف خلفی قرار داشتھ و خون وریدی جدار ھای ب
cava تخلیھ میکنند .  

  
Thoracic duct در منصف خلفی  

 بزرگترین چینل لمفاوی است کھ لمف قسمت اعظم بدن را بھ سیستم وریدی تخلیھ میکند . 
 ھ . این قنات از یکجا شدن چندین چینل لمفاوی در بطن ساختھ میشود ات صدری بشکل یک کیسھ متوسع میباشد ک قسمت آغازین قن

cisterna chyli ام دارد ً لمف احش. ن ا ن کیسھ مجموع ی، حوصلھ، دری ی، جدارھای بطن ھ  perineumای بطن و اطراف سفلی تخلی
 . میگردد

 Cisterna chyli  بسویھ فقریL2  قرار دارد، پسthoracic duct  از سویھ فقریL2  تاroot of the neck امتداد دارد. 
 Thoracic duct  از طریقaortic hiatus  ف ابھر صدری در منصف ددیافراگم عبور نموده و در خل اال سیر میکن ی بطرف ب . خلف

رات  azygosبین ابھر صدری و ورید  midlineاین قنات در طرف راست  قرار گرفتھ؛ در خلف دیافراگم و مری، و در قدام جسم فق
 . سیر میکند

  بھ سویھ فقریT5  قنات صدری بطرف چپmidline حرکت کرده وارد منصف علوی میشود؛ و ازانجا بطرف گردن صعود میکند. 
 ر قاعده گردن دو چینل لمفاوی دیگر بنام دleft jugular trunk  وleft subclavian trunk ) کھ بترتیب لمف نیمھ چپ سرو گردن

د upper limbو  ع آوری میکنن ده و در محل اتصال اورده )طرف چپ را جم  left internalو  left subclavian، یکجا گردی
jugular vein وندبھ سیستم وریدی تخلیھ میش . 

 شامل چینلھای زیر میگردد ً  :ریزابھ ھای قنات صدری اکثرا
  

 چینلھای لمفاوی بطنی کھ با ھم در یک نقطھ یکجا میشوند؛ 
 چینلھای لمفاوی صدری کھ لمف شش یا ھفت مسافھ بین الضلعی پایین را در ھردو طرف جمع آوری میکنند؛ 
  اوی ای لمف ش upper intercostalچینلھ ا ش نج ی ف پ ھ لم ع آوری ، ک پ جم رف چ اال را در ط ین الضلعی ب افھ ب مس

 میکنند؛
  قنات ھایی کھ ازposterior mediastinal nodes نشئت میکنند؛ 
  قنات ھایی کھ ازposterior diaphragmatic nodes نشئت میکنند. 
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Sympathetic Trunks 
 Trunk این . ھای سمپاتیک از اجزای مھم سیستم سمپاتیک اوتونومیک میباشدtrunk  وده وم ب ھا از اجزای محیطی سیستم اوتون

 . موقعیت دارد posterior mediastinumبخش صدری آن  در 
  قسمت صدریsympathetic trunk  ھ در ضخامت شان حدود ا  11عبارت از دو رشتھ عمودی موازی با یکدیگر میباشند ک ی

د  12 رار دارن ا ق انگلیون ھ ا . عدد گ انگلیون ب ر گ ام  thoracic spinal nerveھ ای عصبی بن طھ رشتھ ھ ود بواس مجاور خ
white & gray rami communicantesارتباط برقرار میسازد ، . 

  ،در قسمت علوی منصف خلفیsympathetic trunk  ھا در قدام عنق اضالع یاneck of ribs  د؛ در حالیکھ بطرف قرار دارن
 . خره در جوانب جسم فقرات قرار میگیرندھا بتدریج بھ انسی نزدیک شده و باال trunkسفلی این 

 Sympathetic trunks  در خلف دیافراگم، از تحتmedial arcuate ligament  ا از ضخامت وده جوف  cruraوی ور نم عب
 . ھا در طول سیر خود در داخل جوف صدر، توسط پلورای جداری پوش میشوند trunkاین . صدر را ترک میگویند

 

  :نهاي سمپاتیک منشا میگیرندشعباتیکه از گانگلیو
 یکتعداد شعبات از انسی گانگلیونھا قرار زیر خارج میشوند: 

  
  تایپ اول شامل شعبات پنج گانگلیون علوی بوده؛ و 
 تایپ دوم شامل شعبات ھفت گانگلیون سفلی میگردد. 
اف سمپاتیک  تایپ اولشعبات  ً متشکل از الی د postganglionicعمدتا ھ احشای مختلف صدری را تعصیب میکنن ن . استند ک ای

ُ کوچکتر بوده و حاوی فایبرھای    .نیز میباشند visceral afferentشعبات نسبتا
عبات  پ دومش مپاتیک  تای اف س کل از الی ً متش دتا یب  preganglionicعم لی را تعص ی و حوص ف بطن ای مختل ھ احش تند ک اس

و. میکنند ر ب ً بزرگت بتا ن شعبات نس ز میباشند visceral afferentده و حاوی فایبرھای ای وع  سھ . نی پ دوم در مجم شعبات تای
  :میسازند greater, lesser, & least splanchnic nervesصدری را بنام  splanchnicعصب 

 Greater splanchnic nerve:  در ھردو طرفmidline  از ً را وده و اکث ھای  thoracic ganglionیک عصب موجود ب
د. پنجم تا نھم منشا میگیرند رات بطرف سفلی و انسی سیر میکنن داد جسم فق ن اعصاب در امت ھای  crusسپس از ضخامت . ای

 .خاتمھ مییابند coeliac ganglionدیافراگم عبور نموده وارد بطن میشوند؛ و در 
 Lesser splanchnic nerve: ازدھم ص م و ی ً از گانگلیونھای نھم و دھم، یا دھ داکثرا ن . دری در ھر دو طرف منشا میگیرن ای

د رات بطرف سفلی و انسی سیر میکنن وده وارد  crusسپس از ضخامت . اعصاب نیز در امتداد جسم فق ور نم افراگم عب ھای دی
 .خاتمھ مییابند aorticorenal ganglionبطن میشوند؛ و در 

 Least splanchnic nerve:  کھ بنامlowest splanchnic nerve م . نیز یاد میگردد انگلیون دوازدھ ً از گ را ن اعصاب اکث ای
ز از . صدری در ھر دو طرف منشا میگیرند ن اعصاب نی د؛ و در  crusای ور کرده وارد بطن میگردن افراگم عب  renalھای دی

plexus بطن خاتمھ مییابند . 
  

 Anterior Mediastinumمنصف قدامی یا 

 
  منصف قدامی در خلف جسمsternum ؛ و در قدامpericardial sac قرار دارد: 

  
  حدود علوی آن بوسیلھ خط فرضی افقی کھsternal angle  را بھ دیسک بین الفقریT4/T5  وصل میکند؛ 
 حدود سفلی آن توسط دیافراگم؛ و 
  حدود وحشی آن توسطmediastinal part پلورای جداری ساختھ میشود. 
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 دامی قا ده ییکھ در منصف ق ده استساختمان عم ً توضیح گردی بال ھ ق ایمس میباشد ک متی از غده ت د است، قس ل دی رعالوه در . ب ب

اوی، شاخھ ھای  دات لمف دار شحم، انساج منضم، عق دامی یکمق د  mediastinalمنصف ق ، و internal thoracicشریان و وری
sternopericardial ligament  ھا کھ وجھ خلفی جسمsternum  وصل مینماید؛ نیز موجود میباشندرا بھ پریکارد فبروزی. 

  
Surface Anatomy 

 

  Anterior Chest Wallجدار قدامی صدر یا 
Landmark ھای مھمی کھ روی جدار قدامی صدر قابل دید میباشند، قرار زیر بر شمرده میشوند:  

  Suprasternal notch : وی ار عل ارت از کن ت انسی  manubrium sterniعب ین ھردو نھای ھ در فاصلھ ب ، clavicleاست ک
 .توافق میکند T2این دندانھ در خلف بسویھ جسم فقری . بھ آسانی جس میگردد midlineباالی 

 Sternal angle (angle of Louis):  عبارت از زوایھ ای است کھ در بینmanubrium  وbody  استخوانsternum  ساختھ
ً بشکل یک . میشود  .قابل دید میباشد transverse ridgeموقعیت این زاویھ توسط جس کردن بھ آسانی تعیین شده و اکثرا

 Xiphisternal joint:  ین ارت از مفصل ب ھ سویھ جسم  sternumاستخوان  xiphoid processو  bodyعب ً ب ا ھ خلف است؛ ک
 .توافق میکند T9فقری 

 Subcostal angle: فلی ا ت س ھ در نھای ن زاوی ین sternumی ھ  sternal attachment، در ب تم ب ای غضاریف ضلعی ھف ھ
 .ساختھ میشود midlineھردو طرف 

 Costal margin:  الع لعی اض اریف ض یلھ غض رده و بوس ین ک دام تعی در را در ق فلی ص دود س ات 10، 9، 8، 7ح ، و نھای
ری  10توسط ضلع  costal marginسفلی ترین قسمت . ساختھ میشود 12و  11 غضروفی اضالع  ھ سویھ فق ھ ب ساختھ میشود ک

L3 توافق میکند. 
 Clavicle: این استخوان در تمام طول خود موقعیت تحت الجلدی داشتھ و بھ آسانی قابل جس میباشد .Clavicle  ت وحشی در نھای

 . گرددمفصل می scapulaاستخوان  acromionخود با بارزه 
 

  :چگونه میتوانیم اضالع را بشماریم
 شمردن اضالع مختلف از نظر پیدا کردن موقعیت ساختمانھای مھمی کھ در عمق ھر ضلع قرار دارند، مھم میباشد . 
  جھت شمردن اضالع، نخستjugular notch  وی ت عل ایین  sternumرا در نھای ھ پ دریج انگشت خود را ب جس کرده و بت

ا  دھیم ت یم sternal angleحرکت می دا کن رار دارد، پی ز مستعرض ق ھ تی ک لب محل مفصل شدن  Sternal angle. را بشکل ی
 . غضاریف ضلعی دو را بھردو طرف، مشخص میسازد

  ب جس و سیر ضلع دوم را تعقیب میکنیم، و از روی آن دست خود را بطرف سفلی و وحشی حرکت داده اضالع پایینتر را بترتی
 .  یمشمار کرده میتوان

 

 Surface Projection of the Heartمرتسم قلب به روي جدار صدر یا 

  :نخست از ھمھ، چار نقطھ را باالی جدار قدامی صدر در نظر میگیریم
  نقطھA : باالی کنار علوی غضروف ضلعی سوم طرف راست، یک سانتی متر وحشی تر از کنارsternum؛ 
  نقطھB  : باالی غضروف ضلعی ششم طرف راست، یک سانتی متر وحشی تر از کنارsternum؛ 
  نقطھC:  باالی کنار سفلی غضروف ضلعی دوم طرف چپ، یک سانتی متر وحشی تر از کنارsternum؛ و 
  نقطھD:  ر از ت ذر. midclavicular lineباالی مسافھ بین الضلعی پنجم طرف چپ، کمی انسی ت ن نقطھ موقعی ب ای وه قل

 .را مشخص میسازد
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  :اکنون این نقاط را قرار زیر با ھمدیگر وصل نموده حدود قلب را باالی جدار قدامی صدر ترسیم مینماییم
  با وصل نمودن نقاطA  وB ،یا  کنار راستright border البتھ خط اتصالی بین این نقاط باید بطرف راست . قلب را رسم میکنیم

 .محدب بوده و محدبیت آن در مسافھ چارم بین الضلعی از ھمھ جا بیشتر باشد
  با وصل نمودن نقاطC  وD ،یا  کنار چپleft border یم د بطرف . قلب را رسم میکن ز بای ن دو نقطھ نی ین ای ھ خط اتصالی ب البت

 .داشتھ باشدچپ محدبیت 
  با وصل نمودن نقاطA  وC یا  کنار علویupper border  اط ودن نق ار سفلی Dو  Bقلب؛ و با وصل نم ا  کن  lower borderی

وده . قلب را نیز ترسیم مینماییم دکی محدب ب ت راست و چپ خود ان د در دو نھای البتھ خطی کھ نمایانگر کنار سفلی قلب است، بای
 . عبور میکند Xiphisternal jointاین خط از . در قسمت متوسط اندکی مقعریت داشتھ باشد

اط  یم،  Cو  Bھرگاه نق دیگر وصل کن ت ھر چار را بوسیلھ یک خط مستقیم باھم ین خط مشخص ساختھ  valveموقعی ی را روی ھم قلب
  :میتوانیم
 Pulmonary valve  یا دسام ریوی)p( 2.5؛ در حدود cm  وسعت داشتھ یک قسمت آن در خلف غضروف ضلعی سوم طرف

 قرار دارد؛ sternumچپ، و قسمت متباقی آن در خلف 
 aortic valve  ا دسام ابھر ز در حدود )a(ی ھ چپ  obliqeسعت داشتھ بشکل و cm 2.5؛ نی ب نیم ، بسویھ sternumدر عق

 مسافھ بین الضلعی سوم قرار دارد؛
 Mitral valve )m( 3؛ در حدود cm ز بشکل . وسعت دارد ن دسام نی ھ چپ  obliqeای ھ و در عمق نیم رار گرفت  sternumق

 بسویھ غضروف ضلعی چارم موقعیت دارد؛ و 
 Tricuspid valve )t(دود ھ در ح ف  cm 4 ؛ ک ودی در خل ً عم ا تھ و تقریب رار دارد sternumوسعت داش وی آن . ق ت عل نھای

االی  ویھ  midlineب ھ س ردد و ب ل میگ ت متمای رف راس دکی بط فلی آن ان ت س وده؛ نھای ع ب ارم واق لعی چ روف ض ویھ غض بس
 . غضروف ضلعی پنجم توافق میکند

Apex Beat of the Heart 
  قسمت سفلی بطین چپ ساختھ شده استطوریکھ میدانیم ذروه قلب توسط .Apex beat  ب بطرف قلب از سبب تیلھ شدن ذروه قل

 . جدار صدر، در زمان تقلص قلبی تولید میشود
  ربھ رد apex beatض س ک وان ح در، میت دار ص ب در ج ت قل ت روی موقعی ف دس رار دادن ک ا ق ً ب را احھ . را اکث ھ س زمانیک

cardiac pulsation  ا وقتیکھ نقطھ دھیم ت رار داده حرکت می ین الضلعی ق یا ضربان قلبی را یافتیم، دو انگشت را در مسافات ب
یم دا کن ن ضربان را پی ام . شدت اعظمی ای ین نقطھ بن نجم  apex beatھم ین الضلعی پ اد میشود؛ و بطور نارمل در مسافھ ب ی

 . باشدموقعیت میداشتھ  midlineدورتر از  cm 9طرف چپ در حدود 
  ھرگاهapex beat قلب پیدا نشود، از مریض خواھش میشود تا در حالیکھ روی چوکی نشستھ است، اندکی بطرف قدام خم شود .

 .بمراتب آسانتر میگردد apex beatبا این وضعیت پیدا کردن 
 

 Heart Soundsشنیدن آواز هاي قلبی یا 

  :ر مسیری کھ خون از دسام عبور نموده خارج میشود، قرار بدھیمجھت شنیده شدن آواز از دسامات، باید ستیتوسکوپ را د
  آواز ھای دسامtricuspid  در طرف چپ قسمت سفلیsternumدر نزدیکی مسافھ بین الضلعی پنجم ؛ ، 
  آواز ھای دسامmitral  باالی ذروه قلب در مسافھ بین الضلعی پنجم طرف چپ، رویmidclavicular line ؛ 
  آواز ھای دسامpulmonary در نھایت انسی مسافھ بین الضلعی دوم طرف چپ؛ و 
  آواز ھای دسامaortic در نھایت انسی مسافھ بین الضلعی دوم طرف راست شنیده میشود. 

 

  Lung Soundsشنیدن آواز هاي ریوي یا 
  . محل گذاشتن ستیتوسکوپ برای شنیده شدن آواز از قسمتھای مختلف ششھا، در تصویر زیر نشان داده شده است
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Axillary Folds 
 Anterior axillary fold : توسط کنار سفلی عضلھpectoralis major ھ . ساختھ میشود زمانیکھ از مریض خواھش شود ک

 .برجستھ معلوم میشود fold، این کف دست خود را محکم باالی ران خود فشار دھد
 Posterior axillary fold : ر عضلھ ار سفلی عضلھ latissimus dorsiتوسط وت دور کن ر ب ن وت ھ ای  teres major، زمانیک

 . میچرخد، ساختھ میشود

 Posterior Chest Wallجدار خلفی صدر یا 

 Spinous process  ھای فقرات صدری در خلف باالیmidline  میباشندقابل جس . 
  ھرگاه انگشت اشاره را باالی جلدmidline  ،ایین بکشیم وانیم nuchal grooveدر وجھ خلفی گردن بطرف پ دا کرده میت . را پی

. نیز مشھور است vertebra prominensمیباشد کھ بنام  C7فقره  spineکھ جس میگردد، عبارت از  spine processاولین 
Spine  ھای فقراتC1-C6  توسط یک لیگامنت بزرگ بنامligamentum nuchae پوش شده اند  .  

  پایینتر ازین سویھspine process  ھای فقرات صدری بشکلoverlapped وک . باالی یکدیگر قرار دارند ھ ن قابل ذکر است ک
spine یک فقره صدری، در خلف جسم فقره مابعد آن قرار دارد . 

  استخوانscapula  ام ی  shoulder bladeکھ بن وی جدار خلف ی خود در قسمت عل وار و مثلث ا ساختمان ھم اد میگردد، ب ز ی نی
ره  spineزاویھ علوی این استخوان در برابر . صدر قابل دید میباشد رار دارد T2فق ت تحت  ؛Spine of scapula. ق ز موقعی نی

ر سویھ  scapulaھ سفلی زاوی. قرار دارد T3فقره  spineبسویھ  root of the spineالجلدی داشتھ و  ره  spineدر براب  T7فق
 . موقعیت دارد

 Lines of Orientationخطوط شاخص صدر یا 

ً جھت تعیین موقعیت ھا روی جدار ھای قدامی و خلفی صدر، استفاده میشوند   :این خطوط عبارتند از. خطوط فرضی اند کھ بعضا
 Mid- sternal line:  باالی خط متوسط بدن قرار داشتھ و استخوانsternum را بدو نیمھ مساوی راست و چپ تقسیم میکند؛ 
 Mid- clavicular line:  از نقطھ متوسط استخوانclavicle بطرف پایین امتداد مییابد؛ ً  آغاز گردیده عمودا
 Anterior axillary line:  ازanterior axillary fold بطرف پایین امتداد مییابد؛ ً  عمودا
 Posterior axillary line:  ازposterior axillary fold بطرف پایین امتداد مییابد؛ ً  عمودا
 Mid- axillay line:  ین ایین  posterior axillary foldsو  anteriorاز نقطھ متوسط فاصلھ ب ً بطرف پ ودا ده عم آغاز گردی

 امتداد مییابد؛ و
 Scapular line:  کھ از زاویھ سفلیscapula  د داد مییاب ایین امت ً در جدار خلفی صدر بطرف پ ودا ده عم ھ وجھ (آغاز گردی البت

  .).انسی بازو ھای شخص باید در تماس بجدار ھای صدر قرار داشتھ باشند
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  معرفی بطن
  استوانھ ای شکل بوده ازحدود سفلی صدر تا حدود علوی حوصلھ و ً  .، امتداد مییابدlower limbبطن یک جوف تقریبا
  فوحھ علوی بطن توسطinferior thoracic aperture افراگم مسدود شده است جدار سفلی بطن در . ساختھ شده و بوسیلھ دی

pelvic inlet  بھ امتداد جدار ھای حوصلھ قرار میگیرد . 
  در یک بررسیsuperficial حدود سفلی جدار بطن توسط حدود علوی ،lower limbs ساختھ میشود . 
  ا ن ی وف بط ط  abdominal cavityج ھ توس ام  abdominal wallsک زرگ بن وف ب ک ج اوی ی ت، ح ده اس د گردی تحدی

peritoneal cavity  میباشد کھ باpelvic cavity آزادانھ ارتباط بر قرار میسازد. 
  ا ی ی ر در  abdominal visceraاحشای بطن یلھ میزانتی ا بوس م در  peritoneal cavityی ا ھ د؛ وی رار دارن ق ق ورت معل بص

 .  اسکلیتی بطن موقعیت گرفتھ اند -و جدار ھای عضلی peritoneal cavityفاصلھ بین 
 احشای بطن شامل ساختمانھای زیر میگردند: 

  
  انکراس، و کیسھ ده، روده ھای کوچک و بزرگ، جگر، پ ت سفلی مری، مع د نھای اعضای عمده سیستم ھاضمھ؛ مانن

 صفرا؛
  طحال یاspleen؛ 
 اعضای سیستم بولی؛ گرده ھا و حالب ھا؛ 
  غدوات فوق الکلیھ یاsuprarenal glands؛ و 
 رگھای بزرگ خون و شعبات بزرگ عصبی. 

 

 Functions of the Abdomenوظایف بطن یا 

 محافظت احشاي مهم سیستمهاي هضمی، بولی و طحال؛ .1

 
  رار داشتھ و افراگم ق ھ ھای دی زرگ در تحت قب ده، طحال، و قسمتی از روده ھای ب قسمت اعظم جگر، کیسھ صفرا، مع

بدین صورت احشای بطنی نامبرده توسط جدار ھای قفس صدری محافظت . میرسند costal marginدرعلوی باالتر از 
  .میگردند

 قطب ھای علوی گرده نیز در تحت اضالع پایین قرار گرفتھ توسط آنھا محافظت میشوند . 
 ت و احشای بطنی کھ در تحت قبھ ھای دیافراگم قرار نداشتھ پایینتر ازان موقعیت دارند؛ توسط جدار ھای عضلی بطن ت ثبی

 .محافظت میگردند
 

 سهم فعال داشتن در پروسه تنفس؛ .2
 

  عضالت موجود در جدارھای بطن در ھنگامinspiration  استرخا نموده زمینھ را برای وسیع شدن جوف صدر، و بیجا
 . ، مساعد میسازند)در وقت تقلص دیافراگم(شدن احشای بطنی بطرف پایین 

PART SIX 

THE ABDOMEN 
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  ن عضالت در ھنگام گ  expirationبرعکس ای افراگم، و بانتیجھ تن ھ ھای دی تن قب د رف رای بلن ھ را ب وده زمین تقلص نم
 .شدن دوباره جوف صدر، مساعد میسازند

ک  یلھ ی د بوس ده ان ی گردی رق تنفس ھ وارد ط ی را ک ام اجنب وده، اجس ص نم ھ تقل رفھ و عطس ت س ن در وق الت بط ھ عض چنانچ
forced expiration بخارج میرانند.  

  

 ؛intra- abdominal pressureبوجود آوردن تغییرات در فشار داخل بطنی یا  .3

 
  زایش فشار ت باشد؛ تقلص عضالت جدار ھای بطن بصورت دراماتیک سبب اف زمانیکھ دیافراگم  در موقعیت خود ثاب

 .در ینوقت با مسدود ساختن مجرای حنجره، ھوا در ششھا احتباس میکنند. داخل بطنی میشوند
  کمک میکند) در زمان والدت(رفتن فشار داخل بطن در تخلیھ احشای حوصلی مانند مثانھ، ریکتم، و رحم بلند. 

 

 Component partsاجزاي سازنده بطن یا 

 Wallsجدار ها یا 

 در تشکل جدار بطن استخوانھا نیز رول دارند، ولی بصورت عمده جدارھای بطنی بوسیلھ عضالت ساختھ شده است . 
 ی کھ در تشکل جدار بطن سھم میگیرند عبارتند ازاستخوانھای: 

  
  پنج فقرهlumbar و دیسک ھای بین الفقری شان؛ 
  قسمتھای متوسع علویhip bones و بھردو طرف؛ 
  مول در بش س ص فلی قف مت س تخوانھای قس ازدھم، و costal marginاس لع ی ت ض م، نھای لع دوازدھ  xiphoid، ض

process. 
 

  توسط عضالت زیر ساختھ میشودقسمت متباقی جدار بطن: 
  
  رات عضالت ر از ستون فق ت  iliacus، و quadratus lumborum ،psoas majorوحشی ت ی بطن را تقوی جدار خلف

ات  ھ نھای ند؛ در حالیک الت  distalمیبخش رین  thighدر  iliacusو  psoasعض ده و مھمت ل ش ل  flexorداخ ای مفص ھ
 فخذی بشمار میروند؛-حرقفی

 ا عضالت . نواحی وحشی جدار بطن بطور عمده از سھ طبقھ عضلی ساختھ شده است الن مشابھی ب ھ در پ ن عضالت ک ای
intercostal  الت د از عض د؛ عبارتن رار دارن در ق  externalو  transverse abdominis ،internal obliqueص

oblique. 
  ین ام  segmented muscleط یک و حوصلھ ، توس inferior thoracic wallدر قدام فاصلھ ب  rectus abdominisبن

 . پر میگردد midlineبھردو طرف 
 

  جدار ھای قدامی، وحشی و خلفی بطن بھ کمک یک صفاق ضخیم در خلف، وaponeurose  ،ھای عضالت جدار وحشی بطن
 . بھ امتداد یکدیگر قرار گرفتھ اند

 ف ا ھ ضخامت آن در قسمتھای مختل فاقی دیگر ک ھ ص ای یک طبق ھ جدار ھ وانی ک دار بطن را از پریت اوت میباشد، ج م متف ز ھ
abdominal cavity  را فرش نموده است)parietal peritoneum(جدا میسازد ، . 
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 Abdominal Cavityجوف بطن یا 

   ازک دامی بطن بوسیلھ صفحات ن ً از جدار ق ما ی و قس ھ از جدار خلف در قسمت متوسط جوف بطن؛ تیوب ھضمی دیده میشود ک
 :میزانتیر در مجموع بدو موقعیت زیر قرار میداشتھ باشد. ؛ بصورت معلق قرار دارد mesenteriesنسجی بنام 

 

 یا  میزانتیر قدامیventral mesentery  برای قسمتھایproximal تیوب ھضمی؛ و 
 یا  میزانتیر خلفیdorsal mesentery  کھ در تمام طول سیستمgastrointestinal قابل دید میباشد .   

 
  د ھ آن اتصال دارد، نامگذاری میشوند؛ مانن ھ ب ھ عضوی ک ر نظر ب ، transverse mesocoloneقسمتھای مختلف ھر میزانتی

meso-apendix و غیره. 
  مثل گرده ھا، از جدار بطن بوسیلھ میزانتیر آویزان نبوده بلکھ در تماس با جدار ھای بطن موقعیت دارنداحشای مھم بطنی. 
  ا وان ی یلھ پریت ن بوس وف بط ت peritoneumج ده اس رش ش ھ . ف ک طبق وان از ی ای پریت وم غش  supportiveو میزوتیلی

connective tissue ورا و پریکارد در ا پل اد ب وان از روی جدار ھای بطن . صدر دارد ساختھ شده مشابھت زی زمانیکھ پریت
رد ی از جدار بطن سھم میگی زان شدن احشای بطن ر را ساختھ و در آوی د، قسمتی از میزانتی دو . دوباره انعکاس میکن وان ب پریت

 :بخش قرار زیر تقسیم میگردد
  

 Parietal peritoneum ینماید؛ ویا پریتوان جداری کھ وجھ عمیق جدار ھای بطن را فرش م 
 Visceral peritoneum یا پریتوان حشوی کھ سطح خارجی احشای معلق از جدار ھای بطنی را پوش میکند . 

 
  در حالت نارمل احشای بطنیabdominal cavity  پر نموده و ً ا  peritoneal cavityرا کامال الی ی ً بشکل یک جوف خی صرفا

potential space ی و پریتوان جداری روی یکدیگر بھ آسانی حرکت نموده و توسط چند قطره یعنی پریتوان حشو. باقی میماند
 .از اصطکاک شان جلوگیری بعمل میاید peritoneal fluidمایع سیروزی بنام 

  بدو گروه ً  :تقسیم کرده میتوانیم retroperitonealو  intraperitonealاحشای بطنی را مجموعا
  

  احشای داخل پریتوانی یاintraperitoneal structures  ر رده ھای میزانتی ھ بواسطھ پ د ک عبارت از ساختمانھایی ان
 ؛gastrointestinal systemاز جدار ھای بطن بحالت تعلیق قرار داشتھ باشند؛ مانند اعضای 

  ا وانی ی ف پریت ای خل ر در retroperitoneal structuresاحش ط میزانتی ھ توس د ک اختمانھایی ان ارت از س  عب
abdominal cavity  ا و د گرده ھ د؛ مانن رار میگیرن داری و جدار بطن ق وان ج ین پریت وده بلکھ در فاصلھ ب ق نب معل

 .حالب ھا
  

  اقی ت ب ز در عین موقعی وده و در اشخاص کاھل نی وان جداری و جدار بطن انکشاف نم گرده ھا و حالب ھا در فاصلھ بین پریت
 .میمانند

  وده و از جدار بطن ر ب بعضی از اعضا مانند قسمتی از روده ھای کوچک و روده ھای بزرگ در جریان انکشاف دارای میزانتی
 .قرار میگیرند retroperitonealمعلق میباشند؛ مگر بمرور زمان بھ جدار بطن التصاق پیدا کرده و در موقعیت 

 

 Inferior thoracic apertureفوحه سفلی صدر یا 

 فوحھ کھ بنام  اینthoracic outlet  نیز یاد میگردد، بحیثsuperior abdominal aperture  ای ز ایف وی بطن نی یا فوحھ عل
ً در مبحث صدر توضیح گردیده است. وظیفھ میکند  .حدود این فوحھ قبال

  



200 
 

 Diaphragmدیافراگم یا 

 دطوریکھ میدانیم این پرده جوف صدر و جوف بطن را از یکدیگر جدا میساز . 
  دورادور افراگم ب ره  inferior thoracic apertureدی ا سویھ فق ی آن ت در طرف راست؛ و  L3ارتکاز داشتھ و ارتکازات خلف

 . در طرف چپ میرسد L2سویھ فقره 
  چونattachment  خلفی نسبت بھattachment  ده در افراگم یکی از اجزای عم رار دارد، دی ایینتر ق ب پ ھای قدامی آن بمرات

 .شمرده شده و با احشای متعدد بطنی مجاروت میرساند posterior abdominal wallتشکل 
 

 Pelvic inletفوحه دخولی حوصله یا 

  درpelvic inletرد رار میگی . ، جدار ھای بطن بھ امتداد جدار ھای حوصلھ، و جوف بطن بھ امتداد جوف حوصلھ در سفلی آن ق
Pelvic inlet یک فوحھ استخوانی بوده حدود آن: 

  
  در خلف توسطsacrum؛ 
  در قدام توسطpubic symphysis ؛ و 
  در جوانب توسط لبھ برجستھ کھ در وجھ داخلیhip bone قرار دارد؛ ساختھ میشود. 

 
  ا ا  pelvic cavityجوف حوصلھ ی داد جوف بطن ی ھ امت ودی ب الن عم وده بلکھ بطرف  abdominal cavityدر عین پ ع نب واق

 . خلف  جوف بطن قرار دارد، و فوحھ دخولی آن نیز بطرف قدام و کمی بھ علوی متوجھ میباشد
 

  مشخصات کلیدي
  طرز تنظیم احشاي بطنی در اشخاص کاهل

 اره مراح ل انکشافی برای اینکھ چگونگی قرار گرفتن احشای بطن را بھتر درک بتوانیم، نخست یک مقدار معلومات ابتدایی در ب
gastrointestinal tract الزم داریم: 

  
 Gastrointestinal tract  در مراحل ابتدایی حیات بشکل طوالنی درbody cavity  ا جدار ھای محیط رار داشتھ ب ق

 .بمراتب کوچکتر در ارتباط میباشد ventral mesenteryبزرگ، و یک  dorsal mesenteryخود بواسطھ یک 
  ھردوventral & dorsal mesenteries در علوی باالی دیافراگم ارتکاز میکنند. 
  ام مت بن ھ قس کل از س ت متش ن وق ا دری وب روده ھ ً  hindgut، و   foregut، midgutتی وال دریج ط ھ بت د ک میباش

دور میگردد ا جدار ھای . انکشاف کرده و قسمتھای مشخص آن معروض بھ ت ر شان ب سپس بعضی از احشا و میزانتی
ھ در  fusedرت ثانوی ملتصق گردیده بدن بصو میشوند؛ و بھمین ترتیب آھستھ آھستھ احشای بطنی بشکل عادی خود ک

 . یک شخص کاھل قابل دریافت میباشد، در میایند
Development of the foregut 

  از ً دا اختمانھاییکھ بع ت  foregutس امل نھای د؛ ش ئت میکنن متھای  distalنش ده، و قس ری، مع ند proximalم ر میباش . اثناعش
Forgut  یگانھ قسمتgut tube  است کھ توسط ھردو میزانتیرventral  وdorsal از جدار ھای بطن معلق میباشد . 

  یک برآمدگی بشکل یکdiverticulum از جدار قدامی ،foregut  نشئت کرده و درventral mesentery ن . داخل میشود ای
diverticulum بھ جگر، کیسھ صف ً  .پانکراس تبدیل میگردد ventralرا و باالخره قسمت بعدا
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  ز از ر نی دگی دیگ ک برآم کل ی ین ش رده وارد foregutبع ئت ک مت   dorsal mesenteryنش ً قس دا ھ بع ردد، ک  dorsalمیگ
انکراس ازان ساختھ میشود ا . پ ین  spleenطحال ی ھ ب دایی، در  body wallدر ناحی ده ابت انکشاف  dorsal mesenteryو مع

 .مینماید
  معده در زمان انکشاف درforegut ن عمل ا  dorsal mesentery، مطابق جھت عقرب ساعت تدور مینماید، در نتیجھ ای ھ ب ک

د ن پروسھ قسمتی از . معده در ارتباط بوده حاوی طحال نیز میباشد، بطرف چپ حرکت نموده و وسعت کسب میکن ان ای در جری
ان؛ . میگردد fusedه و چسپید body wallمیزانتیر با طرف چپ  ا  duodenumدر عین زم آن  dorsal mesenteryیکجا ب

 . میشوند fusedو قسمت قابل مالحظھ ای از طحال، بطرف راست چرخیده و با جدار بدن 
  فضای داخلDorsal mesentery  رار اط برق کھ شکل یک پوقانھ را داشتھ حاوی معده نیز میباشد، توسط یک فوحھ بخارج ارتب

دن،  fusionیاد میگردد؛ در نتیجھ  epiploic foramenیا  omental foramenاین فوحھ کھ بنام . ازدمیس اثناعشر بھ جدار ب
 . وجھ علوی جگر با دیافراگم؛ تنگ ساختھ میشود fusionقرار دارد، و  ventral mesenteryنموی کتلوی جگر کھ در 

  قسمتی ازabdominal cavity  ھ در ضخامت ام  dorsal mesenteryک رار دارد، بن ده ق  omentalمتوسع، و در خلف مع
bursa   یاlesser sac قسمت متباقی . یاد میگرددperitoneal cavity  کھ بنامgreater sac  نیز یاد میشود، توسطomental 

foramen ) کھ در سفلی کنار آزادventral mesentery با ) قرار داردlesser sac ارتباط برقرار میسازد. 
  قسمتی ازdorsal mesentery  ھ قسمتی از ھ دو  lesser sacک زرگ میشود؛ درنتیج دریج بطرف سفلی ب ز میسازد، بت را نی

دیگر  ا ھم د ب یش  greater omentumشده و  fusedصفحھ میزانتیر کھ در برابر یکدیگر قرار میگیرن ھ شکل پ را میسازند ک
ھ روی احشای دیگر موجود در جوف  Greater omentum. بند را بیاد میاورد داد یافت ده بطرف سفلی امت ر مع ای کبی از انحن

رد رار میگی ود . بطن ق ده میش ھ دی اختمانی ک تین س اییم، نخس از نم ی ب ات جراح ت اجرای عملی وف بطن را جھ ھ ج ھ زمانیک البت
 .میباشد greater omentumعبارت از 

Development of the midgut 
 از ساختما ً پروکسیمل  2/3اثناعشر، جیجینوم، الیوم، کولون صاعده، و  distalقسمت   نشئت میکنند؛ شامل midgutنھاییکھ بعدا

 .نمو میکند umbilicusکوچک بطرف قدام متبارز شده و بطرف  yolk sacیک  midgutاز . کولون مستعرض میباشد
  نموی سریعgastrointestinal system  ک ھ ی وپ سبب میگردد ک  abdominal cavityاز  herniationبشکل  midgutل

وپ  yolk sacبمرور زمان وقتیکھ سایز بدن بزرگتر شده و ارتباط با . گردد umbilical cordبروز نموده وارد  قطع میگردد، ل
midgut وپ . نیز دوباره بھ جوف بطن برمیگردد ت ل ن پروسھ ھردو نھای دور محور مرکزی م midgutدر جریان ای شترک ب

ھ سیکم  وپ ک ن ل وده و قسمتی ازی دور نم ا  شان، در جھت خالف عقرب ساعت ت را میسازد، در قسمت سفلی طرف  cecumی
 .راست جوف بطن نزول میکند

  ت د؛ در حالیکھ  intraperitonealسیکم در موقعی اقی میمان دن  ascending colonخود ب دار ب ا ج کل  fusedب ده و بش گردی
ام  dorsal mesenteryتوسط  Transverse colon. میشود retroperitonealثانوی  ھ بن  transverse mesocolonخود ک

ن  transverse colonروی  Greater omentum. یاد میشود، از جدار بطن معلق میماند ا ای ً ب را زوی آن را پوشانیده اکث و می
 . میشود fusedساختمانھا 

Development of hindgut 
  از ً دا ھ بع د، شامل  hindgutساختمانھایی ک  transverse colon ،descending colon ،sigmoidدیستال  1/3نشئت میکنن

colonو قسمت علوی ریکتم میباشند ،. 
  یمل متھای پروکس ازند hindgutقس گمویید را میس ون س ھ و کول ون نازل ده و کول پ چرخی و  Colon descending. بطرف چ

dorsal mesentery  ان با جدار بدنfused  میگردد؛ در حالیکھ کولون سگمویید بشکلintraperitoneal د اقی میمان . خود ب
 .بھ ریکتم امتداد مییابد S3عبور کرده و در سویھ فقری  pelvic inletکولون سگمویید از 
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  :بطن و اعصاب بین الضلعی قفس صدریپوست و عضالت جدار قدامی وحشی 

ائین سضلعی اء قسمت ھای جنبی ناز انحT12الی  7Tاعصاب نخاعی صدری شعبات قدامی  ی یبھ طرف پ ار خلف ور از کن ا عب ر کرده و ب

، پوست و عضالت جدار بطن را عصب دھی T12لضلعی و عصب تحت ا T11آتا T 7علی ضاعصاب بین ال. بھ جدار بطن داخل میشوند

ً اعصاب . می کند   . را تامین می کند Xiphoidاحیھ اعصاب جلدی پوست ن T6و  T5عالوتا

  . صورت می گیرد L1ی و فوق عانھ توسط عصب غبنعصب دھی پوست و عضالت ناحیھ م

  ):ک ناحیھ ضعیف در جدار قدامی بطنی) Groin) (انرکشالھ ( 

دگ -در طی تکامل زول می کنن ان و و در حف. وناد ھا در ھر دو جنس از ناحیھ ابتدائی شکل گیری از جدار خلفی بطن ن ره حوصلھ در زن

  . ن در مردان قرار می گیردفدر س

ام  ھ ن ک از گوناد Gubernaculumقبل از نزول یک طناب نسجی ب دامی بطن قطب سفلی ھر ی ور از جدار ق د از عب ابع ھ کیسھ  ھ را ب

ام. در جنس مونث وصل می کنند) labium Major(بیضھ ابتدائی درجنس مذکر و لب ھای بزرگ  ارزه بن از  Vaginal Process -یک ب

  . ھر دو طرف نزول می کند Labium Majorحفره پریتوانی یکجا با صفحات عضالتی جدار قدامی بطن در طول گوبرناکولوم بھ داخل 

ور غکانال م ی عب رد Vaginal Procesبنی ساختمان است کھ در پ دامی بطن شکل می گی ھ ای  cordSpermatic.از جدار ق عضوی لول

ین بیضھ و کیسھ شکل است کھ بھ دنبال پشرفت صفحات جدار بطن بھ داخل  ھ ب ام ساختمان ھای است ک وی تم ھ و محت بیضھ شکل گرفت

ً بھ ناحیھ در داخل حفره حوصلھ نزول کرده و ھرگز از جدار قدامی بطن عبور نمی کندھا مدر جنس مونث گوناد. بطن قرار دارد   . ستقیما

  . ی رباط مدور رحمی است کھ از گوبر ناکولوم مشتق میشودغبنا ساختمان اصلی عبور کننده از کانال مبناء تنھ

ھ م ذکر ناحی ث و م ی غدر ھردو جنس مون ق ) Inguinal Area(بن روز فت د و محل ب ی میباش عیف جدار بطن تھ  inguinalبخش ض پنداش

  . میشود

  

  . بدن را بھ دو قسمت تقسیم می کند L1بوده  کھ با عبور از بخش سفلی  یک پالن افقی Trans Pyloricپالن ):L1(سطح مھره 

A- در نقطھ حیا ً را در ھردو طرف در ضلعی و کنار . واقع شده است Symphysis Pubicaو  Jugular Notchی تاین پالن تقریبا

 . لعی نھم قطع می کندغضروف ضسویھ 

B-  این پالن ازمحل اتصال معده با اثنا عشر)Doudenum ( در سمت راست جسم ً  . قرار دارد L1عبور می کند کھ دقیقا

C - این پالن از جسم پانکراس می گذرد . 

D -  این پالن از نزدیکی ثره)hilum (ھ راست . ھر دو کلیھ نیز می گذرد االتر از کلی ھ چپ کمی ب االتر از کلی اینکھ کلیھ چپ کمی ب

  . در این پالن از قسمت پائینی ثره کلیھ چپ و قسمت باالئی ثره کلیھ راست عبور می کند ناً بقرار گرفتھ است 

ده ی جدا شده و  : خون رسانی سیستم ھضمی و ضمایم آن توسط سھ شرائین عم دامی ابھر بطن رد از وجھ ق زرگ و منف سھ شاخھ ب

  . را خون میرساند) صفراو کیسھ  -پانکراسی –کبد (قسمت بطنی سیستم ھضمی و تمام ساختمان ھا را 

دات . این شر این از میزانتر ھای قدامی و خلفی عبور کرده و بھ این ضمائم سیستم ھضمی میرسند ن شرائین طحال و عق ان ای م چن ھ

  :این شرائین عبارت اند از. لمفاوی را کھ در پرده ھای مزانتر تکامل می کنند، نیز اروأ میکند
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1- Ceiliac Artery :-  

  . را ارواء می کند for gutو )  L1درسرحد علوی فقره (می گیرد  أنشماز ابھر بطنی 

2- Sup Mesenteric Artery:- 

 . را ارواء می کند Midgutمی گیرد و  منشأ L1از ابھر بطنی در سرحد سفلی فقره 

3- Inf. Mesentenic Artery :-  از ابھر بطنی در سویھ فقرهL1 می گیرد منشأhind Gut واء می کندرا ار . 

جوف سفلی اورید . ھا ، بھ دھلیز راست قلب میریزد یھخون برگشتھ بھ قلب از تمام اعضاء بدن بھ جز ر: شنت ھای وریدی چپ بھ راست

)Perineum (و اندام ھای سفلی را جمع آوری می کند .  

  . عبور می کند T8ز را سویھ فقره مرکزی حجاب حاج)  tendon(این ورید در سمت راست ستون فقرات قرار دارد و از و تر 

د I.V.Cوعیھ ھای بزرگ از خط وسط عبور نموده و خون وریدی سمت چپ بدن را بھ ورید رجوف سفلیایک تعداد از  ن  .تخلیھ می کن ای

  :ورید ھا قرار ذیل اند

 .کندگوناد سمت چپ را جمع آوری می کھ خون وریدی کلیھ چپ و  -) :Lt. rental vein(ورید کلیوی چپ  -1

2- Lt- Common iliac Vein:-  

د ماز خط وسط عبور نموده در سمت راست با ورید  دی I.V.Cجوف سفلیاشابھ خود یکجا شده و وری د ھا خون وری ن وری را میسازد ای

  . حوصلھ، عجان، اطراف سفلی و قسمت ھای از جدار بطنی را جمع آوری می کند

3- Lt. lumbar Veins:-و سمت چپ جدار خلفی بطن را جمع آوری می کند روریدی کم بعد از عبور از خط و سط خون. 

ی سیستم ھضمی و: عبور تمامی خون وریدی سیستم ھضمی از کبد ک  طحالخون وریدی قسمت ھای بطن ب از از ی ھ قل ل از رسیدن ب قب

  . وعیھ ثانوی در کبد می گذردابستر 

انکراس، کیسھ ص دی طرق ھضمی، پ دفخون وری ق وری ال از طری اب کب را و کم د ب ام وری زرگ بن ھ )  Hepatic portal vein(ی دب ب

وب  بدقسمت تحتانی ک ھ داخل جی ا خون را ب ھ دو شاخھ تقسیم شده ت د یک شریان ب ی دھای کب) Sinusoids(میرسد در اینجا ورید ھمانن

  . توزیع نماید

د ) short-hepatic veins(ی دتوسط یک تعداد از ورید ھای کوچک کب Sinusoidsخون بعد از  جوف سفلی اجمع آوری شده و در وری

)I.V.C (بھ دھلیز راست قلب میرود. تخلیھ می گردد ً   .و بعدا

:Port caval anastomosis مھم ترین ارتباطات سیتم ھای باب)portal ( و رجوف)caval ( ی از نظر کلینیکی در دو نھایت قسمت بطن

  : سیستم ھضمی قرار دارند

 ول نھایت سفلی مری حدر  -1

 :)Rectum(اء مستقیم عدرحول قسمت سفلی ام -2

ا ) Degenerate(تحالھ سورید ھای کوچک یکجا با ورید ثروی معروض بھ ا دی(وی روی کب اط دای م دیگری ) رب آناستوموز مھ

  .رباط گرد، ثره را در جدار قدامی بطن بھ شعبھ ورید باب وصل می کند .میباشند porta caralسیتسم 

   -:با ھم در ارتباط اند عبارتند از porta cavalسایر نواحی سیتسم 

 . مستقیم با حجاب حاجز قرار می گیرد سناحیھ کھ کبد در تما -1
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 . ی بطن قرار می گیردفناحیھ کھ جدار طرق ھضمی در تماس مستقیم با جدار خل -2

 ). قسمت زیادی پانکراس در خلف پریتوان قرار دارد(سطح خلفی پانکراس  -3

ی سیستم ھضمی را تحت : انسداد ورید باب کبدی یا مجاری وعائی داخل کبدی این انسداد میتواند طریقھ بازگشت وریدی قسمت ھای بطن

ً . تاثیر قرار دھد ن امر سبب می شود  porta cavalوعیھ ھای ارتباط دھنده سیستم ابعدا ھ ای می توانند بھ تعداد قابل توجھ بزرگ گردند ک

  . تخلیھ شده و در نھایت بھ قلب باز گردد Cavalبھ سیستم  دستم باب بدون عبور از کبخون جاری در سی

ھ وممی تواند ) portal hypertension(فشار خون باب  رنجر ب ام ی ده بن ک پدی ان ی م چن  Capute medusaس ھای مری، بواسیر و ھ

  . ح جدار بطن مشاھده می گرددمنشصب می شوند و در سط یره بھ طور شعاعثشود کھ در آن ورید ھای اطراف 

ً  Prevertebralتعصیب احشاء بطنی از شبکھ : PreVertebralتعصیب احشأ بطنی توسط شبکھ بزرگ  دتا ھ عم بزرگ تامین می گردد ک

  . در سطوح قدامی و وحشی ابھر قرار گرفتھ است

 . میباشداحشائی  lشامل اعصاب سمپاتیک، پارا سمپاتیک و اعصاب حسی   Prevertebralشبکھ 

 . شاء می گیردمن5L2-L (Spinal cord(اعصاب سمپاتیک از سویھ  -1

 . شاء می گیردمنL2-L4Spinal cordاعصاب پارا سمپاتیک از عصب واگوس و سویھ  -2

ً با طرق حرکی ھمراه ھستند -3  . اعصاب حسی احشائی عموما

جدار ھای عضلی آن جوف بزرگی . سینھ قرار داردبطن قسمت از تنھ است کھ در تحت قفس Regional Anatomy:اناتومی موضعی یا

  .محاط شده است) pelvicinlet(را در برگرفتھ است کھ از باال توسط حجاب حاجز و از پائین توسط فوحھ دخولی حوصلھ ) جوف بطنی(

  . ار می گیردگسترش یابد و در پائین در امتداد جوف حوصلھ قرالضلعی جوف بطنی می تواند از باال الی فاصلھ چھارم بین 

:Topography ھ ی ب اری ھای بطن ی و درد ھای ناشنی از بیم ان ھای بطن ت ارگ تقسیم بندی ھای توپوگرافیک بھ منظور توصیف موقعی

ً دو نوع طرح تقسیم بندی بھ کار گرفتھ میشود. کار میرود   .غالبا

 ) four – Quadrant(چھار قسمتی ) روش(الگوی  -1

 ) nine region(چھار قسمتی ) روش(الگوی  -2

   -:نخست روش چھار قسمتی را تحت مطالعھ قرار میدھیم

ھ را میسازد L3- L4ک بین افقری یسه و دثردر این روش یک پالن متعرض از قسمت  ار ناحی انی راست،  .عبور کرده چھ ع فوق ی رب یعن

  .ربع فوقانی چپ، ربع سفلی راست و ربع سفلی چپ

  . اساسی دو پالن عمودی و دو پالن افقی صورت می گیردبر: قسمتی 9روش 

م و  ضروف ضعلیلعی بوده کھ در قدام از سرحد سفلی غضکھ در تحت کنار ھای ) Subcostal Plane(پالن افقی علوی یا  .1 دھ

 .گذرد L3در خلف از جسم فقره 

  -):intertubercular Plane(پالن افقی سفلی یا  .2

  .عبور می کند L5از ناحیھ جسم فقره . را با ھم وصل می کند) iliac crest(این پالن توبر کل ھای 

انی حد فاصل  .3  Pubicaو  Ant, sup iliac spineپالن ھای عمودی کھ از نقطھ میانی تر قوه شروع شده و در پائین از نقطھ می

Sympysis می گذرد . 
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  یوم چپراندیوم راست ناحیھ اپی گستریک و ھاپوکرناحیھ ھائپوکاند -:در بخش علوی

  . چپ  inguinalو ناحیھ Pubicراست، ناحیھ  inguinalناحیھ  -:در بخش سفلی

  . ناحیھ فالنک راست، ناحیھ ثره و ناحیھ فالنک چپ -:در بخش وسطی
  

  :Abdominal Wallجدار بطن 

   -:این قرار ذیل محصور شده است. ر می کندتجدار بطن یک ناحیھ گسترده  را س

 .لعیضو کنار  Xiphoid – Processدر علوی توسط  -1

 . در خلف توسط ستون فقرات -2

 . در سفلی توسط بخش ھای فوقانی استخوان ھای حوصلھ -3

 یھ ھای ای جدار عبارت اند از ال:-  

 ) انساج تحت جلدی= (  Superficial Faciaجلد   -1

 ھای عمق آنھا Fasciaعضالت ھمراه با  -2

3- Extraperitonia Facia 

 .پریتوان جداری -4

1- Super Fiscial Fasica: 

ً مشابھ بھ فبوده، این الیھ من) Connective Tissue(یک الیھ از انساج منضم  دن حھای سط Fasciaرد معموال واحی ب ی سایر ن

  . بوده و در امتداد آنھا میباشد

   -:ھر چند این فاسیاء در قسمت تحتانی جدار قدامی بطن کھ در زیر ناف قرار دارد از دو الیھ تشکیل شده است

 ی حالیھ چربی سط -1

  الیھ غشائی عمیق -2

  -):Superficial Fatty- Layer(الیه سطعی چربی  - 1

ام الاین  اد شده دارای ش) comperis Fascia(یھ بن ز ی ری داردحنی وده و ضمامت متغی ن . م ب اط الای ھ در محل رب داد  inguinalی در امت

  .قرار می گیرد) perineum(ی ران و ناحیھ عجان حسطی فاسیا

  یا مییھ الت تناسلی را نیزالدر جنس مذکر این ا فاس د ب ی خود را از دست بدھ د از اینکھ چرب ق یکجا یالپوشاند و بع یھ عمی

ھ مخصوص ا Scrotomاخل و بھ د) فیوز میشود(شده  اادامھ پیدا کرده کھ در آنجا یک الی ف عضالت ملساء را میسازد لی

 . یاد می گردد) Dartos Facia(کھ بنام 

 اما در جنس مونث اینFascia  چربی خود را تایک اندازه حفظ نمودهLabia Major را تشکیل میدھد . 
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  -):Deep Layer(الیه عمیق  - 2

دارد FasciaScarpaisبنام  ی ن ھ و درست . نیز یاد شده، نازک وغشائی بوده و چربی کمی و یا ھم چرب داد یافت ھ سمت ران امت در سفلی ب

  . اتصال محکم دارد Linea – Albaخط متوسط با در .  گردد میفیوز) Fascia Lata(ران  Fasciaبا  inguinalدر تحت رباط 

  . ی الت تناسلی را می سازدحسط Fasciaی یکجا می گردد و حیھ سطدر مردان این الیھ با ستر نمودن الت تناسلی با ال

   -:ج گروپ عضالت در جدار قدامی وحشی بطن موجود استنپ:Muscle-Ant, Latعضالت قدامی، وحشی یا  

ی وحشی آغاز شده و ب -1 اسھ عضلھ ھموار کھ ایساف شان از سمت خلف دام و خط متوسط الی ھ سمت ق ور ب ھ ا عب دیل ب ف شان تب

Aponeurosis این عضالت عبارت اند از. می گردد:-  

 External Oblique.  . 

 Internal Oblique 

 Transversus abdominis  

 . کھ ساختھ شده اند لذکرعضالت پھن فوق و اaponeurosisدوعضلھ عمودی دیگری نیز موجود است کھ از  -2

  . کنار ھم عملکرد ھای فزیولوژی متعددی را تامین می کنندھر عضلھ وظیفھ ویژه بخود را دارد اصا در مجموع این عضالت در 

ا حافظھ شاء را در داخل جوف بطنی حکھ ا. میباشد)  Flexible(این بھ قسم قرار می گیرند کھ جدار بطن محکم اما انوطاف پذیر  نموده آنھ

ظ شود را از ترضیفات نگھداری نموده و در وضعیت ایستاده باعث می گردد تا موقعیت احشاء در ن . برابر قوه جاذبھ حف ً تقلص ای ا عالوت

اال جوف صدفاستفراغ و عملیھ ذ -عضالت بھ روند سرفھ ھ طرف ب را حجاب حاجز شل شده را ب د زی ھ می ریر تنفس کمک می کن ی تیل

ً والدت طفل. کند   . وطغتبول و فصل ت -ھم چنان از تقلص این عضالت فشار داخل بطنی بلند میرود مثال
  

  : Flat. Muscleعضالت پهن 

1- External Oblique :-  

اف عضالتی آن از وحشی جدار بطن لیا. ی قرار داردحی ترین عضلھ از مجموعھ سھ عضلھ پھن بوده کھ درست در عمق فاسیا سطحسط

  . ط ستر می کندخط متوسرا تا آن قسمت قدامی جدار بطن  aponeuroticدر حالیکھ کھ قسمت . در مسیر تحتانی انسی سیر می کند

ا  دور ی ای م اط ھ لھ : Associated ligamentsرب وروز عض فلی اپون ار س رف مکن ر ط ارجی در ھ ل خ را  inguinal Ligamentای

ازد ده اپو. میس ت ش خیم و تقوی ار آزاد ض ن کن ان نای ارجی در می ایل خ لھ مس ی  Spine Ant و Sup iliacوروز عض  Pubicدر وحش

Tubercle رد ی گی رار م ری . در انسی ق کل گی ی را در ش ش مھم ھ نق د ک ی دھ کل م ی را ش ده و مجرائ ائین ش ود پ ر خ ھ زی ار ب ن کن ای

Inguinalcanal  ت انسی . ایفا می کند اف در نھای ھ Inguinal ligamentگسترش بیشتر الی ز بوجود می آورد ک اط دیگری را نی د رب چن

  : عبارت اند از

1- Lacunar – Ligameat ف در طول باط الیااز این ر بعدPectin Pubic  رباط 

 . یاد می گردد Cooperis Ligament  (Pectineal(دیگری را میسازد کھ بنام  -2
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  : Internal obliqueیا عضله مایل داخلی

ت ن اس ھ عضلھ پھ وع س ھ عضلھ دوم از مجم رار دارد ک ی ق ل داخل ارجی مای ل خ ق عضلھ مای ھ عضلھ . در عم ن عضلھ نظر ب ل ای مای

  .بھ سمت علوی انسی عبور می کند ف آن عمدتاً لیاخارجی کوچک و نازکتر بوده کھ ا

Transverse Abdominis ھ جھت ا:یا عضلھ متعرض بطن ادر عمق عضلھ مایل داخلی قرار دارد کھ با توجھ ب ن لی ھ ای ف عضالتی آن ب

ھ . نام خوانده شده است دام ب ھ ) Midline(خط وسطی در ھختم میشود ک aponeurosisاین عضلھ در ق دا می  Linea- Albaب اتصال پی

  .کنند
  

:Transrversalis Fascia   

ده فاسیا بطن ستھر یک از این سھ عضلھ پھن در وجوه قدامی و خلفی شان توسط یک الیھ س دتر کنن ر . ر شده ان ا غی ھ ھ ن الی ً ای وال معم

ین ) Tranvrerse Abdominis(قابل تشخیص بوده بجز از الیھ کھ در عمق عضلھ متعرض بطن  ھ ھم ر است ک قرار گرفتھ و مشخص ت

  .یاد می گردد transverse  Fasciaبنام 

ا عدر قدام از خط متوسط  .فاسیا است کھ جوف بطنی را ستر کرده و بھ داخل جوف حوصلھ ادامھ داردفاسیا متعرض ادامھ  ور کرده و ب ب

  . کھ در وجھ سفلی حجاب حاجز قرار دارد ادامھ پیدا می کندل یکجا می گردد و با فاسیا باقطرف م یفاسیا عرض
  

   -:عضالت عمودی گروپ قدامی وحشی جدار بطن عبارت اند از -):Vertical – Muscle(عضالت عمودي 

1- Rectus- Abdominis :- ھ در خط د ک یک عضلھ طویل پھن بوده کھ در طول جدار قدامی بطن قرار دارد یک جفت عضالت ان

 .از ھم مجزا شده اند Linea Albaوسط توسط 

  . لعی نازک و پھن می گرددضو نزدیک شده بھ کنار  Symphasis Pubicو با دور شدن از 

  -):Pyramidalis(ی ملھ ھرعض -1

قرار دارد کھ قاعده آن Rectus abdominisعضلھ کوچک و مثلثی شکل بوده کھ ممکن گاھی وجود نداشتھ باشد در قدام عضلھ  -2

  . میباشد Linea – Albaوزروه آن در تماس  Pubisباالی 

ھ  Pyramidalisو  Rectusعضالت  -):Rectus Sheath(الف رکتوس غ -3 رار دارد ک ری و اپونوروتیک ق در یک غالف و ت

اد می گردد SheathRectusبنام  ل خارجی و متعرض بطن . ی ی، مای ل داخل وروزی عضالت مای ھ ھای اپون ھ از اتصال الی ک

ن غالف ای .شکل می گیرد
3
4

ً در برگرفتھ و در   Rectusعلوی عضلھ  بطنی را کامال
1
4

را  دامی آن ا وجھ ق ن عضلھ تنھ سفلی ای

  . ستر میکند

:Fascia xtaperitoneale یا ن فاس ام در عمق ای ھ بن رار دارد ک ھ ای از انساج منضم ق اد می گردد  Extraperitoneal Fasciaالی ھ ی ک

Transversalis Fascia  را از پریتوانPeritoneum  جدا می کنند .  

  . ر می کنندتر کرده بلکھ جوف حوصلھ را نیز ستاین الیھ کھ یک مقدار مختلف چربی را دارا میباشد نھ تنھا جوف بطنی را س

ً در    . ر شده اند، امتداد داردتاعضائی کھ توسط پریتوان سھا ضخیم بوده و بھ روی کلیھ این الیھ در جدار خلفی بطن مخصوما
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  . یاد می گردد Retroperitonealقرار گرفتھ اند بنام اعضاء  Extraperitoneal Fasciaاعضاء کھ در داخل 

  . قرار دارد Peritoneumپریتوان یا  extraperitoneal Fasciaدر عمق  :Peritoneumپریتوان یا 

ن تر جوف بطنی را ساین غشاء سروزی نازک جدا رای ای ا مکمل را ب ھ یک پوشش نسبی ی رار گرفت روی احشاء بطن ق ز ب ر نموده و نی

  . احشاء ایجاد می کند بھ دو نوع میباشد

Parietal PeritoneumA.  :کھ جدار بطن را ستر می کند. 

Visceral PeritoneumB. :کھ احشأ بطنی را ستر می کند. 

Parietal Peritoneum ان تبا س ا در زن وده ام ن فضاء در مردان بستھ ب ر نمودن تمام جدار ھای بطنی یک فضاء را ایجاد می کند کھ ای

  .یاد میگردد Peritoneal Cavityاین فضاء بنام . دارندراه دو فوحھ دارد جائیکھ فغیر ھای رحم بھ بیرون 

  :)Innervation(تعصیب 

ن اعصاب شوکی و ھر . تعصیب می گردد L1و  T12-T7وکی جلد و عضالت جدار قدامی وحشی بطن توسط اعصاب ش دامی ای شاخھ ق

  .دو طرف بدن از خلف بھ قدام و در جھت سفلی انسی سیر دارد

ین ااصو از فو T7- T11عی ضلاعصاب بین ال ل خارجی لضلعل ب ان عضالت مای و ) Ext. oblique. Muscle(ی مربوطھ خویش در می

  . بھ طرف جدار قدامی وحشی بطن داخل میشوند) Transversus Abdominis(عضالت متعرض 

دامی غالف  Rectus Abdominisیک شعبھ جلدی قدامی در عضلھ ) mid – line(با نزدیک شدن بھ خط وسط  داخل  Rectusو جدار ق

  . شده و جلد را تعصیب می کنند

 .عی استضلن الدارای میسر مشابھ با سایر اعصاب بی) T12 )Subcostal. Nerveعصب شوکی 

ی  T7در طول مسیر خود اعصاب  ن اعصاب در  L1و  T12ال امی ای وده و تم دامی وحشی جدار بطن را تعصیب نم شعبات عضالت ق

  . خاتمھ جلد را تعصیب می کنند

   -:بھ یاد داشتھ باشیم کھ

 . را الی باالی ناف تعصیب می کنند Xiphoid Procersجلد باالی  T9الی  T7اعصاب  -1

2- T10 جلد اطراف ناف را تعصیب می کند . 

3- T12 , T11  وL1  جلد قسمت پائین ناف بھ شمول ناحیھpubis را تعصیب می کند . 

ً عصب  -4 ا ) L1 شعبھ( ilioinguinalعالوتا دامی خصیھ ی وده را تعصیب  Labia Majorوجھ ق ھ نم ھ ناحی و یک شعبھ کوچک ب

 . میدھد) tigh(ران 

 از نظر سطعی جدار قدامی وحشی بطن توسط روعیھ ھای زیادی ارواء می گردد: ارواء شریانی و تخلیھ وریدی .  

1. Musculo Phrenic Art : قسمت ھای علوی جدار را اروأ می کند، کھ خود شعبھ نھاییInternal thoracic art  میباشد.  

2. Superficial Epigastric Artery :-  انسیدر 

Superficial Cireum flex iliac art در وحشی  

  . بوده و قسمت ھای سفلی جدار را تعصیب می کند) Femoral art(ھردو شعبات شریان فخذی 
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   -:در سویھ عمیق تر اگر دیده شود

 . میباشد Thoracic artInternalائی ھکھ یک شعبھ ن. تعصیب می شود epigastirc arterySupقسمت علوی جدار توسط  -1

 . ارواء می گردد  Subcestalعی وشریان ضلم بین الھم و یازده ھدقسمت و حشی جدار توسط شر این  -2

رواء می گردد کھ ھر ا.deep circumfix Iliac artو در وحشی توسط  Inf. Epigastric artقسمت سفلی جدار در انسی توسط  -3

 . میباشد external iliac artدو شعبات 

  . می کند Omastomosبا یکدیگر داخل شده و  Rectus Sheathھر دو شراین علوی و سفلی اپی گستر یک بھ 

ھ حسطلمف  :تخلیھ لمفاوی اف ب االتر از ن واحی ب ھ مو ل Oxillary Nodesی ن اف ب ائین از ن واحی پ  Superficial Inguinal nodesف ن

  . تخلیھ می گردد

را ر ش ق ت ق را تعئلحف عمی ھ صین عمی وده و ب ی  iliac NodesExternalو  parasternal Nodes,Lumbar Nodesیب نم ھ م تخلی

  . گردد

  :)(Groinبنیه مغناحی

اق می . میباشد) thigh(محل اتصال جدار قدامی بطن و ران  ان تکامل اعضاء اتف ھ در جری ی ک ھ، در نتیجھ تغیرات جدار بطن در این ناحی

ق یف شده و یک کیسھ پریتواتی یا دیور تیکولوم ھمراه یا بدون محتویات بطن می تواند از این ناحیھ ضعیف بیرون شود و یک ضعافتد  فت

  .اما بیشترین شیوع را در مردان داردبیفتد در ھردو جنس اتفاق  دچنین فتق میتوان. دشورا سبب ) Inguinal Hernia(بنی غم

  . فتداق می انتیجھ تغیرات است کھ در جریان تکامل گوناد ھا اتف) Inguinal(بنی غبطن در ناحیھ ماین نقطھ ضعیف ارثی جدار قدامی 

وانی  ی پریت رون زده گ ک بی ن، ی ی بط دار خلف االی ج ود در ب ھ خ ت اولی ا از موقعی دان ھ ا و تخم یھ ھ قوط خص ل از س  Process(قب

Vaginalis ( یھ یک پوش را بھ ھمراه خود بر می داردالقدامی بطن از ھر  یھ ھای مختلف جدارالشکل می گیرد کھ با عبور از .  

1- Transversalis Fascia  یھ را تشکیل میدھدالعمیق ترین . 

 . ین الیھ توسط عضلھ مایل داخلی شکل می گیردمدو -2

 .اپونوروز عضلھ مایل خارجی می سازد را  یھنالی تریحسط -3

وش از )  VaginalisProcessus(تعرض بطن سمشکل عضلھ ماز زیر الیاف قوسی  Processus Vaginalisاز اینکھ  د پ ور می کن عب

  . این عضلھ جدار بطن را با خود ھمراه ندارد

ھ خود دارد و المبدل بھ یک ساختمان تیوب مانند گردیده کھ از چند  Processus Vaginalisدر نتیجھ  یھ جدار قدامی بطن پوش ھای را ب

  . را شکل میدھد  Inguinal canalاین روند ساختار اصلی 

  . واقعھ نھائی در این تکامل نزول بیضھ ھا بھ داخل کیسھ خصیھ ھا یا نزول تخمدان ھا بھ داخل جوف حوصلھ میباشد

  .کشیده شده است Labio Scrotalبھ تکامل گوبرناکولوم بوده کھ از  سرحد سفلی گوناد ھا در حال تکامل الی  ابستھ این روند و

یھ ھای مشابھ جدار النبی عبور کرده بناءً با غمذکر با نزول خصیھ ھا اعصاب، روعیھ ھا و قنات ھای ھمراه شان نیز از کانال م در جنس

  . بطنی پوشیده شده اند

  .در مردان با نزول خصیھ ھا مکمل می گردد) Spermatic Cord(شکل گیری حبل سپرماتیک 
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ھ داخل جوف حوصلھ رد در جنس مونث تخمدان ھا ب رار می گی زول کرده و در جدار رحم در حال تکامل ق دور رحمی . ن اط م اءً رب بن

)Round . Ligament ) (تنھا عضو باقی مانده است کھ از ) کھ از بقایاء گوبرناکولوم میباشدInguinal Canal عبور می کند .  

ددر ھردو جنس خاتمھ پید Processus Vaginalisاین پروسھ تکاملی با بستھ شدن  ن ا. ا می کن ا نساگر ای ام باشد ی ا تم ا بستھ شدن ن داد ی

د دامی بطن بوجود می آی القوه در جدار ق ک نقطھ ضعف ب د پس ی ھ کن اق ن ی  . اتف ق مغبن ده باعث فت ھ ممکن است در آین  Inguinal(ک

Hernia(گردد.  

Inguinal Canal :- وازی اال و م ت در ب ھ درس وده ک د ب گاف مانن یر ش ک مس ال ی ن کان ی ای اط مغبن فلی رب ھ س ھ نیم  Inguinal(ب

Ligament (و در جھت تحتانی و انسی قرار دارد.  

د از غاز حلقھ عمیق م ھ سط cm4بنی آغاز شده و بع د غبنیی محسیر در حلق دا می کن ھ پی ال شبعھ تناسلی عصب . خاتم ن کان وی ای محت

  . دور در زنان میباشدمخذی تناسلی، سپرماتیک کورد در مردان رباط ف

ً عصب  ی خارج غدر ھر دو جنس از یک قسمت از کانال عبور می کند و بھ ھمراه سایر عناصر از حلقھ سطعی م Ilioinguinalعالوتا بن

  . می گردد

Deep inguinal ring:-یا حلقه عمیق مغبنی:  

ان غآغاز کانال م) داخلی(بنی غحلقھ عمیق م انی می وده و در نقطھ می ھ  ant,Sup iliac spine–بنی ب اق عان ) Symphsis Pubica(و ارتف

  .بوده و بالفاصلھ در وحشی اوعیھ اپی گاستریک سفلی قرار میگیرد Inguinalاین کانال درست باالی رباط . قرار دارد

وراخی در  ھ س ھ منزل اھی ب ال گ ن کان ھ ای ر چ کل  Transversalis Fasciaاگ ھ ش ی لول رون زده گ از بی ع آغ ا در واق ردد ام ی گ ی م تلق

Transversalis Fascia  ھ یکی از پوشش ھای دور رحمی در مردان  spermtic Cordمیباشد ک اط م در ) round Ligameat(و رب

  .زنان را تشکیل میدھد

   -:Superficial Inguinal Ringحلقه مغبنی سطحی یا 

وروز ع واقع شده است این حلقھ یک  Pubic Tubercleبنی بوده و در باالی غاین حلقھ انجام کانال م ث شکل در اپون ل ضمجرا مثل لھ مای

  . ساختھ میشود Pubic Crestبھ سمت باال و وحشی بوده و قاعده آن توسط ) Apex(خارجی بوده کھ راس آن 

ث ضدو  ن مثل ھ ترتی Latera Crusو ستون وحشی ) ستون انسی( Medial Crusلع دیگر ای ھ ب ھ  بمیباشد ک و  Symphsis Pubicaب

Pubic Crest اتصال پیدا می کند .  

ذکر توسط ا Apexدر قسمت  وق ال اھر دو ستون ھا ف ین ف لی ا ب از شدن  Intercrural Fiberyستونی ی ھ از ب د ک ھ ھم وصل می گردن ب

  . ی جلوگیری می کندحبنی سطغبیشتر حلقھ م

اف سفلی . بنی در تمام طول خود توسط اپونیوروز عضلھ مایل خارجی ساختھ میشودغجدار قدامی کانال م: جدار قدامی ھ الی از آن جائی ک

عضلھ مایل داخلی از 
2
3

ت غشاء می گیرد لذا کانال ممنبنی غوحشی رباط م  ز تقوی ل داخی نی اف انسی عضلھ مای بنی در وحشی توسط الی

ن امر،. می گردد ر عالوه ای دامی بطن  ب القوه ضعیف جدار ق ھ نقطھ ب د ک ق ایجاد می کن ی عمی ھ مغبن روی حلق یک پوشش اضافی را ب

  .میباشد
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. ساختھ شده است Transversalis Fasciaجدار خلفی کانال مغبنی در تمام طول خود از -:post. Wallجدار خلفی 
1
3

ن جدار توسط و  ای

  . تقویت می گردد InguinalFlax  (Conjoint tendon(تر مشترک 

ھ محبنی سطغموقعیت و تر مشترک در خلف حلقھ م د حلق ھ ھمانن ھ است ک ت می غی بھ گون ی تقوی ل داخل ھ توسط عضلھ مای ق ک ی عمی بن

  . این و تر نیز تقویت بیشتری برای این نقطھ ضعف بالقوه در جدار قدامی بطن فراھم میسازد. گردد

اف . از الیاف قوسی شکل عضالت مایل داخلی و مستعرض بطن ساختھ شده است) سقف کانال مغبنی(جدار علوی  -):Roof(سقف  ن الی ای

  . می رسند) Conjoint – Tendon(از قسمت ھای خارجی رباط مغبنی بھ محل اتصال داخلی مشترک شان یعنی و تر مشترک 

ی ساختھ می شودتوسط ) فرش کانال مغبنی(جدار سفلی  -:Floorفرش  ل . نیمھ انسی رباط مغبن وروز عضلھ مای رین قسمت آپونی سفلی ت

د رار می گیرن ی در آن ق ال مغبن ھ عناصر کان ھ شده خود یک مجرا میسازد ک ھ آزاد ولول ا لب قسمت  Lacunar Ligamentو . خارجی ب

  . زیادی داخلی این مجرا را تقویت می کند
  

   -:محتویات

   -:عبارت اند از Inguinalمحتویات کانال 

? Spermatic Cord  در مردان 

? Round . Ligament  در زنان 

ال  ق وارد کان ھ عمی ھ  inguinalاین ساختمان ھا از حلق ق حلق ده و از طری ً عصب . ی از آن خارج می گرددحسط inguinalگردی ا عالوت

ilioinguinal از بخش از کانال عبور می کند .  

د از  Lumbar Plexusاین عصب کھ شعبھ از  ی داخل شده و بع میباشد با سوراخ نمودن سطح داخلی عضلھ مستعرض بطن بھ جدار بطن

ود وراخ نم ین ن س ی از ب ل داخل لھ مای ال العض ھ کان ذرد و ب ی گ ن م دامی بط دار ق ای ج ھ ھ ود inguinalی ھ . داخل میش ق حلق و از طری

inguinal ی خارجی می گرددحسط .  

Spermatic Cord :-ی طناب سپرماتی ھ  –ک از ساختمان ھای تشکیل شده است کھ در میان اجواف بطن رار گرفت ا ق حوصلی و خصیھ ھ

  . اند و سھ پوشش فاسیائی این ساختمان ھا را ستر نموده است

   -:اجزاء طناب سپرماتیک قرار ذیل اند

  قنات دافعھDuctus Deferense 

  شریان قنات دافعھ 

  شریان خصیھ ھا)Testicular artery(  

 ییره وریدضفPapiniform )pampini form Plexus of Veins( 

  ورید  وشریانCremasteric 

  خذی تناسلی فشعبھ تناسلی عصب)Genito Femoral ( 

  رشتھ ھای عصبی سمپاتیک و الیاف حوصلھ)Genito Femoral ( 
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  وصلھ مرشتھ ھای عصبی سمپاتیک و الیاف)afferent ( 

 فاتیکمل 

  بقایاءProcessus Vagnalis 

ھ م ھ حلق ال مغاین ساختمان ھا بعد از داخل شدن ب ق، کان ی عمی ھ مغبن وده از حلق ی را طی نم ی سطغبن دحبن ن . ی خارج می گردن و در ای

   -:فاسیاء ھای کھ طناب سپرماتیک را ستر می کنند عبارت اند از.ر می کندتیھ فاسیائی ٱنھا را سالمسیر ھر سھ 

 ھای کھ فاسیاCremasteric  و عضلھCremasteric  شاء می گیردمنی بوده و از عضلھ حوسط ئییھ فاسیاالھمراه آن کھ . 

 سیاء سپرماتیک خارجیاف:-  

  . شاء می گیردمنپوونوروز عضلھ مایل خارجی ایھ بوده از الی ترین حکھ سط

ق کشیده شده استی  :Round lig of uterusرباط مدور رحمی یا  ی عمی و . ک ساختمان طناب مانند بوده کھ از رحم بھ طرف حلقھ مغبن

د رشتھ نسجی . از آنجا بھ کانال مغبنی داخل می گردد ھ چن ن جا ب این رباط بعد از طی مسیر در کانال از حلقھ سطحی خارج شده در ای

  .وصل میگردد   Labia majorتبدیل شده و با انساج منظم 

ان قسمت ضعیف جدار بطن : غبنیفتق هاي م ات بطن از می دون محتوی عبارت از بیرون زده گی یا عبور یک کیسھ پریتوانی ھمراه یا ب

  -:این فتق کھ بھ دلیل داخل شدن کیسھ پریتوانی بھ کانال مغبنی بھ میان می آید. در ناحیھ مغبنی میباشد

 د بھ صورت غیر مستیقم از میان حلقھ مغبنی عمیق یا بھ صورت اق می افت ی اتف ال مغبن ی کان ھ . مستقیم از جدار خلف ا ب ق ھ ن فت ً ای ا بن

 .دونوع مستقیم و غیر مستقیم تقسیم بندی شده است

ال و  : Direct inguinal herniaمستقیم یافتق هاي مغبنی  ت انسی کان ھ نھای ی ب ً جداراز  ضعیف شده خلف تقیما وانی مس قتیکھ کیسھ پریت

ق . غبنی مستقیم واقع میشودمغبنی داخل میشود فتق م ک فت ً ی ا د غالب اق می افت از جائیکھ این فتق از باعث ضعیف شدن عضالت بطن اتف

ً در مردان بالغ دیده میشود ث . کسبی پنداشتھ میشود و معموال ی گستریک سفلی و در مثل ھ ھای اپ برجستگی فتق در در سمت انسی اوعی

ً محصور شده است. مغبنی قرار میگیرد   .کھ ذیال

 در وحشی توسط شریان اپی گستریک سفلی 

 در انسی توسط عضلھ مستقیم بطن 

 در سفلی توسط رباط مغبنی 

وده و در مردان شیوع بیشتری دارد :  In Direct Inguinal herniaفتق هاي مغبنی غیر مستقیم یا  ی ب ق از . شایعترین نوع فتق مغبن ن فت ای

ام  ا تم دن قسمتی ی د Processus vaginalisباعث باز مان ھ وحود می آی ی ب ی میگردد. جنین ادر زادی تلق ق م ک فت ذا در اصل ی کیسھ . ل

ی داخل میگردد ال مغبن ھ کان تریک ب ی گاس فلی اپ ھ س مت وحشی اوعی ق در س ی عمی ھ مغبن ور از حلق ا عب وانی ب رون زده پریت دازه . بی ان

ا دازه ب ھ ان اط ب ا ارتب ی بستگی ی ال مغبن ق در داخل کان ن فت دن گسترش ای ذا اگر . دارد Process vaginalisز مان  Process vaginalisل

ا  ا در مردان و ی ھ کیسھ خصیھ ھ ً باز باشد کیسھ پریتوانی از طول کانال عبورکرده از حلقھ مغبنی سطحی بیرون شده و ب  Labiumکامال

major  در زنان داخل میگردد .  
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د) ریتوانپ(یک غشای نازک   : Abdominal visceraاحشأ بطنی یا  اد احشأ را ستر می کن ی و قسمت زی وان . جدار ھای جوف بطن پریت

ا توسط چین ھای . در میان ھر دوجوف پریتوانی وجود دارد. جداری جدار ھای بطن و پریتوان حشوی احشأ را ستر می کند احشأ بطنی ی

اد می  کھ. پریتوانی در جوف پریتوان آویزان اند یا خارج از جوف پریتوانی قرار دارند وان ی وان و خارج پریت ام ھای داخل پریت ھ ن ً ب بعدا

  .گردند

) Omental bursa(و کیسھ کوچک یا ) Greater sac(جوف پریتوانی بھ دو قسمت کیسھ بزرگ   :Peritonial Cavityجوف پریتوانی یا 

ت ده اس ت. تقسیم ش وده اس زرگ اشغال نم ھ ب وان را کیس وف پریت ادی از ج اال. قسمت زی ھ از ب وف  ک ده و ج از حجاب حاجز شروع ش

  .و بالفاصلھ با سوراخ شدن پریتوان جدار وارد این فضا میشویم. حوصلھ در پائین امتداد دارد

Omental bursa  ق وده و از طری د ب در و کب وان در خلف ص مت کوچکی از جوف پریت ھ   Omental Foramenقس داد کیس در امت

  :را احاطھ نموده اند کھ عبارت اند از Omentalکھ توسط پریتوان ستر شده اند فوحھ ساختمان ھای زیادی . بزرگ قرار می گیرد

  در قدام توسطPortal vein  شریان اصلی کبدی و مجرا صفراوی 

 در خلف توسط ورید اجوف سفلی 

  در علوی توسط فصCaudate  کبد 

 در سفلی توسط قسمت اول اثنا عشر 

  اومنتوم ها، مزانترها، و رباط ها

Omentum, mesenteries, ligaments 

این چین خوردگی ھا . چین خور دگی ھای متعدد پریتوانی در سرتاسر جوف پریتوانی ارگان ھا را بھ ھم یا بھ جدار بطن وصل می کند

برخی از این چین خوردگیھا محتوی اوعیھ و اعصاب . از مزانتر ھای خلفیو قدامی اولیھ ایجاد میشوند) اومنتوم ھا، مزانتر ھا،و رباط ھا(

  . شأ ھستند در حالیکھ برخی دیگر بھ حفظ موقعیت خاص احشأ کمک می کندتغذیھ کننده اح

گسترش یافتھ أ اومنتوم ھا ازدوالیھ پریتوانی بھ وجود آمده اند کھ از معده وقسمت اول اثنا عشر بھ سایر احش ):Omentum(اومنتوم ها 

اومنتوم بزرگ از مزانتر خلفی مشتق شده . کوچک یاد میشوند کھ  بھ نام ھای اومنتوم بزرگ و اومنتوم. دونوع اومنتوم و جود دارد. اند

  .است، در حالیکھ اومنتوم کوچک از مزانتر قدامی مشتق شده است

ا ی  :Greater Omentumاومنتوم بزرگ یا  ده و قسمت اول اثن زرگ مع أ ب ھ انحن ھ ب د است ک د مانن یش بن زرگ و پ وانی ب ک چین پریت

ھ . این اومنتوم از روی کولون مستعرض و قوس ھای ژوژونوم و ایلیوم بھ پائین آویزان شده است. عشر وصل شده است اومنتوم بزرگ ک

ً یک غشأ نازک میباشد ھمواره در برگیرنده مجموعھ از شحم م ل توجھ یباشد و ممکن است در برخی از معموال ی قاب ن چرب دار ای راد مق اف

ام . باشد ھ ن ا ب د ھای ھمراه آنھ رآن دو شریان ووری اد میشوند Rt&Lt.gastroomental vesselsعالوه ب وانی . ی ن پیشبند پریت ابین ای م

  .درست در زیر انحنأ بزرگ معده قرار گرفتھ اند

د کشیده شده استاین اومنتوم نیز دارا:اومنتوم کوچک ن . ی دوالیھ بوده و از انحنأ کوچک معده و بخش اول اثنا عشر بھ سطح سفلی کب ای

راردارد Hepatogastic ligکھ یک رباط انسی .اومنتوم غشای نازک است کھ بھ دوقسمت تقسیم می گردد د ق ده و کب ان مع ھ می ک . ک و ی
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اره . قرار می گیرد کھ میان اثناعشر و کبد Hepato duodenal ligرباط وحشی  ھ کن ھ آزاد ختم شده ک ک لب رباط مذکور در وحشی بھ ی

د، مجرای صفراوی و . را تشکیل میدھد  Omental Foramenقدامی  ھ است  Portal veinدراین لبھ آزاد شریان اصلی کب رار گرفت . ق

ً اوعیھ ھای راست وچپ گاستریک در بین الیھ ھای اومنتوم کوچک و نزدیک بھ ا   .نحنأ کوچک معده جای دارندعالوتا

شریان ھا، ورید . خوردگی پریتوانی میباشد، کھ کولون مستعرض را بھ جدار خلفی بطن وصل می کندیک چین  :میزو کولون مستعرض

  .ھا، اعصاب و اوعیھ ھای لمفاوی کولون مستعرض بین الیھ ھای مزوکولون مستعرض قرار گرفتھ اند

را بھ جدار  sigmoidسرچپھ بوده کھ کولون  Vیا   Sigmoid mesoclonیک چین خوردگی پریتوانی بھ شکل   :میزوکولون سیگموئید

کھ شعبھ . چپ بھ شعبات داخلی خارجی است Commmon iliacاأس این ساختار نزدیک محل تقسیم شریان  . خلفی بطن وصل میکند

خاتمھ   S3شاخھ راست آن با نزول بھ داخل حوصلھ در سطح فقره  چپ بوده و Psoas majorنزولی چپ آن در طول کنار انسی عضلھ 

  . می یابد

رباط ھای پریتوانی از دوالیھ پریتوانی ساختھ شده است، کھ باعث اتصال دو عضو بھ ھم یا یک عضو بھ جدار   :Ligamentsرباط ها یا 

ً نام گذاری ا. بطن می گردد بھ توجھ بھ ساختمان ھای کھ بھ ھم وصل میکنند ین رباط ھا وممکن است قسمتی از اومنتوم را بسازد معموال

ً . صورت می گیرد معده را بھ حجاب   Gastrophrenicو رباط . کلیھ چپ را بھ طحال وصل می کند Splenorenal ligamentمثال

  .حاجز وصل می کند

  :Organsاعضأ یا 

Abdominal Esophagus :در سویھ فقره . مری بطنی قسمت کوتاه بعیده مری بوده کھ در جوف بطن قرار دارد ً این عضو معموال

T10  تنھ قدامی و خلفی اعصاب واگوس یک جا با مری . از ستون راست حجاب حاجز عبور کرده و بھ دھانھ کاردیک معده می رسد

بی کوچک ساختھ شده است، کھ قسمت زیاد الیاف آن از عصب تنھ قدامی عصب واگوس از چندین تنھ عص. داخل جوف بطن میشوند

تنھ خلفی عصب واگوس شاخھ منفرد بوده کھ قسمت زیادی الیاف آن از عصب واگوس راست بوده و تغیرات . واگوس چپ تأمین میگردد

شعبات مری از شریان اروأ مری بطنی توسط شعبات مری از شریان گاستریک چپ و . تکامل این عصب را در خلف مری قرار میدھد

  . فرینیک سفلی چپ میباشد

این عضو با قرار گرفتن در میان مری بطنی و . را دارد Jمعده یک قسمت متوسع سیستم ھضمی بوده و شکل حرف :  Stomachمعده یا 

  :شده  معده بھ چھار قسمت تقسیم. واقع شده است Left Hypochondriumو   Epigastric,Umblicalامعأ کوچک در نواحی 

  ناحیھCardia کھ سوراخ مری در معده را احاطھ می کند . 

 Fundus of Stomach : یک قسمت از معده است کھ در باال ی سطح سوراخCardia قرار دارد . 

 Pyloric canal : کھ بھ دوقسمتPyloric antrum  وPyloric canal تقسیم شده است، ونھایت بعیده معده است . 

  ناحیھ خروجی معده یاPyloric Orifice  در سطح معده توسطPyloric constriction  و حلقھ ضخیمی از . مشخص میگردد

 . عضلھ حلقوی معده آن را احاطھ می کند
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  :سایر قسمت هاي معده عبارت اند از

  انحنأ بزرگ کھ محل اتصال رباطGastroph splenic و اومنتوم بزرگ میباشد . 

 کھ محل اتصال اومنتوم کوچک میباشد :انحنأ کوچک. 

 Cardial notch در این محل مری بھ معده داخل میگردد. 

 Angular incissure کھ یک خمیدگی در انحنأ کوچک معده است . 

  :اروای شریانی معده قرار ذیل است

 Lt. gastri artery 

 Rt.gatric artery 

 Gastro omental artery 

 Lt. gastro omental artery 

 Post. Gastric artery 

ا  : Small intestineامعأ رقیقه یا  ده ت ور مع ھ از سوراخ پیل وده ک رین قسمت از سیستم ھضمی ب ھ بزرگت أ رقیق ھ  iliocecal foldامع ادام

ی اثناعشر، متر طول داشتھ کھ با رسیدن بھ انتھا از قطر آن کاستھ میشود، و از سھ قسمت یعن 6-7این مجرای میان خالی در حدود . دارد

  .ژوژونوم و الیوم شاختھ شده است

i. ن ساختمان    :اثناعشر رار دارد Cاولین قسمت امعای رقیقھ بوده ، ای انکراس ق ی  20و طول آن از . شکل در مجاورت رأس پ ال

اثناعشر بھ جز از قسمت . فراخ ترین قسمت امعأ رقیقھ میباشد« مجرای آ. و باالتر از سویھ ناف قرار دارد. ی متر استسانت 25

ام  ھ ن وم کوچک ب وده و توسط قسمتی از اومنت وانی ب د وضل شده است  Hepato duodenal ligاولی خود، خلف پریت ھ کب . ب

 . اثناعشر بھ چھار قسمت تقسیم میگردد

 ره  کھ از   :وي یا قسمت اولقسمت عل داد دارد، و در سمت راست جسم فق ق کیسھ صفرا امت ی عن ده ال ور مع   L1سوراخ پیل

دایی اثناعشر . قرار می گیرد ن قسمت ابت ھ ای ھ میشود Ampula of duodenumاز نظر کلینیکی ب ً زخم ھای . گفت ا و اغلب

 . اثناعشر در ھمین محل بھ وجود می آیند

  در خط وسط از عنق کیسھ صفرا تا کنار سفلی    :قسمت دومقسمت نزولی یاL3 ون . امتداد دارد دامی آن توسط کول سطح ق

رد ی گی رار م ی آن ق مت انس انکراس در س ف آن و رأس پ ت د رخل ھ راس ردد، کلی ی گ ع م تعرض قط مت در . مس ن قس ای

 .میباشد Minor duodenal papillaو  Major duodenal papillaبرگیرنده 

 بزرگترین قسمت بوده و در قدام ورید اجوف سفلی   :سفلی یا قسمت سوم قسمتAorta و ستون فقرات می گذرد . 

 ــارم ــمت چه ــا قس ــاعده ی داد دارد، از روی   :قســمت ص اال امت ھ طرف ب ره  Aortaب وی فق ار عل ھ کن یده و در  L3ب رس

Doudenojejunal flexur خاتمھ می یابد . 
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ھ را میسازد   :Jejunumژژنوم یا . 2 وم . ژژونوم و الیوم دو قسمت نھایی امعای رقیق ھ ژژون ھ را میسازد 5/2ک ادی آن . قریب قسمت زی

وم دارد Lt upper Quadrantدر  ھ الی ال و . بطن بوده وقطر زیاد و جدار ضخیم تر نسبت ب از  ilialشریان ھای آن شامل شعبات ژوژن

                        .مزانتر یک علوی میباشد

    

أ کوچک را میسازد ilium : 5/3وم یـا  الی. 3 ده امع ادی آن در . بعی رار دارد Rt lower quadrantو قسمت زی وم . ق ا ژژن در مقایسھ ب

  . مستقیم و چربی مزانتر و قوس ھای زیادی شریانی میباشددارای جدار ھای نازک، اوعیھ ھای کوتاه 

ً   :Large Intestineامعأ غلیظه یا  ا داد دارد 1.5باطول تقریب د امت ی مقع وم ال ده الی ت بعی ر نھاب ا جذب مایعات و امالح از . مت ن قسمت ب ای

زرگ از . تشکیل میگردد Cecum, Appendix, colon, rectum  anal canalمحتویات روده سبب شکل گیری موفوع شده و از  أ ب امع

درویم راست می  ھمرده آن Appendixو  Cecumناحیھ مغبنی راست بھ شکل  ھ ھائیپوکان ھ ناحی ون صاعده ب ھ شکل کول آغاز شده و ب

ھ . می گردد  Hepatic flexureاین عضو در زیر کبد باعث تشکل . رسد ھ ناحی ون مستعرض ب ھ شکل کول ور از عرض بطن ب ا عب و ب

ھ سیر  و. را میسازد Splenic flexureاین جا در تحت طحال ختم شده و . ھائیپوکاندریوم چپ می رسد ون نازل ھ شکل کول در پھلو چپ ب

ون  وان کول ھ عن وی حوصلھ ب ھ شکل  sigmoidکرده بھ ناحیھ مغبنی چپ میرسد، امعأ بزرگ با داخل شدن بھ قسمت عل ی ب در جدار خلف

  .ستخصوصیات کلی قسمت زیادی امعأ بزرگ قرار ذیل ا. خاتمھ پیدا میکند  anal canalریکتم بھ مسیر خود ادامھ داده و بھ 

 نظر بھ امعأ کوچک قطر داخلی بیشتر دارد. 

 شحم تجمع یافتھ مستور با پریتوان میباشد. 

  عضالت طولی در جدار ھای امعأ بزرگ بھ شکلfaenia coli میباشد. 

  حجره دار بودن کولونHaustra of colon 

Cecum and Appendix :  ن عضو در وده و ای زرگ ب ائین فوحھ  Rt iliac fossaسیکوم اولین قسمت امعأ ب ع  iliocecalو در پ واق

این عضو در ناحیھ دخول . سیکوم بھ علت اینکھ متحرک است نھ بھ علت اتصالش توسطمزانتر یک عضو داخل پریتوانی است. شده است

رار دارد. الیوم در امتداد کولون صاعده قرار می گیرد ً در تماس جدار قدامی بطن ق ا عب. و معموال ز ممکن است ب ھ حوصلھ و نی ور از لب

ی انسی سیکوم وصل میشود. در حوصلھ حقیقی قرار گیرد ھ جدار خلف وم ب وب  Appendix. اپندکس بال فاصلھ در تحت نھایت الی ک تی ی

وا . میان خالی نازک بوده کھ بھ سیکوم وصل میگردد ز احت ھ ھای اپندکسی را نی و از نھایت الیوم توسط مزو اپندکس آویزان شده کھ اوعی

  . اپندکس ممکن است موقعیت ھای متغیر ذیل را داشتھ باشد. ندمی ک

 . در خلف سیکوم یا قسمت پائینی کولون صاعده باشد retrocecalیا   Retrocolicبھ شکل  -1

 .بھ شکل حوصلی یا نزولی میباشد) pelvic brim(با قرار گرفتن بھ روی لبھ حوصلھ  -2

 . میباشد  Subcecalدر زیر سیکوم بھ شکل  -3

ً متصل بھ جدار بدن بھ شکل  Terminalدر قدام الیوم  -4 باشد  post ilialبھ شکل  ilium terminalیا در خلف  preilialو احتماال

دکس در نقطھ اتصال  ت سطحی قاعده اپن ھ از  3/1موقعی اف کشیده  ant, sup, iliac spineانسی و وحشی خط است ک ھ ن ب

 . میشود
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ی و . ھ سیکوم بھ طرف باال امتداد یافتھ استکولون از ناحی  :Colonکولون یا  ون صاعده مستعرض، نزول . میباشد sigmoidو شامل کول

وده و قسمت ھای مستعرض و  وانی میباشد sigmoidقسمت ھای صاعده و نزولی آن در خلف پریتوان ب ھ اتصال . آن داخل پریت در ناحی

ون مستعرض  ون صاعده و کول ع  Right coliac flexureکول رار داردواق د ق ر فص راست کب ھ درست در زی ھ . شده است، ک در ناحی

رار دارد. واقع شده است Left coliac flexureاتصال کولون مستعرض و کولون نازلھ خمیدگی مشابھ بھ نام  . کھ درست در زیر طحال ق

ھ ران ھای راست و چپ . وصل میشود Pherinico coliac ligو با حجاب حاجز توسط  ون ھای صاعده و نازل بالفاصلھ در وحشی کول

Paracolic کھ بھ نام . قرار داردgutters ان . یاد می گردد ھ دیگری جری دام ناحی ھ ک وانی ب از این طریق مواد میتواند ناحیھ درجوف پریت

االی فوحھ حوصلی . کند ره ) Pelvic inlet(قسمت نھایی کولون سگموئید ار ب ی فق د . میرسد  S3شورع شده وال ا مقع ھ ب ) ریکتم(جائیک

ً متحرک   Sigmoid. امتداد دارد ھ سایرا رار گرفت وم ق داد رکت ھ در امت ت ک بھ جز از قسمت اولی آن کھ در امتداد کولون نازلھ بوده و نھای

  . آویزان شده است sigmoidاز میان این دونقطھ توسط مزوکولون   Sigmoid.میباشد

Rectum and anal canal  : رکتوم در ادامھsigmoid colon و محل اتصال ھردو در سویھ فقره . قرار داردS3   بوده و یا از جائیکھ

ت  رد mesocolon sigmoidاز رکتوم یک ساختمان خلف پریتوانی است این محل اتصال در نھای رار می گی أ . ق ھ امع دی ادام ال مقع کان

  .دبزرگ در زیر رکتوم میباش

ھ  :Liverکبد یا  دریوم راست و ناحی ً در ناحیھ ھیپوکان رار دارد Epigastricکبد بزرگترین عضو حشوی در بدن است و عموما و ممکن . ق

  :و جوه کبد عبارت اند از. است بھ ناحیھ ھیپوکاندرویم چپ نیز کشیده شود

 وجھ حجاب حاجزی در جھات قدامی، علوی و خلفی 

 وجھ حشوی در جھت سفلی 

رار دارد :وجــه حجــاب حــاجزي -1 فلی حجاب حاجز ق ل وجھ س ھ در مقاب ده است ک ن وجھ صاف و برآم ت . ای ن بس ) recesses(ب

hepatroneal  و sub phrenic با این وجھ در ارتباط اند .Sub phrenic recesses  دا د را از حجاب حاجز ج وجھ حجاب حاجزی کب

د ھ دو بخش را falciform ligو توسط . می کن ان . ست و چپ تقسیم میگرددب ش از  hepatorenal recessesو در عین زم یک بخ

  . جوف پریتوان در طرف راست است کھ در میان کبد و کلیھ راست و غده فوق الکلیھ راست قرار گرفتھ است

و ساختمان ھای مرتبط . این وجھ کبد بھ جز در ناحیھ جوف کیسھ صفرا و ثره کبد توسط پریتوان حشوی ستر شده است :وجه حشوي -2

  :آن عبارت اند از

 قسمت قدامی معده در طرف راست و قسمت علوی اثناعشر 

 اومنتوم کوچک و کیسھ صفرا 

 کولون مستعرض در طرف راست و کلیھ راست 

 غده فوق الکلیھ راست 

 Rt, colic flexure 

  .بھ کبد و محل خروجی قنات کبدی میباشد Portal veinکبدی محل دخول شریان ھای کبدی و ثره 
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ل حجاب . بھ جدار قدامی بطن وصل شده است falci form ligکبد توسط  :رباط هاي مربوطه ھ در مقاب و بھ جز از ناحیھ کوچکی از کبد ک

ً بھ طور مکمل توسط پریتوان حشوی ستر شده است ل چین خوردگی ھای دیگری از پریت. حاجز قرار گرفتھ است تقریبا وان کبد را قرار ذی

  . وصل می کند

 .بھ معده وصل می گردد Hepato gastric ligتوسط  -1

 . بھ اثناعشر وصل میگردد Hepato duodenal ligتوسط  -2

 . بھ حجاب حاجز وصل میگردد coronaryتوسط رباط ھای راست و چپ مثلثی و رباط ھای قدامی و خلفی  -3

دی  ھ کب ھ برھن ل حجاب(ناحی ھ در مقاب ھ ک رد ناحی ی گی رار م اجز ق ک ) ح ن جا ی ھ در ای وده ک د ب مت از وجھ حجاب حاجزی کب یک قس

د reflectionسرحد قدامی ناحیھ برھنھ را یک چین خوردگی . پریتوان در میان کبد و حجاب حاجز قرار ندارد وانی مشخص می کن . پریت

اط ھای مح. سرحد خلفی ناحیھ برھنھ را یک چین خوردگی دیگر پریتوانی مشخص می کند ھ رب د Coronaryل ک ا ھم وصل می گردن . ب

  . رباط ھای راست و چپ مثلثی ساختھ میشود

ا   :فص هاي کبدي ھ فص ھ د اجوف سفلی ب ره کیسھ صفرا و وری د توسط حف د . راست و چپ تقسیم میشود) lobes(کب وب راست کب ل

  .میباشد) Caudate(و زنبی ) Quadrant(مربعی بزرگ و انفرادی است و در حالیکھ لوب چپ کبد کوچک و شامل لوب ھای 

Caudrat lobe:   دور اط م ده میشود و از طرف چپ توسط رب د دی و از طرف راست ) Round lig(درقسمت علوی وجھ حشوی کب

  . توسط حفره کیسھ صفرا محدود شده است

:Caudate lobe   دی . در قسمت سفلی وجھ حشوی کبد دیده میشود اط وری ور رب  ligamentum venosumو از طرف چپ توسط فیب

  . و از طرف راست توسط فیبور مخصوص ورید اجوف سفلی محدود شده است

وب راست   ):Gall bladder(کیسه صفرأ یا  ین ل ره ب د در حف وب راست کب ھ در وجھ حشوی ل وب مربعی  یک کیسھ ناک مانند بوده ک و ل

  .این کیسھ دارای قسمت ھای ذیل است. قرار گرفتھ است

i.  نھایت مدور)fundus of g bladder (کھ ممکن است از کنار سفلی کبد بیرون زده گی پیدا کند. 

ii. رار ) تنھ کیسھ صفرأ( یک قسمت اصلی داخل کیسھ صفرأ وی اثناعشر ق ون مستعرض و قسمت عل ل کول کھ ممکن است در مقاب

 . گیرد

iii.  (با چین ھای مخاطی ) عنق کیسھ صفرا(یک قسمت باریکfolds ( کھ چین خورگی مار پیچی)spiral fold (کیسھ . را میسازد

 . صفرا، صفرای کبدی را دریافت، تغلیط و ذخیره می کند

رد  :پانکراس رار می گی ده ق انکراس در خلف مع ی بطن از . قسمت اعظم پ ور از عرض جدار خلف ا عب ن عضو ب ا عشر در طرف ای اثن

ب . راست و الی طحال از طرف چپ کشیده شده است وده و دارای ) tail(پانکراس بھ جز از قسمت کوچکی از زن وانی ب ف پریت خود خل

  . ، عنق، تنھ، و زنب میباشدUnicinate Processرأس، 

  . شکل اثناعشر قرار دارد Cداخل حفره  در   :رأس پانکراس

Uncinate process:  مت سفلی رأس بیرون زده از قس)Projection (نموده و از خلف اوعیھ ھای مزانتریک علوی عبور می کند .  
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انکراس . علوی قرار دارد Mesentricدر قدام اوعیھ ھای   :Neckعنق پانکراس یا  ووریدھای طحالی و مزانتر یک علوی در خلف عنق پ

  . را میسازند Poartal veinو و ورید بابی یا . و صل می گردند

  . کشیده بوده و از عنق الی زنب ادامھ دارد  : Bodyتنه پانکراس یا 

  . بھ پایان میرسد Spleno renal ligaھنگام عبور از مابین الیھ ھای    :Tailزنب یا 

د از داخل . از زنب پانکراس آغاز می گردد  : Pancreatic ductsمجرأ پانکراتیک یا  ده و بع ھ طرف راست آم ھ ب این مجرا با عبور از تن

ائین می چرخد ھ طرف پ انکراس ب ھ رأس پ ھ مجرا صفراوی متصل میگردد. شده ب انکراس ب . مجرا پانکراتیک در قسمت سفلی رأس پ

اختمان  ن دو س ا  Hepato pancreatic ampullaاتصال ای ازد Ampulla of vaterو ی ھ . را میس ھ اثناعشر در ناحی مت نازل ھ قس ک

Major duodenal papilla در اطراف . در آن داخل میشودAmpulla  معصرهAmpulla   رار دارد و مجموعھ از عضالت ملسأ . ق

)Smoth ( بوده و بھ نامSpincter of oddi یاد می گردد.  

ھ   :Accessory Pancreatic ductمجرأ پانکراتیک فرعی یـا   االی  Minor duodenal papillaدر ناحی در  Major papillaدرست در ب

ھ انشعاب می رسیم Minor papillaاگر مجرای فرعی را از . اثناعشر تخلیھ می گردد ک ناحی ھ ی یم ب ال کن انکراس دنب . بھ طرف رأس پ

د در . یک شعبھ این انشعاب با عبور از رأس پانکراس بھ طرف چپ امتداد دارد ھ دور میزن وممکن است بھ مجرای پانکراتیک در محل ک

انکراس گذ .سفلی وصل گردد دام مجرا پ انکراس از ق زول در قسمت سفلی رأس پ ھ شعبھ دوم با ن ختم می  uncinate processشتھ و ب

ً با ھم در ارتباط ھستند accessory و   Majorمجرا ھای . گردد ی . پانکراتیک معموال و موجودیت این دو مجرا منعکس کننده منشأ جنین

  . است Ventral-Dorsalو بطنی و ظھری  processesپانکراس از جوانھ ھای 

ھ کیسھ صفرا وصل می گرددسیستم مجاری عبو  :صفراويسیستم مجاري  د خارج شده و ب ی اثناعشر . ری صفرا از کب ھ قسمت داخل و ب

د. تخلیھ می گردد دا می کن ھ پی ی تشکیل مجاری ھپاتیک راست و چپ ادام د آغاز شده و ال ن دو . در تمام شدن مجاری در پارانشیم کب ای

د ا. مجرا بھ ترتیب فص ھای راست و چپ کبد را تخلیھ می کن ات مشترک ت ھیپاتیک ھر دو قن  Common Hepaticیک جا شده و قن

ductک مشترک . را میسازد زول مجرای ھیپاتی ا ن ھ آن وصل می گردد Cystic ductب فرا ب ر تشکیل مجرای . از کیسھ ص ن ام ھ ای ک

دام و را. صفراوی را کامل میسازد ً در ق وال دی و معم  Portal veinست در این نقطھ مجرای صفراوی در سمت راست شریان اصلی کب

ک از . در لبھ آزاد اومنتوم کوچک قرار می گیرد ا مجرا پانکراتی ل از یک جا شدن ب د، و قب مجرای صفراوی بھ نزول خویش ادامھ میدھ

  .بھ قسمت نزول اثناعشر داخل میشود Major duodenal papillaخلف قسمت علوی اثناعشر عبور نموده در محل 

د Dorsal mesentryبھ عنوان بخش از سیستم وعائی در یک قسمت از  طحال   :Spleenطحال یا  الغ طحال . تکامل می کن راد ب در اف

رار دارد ً در . در مقابل حجاب حاجز و در ناحیھ ضلعی نھم و دھم ق ا ت دارد Left hypochondriumبن ھ . موقعی ل ب واحی ذی طحال در ن

  .تماس است

  توسطGastrosplenic ligament اه گاستریک و . بزرگ معده وصل میگردد بھ انحنای ھ ھای کوت  Gastroکھ ھاوی اوعی

omental میباشد . 
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  توسطSpleno renal ligament ھر دو رباط ھای ذکر شده . بھ کلیھ چپ وصل میگردد کھ حاوی اوعیھ ھای طحالی میباشد

وان حشوی ستر شده استطحال بھ جز از یک بخش از ثره آن در وجھ انس. قسمت ھای از اومنتوم بزرگ اند . ی توسط پریت

 .ثره طحال محل داخل شدن اوعیھ ھای طحالی بوده و گاھی زنب پانکراس بھ این ناحیھ میرسد

ھ ابھر بطنی از فوحھ حجاب حاجزی در قدام سرحد سفلی فقره دوازدھم صدری شروع شده   :اروأ شریانی ابھر بطنی در قدام جسم فقرات ب

ل می گردد L4پائین آمده و با رسیدن بھ فقره  ھ طرف چپ خط وسطی متمای ارت از دو شریان . کمی ب ی عب ایی ابھر بطن ھ شعبات نھ ک

Common iliac art میباشد .  

ی و  :شعبات قدامی ابهر بطنی دامی، خلف ی دارای شعبات ق ور از جوف بطن ی در ھنگام عب دامی آن . وحشی میباشد ابھر بطن ھ شعبھ ق ک

ا . احشأ ھضمی را اروأ می کند inf mesenteric arterisو   ,Celiac trunk, sup mesenteric arterisیعنی  ھ ی مجرای ھضمی اولی

primitive gut tube  را میتوان بھ قسمت ھایforgut, midgut  وHind gut تقسیم نمائیم . ً تقیما واحی کھ حدود این سھ قسمت مس ا ن ب

  . توزیع سھ شعبھ قدامی ابھر بطنی ارتباط دارند

i. Forgut:   از مری بطنی آغاز شده و درست زیرMajor duodenal papilla  دا می ام پی ی اثناعشر اختت در وسط قسمت نزول

ز در ار. شامل مری، بطن، معده، اثناعشر، کبد، پانکراس و کیسھ صفرا میباشد Forgut. کند ان طحال نی ا ھم چن اط ب  Forgutتب

 . ساختھ میشود

ii. mid gut:   درست در زیرmajor duodenal papilla  ھ  3/2در قسمت ھای تزولی اثناعشر آغاز شده و در محل اتصال قریب

د 3/1و  دا می کن ھ پی ون مستعرض خاتم ده کول وم، )  Major duodenal papilla(شامل اثناعشر Midgut. بعی وم، الی ، ژژون

اعده و  ون ص دکس، کول یکوم، اپن د 3/2س تعرض میباش ون مس ت کول ط  Midgut. راس اروأ  Sup mesenteric arteryتوس

 . میشود

iii. Hindgut:  قبل از  درستLt colic flexture د دا می کن ھ پی دی خاتم ال مقع ھ کان ون  3/1شامل . آغاز شده و در میان چپ کول

یگموئید  ون س ھ، کول ون نازل تعرض، کول د. مس دی میباش ال مقع وی کان ای عل مت ھ تم و قس ط  Hindgut. ریک  Infتوس

mesenteric artery اروأ می گردد . 

iv. Coliac trunk:  ھ  شعبھ وده ک ی ب درا ا  Forgutقدامی ابھر بطن ال فاصلھ از تحت فوحھ ابھر حجاب . روأ می کن ن جذع ب ای

ره  وی فق مت عل رو قس اجز و پیش ود  L1ح دا میش ی ج ر بطن ذع . از ابھ عبات  Celiacج ھ ش لھ ب و  lt gastric arteryبالفاص

Splenic  وCommon hepatic artery تقسیم میشود . 

Left gastric artery:  شعبھ جذع  کوچکترینCeliac   بوده این شعبھ با صعود بھ ناحیھ اتصال مری ومعده شعبھ ھایEsophageal 

ا شعبھ ھای . خود را بھ طرف باالو بھ قسمت بطنی مری ارسال می کند وده و ب بخشی از این شعبات از فوحھ مری حجاب حاجز عبور نم

ھ طرف راست دور خ. می کند Anastomosisمری ابھر صدری  ده در خود شریان چپ گاستریک ب أ کوچک مع ورده و در طول انحن

د ی کن زول م ک ن وم کوچ ل اومنت ت . داخ تریک راس ریان گاس ا ش وده و ب ل اروأ نم ن مح ده را در ای وه مع ردو وج ریان ھ ن ش ای

Anastomosis می کند.  
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ھ طرف چپ در  Celiacبزرگترین شعبھ جذع   :Splenic arteryشریان طحالی یا  رپیچ و خم خود را ب وده مسیر پ وی ب طول سرحد عل

ددی تقسیم میگرددر عبو Spleno renal ligamentاین شریان از داخل . پانکراس طی می کند ره داخل . نموده و بھ شعبات متع ھ ث ھ ب ک

ردد ب . می گ ھ وزن ور اروأ کردن تن ھ منظ ددی را ب ک متع عبات کوچ انکراس ش وی پ ور خود ار سرحد عل ام عب شریان طحالی در ھنگ

ور از . کند پانکراس ارسال می ا عب مسؤلیت  Splenorenal ligamentبا رسیدن آن بھ طحال شراین کوتاه گاستریک از آن جدا شده و ب

ھ طرف   Gastro omentalھم چنان شریان . معده را بھ عھده دارد Fundusاروأ   ده ب زرگ مع أ ب ھ در طول انحن چپ از آن جدا شده ک

  . بر قرار می کند Anastomosisراست   Gastro omentalراست رفتھ و با شریان 

Common hepatic artery :  یک شعبھ متوسط جذعCeliac   ی  Hepaticبوده کھ بھ طرف راست رفتھ و بھ دو شعبھ نھایی خود یعن

artery propra  وGastro duodenal atr تقسم میشود .Hepatic artery propra د صعود ھ طرف کب وم کوچک ب  در لبھ آزاد اومنت

دام . می کند دی  portal veinاین شریان از سمت چپ مجرای صفراوی و ق ره کب ھ ث ک ب ھ دو شعبات  porta hepatisگذشتھ و نزدی ب

ام  .تقسیم میگردد left hepatic arteryو  Right hepatic arteryیعنی  ھ ن د یک شریان را ب ھ کب شریان کبدی راست با نزدیک شدن ب

Cystic artery ممکن است شریان . می فرستد بھ کیسھ صفراGastro duodenal  وی اثناعشر ھ طرف قسمت عل ی ب زول خلف ل از ن قب

با رسیدن بھ لبھ سفلی قسمت علوی اثناعشر بھ شعبات  Gastro duodenalشریان . را بدھد supra duodenal arteryیک شعبھ بھ نام 

ی  ایی خود یعن ی . تقسیم می گردد sup pancreatic duodenal arteryو  Right gastro omental artنھ  Rightشعبھ اول یعن

gastro omental artery  ا شریان ت ب ھ و  در نھای ھ سمت چپ رفت ده ب زرگ مع ا ب ھ شعبھ   Left gastro omentalدر طول انحن ک

د،  الی میباش د Anastomosisشریان طح ی کن رار م ر ق ھ ھردو ط Right gastro omental artery. ب عبات را ب ده ش وه مع رف وج

د زول می کن زرگ ن وم ب ھ داخل اومنت زول خود و اروأ  sup pancreatic duodenal artery.  فرستاده و شعبات دیگری از آن ب ا ن ب

ھ دو  ر ب انکراس و اثناعش رددرأس پ ی گ یم م ی تقس دامی و خلف عبھ ق دامی . ش ی و ق عبات خلف ا ش ت ب ا در نھای ھ ھ ن اوعی  Inferiorای

pancreatic duodenal artery اناستوموز می کند .  

Superior mesenteric artery :  ھ وده ک ی ب د midgutشعبھ قدامی ابھر بطن ن شریان بالفاصلھ در تحت . را اروأ می کن  Celiacای

artery  ره فلی فق مت س دام قس ت L1 از ق ده اس دا ش ی ج ر بطن الی . از ابھ د طح و ش Splenic veinو ری انکراس از جل ق پ ریان و عن

رار دارد Uncinateدر خلف این شریان ورید کلیوی چپ، بارزه . مزانتریک علوی را عبور می کند انکراس و قسمت سفلی اثناعشر ق . پ

  :بعد از منشأ اولین شعبھ این شریان عبارت است از

 Inferior pancreatic duodenal artery: 

 Jejunal arteries: 

 Ilial artery: 

ل . مزانتریک علوی جدا میشوندکھ از سمت چپ شریان  ام ھای ذی ھ ن وی سھ شعبھ دیگری ب و از سمت راست تنھ شریان مزانتریک عل

  . جدامیشوند

i. Middle colic 

ii. Right colic 
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iii. Ileo coli 

  . کولون مستعرض را ارؤا می کنند 3/2کولون صاعده و   ,Terminal, Cecumکھ این شعبات بھ نوبھ خود  

Inferior pancreatic duodenal artery  : اولین شعبھ شریان مزانتریک علوی بوده کھ بالفاصلھ بھ شعبات قدامی و خلفی تقسیم می

د. گردد ی شریان . کھ در ھر طرف مربوط رأس پانکراس بھ باال صعود می کن دامی و خلف ا شعبات ق اال ب ی در ب دامی و خلف ن شعبات ق ای

Pancreatic duodenal ارزه . علوی اناستموز می کند انکراس ب ن شبکھ شریانی رأس پ انکراس و اثناعشر را اروأ می  Uncinateای پ

  . کند

Jejunal & ilial arteries :  شریان مزانتریک علوی در قسمت بعیدهPancreatic duodenal artinf ددی را میسازد ھ . شعبات متع ک

ن شعبات وقتیکھ . نوم و قسمت زیادی از الیوم را اروأ می کندو ژژونال از طرف چپ آن خارج شده کھ ژژ ilialتعدادی زیاد از شراین  ای

ای آن  وس ھ ک ق ای کوچ ت اروأ امع ارج جھ رف خ ھ ط ود ب یر خ وده و در مس ور نم ر عب ھ مزانت ان دوالی دند در می ھ شریان جداش از تن

ا و با حرکت بھ . در محل ژژنوم ممکن است یک یا دوقوس وجود داشتھ باشد. اناستوموزی را میسازد وس ھ ن ق طرف ناحیھ الیوم تعداد ای

  . حال شراین را مطالعھ می کنیم کھ از سمت راست تنھ شریان مزانتریک علوی جداشده اند. افزایش می یابد

1. Middle colic artery:  ون مستعرض داخل ھ میزوکول ً ب دا وی جدامیشود بع اولین شعبھ است کھ از تنھ شریان مزانتریک عل

ا . آناستوموز می کند Rt colic arteryشعبھ راست آن با .شده بھ شعبات راست و چپ تقسیم میشود  Lt colicو شعبھ چپ آن  ب

artery  کھ شعبھ شریان مزانتریک سفلی استAnastomosis می کند . 

2. Right colic artery: وی جدا شده . دومین شاخھ از جملھ سھ شعبات می باشد کھ در سمت راست از تنھ شریان مزانتریک عل

ون صاعده را اروآ  ا کول ھ ت ھ طرف راست رفت وانی ب ف پریت ت خل است، این شریان یک شعبھ غیر ثابت می باشد کھ در موقعی

 .ذیل تقسیم میشود این شریان درنزدیکی کولون بھ دو شعبات. نماید

  شعبھ نزولی کھ با شریانIlioc colic  آناستوموز میشود. 

  شعبھ صاعده کھ با شریانmiddle colic آناستوموز میشود. 

      3 .Ilio colic artery  :وی میباشد ھ شریان مزانتریک عل ائین و . آخرین شعبھ جدا شده از سمت راست تن ھ سمت پ ن شریان ب ای

وی در . کھ در آنجا بھ دو شعبات علوی و سفلی تقسیم میشود Rt iliac fossa. راست میرسد iliacراست حرکت نموده و وجوف  شعبھ عل

دآنا Rt colic arteryطول کولون صاعده بھ باال رفتھ با  ھ اتصال . ستموز می کن ھ طرف ناحی ھ شعبات  ilio colicشعبھ سفلی ب ھ و ب رفت

Colic, cecal, appendicular  وilial ر است.تقسیم میشود ن شعبات متغی ع و منشأ ای ژه توزی ون  Colicشعبھ . الگوی وی ر کول ود ب عم

قدامی و خلفی چھ اینکھ بھ صورت   Cecalشعبھ . می کندصاعده بوده بھ طرف باال حرکت نموده و قسمت ابتدائی کولون صاعده را اروأ 

  . یک جذع مشترک و چھ بھ صورت شعبات جداگانھ از ھم جدا شوند و جوه قدامی وخلفی سیکوم را اروأ می نماید

  . بھ لبھ آزاد میزو اپندکس داخل شده و اپندکس و میزواپندکس را اروأ می کند Appendicularشعبھ 

  . اینکھ با شریان مزانتریک علوی آناستموز کند بھ سمت چپ باال رفتھ و قسمت ھای نھائی الیوم را اروأ می کند قبل از  ilealشعبھ 

ھ   :Inferior mesenteric arteryشعبه مزانتریـک سـفلی یـا     وده ک ی ب دامی ابھر بطن د hind gutشعبھ ق ن شریان . را اروأ می کن ای

دام ابھر این شریان . از آن جدا میگردد L3در قسمت قدام جسم فقره . . کوچکترین شعبھ از سھ شعبھ قدامی ابھر بطنی میباشد دا از ق در ابت

ً ھمزمان با نزول خود بھ طرف چپ میرود   :شعبات آن عبارت اند از. عبور می کند و بعدا
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 Lt colic artery 

 Sigmoid artery 

 Sup rectal artery 

Left colic artery:   ھ را تشکیل اولین شعبھ شریان مزانتریک سفلی بوده این شریان در خاف پریتوان بھ باال رفتھ شعبات صاعده و نازل

ا قسمت ھای . میدھد ھ ت اال رفت ون شعبھ صاعده آن در قدام کلیھ چپ عبور نموده و با داخل شدن بھ میزو کولون مستعرض بھ ب وی کول عل

ھ و قسمت . آناستوموز شود middle colic artبا شعبات . . نازلھ و بعیده کولون مستعرض را اروأ نماید ائین رفت ھ طرف پ ھ ب شعبھ نازل

  . سفلی کولون نازلھ را اروأ می کند

ھ . شعبھ ساختھ شده اند 4الی  2از   :Sigmoidشراین  ون نازل بھ طرف چپ در میزوکولون سیگموئید نزول نموده و قسمت ھای سفلی کول

د ی کن یگموئید را اروأ م ون س عبات . و کول ا ش وی ب ن شراین در عل عبات  left colic arteryای ا ش ائین ب  Sup rectal arteryو در پ

  .آناستوموز میشوند

Sup Rectal artery:  وده . آخرین شریان مزانتریک سفلی میباشد زول نم این شریان در میزوکولون سیگموئید بھ داخل جوف حوصلھ ن

ره . تقاطع می کند Left common iliac vesselsو با  ھ دو شعبھ تقسیم میشود S3شریان ذکر شده در مقابل فق ن دو شعبات در ھر . ب ای

تم ب دار ریک ده و در ج ائین آم تم پ رف ریک ونددوط یم میش وچکتری تقس عبات ک طح . ھ ش ی س وچکتر ال عبات ک ن ش  internal analای

sphincter  پائین آمده در طول سیر خود با شعبات ازMiddle rectal arteries  وinf rectal artery آناستوموز می شوند .  

ق   :تخلیه وریدي وم از طری ائینی ریکت ھ جز از قسمت پ ایی ب دی مع ی طرق مع تخلیھ وریدی طحال، پانکراس، کیسھ صفرأ و قسمت بطن

د. صورت می گیرد portal system of veinsورید ھای سیستم باب  ال میدھ د انتق ھ کب ا ب ن قسمت ھ ھ محض . کھ خون را از ای خون ب

ز . ریج بزرگ شونده عبور نموده و بھ ورید ھای کبدی داخل می گرددعبور از سینوزئید ھای کبدی از ورید ھای بھ تد ا نی د ھ ن وری کھ ای

  . خون وریدی را بھ ورید اجوف سفلی درست در تحت حجاب حاجز باز می گرداند

Portal vein:  ی سیستم ھضمی انکراس، کیسھ صفرأ و قسمت بطن دی طحال، پ ال خون وری رای انتق ائی ب  ورید باب مسیر مشترک نھ

ره این ورید از یکجا شدن ورید ھای طحالی و مزانتریک علوی در خلف عنق پانکراس و در سویھ. میباشد اب . ساختھ میشودL2فق د ب وری

د . با صعود بھ طرف کبد از خلف قسمت علوی اثناعشر گذشتھ و بھ کناره راست اومنتوم کوچک داخل میشود ھ کب ا رسیدن ب اب ب د ب و ری

  :شعبات فرعی ورید باب عبارت اند از. سیم میگردد کھ بھ پارانشیم کبدی داخل می گرددبھ شعبات راست و چپ تق

? Rt& lt gastric veins کھ تخلیھ کننده انحنأ کوچک معده و مری بطنی ھستند. 

? Cystic veins کھ از کیسھ صفرأ منشأ گرفتھ اند. 

? Para umbilical veins کھ با ورید ثروی مسدود شده ھمراه بوده و بھ ورید ھای جدار قدامی بطن وصل میشوند. 

ھ . ورید طحالی از اوعیھ ھای متعددی کوچکی کھ ثره طحال را ترک می کنند ساختھ شده است  :Splenic veinورید طحالی یا  این ورید ب

ف . یک جا با شریان طحالی و زنب پانکراس عبور می کند Splenorenal ligamentطرف راست رفتھ و از داخل  د طحالی در خل و ری

  :شعبات فرعی ورید طحالی عبارت اند از. عنق پانکراس بھ ورید مزانتریک علوی وصل شده و ورید باب را میسازد

i. Short gastric veins  از محل فوندس و قسمت چپ انحأ بزرگ معده 
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ii. Lt gastro omental veins ل انحنأ بزرگ معدهاز مح 

iii. Pancreatic veins کھ تخلیھ کننده جسم و زنب پانکراس اند. 

iv. ورید مزانتریک سفلی ً  محموال

Sup mesenteric vein :  ھ می ون مستعرض را تخلی ون صاعده و کول ورید مزانتریک علوی خون وریدی روده کوچک، سیکوم کول

ر در سمت   Terminal iliumتخلیھ کننده  با اتصال ورید ھای Rt iliac fossaاین ورید از . کند سیکوم و اپندکس آغاز شده و داخل مزانت

اب را . راست شریان مزانتریک علوی بھ باال میرود د ب د طحالی وصل شده و وری ا وری وی ب د مزانتریک عل در خلف عنق پانکراس وری

ام ھم. میسازد د ھمن وی را یک وری داز آن جائیکھ ھر شعبھ شریان مزانتریک عل وی .راھی می کن د مزانتریک عل ، شعبات فرعی وری

  :عبارت اند از

 Jejunal veins 

 Ileal veins 

 Ilio colic veins 

 Rt colic veins 

 Middle colic veins 

  :سایر شعبات فرعی آن عبارت اند از

 Rt gastro omental vein :کھ سمت راست انحنأ بزرگ معده را تخلیھ می کند . 

 Ant, Post, & inf pancreatic duodenal veins  دامی پانکراسی . کھ موازی با شراین ھم نام خود اند وی ق ً ورید عل معموال

ً بھ ورید باب   Gastro omentalاثناعشری بھ ورید   Portalراست تخلیھ شده و ورید علوی خلفی پانکراسی اثناعشری مستقیما

vein تخلیھ می گردد. 

ھ و : Inferior mesenteric veinورید مزانتریک سفلی یـا   ون نازل ون سیگموئید، کول وم، کول دی ریکت را  Splenic flextureخون وری

ده ھای سیگموئید و  Sup rectal veinاین ورید در آغاز بھ شکل . تخلیھ می کند را  lt colic veinبوده کھ با صعود خود شعبات از وری

ورید مزانتریک سفلی در ادامھ صعود از خلف جسم پانکراس گذشتھ . نام خود ھستندتمام این ورید ھا ھمراه با شراین ھم . دریافت می کند

ً بھ ورید طحالی وصل می گردد د . . و معموال ھ وری ھ و ب ان یافت وی پای گاھی این ورید در محل اتصال و رید ھای طحالی و مزانتریک عل

  . مزانتریک علوی وصل می گردد

د  تخلیھ لمفاوی  :Lymphaticلمفاتیک یا  انکراس ، کیسھ صفرا و کب ان طحال، پ م چن قسمت بطنی طرق ھضمی الی قسمت سفلی ریکتم ھ

کھ در ناحیھ منشأ سھ . ختم میشوند Pre aortic lymph nodesاز طریق عقده ھا و اوعیھ ھای است کھ در نھایت بھ مجموعھ بزرگ از 

دشعبھ  ھ ان رار گرفت ی ق ام ھای . قدامی ابھر بطن ھ ن زرگ ب ن مجموعھ ب ً ای ا مجموعھ  Inf mesentericو  Celiac, sup mesentericبن

  :یعنی. وانده میشودخ Pre aorticعقده ھای لمفاوی 

A. Celiac pre aortic nodes 

B. Sup mesenteric pre aortic lymph nodes 
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C. Inf mesenteric pre aortic lymph nodes 

ط  ھ توس ائی ک ده  CeliacTrunkلمف احش ھ عق وند، ب ردد Celiac trunkدر نزدیکی  Pre aorticاروآ میش ی گ ھ م ن . تخلی ان ای م چن ھ

Celiac nodes   دات د Pre aorticلمف گروپ عق ت می کن وی و سفلی را در یاف دات . مزانتریک عل ھ  Celiacو لمف عق  Cisternaب

chili داخل می گردد.  

ائی دات  لمف احش ھ عق ود ب وی اروأ میش ک عل ط شریان مزانتری ھ توس ھ  Pre aorticک وی تخلی ک عل أ شریان مزانتری در نزدیکی منش

دات . میگردد روپ عق ف گ وی لم ک عل دات مزانتری ن عق ان ای م چن دات  Pre aorticھ ف عق دو لم ی کن ت م فلی را دریاف ک س مزانتری

  . تخلیھ میگردد Celiacمزانتریک بھ عقدات 

دات لمف احش ھ عق ھ توسط شریان مزانتریک سفلی اروأ می گردد ب ھ  Pre aorticائی ک در نزدیکی منشأ شریان مزانتریک سفلی تخلی

  . و لمف عقدات مزانتریک سفلی نیز بھ عقدات مزانتریک علوی میریزد. میشود

  . احشای بطنی توسط ھر دوقسمت خارجی و داخلی سیستم عصبی تعصیب میگردد:Innervationعصب دھی یا 

ھ آن میگرددتعصیب  ی از سیستم عصبی مرکزی و ارسال معلومات حسی ب ی شامل . خارجی شامل دریافت منبھات حرکت تعصیب داخل

ً مستقل نیورون ھای حسی و حرکی میباش   ). Enteric nervous system(دتنظیم فعالیت ھای سیستم ھضمی توسط یک شبکھ عموما

د میشونداحشای بطنی کھ تعصیب خارجی دارند شامل قسمت ھای بطنی طرق ھضمی،  انکراس ، کیسھ صفرأ و کب ن احشأ . طحال ، پ ای

معلومات حسی را از طریق الیاف مرسلھ حشوی بھ سیستم عصبی مرکزی فرستاده و منبھات حرکی را از طریق الیاف موصلھ حشوی از 

وم سیستم عصبی . م عصبی مرکزی دریافت می کنندسیست الیاف موصلھ حشوی بخشی از قسمت ھای سمپاتیک و پاراسمپاتیک قسمت اتون

  :اجزای ساختمانی کھ بھ عنوان مسیری برای عبور این الیاف موصلھ و مرسلھ عمل می کنند عبارت اند از. محیطی میباشند

i. ی نخاعی، جذع سمپاتیک، اع دامی و خلف ی و ( Splanchicصاب جذور ق اف سمپاتیک صدری، قطن ل الی ھ ناق د  Sacralک .) ان

اف پاراسمپاتیک  وط اعصاب واگوس Prevertebral plexus، ) حوصلی(الی دات مرب از  Enteric nervous system. و عق

این . قرار داردنورون ھای حسی و حرکی ساختھ شده است کھ شکل دو شبکھ وصل شده بھ ھم در جدار ھای طرق معدی معائی 

 . ھماھنگ عضالت ملسأ را کنترول نموده و ترشح معده و جریان خون را منظم می کنداعصاب انقباض و استرخأ 

ii.   جذع سمپاتیک یـاSympathetic trunk:   ھ در ھر دو طرف ستون د ک وازی ان اب عصبی م ارت از دو طن جذع سمپاتیک عب

د Coccyxفقرات از قاعده قحف تا ناحیھ  رد. کشیده شده ان رار می گی د ق ن عناصر در گردن در خلف غالف کروتی وی .ای در عل

د رات جا دارن االی وجوه وحشی جسم فق ھ . صدر در قدام عنق اضالع موقعیت دارند در حالیکھ در قسمت سفلی صدر ب درناحی

ھ داخل حوصلھ  و. موقعیت دارند Lumbarبطن این جذع عصبی در قسمت قدامی وحشی جسم فقرات کمری یا  افتن ب داد ی ا امت ب

دام  د  Sacrumدر ق ی گیرن رار م دام . ق مپاتیک در ق ھ س ن دو تن ده و  Coccyxای ازند ganglion imparوصل ش در . را میس

ورون ھای خارج سیستم  ا مجموعھ جسم ھای حجروی نی ن ھ ھ ای ده میشود ک واحی کوچک دی سرتاسر مسیر جذع سمپاتیک ن

ً بھ شکل ذیل میباشند. یاد میشود para vertebral sympathetic gangaliaام عصبی مرکزی اند و بھ ن  . و معموال

 سھعقدات در ناحیھ گردن 

 11  عقدات در ناحیھ صدری 12الی 

 4 عقدات در ناحیھ کمر 
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 4  عقدات در ناحیھ  5یاSacral خارجی 

  وgangalion impar  در قدامCoccyx 

عبات ط ش مپاتیک توس ای س ھ ھ دات و تن تری  عق ای  Grayخاکس مت ھ ع در قس فید واق عبات س مپاتیک و ش ذع س ول ج ام ط ود در تم موج

  :الیاف عصبی موجود در جذع سمپاتیک مشتمل میگردد بر. صدری و کمری علوی تنھ با اعصاب شوکی وصل میشوند

  الیاف سمپاتیکpre ganglionic  وpost gangalionic 

  الیافAfferent حشوی 

Splanchic Nerves : ھ آن . عناصر مھمی در تعصیب احشای بطنی میباشند وبرط ب دات م ا عق این اعصاب با عبور از جذع سمپاتیک ب

ی میرسند Prevertebralبھ شبکھ  ھ . و عقدات موجود در قدام ابھر بطن ا خود ب ھ ب اف موصلھ احشائی ک وع الی ھ اساس ن ن اعصاب ب ای

  .ھمراه دارد بھ دونوع مختلف تقسیم میشوند

 Sacral splanchic N, Thoracic lumber : 

  الیاف سمپاتیکpregangalionic  را از جذع سمپاتیک بھ عقدات شبکھPrevertebral   اف ز الی ل کرده و نی   Afferentمنتق

 .حشوی را با خود دارند

Pelvic splanchic nerve  اف پاراسمپاتیک ی  S2را از اعصاب نخاعی  Preganglionicالی ھ ای از شبکھ  S4ال ھ گسترش یافت ھ ناحی ب

Prevertebral در داخل حوصلھ منتقل می کند.  

Thoracic spalchic Nerve  : سھ عصبThoracic splanchic  دات سمپاتیک موجود در طول قسمت صدری جذع ور از عق ا عب ب

  :ھ عبارت اند ازک. و عقدات مرتبط بھ ابھر بطنی در ناحیھ بطن میروند Prevertebralسمپاتیک بھ شبکھ 

i. Greater spalanchic nerve : از عقدات پنجم الی نھم صدری منشأ گرفتھ و بھ عقدهCeliac در بطن میرود . 

ii. Lesser splanchic nerve :از عقده صدری دوازدھم منشأ گرفتھ و بھ شبکھ کلیوی میرود. 

iii. Lumber and sacral splanchic neves : ً وال ی  2محم ی  4ال ی جذع  Lumbarعصب قطن ھ از قسمت قطن موجود است ک

ب اعصاب . داخل می گردد Prevartebralسمپاتیک یا عقدات مربوطھ عبور نموده بھ شبکھ  ین ترتی  Sacral splanchicبھ ھم

ن شبکھ  Hypogastricجذع سمپاتیک یا عقدات مربوطھ عبور نموده و بھ شبکھ  Sacralاز قسمت  ھ ای سفلی داخل می گردد ک

 . داخل حوصلھ است Prevertebralسترش یافتھ از شبکھ قسمت گ

iv. Pelvic splanchic neves :د ا خود ھمراه دارن اف پاراسمپاتیکی را ب ھ الی د ک ھ اعصاب ان وده و یگان د ب ی مانن ن اعصاب ب . ای

اف پاراسمپاتیکی  ھ و از اعصاب   Sacralاز قسمت  Preganglionicالی أ گرفت ل نخائی منش ور کرد S4و S2حب بکھ عب ھ ش ه ب

Hypogastric د فلی میرس بکھ . س ھ ش ھ و ب اال رفت رف ب ھ ط اف ب ن الی متی از ای بکھ قس ن ش ھ  ای دن ب ل ش ض داخ ھ مح ب

Prevertebral   بطنی داخل میشوند، و بھ ھمراه شراین اروأ کنندهhindgut 3/1بدین وسیلھ مسیر تعصیب .  توزیع می گردند 

 .صورت می گیرد Preganglionicلون سیگموئید توسط الیاف پاراسمپاتیک بعیده کولون مستعرض، کولون نازلھ و کو

وده و  Prevertebralشبکھ   :در بطن prevertebralعقدات و شبکه  ی را احاطھ نم ھ ابھر بطن اف عصبی میباشد ک بطنی مجموعھ از الی

اف سمپاتیک . در امتداد شعبات اصلی آن قرار می گیرد ام طول شبکھ  post ganglionicجسم حجروی الی ی  prevertebralدر تم بطن
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ی نظم . پراگنده شده است ع ب قسمتی از این اجسام حجروی بھ شکل عقدات مشخصی ترتیب شده اند در حالیکھ سایر اجسام حجروی وتزی

ً عقدات با شعبات خاصی از ابھر بطنی در ارتباط اند و توسط ھمین شعبات نام گذاری میشوند. تری دارند ده شبکھ . محموال سھ قسمت عم

Prevertebral  مربوطھ عبارت اند ازو عقدات:  

1. Celiac plexus 

2. Aortic plexus 

3. Sup hypogastric plexus 

 Celiac lexus  : ا جذور جذع ر فوحھ ابھری حجاب حاجز ب ھ درست در زی وده ک دات ب اف عصبی و عق زرگ از الی مجموعھ ب

Celiac عقدات مربوطھ با شبکھ . و شریان مزانتریک علوی مرتبط میشوندCeliac  دات رادی  Celiacشامل دو عق ده انف یک عق

 . میباشد Aortic renalمزانتریک علوی و دو عقدات 

 Aortic plexus :  دأ ی و از تحت مب دامی و وحشی ابھر بطن ھ در وجوه ق از الیاف عصبی و عقدات مربوطھ ساختھ شده است ک

ارت از . ترش یافتھ استگس Common iliacشریان مزانتریک علوی الی محل انشعاب ابھر بھ شراین  ن شبکھ عب عقده اصلی ای

 . عقده مزانتریک سفلی در جذر شریان مزانتریک سفلی میباشد

 Sup hypogastric plexus :  دارای عقدات متعددی کوچکی است و قسمت نھائی شبکھPrevetebral  ل از بطنی است کھ از قب

رار دارد ھ داخل جوف حوصلھ ق ن شبکھ ھائیپوگاس. داخل شدن ب ھ ای ھ ھائیپوگاستریک تقسیم میشود ک ائین ب وی در پ تریک عل

د ی کنن رکت م لی ش فلی و حوص ک س ای مزانتری بکھ ھ اختن ش رده و در س زول ک لھ ن ل حوص ھ داخ اب ب بکھ . اعص ش

Prevertebral بطنی اعصاب زیر را در یافت می کند. 

  الیاف پاراسمپاتیکpre gangalionic  و الیافAfferent حشوی از عصب واگوس 

  الیاف سمپاتیکpreganglionic  و الیافafferent  حشوی از اعصابSplanchic  قطنی و صدری یاThoracic 

  الیاف پاراسمپاتیکpre ganglionic  از اعصابSplanchic حوصلی 

  . کبد از دو منبع تأمین میگردد تعصیب پاراسمپاتیک قسمت طرق معدی معائی، طحال، پانکراس ، کیسھ صفرا و  :تعصیب پاراسمپاتیک

? Vagus Nerves 

? Pelvic Splanchic Nerves 

Vagus nerves:  ور آن از حجاب حاجز داخل بطن میگردد ھ ھمراه مری و در حین عب مپاتیکی . . اعصاب واگوس ب تعصیب پاراس

  :ان جذع قدامی و خلفی واگوس یعنی بعد از داخل شدن آنھا بھ بطن تحت عنو. را تأمین می کنند midgutو  ,Foregutقسمت ھای 

 Ant vagal trunk 

 Post vagal trunk 

اف پاراسمپاتیک . بطنی را ارسال می کند Pre vertebralشعبات را بھ شبکھ  ن شعبات دارای الی اف  Pre galglionicای  afferentو الی

  .در طول شعبات ابھر بطنی توزیع می گردد Pre vertebralحشوی بوده کھ بھ ھمراه سایر اجزای شبکھ 
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Pelvic splanchic nerves  : مپاتیک اف پاراس ویھ  pre gangalionicالی ی  S2از س بکھ  S4ال ھ ش د، ب ائی را دارن ل نخ حب

اال در داخل قیمت مزانتریک سفلی ش. ھائیپوگاستریک سفلی در داخل حوصلھ داخل میشود ھ طرف ب ا حرکت ب اف ب بکھ برخی از این الی

prevertebral رود یب . در بطن می ده و تعص ع ش فلی توزی ک س عبات شریان مزانتری راه ش ھ ھم ا ب ھ آنج ض رسیدن ب ھ مح اف ب ن الی ای

  .را تأمین می کنند hindgutپاراسمپاتیکی 

Enteric system:  دار عصبی موضعی در جدار ط وده و یک م ارت از تقسیمات قسمت حشوی سیستم عصبی ب رق سیستم معائی عب

ھ ھای جدار . ھضمی معائی میباشد این سیستم از اعصاب حسی و حرکی ساختھ شده کھ بھ صورت دو شبکھ بھ ھم وصل شده در میان الی

ھ انساج  .طرق ھضمی و الیاف عصبی مرتبط بھ آنھا تنظیم شده اند ا ب ن شبکھ ھ وده و از ای کھ این الیاف عصبی از بین دو شبکھ عبور نم

دسیست. مجاور میروند ائی را تنظیم و ھماھنگ می کن ددی از طرق ھضمی مع ت ھای ترشحی . م معائی فعالیت ھای متع ھ شامل فعالی ک

اض و استر خأ عضالت ملسأ می گردد ً ) Peristalsis(معده، جریان خون سیستم ھضمی و دوره ھای انقب ا ائی عموم اگر چھ سیستم مع

م اب س ا از اعص د ام زی میباش بی مرک تم عص تقل از سیس مپاتیک  Post ganglionicپاتیک مس ات  Pre gangalionicو پاراس معلوم

  .دریافت نموده کھ فعالیت ھای آنرا تعدیل می کند

  .مسیر تعصیب سمپاتیکی معده قرار ذیل است  :تعصیب سمپاتیک معده

  . حبل نخائی منشأ گرفتھ و بھ یک جذر قدامی داخل شده از نخاع خارج می گردد T6کھ از سویھ  Pre gangalionicیک لیف سمپاتبک 

دامی ری، جذر ق ین الفق ھ دارای لیف ( درسویھ فوحھ ب ھ یک عصب نخاعی را ) pre gangalionicک ی وصل شده ک ھ جذر خلف است ب

  . تباطی سفید ترک می کنددر خارج ستون فقرات، عصب نخایی را از طریق شعبات ار Pre ganglionicلیف . میسازد

ھ  Pre ganglionicلیف  .ھستند بھ جذع سمپاتیک وصل می گردد Pre ganglionicشعبات ارتباطی سفید کھ دارای لیف  ا داخل شدن ب ب

  . داخل می گردد Great splanchic Nرا بسازد از این جذع عبور نموده و بھ  Synapeجذع سمپاتیک بدون اینکھ کدام 

Great splanchic nerve  ده ھ عق ده  pre ganglionicلیف . داخل می گردد Celiacاز ستون ھای حجاب حاجز عبور نموده و ب در عق

Celiac  با یک عصبpre ganglionic لیف . ساینپس می گرددPost ganglionic  اف عصبی اطراف حذع ھ شبکھ الی وصل  Celiacب

ا شعبات جذع  post ganglionic لیف. شده و در طول شعبات آن امتداد می یابد ده را اروأ  Celiacاز شبکھ ھای عصبی ھمراه ب ھ مع ک

  .می کند عبور نموده و در نھایت بھ محل توزیع خود می رسد

رار دارد  :ناحیه خلفی بطن انکراس ق ی سیستم ھضمی، طحال و پ ھ توسط عظام و عضالت . این ناحیھ در خلف قسمت بطن ھ ک ن ناحی ای

د سازنده جدار خ ت دارن ت ھای اعضأ بطن دخال ً در فعالی تقیا ا مس ھ تنھ ھ ن ددی است ک لفی بطن محاط شده است، دارای ساختمان ھای متع

د ی و شبکھ ھای عصبی . بلکھ از این ناحیھ بھ عنوان کانال برای عبور از یک ناحیھ بدن از بھ ناحیھ دیگر استفاده می کنن ً ابھر بطن ثال م

  .ذع سمپاتیک و اوعیھ ھای لمفاویھمراه آن، ورید اجوف سفلی ج

اتی ھستند دن حی ز . ھم چنان ساختمان ھای و جود دارند کھ از این ناحیھ منشأ گرفتھ اند و برای فعالیت نورمال سایر نواحی ب و اعضای نی

  ):کلیھ ھا و غده فوق الکلیھ یعنی( و جود دارند کھ در جریان تکامل بھ این ناحیھ ارتباط داشتھ و در عمر بلوغ در ھمین ناحیھ باقی میماند
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  :جدار خلفی بطنی

أ  در خط وسط  :Sacrumفقرات قطنی و  ن برجستگی از باعث محدبیت انحن ارز شده است ای ی متب ره قطن نج فق ی بطن، جسم پ ناحیھ خلف

و. کمری در این ناحیھ میباشد ی و صدری ف رات رقب رات مھره ھای قطنی را میتوانیم بھ علت بزرگ بودن شان از فق ن فق را ای ائیم زی ق نم

رود L5الی  L1جسم فقرات بزرگ بوده و بھ تدریج از فقره .نظر بھ ھر فقره دیگر بزرگتر میباشد ر شده می اه و  Pedicle. بزرگت ره کوت فق

د زرگ دارد. پھن بوده بارزه ھای مستعرض آنھا بلند و باریک اند و بارزه  ھای شوکی بزرگ و ضخیم دارن ارزه ھای مفصلی ب و در  ب

راھم میسازد رات را ف ن قسمت از ستون فق ره کمری . جھت داخلی و خارجی قرار گرفتھ اند کھ امکان تقبض و بسط ای ان ھردو فق در می

د ی بطن در . یک دیسک بیت الفقری و جود دارد کھ این قسمت محدوده وسطی جدار خلفی بطن را مکمل می کن سرحد وسطی جدار خلف

ار  ی از کن رات قطن تتحت فق اکروم ساختھ شده اس وی استخوان س اختمان . عل ده است و یک س ره ساختھ ش نج فق استخوان ساکروم از پ

قدامی و وجھ مقعر قدامی آن ووجھ محدب خلفی آن دارای سوراخ ھای . انفرادی را تشکیل میدھد کھ در باال پھن و در پائین باریک میباشد

  .لفی اعصاب نخاعی عبور می کندبوده کھ از آنھا شعبات قدامی و خ  Sacralخلفی 

د Sacro iliacاستخوان ھای الیوم از ھردو طرف و در محل مفاصل   :عظام حوصله وی ھر . بھ استخوان ساکروم وصل شده ان قسمت عل

ھ . امتداد یافتھ است iliac fossaاستخوان الیوم بھ طرف خارج و بھ داخل یک قسمت نازک ن ناحی وم در ای وجھ داخلی ھر یک از عظام الی

  .و عضالت مرتبط با آن قسمتی از جدار خلفی بطن میباشند

ی . وکات استخوانی جدار خلفی بطن را مکمل می کندچاضالع یازدھم و دوازدھم از طرف باال   :Ribsاضالع یا  ت ب ن عل ھ ای این اضالع ب

ف . ندارند Tubercleقص مفصل نمیگردند دارای یک وجھ سفلی منفرد در رأس خود بوده و  نظیر اند کھ بھ استخوان ازدھم در خل ضلع ی

دین . قسمت علوی کلیھ چپ و ضلع دوازده در خلف قسمت علوی ھر دو کلیھ قرار دارند وان محل اتصال چن ھ عن ان ضلع دوازده ب م چن ھ

  . عضلھ و رباط عمل می کند

الت تشکیل دھنده سرحد داخلی، خارجی، سفلی و علوی ناحیھ خلفی بطن در جوکات استخوانی جدار خلفی بطن عض  :Musclesعضالت یا 

د رار می گیرن ائین عضلھ  Lumborumو  Quadratusدر خارج عضلھ  Psoas major& minorدر سمت داخل عضالت . ق و در پ

iliacus و در باال حجاب حاجز قرار دارد.  

Psoas major& minor:   ارزه ری و ب عضلھ فوق از طرف داخل و جھ قدامی وحشی فقرات قطنی را ستر نموده و فضأ میان اجسام فق

ا  Lumberو پنج فقره  T12ھر کدام از این عضالت از جسم ھای فقری . ھای مستعرض را اشغال نموده است ری آنھ دیسک ھای بین الفق

ور ھ. منشأ می گیرند Lumberو بارزه ھای مستعرض فقرات  ی عب اط مغبن ھ و از تحت رب ر عضلھ در طول حاشیھ حوصلی بھ پائین رفت

ت شد عضلھ . استخوان فخذ وصل شود lesser trochanterتا کھ بھ . نموده بھ ناحیھ قدامی ران امتداد می یابد ھ ثاب ھ تن ی ک  Psoasوقت

major ی فخذی می گردد ھ در حالت. سبب قبض ران در محل مفصل حرقف ھ تن ی ک ھ پشت و وقت ده ب رار دارد سبب ) Supine( خوابی ق

ھ می گردد وه جاذب ل ق دامی اعصاب . قبض تنھ در مقاب ن عضلھ توسط شعبھ ق ی  L1ای در مجاورت آن عضلھ . تعصیب می گردد L3ال

Psoas minor  ھ اگر موجود باشد در سویھ عضلھ ً غایب بوده یک عضلھ باریک است ک رار  Psoas majorقرار دارد کھ بعضا می ق
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رات . . گیرد رد L1و  T12از فق ری منشأ می گی ین الفق ھ . و دیسک ب ن عضلھ ب د ای ر بلن و  iliopubic eminenceو  Pectinal lineوت

  . تعصیب می گردد L1یک عضلھ قبض دھنده ضعیف ستون فقرات بوده و توسط شعبھ قدامی عصب . صل می گردد

م و ف ستون فقرات این عضلھ در ھردوطر :  Quadratus Lumborumعضله  ان ضلع دوازدھ د iliac crestفضأ می . را اشغال می کن

رار  Psoas majorاین عضالت از داخل توسط عضالت  ا ق اره ھای خارجی آنھ داد کن ستر شده است و عضالت مستعرض بطن در امت

د ره  Quadratus lumborumعضالت . می گیرن ارزه ھای مستعرض فق اط  L5از ب  iliacو قسمت ھای مجاور  ilio lumber، رب

crest د ی گردن م وصل م فلی ضلع دوازدھ اره س ی و کن ره اول قطن ار فق تعرض چھ ای مس ارزه ھ ھ ب الت را ب ن عض ھ و ای أ گرفت . منش

د Quadratus lumborumعضالت  ا می . ضلع دوازدھم را پائین کشیده و ثابت می کن ش ایف ز نق ھ ھردوطرف نی ھ ب و در خم کردن تن

رات گردد فعالیت. کند ی ستون فق دامی اعصاب نخاعی . ھمزمان ھر دو عضلھ میتواند سبب بسط قسمت قطن ن عضالت توسط شعبھ ق ای

T12  وL1  الیL4 تعصیب می گردند.  

د iliac fossaاین عضلھ در ھر دوطرف   :iliacusعضله  ھ . را اشغال می کن ن منشأ وسیع خود ک را ستر می  iliac fossaعضلھ از ای

م . وصل میشود Lesser trochanter of femurبھ  Psoas majorپائین رفتھ و بعد از وصل شدن بھ عضلھ کند، بھ  این دو عضلھ بھ ھ

د  iliacusعضلھ . خوانده میشود ilio psoasوصل شده وقتیکھ بھ ران داخل شود تحت عنوان  ز مانن ت  Psoas majorنی ھ ثاب ھ تن زمانیک

ھ ران می ) Flexion(باشد باعث قبض  وه جاذب ل ق ھ در مقاب بض تن رد سبب ق رار گی ھ پشت ق ده ب دن در وضعیت خوابی گردد و زمانیکھ ب

  . تعصیب می گردد Femoralتوسط شعبات عصب  iliacusعضلھ . میشود

ان حجاب حاجز جوف صدری را از  :Diaphragmحجاب حاجز یا  م چن ی بطن را میسازد ھ ھ خلف در علوی حجاب حاجز سرحد ناحی

ھ آن . جوف بطنی جدا می کند اف عضالتی دو را دور ب ھ الی ری مرکزی ساختھ شده ک حجاب حاجز از نظر ساختمانی از یک قسمت وت

ھ ستون Cruraحجاب حاجز توسط ستون ھای . وصل شده است ری ب رات محکم میگردد عضالتی، وت ھ . فق ان ب م چن ا ھ ن ستون ھ ھ ای ک

  .رباط ھای طوالنی قدامی ستون فقرات دور خورده است

ره  :Right crusستون راست یا  ھ ھای فق ھ تن وده و ب رین ستون ب رین و پھن ت ی  L1بزرگت ا  L3ال ین آنھ ا ب ری م ین الفق و دیسک ھای ب

ا . و دیسک ھای بین الفقری آنھا وصل میگردد L2و  L1بھ فقره  Left crusبھ ھمین ترتیب ستون چپ . وصل می گردد ا ی  Crusستون ھ

وس . در خط متوسط با ھم وصل می گردد) Median arcuate ligament(بھ نام رباط قوسی میانی ھا توسط یک قوس وتری  ن ق ھ ای ک

ی و . در قدام ابھر عبور می کند ھ ھم چنان دوقوس دیگری بھ نام ھای رباط قوس داخل ا ب وس ھ ن ق ھ ای وس خارجی و جود دارد ک اط ق رب

ره . عنوان منشأ برخی قسمت ھای عضالتی حجاب حاجز عمل می کنند و از  L2و  L1قوس رباطی داخلی از طرف داخل بھ کناره ھای فق

ره  ره . وصل می گردد L1طرف خارج بھ بارزه مستعرض فق ارزه مستعرض فق ھ ب ً ب اطی خارجی داخال وس رب ھ ضلع و خارج L1ق ً ب ا

  . دوازدھم وصل می گردد

  :ساختمان هاي عبور کننده از داخل و اطراف حجاب حاجز

i.  ر ویھ ) Aorta(ابھ م س رات ھ م فق دام جس اجز و در ق ف حجاب ح د T12از خل ی کن ور م ھ . عب ن ناحی ان دو  Aortaدر ای در می

 . ستون حجاب حاجز و خلف رباط قوسی میانی فقط در طرف چپ خط متوسط قرار می گیرد
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ii.  ورید ً  . ابھر را در فوحھ ابھری ھمراھی می کند Azygosقنات صدری و بعضا

iii.  در سویھ فقره مری از قسمت عضالتی ستون راست حجاب حاجزT10 و درست از طرف چپ فوحھ ابھری عبور می کند . 

iv.  اوی از یک ھ ھای لمف داد کمی اوعی ک تع جا با مری جذع قدامی و خلفی واگوس، شعبات مری و اوعیھ ھای گاستریک چپ و ی

 . فوحھ مری عبور می کند

v.  سومین فوحھ بزرگ حجاب حاجز فوحھCaval  ھ جوف صدری بوده کھ ورید اجوف سفلی از آن عبور نموده و از جوف بطنی ب

 .میرود

vi. فوحھ اجوف سفلی را در  عصب فرینیک راست، وریدCaval ھمراھی می کند . 

vii. د ور می کن ر مرکزی حجاب حاجز عب ر از وت دامی ت ز از . عصب فرینیک چپ از قسمت عضالتی ق ساختمان ھای دیگری نی

 .فوحات کوچکی در داخل و یا خارج حجاب حاجز عبور می کند کھ از جوف صدری بھ جوف بطنی و یا برعکس میروند

  اعصاب بزرگ و کوچکSplanchnic در ھر دوطرف از ستون ھای حجاب حاجز می گذرند. 

  وریدHemi azygos از ستون چپ عبور می کند. 

 جذع سمپاتیک در ھر دوطرف از خلف رباط داخلی می گذرد. 

 اوعیھ ھای اپی گستریک علوی از قدام حجاب حاجز و درست از عمق اضالع عبور می کند. 

  و اعصاب نیز در نواحی مختلف از ححاب حاجز می گذرندسایر اوعیھ ھا. 

اال   :Domesگنبد ها یا  ھ ب ن قسمت ھای وحشی را ب ھ ای شکل معمول گنبد ھای حجاب حاجز از باعث محتویات بطنی زیر آن میباشد ک

ا توسط . میبرد و ھم چنان پریکاردیوم فبروزی است کھ با اتصال مرکزی خود باعث پھن شدن حجاب حاجز دراین قسمت می گردد گنبد ھ

  .اعضای ذیل شکل می گیرند

  تا اندازه کلیھ و غده فوق الکلیھ راستدر سمت راست کبد و 

  در  طرف چپ فوندوس معده و طحال و تا اندازه ای کلیھ و غده فوق الکلیھ چپ 

ین الضلعی  د چپ در فضا ب ی گنب ھ طور تقریب ال ب ر نورم ت ذفی ا در حال د ام اگر چپ ارتفاع بلند این گنبد ھا در چریان تنفس تغیر می کن

ا . ع پنجم قرار می گیردپنجم و گنبد راست در سویھ ضل بض شده و باعث می گردد ت در جریان شھیق قسمت عضالتی حجاب حاجز منق

ا، بزرگ شدھن فضا صدر و کاھش فشار  د ھ وتر مرکزی حجاب حاجز بھ پائین کش گردد، این امر تا یک اندازه سبب مسطح شدن گنب

زایش تاثیرات فزویولوژیک این تغیرات این است کھ ھ. داخل صدر می گردد ب اف ھ قل دی ب از گشت وری ا وارد شده وب ھ داخل شش ھ وا ب

  .می یابد

  .اروأ شریانی بھ حجاب حاجز از وجھ قدامی و سفلی آن صورت می گیرد :اروأ شریانی

  از طرف باال شریان ھایMusculophrenic  وPrecardio phrenic  ھ ھر دوشعبات ھستند  Internal thoracic arteryک

 .کھ شعبھ ابھر صدری میباشد ححاب حاجز را اروا می کند Super phrenicعلوی و شریان فرینیک 

 د ھای . از طرف پائین شریان فرینیک سفلی کھ شعبھ ابھر بطنی میباشد حجاب حاجز را اروأ می کند ق وری تخلیھ وریدی از طری

 .ھمراه با این شراین صورت می گیرد
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ھ از سویھ   :Innervationتعصیب یا  ن اعصاب ک ی  C3تعصیب حجاب حاجز توسط اعصاب فرینیک میباشد، ای نخاع خارج شده  C5ال

د اجوف سفلی . وتمام تعصیب حرکی حجاب حاجز و اعصاب حسی قسمت مرکزی را تأمین می کند ا وری عصب فرینیک راست یک جا ب

  . ز عبور می کنداز حجاب حاجز عبور نموده و عصب فرینیک چپ بھ تنھائی از حجاب حاج

ھ است  :احشأ کلیه ها رار گرفت وانی ق ف پریت ت خل ی بطن در موقعی ھ خلف ت . شکل لوبیا مانند دارد در ناحی رات موقعی در ھر دوطرف فق

ت دارد. دارد ھ چپ موقعی ر. کیلھ راست از اینکھ در مجاورت کبد قرار دارد یک اندازه پائین تر نظر بھ کلی ر و باریک ت د ت ھ چپ بلن  کلی

  .است نظر بھ کلیھ راست و بھ خط متوسط نزدیک است

ً   :مجاورت با سایر ساختمان هـا  ثال اط است م ددی در ارتب ا ساختمان ھای متع ھ راست ب دامی کلی ھ : وجھ ق ھ یک الی ا ذریع برخی از آنھ

  .پریتوانی از کلیھ جدا است اما برخی آنھا در برابر آن قرار دارد

  فوق الکلیھ راست ستر شده است قسمت کمی از قطب علوی توسط غده

 وانی جدا شده است ھ پریت ھ توسط یک الی وده ک د ب ر کب از طرف داخل . قسمت بزرگی باقیمانده قطب علوی وجھ قدامی در براب

ھ تماس دارد ا . قسمت نازلھ اثناعشر در خلف پریتوان بوده و با کلی ً مرتبط ب تقیما ھ از طرف خارج مس  Rt colicقطب سفلی کلی

flexture ا بعضی از . و از طرف داخل توسط قطعھ از امعای کوچک داخل پریتوانی ستر شده است ز ب ھ چپ نی وجھ قدامی کلی

 .ساختمان ھا در ارتباط است

 قسمت کمی از قطب علوی از طرف داخل توسط غده فوق الکلیھ چپ پوشیده شده است. 

  ستر شده استباقیمانده قطب علوی وتسط معده  و طحال داخل پریتوانی. 

 در پائین پانکراس قسمت خلف پریتوانی وسطی کلیھ را ستر می کند. 

  از طرف خارج توسط نیم سفلی کلیھ چپLeft colic flexture  وم داخل ً توسط قسمت ھای از ژژن و آغاز کولون نازلھ و داخال

 .پریتوانی ستر شده است

  : کلیه هاي راست و چپ

  دارنددر علوی با حجاب حاجز ارتباط. 

 از داخل بھ خارج با عضالت : در سفلیMediatus luborum, Psoas ا. و عضالت مستعرض بطن در ارتباط اند 

  . از خلف کلیھ ھا عبور می کنند ilio inguinalو  ilio hypogastricو اعصاب  Sub costalاوعیھ ھا و اعصاب تحت الضلعی 

Renal fat & facia:  کلیھ را چربی وFacia وده . گرفتھ اند و با آن ارتباط دارد در بر ھ را احاطھ نم ً کلی امال ھ ک وی ک چربی اطراف کلی

ک  ت Faciaو ی ھ اس ھ را در برگرفت راف کلی ی اط وانی، چرب ارج پریت مت  Facia. خ ن قس ز در ای ھ نی وق الکلی دوات ف وی غ  Faciaکلی

  .کلیوی در ھرنوع جراحی کلیھ دور می گردد Facia.محصور شده اند

وط می  Faciaبا . الیھ ھا قدامی وخلفی بوده در علوی ھر غده فوق الکلیھ وصل می گردند   :اي کلیويالیه ه ده حجاب حاجز مخل ستر کنن

  . شوند

 بھ روی اوعیھ ھای ثره کلیھ امتداد دارد: الیھ قدامی ً  .و با نسج منظم ابھر بطنی و ورید اجوف سفلی مخلوط می گردد. داخال
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 از بین کلیھ و : الیھ خلفیFacia  ستر کننده عضلھQuadratus loborum  ا ده عضلھ  Faciaبھ داخل رفتھ و ب  Psoasستر کنن

major ام . این دو الیھ ھا در پائین حالب ھا را در بر می گیرد. وصل می گردد ھ ن وجود  Para renal fatیک چربی دیگری ب

 .را اشغال می کنددارد قسمت خلفی  و خلفی خارجی ھر کلیھ 

ی میباشد  :ساختمان کلیه دامی و یک وجھ صاف خلف ھ . ھر کلیھ دارای یک وجھ صاف ق ھ ب روزی ستر شده است ک و توسط کپسول فب

ا، اعصاب . در کنار داخلی ھر کلیھ ثره کلیھ قرار دارد کھ یک شکاف طولی عمیق میباشد. آسانی جدا شده میتواند و از این طریق اوعیھ ھ

ھ از یک قشر و رگ ھ ا از آن خارج می گرددو ھر کلی ھ داخل می گردد و ی وی خارجی و  Cortexا لمفاوی بھ نسج کلی  Medullaکلی

  .کلیوی داخلی ساختھ شده است

 وده است ً احاطھ نم امال ھ. قشر کلیوی کلیھ را ک وی ( ضمائم از قشر کلی ا کلی ده )  Renal columnستون ھ ر آم ھ ب ھ داخل کلی ب

د در حالیکھ . کلیھ را بھ ھرم ھای کلیوی تقسیم می کند Medullaمیشوند کھ  ھ ان قاعده این ھرم ھا بھ خارج و بھ طرف قشر کلی

ھ سمت  ک  Renal papilla. میباشد Renal sinusرأس ھر ھرم کلیوی بھ طرف داخل و ب احاطھ شده  minor calyxتوسط ی

دین .ھا ادرار را دریافت می کنند  Minor calyx. است ا را میسازندو چن ب ھ ت حال ھ در نھای د ک ھ مجرا ان  minorقسمت قریب

calyx   ا یک جا شده و ی  2را میسازند، و Major calyxھ ا یکجاشده و  Major calyx 3ال ھ  Renal pelvisھ را میسازند ک

 . نھایت قیف مانند علوی حالب ھا است

د   :اوعیه ها و لمف کلیـه  ھ را اروأ می کن ھ کلی ی است ک وی واحد بزرگ شعبھ ابھر بطن ن شراین از تحت منشأ شریان . شریان کلی ای

د رد و شریان . مزانتریک علوی منشأ می گیرن ر از ابھر منشأ می گی اال ت دازه ب ک ان وی راست ی ھ شریان کلی وی چپ نظر ب شریان کلی

ی تقسیم . ی عبور می کندکلیوی راست طویل تر بوده و از خلف ورید اجوف سفل دامی و خلف ھ شعبات ق ره برسد ب وقتی شریان کلیوی بھ ث

وی راست و چپ می گردد. میگردد کھ بھ پارانشیم کلیھ خون میرساند د ھای کلی وی باعث ساختن وری دد کلی ھ ھر دو . و رید ھای متع ک

  .اطراف منشأ شراین کلیوی قرار دارد Lambarت تخلیھ لمفاوی ھر کلیھ بھ عقدا. ورید ھا در قدام شراین کلیوی قرار دارند

ک . حالب ھا قنات ھای اند کھ ادرار را از کلیھ بھ مثانھ انتقال می دھد  :حالب ها این اعضا از باال در امتداد حویطھ کلیھ بوده کھ حویطھ ی

ت دارد ھ موقعی ا سھ ک. ساختمان قیف مانند و در سینوس کلی ھ ار یک جا شدن دو و ی الیس حویطھ کلی ھ ھر ک الیس بزرگ ساختھ شده ک

ک . اختھ میشودسبزرگ بھ نوبھ خود از یکجا شدن چند کالیس کوچک  د Renal papillaو ھر کالس کوچک ی ب .  را احاطھ می نمای حال

وی حوصلھ  ا در فوحھ عل ت شریان  Pelvic brimھ ا نھای دا شریان  Common iliacب ا ابت ھ جوف  External iliacی وده و ب اطع نم تق

  .حالب ھا در سھ نقطھ از مسیر شان تنگ میگردد. حوصلھ داخل می گردد و بھ مسیر بھ سمت مثانھ ادامھ میدھد

i. نخست درناحیھ اتصال حالب و حویطھ راست در زیر کلیھ میباشد. 

ii.  دوم ناحیھ است کھ حالب ھا در محل فوحھ علوی حوصلھ از روی اوعیھ ھایCommon iliac  عبور می کند . 

iii. و سنگ ھای کلیھ ممکن در این نواحی ذکر شده تنگ گیر بمانند. سومین محل جائی است کھ حالب داخل مثانھ می گردد. 

  .حالب با عبور بھ طرف مثانھ، شعبات شریانی از اوعیھ ھای مجاور دریافت می کنند  :اوعیه ها ولمف حالب ها

 .می کنند شراین کلیوی نھایت علوی حالب ھا را اروأ ?

 .اروأ می گردد Common iliacقسمت ھای میانی حالب ھا توسط شعبات ابھر بطنی، شراین تخمدان ھا و شراین  ?



234 
 

 . میباشد اروأ می گردد Internal iliacحالب ھا در جوف حوصلی توسط یک یا چند شراین کھ شعبات  ?

ددر تمام حاالت شراین کھ بھ حالب ھا میرسند بھ شعبات صاعده و نازل دن آناستوموزھای طولی میگردن ان آم ھ می . ھ تقسیم شده و باعث ب

  :یعنی. تخلیھ لمفاوی حالب ھا از مسیر اروأ شریانی آنھا متابعت می کنند

 قسمت علوی ھر حالب بھ عقدات قطنی تخلیھ می گردد. 

  قسمت و سطی ھر حالب بھ عقدات لمفاوی مرتبط بھ اوعیھ ھایCommon iliac تخلیھ می گردد. 

  قسمت سفلی ھر حالب بھ عقدات لمفاوی مرتبط بھ اوعیھ ھایInternal & external iliac تخلیھ می گردد . 

ق اعصاب   :تعصیب حالب ها وی و ھیپوگستریک سفلی و از طری وی، ابھری، ھیپوگستریک عل ا توسط شبکھ ھای کلی ب ھ تعصیب حال

ھ ھای خ ھ اوعی رد ک د.صورت می گی اف. ن را تعصیب می کنن مرسلھ احشائی از ھر ودمنشأ سمپاتیک و پاراسمپاتیک میباشدو در  الی

د L2الی  T11حالیکھ الیاف موصلھ احشائی بھ سویھ  ھ . نخاع می رون ب میباشد ب ھ وسعت حال وط ب ً مرب وال ھ معم ب ک ن درد حال ر ای ا ب بن

  :این نواحی عبارت اند از. دحبل نخاعی تعصیب میگرد L2الی  T11کھ توسط سویھ ھای . نواحی از جلد انتشار می کند

  جدار ھای خلفی و وحشی بطن در تحت اضالع و باالیiliac crest 

  ناحیھPubis 

 Scrotum در مردان 

 شفھ ھای بزرگ در زنان 

 قسمت قدامی علوی ران 

رار دارد :Supra renal glandغده فوق الکلیه یا  ھ ق وی ھر کلی ن غده از یک قشر خارجی و . این غده در مجاورت قطب عل ای

وده و . یک میدوال داخلی ساختھ شده است ی ب ھ ھالل ھ شکل نیم غده طرف راست مشابھ بھ یک ھرم بوده در حالیکھ غده طرف چپ ب

قرار دارد در حالیکھ در قدام غده چپ قسمتی در قدام غده راست یک قسمت از فص راست کبد و ورید اجوف سفلی . بزرگتر میباشد

ً طحال قرار می گیرد ھ . از معده پ، پانکراس و بعضا وق کلی ھ استو غده ف قسمت ھای از حجاب حاجز در خلف ھر دوغده قرار گرفت

ده و در  ھ ش ھ در برگرفت راف کلی ی اط ط چرب ده را از کل Renal faciaتوس ر غ ازک ھ دار ن ک ج ھ ی ت چنانچ ده اس ور ش ھ محص ی

  . موبوطھ جدا نموده است

  .اروأ غدوات فوق الکلیھ گسترده بوده و از سھ منبع صورت می گیرد :اوعیه هاي غده فوق الکلیه

 د اال میرون ھ غده . شراین فرینیک سفلی ھر دوطرف در حالیکھ از ابھر بطنی بھ طرف حجاب حاجز ب ددی را ب وشعبات متع

 . میدھند

  یک شعبھ وسطی برای غده ً  .فوق کلیھ از ابھر بطنی جدامیشودمعموال

  کھ از شراین کلیوی بھ طرف غده فوق الکلیھ باال میروندشعبات سفلی . 

د رون می آی ره ھر غده بی ھ از ث درھر طرف . تخلیھ وریدی برخالف این اروأ شریانی متعدد میباشد زیرا شامل یک ورید منفرد میباشد ک

وی چپ راست ورید فوق کلیوی راست کوتاه است بالفا وق کلی د ف صلھ بھ ورید اجوف سفلی داخل می گردد در حالیکھ در طرف چپ وری

  .میریزد Lt renal veinبھ پائین رفتھ و بھ ورید کلیوی چپ 
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  :تشکیالت اوعیه هاي بطنی
Abdominal aorta : در سویھ ً رات . میباشد T12در فوحھ ابھر حجاب حاجز شروع شده کھ تقریبا دامی جسم فق بھ طرف پائین در وجھ ق

L1  ی د L4ال ور می کن ره . عب د L4و درست در سمت چپ در سویھ فق دا می کن ھ پی ام ھای . خاتم ھ ن ھ دوشریان ب ین محل ب  Rtدر ھم

common iliac artery  وLt common iliac artery ھ قسم یک نقط. تقسیم میگردد دامی بطن ب ن تشعب در جدار ق ً ای ا  2.5ھ تقریب

  .مجاورت ابھر قرار ذیل است. سانتی متر در تحت ثره دیده میشود

 .در قدام ابھر بطنی پانکراس، ورید طحال، ورید چپ کلیوی و قسمت سفلی اثناعشر قرار دارد .1

 .در خلف چندین ورید قطنی .2

 .جز و ورید اجوف سفلیراست حجاب حا Crusستون  Azygos vein، قنات صدری و  Cristerna chiliدر طرف راست  .3

 حجاب حاجز  LT crusدر طرف چپ ستون چپ  .4

 .شعبات ابھر بطنی قرار زیر تقسیم شده است .5

 شعبات حشوی کھ اعضا را اروا میکند. 

 شعبات خلفی کھ حجاب حاجز و جدار بطن را ار وآ می کند. 

  شعبات نھائی 

a. عبارت اند ازسھ شعبھ تاق آن . اوعیھ ھای جوره ئی و تاق دارد :شعبات حشوي: 

1. Celiac trunk 

2. Sup mesenteric art 

3. Inf mesenteric art 

  :شعبات جوره ئی آن عبارت اند از

1. Middle supra renal arteries 

2. Renal arteries 

3. Testicular or ovarian arteries 

  :این شعبات حجاب حاجز و جدار بطن را اروأ می کند و مشتمل میگردد بر :شعبات خلفی 

1. Inf phrenic arteries 

2. Lumbal arteries 

3. Median sacral arteries 

  .شراین سفلی فرینیک بالفاصلھ در سفلی فوحھ ابھری منشأ می گیرد 

ھ و . شراین قطنی چھار جوره بوده و از قسمت خلفی ابھر بطنی منشأ می گیرد از وجھ خلفی ابھر بطنی درست در علوی تشعب منشأ گرفت

  .بھ سمت پائین عبور می کند
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د  :ورید اجوف سفلی ال میدھ ب انق ن راست قل ھ طرف اذی و از یک جا شدن ھر دو . خون وریدی تمام ساختمان ھای حجاب حاجز را ب

Common iliac veins  در سویھ فقرهL5 رات . درست در طرف راست خط متوسط ساختھ میشود دام ستون فق ی بطن در ق ھ خلف درناحی

د T12از وتر مرکزی حجاب حاجز در سویھ . بالفاصلھ در طرف راست ابھر بطنی بھ طرف باال میرود ور می کن ا . عب ل ب د ھای ذی وری

  .ورید اجوف سفلی سھیم میگردد

i. Common iliac veins 

ii. Lumber veins 

iii. Rt testicular or ovarian vein 

iv. Renal veins 

v. Rt supra renal veins 

vi. Inf phrenic veins 

vii. Hepatic veins 

ا در   بھ یاد اشتھ باشیم کھ خون وریدی، طحال، پانکراس وکیسھ صفرا در ورید اجوف سفلی سھیم نیست زیرا خون وریدی این ساختمان ھ

  .ابتدا بھ کبد میرود

دیل  اوعیھ  :اوعیه هاي لمفاتیک زرگ تب ھ ھای ب ھ اوعی دن شروع میشود و ب اوی در انساج ب ھ شعریھ لمف ھ شکل اوعی ھ ب ھای لمفاتیک ک

وده و . میگردد کھ با ورید ھای بزرگ در جذر عنق یک جا میگردد ع نم اوعیھ ھای لمفاوی، مایع ضایع شده از بستر اوعیھ شعریھ را جم

  .در اوعیھ لمفاوی موجود است شفاف و بی رنگ است کھ نام لمف یاد می گرددمایع کھ .  بھ سیستم و ریدی آنرا انتقال می کند

دن میباشد  :عقدات لمفاوي افیتی ب ا کپسول است و دارای عناصر سیستم مع ا و . ساختمان ھای کوچکی پوشیده شده ب ً لمفوسیت ھ ثال م

ی ذرات موجود در لمف ر. این غدوات بھ حیث فلتر وظیفھ اجرا می کند. مکروفاژ ھا ان انت ا بھ دام انداختھ و آنھا را از بین میبرد و ھم چن

  .جن ھای خارجی را کشف نموده و با آنھا مجادلھ می کند

ھ می گردد  :جذع و قنات هاي لمفاتیک دی تخلی ھ سیستم وری لمف طرف راست . تمام اوعیھ ھای لمفاتیک جذع و قنات ھا رامیسازد کھ ب

ال  رأس و عنق، لمف طرف علوی راست، لمف ک انتق ھ ھای لمفاتی ی توسط اوعی طرف راست صدر و لمف قسمت ھای نواحی جدار بطن

ھ در طرف . کھ با ورید ھای طرف راست عنق یکجا میگردد. میگردد ھ میگردد ک ک تخلی ھ ھای لمفاتی دن توسط اوعی لمف سایر نواحی ب

  .چپ عنق قرار دارد

 Pre aortic nodes:  ت . رند و نیز در قدام عقدات قطنی وجود دارندعقدات در قدام ابھر قراردا این ی موقعی کھ ھر دو طرف ابھر بطن

دن، . این تجمع لمفاتیک از ناحیھ خلفی بطن عبور نموده و از ساختمان ھای مختلف لمف را جمع می کند. دارند ی لمف جدار ب دات قطن عق

د Pre aortic عقدات. کلیھ ھا، غدوات فوق کلیھ، خصیھ ھا و تخمدان ھا را جمع می کند ھ . در اطراف ھر سھ شعبھ ابھر تنظیم شده ان ک

دات  ام ھای عق ھ ن اد میشوند Inf mesnetricو  Celiac, sup mesentericب د.  ی ت می کن ا لمف را دریاف واحی اروأ شده آنھ . و از ن

  :سیستم عصبی در ناحیھ خلفی مشتمل میگردد بر

i.  جذع سمپاتیک و اعصابSplanchnic مربوط 
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ii.  اعصاب و گانگیلون کھ ھمراه با ابھر بطنی و ضفیره قطنی اعصاب استضفیره. 

Lumber plexus:   توسط شعبھ قدامی اعصابL1-L3  دامی ادی شعبھ ق ان عصب تحت الضلعی . ساختھ میشود L4و قسمت زی م چن ھ

T12 نیز درآن سھیم است. 

 

  Pelvis & perineumحوصله و عجان یا     

  

حوصلھ یا  عجان نواحی مرتبھ بوده کھ با عظام حوصلھ و قسمت ھای اخیر ستون فقرات در ارتباط اند حوصلھ بھ دو نواحی تقسیم شده 

  . است
ً یک ق) حوصلھ بزرگ( ناحیھ علوی حوصلھ کاذب بوده  -1  .داشتھ میشودنمت بطنی پسو عمو ما

ی  -2 لھ ک( حوصلھ حقیق کحوص ام حوصلھ) وچ فلی عظ ای س مت ھ ا قس اکروم و ب ھ  XCoccy، س ک فوح اط دارد و دارای ی ارتب

 . دخولی ، و یک فوحھ خروجی میباشد

داد دارد و در برگیر. میباشد) Floore(جوف حوصلھ دارای یک فوحھ دخولی، جدار ھا و زمین  دهاین جوف در علوی با جوف بطنی امت  ن

  . ی خارجی بولی تناسلی و سیستم ھضمی را میباشدعجان دربرگیرنده اعضاء تناسل. عناصر بولی، ھضمی و تکثری میباشد

ده محافظھ در برگیرنده و (  -:وظایف ھ، مثاکنن ال مقریکتمن ری استع، کان ھ در خلف خط وسطی مثدر جوف حوصلھ ) د و طرق تکث ان

  . قرار دارند

  . ان در قاعده قضیب داخل می گرددبا عبور از زمین حوصلھ بھ سمت عجان در خانم ھا در خارج باز شده و در مرد) Urethra(احلیل 

وده ودر عجان عبھ کانال مقS3در سویھ فقره رکتوم و  Sigmoid Colonدر امتداد با  د خاتمھ پیدا می کند، کھ زمین حوصلھ را سوراخ نم

  . جوف حوصلھ در برگیرنده اکثریت اعضاء تکثری در زنان و یک قسمت تکثری در مردان میباشد. باز می گردد

 .از زمین حوصلھ عبور و در جوف حوصلھ با رحم وصل می گردد) Vagina(مھل  در زنان -1

ا )  Fallopion Tube( نفیری  و تیوب. نھ موقعیت داردمثاو ریکتوم رحم در میان  دان ھ می  زابدر وحشی توسعھ یافتھ ودر نزدیک تخم

  .گردد

 . در مردان جوف حوصلھ در برگیرنده محل ارتباط میان طرق بولی و تکثری میباشد -2

  . ھم چنان غدوات اساسی مرتبط با سیستم تکثری و غده پروتسات و دو کیسھ منوی را در بر می گیرد

  :ریشه اعضاء تناسلی خارجی

  .و قضیب بھ شکل مستحکم تثبیت شده است  Clitorisدر ھر دو جنس ریشھ اعضاء تناسلی ، 

 کنار ھای عظمی قدامی فوحھ خروجی حوصلھ  -1

 . ی عجانی کھ ناحیھ را پر می کندزبا یک غثاء ضخیم، فبرو -2

  . و عضالت اسکلیتی) یئو عا( ی ذاعریشھ اعضاء تناسلی مشتمل می گردد بر اسناج انت
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  :قسمت هاي تشکیل دهنده

ً توسط عظام احاطھ شده است -:فوحھ دخولی حوصلھ ً شکل قلب را دارد و مکمال  . این فوحھ تقریبا

ارزه م. محصور شده استS1این فوحھ توسط جسم فقره  -:خلفاً  ره ب ن فق ام سدر ھر دو طرف ای ھ بن د ک ال مانن اد میشود alaeتعرض ب . ی

ھ میکشاندراالی بھ طرف کدام حھ رادر وحشی یک حلقھ متبارز از عظام حوصلھ سرحد فو. دخولی را میسازدکنار فوحھ  ھ در . تفاق عان ک

د Pubisآنجا ھردو عظام  ور می .در خط متوسط یکجا می گردن ق فوحھ حوصلھ عب ان جوف حوصلھ و بطن از طری ا در می ساختمان ھ

ً از فوحھ خروجی حوصلھ عبور می کند.کنند   . در وخت تولد طفل، جنین از بطن از طریق فوحھ دخولی حوصلھ عبور کرده و بعدا

 -:جدار هاي حوصله -1

نیم سفلی عظام حوصلھ بیشترین قسمت وXCoccyروم ، جدارھای حوصلھ حقیقی مشتمل می گردد بر عظام، عضالت و رابطھ ھا کھ ساک

  . جدار ھا را میسازد

ا ھر دو عظام حوصلھ را باسا   Sacrotuberonو  Sacrospinousربطھ ھای ا ن رابطھ ھ را ای ا را میسازد زی عناصر اساسی جدار ھ

   -:دو عضالت کھ جدار را تکمیل میسازد عبارت اند از . وصل می کند xCoccyکروم و 

 Obturator internus muscle  

 Piriformis muscle            

  -:فوحه خروجی حوصله -2

  . محدود شده است Pubic Symphysisدام در خط توسط قھا ساختھ شده است و در اربطھ توسط ھر دو عظام 

  . جدا میسازد و توسط عضالت و فاسیاء ھا ساختھ شده استن جوف حوصلھ را از عجا -:زمین حوصلھ -:6

اھم یکجا میشوند Leratoraniدو عضالت  ن دو عضالت ب ن عضالت . در محیط با جدار ھای حوصلھ وصل شده و در خط متوسط ای ای

  .) عبور می کند Ischial Spineو  Coccy xالبتھ در میان کنار ھای ساکروم و (بور می کند عSacrospinousاز باالی رابطھ ھای 

ک دیا فراگم حوصلھ قسمت اعظم زمین ح دامی خود ی ولی  Uھ صینقوصلھ را میسازد و در نواحی ق ا عناصر ب ھ ھمراه ب شکل را دارد ک

افراگم حوصلھ . تناسلی میباشد ھ در دی روی ک کانال مقعدی از حوصلھ بھ طرف عجان عبور می کند البتھ این عبور از طریق یک فوحھ دای

  ! یل تقویت می گرددزمین حوصلھ در قدام توسط عناصر ذ. قرار دارد صورت می گیرد

1- Perineal membrane 

 . قرار دارند Perineal PounchDeepعضالت کھ در  -2

  . و یک سرحد خلقی آزاد دارد. را پر می کند Pubicه میان ھردو قوس لیگام و حشی بوده کھ خایفاسیاء ضخ یک شیت Perinealغشاء 

  . قرار دارد Perinealوده کھ در علوی غشاء تنگ بمسافھ یک ) خالیگاه عمیق عجانی(   deep perineal pochو 
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   -: Pelvic Cavityجوف حوصله 

وان احشاء حوصلھ را ستتوسط پریتوان س ن پریت داد دارد و ای ی امت وده اتر شده است کھ با پریتوان جوف بطن ا مر نم واحی ت ا در بیشتر ن

  . دوشمتغیرمیزمین حوصلھ 

وم و . انھ در قدام و ریکتوم در خلف موقعیت داردثدارند م شاء حوصلھ در خط متوسط جوف حوصلھ قراراح ان ریکت ان رحم در می در زن

  . اوعیھ ھا و اعصاب در عمق پریتوان قرار دارد. انھ قرار داردمث

رار دارد :PERINEUM–عجان یا  ان اطراف سفلی ق ین حوصلھ در می ار ھای آن توسط فوحھ خروجی حوصلھ . عجان در سفلی زم کن

  . عجان را بھ دو نواحی شش تقسیم می کند Ischialیک خط فرخی در میان ھردو بارزه . ساختھ شده است

 :)  Urogenital Triangle(در قدام مثلث بولی تناسلی  -1

اکھ در برگیرنده ریشھ اعضاء  ل در آن ب ل و مھب ان فوحھ احلی ھ توسط در. میگردد زخارجی تناسلی و در زن ل ک ده احلی مردان قسمت بعی

  . می گردد زاذی احاطھ شده است در نھایت قضیب باعانساج انت

  . د میباشدعکھ در برگیرنده فوحھ مق -):anal triangle(دی عدر خلف مثلث مق

  -:ارتباطات با سایر نواحی
ان بطن و . جوف حوصلھ حقیقی با جوف بطنی در قسمت فوحھ دخولی حوصلھ امتداد دارد -:با بطن -1 ھ در می تمام ساختمان ھای ک

 . جوف حوصلھ عبور می کند از طریق ھمین فوحھ دخولی عبور می کنند

اال فوحھ دخولی حوصلھ deferensقنات  ور غوره و از ب دامی بطن عب ق جدار ق ھ جوف حوصلھ داخل می  در ھر دو طرف از طری ب

  . گردد

 : سھ فوحھ در جدار حوصلھ با اطراف سفلی ارتباط دارد -:با اطراف سفلی -2

1- Obturator Canal  

2- Greater Sciatic Foramen 

3- Lesser Sciatic Foramen 

Obturator Canal  عبوری را در میان جوف حوصلھ و ناحیھ مسیر یکadductor ران بوجود می آورد.  

Lesser Sciatic Foramen  کھ در سفلی زمین حوصلھ قرار دارد ارتباط میان ناحیھgluteal و عجان را بر قرار میسازد.  

   -:جوف حوصلھ بھ طرف خلف متبارز شده است:تظاھرات کلیدی

اتومیکی  عیت ان ھ  Spine .Iliac.Sup.Antدر وض اق عان وی ارتف ار عل ابھ ) pubic–Symphysis(و کن ودی مش الن عم ک پ رار در ی ق

  .درجھ بھ قدام زاویھ پیدا می کند و جوف حوصلھ در خلف می ماند 50-60دارند کھ در نتیجھ فوحھ دخولی حوصلھ 

  -:عبور می کنندساختمان ھای مھمی کھ حالب ھای را در جوف حوصلھ 

ھ جوف وده ب ور نم وده و از فوحھ دخولی حوصلھ عب ائین سر نم ھ . حوصلھ داخل می گردد حالب ھا کلیھ را تخلیھ می کنند بھ طرف پ ب

  . با جدار وحشی حوصلھ امتداد داشتھ و با قاعده مثانھ وصل می گرددموازی طرف پائین 

   -):البتھ در وحشی عنق رحم( باالی حالب عبور می کند و در زنان شریان رحمی حالب را تصالب نموده  ductus deferensدر مردان 
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دام   -:یکتوم قرار داردردر قدام  تپروستا ومقرار  در مردان پروستات درست در ق ین حوصلھریکت االی زم ھ درست ب عجان . دارد البت

ان از سویھ شان .تعصیب می گردد sacral Spinal cordتوسط سمگنت ھای  ورد مردان و زن اتوم ھای عجان در م نخاع  S5-S3در م

اتوم ھای . زیرا نواحی قدام توسط سویھ نخاع تعصیب می گردد. البتھ در نواحی قدام نیست. میباشد ارز در  s2و L2و در م ھ مشکل متب ب

  . سفلی قرار دارداطراف 

ین حوصلھ بشمول م ای عد و معصره خارجی مقعقسمت بیشتر عضالت اسکلیتی عجان و زم ل توسط سویھ ھ و  s2صره خارجی احلی

S4تعصیب اعظم حسی و حرکی عجان توسط عصب . ب می گرددیصعنخاع تPudendal N  میباشد کھ از سویھ ھایs2  الیS4است .  

Pudendal Nerve  ارزه ا ب اط ب ً ارتب تقیما ا و . حوصلھ دارد Ischialعصب اساسی عجان است و مس ارزه ھ ن ب دن ای در ھر دو طرف ب

  . جدا میسازند lesser Sciatic ForamenForamenرا از  Greater Suitaic Foramen,Sacro Spinous,رابطھ ھای مربوط 

ین  اترک گفتھ و بالف Greater Sciatic Foramenاین عصب جوف حوصلھ را از طریق   :Pudendal Nیر س صلھ در قسمت سفلی زم

  . بھ عجان داخل می گردد Lesser Sciatic Foramenو از طریق  Ischialحوصلھ با عبور دراطراف بارزه 

 اتیک کھ از سویھ ھای متعصیب پاراسپS2 الیS4اذ عنخاع صورت می گیرد انت)erection (را کنترول می کند. 

  عضالت وfascia  زمین حوصلھ و عجان در قسمت جسمPerineal یکد یگر را قطع می کنند .  

 ً ً در در زنان احلیل کوتاه -:جنسیت سیر احلیل را تعین می کند مثال تقیما وده و مس ور نم بوده و در سفلی از مثانھ از طریق زمین حوصلھ عب

ً در انساج انودر مردان از طریق پر. عجان باز می گردد دا وده و بع ور نم اتعستات عب ت قضیب ب ً در نھای دا می  زاذی محصور شده و بع

  ).دو زاویھ دارد(  -:قسمت قضیب احلیل مردانھ دو قسمت دارد. گردد

 . آن یک زاویھ ثابت است در جائیکھ احلیل در قدام دور خورده است مھم ترین -1

د و زمانیکھ قضیب ان -2 ن تعزاویھ دومی در محل کھ قسمت غیر تماسی قضیب بھ طرف سفلی انحناء دارد بوجود می آی د ای اذ نمای

 . زاویھ از بین میرود

وارد تطب ً در م را بعضا ق سند سیر احلیل در زنان و مردان بسیار مھم است زی ھ دچار مشکالت شده مثای وانیم ن ا زمانیکھ امراض میت و ی

  . حوصلھ و یا جروحات نواحی عجان را ارزیابی می کنیم باید سیر احلیل را خوب بدانیم

  

رات احاطھ سط حوصلھ ناحیھ از بدن است کھ تو:  Regional Anatomyیا  اناتومی موضعی عظام حوصلھ و قسمت ھای سفلی ستون فق

  .تقسیم شده است یاین ناحیھ بھ دو قسمت اساس .شده است

 .ناحیھ علوی کھ بنام حوصلھ بزرگ یا کاذب یاد شده و یک قسمت از بطن بوده -1

رد -2 ر می گی اد شده و جوف حوصلھ را در ب ی ی ا حقیق ا . ناحیھ سفلی کھ بنام حوصلھ کوچک ی وی ب د در عل ھ مانن ن جوف کام ای

ً بھ واسطھ عظام احاطھ شده است) دھانھ دخولی حوصلھ( لبھ جوف حوصلھ . جوف بطنی امتداد دارد  . کامال

ھ جوف حوصلھ را ا دزمین حوصلھ یک ساختمان لیفی عضالت بوده ک رار دارد و . ز عجان جدا می کن ین حوصلھ ق عجان در سفلی زم

   -:عجان در برگیرنده موارد ذیل است. کنار آنرا دھانھ خروجی حوصلھ میسازد

 .فوحات نھائی سیستم معدی معائی و بولی -1

 .فوحات خارجی سیستم تناسلی خارجی -2
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 . ریشه هاي اعضاء تناسلی خارجی -3

شده و مفصل L5ی با فقرمیباشد ساکروم در علوCoccyXشامل عظام راست و چپ حوصلی، ساکروم و  -:عظام   :Pelvisیا  حوصله - :

دام توسط قمیسازد و در  Sacro iliacو مفصل  شده عظام حوصلھ در خلف با سکروم مفصل. را میسازد Lambo Sacralمفصل 

Symphysis Pubic با یکدیگر مفصل میشود.  

وده و دارای دو قسمت اساس عظم حوصلھ -:عظام حوصلھ ل در وجھ انسی . میباشد یاز نظر شکل غیر منظم ب د یک خط مای ھ نمان ناگفت

   -:استخوان این دو قسمت را بوجود می آورد

 . م حوصلھ در علوی این خط بنام حوصلھ کاذب یاد شده کھ یک قسمت بطن استاعظ -1

 . اشد کھ در برگیرنده جوف حوصلھ میباشدم حوصلھ کھ در تحت این خط قرار دارد حوصلھ حقیقی میباعظ -2

  خط انتھائی)Linea Terminalis (دو سوم سفلی این خط است کھ در تشکیل دھانھ دخولی حوصلھ شرکت می کند . 

  .را میسازد) Hip(دارد کھ یکجا با راس فخذ مفصل ھیپ  acetabulumوجھ وحشی عظم حوصلھ یک جوف مفصلی بزرگ بنام 

قرار دارد کھ قسمت زیادی آن توسط یک غشاء منضم پوشیده  Obturator Foramenیک سوراخ بزرگ بنام  acetabulumدر تحت 

  .یاد میشود Obturator membranکھ بنام . شده است

ان غشاء و استخوان  Canal obturatorقسمت کوچکی از  وی درمی اطی اطراف مدر قسمت عل ده و یک مسیر ارتب اقی مان از ب جاور ب

  . شده استمشخص ) notch(لبھ خلفی استخوان توسط دو بریده گی . سفلی و جوف حوصلھ میباشد

Greater Sciatic notch. .1  

Lesser sciatic notch .2  

ً در قسمت عظام مطالعھ شده است بھ کتاب مراجعھ شود -:حوصلھ ناجزاء استخوا   . قبال

  :Gender: differences-:وت ھای جنسی حوصلھ در ھردو جنستفا

  .حوصلھ مردان و زنان تفاوت ھای متعددی دارند کھ بیشتر آنھا بھ علت عبور طفل از جوف حوصلھ زنان در وقت والدت میباشد

 . دھانھ دخولی حوصلھ در زنان حلقوی و در مردان شکل قلب دارد -1

 . درجھ) 50-60(درجھ مقایسھ با  -80-85(یعنی . در زنان بزرگتر از مردان است  pubicزاویھ در میان دو بازو قوس  -2

 . ساختھ شده است pubicاین زاویھ توسط قوس  -3

4- Ischial. Spines بھ اندازه مردان بھ قسمت داخل جوف حوصلھ برجستگی پیدا نمی کند ً  . در زنان معموال

وده در . استوانوی شکل بوده و یک فوحھ دخولی، فوحھ خروجی و یک جدار دارد  :True Pelvis-:حوصله حقیقی از ب ھ دخولی ب دھان

  . حالیکھ زمین حوصلھ دھانھ خروجیرا مسدود ساختھ است و جوف حوصلھ را در باال از عجان در پائین جدا می کند

ان جوف یک فوحھ حلقوی درمیان جوف بطن و جوف حوصلھ است ک  -:دهانه دخولی حوصله ھ ساختمان ھای مختلف از طریق آن در می

ً توسط عظام و مفاصل محصور شده است. بطن و جوف حوصلھ عبور می کنند   . این دھانھ کامال

  . ساختھ شده است کھ بھ داخل دھانھ دخولی تبارز دارد Promontoryکنار خلفی توسط 
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  .اط و دو عضلھ ساختھ شده استبر، عظام  Coccy Xجدار حوصلھ توسط ساکروم،    -:جدار حوصله

اط ھای    -: Ligameantsرباط هاي جدار حوصله  جدار خارجی حوصلھ اساسی قسمت ھای Sacro tuberousو  Sacro Spinousرب

  .کھ جھت تعین مسیر ھای عبوری ساختمان ھا در میان جوف حوصلھ و نواحی مجاور کمک می کند.اند

واحی مرتبط ساکروم و  Ischial Spineآن با زروه .  کوچک تر بوده و شکل مثلثی دارد Sacros Pinousرباط  -1 و قاعده آن با ن

Coccy X ارتباط دارد  . 

اط  -2 اط  Sacro tuberousرب ر از رب طی ت وده و س کل ب ی ش ز مثلث رار دارد Sacro Spinousنی یعی . ق ده آن اتصاالت وس قاع

ار خارجی ساکروم مسیر خود را ا Pos. Sup. Iliac. Spineکھ از . دارد ی و کن ستخوان ھیپ شروع شده و در طول وجھ خلف

ارجی  ی خ طح خلف ھ س ھ ب ھ ب ا ک د، ت ی کن د Coccy Xطی م االی ) Apex(و زروه . برس ارزه آن ب ار انسی ب وصل  Ischialکن

 . عظام حوصلھ ثابت نگھمیدارداین رباط ساکروم را باالی . میشود

  Greater Sciatic Foramen  در باالی رباطsSacro Spinou  وIschial Spine قرار دارد. 

 Lesser Scitic Foramen  ت اط  Ischial Spineدر تح ای  Sacro Spinous–و رب اط ھ ان رب و  Sacro Spinousدر می

Sacro Tuberous قرار دارد .  

   -:بارت اند از عضالت در ساختن جدار وحشی حوصلھ شرکت می کند کھ ع ود-:عضالت جدار حوصلھ

? Obturator internus 

? Piri formis  

  .شاء گرفتھ و در نھایت استخوان فخذ وصل می گردندمناین عضالت از جوف حوصلھ 

   -:obturator internusعضلھ 

ق غشاء  ھ از وجھ عمی ھ استمنobturatorاین یک عضلھ پھن و شکل باد پکھ را دارد ک ھالی . شاء گرفت ن عضلھ ب م  اف عضالتی ای ھ

یا) tendon(نزدیک شده و یک و تر  ور از سوراخ س ھ ترا میسازد کھ با عب  Ischiumدرجھ در اطراف  90یک کوچک و ساختن زاوی

ادی از جدار . عظم فخذ وصل می گردد greater tronchterدور خورده و بعد از عبور از خلف مفصل ھیپ بھ  ن عضلھ قسمت زی ای

  .قدامی وحشی جوف حوصلھ را میسازد

  .شاء می گیردمنعضلھ مثلث شکل بوده و از قسمت ھای استخوانی بین چھار سوراخ ساکروم     -:Piriformisعضله 

ھ  greater Sciatic Foramenدر وحشی از .  پ ب وی مفصل ھی ی عل ا وجھ خلف اطع ب س از تق وده پ ور نم  greater tronchterعب

femur در باالی محل اتصال عضلھ- obturator Internus وصل می گردد .  

ھ . ساختھ شده است) Piriformis(قسمت زیادی از جدار خلفی وحشی جوف حوصلھ توسط عضلھ  زرگ را ب این عضلھ سوراخ سیاتیک ب

  . ھ و اعصاب عبور می کندعیدو قسمت علوی و سفلی نیز تقسیم می کند کھ از این دو قسمت او
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   -:فوحات جدار حوصلی

   -:سھ فوحھ میباشد کھ عبارت اند ازھر یک از جدار وحشی دارای 

Obturator Canal. .1   

Greator Sciatic Foramen. .2   

Lesser Sciatic Foramen. .3  

اء  -1 االترین غش ال  Obturatorدر قسمت ب رار دارد Obturatorکان ط غشاء . ق ھ توس الت Obturatorک و  Obturator، عض

 . شده استمحاط Pubisشاخ علوی 

2- Greater Sciatic Foramen :-  

 Sacroبطھ ھای و ار، Greator Sciatic Notchاین فورامین توسط . راه ارتباطی اساسی در میان جوف حوصلھ و اطراف سفلی میباشد

Spinous  وSacrotuberous  وSpine of Ischium ساختھ شده است .  

3- Lesser Sciatic Foramen:-  

ورا ن ف ط مای تخوان حوLesser Sciaticین توس ای ارو  Spine of Ischiumصلھ، ، اس ھ ھ  Sacro Spinousو  Sacrotuberousبط

  . داخلی در میان جوف حوصلھ و عجان عبور می کند Pudendalاوعیھ ھای  puden dal. Nerveاز این فورامین. ساختھ شده است

اط ھا مشخص  Pelvic Outletقسمت قدامی آن توسط استخوان و قسمت. بھ شکل نوری بوده -:دھانھ خروجی حوصلھ خلفی آن توسط رب

 .میشود

ارت از  ا . میباشد Symphysis Pubisحدود قدامی دھانھ خروجی حوصلھ در خط متوسط عب ھ ت ب توسعھ یافت ھ سمت وحشی و عق د ب بع

ارزه سای) ramus(، شاخ Pubisشاخ سفلی  Pubisحدود ھر دو طرف آن سرحد سفلی جسم  رد Ischiumکیوم و ب ن. شکل می گی ھ ای  ک

ف و  Ischiumحدود این دھانھ از برجستگی یا بارزه . را میسازد) Pubicarch(س بیقسمت ھا با ھم در ھر دوطرف قوس پو بھ طرف خل

  .میرسد Coccy Xداخل سیر می کند تا کھ بھ 

ھ واسطھ . از این دھانھ خروجی می گذرند Vaginaقسمت ھای مجرا بولی و معدی معائی،  رار دارد و ب ناحیھ کھ در زیر زمین حوصلھ ق

  . یاد می گردد) Perineum(حدود دھانھ خروجی حوصلھ محصور شده است بنام عجان یا 

رار دارد، Perineal membranاز دیا فراگم حوصلی،   -: Pelvic floorیا  -:زمین حوصله ھ در عمق عجان ق ساختھ  و عضالت ک

  . دیا فراگم حوصلی، جوف حوصلھ را از عجان جدا می کند. شده است

صل شده است و دو وقسمت عضالت زمین حوصلھ است شکل آن قیف مانند است و در علوی بھ جدار ھای حوصلھ  -:دیا فراگم حوصلی

  . را در بر می گیرد Coccygeousو  Levator aimعضالت یعنی 

  

از جدار حوصلھ در ھر دو طرف منشاء گرفتھ و بھ سمت داخل و پائین سیر می  Levator amiدو عضالت ھر   :Levator amiعضله 

  . کند و در خط متوسط با ھمدیگر یکجا می گردند
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   -:را دارد و شامل قسمت ھای ذیل می گردد) Circular(دور ماتصال این عضلھ بھ جدار حوصلھ حالت 

 . Pubicسطح خلفی جسم عظم  -1

 داخلی  Obturatorستر کننده عضلھ  Fasciaدر ) Tendinous arch(شده گی خطی بنام قوس وتری یک ضخیم  -2

3- Spine of Ischium 

   -:ف عضالتی تقسیم می شونددر خط متوسط حد اقل بھ سھ دستھ الیا شاء و مجاورت با احشاءمنبر اساس محل  Levator amiعضالت 

 .Pubo Coccy geous muscle .1   

 .Pubo rectahis muscle .2   

 .Ilio Coccy geous muscle .3  

  . احشاء حوصلی کمک می کند ھفظبل و ھم چنان محابھ مسدو ماندن رکتوم و مھ Levator aimعضالت 

  . تعصیب میشوند)  Pudendal )S2-S4 -و شعبات از عصب S4این عضالت توسط شعبات از شعبھ قدامی 

  

   -:Coccygeusعضله 

ا. قرا دارند Sacro Spinousمثلث شکل بوده و بروی رباط ھای  Coccygeus  ھر دو عضالت ی دی راگم حوصلی را فھر دو قسمت خلف

ار وحشی  Spine.Ischialھر دو عضالت توسط زروه ھای خود بھ نوک .مکمل میسازند ھ کن ا و توسط قاعده خود ب ار  Coccy Xھ و کن

  .مجاور ساکروم وصل شده اند

  .تعصیب می شود و قسمت خلفی زمین حوصلھ را حمایت می کند S4  .S5ھ قدامی توسط شعبات از شعب

Perineal membrane and deep perineal pouch : 

ی . وصل میشود) Pubic arch(بیسمی قوس پوعظیک ساختمان فاسیائی مثلث مشکل است کھ بھ چوکات  Perinealغشاء  بھ صورت افق

ده  deep Perneal Pouchدر علوی با فضاء باریکی بنام . است دقرار داشتھ و کنار خلفی آن آزا ن فضاء در برگیرن ھ ای مجاورت دارد ک

  . طبقھ عضالت اسکلیتی و عناصر مختلف عصبی و عائی میباشد

وی در غشاء  د Pernealاحلیل و قتیکھ از جوف حوصلھ در علوی داخل عجان میشود از یک فوحھحلق ور می کن ان . عب ان در زن م چن ھ

  . است در خلف فوحھ احلیل موقعیت دارد، سیر می کند Pernealھل از طریق یک فوحھ کھ در غشاء م

وان یک مییک ش deep perineal pouchدر داخل  دعت از عضالت اسکلیتی بھ عن ت نگھدارن ک ثاب ز ی ل و نی رای احلی ً ب دتا  ه صره عم

  . لبھ غشاء عمل می کند

Perineal body:-  ر آن وصل میشود نسجیک ساختمان مھمی ین حوصلھ و عجان ب رار . منضم است کھ عضالت زم در خط متوسط ق

ھ آن وصل میشودفھم چنان نھایت خلفی . وصل شده است Perinealدارد و با سرحد خلفی غشاء  ولی تناسلی ب ان . وحھ ب ان در زن م چن ھ

   -:وصل وصل می گردد ھم چنان عضالت ذیل نیز بھ آن.نیز بھ آن وصل میشود Urethrovginalisمعصره 

 External anal sphinchter m 

 Superficial transverse perineal m 
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 Bulbo spongious m of perineum 

ولی و سیستم نتاسلی احشاء حوصلی در برگیرنده قسمت ھای از سیستم معدی معائی، سیستم   :Visceraاحشأ یا  ن احشاء در . میباشدب ای

دخط متوسط بھ ترتیب از قدام  ھ ان ھ در مجاورت .بھ خلف قرار گرفت ا و اعصاب است ک ھ ھ ز از اوعی ن احشاء نی اروأ عصبی و عائی ای

  .جدار ھای حوصلھ قرار دارند

دی می گردد  :عدي معائیسیستم م ال مقع ً شامل ریکتوم، و کان ون . قسمت ھای حوصلی سیستم معدی معائی عمدتا ائی کول ھ قسمت نھ البت

Sigmoid لھ قرار داردنیز در جوف حوص .  

   -:ریکتوم در امتداد قسمت ھای ذیل است   -:Rectumریکتوم 

 . S3در سویھ فقره  Sigmaiod Colonدر علوی با  -1

 . خاتمھ می یابد عردی کھ از زمین حوصلھ عبور نموده و با عبور عجان بھ شکل مقعدر سفلی با کانال مق -2

  . ر ساکروم تابعیت می کندعقدام ساکروم قرار دارد و از شکل مقریکتوم کھ خلفی ترین عضو حوصلھ است بال فاصلھ در 

ال طرف بھ  anorectal انقباض می کند، محل اتصال  Levatoraniعضلھ  Puborec Talisچون قسمت  ن کان قدام کشیده میشود بنا بر ای

   -:سھ انحناء وحشی میباشدریکتوم دارای .دی ھنگام عبور از زمین حوصلھ بھ طرف پائین و متمایل بھ خلف میباشندعمق

 .دو انحناء علوی و سفلی بھ طرف راست -1

 . و یک انحناء وسطی بھ طرف چپ -2

  . را میسازد Rectal ampullaع شده و سقسمت پائین ریکتوم متو

  . ندارد haustraتوم و ومن، زاویھ ا Coil- tacniaریکتوم بر خالف لوکون، عضالت 

Anal Canal:-   

ور . د بھ پایان میرسدعدی بعد از عبور از عجان در مقعکانال مق. آغاز می گردد rectal ampullaدی از قسمت نھائی عکانال مق ھنگام عب

ً آنرا احاطھ می کند و باعث می گردد تا در حالت طبیعی مسدود بماندعکانال مق   . دی از زمین حوصلھ معصره ھای داخلی و خارجی کامال

 دی عستون ھای مق طشابھ ریکتوم میباشد و توسمبا مخاط دی عقسمت علوی کانال مق)anal Columns (مشخص می گردد . 

  در تحتpectinal line  یک ناحیھ انتقالی بنامanal pectin ھ . وجود دارد ھ  pectinal lineدر ناحی ا در آنجا  anal Sinusک ھ

  .حلقھ را در اطراف کانال مقعدی ایجاد می کند

  . انھ و قسمت علوی احلیل می گرددمثقسمت حوصلی سیستم بولی شامل قسمت ھای نھائی حالب ھا، :Urinary System -:سیستم بولی

  -):Ureters(حالب 

دام انشعاب . حالب ھا بعد از عبور از دھانھ دخولی حوصلھ از بطن داخل جوف حوصلھ می گردد ھ در ق حالب در ھر دوطرف در ناحیھ ک

داد جدار حوصلھ و . وجود دارد، از دھانھ دخولی حوصلھ بھ جوف حوصلھ داخل می گردد Common Iliacشریان  ن محل در امت از ای

  .انھ وصل میشودمثزمین حوصلھ ادامھ پیدا نموده و در قاعده 
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  -:حالب در حوصلھ با عناصر ذیل تقاطع می کند

 ductus deferensدر مردان با  -1

  .در زنان با شریان رحمی -2

ی زمانیکھ . یک عضو قدامی احشاء است مثانھ   -):Bladder(یا انه مث رار دارد ول ً درجوف حوصلھ ق امال زمانی کھ شانھ خالی باشد ک

رار . پر می شود بھ داخل جوف بطنی توسعھ یافتھ است اره ھای خود ق رروی یکی از کن مثانھ خالی شبیھ یک ھرم سھ وجھی میباشد کھ ب

  . لوی و دو وجوه سفلی وحشی میباشدمثانھ دارای یک راس، یک قاعده، یک وجھ ع. گرفتھ است

1- Apex:-  بھ طرف علوی ً  .می رود Pubic Symphsisمستقیما

2- Base:-  ھ وی قاعده ب ب در دو گوشھ عل ی سفلی دارد و ھر دو حال ث معکوس است و جھت خلف ھ داخل می مثشبیھ یک مثل ان

 . و احلیل از گوشھ سفلی قاعده خارج می گردد. گردد

 . و عضالت ابتراتور داخلی باالی محل اتصال دیافراگم حوصلی قرار دارد) Levator ani(ان عضالت درمی-:وجوه سفلی و حشی

 . کمی گنبدی شکل بوده و بعداز پر شدن شبیھ بالون بھ طرف باال میرود -:وجھ علوی -3

سفلی وحشی و قاعده آن بھ یکدیگر یعنی جائیکھ در وجوه . انھ در اطراف غشاء احلیل استمثعنق    -:Neck of bladderعنق مثانه یا 

  .می رسند

ز میباشدمثعنق  رین قسمت آن نی ت ت ان ثاب م چن ام . انھ سفلی ترین قسمت آن است و ھ روزی بن اب عضلی فب ا یک جوره طن ن قسمت ب ای

Pusovesical Ligaments  ا غشاء اریاد می گردد این و عظام  levatoraniو عضالت مرتبط آن ، عضالت  Perinealبطھ ھا یکجا ب

  .انھ حمایت نموده آنرا تقویت می کندمثحوصلھ از 

ق . یاد می گردد Puboprostatic Ligamentsدر مردان طناب ھای عضلی فبروزی بنام  – 2 ھ عن ی پروستات ک ا کپسول لیف ھ ب زیرا ک

  .مثانھ را احاطھ کرده، متصل میشوند

ان . در قاعده مثانھ آغاز شده و در یک فوحھ خارجی عجان خاتمھ پیدا می کند  -:Urethraحلیل ا( ل در مردان و زن وری احلی مسیر عب

   -:تفاوت ھای قابل توجھ دارد

 . در ھنگام عبور از زمین حوصلھ بھ طرف عجان یک مسیر منفی دارد. سانتی متر طول دارد 4کوتاه بوده و حدود  -:در زنان -1

ی ور از زم د از عب ت در دھلی Perineal Membranو  deep Perinealن حوصلھ از بع ور کرده و در نھای ین ) Vestibule( زعب ھ ب ک

  . فوحھ احلیل در قدام فوحھ مھبل قرار دارد. دولب کوچک مھبل قرار دارد باز می گردد

ق  25 ددوحدر  -:در مردان اء دارد از عن ائین از مثسانتی متر طول دارد و در طول مسیر خود دو انحن ھ طرف پ ً ب دا ھ آغاز شده و بع ان

ا گذشت از  ھ جذر  Perineal membranو deep perineal pouchداخل پروستات عبور کرده و ب . قضیب داخل می گردد) root(ب

  -:احلیل در مردان بھ چھار قسمت تقسیم شده است

1- Pre Prostatic Part :-   پروتسات کشیده شده است و دارای یک معصره  انھ الیثحدود یک سانتی متر طول دارد از عنق م

 . انھ داخل شودمثداخلی میباشد کھ در وقت انزال این معصره تقبض نموده و نمی گذارد مایع منوی بھ عقب در 
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Prostatic Part :-4-3 ر طول داشتھ و توسط پروتسات احاطھ میشود ل دارای یک چین . سانتی مت ن محل احلی طوالنی ) fold(در ای

 . است Urethral Crestی بنام مخاط

Membranous – Part :- وده و از ک ب ار ی ن قسمت ب د deep Perineal Pouchای ور می کن م در . عب ن مسیر ھ ور از ای در طی عب

  . مردان و ھم در زنان احلیل بھ واسطھ معصره خارجی احلیل احاطھ شده است

 

2- Spongy Urethra:-  

ن قسمت بزرگ شده و در قاعده قضیب یک قسمت غوره . احاطھ شده است) Corpus Spongiosum(اذی قضیب عتوسط انساج انت ای

ً در نھایت قضیب بزرگ شده و ) bulb(مانند    . را میسازد Navicular Fossaرا ایجاد می کند و مجددا

Reproductire System سیستم تناسلی:-   

ردان ان ا -:در م لھ و عج ن ، حوص ف در بط ای مختل مت ھ تدارای قس ا، . س یھ ھ ارت از خص رف عب ردو ط ده در ھ ای عم مت ھ قس

epididymis دا، قنات دفران، و قنات ھای ی میباش ده میباشد. نزال ل وقضیب از قسمت ھای عم وع . و در خط متوسط احلی ً سھ ن ا عالوت

  -:عدوات ملحقھ در این سیستم موجود است

A .پروستات.  

B .یک جوره کیسھ ھای منوی.  

C . یک جوره غداوتbulbourethral.  

  . سیستم تناسلی در مردان از مجموعھ قنات ھا و تیوبول ھا ساختھ شده است

د و در : خصیھ ھا زول می کن دامی بطن ن ی در جدار ق ) Scrotum(در جدار خلفی بطن انکشاف نموده و قبل از والدت ذریعھ کانال مغبن

  . قرار می گیرند

ی مفھا، لخوداوعیھ  رایدروقت نزول خصیھ ھا با ھم ھ خود را یعن ات ھای اساسی تخلی ان قن  ductus(اتیک و اعصاب خود را و ھم چن

deferens  یاVas deference  (د ا خود دارن ھ ل. نیز ب اء تخلی ا در غداوات لمبن اوی خصیھ ھ اوی مجاور ابھر در بطن است و در مف ف

وب ھای . ستر شده است tunica Vaginalisجنبی خصیھ توسط وجوه قدامی و . بنی و حوصلی تخلیھ نمی گرددغغدوات م و خصیھ از تی

  . ساختھ میشود Semini Ferous Tubulesسپرم توسط . ساختھ شده است)  Semini Ferous Tubules(منی ساز 

مت 400 -600حدود  دیل شده و در قس تقیم تب ول ھای مس ھ تیوب ت ب ده در نھای ده ش م پیچی ی ساز درھ ای من ول ھ  -mediastnum تیوب

testes  بھrete- testes کھ یک دھلیز کوچک جمع آوری کننده است، وصل میشوند.  

رنج  د و دارای دو قسمت  -:Epididymisقنات ب ی وحشی خصیھ سیر می کن ھ در قسمت خلف ده است ک ل و پیچی رادی طوی ات انف ک قن ی

  -:مشخص است

 ) efferent ductules(مجرای ھای موصلھ  -1

 True Epididymisبربخ واقعی یا  -2
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ره اھم چنان سپرم ھا را الی فصل . قابلیت حرکت و القاح نمودن یک تخمھ را پیدا می کند Epididymisسپرم ھا ھنگام عبور از  زال ذخی ن

  . قنات دفران ادامھ دارد با  Epididymisنھایت . می کند

ــران ( ــات دف ب    :) Ductus diferenseقن مت زن ا را از قس پرم ھ ھ س وده ک ل ب ات طوی ک قن ھ  Epididymisی ات دافع ھ قن فن ب در س

)ejaculatory duct (بھ عنوان یک بخش از . در جوف حوصلھ انتقال میدھدSpermatic cord  ی ال مغبن ھ و از کان اال رفت ھ ب در سفن ب

  . در جدار قدامی بطن عبور می کند

ق مبعد از عبور ا Vas deferensقنات  ھ عمی ار وحشی شریان اغبنز حلق ھ طرف انسی دور زده پی در اطراف کن ی گستر یک سفلی ب

  . را قطع نموده و درجوف حوصلھ داخل می گردد external iliac–شریان و ورید 

د رواین قنات در عمق پریتوان بھ  د در طول قاعده . ی جدار حوصلھ بھ طرف انسی و پائین آمده و حالب را در خلف مثانھ قطع می کن بع

ات  ده و قن ا ش وی یکج ھ من ات کیس ھ قن ط ب ط متوس ً در خ ا وم تقریب دام ریکت وده و در ق یر نم ی س ائین و انس رف پ ھ ط ھ ب مثان

  . را میسازد ejaculatory ductلیانزا

   -):Seminal Vesicle(کیسھ منوی 

ات قھر کیسھ منوی یک غده ملح ھ از قن د Vasdeferensھ سیستم تناسلی مردانھ میباشد ک و می کن دارای قسمت ھای کیسھ ای شکل . نم

یچ خورده است توسط  االی یکدیگر پ ل را . منضم ستر شده استنسج کوچکی است کھ ب وم یک ساختمان طوی ھ و ریکت ان مثان و در می

  .را میسازد ejaculatory ductوصل شده و قنات انزال   Vas deferenseاین کیسھ . میسازد

  :)Prostate(پروستات 

ھ تپروس. یک غده انفرادی سیستم تناسلی مردانھ بوده کھ احلیل را در جوف حوصلھ احاطھ نموده است اق عان ف ارتف ات در سفلی مثانھ، خل

دور مع. و در قدام ریکتوم موقعیت دارد ک قاعده بزرگ و یک کواین غده شبیھ یک مخروط م ھ دارای ی . وه باریک استزرس است ک

ا عضالت . گرفتھ است راروه در تحت زمین حوصلھ قزرقاعده با عنق مثانھ امتداد دارد و   Levatoraniو جوه سفلی وحشی پروستات ب

ھ در .در تماس اند کھ پروستات را در بین خود در بر گرفتھ است وی را میسازد ک ایع من وی م افرازات پروستات یکجا با افرازات کیسھ من

  . نزال تخلیھ میشودوقت ا

الت  ھ در   -:Sulbourethralعض د ک اطی ان ک و مخ دوات کوچ رف غ ر ط وده در ھ کل ب ود ش داوت نخ  deep PerinealPouch–غ

ّء. در وحشی قسمت غثائی احلیل قرار دارد. موقعیت دارند ا وده و در  Perinealقنات ھر غده در مسیر سفلی انسی از داخل غش ور نم عب

 Spongyاین غدوات یکجا با غدوات دیگری کھ در طول احلیل . احلیل باز می گردد Spongyقسمت ) Bulb(داخل قسمت جذر قضیب بھ 

  . قرار دارند در مرطوب نگھداشتن احلیل نقش دارد و نیز آن افرازات را میسازد کھ قبل از انزال شدن ازآلھ تناسلی خارجی می گردد

ھ داخل سیستم تناسلی در   :سیستم تناسلی در زنان ان حالگی رحم ب م در زم ن ھ ً در جوف حوصلھ و عجان موقعیت دارد، با ای زنان عمدتا

  -:این سیستم شامل قسمت ھای ذیل است. جوف بطن توسعھ می یابد

 .در ھر دو طرف) Ovary(یک تخمدان  .1

 . Clitorisدر خط متوسط رحم، مھبل و  .2

ً یک جوره غ   . ھمراه اندسیستم نیز با این )  greater vestibular gland(ضمیموی دوات عالوتا
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ا ھمراه خود    -) :Ovaries(تخمدان ها  د یکجا ب زول می کن ل از والدت ن د و قب ی بطن انکشاف می کنن تخمدان ھا نیز در جدار خلف

 . اوعیھ ھا، لمفاتیک و اعصاب را نیز حمل می کنند

  . ر جدار وحشی حوصلھ موقعیت اختیارمی کنندمثل خصیھ ھا عبور نمی کند در عوض د غبنیتخمدان ھا از کانال م

  . یر ھا رھبری می گرددفتبیض در جوف حوصلھ صورت گرفتھ و بھ فوحات ن. تخمدان ھا محل تولید تخمھ ھا اند

ا حدود . صلھ موقعیت دارندوتخمدان ھا نزدیک بھ جدار وحشی حوصلھ دھانھ دخولی ح دان ھ ک از تخم طول داشتھ و توسط  cm3ھر ی

  . ویزان شده استآ)  broad ligament(از سطح خلفی رباط پھن ) meso ovarium(میزانتر یک 

ــم  رار دارد   -: Uterusرح وم ق ھ وریکت ان مثان ط در می ط متوس ھ در خ ت ک التی اس و عض ک عض م . ی ک جس ق  bodyاز ی و عن

)Cervix (وانی ساختھ شده است در سفلی با مھبل وصل است و در علوی نفیر ھا از قسمت و حشی رحم متبارز شده و بھ سمت جوف پریت

  . کشیده شده و در نزدیک تخمدان ھا باز می گردد

ھ داردفشاء نمنی پھن شده والی علوی فرحم بھ صورت قدامی خل) body(جسم  ن قسمت . یر ھای رحمی ادام ھ در ای ام مک دور است و بن

)fundus of Uterus (اد می گردد ی  . ی ھ گزین ھ طرف جوف  blastocystان ان حاصلگی ب رد و در زم در جسم رحم صورت می گی

  .بطنی متبارز می گردد

ھ و در قسمت فاز ھر دوطرف ن   -:Uterine Tubesیرها فن یر ھا از نھایت علوی جسم رحم بھ طرف جدار وحشی حوصلھ گسترش یافت

ر دارا. رباط پھن خاتمھ پیدا می کند meso sal pinxکنار ھای باالئی  ار آن توسط  infundibullumی یک ھر نفی وده و کن  fimbriaeب

  . برجستھ شده است

ت باریک فمجرا ن ر رحمی در نھای از میشود در انسی  infundibulumی وان ب ھ داخل جف پریت ده و سر متوفین infundibullumب ع ش

ampulla  ده و ک ش ً باری دا اختھ و بع ردد Isthmusرا س ی گ ل م م وص م رح ا جس ً ب دا ھ بع ازد ک ع  Infundibullum. را میس در را جم

  . صورت می گیرد ampullaآوری تخمھ ھا از تخمدان کمک می کند و القاح بھ صورت طبیعی در 

ک  قسمت   -):cervix(عنق رحم  ال مرکزی باری ھ دارای کان اه را دارد ک ک استوانھ پھن و کوت سفلی رحم را میسازد و شکل شبیھ ی

  .است

د ) anter flexion(انھ خالی بھ طرف قدام قوس نموده مثجسم رحم بھ طور طبیعی باالی وجھ علوی  ً عنق بھ قدام زاویھ پیدا می کن عالوتا

  ). anterverted(یا ) باالی مھبل(

ھ طور در جوف   externalosیوبولی مرکزی عنق رحم در سفلی بھ طور کانال ت اInternal osمھبل باز شده و در علوی ب می  زرحم ب

ل برجستھ شده و . گردد ھ داخل مھب اءً ب د است بن ھ مانن ل . را میسازد  fornixاینکھ نھایت عنق قب ا جدار مھب ق ب ار عن ھ در اطراف کن ک

  .وصل میشود

   -:Vaginaمهبل 

ھ استفیک تیوب لی. عضو مقاربتی در زنان است یک . ی عضلی است کھ از عجان از طریق زمین حوصلھ بھ جوف حوصلی توسعھ یافت

  . میسازد Vaginal Vaultنھایت داخلی کانال بزرگ شده و یک ناحیھ را بنام 
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 قدامی مھبل غرس شده است جدار قدامی مھبل در تماس با قاعده مثانھ و با احلیل میباشد در حقیقت احلیل در جدار . 

 خلف فوحھ خارجی احلیل باز می گردددردر دھلیز عجان درست  با ریکتوم در تماس است و در سفلی  درخلف مھبل . 

Vaginal Fornix  یک بن بست)recess ( کھ در میان کنار عنق رحم و جدار مھبل ساختھ میشوداست.Fornix ت د ھ موقعی وع  ونظر ب ن

   -:است

Post Fornix .1  

Ant Fornix .2   

Two lateral Fornices .3   

Vaginal Canal ا جدارددر حالت عا ال زمانیکھ و از . در تماس است خلفیی روی ھم خوابیده است بناء جدار قدامی ب د کان ر بخواھ داکت

ک  ھ ی ان) Specalum(را ذریع م چن د، ھ اھده نمای ق را مش فللی عن د س ھ مانن ت قب د نھای د میتوان از نمای وانیم  ب ھ میت  Vaginalدر معاین

Fornices  راexternal os ایم وی در . را مشاھده نم ایع من ت جنسی م ت مقارب ھ  Vaginal vaultدر وق ً ب دا ا بع ھ شده و سپرم ھ انداخت

و. کانال عنق سیر می کنند از کانال عبور نموده بھ جوف رحم داخل می گردد external.osطرف  ھ طرف تی ً از این جوف ب ب ھای بعدا

  . القاح صورت می گیرد Ampullaرحمی رفتھ در حالیکھ در قسمت 

   -):Fascia(فاسیا 

ھ ر نموده، قاعده ھای احشاء حوصلی را احاطھ نموده است و در اطراف اعصاب و تجدار ھای حوصلی را س ا اوعی ا پوشش را شیھ ت ی

  . میسازد

ا . کند می ریکتوم جدای مھبل را از فوجھ خل rectovaginal Sep tum -:در زنان -1 اط ھ دن رب اجتماع فاسیاء ھا باعث بوجود آم

)Ligamments (دفمی گردد کھ از عنق بھ طرف جدار قدامی حوصلھ، جدار وحشی و جدار خل ن . ی حوصلھ توسعھ می یاب ای

  -:رباط ھا عبارت اند از

 ).Pubocervical Ligament(جدار قدامی  -1

2- )Cardinal Ligament.( 

3- )uterosacral Ligament.( 

  . مستحکم میداردو  رحم را در جوف حوصلھ تثبیت   Perinealجسمو  Levatorarniعضالت  -perinealاین رباط ھا یکجا با غشاء ـــ 

ردان -2 تات  -:در م ی پروس دامی و وحش واحی ق راف ن یاء در اط اع فاس ھ کن) prastatic Fascia(اجتم ده و احاط ده ندر برگیرن

ی پروتسات را و قاعده . داردادامھ recto Vesical Septumیره ورید ھا است و در خلف با ضف ھ را مثکھ این حباب وجھ خلف ان

 . از ریکتوم جدا می کند

  :)Peritomium(پریتوان 

رار گرفت. پریتوان حوصلی دخولی حوصلھ با  پریتوان بطنی ادامھ دارد روی احشاء حوصلی ق ھ و بخش ھای پریتوان در جوف حوصلھ ب

   -:ذیل را میسازد

 . بن بست ھای در میان احشاء و جدار ھای حوصلھ -1
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ا ان  -:در خانم ھ رار داردمثرحم در می وم ق ھ و ریکت ھ طرف جدار ھای و حشی حوصلھ فو ن. ان وی رحم ب ر ھای رحمی از قسمت عل ی

ن ) vesico-uterin- pounch(حشانی  –در نتیجھ یک بن بست رحمی . توسعھ یافتھ است ھ و رحم و یک ب ان مثان سطحی در قدام در می

 . در خلف درمیان رحم وریکتوم و جود دارد) جوف دو گالس( یا ) recto uterin pouch(بست رحمی ریکتومی 

ً یک چین خورده گی بزرگ از پریتوان یکجا با تیوب رحمی کھ از ک ھ آن وصل شده است  رانعالوتا وی رحم ب دور (عل اط م  roundرب

Ligament (ی . در ھر دو طرف رحم وجود داشتھ و از آنجا بھ طرف جدار ھای وحشی حوصلھ توسعھ می یابد ھر تخمدان از قسمت خلف

  . رباط گرد میباشد) fold(آویزان شده است کھ در حقیقت این میزو یک چین خورده گی  mesovariumرباط مدور توسط یک 

روی جدار . ر نموده و بھ روی جدار خلفی مھبل پائین می آیدتجھ خلفی رحم و عنق را سدر خط متوسط پریتوان بھ پائین آمده و و ً ب دا و بع

ھ . کتوم بر می گرددیھای وحشی و قدامی ر د ک ل بوجود می آی جوف عمیق پریتوان درمیان وجھ قدامی ریکتوم و وجھ خلفی رحم، و مھب

  .یاد می گردد recto Uterin Pouchبنام 

پریتوان حشوی در مردان برروی علوی ترین قسمت مثانھ تا قطب ھای علوی کیسھ ھای منوی قرار داشتھ و از    -) :men(در مردان 

 . قرار دارد) rectovesical pouch(کھ در میان مثانھ و ریکتوم . آنجا روی وجھ قدامی ووحشی ریکتوم بر می گردد

  :اعصاب

1- Samatic plexus : 

Sacral and coccygeal :-   

ً در صفحات میان عضالت    .خون قرار دارندو اوعیھ ھای  این فقره ھا در قسمت جدار خلفی وحشی جوف حوصلھ قرار دارد و عموما

  . ساختھ شده است) کھ از فقیره قطنی داخل حوصلھ میشود(  L5و  L4با شرکت  Coالی  S1یره توسط شعبات قدامی ضفاین دو 

د اعصاب این فقیره ھای سوماتیک عمدتاً  ا وجھ . در تعصیب اطراف سفلی و عضالت حوصلھ و عجان شرکت می کنن دی آنھ شعبات جل

  . داخلی یا انسی پارا، سطح خلفی اطراف سفلی و قسمت عمده عجان را تعصیب می کنند

   L5الی  L4. (نیز در آن شرکت می کند Iumbosacralع جذھم چنان . ساختھ میشود S4الی  S1توسط شعبات قدامی  -: Sacralیره ضف

رار دارد Pirformisیره در مجاورت عضلھ ضفاین  ھ  Sacralاز فوحات  Sacralاعصاب . ق االی جدار حوصلھ ب دامی خارج شده و ب ق

  .طرف وحشی و سفلی سیر می کنند

  . عبور می کند  Sacro Iliacدام مفصل قاز بطن بھ طرف جوف حوصلھ عمودی در  Lumbo sacralجذع 

   -:عبارت اند از  Sacralیره ضفشعبات 

  عصب سیاتیک)sciatic ( و عصبgluteal ،کھ اعصاب عمده اطراف سفلی بوده 

  عصبPudendal کھ یک عصب ناحیھ عجان میباشد. 

ھ از ضفیره .و شعبات متعددی کوچکی دیگر کھ جدار حوصلھ، زمین حوصلھ و اطراف سفلی را تعصیب می کند منشاء Sacralاعصاب ک

د اکثر ق می گیرن ا جوف حوصلھ را از طری ت آنھ ھ  Piri formisدر سفلی عضلھ  greaterSciatic Foramenی ھ و در ناحی ترک گفت

gluteal د. اطراف سفلی داخل می گردند ً در عضالت جوف حوصلھ سیر می کن تقیما ق . اعصاب محدود مس  lesserدو عصب از طری

sciatic Foramen عجان و جدار وحشی حوصلھ تعصیب می کند عبور نموده و بعضی ساختمان ھای را در .  
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  .ساختھ شده است  S3الی  L4بزرگ ترین عصب بدن بوده و از اجتماع اعصاب   -:عصب سیاتیک

 . عبور می کند piriformisدر سفلی عضلھ  greater sciatic Foramenرا ساختھ و از  piriformisوجھ قدامی عضلھ  -1

 -:بھ ران عبور نمود این عصب بھ دو شعبات عمده تقسیم می گردد  glutealبعد از اینکھ از ناحیھ  -2

  ). Common Fibulor nerve )Common Peroneal N -:الف

  .  Tibial Nerve -:ب

 . عصب سیاتیک بھ عضالت سکن خلقی ران و عضالت پا و ساق عصب دھی می کند .3

 . عصب سیاتیک الیاف حسی جلدی پا و خارج ساق را انتقال میدھد .4

   -:و این عصب. ساختھ میشود Piri Formisدر قدام قسمت سفلی  S4الی  Ventral S2این عصب توسط شعبات  -:Pudendal عصب

 . داخل می گردد glutealعبور نموده و در ناحیھ  greater Sciatic Nاز  -1

 . عبور نموده و بھ طرف عجان سیر می کند Sacrospinousدر اطراف رباط صلھ بال فا -2

 . ھمراه است Internal Pudendalیھ ھای عواطول مسیر خود با  این عصب در -3

  . د و احلیل را تعصیب می کندعجلد و عضالت اسکلیتی عجان، معصره ھای خارجی مق -4

   -:عبارت اند از Sacralیره ضفسایر شعبات 

 .، جدار حوصلھ و زمین حوصلھ glutealکی بھ عضالت ناحیھ حرشعبات  -1

a.  اعصابgluteal  علوی و سفلی 

b.  عصب بھ عضلھObturator Internus  و عضلھSup. Gemellus 

c.  عصب بھ عضلھPiri formis 

d.  عصب بھ عضلھLeavator ani 

e.  عصب بھ عضلھquadratus Femoris 

f.  عصب عضلھinf . gemellus 

 . سفلی و سطح خلفی ران و باالی ساق  glutealاعصاب حسی برای جلد در باالی ناحیھ  -2

  .ساختھ شده است coو  S5و نیز شعبات قدامی  S4از قسمت کوچکی از عصب   coccygealضفیر کوچک    -: Coccygealیره ضف

ر یک جذع واحدی  S4را سوراخ نموده داخل جوف حوصلھ می گردد وبھ شاخ  coccygeousاین اعصاب عضلھ . وصل شده و در اخی

  . از آن جدا می گردد anococcygealرا میسازد کھ اعصاب 

اط ھای  د  Sacro Tuberousو   Sacrospinousاین اعصاب عضلھ و رب ده و جل ھ سطح آم وده ب را  Perineal triangleرا سوراخ نم

  .تعصیب می کند

  

  



253 
 

   -):Visceral Plexus(یره هاي حشوي ضف

Paravertebral Sympathetic chain ره ئی ت سفلی :یا زنجیر سمپاتیک مجاور فق ھ واسطھ نھای ی در حوصلھ ب ره ئ قسمت مجاور فق

ھ ھای  Lumbosacralدر سمت انسی جذع Sacralھر تنھ عصبی با عبور از باالی بال .جذع سمپاتیک مشخص می گردد ف اولی و در خل

iliac دات . از بطن داخل جوف حوصلھ می گردد ار عق دام استخو. وجود دارد) ganglion(در طول ھر جذع چھ دو  Coccy Xان در ک

  .را میسازد) Ganglion imparعقده انفرادی(دانھ از این جذع وصل شده عقده کوچکی نھائی 

ع الیوظیفھ اساسی جذع س ارت از توزی دامی  اعصاب  postganglionicاف سمپاتیک مپاتیک در حوصلھ عب ھ واسطھ شعبھ ق  Sacralب

ً قسمت ھای از ا   . طراف سفلی و عجان برونداست تاز از آنجا بھ طرف محیط و عمدتا

ارا سمپاتیک ) Afferent(الیاف حوصلھ  prevertebralھای حوصلی ضفیره  قسمت  parevertebral:توسعه حوصله فغیره  سمپاتیک، پ

  . و احشائی را انتقال می کند

بھ شکل دو  prevertebralضفیره . قسمت ھای حوصلی ضفیره با اعصاب مربوط بھ احشاء حوصلی و انساج انتعاذی عجان ھمراه است

از جدا شدن الیاف عصبی در ضفیره  hypogastricاعصاب . در ھر دو طرف بھ جنوف حوصلھ داخل می گردد hypogastricاعصاب 

hypogastric ود اختھ میش پ س تھ راست و چ ھ دو دس وی ب دن اعصاب . عل د از وصل ش ھ اعصاب  hypogastricبع   Splanchnicب

ضفیره ھای ھائیپوگستریک سفلی کھ در ھر طرف یک عدد . ساختھ میشود) ضفیره ھای ھائیپوگستریک سفلی(حوصلی، ضفیره حوصلی 

  .وجود دارد، در یک مسیر روبھ پائین در اطراف ضفییره ھای ھائیپوگاستریک سفلی منشاء گرفتھ و احشاء حوصلی را تعصیب می کند

 Rectal plexus 

 Uterovaginal plexus 

 Prostatic plexus 

 Vesical plexus 

وده و انساج انت deep perineal pouchپوگاستریک سفلی ئییره ھای ھاضفشعبات نھائی  اذی قضیب عرا سوراخ نموده و از آن عبور نم

ده و یک توسعھ  cavernous nervesاین اعصاب در مردان بنام . را در عجان تعصیب می کند clitorisو  یره پروستاتیک ضفیاد گردی

ً از ضفیره .میباشد ً مشخص نیست ولی آنھا احتمال   .منشاء می گیرد uterovaginalالگوی توزیع اعصاب مشابھ در زنان کامال

ا  -:اف سمپاتیکلیا الیاف سمپاتیک از اعصاب ھا ئیپوگاستریک و از شعبات قسمت ھای علوی ساکرال جذع سمپاتیک داخل ضفیره ھای ھ

  . می گردد ئیپوگاستریک سفلی

  . را ترک می کنند L2Spinalcordو  t1مشتق شده و در سویھ ھای  preganglionicاف لیاین اعصاب از 

  

  -:افلیاین ا

 یھ ھای خون را تعصیب می کنداوع . 

  ل باعث ارجی احلی الت تدر معصره خ بض عض ده مق ردان( لساء ش ی مقتو باعث ) در م الت معصره داخل بض عض دی در عق

 . ھردو مردان و زنان می گردد
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  قبض عضالت ملساء مربوط بھ سیستم تناسلی و غدوات این سیستم می گرددتباعث . 

  ھنگام انزال نقش مھمی در حرکت افرازات ازepididymis و غدوات مربوطھ بھ طرف احلیل جھت ساختن مایع منوی دارد . 

  :این الیاف. حوصلی داخل ضفیره حوصلی می گردد Splanchnicالیاف از اعصاب  این  -:اف پارا سمپاتیکلیا

 . یھ ھا اندعتوسع دھنده او -1

 . انقباض شانھ را تحریک می کنند -2

 . را تحریک می کند) erection(اذ عانت -3

 . را تعدیل می کند) left colic flexor(تم معائی مربوط بھ قسمت بعد تر از سفعالیت سی -4

   -):visceral afferent fibers(وصله حشوي ماف لیا

ال صنی ئیوصلھ در سویھ پاماف لیا. اف سمپاتیک و پارا سمپاتیک را تعصیب می کنندلیسیر ا ً انتق وال دری و قطنی نخاع داخل میشوند معم

ً اعصاب کھ درد قسمت عنق رحم و قسمت از ا. دھنده درد اند ھ ثف ملیاعالوتا ا اعصاب سمپاتیک ب د ھمراه ب انھ و احلیل را انتقال می کنن

  . نخاع داخل می گردد  sacralقسمت 

  Blood vessels:اوعیه هاي خون یا 
 .میباشد Internal iliac arteryدر ھر دو طرف عمده ترین شریان حوصلھ و عجان عبارت از  -:Arteriesشراین  -1

ین حوصلھ و ساختمان ھای عجاأ احشای ارواین شریان بعضی شعبات دیگری را جھت  اذی عبشمول انساج انت نحوصلی، جدار و زم

clitoris سایر شراین کھ در بطن منشاء گرفتھ عبارت اند از. و قضیب میدھد :  

 Median sacral artery  

  و در زنان شراینovaries  یا تخمدان ھا . 

I:-Internal iliac artery :-  

ً در سویھ د common iliac arteryاین شریان در ھردوطرف از  ا ری یستقریب ین الفق دامی انسی منS1و  L5ک ب ھ در قسمت ق شاء گرفت

ی . قرار می گیرد sacro – iliacمفصل  دامی و جذع خلف ھ جذع ق ً ب دا وده و بع اال فوحھ د خولی حوصلھ سیر نم این شریان بھ سفلی در ب

   -:رواء می کنداشعبات جذع خلفی نواحی ذیل را ) greater sciatic foramenسرحد علوی در سویھ. (تقسیم می گردد

 جدار خلفی سفلی بطن  -1

 جدار خلفی حوصلھ  -2

3-   gluteal region 

   -:رواء می کنداشعبات جذع قدامی نواحی ذیل را 

  ناحیھ  –احشاء حوصلی ، عجانgluteal اروا می کند، ناحیھ تبعد دھنده ران و در جنین پالسنتا را . 

  

   -:post trunkجذع خلفی 

   -):internal iliac arteryالبتھ از : ( شعبات جذع خلفی عبار اند از 
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Ilio lumbar artery.1  

Lateral sacral artery.2  

Sup gluteal artery. :3  

 Ilio lumbar artery بھ دو شعبات یعنی ً  . تقسیم می گردد -: بعدا

Lumbar branch 

Iliac branch 

 Lat Sacral artery  ی شریان ھ است از تقسیمات خلف ً دو دان وال ی  iliacمعم ھ طرف انسی و وحشی در مداخل ھ و ب نشاء گرفت

 . جدار خلفی حوصلھ سیر می کند

 Sup gluteal artery  بزرگ ترین شعبھint iliac artery  است و ادامھ نھائی جذع خلفی شریانiliac قسمت ھای . داخلی است

  .و شعبات بھ عضالت و عظام مرتبط بھ جدار ھای حوصلھ را میدھد glutealد و عضالت ناحیھ جل

   -:ant trunkجذع قدامی 

   -:داخلی عبارت اند از  iliacشعبات جذع قدامی شریان 

1- Sup vesical artery 

2- Umbilical artery 

3- Inf vesical artery 

4- Middle rectal artery 

5- Uterine artery 

6- Vaginal artery 

7- Obturator artery 

8- Int Pudendal artery 

9- Inferior gluteal artery 

 

II .Median Sacral artery:-   این عصب از وجھ خلفی ابھر درست در علوی تشعب ابھر در سویھ فقرهL4 رد . در بطن منشاء می گی

د coccy Xو  Sacrumدر خط متوسط بھ پائین آمده از دھانھ دخولی حوصلھ بھ طرف وجھ قدامی  ائی شر . سیر می کن ا قسمت ھای نھ ب

  .این شراین در دوران حاملگی بزرگ می گردد تا خون شریانی رحم افزایش پیدا کند. می کند anastomosاین رحمی 

ن  iliacورید ھای حوصلی سیر شعبات شریان   :Veinsیا  ورید هاي حوصلی ھ ای د ک ھ نمان ا گفت ا ن د ام داخلی را تعقیب می کنن

د ھای . را تعقیب نمی کند ilio lumbar artو  Umblical arteryورید ھا مسیر  ھ وری ا ب ھ می  iliacدر ھردو طرف ورید ھ ی تخلی داخل

ان . در علوی و وحشی دھانھ دخولی حوصلھ وصل میشوند commen iliac veinsشوند کھ بعد از ترک حوصلھ با  درجوف حوصلھ می

ل (ضفیره ھای وریدی ارتباطات گسترده در سطح احشاء  االخره ) مثانھ، ریکتوم، پروستات رحم و مھب ا ب ین ضفیره ھ ھ ھم وجود دارد ک
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ھ واسطھ قسمت از ضفیره وریدی کھ ریکتوم و کانا.را میسازند Pelvic Plexusضفیره حوصلی یا   Supل مقعدی را احاطھ نموده است ب

rectal Veins و از طریق ورید ھای و سطی و سفلی مقعدی بھ . بھ سیستم باب کبدی میریزدCaval System میریزد.  

Pelvic plexus قسمت سفلی . یک شنت مھمی در وقت انسداد سیستم باب کبدی پنداشتھ میشودRectal plexus دارای دو قسمت است:-  

Internal rectal plexus .1   

  . ر کننده کانال استتتلیوم سپییک نسج منضم در میان معصره داخلی مقصد و ا

External rectal plexus .2   

ارجی مق ره خ تعمعص وده اس ھ نم دن . د را احاط زرگ ش مت اب ا در قس ھ ھ ث  External Rectal plexusوعی  externalباع

Hemorrhoid ، گرددمی.  

 Deep dorsal vein اج انت دی انس ون وری د سیر clitorisاذی عخ ن وری د ای ی کن ھ م یب را تخلی عبات و قض  Internalش

pudendal artery را تعقیب نمی کند .  

 Median sacral vein  وovarian veins مسیر شراین ھمنام خود را تعقیب می کند . 

   -: Lymmphaticsلمفاتیک : -
د لف قسمت ھای زیادی از احشاء حوصلی ً در عق دتا ن اتلمفای عم ھ می گردد Iliacشر ای ی و خارجی و شعبات آن تخلی ز . داخل ا نی و آنھ

د iliacھمراه شریان ھای  اتباالخره بھ عقد ھ عق ً ب دا ھ میشوند اتمشترک و بع ی تخلی دات . وجھ وحشی ابھر بطن ن عق ب ای ین ترتی ھ ھم ب

  . کھ با قنات صدری ادامھ دارد. تخلیھ می گردد) Lumbar Trunk(وحشی ابھری بھ جذع قطنی 

  

  

ً در  Ovariesوعیھ ھای ھمراه شراین ایر ھای رحمی بعداز ترک جوف حوصلھ توسط نفیف تخمدان ھا و نواحی مرتبط رحم و مل تقیما مس

د د اتعق ات در عق ھ می گردد pre- aorticاتوحشی ابھری و در بعضی واقع دات شریان . تخلی ھ Iliacعق ی عالوه از تخلی ده  داخل وری

  . اطراف سفلی و نواحی عمیق عجان را نیز تخلیھ می کند Glutealاحشاء حوصلی، لمف ناحیھ 

  -:Coccygealو  Sacralیره هاي ضفشعبات 

1- Sciatic Tibial:-  از سمگنتSpinalS3  الیL4  . 

  سکن خلفی یا عضالت مھمھ عضالتhamstring ا ھ جز از راس کوت ارا تعصیب  ھعضلھ دو سره ھمه ران ب عضالت کف پ

 . می کند

 وظیفھ حسی است( خلفی وحشی و انسی یا وکف پاء را تعصیب می کند ح جلد باالی سطو ( 

2- Common Fibular:-  

  . است 4Lالی  SpinalS2از سگنمت 

اه عضلھ دو سره فسکن خلمدر  -:وظیفھ حرکی ھ در   bicepsی ران راس کوت ام عضالت ک د تم دامی و سکن مرا تعصیب می کن ق

 ).عضلھ باز کننده کوتاه انگشتان در پا( Extensor digitorumعضلھ .وحشی پا قرار دارد
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 ی پافجلد باالی وجھ قدامی وحشی ساق و سطح خل -:وظیفھ حسی. 

3- Pudendal Nerve:-  از سمگنتS4   الیS2 . 

 د و عضلھ ععضالت اسکلیتی در عجان بشمول عضالت معصره احلیل و مق -:وظیفھ حرکیLevator ani . 

 جلد بیشتر قسمت ھای عجان، قضیب و  -:وظیفھ حسیClitoris را تعصیب می کند . 

4- Superior Gluteal Nerve :-  از سگمنتS1  الیS4 

 عضالت  -:وظیفھ حرکیglutes medius  عضالت ،glutes Minimus  وtensor Fascialata  

5- Inferior gluteal nerve :-  از سمگنتS2  الیL5 

  Gluteus Maximus -:ھ حرکیوظیف

6- Nerve to obturator internus and sup gemellus :-  

  . است L5الی  S2از سمگنت          

  .  Sup Gemellusو  Obturator internusوظیفھ حرکی عضالت      

7- Nerve to quadrates femoris and inf gemellus:-  

 . Inferior Gemellusو  Quadratus femorisعضالت  -:وظیفھ حرکی

  .  L 4الی  Spinal S1از سمگنت 

8- Post femoral cutoneus nerve of thigh . 

  .است S1الی  S3از سمگنت 

  .ی ران را عصب میدھدفدارد یعنی جلد سطح خل  sensoryوظیفھ حسی 

9- Perforating cataneus nerve :-  

  . S2الی  SpinalS3از سمگنت 

 . را تامین می کند) gluteal(باالی چین خورده گی یت سدارد ح Sensoryوظیفھ حسی 

10 - Nerve to piri formis m  :-  

  . را دارد Piri formisاست وظیفھ تامین حرکت عضلھ  S1الی  spinalS2از سمگنت 

  -:عصب میدھد coccyeous و  Levator aniد، عضلھ قعیک شعبھ کھ بھ معصره خارجی م - 11

  . است spinalS4از سمگنت 

  . د را تعقیب می کندruو معصره خارجی م coccygeous Levator aniعضالت : رکی داردحوظیفھ 

  .coccy Xد و عیت قسمت کوچک از جلد در میان مقحسوظیفھ حسی آن تامین 

12 - Pelvic Splanchnic Nerve :-  

دی م. وظیفھ حرکی  احشاء را دارد. است spinalS4از سمگنت  ایی و مسدود ساختن تحریک انتعاذی تنظیم حرکت سیستم مع ع

  . معصره داخلی احلیل



258 
 

االی  Afferentعصب  -:وظیفھ حس آن ھ و ب ً درد مثان اال احشاء حوصلی و قسمت پائین کولون و نیز حس درد عنق رحم و احتم

  . احلیل

   -:Perineumعجان یا 

ت دا ا موقعی ان ھر دو ران ھ ین حوصلھ و در می ر زم ھ در زی وده ک وری شکل ب ھ . ردعجان یک ناحیھ ن حدود خارجی آن دھان

افراگم حوصلی  را دی میسازد و جدار ھای باریک و ) Levator ani Coccygeousعضالت (خروجی حوصلھ است، سقف آن

  . وحشی آنرا توسط جدار ھای جوف حوصلھ ساختھ شده است

   -:عجان از دو مثلث تشکیل شده است

 Urogenitalمثلث  -1

 Post analمثلث  -2

  مثلثanal د استعد و معصره خارجی مقعدر برگیرنده مق . 

  . از اعصاب و شراین عمده این ناحیھ است pudendalو شریان داخلی ) S4الی  Pudendal )S2عصب 

و در ھر دو طرف وحشی  coccygealسرحدات عجان در قدام توسط سرحد سفلی ارتفاق عانھ، در خلف توسط نوک  -:سرحدات و سقف

ازو . ساختھ شده است Ischialآن توسط بارزه ھای  ا ب دام توسط شاخ ی ا وحشی در ق ف توسط  Ischio Pubicلبھ ھای خارجی ی و در خل

Sacro tuberous Ligamment ساختھ شده است.  

ً توسط عضالت  دتا افراگم حوصلی قیف . ساختھ شده است Levator aniسقف عجان عم ک دی ن عضالت در ھردو طرف ی ای

ل و Uدر قدام یک شگاف  Urogenitalدر مثلث  . ا میسازدروطی شکل رمخمانند یا  ھ احلی ھ ب شکل در عضالت وجود دارد ک

  . مھبل اجازه عبور را میدھد

Perineal Membran and deep p pouch:  

Perineal Membran  ث ھ مثل د دارای یک سرحد خل urogenitalیک صحفھ فبرزی است ک ر می کن ھ در . ی آزاد میباشدفرا پ خط ک

ا جسم  ا . وصل میشود perinealمتوسط ب وی .وصل شده است Pubic Archو در وحشی ب ھ  Perineal Membranدر عل ک ناحی ی

ام  ھ بن ھ از عضالت اسکلیتی و انساج عصبی و عائی  deep Perineal Pouchباریک موجوداست ک ده الی اد می گردد و در برگیرن ی

ن جوف م. میباشد ا عضالت اسکلیتی در ای ز موجود استیکجا ب ل نی رای اعضاء   perinealھر دو غشاء و جوف .جرا خارجی احلی ب

  . کھ این اعضاء بھ وجھ سفلی ھردو غشاء و جوف وصل اند. تناسلی خارجی حمایت تامین می کند یعنی آنھا را محافظ می کنند

ق  وف عمی ین ج ق ھم ل از طری اء  Perinealاحلی ود Perinealو غش ان داخل میش ھ عج ین در ز. ب ل از ھم ف احلی ز در خل ل نی ان مھب ن

  . ساختمان ھا عبور می کند

  -:مثلث مقعدی عجان بھ طرف خلفی سفلی قرار گرفتھ است و حدود آن عبارت است از -: Anal Triangleدی عمثلث مق

 Sacrotuberousبطھ ھای ارتوسط کنار ھای انسی  -:در وحشی -1

 . قرار دارد ischialزه ھای توسط یک خط افقی کھ در میان دو بار -:در قدام -2

 . ساختھ شده است coccy Xتوسط  -:درخلف -3
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  . دی قرار داردعد در وسط مثلث مقعفوحھ مق. سقف این مثلث توسط دیافراگم حوصلی ساختھ شده است

ر گرفتعاین معصره کھ اطراف کانال مق. د استعدی معصره خارجی مقعلی مثلث مقصعضلھ ا است از عضلھ اسکلتی ساختھ  ھد را در ب

  . می باشدجلدی شده است و دارای سھ قسمت یعنی عمیق، سطعی و تحت ال

  ا ھ و ب ر گرفت  Levatoraniاف عضلھ الیقسمت عمیق یک عضلھ ضخیم و حلقوی شکل است کھ قسمت باالئی کانال مقد را در ب

 .د درھم آمیختھ استعمق

 ط مت س ال مقحقس راف کان ز اط م دی را در بعی نی ھ جس دام ب ا از ق ت ام ھ اس ھ  فو از خل Perinealر گرفت و  coccy xب

 . وصل شده است  Anococcygealرباط

 ھ استصاک مانند وسیدیک عضلھ جلدی قسمت تحت ال رار گرفت دی را درست عو اطراف فوحھ مق. ف است کھ بھ طور افقی ق

 . در بر گرفتھ است ددر تحت الجل

دامی  Pudendalسفلی عصب  Rectalد توسط شعبات عفوحھ خارجی مق ً توسط شعبات از شاخ ق تعصیب می  s4و نیز مستقیما

  . گردد

Urogenital Triangle:-   ذور ده ج ردد و در برگیرن ی گ خص م ی مش الن افق ت و در پ ان اس دامی عج یم ق لی ) root(ن اء تناس اعض

  -:سرحدات این مثلث عبارت اند از. خارجی است و ھم چنان فوحات سیستم بولی تناسلی نیز در این مثلث است

 Ischio pubic ramiدر وحشی و توسط  -1

 Ischialدر خلف توسط یک خط فرضی درمیان ھردو بارزه  -2

 Symphysis pubicدر قدام توسط کنار سفلی  -3

  . ساختھ شده است Levatoraniسقف آن توسط عضلھ 

   -:قرار دارد deep perineal pouchساختمان ھای کھ در 

 .را میسازد Clitorisزنان در و اذی کھ باھم یکجا شده و در مردان قضیب راعھای انتساختمان  -1

  .و عظام مجاور است Perinealاذی مرتبط بھ غشاء سمت ھای از ساختمان انتععضالت اسکلیتی کھ با ق -2

  . را میسازد Clitorisدو جوره انساج انتعاذی باھم یکجا شده و قضیب و    -:ذيتعاانساج ان

ام  ھ بن اد می گردد Corpora Cavernosaیک جوره اجسام استوانھ ای شکل ک ث . ی ت  Urogenitalدر ھر طرف مثل ھ موقعی ک دان ی

ا . وصل میشود Pubic Archو توسط نھایت علوی خود بھ . دارد ب، ستون ی ت تناسلی ) crura(کھ بھ این قسمت ھای وصل شونده اغل ال

د clitorisو ) قضیب( ت س. گوین ھ جسم نھای ت بلک ام وصل نیس ھ عظ ن اجسام ب یب  clitorisفلی ای ی قض مت ھای خلف ان و قس را در زن

وده  bulbs of vestibuleدرزنان یک جوره ساختمان انتعاذی بنام .مردان را میسازد موجود است کھ در ھر طرف فوحھ مھبل یک عدد ب

 corpus Spongiosumعبارت از جسم اسفنجی  bulbs of vestibuleدر مردان معادل  . وصل شده است perinealو محکم بھ غشاء 

  . و ایساف ارتباطی انساج انتعاذی نیز میباشد glans Clitorisاست ھم چنان معادل 

ک  Corpora Cavernosaاز دو   :Penisیـا  ضـیب  ق ل میباشد Corpus Spongiosumو از ی ده احلی ھ در برگیرن . ساختھ شده است ک

  . یاد می گردد bodyدارد و یک قسمت آزاد کھ بنام جسم قضیب یا  rootدارای یک قسمت اتصال یافتھ بنام جذر 
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ذر  یب دارای دو  rootج ھ  Cruraقض ای قریب مت ھ ھ قس مت  bulb of penisو  Corpora Cavernosaک ھ قس ھک  corpusقریب

Spangiosum   و بھ غشاءPerineal وصل شده است .  

   -:قاعده جسم قضیب توسط دو رباط تقویت میشود کھ عبارت اند از

Suspensory Ligament of penis :-کھ از باال بھ ارتفاق عانھ وصل شده است . 

Fundiform Ligament of penis:کھ سطی تر قرار گرفتھ است . 

   -):Clitoris(کلیتوریس 

  . است Bodyو جسم یا  rootبھ مانند قضیب دارای جذر . ساختھ شده است Clitiorisglamsو  Corpore Cavernosaاز دو دانھ 

  برخالف جذر قضیب، جذر کلیتوریس از لحاظ تخنیکی تنھا از دوستون)crura (ساختھ شده است . 

  ھ ر اتصالی دو دان ھ و در  corpora Covernosaجسم کلیتوریس کھ تنھا از بخش ھای غی ب رفت ھ سمت عق ساختھ شده است ب

ده . می گیرد اینسبح منضم عجان ج زان کنن اط آوی ورئیس توسط یک رب ھ ) Sansponsory Ligament(جسم کلیت اال ب ھ از ب ک

  .ارتفاق عانھ وصل میشود حمایت می گردد

 Glans Clitoris را میتوان در تحت جلد لمس نمود و جسم کلیتوریس. و در عجان دیده میشود. بھ نھایت سفلی جسم وصل است .  

  -):Erection(یا اذ عانت

ن  sphlanchnicسمپاتیک و عصاب  رااف پالیحوادث و عائی است کھ توسط ا Clitorisاذ قضیب و عانت ھ ای دایت می گردد ک حوصلی ھ

دامی  ی  S1اعصاب از شاخ ق ا S4ال ً داخل قسمت ھ دا ً از . می شود Prevertebrd Plexusپو گستریک سفلی ئیآغاز شده و بع ا و نھایت

ع . اذی را تعصیب می کندعانساج انت Perinealو غشاء deep Perineal Pouchطریق  ن اعصاب تحریک شوند، شراین واق زمانیکھ ای

  . کھ انساج از خون پر شود و قضیب و کلیتورئیس انتعاذ کند. در انساج انتعاذی استر خأ می کند و سبب می شود

د و شعبات از اعصاب  Pudendalخون میرساند شعبات از شریان  Clitorisب و شراین کھ بھ قضی ی ان ی  PudendalS1داخل ز  S4ال نی

  . ین می کندمرا تا clitorisحسیت عمومی قضیب و 

Greater vestibular Glands:-   ام ن غدوات بن ده میشود Bartholin Glandsای ان دی اد شده و در زن غدوات مخاطی کوچک و . ی

ای  ب ھ ف بول ھ در خل د ک کل ان دوات  Vestibuleنخود ش ادل غ د و مع از می گردن ل ب ھ مھب ردو طرف فوح در  Bulbourethralدر ھ

ھ داخل  Bartholiaمجرا ھر یک از غدوات . مردان است از می گردد vestibuleب ا. عجان ب ز در ھنگ ن غدوات نی م تحریک جنسی ای

  . افرازات تولید می کند

    Muscles:عضالت

Superficial Perineal Pouch دارای سھ جفت عضلھ است.  

Ischio cavernosus .1  

دترا س  Clitorisعضلھ است کھ ستون ھای قضیب و ود ا فشار از . ر می کن ن عضلھ خون را ب ھ جسم قضیب و  crusای در  Clitorisب

  . اذ ھدایت می کندعحال انت
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Bulbospongiosus .2 : ای ب ھ ھ بول وط ب ً مرب دتا ت عم لھ راس الی  Vestibuleدو عض ای اتص مت ھ ان و قس  corpusدر زن

Spongiosum ھ . در مردان اند ف ب ن عضالت در خل ک از ای ن عضالت در . وصل است perineal bodyدر زنان ھر ی در مردان ای

ع دروج rapheخط متوسط بھ یک  ب قضیب یکجا می گرددواق ن . ھ سفلی بول ھ ای ھ  rapheک ف ب وصل شده  perineal Bodyدر خل

ً  Clitorisاین عضالت در مردان و زنان قسمت ھای اتصالی قضیب و . است دتا رو عم واحی سفلی ت ھ طرف ن اذ را ب  Glansدر حال انتع

  . در مردان دو وظیفھ اضافی را نیز انجام میدھد. فشار میدھد

 . احلیل را بعد از ادرار کردن سھل می کند Bulbarمت تخلیھ قس -1

  . نجر بھ تخلیھ نبضانی مایع منوی از قضیب می گرددمات علوی آنھا در وقت انزال ضانقبا -2

Superticial transvers Perineal Muscles .3 یک جفت بوده و یک مسیر موازی بھ سطح سفلی غشاءPerineal د . را طی می کن

  .را تثبیت می کند Perinealاین عضالت جسم 

اند  -:منظره سطحی اعضاء تناسلی خارجی ان  -:ر زن دادی از چین خورده گی ھای  Vestibule، مجموعھ Clitorisدر زن ا تع ھمراه ب

دی و نسجی و  ازد Vulvaجل ام .را میس ھ بن ود دارد ک دی باریک وج ای جل ورده گی ھ ین خ ط متوسط دو چ  Labiaدر ھر دو طرف خ

Minor ناحیھ کھ در میان این ھردو موقعیت دارد و مھبل و احلیل در آن باز می گردد بنام . می گردد یادvestibule  یاد می گردد .  

Labia Minor  در قدام بھ دو قسمت تقسیم شده است و چین خورده گی ھای)folds ( ا ی و خارجی ی را ) medial and Lateral(داخل

  . وصل می گردد Glams Clitorisرا میسازد، کھ با  Frenulum of Clitorisھم یکجا شده و چین ھای داخلی یا انسی با. میسازد

Lambia Minor  در خلفvestibule لب کوچک یا فورشت  مباھم یکجا شده و یک چین خورده گی مستعرض را میسازد کھ بنام فرنولو

) Fourchette (دھانھ مھبل در داخل . یاد می گرددVestibule  وی شکل از غشاء ک از چین خورده گی حلق بھ اندازه متفاوتی توسط ی

ً مسدود باشد) Hymen(بنام غشاء بکارت  امال ا اینکھ ک در . احاطھ شده است کھ ممکن است دارای فوحھ کوچکی در وسط خود باشد و ی

ده میشودپی پارچھ شدن این پرده بھ تعقیب مقاربت جنسی یا ترفیضات باقیمانده ھای پرده بکارت  ل دی ھ . در دھانھ مھب در سمت وحشی لب

  .را میسازد mons Pubisکھ در قدام یکجا شده و .وجود دارد Labia majorھای کوچک در چین خورده گی ھای پھن بنام 

Labia Major  درخلف یکی نمی شوند بلکھ بواسطھ یک فرو رفتگی بنامpost Commisure د ت قسم -:در مردان. از ھم جدا می گردن

  .در زنان است Labia Majorدر مردان معادل  Scrotum.و قضیب ساختھ شده است Scrotumسفلی اندام تناسلی مردان از سفن 

. و جسم ساختھ شده است rootقضیب از یک جذر .را میسازند Scrotumدر خط متوسط یکجا شده و  Labio Sacrotalبرجستگی ھای 

  .لمس نمایم Scrotomدر خلف  urogenital -را میتوان در مثلث rootکھ ریشھ 

  

ً توسط جلد س) جسم قضیب(قسمت آویزان شده قضیب    . ر شده استتس glansر شده است و نوک قضیب توسط تکامال

وی  glansقرار دارد قاعده  glansاست کھ بھ طور طبیعی در نوک  Sagitalفوحھ خارجی احلیل یک شگاف  ھ حلق ک لب ھ و ی توسعھ یافت

ق . یاد می گردد Corona of glansرا میسازد کھ بنام  ع در عن دی واق ھ صورت یک چین  glansبھ طور طبیعی، چین خورده گی جل ب

ا جسم. وصل است glansجلدی نازک کھ بھ طور محکم بھ ) fold(خورده گی  ا شست ب  بھ قدام ادامھ دارد و در خلف با جلد ضخیم تر ام
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ین  prepuceر می کند کھ بنام حشفھ یا jرا س glansدر قدام رفتھ و ) Fold(این چین خورده گی .قضیب وصل است ھ ھم یاد می گردد ک

  . آزاد می گردد Glansقسمت در ختنھ برداشتھ شده و 

Urogerintal triangleSuper ficial Fascia of :دا می ھ پی دامی بطن ادام د با فاسیاء مشابھ در جدار ق شبیھ فاسیاء سطحی جدار . کن

ل وصل . یاد می گردد colles Fasciaنیز در سطح عمیق خود یک الیھ غشائی دارد کھ بنام  perinealبطن، فاسیاء  ھ قسمت ھای ذی و ب

  -:شده است

 . دی نمی رسدعوصل است بناء تا مثلث مق Perinealخلف بھ غشاء  رد -1

 .وصل است بناء بھ ران نمی رسد Isehio Pubicبھ شاخ  -2

دحاین فاسیا حدود وحشی فضاء سط ھ اطراف جسم ترا س Scrotum. ی عجان را مشخص می کن وده و ب توسعھ  Clitorisضیب و قر نم

  .می یابد

  :Somatic Nerveیا  اعصاب سوماتیک

Pudendal Nerve:- ھ از . ال استدعصب اصلی سوماتیک عجان عصب پودن ھ و حاوی الیمنSacralیره ضفک اف عصبی از شاء گرفت

S2 الیS4  میباشد. 

اط  piri formisو از تحت عضلھ  greater Sciatic Foramenاین عصب از  وده ورب ا  sciatic Spinousعبور نم ً ب دا را دور زده و بع

  . دی عجان داخل میشودعبھ سمت داخل ٱمده و در مثلث مق geater lesser& Sciatic foramenعبور از 

   -:این عصب دارای سھ شعبات نھائی اساسی است کھ عبارت اند از

Infenior rectal nerve .1   

Perineal nerve .2   

Dorsal Nerve of Penis and Clitoris .3  

  :سایر اعصاب سوماتیک

ً حسی بوده و مشتمل میشود بر شعبات اعصاب ذیل    -:این اعصاب معموال

Ilioinguinal .A  

Genitor Femoral CutaneousB.  

Post.Fomoral CutaneousC.  

Ano Ccygeal Nerve D.  

Visceral Nervesاین اعصاب از دو طریق بھ عجان داخل می گردند -: یا اعصاب احشائی .  

ب شامل اعصاب سمپاتیک  -1 د و اغل ا عصب . است Postganglionicآنھائیکھ بھ طرف پوست می رون ھ یکجا ب   pudendalک

 . داخل این ناحیھ میشود

اج انت -2 ھ انس ھ ب ً از ذاعآنھائیک دتا د عم فی میرون ا ض ھ ئییره ھ ن ناحی وند و داخل ای دا میش وف حوصلھ ج فلی در ج ک س تر ی پوگس

 . میشود
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 .مھترین شریان عجان عبارت از پودندال داخلی است -3

د ھای  -4 ا وری وده و ب ً شراین را ھمراھی نم ا  Pudendalورید ھا در عجان عموما ً در حوصلھ ب دا ھ بع  Internalیک جا شده ک

iliac vein یک جا میشود. 

دات  -5 ً در حوصلھ بھ عق ی داخ  Iliacاوعیھ ھای لمفاوی نواحی عمیق عجان ھمراه با اوعیھ ھای خون پودندال داخلی بوده و عمدتا ل

  .میریزد

   -:Arteriesیا شراین

دا یمھم ترین شریان عجان عبارت از شریان پودندال داخل د از شراین پودن خارجی ل است شراین دیگری کھ داخل ناحیھ میشوند عبارت ان

 ،testicular – Arteries ،gernnasteric art  

1- Internal- Pudendal art :-  

رار  pudendalیکجا با عصب . داخلی در حوصلھ غشاء می گیرد iliacتز جذع قدامی شریان  مسیر نموده در حالیکھ در وحشی عصب ق

  .داخل عجان می گردد Sciatic–lesser Foramenرا دور زده واز طریق  spineiliacگیرد می 

   -:عبارت اند از pudendalشعبات شریان داخلی 

Inf rectal arteries.1  

Perineal Artery .2 

Branch for erection of clitoris penis .3   

ا شراین  rectalشراین  -1 وی آن rectalسفلی ب وده و یک س امتوسط و عل وم و ایره و عائی را جھت ضفتوموز نم ھ ریکت رواء ب

 . دی میسازدعکانال مق

2- Perineal artery  شاء می گیردمندر نزدیک نھایت قدامی کانال پودندال . 

  -:بخش نھائی شریان پودندال داخلی -3

   -:اذی می دھد کھ در مردان این شعبات عبارت اند ازعانتنساج ااروأ شعبات برای 

Artery of bubl of penis.1   

Urethral artery .2  

Deep Artery of penis.3 

.4Dorsal artery of penis 

  : شعبات کھ بھ انساج انتقاذی در زنان میدھد عبار اند از

1. Arteries of bulb of vestibule 

2. Deep clitoris arteries 

3. Dorsal clitonis arteries 

II :-External udendal Arteries:-   
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بھ سمت داخل حرکت می کند تا اینکھ . در ران جدا میشود) Femoral(ی ویک رگ عمیق است کھ از شریان فخذی حشامل یک رگ سط

  . را ارواء می کند MajorLabiaو  Clitorisو یا جلد مرتبط  Scrotomجدار مرتبط قضیب یا . در قدام بھ عجان داخل شوند

III:-Testicular and Cremastericart :-   

ال ممندر مردان شراین بیضھ ھا از ابھر بطنی  ق کان ھ و از طری دفی در سغبنشاء گرفت ی می کنن ا را . ن سیر نزول رواء می او خصیھ ھ

اط  Cremastenicدر زنان شراین کوچک . می گردد Scrotumیکجا با طناب  سپرماتیک داخل  Cremastenicھم چنان شریان. کند رب

  . را در کانال فنجی ھمراھی می کنند صدر رحمی

   -: VEINSورید ھا 

ً شراین را ھمراھی نموده وبا ورید ھای  ا  Pudendalورید ھا در عجان معموال ً در حوصلھ ب یکجا  veiniliacinternalیکجا شده کھ بعدا

  . میشود
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  General Descriptionیا  معلومات عمومی
HEAD  یا سر:   

  :دنذیل میباش این کامپارتمنت ھا قرار. کھ از استخوان و انساج رخوه ساختھ شده اند است  متشکل کامپارتمنتھایکتعداد  سر از
 Cranial cavity  ھایش قرار دارندپوشدران دماغ و کھ : جوف قحفیا. 
 Ears  در ضخامت استخوانھای سر قرار دارندیشترینھ قسمت آن بکھ : گوشھایا. 
 Orbits کھ دران کره چشم قرار دارد: ف اربیتااجویا ا. 
 Nasal cavitites بینی قسمت علوی جھاز . عبارت از دو جوف بوده کھ توسط پرده بینی از ھم جدا گردیده اند: ف بینیاجویا ا

بخلف  )choanaeیا ( posterior naresبقدام، و توسط  anterior naresجوف بینی توسط دو سوراخ بنام . تنفسی است
یا  paranasal air sinusesدر نزدیکی جوف بینی یکتعداد خالیگاھھایی قرار دارند کھ مملو از ھوا بوده و بنام . باز میگردد

 . یاد میگردندجیوب مجاور انف 
 Oral cavity  از بینی توسط  :جوف دھنیاhard & soft palates فوحھ قدامی آن بنام . جدا میشودoral fissure  و ،

 .یاد میگردد oropharyngeal isthmus فوحھ خلفی آن بنام 
 

  :در سر ینواحی مهم اناتومیکدیگر 
1. Infratemporal fossa : فضای بین وجھ خلفی

ramus mandibular  و وجھ وحشیlateral 
pterygoid plate of sphenoid توی بوده مھمترین مح

 .تشکیل میدھد mandibular nerveآنرا 
2. Pterygopalatine fossa:  یک حفره کوچک در

ً با .  خلف االشھ باال میباشد ، و cranial cavityداخال
ً با  ، جوف اربیتا، جوف infratemporal fossaخارجا

مھمترین محتوی آن . بینی، و جوف دھن ارتباط دارد
maxillary nerve میباشد. 

3. Face ورت کھ در قدام سر واقع میباشدیا ص. 
4. Scalp: قسمتھای علوی، خلفی، و وحشی سر را پوش میکند. 
 

  :NECKگردن یا  
  :قرار ذیل میباشد  حدود آنقرارداشتھ  در پایین thoraxو   shoulderدر باال،  headین عبارت از قسمتی است کھ ب

            کنار سفلی  :قداماً    در علویmandible   
 superior nuchal line:خلفاً                               
 کنار علوی : قداماً                در سفلیsternum کنار علوی ،clavicle و ،acromion 

  .وصل کند C7فقره  spineرا بھ   acromionخطی کھ: خلفاً                                
 .را نیز در بر میگیرد base of the neckقاعده یا  ،سفلی گردن حدود. یباشدف طوالنی تر از قدام محدود گردن در خل

  
  :کامپارتمنتهاي گردن

ً کامپارتمنت دارد کھ  4گردن    :صفاقی در بر گرفتھ شده است -عضلیتوسط یک پوش تمام آنھا مجموعا
 Vertebral compartment: حاوی فقرات رقبی و عضالت مجاور آن میباشد. 

PART EIGHT 

THE HEAD & NECK 
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 Visceral compartment: میباشد) تایراید، پاراتایراید و تایمس(طرق ھضمی و تنفسی، و غدوات مھم  حاوی. 
  دو عددvascular compartments:  حاوی اوعیھ بزرگ سر و گردن و عصبvagus میبباشد. 

 
  LARYNX & PHARYNX یا  حنجره و بلعوم

 hyoidو در باال توسط یک پرده بھ استخوان  tracheaین بھ عبارت از قسمتی از طرق تنفسی است کھ در پای larynxیا حنجره  .1
 laryngeal cavityاین غضاریف در داخل جوفی را بنام . اسکلیت حنجره توسط یکتعداد غضاریف تامین میگردند. وصل میباشد
. وی یک شخص میگردندمیباشد کھ سبب تولید صدا در گل vocal foldsمھمترین ساختمانیکھ در حنجره وجود دارد . تحدید میکنند

 . یاد میشود  laryngeal inletفوحھ دخولی حنجره در علوی بنام 
عبارت از قسمتی از طرق ھضمی است کھ از مجموعھ یی از عضالت و صفاق ھا ساختھ شده و در باال بھ  pharynxبلعوم یا  .2

base of the skullحشی این جوف نیم استوانھ یی بھ جوانب در ھردو طرف جدار ھای و. ، و در پایین بھ مری وصل میباشد
 ،nasopharynxبناءً قسمتی از بلعوم کھ در خلف بینی قرار دارد بنام .  جوف بینی، جوف دھن، و جوف حنجره ارتکاز میکند

یاد  laryngopharynx، و قسمتی کھ در خلف حنجره قراردارد بنام oropharynxقسمتی کھ در خلف دھن قراردارد بنام 
 میگردد

COMPONENT PARTS:  
SKULL:  

در اوایل حیات خالیگاھھایی بین بعضی . میسازند Suturesاز تعداد زیادی استخوانھایی ساختھ شده کھ باھمدیگر مفاصل فبروزی را بنام  
ھا سھ مفصل در سر تن. یاد میگردند fontanellesاین خالیگاھھا بنام . از استخوانھا دیده میشود کھ توسط یک غشا پوشانیده میباشند

  :ساینویال وجود دارد
 Temporomandibular joint 
 دو مفصلی کھ بین استخوانھای کوچک گوش متوسط ساختھ میشوند. 
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CERVICAL VERTEBRAE:  

  :گردن را میسازند، دارای مشخصات ذیل میباشند استخوانی کھ اسکلیت cervicalفقره  7
 .جسم فقری کوچک دارند .1
2. Spine process  دارنددو شاخھ یی. 
3. Transverse process  شان دارایforamen transversarium یک کانال را میسازند . میباشند ً این سوراخھا مجموعا

 .بطرف باال میگذرند vertebral arteries & veinsکھ ازطریق آن 
4. Transverse processes  دارای  ھای شانanterior & posterior tubercles   عضالت استند کھ برای ارتکاز

 . میباشند
 .دو فقره رقبی علوی جھت حرکت دادن سر وظیفھ اجرا میکنند .5

HYOID BONE:  
  یک استخوان کوچک بشکل حرفU  مستطیلی و دو دو شاخ در ھر طرف بنام جسم میباشد کھ دارای یکgreater & lesser 

cornuae میباشد . 
  با کدام استخوان دیگر درskull رک بوده عضالت زیادی باالی آن ارتکاز مینمایندمفصل نمیگردد، ساختمان متح. 
 در علوی بھ زمین جوف دھن، در سفلی بھ حنجره، و در خلف بھ بلعوم وصل میباشد. 

SOFT PALATE:  
 یخلف ساختمان نسج رخوه میباشد کھ  بشکل یک پرده از کنار hard palate بوده و در سفلی دارای یک کنار خلفی آزاد  آویختھ

 . میباشد
 ط یکتعداد عضالت مخصوص توس elevate  یاdepress )میشود) باال و پایان. 
 Soft palate    مجرای خلفی جوف دھن را ازoropharynx   جدا میکند. 

MUSCLES:  
  :عضالت سر بھ گروپھای ذیل تقسیم شده اند

 عضالت حرکت دھنده کره چشم 
 عضالت گوش متوسط 
 عضالت صورت 
  عضالت جونده 
 و پایان کردن عضالتیکھ سبب باالsoft palate میشوند. 
 عضالت زبان 

  :عضالت گردن بھ گروپھای ذیل تقسیم شده اند
 عضالت بلعوم 
 عضالت حنجره 
  عضالت فیتھ مانند گردن کھlarynx   وpharynx را در محل شان تثبیت مینمایند. 
  عضالت طبقھ خارجی گردن کھ سبب حرکت دادن سر وupper limb میشوند. 
 تی یا عضالت وضعیpostural muscles کھ در حالت دادن سر و گردن وظیفھ دارند. 

 
  KEY FEATURES یا  مشخصات کلیدي
  :C5/C6و  C3/C4سویه بین الفقري 

  درسویھ بینC3/C4  ،کھ با کنار علوی غضروف تایراید مطابقت میکندcommon carotid artery  نموده بدو شاخھ تشعب
 .تقسیم میگردد internal & external carotid arteriesعمده 

  در سویھ بینC5/C6  کھ بھ حدود سفلیlarynx   وpharynx  مطابقت میکند، بعد ازین سویھtrachea میشود و مری شروع. 
 Airways in the neck:  
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یا بستھ شدن قسمتھای علوی  blockageدر صورت 

ً با باز کردن یک مجرا در دو محل  طرق تنفسی، معموال
میتوان زندگی یک شخص رابصورت عاجل  عمده گردن

  :این دو عملیھ عبارتند از. نجات داد
1. Cricothyrotomy:  بین غضروف تایراید

و کریکویید حنجره صورت میگیرد کھ درانجا 
اوعیھ خون کوچک، نسج منضم و جلد، و 

ً قسمت کمی از غده تایراید موجود میباشد  .بعضا
2. Tracheostomy:  یک عملیھ جراحی بوده

. اجرا میگردد tracheaدر جدار قدامی  کھ
درین ناحیھ تعداد زیاد وریدھا و قسمتی از غده 

 .موجود استند تایراید 
 Cranial nerves:  

زوج عصبی از دماغ منشا میگیرند و  12بھ تعداد 
ازین جملھ . نندرا تعصیب میک head & neckخارج شده و ساختمانھای  cranial cavityاز  foramina & fissures از طریق 

  .  از طریق  گردن در صدر و بطن و حوصلھ پایین میشود vagusعصب 
ازین جملھ عصب واگوس از طریق گردن بھ صدر، بطن و . انتقال داده میشود Xو   III,VII,IXتوسط چار زوج  –الیاف پاراسمپاتیک 

  .مختلف را تعصیب پاراسمپاتیک میدھدحوصلھ پایین شده و احشای 
 Cervical nerves:  

  زوج شوکی  8درین ناحیھ)C1-C8 (موجود میباشند . 
  شعبات قدامیC1-C4  باھم یکجا شدهcervical plexus  را میسازند کھ بالنوبھ برای عضالت گردن، دیافراگم، جلد نواحی

 .علوی صدر و قسمتھای سفلی سر شعبات عصبی میدھد - قدامی و وحشی گردن، و جلد قسمتھای قدامی
 امی شعبات قدC5-C8  با یک شاخھT1  یکجا شدهbrachial plexus  را میسازند، کھ شعبات آن برایupper limb 

 .میرود
  : جدا بودن طرق انتقالی هضمی و تنفسی در هنگام اجراي وظیفه

 Pharynx دھلیز مشترک عبوری برای سیستم ھضمی و تنفسی میباشد. 
 Soft palate ،epiglottis، جره بحیث و انساج رخوه داخل حنvalve  ھا کار کرده و از دخول غذا و مایعات بھ طرق تنفسی

 .سفلی جلوگیری میکنند
 در ھنگام نفس کشیدن طرق تنفسی باز بوده ولی مری چون جدار نرم داشتھ و اسکلیت باز نگھدارنده ندارد، بستھ میباشد. 
  در اطفال نوزاد حنجره درقسمت علوی گردن قرار داشتھ وepiglottis التر از سویھ باsoft palate  بھمین لحاظ . واقع میباشد

طرق تنفسی آنان را تھدید  حنجره و نوزادان میتوانند در عین زمان ھم شیر بمکند و ھم نفس بکشند، بدون اینکھ خطر دخول شیر بھ
 .در جریان سال دوم حیات حنجره بھ سویھ عادی خود در قسمت سفلی گردن پایین میاید. کند
 

  : Triangles of the neck اي گردن یا مثلث ه
بدو  sternocleidomastoideus و   trapeziusگردن توسط دو عضلھ 

  .مثلث قدامی و خلفی در ھر طرف تقسیم میشود
    :حدود مثلث قدامی عبارتند از 

 خط متوسط گردن 
  کنارسفلیmandible 
  کنار قدامی عضلھsternocleidomastoideus 

   :تند ازحدود مثلث خلفی عبار
 3/1  متوسطclavicle 
  کنار قدامی عضلھtrapezius 
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  کنار خلفی عضلھsternocleidomastoideus  

ً از طریق    .از سر بھ صدر عبور میکنند anterior triangleساختمانھای مھم اکثرا
Posterior triangle  محل عبور و مرور اوعیھ و اعصابیکھ از ً  .میباشد ،بطرف باال میروند upper limbاکثرا

 
Regional anatomy 

Skull  
  استخوان میباشد کھ باھمدیگر توسط  22دارایsuture   بھ استثنای (ھا وصل میباشندmandible( و ،cranium  یا قحف را

 .میسازند
 Cranium  میتوانیمکرده قحف رابدو قسمت تقسیم یا:       

   
  قسمت علوی بنامcalvaria  کھ اطرافcranial cavity احاطھ میکند را. 
  قسمت سفلی و قدامی بنامviscerocranium  یا facial skeletion  

  
  استخوانھایی کھ در تشکلcalvaria سھم میگیرند عبارتند از :temporal, parietal, frontal, sphenoid, ethmoid & 

occipital 
  استخوانھایی کھ در تشکلfacial skeleton سھم میگیرند عبارتند از :nasal bones ،palatine bones ،lacrimal 

bones ،zygomatic bones ، maxillae ،inferior nasal conchae و استخوان ،vomer 
  استخوان فک سفلی یا mandible  این استخوان نھ شامل قحف و نھ شامل   .توسط مفصل ساینویال بھ قحف وصل میگرددfacial 

skeleton میباشد. 
  

  Cranial Cavityجوف قحف یا 
 

 :است کھ حاوی ساختمانھای ذیل میگردد calvariaعبارت از خالیگاه داخل 
 

 و سحایا دماغ 
  قسمتھایproximal یاعصاب قحف 
  قحفی یاوعیھ خون و ساینس ھای ورید  
  :Roofیا  سقف
  گنبدی شکل بوده بنامcalva در قدام توسط. یاد میگردد  frontal در متوسط توسط ،  parietal bones  و در خلف توسط

occipital ساختھ میشود. 
  ھر سھsuture )coronal, sagittal, lambdoid(   دران قابل

 .دید میباشند
  نقاطbregma   وlambda و درشتی ھا و فرورفتگی ھا و ،

 .میزابھ ھا در سطح داخلی آن قابل تشخیص میباشند
  ساختمانھایی کھ در سقفcranial cavity ام بھ دیده میشوند، از قد

 :خلف عبارتند از
 

1. Frontal crest 
2. Groove for the superior sagittal sinus 
3. Granular foveolae  در ھردو طرفgroove فوق الذکر 
 .بوجود میایند meningeal vesselsدر قسمت ھای وحشی سقف، میزابھ ھای کوچک کھ توسط  .4
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  :Floorزمین یا 

ساختھ میشود کھ بالنوبھ بھ سھ حفره قدامی، متوسط و خلفی تقسیم  cranial fossaام توسط حفره بزرگی بن cranial cavityزمین 
  .میگردد

  Meningesسحایا یا 
  :پوش شده اند کھ این طبقات عبارتند از meningesتوسط سھ طبقھ از غشای مخصوص بنام ) دماغ و نخاع شوکی(اعصاب مرکزی 

 dura materطبقھ خارجی مستحکم بنام  .1
 arachnoid mater ظریف بنام  طبقھ متوسط .2
 pia mater طبقھ داخلی کھ التصاق صمیمی با سطح دماغ دارد، بنام   .3

Cranial dura mater  
 غشای محکم و ضخیم بوده از دو طبقھ ساختھ شده است:   

 
ام  .1 ارجی بن ا  periosteal layerغشای خ ھ ب ک

ت  ارج از  skullپریوس وده در خ ق ب ملتص
foramen magnum ر ا دیگ وراخھای  ی س

skull  تخوانھای ارجی اس ھ خ ت وج ا پریوس  ب
skull د داد مییاب ن  spinal cord( .امت عاری ازی

 )پوش میباشد
ام  .2 ی بن ای داخل ا  meningeal layerغش ھ ب ک

ق  وده و از طری اس ب د در تم  foramenارکنویی
magnum  وده و ور نم ز  spinal cordعب را نی
 .پوش میکند

 
  دو غشایdura mater مھم را میسازند ھایسمتھای مختلف ازھمدیگر دور شده و دو نوع ساختماندر ق: 

 
1. )dural partitions(  یا غشا ھایی کھ بشکل امتداد یافتھ meningeal layer   بطرف داخلcranial cavity سیر کرده ،

 .و قسمتھای مختلف دماغ را از یکدیگر جدا میکنند
2. Intracranial venous sinuses 

Dural partitions 
     falx cerebri, tentorium cerebelli, falx cerebelli, & diaphragma sellae: عبارتند از

Falx cerebri:  
 از غشای نیمھ ھاللی میباشد کھ  عبارت ازdura  پوش کنندهcalva  بطرف سفلی سیر در بین ھردو نیم کره دماغ اکبر منشا گرفتھ

 .میکند
  در قدام باالیcrista galli  وfrontal crest  و در خلف با الی  میکندارتکازtentorium cerebelli  ارتکاز کرده و با آن

 .مدغم میشود
Tentorium cerebelli:  

  پرده مستعرض است کھ مخیخ یا cerebellum  را درposterior cranial fossa از نیم کره ھای دماغ اکبر جدا میکند. 
  باالی  خلفدرgroove for transverse sinus  استخوان occipital باالی کنار علوی  وحشی، درpetrousal part of 

temporal باالی قدام ، و درposterior clinoid process ارتکاز میکند. 
  کنارھای قدامی و انسی این پرده آزاد بوده و درmidline  یک سوراخ بیضوی شکل رابنام tentorial notch تحدید میکنند.  
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Falx cerebelli: 

  یک پرده کوچک درسر خط متوسط
posterior cranial fossa 

 .میباشد
  در خلف باالیinternal 

occipital crest ودر علوی ،
 tentorium cerebelliباالی 

ارتکاز نموده کنار قدامی آنکھ آزاد 
میباشد در بین دو نیم کره دماغ 

 .اصغر قرار میگیرد
Diaphragm sellae:  

 عرض میباشد یک پرده کوچک مست
را کھ  hypophyseal fossaکھ 

قرار دارد،  sella turcicaدر 
 .پوش میکند

  در قسمت متوسط این پرده یک سوراخ وجود دارد کھinfundibulum  یا ساقھ غده نخامیھ ازان گذشتھ و بھ قاعده دماغ وصل
 .میشود

 

 dura materشرایین 

   :کھ عبارتند از  توسط سھ شریان عمده اروا میگردد
1. Anterior meningeal arteries  درanterior cranial fossa ) کھ شعباتethmoidal arteries میباشند.( 
2. Middle meningeal artery  درmid. cranial fossa ) کھ شریان بزرگ بوده شعبھ شریانmaxillary میباشد.( 
3. Posterior meningeal arteries در posterior cranial fossa )ت چندین شریان مختلف میباشندکھ شعبا.( 
 

   dura mater تعصیب 
اعصاب  صورت گرفتھ و trigeminal nerveقحفی یا  Vزوج ) ophthalmic, maxillary, and mandibular(توسط ھر سھ شعبھ 

C1 ،C2بعضاً  ، و C3  نیز در تعصیبdura  سھم میگیرند.  
Arachnoid mater 

  غشای نازک است کھ با وجھ داخلیmeningeal layer of dura یعنی بین غشای ارکنویید و . در تماس بوده ولی چسپیده نمیباشد
dura mater  یک فضا بنامsubdural space وجود دارد. 

  از وجھ داخلی ارکنویید غشاھای نازک خارج شده و یک شبکھ یا 
trabecula  را میسازند و با غشایpia mater مدغم میگردند. 

 از  ر دماغ و نخاعد غشای ارکنوییدpia mater  توسطsub 
arachnoid space  جدا میگردد. 

  ارکنویید بجز ازmidian longitudinal fissure  کھ دماغ اکبر
ورفتگی ھا و درز ھای دماغ ه تقسیم میکند، در دیگر فررا بدو نیم کر
 .داخل نمیشود

Pia mater  
لتصاق صمیمی یک غشای نازک و ظریف بوده کھ با سطح دماغ و نخاع ا

 .داشتھ در تمام درز ھا و میزابھ ھای سطح آن داخل میشود
 

  و فضا هاي خالی بین این طبقات meningesطرز قرار گرفتن طبقات مختلف 
 potential و فضا ھای خیالی یا  ؛true spacesیا  فضاھای حقیقی: دو نوع فضا یا خالیگاه وجود دارند cranial cavityدر داخل 
space.  
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 Extradural space یک potential space  کھ بین میباشد ،periosteal layer of dura  و پریوست استخوانھای سر در

مملو از   meningeal وریدی و یا اوعیھ  sinusیک  rupture این فضا ممکن در اثر . بوجود آمده میتواند duraخارج از 
 .خون گردد و بھ یک خالیگاه حقیقی تبدیل گردد

 ه یک ورید دماغی قبل از تخلیھ شدن در یکی از ھرگاsinus  ھای وریدی پاره شود، سبب خونریزی درsubdural space 
 .و ارکنویید میباشد meningeal layer of dura این فضا عبارت از خالیگاه بین . میگردد

Subarachnoid space  
  بین ارکنویید وpia mater ی در سحایا میباشدقرار داشتھ یگانھ فضای نارمل حقیق. 
  این فضا در بعضی قسمتھا وسعت کسب کرده کھ بنامsubarachnoid cisterns یاد میگردند . 
  این فضا مملو از مایعCSF این مایع توسط . میباشد کھ یک مایع بیرنگ شفاف و عاری از ھرنوع حجرات میباشد choroid 

plexus و در  کھ در بطینات دماغی قرار دارند، ترشح گردیدهsubarachnoid space  در محیط دماغ و نخاع در جریان بوده
 .دوباره بھ سیستم وریدی تخلیھ میگردد arachnoid villi باالخره توسط ساختمانھایی بنام 

 Arachnoid villi  در تبارزاتی بنام  arachnoid granulations کھ بطرف   superior sagittal sinus  متبارز
 .ارندمیگردند، قرار د

    Brain & its blood supply دماغ و ارواي آن
Brain : 

    :قسمت عمده تقسیم کنیم کھ از باال بھ پایین عبارتند از 5دماغ را از نظر امبریولوژیک میتوانیم بھ 
1. Telencephalon  کل از ھ متش طح آن دارای  cerebrumک ده و س یم ش ره تقس یم ک دو ن ھ ب د ک ر میباش اغ اکب ا دم ی

دگی  ام برآم ا بن ام gyrusھ ا بن ی ھ د sulcus   و فرورفتگ االتر از . میباش ر ب اغ اکب رار  tentorium cerebelliدم ق
 .داشتھ دارای لوب ھای مختلف میباشد

2. Diencephalon   کل از ھ متش ک
داد  ایپوتالموس و یکتع وس، ھ تالم

 .ساختمانھای مرتبط بھ آنھا میباشد
 

3. Mesencephalon   کل از ھ متش ک
اغ متوس ا ط دم ھ  midbrain ی د، ک میباش

ا  اغی ی اق دم مت اول س ارت از قس  عب
brainstem میباشد. 

4. Metencephalon  کھ متشکل از دماغ
دارای دو نیم کره در (cerebellum اصغر یا 

 و حدبھ یا ) وحشی و یک قسمت مرکزی میباشد
pons )کھ قسمت متوسط ساق دماغی است (
 . میباشد

5. Myelencephalon ز بصلھ یا کھ متشکل ا 
medulla oblongata بصلھ بعد از عبور از . کھ قسمت آخری ساق دماغی است، میباشد foramen magnum  بھ نخاع

 .شوکی امتداد مییابد
  :Blood Supply of the Brain یا   اروای دماغ

 circle ofو یک حلقھ شریانی بنام  اروای دماغ توسط دو شریان بزرگ صورت میگیرد کھ در قاعده دماغ شعبات آنھا با ھم یکجا شده
Willis این شرایین عبارتنداز. را میسازند:    
1. Vertebral arteries : دو عدد بوده ھرکدام از قطعھ اول شریانsubclavia  و از طریق کانال  میگیرندمنشاforamen 

transversarium  فقره رقبی باال عبور کرده و از طریق  6در foramen magnum  واردcranial cavity  شده قبل
را بسازند، سھ شعبھ دیگر نیز ازشرایین  basilar راست و چپ باھم یکجا شده و شریان   vertebralازانکھ ھردو شریان 

vertebral  منشا میگیرند کھ عبارتند از: 
 

i. Anterior spinal artery  
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ii. Posterior spinal arteries 
iii. Posterior inferior cerebellir 

arteries 
  

از یکجا شدن ھردو شریان  basilarپس ازانکھ شریان 
 vertebral  ،در وجھ قدامی ساختھ شد pons  سیر

  :کرده و یکتعداد شعبات ذیل را میدھد
  
i. Anterior inferior cerebellir 

arteries 
ii.   شرایین متعدد بنام pontine arteries 
iii. Superior cerebellir arteries 
iv.  ایی بنام و باالخره دو شعبھ نھ posterior 

cerebral arteries 
 
  

2. Internal carotid arteries : یکی از دو شعبھ نھاییcommon carotid artery  در ھردو طرف بوده بعد از منشا
در ھمین جا چند شعبھ از . وارد جوف قحف میشوند carotid canalباال رفتھ و از طریق  base of the skullبطرف 

internal carotid artery نشئت میکند کھ عبارتند از: 
 
i. Ophthalmic artery 
ii. Posterior communicating artery 
iii. Middle cerebral artery 
iv. Anterior cerebral artery 

 
 Circle of Willis قاعده دماغ  یا   حلقه شریانی

ارتباطی در تشکل این حلقھ رول عمده  یانشر ساختھ میشود، کھ دو نوع internal carotidو  vertebrobasilarازتفمم شعبات شرایین 
  :دارند

1. Anterior communicating artery کھ یکعدد بوده و دو شریان راست و چپ   anterior cerebral  را باھمدیگر
 .ارتباط میدھد

2. Posterior communicating arteries  کھ دوعدد بوده و شریانinternal carotid  را در ھردو طرف باposterior 
cerebral artery ارتباط میدھند. 

 

  venous drainageتخلیه وریدي یا 

  باھمدیگر یکجا شده و اورده بزرگتری را بنامشبکھ ھای کوچک وریدی در سرتاسر دماغ cerebral veins ،cerebellir 
veins  وveins of the brainstem این اورده بالنوبھ در. میسازند dural venous sinuses تھ و باالخره در ورید ریخ

  .تخلیھ میگردند   internal jugular veinبزرگی بنام
  ،غیرازاز اورده نامبردهdiploic veins )اورده نسج اسفنجی استخوانھای قحف ( وemissary veins ) اورده یی کھ از

 .میریزند dural venous sinusesنیز بھ  )خارج قحف میایند
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Dural venous sinuses  

 Superior sagittal sinus :  در کنار علویfalx cerebri  قرار داشتھ ازforamen caecum  تاconfluence of 
sinuses ادامھ دارد.  

 Inferior sagittal sinus  : در کنار سفلیfalx cerebri  تا کنار قدامی ً ادامھ  tentorium cerebelliقرار داشتھ خلفا
 .را میسازد straight sinusیکجا شده  great cerebral veinداشتھ و درانجا با 

   
 Straight sinus : از محل اتصالfalx cerebri  وtentorium cerebelli  در خلف شروع و درconfluence of 

sinuses  بھ ً   .تخلیھ میشود left transverse sinusختم میگردد و اکثرا
 Confluence of sinuses : ساینس ھایsuperior sagittal، straight  وoccipital  در محل متوسع بنام ً تماما

confluence of sinuses  کھ درinternal occipital protuberance  قرار دارد، تخلیھ شده و خودconfluence of 
sinuses  درright & left transverse sinuses تخلیھ میگردد.  

 Transverse sinuses  : جفت بوده بشکل مستعرض ازconfluence of sinuses کھ  ودر امتداد خطی ،شروع
tentorium cerebelli خلفی و وحشی با جدارھای cranial cavity  ،زمانیکھ. بطرف قدام ادامھ مییابندوصل میگردد 

transverse sinus   ھا سطح استخوانoccipital  را ترک میکنند، بنامsigmoid sinus یاد میشوند.  
 Sigmoid sinuses : بطرف سفلی دور خورده مسیر این ھاS  مانندی را میپیمایند، و درinternal jugular veins  تخلیھ

  . میشوند
 Cavernous sinuses : جفت بوده و در جدار وحشی جسم استخوانsphenoid بھردو طرف ،sella turcica  واقع بوده

  :میکنند عبارتند ازعبور   cavernous sinusساختمانھاییکھ از طریق . واھمیت کلینیکی دارند
1. Internal carotid artery 
2. Abducent nerve 

قرار  cavernous sinusو ساختمانھاییکھ در جدار وحشی 
   :دارند، از باال بھ پایین عبارتند از

1. Oculomotor nerve III 
2. Trochlear nerve IV 
3. Ophthalmic nerve V1 
4. Maxillary nerve V2 

Cavernous sinus اھمدیگر در قدام وخلف ھای راست و چپ ب
pituitary stalk  توسط  ant. & post. intercavernous 

sinuses وصل میشوند. 
 sphenoparietal sinuses : این ساینس ھای کوچک کھ در

در طول  تخلیھ میشوند،  cavernous sinusesنھایات قدامی 
  .سیر دارند sphenoidاستخوان  lesser wingوجھ سفلی 



 

275 
 

 
 Superior petrosal sinuses  :superior petrosal sinus  خون وریدی ھاcavernous sinus  را در

transverse sinus این ساینس از نھایت خلفی . دنتخلیھ میکنcavernous sinus  شروع شده و در امتداد کنار علوی
petrous temporal bone  سیر کرده و بھtransverse sinus وصل میشود .  

 Inferior petrosal sinuses : از نھایت خلفیcavernous sinuses  شروع شده بطرف خلفی سفلی سیر کرده در
internal jugular veins میریزند .  

  Basilar sinuses:  ھردوinferior petrosal sinus  را بھمدیگر و بھvertebral venous  plexus این . وصل میکنند
   .قرار دارند sella turcica، اندکی خلفتر از clivusساینس ھا باالی 

 
  

Cranial nerves 
 cranial cavityقحفی از  foramina & fissuresجوره اعصابی میباشند کھ از دماغ منشا گرفتھ و از طریق  12بوده و  PNSشامل 

 . ندمیباش  special sensory & motorو ھمچنان الیاف somatic & viscersalاین اعصاب دارای الیاف  .خارج میشوند
  

 
 

 Types of Fibres in Peripheral Nervesانواع فایبرهاي موجود در اعصاب محیطی یا 

 
 بصورت . فایبرھا یا الیاف موجود در ھر دو نوع اعصاب نخاعی و قحفی را نظر بھ وظیفھ شان میتوان بھ گروپھای مختلف تقسیم کرد

 :ده تقسیم میکنندعمومی تمام فایبرھای موجود در اعصاب محیطی رابدو گروه عم
 

  در اثر . میباشند) مانند عضالت(یکتعداد فایبرھا مسوول انتقال سیالھ عصبی از سیستم اعصاب مرکزی بھ اعضای محیطی
 motorچنین فایبرھای عصبی را بنام الیاف حرکی یا . رسیدن این سیالھ، عضلھ تقلص کرده و حرکت بوجود میاید

fibres اف را ھمچنان این الی. یاد میکنندefferent fibres یکتعداد از الیاف . نیز مینامندefferent  در غدوات بدن
 . یاد میکنند secretomotor fibresختم شده و افرازات آنھا را تنبیھ میکنند؛ اینگونھ الیاف را بنام 
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  تعداد دیگری از الیاف برعکس، از محیط بطرف سیستم عصبی مرکزی حرکت کرده و بنامafferent fibres  یاد

مثال ھای این گونھ الیاف عبارت از الیافی  استند کھ حسیت تماس را از جلد، حسیت بینایی را از چشمھا، و  .میگردند
نیز یاد میکنند، زیرا بوسیلھ آنھا میتوانیم  sensory fibresاین الیاف را بنام . حسیت شنوایی را از گوشھا انتقال میدھند

ممکن حسیت را از ساختمانھای عمیقتر بدن مانند  afferentتعدادی از فایبرھای . حسیت ھای فوق را احساس کنیم
این حسیتھا با وجودی کھ در حالت شعوری حس نمیشوند، ولی در نگھداشت وضعیت و . عضالت و مفاصل انتقال بدھند

شئت میکنند، بنام سیاالتی کھ ازین نواحی عمیقھ ن. کنترول نمودن حرکات بدن انسان فوق العاده مھم میباشند
proprioceptive impulses  یکتعداد سیاالت مشابھ دیگر از احشا نیز نشئت میکنند، و بطرف دماغ . یاد میشوند

ً توسع مثانھ در اثر پر شدن با . انتقال داده میشوند بعضی ازین سیاالت را در حالت شعوری درک نموده میتوانیم، مثال
الت حشوی توسط شعور ما قابل درک نبوده ولی برای تنظیم فعالیتھای حشوی فوق العاده اما اکثریت این سیا. ادرار وغیره
 . مھم میباشند

 
  ھردو نوع فایبرھایefferent  وafferent  را میتوانیم نظر بھ انساجی کھ تعصیب میکنند، دوباره تقسیم بندی کنیم: 

 
  تمام انساج بدن انسان بدو گروپ بزرگ بنامsomatic   وvisceral انساجی کھ در مجاورت با جدار ھای . تقسیم شده اند

نیز شامل  limbsیاد میشوند کھ درین گروپ نھایات یا   somatic tissuesقرار دارند، بنام ) somaیا  (بدن 
 somaticانساجی مانند جلد، استخوانھا، مفاصل و عضالت اسکلیتی نھایات و جدار ھای بدن، ھمھ گی شامل . میباشند

structures میباشند . 
 
  در مقابل انساجی کھ اعضای داخلی بدن را تشکیل میدھند مانند قلب، ششھا ، معده وغیره، بنامvisceral یاد میشوند .

 . و عضالت ملسا موجود در تمام بدن شامل میباشنددرین گروپ ایپیتیل فرش کننده احشای مجوف، 
 

  با در نظر داشت تفاوت بین فایبرھایafferent   وefferent  از
از سوی دیگر؛ اکنون   visceral و   somaticیکسو، و انساج 

میتوانیم فایبرھای موجود در اعصاب محیطی را بھ چھار کتگوری 
 :بزرگ قرار زیر تقسیم کنیم

  
a( Somatic efferents 
b( Visceral efferents 
c( Somatic afferents 
d( Visceral afferents 

 
ھا، ھر سھ کتگوری دیگر  somatic efferentبھ استثنای 

تقسیم شده  specialو  generalھرکدام بالنوبھ بدو گروپ 
میتوانند کھ درینصورت تمام فایبرھای اعصاب محیطی را در 

  :مجموع بھ ھفت گروه عمده قرار زیر صنف بندی میکنیم
  

1. Somatic efferent : این فایبرھا عضالت
ت اسکلیتی نھایات و جدار ھای بدن، ھمچنان عضال

extrinsic کره چشم و عضالت زبان را تعصیب میکنند . 
2. General visceral efferent : عبارت از فایبرھایsecretomotor  بوده و عضالت ملسا و غدوات بدن را

 .تعصیب میکنند
3. Special visceral efferent : این فایبرھا بنامbranchial efferent  نیز یاد شده و عضالت اسکلیتی را تعصیب

، عضالت صورت، بلعوم و masticationمانند عضالت . میزودرم منشا گرفتھ باشند branchial archمیکنند کھ از 
 .حنجره
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4. General somatic afferent : این فایبرھا حسیت تماس، درد و حرارت را از جلد منتقل ساختھ کھ بنام

exteroceptive sensations عضالت، مفاصل و اوتار نشئت میکنند انتقال  یاد میگردند؛ و ھم سیاالتی را کھ از
 . یاد میشوند proprioceptive impulsesمیدھند کھ بنام 

5. Special somatic afferent : این فایبرھا سیاالت بینایی، شنوایی، و موازنھ یاequilibrium  را ازvestibular 
apparatus انتقال میدھند. 

6. General visceral afferent :ھا احساس درد را از احشا انتقال میدھند کھ بنام این فایبرvisceroceptive 
sensations یاد میشوند. 

7. Special visceral afferent :این فایبرھا مسوول انتقال حسیت ذایقھ استند. 
  

ً در اعصاب قحفی  specialبوده و فایبر ھای  generalیک عصب نخاعی بصورت وصفی حاوی چار نوع فایبر ھای  صرفا
 . وجود میباشندم
  

  Cranial Nerve Nucleiهسته هاي ازواج قحفی یا 
 

Cranial nerves  ازھستھ یاnucleous  ھایی کھ در دماغ قرار دارند نشئت نموده و ھم درnucleous  ھای دیگری کھ در دماغ قرار
داشتھ و ھستھ ھای متباقی ازواج قحفی در ساق در مجاورت با نیم کره ھای دماغی قرار  opticو  olfactoryاعصاب . دارند، ختم میشوند

  :این ھستھ ھا بھ چندین گروپ وظیفوی قرار زیر تقسیم میشوند. دماغی واقع میباشند
  
 Somatic efferent nuclei : این ھستھ ھا عضالت اسکلیتی را تعصیب میکنند کھ ازsomites عبارتند از؛ ومنشا گرفتھ باشند:  

  
1. Oculomotor nucleus :ر کھ دmidbrain قرار دارد. 
2. Trochlear nucleous : نیز درmidbrain قرار دارد. 
3. Abducent nucleous:  در قسمت سفلیpons قرار دارد. 
4. Hypoglossal nucleous:  درmedulla قرار دارد. 

  
 Special visceral efferent nuclei : این ھستھ ھا عضالت اسکلیتی را تعصیب میکنند کھ ازbranchial arch  میزودرم

  : منشا گرفتھ باشند
  

1. Motor nucleous of the trigeminal nerve:  در قسمت علویpons قرار دارد. 
2. Nucleous of the facial nerve:  در قسمت سفلیpons قرار دارد. 
3. Nucleous ambiguous:  درmedulla این یک ھستھ مشترک بین سھ زوج قحفی مھم بوده و از آن . قرار دارد

 .منشا میگیرند accessory، و glossopharyngeal ،vagusرھای اعصاب فایب
  

 General visceral efferent nuclei : ازین ھستھ ھا فایبرھایpreganglionic  منشا میگیرند کھ در گانگلیون ھای محیطی
ملسا و غدوات را تعصیب  کھ ازین گانگلیونھا خارج میشوند، بطرف محیط رفتھ عضالت postganglionicالیاف . ختم میشوند

این . مذکور شامل اعصاب پاراسمپاتیک اوتونومیک میباشند postganglionic و  preganglionicھردو نوع نیورونھای . میکنند
  :ھستھ ھا عبارتند از

  

1. Edinger-Westphal nucleous:  درmidbrain فایبرھاییکھ ازین ھستھ منشا میگیرند در ضخامت . قرار دارد
را  sphincter pupillaeو  ciliaryمیشوند و عضالت  ciliary ganglionسیر کرده وارد  oculomotorعصب 

 .تعصیب میکنند
2. Salivatory nuclei:  دو ھستھsuperior   وinferior  بوده کھ درpons فایبرھای . قرار دارندsuperior 

nucleous  آن در ضخامت عصبfacial   سیر کرده و واردsubmandibular ganglion    میشوند و غدوات لعابیھ
submandibular  وsublingual چنانچھ فایبرھای . را تعصیب میکنندInferior nucleous  در ضخامت عصب

glossopharyngeal  سیر کرده و واردotic ganglion  میشوند و غدهparotid را تعصیب میکنند. 
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قرار دارند، نشئت کرده و در ضخامت  salivatory nucleiمجاورت با بعضی فایبرھا از یکتعداد نیورونھای دیگری کھ در 

یا غده  lacrimal glandمیشوند و باالخره برای تعصیب  pterygopalatine ganglionسیر کرده وارد  facialعصب 
  .اشکیھ میروند

3. Dorsal (motor) nucleous of the vagus : درmedulla خارج میشوند تعداد  فایبرھاییکھ ازین ھستھ. قرار دارد
بوده و در گانگلیونھای موجود در مجاورت با  preganglionicاین فایبرھا . زیاد احشای صدری و بطنی را تعصیب میکنند

کھ ازین عقدات خارج میشوند سیر کوتاھی را پیموده و سپس عضالت ملسا و  postganglionicالیاف . این احشا ختم میشوند
 . را تعصیب میکنندغدوات موجود درین احشا 

  
 General & special visceral afferent nuclei : این قسمت حاوی یک ھستھ بزرگ بنامnucleous of the solitary 

tract میباشد . 
 

 General somatic afferent nuclei :این ھستھ ھا عبارت از ھستھ ھای حسی عصب ترای جمینل بوده و عبارتند از: 
 

1. Main sensory nucleous : در قسمت علویpons قرار دارد. 
2. Spinal nucleous : از ھستھ اصلی بطرف سفلی امتداد یافتھ واردmedulla این . و دو سگمنت علوی نخاعی میشود

، facialھاییرا کھ توسط اعصاب  general somatic sensationھستھ عالوه بر فایبرھای عصب ترای جمینل، 
glossopharyngeal  وvagus ال داده میشوند، نیز دریافت میکندانتق  . 

3. Mesencephalic nuceous : از نھایت علوی ھستھ اصلی بطرف علوی درmidbrain امتداد مییابد . 
 Special somatic afferent nuclei : عبارت ازcochlear & vestibular nuclei میباشند: 

  

1. Cochlear nuclei : دو عدد بوده بنامdorsal & ventral cochlear nuclei   یاد میشوند کھ بالنوبھ درdorsal  و
ventral  الیافinferior cerebellar peduncle  واقع در محل اتصالpons  وmedulla این ھستھ ھا .قرار دارند

 . گوش داخلی قرار دارند، دریافت میکند cochleaھای شنوایی کھ در  end organالیاف حسی را از 
2. Vestibular nuclei :ضخامت ماده خاکستری کھ در تحت قسمت وحشی زمین بطین چارم قرار دارد، واقع میباشند در .

ً در  ً در  medullaاینھا قسما   vestibular partھای موجود در  end organقرار داشتھ و فایبرھا را از  ponsو قسما
 .گوش داخلی دریافت میکنند

 

Olfactory nerve 
 دعصب مسوول حسیت بویایی میباش . 
  منحیث (نیورونھای حسی این عصب دارای چندین استطالھ محیطیreceptor و یک )یا آخذات ،

 .میباشند )علومات را بھ دماغ منتقل میسازدکھ م(استطالھ مرکزی 
 Receptor در حالیکھ استطالھ مرکزی یا . ھا در قسمتھای علوی و سقف جوف بینی قرار دارند

این بندلھا از طریق سوراخھای . ای کوچک را میسازنداکسون ھا باھم یکجا شده و بندلھ
cerebriform plate  استخوانethmoid  واردcranial cavity  شده و با نیورونھای موجود

 .ساینپس میگردند  olfactory bulbدر ساختمانی بنام 
   

Optic nerve 
 عصب مسوول حسیت بینایی میباشد. 
 شتھ و اکسونھای این حجرات باھمدیگر یکجا شده و آخذات مخصوص آن در شبکیھ چشم قرار دا

بندلھای کوچکی را میسازند کھ معلومات حسی را بھ قسمت ھای مربوط حسیت بینایی در دماغ 
visual cortex انتقال میدھند. 

  اعصاب اپتیک از طریقoptic canal  وارد cranial cavity میگردند. 
 

Oculomotor nerve 
  :شدحاوی دونوع الیاف میبا

 .چشم را تعصیب میکند extraocularکھ عضالت  حرکیالیاف  .1



 

279 
 

 
 .وظایف اوتونومیک را پیش میبرند کھالیاف پاراسمپاتیک  .2

  :Oculomotorعصب 
  از سرحد بینmidbrain  وpons  در وجھ قدامی دماغ نشئت کرده و

 .پیش میرود cavernous sinusدر جدار وحشی 
  سپس از طریقsuperior orbital fissure  ازcranial cavity 

 .خارج شده و وارد اربیتا میشود
  آن عضالت  حرکیدر اربیتا الیافlevator palpebrae superior ،superior rectus ،medial rectus ،inferior 

rectus  وinferior oblique را تعصیب میکند. 
 

  با نیورونھای  آن پاراسمپاتیکالیافCiliary ganglion و بشکل شعبات این گانگلیون دوباره خارج شده و   ساینپس شده
sphincter pupillae muscle ) کھ مسوولpapillary constriction است ( وCiliary muscle  را) کھ مسوول تطابق

 .، تعصیب میکند)است  accommodationیا 
Trochlear nerve 

  میباشد کھ در اربیتا عضلھ  حرکیحاوی الیافsuperior oblique  را کھ از جملھextraocular muscles   میباشد، تعصیب
 .میکند

  این عصب از وجھ خلفیmidbrain نشئت کرده و بدور آن چرخیده و بطرف قدام پیش میرود. 
  سپس در جدار وحشیcavernous sinus  قرار گرفتھ و از طریقsuperior orbital fissure وارد اربیت میگردد . 

 
Trigeminal nerve 

 آن حسیت وجھ، یک نصف قدامی  حسیاف الیscalp غشای مخاطی اجواف دھن و بینی و ،paranasal sinuses قسمتی از ،
tympanic membrane چشم و ،conjunctiva و ،dura mater حفرات قدامی و متوسط قحفی را بدماغ انتقال میدھد. 

  آن عضالت  حرکیالیافmastication ،tensor tympani ، tensor 
veli palatini ،mylohyoid  و بطن قدامی عضلھdigastrics  صیب را تع

 .میکند
 
 وحشی  - عصب ترای جمینل از وجھ قدامیpons توسط دو جذر نشئت میکند .

این جذور . جذر بزرگ آن حسی، و جذر کوچک آن حاوی الیاف حرکی میباشد
 middleوارد  posterior cranial fossaبطرف قدام پیشرفتھ و از 

cranial fossa  میشوند. 



 

280 
 

 
  درmid. cranial. fossa  جذر حسی آن بھ یک عقده بنامtrigeminal ganglion این عقده در یک . تبدیل میشود

 duraموقعیت این فرورفتگی در . قرار دارد  petrous temporalدر وجھ قدامی  trigeminal depressionفرورفتگی بنام 
ً از جذر حسی جدا سیر میکند تا اینجا  جذر حرکی. دیاد میشو trigeminal caveبنام   .کامال

  از کنار قدامیtrigeminal ganglion سھ عصب ذیل نشئت میکنند: 
 

1. Ophthalmic nerve (V1) 
2. Maxillary nerve (V2) 
3. Mandibular nerve (V3) 

Ophthalmic nerve 
  در جدار وحشیcavernous sinus  سیر کرده و از طریقsuperior orbital fissure  جوف قحف را ترک گفتھ وارد اربیتا

  .میشود
  ،این عصب حسیت چشم، منضمھ، متباقی محتویات اربیتا، پلک ھای باال، جوف بینیdorsum of nose ساینس ھای ،frontal 

 .را بدماغ انتقال میدھد scalp، و قسمت قدامی ethmoidalو 
Maxillary nerve 

  در جدار وحشیcavernous sinus  سیر کرده و از طریقforamen rotundum  جوف قحف را ترک گفتھ وارد
pterygopalatine fossa میگردد. 

  این عصب حسیتdura حفرات متوسط و قدامی قحفی یا را از ant. & mid. cranial fossae ،nasopharynx ،palate، 
لک ھای پایین، رخسار، و لب باال را بدماغ انتقال جلد جوانب بینی، پ ،maxillary sinusجوف بینی، دندانھای فک علوی، 

 .میدھد
Mandibular nerve 

  از طریقforamen ovale  ازجوف قحف خارج میگردد، و باmotor 
root  عصب ترای جمینل کھ آن نیز ازforamen ovale  میگذرد، در

خارج از قحف یکجا میشود؛ وبدین ترتیب یگانھ شاخھ عصب ترای جمینل 
 .میباشد  motorاوی الیاف است کھ ح

  در خارج ازskull  الیافmotor نامبردیم، تعصیب میکند ً  .عضالتیرا کھ قبال
  قسمت حسیmandibular nerve  ،حسیت جلد قسمتھای سفلی وجھ

 external acoustic meatus ،temporalرخسار، لب پایین، گوشھا، 
region ،3/2  ،قدامی زبان، دندانھای فک سفلیmastoid air cells ،

 .را بدماغ انتقال میدھد mid. cranial fossaداخل  dura، و mandibleغشای مخاطی رخسار، 
Abducent nerve  

  یک عصب حرکی بوده و عضلھlateral rectus  را در جوف اربیتا تعصیب میکند. 
  این عصب از سرحد بینpons   وmedulla یش ر دام پ ھ و بطرف ق ھ  وارد در ساق دماغی منشا گرفت   cavernous sinusفت

 .جوف قحف را ترک میگوید  superior orbital fissureسپس از طریق . میشود و ازان عبور میکند
Facial nerve 

  آن حسیت جلدحسی الیاف  external acoustic meatus و قسمتی از جلد خلف گوش را بدماغ انتقال میدھد ،. 
  توسط این عصب بدماغ انتقال داده میشودقدامی زبان  3/2 حسیت ذایقھھمچنان. 
  اف مپاتیکالی دوات   secretomotorآن  پاراس رای غ وده و ب  ، lacrimalب

submandibular و sublingualا میشود رازات آنھ ھ اف رود و سبب تنبی ان . می ھمچن
 .نیز میگردد hard & soft palatesسبب تنبیھ افرازات مخاطی در جوف بینی، و 

  اف یالی ھ و آ حرک الت وج لھ scalpن عض لھ stapedius، عض ی عض ن خلف ، و بط
digasteric   وstylohyoid  را تعصیب میکند. 

  عصب وجھی از وجھ وحشی ساق دماغی از سرحد بینpons  وmedulla  نشئت کرده
جذر . و دارای دوجذر است کھ یکی آن حسی و پاراسمپاتیک، و دیگر آن حرکی میباشد

 . نیز یاد میگردد intermediate nerveحسی آن بنام 
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  این ھردو جذر جوف قحف را از طریقinternal acoustic meatus  ترک گفتھ و واردfacial canal  درpetrous 

temporal bone میگردند. 
  ھردو جذر باھم یکجا شده و عصبfacial سپس عصب بزرگ شده و یک عقده را بنام . را میسازندgeniculate ganglion 

 .ازدمیس
 
  بعد ازganglion  عصب دور خورده و یک شعبھ بنامgreater petrosal nerve   میدھد کھ حاوی الیاف پاراسمپاتیک

 .میباشد
  عصب ھنوز ھم در کانال استخوانی خود سیر داشتھ و قبل ازانکھ از طریقstylomastoid foramen  ازskull  خارج شود، دو

 .ازان منشا میگیرند chorda tympaniو  ،nerve to stapediusشعبھ بنام 
 Chorda tympani  قدامی زبان بوده و حاوی یکمقدار الیاف پاراسمپاتیک برای  3/2مسوول تامین حسیت ذایقھ در

submandibular gland نیز میباشد. 
Vestibulocochlear nerve 

این عصب مسوول تامین حسیت شنوایی و موازنھ بوده حاوی دو بخش عمده 
  :شدمیبا

1. Vestibular nerve برای تامین موازنھ 
2. Cochlear nerve برای تامین شنوایی 

از وجھ جنبی ساق دماغی از سرحد بین   vestibulocochlearعصب 
pons   وmedulla  خروج از از پس. میکندنشئت internal acoustic 

meatus سپس ھردو بخش با ھم یکجا شده . حفره خلفی قحف را عبور میکند
میسازند کھ در  vestibulocochlear nerveک عصب واحد را بنام و ی

post. cranial fossa  در ضخامتpetrous temporal bone سیر میکند.  
Glossopharyngeal nerve 

  آن حسیت  حسیالیافcarotid body & carotid sinus ،3/1  ،خلفی زبانpalatine tonsils قسمت علوی بلعوم، و غشای ،
 .وش متوسط و نفیر استاخی را تامین میکندمخاطی گ

  خلفی زبان نیز توسط این عصب تامین  3/1 حسیت ذایقھھمچنان
 .میگردد

  آن برای غده  پاراسمپاتیکالیافparotid  رفتھ و افرازات آنرا تنبیھ
 .میکند

  آن عضلھ  حرکیالیافstylopharyngeus را تعصیب میکند. 
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  عصبGlossopharyngeal   بشکلrootlet وحشی  -ھای متعدد از وجھ قدامیmedulla منشا میگیرد . 
  این جذور کوچک درpost. cranial fossa  واردjugular foramen   ین امیشوند، و قبل ازانکھ ازطریقforamen  خارج

ً باھم یکجا شده و عصب واحد بنام   .را میسازند Glossopharyngeal nerveشوند، تماما
  در داخلjugular foramen  بعد از خارج شدن ازین ً  superior & inferiorبنام  دو عقده عصبی foramenویا فورا

ganglia قابل دید میباشند.   
Tympanic nerve 

  در داخلjugular foramen  بعد از خارج شدن ازان، از ً ویا فورا
Glossopharyngeal nerve منشا میگیرد. 

  این شاخھ دوباره بھtemporal و بھ جوف گوش متوسط رفتھ در  وارد شده
مذکور یک شبکھ حسی  Plexus. سھم میگیرد tympanic plexusتشکل 

بوده کھ توسط شعبات مختلف خود حسیت مخاط گوش متوسط، نفیر استخاخی، 
 .را تامین میکند mastoid air cellsو 
  ھمچنانtympanic nerve   حاوی یکمقدار الیاف پاراسمپاتیک نیز میباشد کھ

 lesserنشئت کرده و بنام  tympanic plexusیک شاخھ کوچک از کل بش
petrosal nerve یاد میگردد. 

 Lesser petrosal nerve  از استخوانtemporal  خارج شده واردmid. cranial fossa  میشود و از طریقforamen 
ovale  از قحف خارج میگردد؛ و الیاف پاراسمپاتیک را بھotic ganglion اندمیرس. 

Vagus nerve 
  جلد قسمت خلفی گوش،  حسیتالیاف حسی آنexternal acoustic 

meatus و ،dura حفره خلفی قحفی را تامین میکند. 
  حسیت حشویھمچنان  chemoreceptor  ھایaortic body & aortic 

arch غشای مخاطی بلعوم، حنجره، مری، قصبات، ششھا، قلب و  احشای ،
 .امین میگرددبطنی توسط این عصب ت

 در اطراف  حسیت ذایقھepiglottis توسط عصب واگوس تامین میگردد. 
  آن نیز سبب تنبیھ عضالت ملسا و غدوات در بلعوم، حنجره،  پاراسمپاتیکالیاف

 . احشای صدری، و احشای بطنی میشود
  آن یک عضلھ زبان  حرکیالیاف)palatoglossus( تمام عضالت ،soft 

palate ) بجز ازtensor veli palatini( ،pharynx ) بجز از
stylopharyngeus ( وlarynx را تعصیب میکند. 

 
  عصب واگوس بشکلrootlet وحشی  -ھای متعدد از وجھ قدامیmedulla اندکی پایینتر از ،rootlet  ھای

Glossopharyngeal  نشئت میکند. 
  اینrootlet  ھا واردjugular foramen  قبل از خروج، با ھم یکجا شده و عصب واحد بنام واگوس را شده درداخل ھمین ثقبھ

 .میسازند
  دو عقده عصبی واگوس یا در داخلjugular foramen  خارج ازین ً ویا ھم فورا

 .یاد میگردند sup. & inf. gangliaثقبھ موجود بوده کھ بنام  
Accessory nerve 

   حاوی الیاف حرکی برای تعصیب عضالتsternocleidomastoideus  و
trapezius میباشد. 

  یگانھ عصب قحفی است کھ از دماغ منشا نگرفتھ و بشکل جذور متعدد ازmotor 
neuron  سگمنت نخاعی علوی منشا میگیرد 5ھای. 

  این الیاف از وجھ جنبیspinal cord  خارج شده و با ھم یکجا شده بطرف باال
 . میشوند cranial cavityوارد  foramen magnumصعود میکنند، و از طریق 
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  عصب accessory  درpost. cranial fossa   پیش رفتھ و از طریقjugular foramen  ،دوباره از قحف خارج میشود

 .را تعصیب میکند trapezius و   sternocleidomastoideusبطرف پایین نزول نموده و وجھ عمیق عضالت 
Cranial root of accessory nerve 

 عصب  یکتعداد الیافaccessory   بشکلrootlet  وحشی  –ھا از وجھ قدامیmedulla  کمی پایینتر از منشاrootlet  ھای
 .آن یاد میگردد  cranial root واگوس نیز منشا میگیرند کھ بنام 

 Cranial root  بعد از خروج ازmedulla  سیرspinal roots  را در داخلjugular foramen با  تعقیب نموده و در ھمانجا
 . عصب واگوس یکجا میشود، و بحیث شعبھ از عصب واگوس عضالت بلعوم را تعصیب میکند

 
  در اکثریت مراجعcranial root  جز عصب واگوس ذکر شده استبحیث. 

Hypoglossal nerve 
  این عصب تمام عضالتintrinsic  و اکثر عضالتextrinsic )hyoglossus, styloglossus & genioglossus (ن زبا

 .را تعصیب میکند
  بشکلrootlet  ھا از وجھ قدامیmedulla  خارج شده و از طریقhypoglossal canal از قحف خارج میگردد. 

 
FACE 

  : و  قرار داشتھ skullعبارت از ساحھ یی است کھ در قدام و سفلی 
 علوی توسط درsuperciliary arches؛ 
  کنار سفلی  سفلی توسط درmandible؛ 
 توسط حدود جنبی گوشھا تحدید میشودشی و در وح. 
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  عضالت وجه
  توسط شعبات ً  .و بھ گروپھای متعدد تقسیم شده اند شدهتعصیب  facial nerveعضالت وجھ تماما
  این عضالت در ضخامتsuperficial fascia و از  قرار دارندfascia یا استخوان منشا گرفتھ باالی جلد ارتکاز میکنند. 
  بنام عضالتfacial expression  ؛ وبحیث باز و بستھ کننده ھای اربیت، بینی، و دھن  نیز ایفای وظیفھ میکنندیاد شده. 

Orbital group 
1. Orbicularis oculi :وظیفھ آن باز و بستھ کردن پلک ھای چشم بوده دارای دو قسمت میباشد: 

 
 Orbital part  کھ بشکل یک حلقھ دورادورorbital orifice ه وپوشانید را 
 Palpebral part  کھ در پلک ھا قرار

ً یک قسمت اضافی دیگر نیز بنام . دارد بعضا
lacrimal part موجود میباشد ً  .عمیقا

 
2. Currugator supercilii : 

 
  عضلھ کوچکیست کھ از قسمت انسی

superciliary arch  شروع و در جلد
 .قسمت متوسط ابرو ختم میگردد

  عمیقتر ازorbicularis oculi  قرار داشتھ
وظیفھ آن اخم کردن، یا بوجود آوردن چین 

 .ھای عمودی در متوسط پیشانی میباشد
Nasal group 

1. Nasalis: از دو قسمت ساختھ شده است: 
 
 Transverse part  کھ بنامcompressor nares    نیز یاد

 .شدن سوراخھای بینی میگرددسبب کوچک  میشود،
 Alar part  کھ بنامdilator nares  سبب کالن شدن  میشود،نیز یاد

 .سوراخھای بینی میگردد
 

2. Procerus : ازnasal bone  منشا گرفتھ و در میان دو ابرو باالی پیشانی
در صورت تقلص سبب کش کردن نھایات انسی ابروھا بطرف . ارتکاز میکند

 .پایین شده و چین ھای مستعرض را در بین دو ابرو بوجود میاورد
3. Depressor septi nasi : ازalveolar process    استخوان

maxilla  منشا گرفتھ و در قسمت سفلیseptum nasi در . ارتکاز میکند
 .صورت تقلص سبب کش شدن بینی بطرف پایین شده و سوراخھای بینی کالن میشوند

Oral group  
  .این عضالت سبب حرکت دادن لبھا و رخسار میشوند  

1. Orbicularis oris : دورادور بشکل حلقھoral fissure  را احاطھ کرده است و در صورت تقلص دھن کوچک شده و لبھا
 .بستھ میشوند

2. Buccinator : قسمت عضالتی رخسار را ساختھ و در فاصلھ بینmaxilla  وmandible الیاف آن در کنجھای . قرار دارد
شده ) ار گرفتن وجھ داخلی رخسار در برابر دندانھاقر(دھن و لبھا ارتکاز کرده و در صورت تقلص سبب فررفتن کومھ ھا بداخل 

 .در عمل جویدن نیز کمک میکند
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  :oral musclesگروپ سفلی 

 Depressor anguli oris : ازmandible  منشا گرفتھ باالی جلد و قسمتھای علویorbicularis oris  در نزدیکی کنج دھن
 .رف پایین میشوددر صورت تقلص سبب کش شدن کنج دھن بط. ارتکاز میکند

 Depressor labii inferioris : از قدامmandible در صورت تقلص سبب کش . منشا گرفتھ باالی لب پایین ارتکاز میکند
 .بطرف سفلی، ویا حرکت دادن لب پایین بطرف وحشی میگردد شدن لب پایین

 Mentalis : عمیقترین عضلھ این گروپ است کھ ازmandible آن بطرف انسی و سفلی رفتھ باالی جلد زنخ  منشا گرفتھ و الیاف
ً در (وظیفھ آن وضعیت دادن لب پایین در ھنگام نوشیدن از لب گیالس، وھم  آویختن لبھا در ھنگام قھر . ارتکاز میکنند خصوصا

 .میباشد) اطفال
  :oral musclesگروپ علوي 

 Risorius : در صورت تقلص کنج . علوی و وحشی میرودعضلھ نازک سطحی است کھ از کنج ھای دھن منشا گرفتھ بطرف
 .دھن را بطرف علوی ووحشی کش کرده و در اجرای یک نیشخند کمک میکند

 Zygomaticus major & zygomaticus minor : ھردو عضلھ از استخوانzygomatic  سیر ً منشا گرفتھ و موازیا
د کردن کنج دھن شده و آنرا بطرف وحشی کش میکنند، در ھردو عضلھ سبب بلن. میکنند و در کنج دھن و لب باال ارتکاز میکنند

 .نتیجھ سبب بوجود آوردن لبخند میشوند
 Levator labii superioris : ازmaxilla  در سفلیinfraorbital foramen  منشا گرفتھ و باالی جلد لب باال ارتکاز

 .میشوند) ین بینی و کنج ھای دھن تشکیل میگرددمیزابھ یی کھ ب( nasolabial foldدر ھنگام قھر سبب عمیقتر شدن . میکند
 Levator labii superioris alaeque nasi : انسی تر از عضلھ باال قرار داشتھ و ازmaxilla  منشا میگیرد، و در ھردو

alar cartilages این عضلھ در پرش جناح انف رول دارد .بینی و جلد لب باال ارتکاز میکند. 
 Levator anguli oris : عمیقترین عضلھ این گروپ است کھ ازmaxilla  در سفلیinfraorbital foramen  منشا گرفتھ و

سبب بلند شدن کنجھای دھن شده و ممکن در ھنگام قھر و غمگینی سبب عمیقتر ساختن . در جلد کنج دھن ارتکاز میکند
nasolabial fold گردد. 
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 عضالت و گروپهاي عضلی دیگر
  

 faceحدود تعیین شده د کھ در تی انیکتعداد عضال
تعصیب شده و  facialنبوده ولی توسط عصب شامل 

  . رول دارند  facial expressionsدر تولید 
1. Platysma : یک صفحھ عضلی نازک

 superficialاست کھ در ضخامت 
fascia  از قسمت  .قرار دارد گردن
منشا گرفتھ و باالی  clavicleپایینتراز 

mandible الت اطراف دھن و عض
در صورت تقلص سبب کش . ارتکاز میکند

 .شدن جلد گردن میشود
 

2. Auricular muscles : سھ عدد بوده
آن صیوان را بطرف قدام و   anteriorکھ

آن صیوان را بطرف  superiorعلوی، 
آن صیوان را بطرف  posteriorباال، و 

حرکت دادن این . باال و عقب کش میکند
ً ارادی  .نمیباشد عضالت اکثرا

 
3. Occipitofrontalis : این عضلھ ازدو

قسمت ساختھ شده است کھ توسط یک وتر 
aponeurotic  وظیفھ این عضلھ حرکت دادن . وصل شده اندبا ھمscalp بوده و سبب ایجاد چین ھا در پیشانی نیز میگردد .

 :قسمتھای آن عبارتند از
 

 Frontal belly وده و باالی جلد ابروھا ارتکاز میکندیا بطن قدامی کھ پیشانی را پوش نم. 
 Occipital belly  یا بطن خلفی کھ از قسمت خلفیskull منشا گرفتھ و کوچکتر از بطن قدامی میباشد. 

 
Parotid Gland 

  بزرگترین غده لعابیھ بوده در خلفramus mandibula  در علوی تا . قرار داردzygomatic arch   و در سفلی تا کنار سفلی
mandible میرسد. 

 Parotid duct  از کنار قدامی آن خارج شده و بصورت مستعرض وجھ را عبور نموده و تا کنار انسی عضلھMasseter میرسد. 
 .را سوراخ نموده و داخل جوف دھن در نزدیکی دندان مولر دوم باال، تخلیھ میگردد buccinatorبعد ازان عضلھ 

 از . ا از ضخامت این غده ، ویا ھم از خلف آن میگذرند و بھ شعبات مختلف خود تقسیم میشوندساختمانھای مھم اناتومیک درین ساحھ ی
 .را نام برد retromandibular veinو  facial nerve ، external carotid arteryجملھ میتوان 

 اروای آن توسط شعبات مختلف وعایی کھ ازضخامت غده عبورمیکنند، صورت میپذیرد. 
  تعصیب غدهparotid : حسیت آن توسطauriculotemporal nerve   تامین میگردد کھ یک شعبھ از عصبmandibular 

 .را کھ سبب تنبیھ افرازات لعابیھ آن میشود، نیز بھ غده میاورد secretomotorھمچنان عصب مذکور الیاف . میباشد
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Innervations of the face یا تعصیب وجه  
  .صورت میگیرد trigeminalو   facialب بصورت عمده توسط دو عص

Sensory innervation 
ً توسط شعبات عصب  cutaneous innervation of the face  یا  حسیت جلد وجھ بھ استثنای ساحھ  .تامین میگردد trigeminalعمدتا

تامین  cervical nervesت توسط و کنار سفلی آن و قسمتی از گوش میگردد، حسیت جلدی این ساحا mandibleکوچکی کھ شامل زاویھ 
  .میگردد
1. Ophthalmic nerve:  شعباتی کھ وجھ را تعصیب میکنند، عبارتند از: 

 
 Supraorbital & supratrochlear nerves  کھ از اربیت خارج شده و پلک باال، پیشانی، وscalp  را تعصیب

 .میکنند
 Infratrochlear nerve صف انسی پلک باال، جلد زاویھ انسی اربیت و جناح انف را از زاویھ انسی اربیت خارج شده و ن

 .تعصیب میکند
 Lacrimal nerve  از زاویھ وحشی اربیت خارج شده و نصف وحشی پلک باال، و جلد زاویھ وحشی اربیت را تعصیب

 .میکند
 External nasal nerve کھ قسمت قدامی بینی را تعصیب میکند. 

 
2. Maxillary nerve :ھ را تعصیب میکنند، عبارتند ازشعباتی کھ وج: 

 
 Zygomaticotemporal branch  
 Zygomaticofacial branch 
 Infraorbital nerve  کھ از طریقinfraorbital foramen  ازmaxilla  خارج شده و بھ شعبات متعدد تقسیم میشود کھ

 .بالنوبھ پلک پایین، رخسار، جناح انف، و لب باال را تعصیب میکنند
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3. Mandibular nerve :شعباتی کھ وجھ را تعصیب میکنند، عبارتند از: 

 
 Auriculotemporal nerve  کھ در خلفtemporomandibular joint   وارد وجھ شده و از ضخامت غده

parotid  در قدام گوش صعود کرده  سپس. میکندعبورexternal acoustic meatus  ،tympanic membrane و ،
 .را تعصیب میکند temporalقسمت بزرگی از 

 Buccal nerve:  در سطح عضلھbuccinator قرار داشتھ و کومھ ھا را تعصیب میکند. 
 Mental nerve:  کھ از طریقforamen mental  ازmandible  خارج شده و بھ شعبات متعدد تقسیم میشود کھ بالنوبھ

 .جلد و غشای مخاطی لب پایین و زنخ را تعصیب میکنند
Motor innervation 

  تمام عضالت وجھ بشمول عضالت مرتبط با گوش
 .تعصیب شده اند facial توسط عصب  scalpو 
  زمانیکھfacial nerve از طریق 

stylomastoid foramen   خارج میشود، یک
 posterior auricular nerveشعبھ بنام 

 posterior belly of theمیدھد کھ 
Occipitofrontalis  وposterior auricular 

muscle را تعصیب میکند. 
  قبل از داخل شدن در غدهparotid  عصب

facial  یک شعبھ دیگر نیز میدھد کھ عضالتstylohyoid  و بطن خلفی عضلھ digasteric را تعصیب میکند. 



 

289 
 

 
  در ضخامت غدهparotid  عصبfacial  بدو شاخھ علوی)temporofacial ( وسفلی)cervicofacial (این . دتقسیم میگرد

 .سھم میگیرند parotid plexusشعبات بالنوبھ بھ شعبات کوچکتر تقسیم شده و در تشکل 
  از غدهparotid   پنج شعبھ نھایی عصبfacial خارج میگردند کھ عبارتند از: 

 
 

a( Temporal branches  
b( Zygomatic branches 
c( Buccal branches 
d( Marginal branches 
e( Cervical branches 

 
essels of the faceBlood v یا اروای وجھ  

  قسمت اعظم اروای وجھ توسطext. carotid 
artery   و یک ساحھ کم توسطint. carotid 
artery صورت میپذیرد. 

 قسمت اعظم تخلیھ وریدی آن از طریق  وinternal jugular vein صورت میگیرد. 
 

   arteries of the faceشرایین وجه یا 
Facial artery 

. قرار میگیرد mandibleدر کنار سفلی  درینجا. میکندعبور  submandibularاز خلف غده  ومنشا گرفتھ  ext. carotid arteryاز 
  :بطرف علوی و انسی حرکت میکند و در طول سیر خود شعبات ذیل را میدھد و وجھ شده سپس وارد

a( inferior labial branch برای لب پایین 
b( Superior labial branch رای لب باال و بnasal septum 
c( Lateral nasal branch  برای وجھ وحشی

 بینی dorsumو 
d( Angular artery  در زاویھ انسی چشم کھ

 .نیز ختم میشود   facialجا شریان در ھمین
شعبات طرف راست و چپ در نزدیکی خط متوسط 
بدن با ھم تفمم نموده و یک ارتباط میان شرایین 

facial میکنند ھردوطرف ایجاد.    
Transverse facial artery 

 منشا گرفتھ superficial temporal arteryاز 
در بین  ھ بصورت مستعرض حرکت میکند ودر وج

zygomatic arch  وparotid duct 
ً در ضخامت غده . (قرارمیگیرد ممکن است بعضا

parotid  ازsuperficial temporal artery 
  ).نشئت کند

 maxillary arteryشعبات 
1. Infraorbital artery  کھ از طریق

infraorbital foramen وارد وجھ میشود. 
2. Buccal artery  کھ سطح عضلھbuccinator را سوراخ نموده وارد وجھ میشود. 
3. Mental artery کھ از طریق mental foramen   وارد وجھ میشود. 

 ophthalmic arteryشعبات 
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Ophthalmic artery ن شعبھ یی از شریا  internal carotid در داخل اربیتا بوده و شعبات ذیل را برای اروای وجھ میدھد:  

1. Zygomaticofacial artery  کھ از طریقzygomaticofacial foramen وارد وجھ میشود. 
2. Dorsal nasal artery  خارج شده و کھ از کنج انسی چشمdorsum   انف را اروا میکند. 
3. Supraorbital artery ریق از طsupraorbital foramen وارد وجھ میشود. 
4. Supratrochlear artery  ھمراه با شریانsupraorbital    در اروای قسمت قدامیscalp سھم میگیرد. 

 

 veins of the faceورید هاي وجه یا 
Facial vein 

 خون وریدی قسمت اعظم وجھ توسط این ورید تخلیھ میگردد .  
  زمانیکھsupratrochlear vein  باsupraorbital vein  یکجا

را در نزدیک زاویھ انسی  angular veinمیشود، یک ورید واحد بنام 
 facialچشم میسازند کھ امتداد یافتھ ھمین ورید بطرف وحشی و سفلی بنام 

vein یاد میگردد. 
 Facial vein  ھمراه باfacial artery تا کنار سفلی mandible    

از  facialھمدیگر جدا میشوند؛ طوریکھ ورید سیر کرده و درانجا از 
در عبورکرده و  submandibularخلف نھ بلکھ سطحی تر از غده 

internal jugular vein میشود تخلیھ. 
  در طول سیرfacial vein  خون وریدی پلکھا، بینی، لبھا، رخسارو زنخ

 .توسط اورده کوچک بھ آن تخلیھ میگردد
Transverse facial vein 

 د کوچکیست کھ وریtransverse facial artery  را در طول سیر آن
  .تخلیھ میشود superficial temporal veinدر  parotidھمراھی میکند و باالخره در ضخامت غده 

Intracranial venous connections 
لھذا این موضوع خیلی مھم . کرده میتواند بوده و خون درانھا آزادانھ بھرطرف حرکتھا  valveیا  اتاورده سر در مجموع عاری از دسام
ً در ساحات باالتر از دھن(است کھ از انتشار انتانی کھ دروجھ  داخل قحف  بھبوجود میاید،  )کھ بنام ساحھ خطر نیز یاد میگردد مخصوصا

  . جلوگیری بعمل آید
Facial vein  در چندین ساحھ با اورده یی کھ بطرف مناطق داخل قحفی سیر

  :تباط دارددارند، ار
 در نزدیک زاویھ انسی اربیتا، با اورده  ophthalmic 
  در ساحھ رخسار، باinfraorbital veins 
  از طریقdeep facial vein  باpterygoid plexus of veins  

با  emissary veinsتمام اورده عمیقی کھ در باال نامبرده شدند، از طریق 
cavernous sinus توانند انتانات وجھ را بداخل قحف ارتباط میگیرند، و می

  . منتشر سازند کھ این حادثھ خیلی ھا خطرناک میباشد
  

  lymphatic drainage of the faceتخلیھ لمفاوی وجھ یا 
ً بھ سھ گروپ عقدات میریزد کھ عبارتند از   :لمف وجھ عمدتا

 Submental nodes قرار دارند در خلف و سفلی زنخ کھ. 
 Submendibular nodes تر از  کھ سطحیsubmandibular 

gland  و عمیقتر از جسم استخوانmandible قرار دارند. 
 Pre-auricular nodes  قرار دارند در قدام گوشکھ. 
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SCALP 

  عبارت از قسمتی از سر میباشد کھ در قدام ازsuperciliary arches  شروع و در خلف تاexternal occipital 
protuberance   وsuperior nuchal lines  امتداد داشتھ و در وحشی تاzygomatic arches  پایین میاید.  

 Scalp یک ساختمان چند طبقھ یی میباشد کھ طبقات آن بترتیب عبارتند از:  
 S= skin 
 C= connective tissue 
 A= aponeurosis 
 L= loose connective tissue 
 P= pericranium  

 میمی داشتھ و بشکل یک طبقھ واحد بنظر میرسند و بنام سھ طبقھ اولی باھمدیگر التصاق صscalp proper  نیز یاد میگردند.  
  .مانند جلد دیگر نواحی بدن است ولی با این فرق کھ تعداد فولیکولھای موی دران فوق العاده بیشتر است :جلد

Connective tissue :عصاب نسج منضم متراکم میباشد کھ در ضخامت آن شرایین ، اورده و اscalp سیر میکنند .  
Aponeurotic layer : حاوی یک عضلھ بنام

Occipitofrontalis  میباشد کھ این عضلھ دارای یک بطن
 occipitalو یک بطن خلفی بنام  frontal bellyقدامی بنام 

belly این ھردو بطن عضلی توسط یک وتر ھموار . میباشد
aponeurotic  بنامgalea aponeurotica   یا

epicranial aponeurosis این عضلھ . با ھم وصل شده اند
تعصیب شده و در صورت تقلص  facialتوسط شعبات عصب 

و حرکت دادن سبب چین خوردن پیشانی، بلند انداختن ابروھا، 
scalp در مجموع، شده میتواند .  

Loose connective tissue : نسج منضم سست بوده و
این . تسھیل میبخشد calvariaرا باالی  scalp properحرکت 

طبقھ یک زمینھ مساعد برای جاگزینی و انتشار انتانات را مساعد 
 ً   .معمول برای انفکشن ھا میباشد siteساختھ و اکثرا

Pericranium : عبارت از پریوست خارجی استخوانھایcalvaria  میباشد کھ بجز محلsuture  ھا دردیگر نواحی قابلیت جدا شدن از
  .را دارداستخوان 

  
 scalpتعصیب 

دو  آن از sensory innervationیا  scalpحسیت 
منبع عمده کھ عبارتند از اعصاب قحفی و اعصاب شوکی، 

بدو ساحھ تقسیم را  Scalpاز نظر تعصیب . تامین میگردد
    :ه میتوانیم دکر
 ساحه قدامتراز فرق سر و گوشها : 

کھ در زیر  trigeminal (V)توسط شعبات عصب 
 .ر میشوند، تعصیب شده استذک
1. Supratrochlear nerve 
2. Supraorbital nerve 
3. Zygomaticotemporal nerve 
4. Auriculotemporal nerve 
 ساحه خلفتر از فرق سر و گوشها: 

اعصاب شوکی کھ از شعبات ذیل از توسط  
 . منشا میگیرند تعصیب میشود C2,C3 & C4سگمنتھای نخاعی 
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1. Great auricular nerve 
2. Lesser occipital nerve 
3. Greater occipital nerve 
4. Third occipital nerve 

  
Blood vessels of the Scalp  یا اوعیه خون درscalp 

  : شرایین

Scalp  توسط شعباتext. carotid artery  وophthalmic artery  کھ خود شعبھ یی ازint. carotid artery  میباشد، اروا
  .میگردد
  شعبات شریانophthalmic  کھ عبارتند ازsupratrochlear artery  وsupraorbital artery  کھ قسمت قدامی و علویscalp 

 . را اروا میکنند
  شعبات شریانext. carotid  کھ قسمت اعظمscalp ) قسمتھای خلفی و وحشیscalp (توسط آنھا اروا میشود، عبارتند از: 

a( Posterior auricular artery 
b( Occipital artery 
c( Superficial temporal artery 

  : اورده
  :ھم نام و ھم سیر شرایین بوده و عبارتند از

1. Supratrochlear and supraorbital veins:  شده کھ ھردو باھم یکجاangular vein  را میسازند، کھ بالنوبھ یکی از
 .مبیباشد facial veinریزابھ ھای ورید وجھی یا 

2. Superficial temporal vein:  تمام قسمت وحشیscalp را تخلیھ میکند. 
3. Posterior auricular vein: قسمت خلفتر از گوشھا را تخلیھ میکند. 
4. Occipital vein:  قسمت اعظم ناحیھ خلفیscalp را تخلیھ میکند. 
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Lymphatic drainage of the scalp 
    :دداز خلف بھ قدام، در عقدات لمفاوی ذیل تخلیھ میگر scalpلمف 

 
 Occipital nodes       کھ بالنوبھ ھردو بھ گروپ عقدات 
 Mastoid nodes        بنامupper deep cervical 

nodes میریزند. 
 Pre-auricular & parotid nodes 
 Submandibular nodes 
 Submental nodes 
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THE ORBIT 

 قدام  عبارت از دو جوف ھرم مانند استند کھ در راست و چپ درmid. cranial fossa   و در سفلیant. cranial fossa  واقع شده
 .اند
 کره چشم، عصب اپتیک، : محتوی آن عبارت است ازextraocular muscles جھاز اشکیھ، مقداری انساج شحمی، صفاقھا و اوعیھ ،

 .و اعصابیکھ بھ ساختمانھای نامبرده میایند
  

  اسکلیت اربیتا
 خوان سھم میگیرند، کھ عبارتند ازدر ساختمان آن ھفت است :maxilla, zygomatic, frontal, ethmoid, lacrimal, 

sphenoid, & palatine  
  ساختمان ھرم مانند دارد کھ ذروه آن در خلف بوده باoptic foramen  نام درحالیکھ قاعده آن در قدام بوده بمطابقت میکندorbital 

rim یاد میشود. 
  زمین(، جدار انسی، جداروحشی، و جدار سفلی )سقف(ر میباشد کھ عبارتند از جدار علوی جدا 4اربیتا دارای.( 
  

 eyelidsپلکها یا 
 و صدمات خارجی محافظت کنند بستھ شدن چشم را از نور بیش از حد پلکھا وظیفھ دارند تا وقت. 
 زمانیکھ پلکھا باز باشند، مسافھ بین ھردو پلک باالوپایین بنام فرجھ جفنی یا palpebral fissure  یاد میگردد. 
 پلک یک ساختمان چند طبقھ یی بوده کھ طبقات آن از خارج بداخل عبارتند از: 
جلد پلک ھا خیلی استوار و مستحکم نبوده و توسط یک طبقھ نازک تحت الجلدی از عضلھ تحتانی جدا : جلد و نسج تحت الجلدی  .1

  .میگردد
 :  orbicularis oculiعضلھ  .2

  
 عبارت از palpebral part خلفی تنظیم شده و در ضخامت پلک ھا قرار دارد -عضلھ بوده کھ الیاف آن در یک پالن قدامی . 
  این عضلھ توسط عصبfacial (VII) تعصیب شده  و در صورت تقلص سبب بستھ شدن پلک ھا میگردد . 
  الیاف عضلی آن توسطmedial & lateral palpebral legaments تثبیت گردیده است در زوایای چشم. 
  یک قسمت سومی عضلھ کھ عمیقتر قرار دارد بنامlacrimal part آن یاد شده و در تخلیھ شدن کیسھ اشکیھ کمک میکند. 

 
3. Orbital septum:  یکextension بوده،  از پریوستیوم کنار ھای اربیتا

یکی  وارد میگردد و orbicularis oculiدر ھردو پلک باال و پایین عمیقتر از 
در پلک باال باالی وتر  Orbital septum. از طبقات نسجی آنرا میسازد

 tarsusو در پلک پایین باالی  ، levator palpebrae superiorisعضلھ 
   آن ارتکاز میکند

 
4. Tarsus & Levator Palpebrae Superioris  :  

  دو صفحھ ازdense connective tissue  بنامtarsus  در ضخامت
و پایین قرار داشتھ و مھمترین فکتور در استواری آن شمرده  پلک باال

 inferior tarsusکمی بزرگتر از  Superior tarsus. میشود
 .میباشد

 Tarsus ھا توسط  medial & lateral palpebral ligaments  
 .و وحشی اربیتا تثبیت میشوند درانسی

  یکتعداد غدواتmodified sebaceous   درtarsus ر دارند کھ افرازات شان در کنار آزاد پلکھا تخلیھ شده و بنام ھا قرا
tarsal glands بندش در طرق افرازی این غدوات سبب التھابی شدن آن شده و آفتی را بنام . یاد میگردندchalazion  در

 .وجھ داخلی پلک تولید میکند
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  فرق عمده میانtarsus  باال و پایین درین است کھtarsus لھ یی بنام باال با عضlevator palpebrae superioris   در

این عضلھ از قسمت خلفی اربیت منشا گرفتھ و در وجھ قدامی . ارتباط بوده کھ وظیفھ آن بلند کردن پلک باال از روی چشم میباشد
superior tarsus  ارتکاز میکند، و توسط عصبOculomotor (III) تعصیب میشود. 

 یز از وجھ سفلی یکتعداد الیاف عضلی ملسا نlevator palpebrae  منشا گرفتھ و باالی کنار علویsup. Tarsus  ارتکاز
 .یاد شده و توسط اعصاب سمپاتیک تعصیب میشود superior tarsal muscleمیکند، کھ بنام 

  مختل شدن وظیفھ در ھردو عضلھlevator palpebrae  وsuperior tarsal  سبب تشوشی بنامptosis میشود. 
5. Conjunctiva  یک غشای نازک بنام منضمھ وجھ داخلی ھردو پلک را فرش کرده و در  :منضمھیاlimbus ) محل اتصال

sclera  وcornea (زمانیکھ پلک ھا بستھ باشند، . باالی سطح خارجی کره چشم انعکاس میکندconjuctival sac  ساختھ شده و
 .یاد میگردند superior & inferior fornicesبنام  sacابعاد علوی و سفلی این 

6. Glands  برعالوه  :غدواتیاtarsal glands رار ا ق وی مژه ھ ا فولیکولھای م ھ در ھمراھی ب ، یکتعداد غداوت دیگر چربی و عرقی
 .در کنار آزاد پلک ھا ایجاد میکنند styeدارند، کھ در صورت بندش طرق افرازی آن غدوات التھابی شده و آفتی را بنام 

  
Vessels of the eyelids یا اوعیھ خون پلکھا  

 the supratrochlear, supra-orbital, lacrimal, and dorsal nasal arteries from the ophthalmic 
artery;  

 the angular artery from the facial artery;  
 the transverse facial artery from the superficial temporal artery;  
 branches from the superficial temporal artery itself. 

 

د  پلکھا خون وریدی ا وری داد ارتباطات ب ان توسط یکتع ھ  ophthalmicتوسط اورده ھم نام شرایین فوق، و ھمچن ت تخلی داخل اربی اره ب دوب
  . میشود
  .تخلیھ میشوند submandibular nodesو یکمقدار آن از طریق زاویھ انسی چشم بھ  parotidبھ عقدات  پلکھا لمف

Innervation پلکھا یا تعصیب  
  تعصیب حسی آن توسط شعبات عصبophthalmic  وmaxillary تامین میگردد. 
 تعصیب حرکی آن برای عضالت ذیل میاید: 
  عصبfacial  برای عضلھpalpebral part of orbicularis oculi  ) در صورت تخریبdrooping of lower eyelid( 
  عصبOculomotor  برای عضلھlevator palpebrae superioris )complete ptosis( 
  اعصاب سمپاتیک برایsuperior tarsal muscle  )constant partial ptosis( 

 
 Lacrimal Apparatusجهاز اشکیه یا 

ھ دارد ایع اشک از سطح چشم وظیف از متشکل از . در تولید، حرکت و تخلیھ شدن م ن جھ ای آن،   lacrimal glandای  lacrimalو قناتھ
canaliculi ،lacrimal sac  وnasolacrimal duct میباشد.  

  :غده اشکیه
  در قسمت علوی وحشی اربیتا قرار داشتھ و توسط عضلھlevator palpebrae superioris  د ھ عبارتن بدو قسمت تقسیم میشود ک

   .کھ در قسمت علوی وحشی پلک باال قرار دارد palpebral partقرار دارد، و  lacrimal fossaکھ در  orbital partاز 
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  در قناتھای متعدد افرازات این غده توسطsuperior fornix تخلیھ میشود. 
  طح ک زدن در س ل پل ر عم ود، در اث د میش ده تولی ط غ ھ توس ک زمانیک ایع اش م

د سپس . خارجی کره چشم پخش شده و از خشک شدن منضمھ آن جلوگیری میکن
وده و ازانجا توسط  lacrimal lakeھ انسی چشم در اشک در زاوی ع نم تجم

lacrimal puctum  کھ دھانھlacrimal canaliculi   در ھر  و(میباشد
 . گرفتھ میشود) استپلک یک عدد موجود 

  ھردو ً اھم یکجا شده و در  canaliculiبعدا . داخل میشوند lacrimal sacب
لھ  ی عض ک زدن وقت ان پل مت  orbicularis oculiدر زم د، قس ص میکن تقل

ام  ھ بن االی کیسھ  lacrimal partکوچک آن ک ز تقلص کرده و ب اد میشود نی ی
ام  اتی بن  nasolacrimal ductاشکیھ فشار آورده باعث تخلیھ شدن آن در قن

 .میگردد
 Nasolacrimal duct  االخره در از inferior nasal meatusب شده و  ب

   .دمایع اشک را در بینی تخلیھ میکن
  تعصیب غده اشکیه 

میباشد، بھ غده اشکیھ  ophthalmic nerveکھ شعبھ یی از  lacrimal nerve، سمپاتیک و پاراسمپاتیک ھر سھ بوسیلھ sensoryالیاف 
  .رسانیده میشود

  اوعیھ خون در غده اشکیھ 
  .میریزد  lacrimal veinبھ ھایشده و خون وریدی آن بھ ریزااروا   ophthalmicشریان  lacrimialغده اشکیھ توسط شعبھ 

  
Fissures & Formina درز ها و سوراخهاي اربیت  

  :ساختمانھای مختلف از طریق فوحات ذیل داخل و خارج از اربیتا عبور میکنند
 Optic foramen:  ھ ا راب وده اربیت ع ب ت واق د mid. cranial fossaدر ذروه اربی اط میدھ ن فوحھ عصب . ارتب ق ای ازطری

  .عبور میکنند ophthalmic arteryاپتیک و 
 Superior orbital fissure  :مسافھ مثلثی است کھ از طریق آن ساختمانھای ذیل عبور میکنند:  

1. Superior & inferior branches of Oculomotor nerve 
2. Trochlear nerve 
3. Abducent nerve 
4. Lacrimal, frontal, & nasociliary branches of ophthalmic nerve 
5. Superior ophthalmic vein  

 Inferior orbital fissure:  بھ ً ً بھ، pterygopalatine fossaیک مسافھ طوالنی است کھ اربیتا را خلفا  قداما

 
 temporal fossa  و در متوسط بھinfratemporal fossa ساختمانھایی کھ ازان عبور میکنند عبارتند از. ارتباط میدھد:  

1. Maxillary nerve عبھ و شzygomatic  آن 
2. Infraorbital vessels 
 .وصل میگردد pterygoid plexus of veinsیک وریدی کھ با  .3
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 Infraorbital foramen : از طریق آنinfraorbital nerve یک شاخھ از  کھmaxillary neve  ،و اوعیھ از اربیتا میباشد

  .خارج شده در وجھ میایند
 Ant. & post. Ethmoidal foramina : ا ق آنھ رار داشتھ و از طری ا ق وی اربیت  & .antدر محل اتصال جدار انسی وعل

post. ethmoidal nerves and vessels عبور میکنند.  
  فوحھNasolacrimal canal : ق آن وده و از طری ع ب ت واق  nasolacrimal ductدر قسمت قدامی و سفلی جدار انسی اربی

  .بینی تخلیھ میکند جوفمحتوی کیسھ اشکیھ را در عبور کرده
Fascial specializations 

Periorbita  
  پریوستی کھ وجھ داخلی استخوانھای جوف اربیتا را میپوشاند بنامPeriorbita  ھ پریوست وجھ ا ب یاد میشود، کھ در کنارھای اربیت

 .یاد میشوند orbital septa برای پلکھای باال و پایین میدھد کھ بنام extensionبرعالوه دو . امتداد مییابد skullخارجی 
 Periorbita  در اطراف ً ا ام  optic canalو  superior orbital fissureخلف ھ بن وده ک ھ ضخامت کسب نم بشکل یک حلق

common tendinous ring چھار عضلھ ھر محل نشئت  یاد میگردد، این حلقھrectus میباشد.  
Fascial sheath of the eyeball  

 میباشد کھ قسمت اعظم سطح خارجی کره چشم را میپوشاند عبارت از صفاقی. 
  باالی  در خلفاین صفاقsclera  دامو  قسمتی کھ عصب اپتیک ازان خارج میشودبدورادور االی  در ق در محل اتصال  scleraب

 .، ارتکاز میکندcorneaآن با 
  پوش صفاقی عضالتبرعالوه یک extraocular وش صفاقی کره را نیز غالف نموده و در محل ا ا پ ا کره چشم، ب تصال شان ب

 .چشم مدغم میگردد
  ک ام  extensionی ود، بن م میش ره چش ت ک بب تثبی ھ س وص ک فاقی مخص ردد suspensory ligamentص اد میگ ن  .ی ای

extension  از یکجا شدن صفاق عضالتinferior rectus  وinferior oblique  ا صفاق عضالت  medial & lateralب
rectus اختھ میشودس. 

Medial & Lateral Check Ligaments 
  عبارت از دو لیگامنتی میباشند کھ از پوشھای صفاقی عضالتmedial 

& lateral rectus  ت ھ جدار ھای انسی و وحشی اربی ھ و ب منشا گرفت
وند ل میش ل آن رول .  وص م در مح ره چش ت ک ز در تثبی الت نی ن عض ای

 .عمده دارند
tof the Orbi Muscles 

د از عضالت خارج  ھ عبارتن دو گروپ عضالت در جوف اربیتا موجود میباشند، ک
  :المنشا و عضالت داخل المنشا

  م ره چش ا ک ارج المنش الت خ در ) extraocular muscles(عض
ھ  اال وظیف ک ب حرکت دادن کره چشم بھ سمت ھای مختلف، و بلند کردن پل

 .دارند
  قرار دارند، در کنترول شکل عدسیھ، و سایز حدقھ وظیفھ دارندعضالت داخل المنشا کھ در داخل کره چشم. 
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Extrinsic muscles عضالت خارج المنشا یا  

1( Levator palpebrae superioris  : 

 
 اال میباشد ک ب د کردن پل ھ آن بلن ن عضلھ از. در بلند ترین محل اربیتا موقعیت داشتھ و وظیف ا منشا  قسمت خلفی ای سقف اربیت

 . ارتکاز میکند superior tarsusوجھ قدامی گرفتھ و در 
  تعصیب آن توسط شاخھ علوی عصبOculomotor صورت گرفتھ و در صورت تقلص سبب بلند کردن پلک باال میشود. 
  ام ھ بن ھ و در  superior tarsal muscleیک بندل از الیاف عضلی ملسا ک ن عضلھ منشا گرفت اد میشود از وجھ سفلی ای ی

در باال نگھداشتن پلک علوی رول داشتھ توسط  Superior tarsal muscle. ارتکاز میکند superior tarsusکنار علوی 
 .الیاف سمپاتیک تعصیب میگردد

  عدم کفایھ عصبOculomotor  سببptosis  تام ،و عدم کفایھ عصب سمپاتیک عضلھtarsal  سببptosis قسمی میشود. 
 

2( Rectus muscles : 
 

 لھ م ار عض ارت از چ ای عب ام ھ ھ بن وده ک تقیمھ ب  ,superiorس
inferior, medial & lateral recti یاد میگردند. 

 ن عضالت در ا از  ای  common tendinous ringذروه اربیت
م  ره چش دامی ک ف ق ود در نص ت خ ھ موقعی ر ب ھ ونظ ا گرفت منش

 .ارتکاز میکنند
  ک رار داشتھ و در اطراف آن ی این عضالت در محیط کره چشم ق

 .را میسازند of muscles  coneعضلی یامخروط 
 Superior, inferior, and medial recti  عبات ط ش توس

ب  ھ    oculomotorعص ده در حالیک یب ش  lateralتعص
rectus  ط ردد abducent nerveتوس یب میگ ن . تعص ای

ت  ی حرک ی و انس فلی، وحش وی، س ھ عل م را ب ره چش الت ک عض
 .میدھند

3( Oblique muscles: 
 
  عضلھsuperior oblique  ر از منشا ار انسی  levator palpebrae superiorisکمی انسی ت داد کن نشئت کرده و در امت

ی  د لیف ک مانن ھ یک ساختمان گوت ام  trochlear foveaغضروفی در  –سقف اربیت پیش آمده تا ب ھ بن اد میشود،  trochleaک ی
ر عضلھ . میرسد االخره در عمقدور خو trochleaدر اطراف  sup. bliqueوت ھ  sup. rectus  رده و ب ی کره ب نصف خلف

 .چشم ارتکاز میکند
  عضلھinf. oblique  ر از ا کمی خلفت ین اربیت ھ و در عمق  orbital rimاز قسمت انسی زم در  lateral rectusمنشا گرفت

 .نصف خلفی کره چشم ارتکاز میکند
 وی و وحشی گر ده و توسط در صورت تقلص سبب حرکت دادن حدقھ بطرف عل تعصیب  Oculomotorشاخھ سفلی عصب دی

 .میشود
عضالت خارج المنشا چشم گرچھ ھرکدام یک وظیفھ مخصوص دارند، ولی ھیچگاه بھ تنھایی عمل نکرده و جھت اجرای یک حرکت خاص 

ً برای اجرای تدور وحشی چشم عضالت . بشکل گروپی عمل میکنند  .را کمک میکنند lateral rectusعضلھ  sup. & inf. obliqueمثال
  

Vessles of the Orbit 
Arteries یا شرایین  

 ophthalmicشریان . میباشد internal carotidبوده کھ بالنوبھ شعبھ یی از شریان  ophthalmicشرایین اربیت ھمھ گی شعبات شریان 
شده ساختمانھای مختلف را در جوف اربیتا اروا  از طریق اپتیک کانال وارد اربیتا شده و بھ شعبات خود تقسیم optic nerveھمراه با 

  .میکند
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  :در اربیتا  ophthalmicشعبات شریان 
1. acrimal artery  برای غده اشکیھ و نواحی وحشی اربیت 
2. Central retinal artery کھ در ضخامت عصب اپتیک وارد شده و بطرف شبکیھ چشم سیر میکند. 
3. Long & short posterior ciliary arteries  ھ وده ساختمانھای مختلف را در داخل    scleraک ب سوراخ نم را از عق

 .کره چشم اروا میکنند
4. Muscular arteries  برای عضالتintrinsic کره چشم. 
5. Supraorbital artery  ا ھ ھمراه ب ق  supraorbital nerveک واحی  supraorbital foramenاز طری خارج شده و ن

 .پیشانی را اروا میکند
6. Posterior ethmoidal artery  ق ھ از طری ت خارج شده و  post. ethm. foramenک   ethmoid air cellsاز اربی

 .وجوف بینی را اروا میکند
7. Anterior ethmoidal artery  ق ھ از طری ام  ant. ethm. foramenک اخھ بن ک ش ده ی ارج ش ت خ  .antاز اربی

meningeal artery  داد ی امت داخل جوف بین ھ داده و ب د و ب را اروا میکن ی و جدار وحشی آن رده بین ھ پ  external nasalیافت
branch   ختم میشود. 

8. Medial palpebral arteries  انسی پلک باال و پایین را اروا میکند بوده قسمتھایشعبات کوچک. 
9. Dorsal nasal artery از دو شعبھ نھایی شریان  یکھ یکophthalmic  بوده وdorsum  را اروا میکندانف خارجی. 

10. Supratrochlear artery  ایی دیگر شریان ا  ophthalmicشعبھ نھ وده و ھمراه ب ت  supratrochlear nerveب از اربی
 .نواحی پیشانی را اروا میکند بطرف علوی سیر کرده خارج میشود و

 
  

 veinsاورده یا 
لیھ میشود، تخ cavernous sinusخون وریدی جوف اربیتا توسط دو چینل وریدی بھ 

 :کھ ممکن سبب انتقال انتانات اربیتا بداخل قحف گردند
  

1. Superior ophthalmic vein  در سقف اربیت بطرف خلف سیر کرده از
میشود و در  mid. cranial fossaوارد  superior orbital fissureطریق 

cavernous sinus میریزد. 
2. Inferior ophthalmic vein ت بطرف خ ین اربی رده و در زم لف سیر ک

 :ممکن یکی از سھ حالت ذیل را تعقیب کند
  از طریقsuperior orbital fissure  عبور کرده و درcavernous sinus بریزد. 
  در خلف بھ superior ophthalmic     vein  تخلیھ شده و غیر مستقیم درcavernous sinus بریزد. 
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  ق ا از طری ور کر inferior orbital fissureوی ھ عب  infratemporalدر  pterygoid plexus of veinsده و ب

fossa بریزد. 
  

Nerves of the orbit 
1. Optic nerve :از قسمت خلفی انسی کره چشم خارج شده و توسط سحایا پوش گردیده است . 
2. Oculomotor nerve : الت م عض مت اعظ ده و قس ت داخل ش ھ اربی ود ب فلی خ وی و س عبھ عل ط دو ش را  extraocularتوس

 .تعصیب میکند
3. Trochlear nerve : عضلھ  superior oblique تعصیب میکند را. 
4. Abducent nerve : عضلھlateral rectus را تعصیب میکند. 
ق . بھ اربیت وارد میشود  ophthalmic arteryیکتعداد الیاف سمپاتیک کھ ھمراه با  .5 ً ممکن از طری  short ciliary nerveبعدا

 .تعصیب میکنند dilator pupillaeاین الیاف درانجا یک عضلھ را بنام . بھ کره چشم داخل گردد long ciliary nerveو یا ھم 
6. Ophthalmic nerve : قبل از عبور ازsup. orbital fissure  بھ سھ شاخھ عمده تقسیم میشود کھ ھر سھ بداخل اربیت میروند

 :و عبارتند از
  ام ھ   lacrimal nerveشعبھ وحشی بن ده ک ھ غ ب

 .اشکیھ میرود
  ام ھ در قسمت   frontal nerveشعبھ متوسط بن ک

ام  ود بن ایی خ عبھ نھ دو ش ا ب ط اربیت متوس
supraorbital nerve  و supratrochlear 

nerve تقسیم میشود. 
  ام ک  nasociliary nerve شعبھ انسی بن ھ ی ک

د Ciliary ganglionشعبھ ارتباطی بھ  و سپس میدھ
ت پیش رفتھ و بھ شعبات ذیل تقسیم در جدار انسی اربی

 :میگردد
a( Long ciliary nerves 
b( Post. ethmoidal nerve 
c( Infratrochlear nerve 
d( Anterior ethmoidal nerve 

7. Ciliary ganglion : مت ھ در قس ت ک ک اس ده کوچ ک عق ی
 :خلفی اربیت موقعیت داشتھ و حاوی سھ نوع الیاف عصبی میباشد

 مپاتیک اف پاراس ط : الی ب توس ن  Oculomotorعص ھ ای ب
ق   short ciliary nervesگانگلیون آورده شده و سپس از طری

دوباره از گانگلیون خارج شده وارد کره چشم میشود و درانجا دو 
را تعصیب  Ciliary muscleو  sphincter pupillaeعضلھ 
 .میکند

  اف ب : sensoryالی ط عص انگلیون  nasociliaryتوس ھ گ ب
ً از طریق آورده میشود کھ ب اره  short ciliary nerves عدا دوب

امین . خارج شده و وارد کره چشم میشوند این اعصاب مسوولیت ت
 .حسیت تمام عناصر کره چشم را بعھده دارند

 از : الیاف سمپاتیکsup. cervical ganglion  نشئت کرده و
آن  ophthalmicو سپس شاخھ  int. carotid arteryتوسط 

ده  ت ش ھ وارد اربی د Ciliary ganglionو ب پس از . میرس س
  .تعصیب میکند dilator pupillaeوارد کره چشم شده و درانجا یک عضلھ را بنام  short ciliary nervesطریق 
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The Eyeball 

Walls of the eyeball یا جدار هاي کره چشم 
 .ساختھ میشود corneaتوسط  قدامی 1/6و در  scleraخلفی توسط  5/6کھ در : fibrous layerجدار خارجی  .1
 .ساختھ میشود irisو  ciliary body، و در قدام توسط choroidکھ در خلف توسط : vascular layer جدار متوسط  .2
ً توسط : inner layerجدار داخلی  .3 ً توسط optic part of retinaکھ خلفا  .ساختھ میشود nonvisual retina، و قداما

  
1.  Fibrous layer: 

 Sclera بارت از یک طبقھ ضخیم و متکاثف نسج منضم میباشد ع
ق  ل  palpebral fissureکھ از طری ث قسمت سفید چشم قاب بحی

 .دید است
 ھ ھ و  این طبق داد اوعی در خلف وانسی توسط عصب اپتیک و یکتع

 .میشوداعصاب سوراخ 
  عضالتextraocular باالی آن ارتکاز میکنند.   
  سطح خارجیsclera  ا  fascial sheath of the eyeballب

ا  د، ت وراخ میکن ف س را در خل ک آن ب اپتی ھ عص متی ک از قس
corneoscleral junction  ت؛ ده اس انیده ش دام  پوش در در ق

 .در ارتباط میباشد choroidحالیکھ سطح داخلی آن با 
 Cornea  دام رار  scleraیا قرنیھ یک جسم شفاف بوده کھ در ق ق

 .ھدداشتھ و نور را اجازه عبور مید
  محل اتصالcornea  باsclera  بنامlimbus یاد میشود. 
 

2. Vascular layer of the eyeball : 
 Choroid  خلفی این طبقھ را میسازد، یک غشای نازک فوق العاده وعایی بوده و حاوی  2/3کھpigmented cells میباشد. 
  با ً ً با  scleraخارجا  .م داردالتصاق محک retinaالتصاق سست داشتھ و داخال
 Ciliary body  امتداد یافتھ کنار قدامیchoroid  ین  در مقطع ساختمان مثلثی دارد وبوده ک  irisو  choroidدر فاصلھ ب ی

د کیل میدھ م تش ره چش دورادور ک ھ را ب ام . حلق ف بن مت مختل اختمان از دو قس ن س  Ciliaryو  Ciliary musclesای
processes ساختھ شده است. 

 Ciliary muscle  ھ توسط را ک ھ یی دورادور چشم ساختھ  Ciliary bodyعضالت ملسا اند کھ در صورت تقلص سایز حلق
 .منشا میگیرند Ciliary bodyعبارت از بارزاتی اند کھ از وجھ داخلی  Ciliary processesو  ؛میشود، کوچکتر میسازند

اف  ارزات الی ن ب دورادور عدسیھ چشم ارتکاز میک zonularازی دخارج شده ب ام . نن ً بن ا اف را مجموع ن الی  suspensoryای
ligament of the lens یاد مینمایند. 

  ص ر تقل ود Ciliary muscleدر اث وچکتر میش ھ ک ای  حلق دبتر   zonulaو لیگامنتھ م مح یھ چش ھ عدس ده در نتیج ت ش سس
 .کمک میکند near visionدر دید نزدیک یا  این عمل میگردد، کھ

 Ciliary process ب ا س ام ھ ایع بن وع م د یکن ھ در  aqueous humorب تولی وند ک  posteriorو  anteriorمیش
chambers قرار دارد. 

 Iris یک ساختمان دایروی است کھ حاوی حجرات رنگھ بوده و رنگ چشم را تعیین میکند. 
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  ا ھ ی ام حدق ھ سایز آن توسط عضالتیکھ در ضخا pupilدر قسمت متوسط آن یک سوراخ بن د،  irisمت وجود دارد ک رار دارن ق

رول میشود د از . کنت ن عضالت عبارتن ھ توسط عصب  sphincter pupillaeای پاراسمپاتیک تعصیب شده و در صورت ک
کھ توسط عصب سمپاتیک تعصیب شده و در صورت تقلص سبب  dilator pupillaeتقلص سبب کوچک شدن حدقھ میشود، و 

 .توسع حدقھ میشود
  

  
3. Inner layer of the eyeball : 

  شبکیھ چشم یا عبارت ازretina قسمت خلفی بنام : میباشد کھ دارای دو قسمت استoptic part  وده کھ حاوی آخذات بینایی ب
ام  دامی بن ی  novisual partو در برابر نور حساس میباشد، و قسمت ق ھ وجھ داخل را فرش کرده و  irisو  ciliary bodyک

ام . در برابر نور غیر حساس میباشد دیگر بن ا ھم  ora serrataمحل اتصال این دو قسمت ب
 .یاد میگردد

 وجھ خلفی  درoptic part  ساختمانھای مھم ذیل قابل دید میباشد: 
 

 optic disc  ک از ھ و خارج  retinaعبارت از محلی است کھ عصب اپتی منشا گرفت
  . میگردد نیز یاد  blind spotاین ساحھ عاری از آخذات نوری بوده بنام . میشود

  ام گ بن رار  macula luteaوحشی تر از اپتیک دیسک یک ساحھ کوچک زرد رن ق
داد آخذات . دیده میشود fovea centralisدر مرکز آن  کھ دارد وری درین ساحھ تع ن

  .دشبکیھ بیشتر میباش نظر بدیگر ساحاتھا  photo-receptorیا 
  

Anterior & Posterior Chambers 
  قرنیھ و قدام ساحھ یی کھ در خلفiris  قرار دارد، بنامanterior chamber یاد میشود. 
  ساحھ یی کھ در خلفiris  و قدام عدسیھ چشم قرار دارد، بنامposterior chamber یاد میشود. 
  ھردو ساحھ باھمدیگر از طریقpupil  یا حدقھ ارتباط دارند و از یک مایع بنامaqueous humor ندیا خلط معایی مملو میباش. 
  ط ایع توس ن م ا در  Ciliary processای وده وارد  posterior chamberھ ور نم ھ عب ده و از حدق راز ش  anteriorاف

chamber   االخره در دی است و در  Canal of Schlemmمیشود و ب ل وری ھ یک چین رار  iridiocorneal angleک ق
 . دارد، جذب میگردد

 ھ ع یھ ک ھ و عدس ھ قرنی بب تغذی ایی س ط مع م خل ل چش ار داخ ده و فش ند، ش ھ میباش را  intraocular pressureاری از اوعی
دارد تن  .نگھمی د رف ایع و بلن راکم م بب ت ورد، س م بخ ذب آن بھ ا ج راز و ی ل اف یکل نارم اه س ام  IOPھرگ ی را بن ده و مرض ش

glaucoma ببار میاورد. 
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  عدسیه و خلط زجاجی
  فاف و ایالستیک ک جسم ش ت میب biconvexعدسیھ ی ط لیگامن ام محیط آن توس ھ تم د ک ھ  zonulaاش وصل  Ciliary bodyب

 .میباشد
  زمانیکھ کثافت عدسیھ در اثر تراکم یکتعداد مواد مانند کلسیم وغیره بلند برود، بنامcataract یاد میشود. 
  ی عدسیھ و ھ خلف ین وج ھ ب ی ک ام  retinaساحھ ی رار دارد، بن و  postrenal chamberق ده و ممل اد ش فاف و ی از یک جسم ش

 .این ماده قابل تعویض نبوده و کدام سیکل افراز و جذب ندارد. میباشد vitreous body (vitreous humor)جالتینی بنام 
  

  چشمو اورده شرایین 
  .اروا میگردد central retinal artery از جملھ ،ophthalmicکره چشم توسط شعبات مختلف شریان 

ھ خون وریدی آن توسط یکتعد ا ب ھ ھ ز superior & inferior ophthalmic veinsاد ریزاب دی  دمیری دار خون وری ان یکمق و ھمچن
 .نیز تخلیھ میگردد کھ شریان ھم نام خود را ھمراھی میکند central retinal veinچشم توسط 

 
THE EAR 

  :استتمان شامل سھ بخش عمده این ساخ. گوش عبارت از ارگان شنوایی و موازنھ بدن میباشد
 .کھ شامل صیوان و مجرای سمع خارجی میباشد  external earگوش خارجی یا  .1
ا  .2 ھ در ضخامت  middle ear گوش متوسط ی د است ک ارت از یک جوف صندوق مانن ع  petrous temporal boneعب واق

 .باط میگیرداین جوف توسط یک تیوب بھ بلعوم نیز ارت. بوده و از مجرای سمع خارجی توسط پرده گوش جدا میشود
ا  .3 ی ی ھ در ضخامت   internal earگوش داخل ھ ھم داد اجوافی است ک ر از  petrous temporal boneشامل یکتع ، انسی ت

 .قرار دارند) یا مجرای سمع داخلی( internal acoustic meatusی تر از گوش متوسط و وحش

  
External Ear یا گوش خارجی  

 
1. Auricle  یا صیوان گوش    

  اختمان ده و دارای س انیده ش د پوش ط جل ھ توس ت ک روفی اس غض
 .برآمدگی ھا و فرورفتگی ھای زیاد میباشد

  ھ ال آن ب ت صداھا و انتق این قسمت از گوش خارجی مسوول دریاف
external acoustic meatus  ل وده، و شامل ساختمانھای ذی ب

   :میباشد
 Helix & antihelix 
 Lobule 
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 Concha of auricle 
 Tragus & antitragus 

 حسیت صیوان توسط اعصاب ذیل تامین میگردد: 
 

  شعبات اعصاب شوکی مانندgreat auricular nerve ،lesser occipital nerve 
   وauriculotemporal nerve   کھ شاخھ یی ازmandibular nerve میباشد. 
  شاخھ ھایی از عصب واگوس وfacial nerve دنیز در تامین حسیت صیوان سھم میگیرن. 

  اروای صیوان توسط شعباتی بنامanterior & posterior auricular branches  ،د ھ محیط صیوان منشا میگیرن ھ از اوعی ک
 .صورت میگیرد

 اورده آن نیز ھم نام و ھم سیر شرایین آن میباشند. 
  بھ ً ً بھ  preauricular nodesلمف صیوان قداما  .تخلیھ میشوند mastoid nodesو خلفا

  
2. External acoustic meatus یا مجراي سمع خارجی 

  از عمقconcha  تا بھtympanic membrane اینچ طول دارد یا پرده گوش امتداد داشتھ حدود یک. 
  اندکی منحرف میباشد این مجرا سیر مستقیم نداشتھ .انسی استخوانی میباشد 2/3وحشی غضروفی و در  1/3جدار آن در. 
 ی میباشند وجلد آن حاوی غدوا شده کھ ل خود توسط جلد فرشدر تمام طو ھ ی ر یافت ھ تغی ا  cerumen ت عرقی را  earwaxی

 .تولید میکنند
  

 tympanic membraneپرده گوش یا 

  دا پرده یی است کھ از خارج توسط جلد و از داخل توسط غشای مخاطی فرش شده ومجرای سمع خارجی را از گوش متوسط ج
 .میکند

 ط این غشا را بھضروفی محیغ -یک حلقھ لیفی tympanic part of temporal bone وصل میکند. 
  در قسمت متوسط این پرده یک فرورفتگی بنامumbo  وجود

بھ  malleusدستھ استخوان  attachmentدارد کھ در اثر 
  .وجھ داخلی آن بوجود میآید

  ھرگاه توسطotoscope دامی سفلی  -غشا را ببینیم، در قسمت ق
umbo دیگر یک ساحھ مخ ور را نظر ب ھ ن ده میشود ک روطی دی

ام  ساحھ این. ساحات پرده خوبتر انعکاس میدھد  cone ofرا بن
light  یاد میکنند. 

  االتر از تھ  umboب اقی دس مت متب االتر ازان  malleusقس و ب
 .دیده میشود malleusاستخوان  lateral processانطباع 

  ام وا بن  anterior & posteriorدر قسمت علوی پرده دو الت
malleolar folds  ک را ً چمل بتا ھ یک ساحھ نس قرار دارند ک

 .در قسمت باالی پرده گوش تحدید میکنند pars flaccidبنام 
  غیر ازpars flaccid  قسمت متباقی پرده ضخیم و کش شده میباشد و بنامpars tensa یاد میشود. 

  
Middle Ear یا گوش متوسط  

 خامت استخوان یک جوف صندوق مانند در ضpetrous temporal  وا و از ھ ھ توسط غشای مخاطی فرش شده و ممل میباشد ک
 .میباشد

 این جوف بدو قسمت علوی و سفلی تقسیم میشود: 
1. Tympanic cavity  قسمتیکھ در وحشی آنtympanic membran قرار دارد. 
2. Epitympanic recess  کھ در علویtympanic cavity ی آن استخوان قرار داردقرار داشتھ و در وحش. 
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  ا ف ب ط در خل وش متوس ق  mastoid areaگ دام از طری ھ  Pharyngotympanic tubeو در ق تاخی، ب ر اس ا نفی ی

nasopharynx ارتباط دارد. 
  مھمترین وظیفھ آن انتقال امواج صوتی بشکلvibration  صورت میپذیردھا بھ گوش داخلی میباشد، کھ بوسیلھ زنجیر استخوانی. 
 توضیح میشوندگو ً  :ش متوسط دارای شش جدار میباشد کھ ذیال

  
  جدار هاي گوش متوسط

 .midساختھ شده کھ گوش متوسط را از  tegmen tympaniتوسط صفحھ نازک استخوانی بنام  - tegmental wallسقف یا  .1
ranial fossac این صفحھ در قسمت قدامی . جدا میسازدpetrous temporal bone قرار دارد.  

ا  .2 ین ی ازک استخوانی   -jugular wallزم توسط صفحھ ن
ط را از  وش متوس ھ گ ده ک اختھ ش  internal jugularس

vein جدا میسازد. 
ا  .3 قسمت اعظم آن  -membranous wallجدار وحشی ی

ک   tympanic membraneتوسط  ساختھ میشود، و ی
ھ در انسی  ت ک تخوانی اس فحھ اس ک ص ک آن ی قسمت کوچ

epitympanic recess  قرار دارد. 
ا  .4 ی ی دار خلف ک  -mastoid wallج فلی آن ی مت س قس

 mastoid airصفحھ استخوانیست کھ گوش متوسط را از 
cells  جدا میکند، و در قسمت علوی جوف گوش متوسط در

ا  اط ب د aditus to mastoid antrumارتب . میباش
 :ساختمانھایی کھ در جدار خلفی دیده میشوند عبارتند از

 
 Pyramidal eminence 
  یک فوحھ کھ از طریق آن عصبchorda tympani  کھ شاخھ عصبfacial است، وارد گوش متوسط میشود. 

 internalقسمت سفلی آن توسط یک صفحھ نازک استخوانی ساختھ شده کھ گوش متوسط را از   -anterior wallجدار قدامی یا  .5
carotid artery قص میباشد، زیرا ساختمانھای ذیل دران قرار دارندقسمت علوی این جدار نا. جدا میکند: 

  
  یک سوراخ بزرگ برای دخولPharyngotympanic tube بداخل گوش متوسط 
  عضلھ یی بنام کانال یک سوراخ کوچک کھ درامتداد آنtensor tympani قرار دارد. 

زدر عین زمان جدار وحشی گوش داخلکھ   -labyrinthine wallجدار انسی یا  .6 ن جدار . میباشد ی نی ل دری ل ساختمانھای ذی قاب
 :دید استند

  
  یک برآمدگی مدور درقسمت متوسط بنامpromontory  
 Tympanic plexus  ھ از ب  tympanic branchک ھ از  Glossopharyngealعص مپاتیکی ک عبات س و ش

carotid plexus د، ساختھ میشود ن ضفیره غشای مخاطی . میاین و  tympanic cavity ،mastoid air cellsای
Pharyngotympanic tube ازین ضفیره یک شعبھ بنام  .را تعصیب میکندlesser petrosal nerve   خارج شده

 .میرود  otic ganglionخارج شده و بھ  skullاز  foramen ovalو بعداز عبور از 
 Oval window  کھ یک دریچھ بیضوی میباشد و توسطbase of stapes   ددمسدود میگر. 
 Round window  در خلفی سفلی آن قرار داردکھ یک دریچھ مدور بوده. 
 در خلفی علوی oval window  انطباعfacial canal  در ضخامتpetrous temporal boneقابل دید میباشد ،. 
  انطباع باالتر ازانlateral semicircular canal  دیده میشود. 
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Mastoid Area 

ی گوش متوسط  ام درجدار خلف ھ   aditus to mastoid antrumیک فوحھ بن ھ گوش متوسط را ب رار دارد ک  mastoid antrumق
ام . وصل میکند ی از خالیگاھھای کوچک بن ا مجموعھ ی ھ  mastoid air cellsاین جوف در امتداد جوف گوش متوسط قرار داشتھ و ب ک

ن mastoid temporal boneدر ضخامت  اط میباش ر استاخی از . دقرار دارند، در ارتب ق  نفی ھ از طری وایی ک آورده  nasopharynxھ
 .پراگنده میشود mastoid areaمیشود، در جوف گوش متوسط و 

Pharyngotympanic tube 
 

 .متباقی غضروفی میباشد 2/3استخوانی بوده و در  tympanic cavityنزدیک بھ  1/3جدار آن در 
  

  استخوانهاي گوش متوسط
واج عبارت از سھ استخو ر استخوانی را ساختھ و ام وع یک زنجی ھ در مجم ان میباشند ک

    :صوتی را از پرده گوش بھ گوش داخلی انتقال میدھند
1. Malleus ش ا چک  head ،neck ،anterior & lateralدارای  :ی

processes  و دستھ یاhandle ی با سندان مفصل میشوددر انس. میباشد. 
2. Incus دارای  :یا سندانbody  وlong & short limbs ی در انس. میباشد

 .با رکاب مفصل میشود
3. Stapes اب ک  head ،anterior & posterior limbsدارای  :یا رک و ی

 .توافق میکند oval windowمیباشد کھ بھ  baseقاعده یا 
  

  عضالت گوش متوسط
ھ در  tensor tympaniعضلھ  .1 ام خود ک ال استخوانی ھمن از جدار ھای کان

در صورت تقلص دستھ چکش  این عضلھ. ارتکاز میکند malleusش متوسط باز میگردد، نشئت کرده و باالی دستھ جدارقدامی گو
د ی از عصب . را بھ انسی کش کرده و پرده گوش را در ھنگام صداھای فوق العاده بلند تقویت میکن   mandibularتوسط شاخھ ی

 .تعصیب میشود
وصل میشود، در صورت تقلص سبب  stapesمنشا گرفتھ و در عنق  pyramidal eminenceکھ از   stapedius عضلھ  .2

د oval windowھنگام صداھای بلند از تولید اھتزاز بیش از حد در کش کردن استخوان بھ خلف شده و در  وگیری میکن توسط . جل
VII تعصیب میشود. 
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  اوعیه خون گوش متوسط

ف از  عبات مختل ط ش رایینتوس ده و  رواا internal carotidو   external ش و  pterygoid plexus of veinsآن در  اوردهش
superior petrosal sinus تخلیھ میشود.  

  تعصیب گوش متوسط
 .تعصیب میشوند tympanic plexusتوسط شعبات  mastoid air cellsغشای مخاطی گوش متوسط ھمراه با مخاط نفیر استاخی و 

 
Internal Ear یا گوش داخلی  

ا میباشو یکتعداد ساختمانھای غشایی  bony labyrinthاد ساختمانھای مجوف استخوانی بنام از یکتعد ات ھ ا و قن ھ شامل کیسھ ھ ام ک د، بن
membranous labyrinth ن ساختمانھا در ضخامت . ساختھ شده است رار داشتھ  در وحشی  petrous temporal boneتمام ای ق

  .تحدید میشوند internal acoustic meatusی توسط توسط گوش متوسط، و در انس
 ت استخوانی ایع . میباشد cochleaو   ،vestibule، semicircular canalsمتشکل از  لبیرن و از یک م ن اجواف ممل ای

 .است perilymphبنام 
 رار داشتھ و لبیرنت غشایی ق ق ت استخوانی بصورت معل  semicircular ducts، cochlearمتشکل از  در داخل لبیرن

duct ،   و دو کیسھ بنام utricle & sacucule اجواف لبیرنت غشایی مملو از یک مایع بنام . میباشدendolymph است. 

 
Bony labyrinth یا لبیرنت استخوانی 

 Vestibule  یا دھلیز کھ در جدار وحشی آنoval window  رار دارد، و توسط . استخوان رکاب بستھ شده است footplateق
ً با  دھلیز قسمت ً با  cochleaمتوسط لبیرنت استخوانی بوده قداما اط دارد semicircular canalsو خلفا ک . ارتب ال باری یک کان

 .باز میشود petrous temporal boneازان منشا گرفتھ و در وجھ خلفی  vestibular aqueductبنام 
  سھ عددsemicircular canals کانالھای قدامی، خلفی، و وحشیگرفتھ و عبارتند از علوی منشا  -از دھلیز بھ استقامت خلفی .

ھھرکانال در ھ از میشود ک ت آن متوس ردو نھایت خود بھ دھلیز ب ک نھای ودهی ام  ع ب اد میشود ampullaبن ن  . ی ا طوری ای کانالھ
 .کھ ھرکدام آن باالی دو کانال دیگر عمود میباشد گرفتھ اندقرار 

 Cochlea  ام از دھلیز بھ استقامت قدام بشکل  modiolusمنشا گرفتھ و یک کانال استخوانی است کھ بھ دورادور یک محور بن
وع . مارپیچ دور میخورد ک قاعده داشتھ  شکل یک مخروط را cochleaدر مجم ام  دارای ی ک  base of cochlea  بن و ی

رار داشتھ و  internal acoustic meatusقاعده آن در نزدیکی . میباشد apexذروه یا  ق   cochlearعصب ق ین طری از ھم
ک  modiolusدر طول . میشود  cochleaوارد  ام  extension ی ھ بن ارز میباشد ک ھ و بوحشی متب استخوانی ازان منشا گرفت

spiral lamina درین . یاد میشودlamina  قناتcochlear ارتکاز کرده و بدورادور محور است کھ بخشی از لبیرنت غشایی ،
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)modiolus (دمیچر ارجی . خ دار خ وف  cochleaدر ج ط  cochleaج یم  cochlear ductتوس تخوانی تقس ال اس دو کان ب

ال در طول . یاد میشوند scala tympani و   scala vestibuli  کھ بنام میگردد ن ھردو کان استخوانی موجود  cochleaای
وده و در ذروه  ام  cochleaب ک بن رای باری ک مج ط ی دی helicotremaتوس ا ھم دب رار میکنن اط برق  Scala.  گر ارتب

vestibuli  داد رار داشتھ و  vestibuleدر امت ا گوش متوسط توسط  scala tympaniق ھ  round windowب اط دارد ک ارتب
 . بستھ شده است secondary tympanic membraneتوسط 

 
Membranous labyrinth یا لبیرنت غشایی  

و از یک سیستم بستھ از قناتھا و کیسھ ھای  وده و ممل ع ب ت استخوانی واق فاصلھ . میباشد endolymphمجوف میباشد کھ در ضخامت لبیرن
و از  ت استخوانی را فرش کرده است، ممل ی لبیرن ھ وجھ داخل ت غشایی و پریوستی ک ت  .میباشد perilymphبین ھر قسمت از لبیرن لبیرن

  :است از متشکلغشایی 
 Cochlear duct  کھ در ضخامتcochlea ستخوانی قرار داردا. 
  سھ عددsemicircular ducts  کھ در ضخامتsemicircular canals قرار دارند.  
 Utricle & saccule دو کیسھ یی کھ در داخل   vestibule استخوانی قرار دارند.  

 Utricle  ھ در ت ک کل اس وی ش زرگ بیض ھ ب ک کیس تھ و  vestibuleی رار داش ھ  semicircular ductsق ونددران تخلی . میش
semicircular ducts  مانندsemicircular canals  دارای یک نھایت متوسع بنامampulla میباشند .  

 Saccule  کوچکتری است کھ شکل مدور ً   .دران تخلیھ میشود Cochlear ductقرار دارد و  vestibuleداشتھ در کیسھ نسبتا
  Utricle و saccule  باھمدیگر توسطutriculo-saccular duct وصل میشوند.   
   ازین قنات یکendolymphatic duct  ھ باریک منشا میگیرد ک

ی  vestibular aqueductدر  استخوانی داخل شده و در وجھ خلف
peterous temporal bone  ن محل رسیده و متوسع میشود، ای

ام  ع را بن ک  endolymphatic sacتوس د و ی اد میکنن ی
extradural pouch میباشد. 

 ام  آخذات دن در ساختمانھایی بن ھ ب امین موازن رای ت  maculaحسی ب
 قناتھای ampullaدر ( cristaو ) utricle & sacculeدر داخل (

semicircular  ( ھ االخره ب ان ب ونھای ایش وده و اکس ع ب واق
vestibular nerve  ک از زوج ھشتم میباشد،  componentکھ ی

 .تبدیل میشوند
 Cochlear duct ات مثل ک قن وف ی ط ج مت متوس وده در قس ی ب ث

cochlea ات دارای یک جدار خارجی . استخوانی واقع میباشد این قن
ام  ام    ،spiral ligamentبن قف بن ک س  vestibularی

membrane ) را از ھ آن د scala vestibuleک دا میکن ک ) ج و ی
ام  ین بن را از ( basilar membraneزم ھ آن  scala tympaniک
  .میباشد) جدا میکند

  ارگان شنوایی یاspiral organ ام اد  organ of corti کھ بن ز ی نی
. میباشد قرار دارد endolymphکھ مملو از مایع  cochlear ductواقع بوده و در ضخامت  basilar membraneباالی میشود، 

 .ل میشوندزوج ھشتم میباشد، تبدیدومی  component کھ  cochlear nerveاکسونھای این آخذات باالخره بھ 
 

  اوعیه خون گوش داخلی
  لبیرنت استخوانی توسط شعبات شرایینmaxillary ،posterior auricular و ،middle meningeal artery اروا میگردد. 
  لبیرنت غشایی توسطlabyrinthine artery  کھ شاخھ یی ازbasilar artery میباشد اروا میگردد. 
  تخلیھ وریدی لبیرنت غشایی نیز درlabyrinthine vein  و سپس بھinferior petrosal  یا سگمویید ساینس صورت میگیرد. 
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  تعصیب گوش داخلی

1. Vestibulocochlear nerve بدو بعد از منشا وارد گوش داخلی شده وcomponent  خود بنامvestibular  وcochlear 
nerves داردمسوولیت تامین حسیت موازنھ و شنوایی را بعھده  تقسیم شده. 

2. Facial nerve  ا ک ب رای تعصیب  vestibulocochlear nerveدر طول سیر خود مجاورت نزدی ف ب داشتھ و شعبات مختل
و   great petrosal nerve،  nerve to stapediusاز جملھ میتوان شعبات . گوش متوسط و گوش داخلی ازان خارج میشود

 chorda tympani را نامبرد. 
Transmission of Sound 

ھ کردن  شده   external acoustic meatus وارداز فضا توسط صیوان گرفتھ میشود و موجھ صوتی   tympanicسبب حرکت و تیل
membrane ھ . بطرف داخل میشود االخره ب ر استخوانی گوش متوسط ب ب زنجی ت موجھ توسط حرکات مرت ن حال  oval windowدر ی

بوجود آمده و از  scala vestibuliموجود در   perilymphدر نتیجھ یک موجھ حرکی در مایع . رسیده و آنرا نیز بطرف داخل تیلھ میکند
ھ کردن  scala tympaniداخل  perilymphعبور کرده و در  helicotremaطریق   secondaryنیز انتشار کرده و باالخره سبب تیل

tympanic membrane زاز در. بطرف وحشی میشود ااین عمل، اھت ھ کردن آخذات  basilar membrane ب ده و سبب تنبی بوجود آم
ق عصب . میشود spiral organعصبی در  وده و از طری دیل نم ال  cochlearاین آخذات موجھ اھتزازی را بھ سیالھ عصبی تب دماغ انتق ب

 .میدھد و درانجا این سیالھ بحیث صدا، تعبیر و تفسیر میشود
 

  
م  stapediusو  tensor tympani دو عضلھ  ھرگاه صداھا خیلی بلند باشند، توسط عمل مقدار اھتزاز بوجود آمده در زنجیر استخوانی ک

 . وارد میاید، کنترول میشود oval windowساختھ  شده و قوه یی کھ باالی 
  

TEMPORAL & INFRATEMPORAL FOSSAE  
   معرفی
 د اط دارن دیگر ارتب ا ھم وده و ب ع ب د ح .این ھردو حفره در وجھ وحشی سر واق ن فضاھا توسط استخوان و انساج رخوه تحدی دود ای

 . میگردد
 Temporal fossa  االتر از وی  infratemporal fossaب رار دارد zygomatic archو در عل فلی از . ق ره در س ن حف ای

ھ انسی  ین وج ھ در ب الی ک افھ خ ک مس ق ی ا  zygomatic archو  skullطری رار دارد، ب ا infratemporal fossaق ط ارتب
 . برقرار میسازد

 Infratemporal fossa  ھ در عمق عضلھ   ramus of mandibleو  masseterعبارت از یک فضای سھ گوشھ یی است ک
ت، pterygopalatine fossaعناصریکھ بین جوف قحف، گردن، . قرار دارد  temporal، زمین جوف دھن، زمین جوف اربی

fossa و نواحی ،superficial میکنند؛ از طریق این حفره میگذرند سرعبور و مرور . 
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  از جملھ چار عضلھmasticator  ده ا جون ھ ) lateral pterygoidو  masseter ،temporalis ،medial pterygoid(ی ک

ارت از عضلھ  temporomandibularدر مفصل  mandibleسبب حرکت دادن استخوان   Masseterمیشوند؛ یکی آن کھ عب
ی  ت در وحش ھ Infratemporal fossaاس ر ک لھ دیگ ل   medial & lateral pterygoid، دو عض ند در داخ میباش

infratemporal fossa  ا   temporalisقرار داشتھ و عضلھ چارمی ی
 . قرار میگیرد temporal fossaنیز در 

 
 Bony frameworkچوکات اسکلیتی یا 

سھم  temporal & infratemporal fossaeاستخوانھاییکھ در تشکل حدود 
د از  د عبارتن ، و temporal ،zygomatic ،sphenoid ،maxillaمیگیرن

mandible . اتی از استخوانھای ن  parietalو  frontalالبتھ قطع ز درتشکل ای نی
   .حفرات سھم دارند

  

 Temporomandibular مفصل 
 

 صل باز و بستھ کردن دھن، عمل جویدن و حرکت دادن این مف وظیفھ
 .جوانب میباشد االشھ پایین بھ

  عبارت از  سطوح مفصلیبوده و  ساینویالمفصلhead of mandible 
 temporalاستخوان  articular fossa + articular tubercleو 

 .میباشد
  سطوح مفصلی بعوض غضروف ھیالین توسطfibrocartilage پوشانیده شده اند. 
  بین سطوح مفصلی یکarticular disc جدا تقسیم میکندفبروزی نیز موجود می ً  : باشد کھ این مفصل را بدو قسمت کامال

 بوده و  mandibleدر استخوان   elevation & depressionمسوول حرکات   ھقسمت سفلی مفصل ک .1
 mandibularرا در  retractionو  protrusionحرکات  mandibleقسمت علوی مفصل کھ اجازه میدھد راس  .2

fossa اجرا کند. 

 
 Joint capsule  و  غشای ساینویالشاملfibrous membrane قرص بین المفصلی در محیط خود باالی وجھ . میباشد

 .کپسول ارتکاز میکند fibrous membraneداخلی 
 Extracapsular ligaments :درین مفصل سھ عدد میباشند: 

1. Lateral ligament  کھarticular tubercle   عنق  را بھmandible وصل میکند. 
2. Sphenomandibular ligament  کھ ازspine of sphenoid  منشا گرفتھ و بھlingula  در وجھ داخلی

ramus mandibula وصل میگردد. 
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3. Stylomandibular ligament  کھ ازstyloid process  بھ وجھ عمیقmandibular angle میاید. 

Masseter Muscle 
  این عضلھ از دو قسمتsuperficial & deep  یک عضلھ جونده قوی بوده سبب بلند کردن شده  ساختھmandible میشود. 
  اال در ھ در ب ار ضلعی است ک ھ وحشی  zygomatic archیک عضلھ چھ ایین در وج از ramus mandibulaو در پ  ارتک

 .میکند
  توسطmasseteric nerve   کھ شاخھ یی از عصبmandibular  ام  massetericاست تعصیب شده و توسط شریانی بن

artery  کھ شاخھmaxillary artery ن شریان و عصب در . میباشد، اروا میگردد نشئت کرده در  infratemporal fossaای
 .وجھ عمیق عضلھ وارد میشوند

  
Temporal Fossa 

  م عمق در وحشی ره ک وده skullیک حف وی  ب در   zygomatic archتوسط  :و در سفلی  temporal linesتوسط  :در عل
 .تحدید میگردددر انسی،  infratemporal crest of greater wingو  ،وحشی

  در وحشی توسط یک صفاق بنامtemporal fascia  کھ عبارت از پوشانیده شدهaponeurosis  عضلھtemporalis میباشد. 
  ھ ی ب ره در انس ن حف ین ای ھ دران عضلھ  infratemporal fossaزم ی ک ھ ی ھ ناحی رار  masterو در وحشی ب اط ق دارد، ارتب

 .برقرار میکند
  

 contentsمحتویات یا 

1. Temporalis muscle : 

 
 یک عضلھ بزرگ جونده بوده الیاف قدامی آن بشکل عمودی و الیاف خلفی آن بشکل عرضانی قرار دارد. 
  این عضلھ ازinferior temporal lines  ھ منشا گرفتھ و تمام الیاف آن باھم متقارب شده یک وتر را میسازند  coronoid درک

processو در طول کنارمربوطھ ، ramus  استخوانmandible ،ارتکاز میکندتا نزدیک دندان مولر آخر . 
  ده د کنن وی بلن وده و سبب  mandibleیک عضلھ ق ز شده در  retractionب ده  side to side movementآن نی آن رول عم

 .دارد
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  عضلھ توسطdeep temporal nerve  ھ شاخھ وده و در    mandibular nerveازک نشئت  infratemporal fossaب

   .اروا میگردد deep temporal arteriesو توسط  میکند، تعصیب شده
 

2. Deep temporal nerves: 
 

 temporalisدر عمق عضلھ نشئت کرده و   infratemporal fossa در mandibularعصب  anterior trunkدو عدد بوده از 
 .داخل میشوند

  
3. Zygomaticotemporal nerve: 

 
  ی از ھ zygomatic nerveشعبھ ی ھ شعبھ  میباشد ک وده و در  maxillary nerveبالنوب ازان  pterygopalatine fossaب

 .نشئت میکند
 Zygomaticotemporal nerve  ق تخوان  foramenاز طری وچکی از اس ای ک  temporal fossaوارد  zygomaticھ

 .سیر میکنند temporalisعضلھ  میشود و شعبات آن در عمق
 

4. Deep temporal arteries: 
 
  دو عدد بوده و ازmaxillary artery  درInfratemporal fossa منشا میگیرند. 
  ا اال سیر کرده و عضلھ  deep temporal nervesسپس ھمراه ب د temporalisبطرف ب ا شعبات . را اروا میکن شعبات آن ب

middle temporal artery م میکندتفم. 
  
5. Middle temporal artery: 

 
  .میشود وارد  temporalisبوده و در عمق عضلھ  superficial termporal arteryشعبھ یی از 

  
Infratemporal Fossa 

  حفره مثلثی بوده در سفلیtemporal fossa  و بینramus mandibula در وحشی و جدار بلعوم در انسی واقع شده است . 
 قف ط  س فلی آن توس ھ س تخوان  greater wing of sphenoidوج ر از  temporalو اس ی ت ده و وحش اختھ ش س

infratemporal crest  باtemporal fossa کھ در علوی آن قرار دارد، ارتباط برقرار میسازد. 
 این حفره توسط وجھ انسی جدار وحشی ramus of mandible  ساختھ شده است. 
 آن در قدام توسط  جدار انسیlateral plate of pterygoid process، وم ف توسط بلع دو عضلھ  در متوسط توسط و ،در خل

soft palate  ام ن جدار . ساختھ میشود tensor and levator veli palatineبن دامی ای  pterygomaxilaryدرقسمت ق
fissure  تھ و از ق آن گذش ف از طری اختمانھای مختل ھ س رار دارد ک  pterygopalatine وارد infratemporal fossaق
fossa  میشوند. 
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 دامی دار ق تخوان  ج ی اس ھ خلف ط وج وی آن  maxillaتوس مت عل ھ در قس ده ک اختھ ش وده و  infraorbital fissureس ب

infratemporal fossa را بھ اربیتا ارتباط میدھد.    

  contentsمحتویات یا 
a( Sphenomandibular ligament 
b( Medial pterygoid muscle 
c( Lateral pterygoid muscle 
d( Mandibular nerve 
e(  شعبات عصبfacial  وGlossopharyngeal 
f( Maxillary artery 

g( Pterygoid plexus of veins 
 

a( Sphenomandibular ligament-  یکextracapsular ligament  برای مفصلtemporomandibular میباشد. 
b( Medial pterygoid muscle- ھ دارای دو قسمت یک عضلھ چار ضلعی میبا وده  deep & superficialشد ک ب ب بترتی

ق  tubersity of maxillaو  lateral pterygoid plateی در باال از وجھ داخل  ramusمنشا گرفتھ و در سفلی در وجھ عمی
of mandible  الیmandibular angle د د کردن . ارتکاز میکنن وده سبب بلن ده ب ن عضلھ یک عضلھ جون و   mandibleای

ھ شاخھ عصب nerve to medial pterygoidتوسط  Medial pterygoid muscle. آن میشود protractionھمچنان   ک
mandibular میباشد تعصیب میشود. 

c( Lateral pterygoid muscle - راس یک عضلھ مثلثی است کھ دارای دو upper & lower heads ب یشوم د کھ بترتی
تمام الیاف باھم یکجا  منشا گرفتھ  lateral plate of pterygoid processی خارجوجھ  و infratemporal fossaاز سقف 

ھ pterygoid foveaو در  میشود د neck of mandibleدر  ک رار دارد، ارتکاز میکنن ن عضلھ در صورت تقلص سبب . ق ای
protraction  استخوانmandible  شده و توسطnerve to lateral pterygoid  ھ شاخھ ی از عصب  ک   mandibularی

ھ . میباشد، تعصیب میشود ھ و دو طرف ر تقلصات یکطرف ل بیجا شده و در اث خ بطرف مقاب د، زن ھ تقلص کن ھرگاه این عضلھ یکطرف
 .یا جویدن اجرا میگردد chewingغیر منظم آن، عمل 
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d( Mandibular nerve-  

  :این شعبات قرار ذیل میباشند. ئت میکنندنش infratemporal fossaتمام شعبات این عصب در           
1. Meningeal branch- کھ ھمراه با  یک شاخھ کوچک استmiddle meningeal artery  دوباره از طریقforamen 

spinosum درانجا حسیت . وارد قحف میشودdura  و حسیتmastoid air cells را تامین میکند. 
2. Nerve to medial pterygoid-  عضلھmedial pterygoid ز دارد . را تعصیب میکند این عصب دو شعبھ کوچک نی

 .را تعصیب میکنند tensor tympaniو دومی عضلھ  tensor veli palatineکھ یکی عضلھ 
3. Buccal nerve-  ب اال از عص عبھ ب ھ دو ش د ازینک بع

mandibular  دو ب ب ن عص د، ای ا گرفتن  divisionمنش
ام  ده بن یم  anterior & posterior trunksعم تقس

ی از  Buccal nerve. میشود  anterior trunkشاخھ ی
وده لھ  آن ب ر عض خامت وت تھ و  temporalisو ازض گذش

د  یت جل ار حس ای رخس ره ھ اطی بی ای مخ دانھای و غش دن
   .مولر سفلی را تامین میکند

4. Masseteric nerve-  ازanterior trunk ا  منش
 .را تعصیب میکند Masseterگرفتھ و عضلھ 

5. Deep temporal nerves-  وده از دد ب دو ع
anterior trunk  نشات میکنند و عضلھtemporalis  را

 .تعصیب میکنند
6. Nerve to lateral pterygoid-  ازanterior 

trunk    ھ و عضلھ را    lateral pterygoidمنشا گرفت
 .تعصیب میکند

7. Auriculotemporal nerve-  ین شاخھ ھ و دور میباش posterior trunkاول ھ توسط دو جذر منشا گرفت  middleد ک
meningeal artery د ھ را تشکیل میدھن اال سیر   parotidسپس ھردو جذر یکجا شده و از عمق غده . یک حلق بطرف ب

رده گوش و ناحیھ این عصب حسیت جلد قسمت زیاد . میکند  temporomandibularوحشی سر، حسیت گوش خارجی و پ
joint را تامین میکند. 

 
8. Lingual nerve-  

  یک شعبھ بزرگposterior trunk  ایین را  2/3میباشد کھ حسیت ره ھای االشھ پ قدامی زبان، مخاط زمین جوف دھن و بی
 .تامین میکند

  ب اخھ عص ا ش ب ب ن عص ام  facialای ود infratemporal fossaدر  chorda tympaniبن ا میش  Chorda. یکج
tympani  ھ ان ر 2/3ذایق دامی زب اف ق ل الی ال داده و حام دوات  secretomotorا انتق رای غ مپاتیک ب پاراس

submandibular  وsublingual نیز میباشد . 
  ب ھ عص ن وارد   lingualزمانیک وف دھ در ج

ی  ھ داخل ق در وج م عم ھ ک ک میزاب ردد در ی میگ
mandible رار ر ق ولر آخ دان م فلی دن ھ در س  ک

د یر میکن وع. دارد، س ن موض ام  ای رای در ھنگ اج
د  د م ولر، بای دانھای م ا دن ره ی االی بی عمل جراحی ب

   .نظر باشد
9. Inferior alveolar nerve-   
  زرگ عبھ ب نھم ش ب  posterior trunkای عص

mandibular ام ھ تم وده ک ایین،  ب ھ پ دانھای االش دن
خ بیره ھای آنھا ایین و زن ، غشای مخاطی و جلد لب پ

 . را تعصیب میکند
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 اف این عصب حاوی یکمقدا ھ عضلھ  motorر الی ز میباشد ک دامی عضلھ  mylohyoidنی را تعصیب  digastericو بطن ق

 . میکند
 د از منشا ن عصب بع ق  ای ال (میشود   mandibular canalوارد  foramen mandibularاز طری ل ازینکھ وارد کان قب

ام  اخھ بن ک ش ردد، ی امبرده گ ھ در  nerve to mylohyoidن رد ک ا میگی رای ازان منش رده و ب یر ک ن س وف دھ ین ج زم
 ). میرود digastericو بطن قدامی  mylohyoidعضالت 

 Inferior alveolar nerve  در ضخامتmandibular canal  فک سفلی سیر کرده کھ این کانال و محتویات آن در سفلی
ً جذور این دندانھا ممکن بدور کانال دور خورد دانھای جذور دندانھای مولر واقع بوده و بعضا ھ درینصورت کشیدن دن ه باشند ک

 .مولررا فوق العاده مشقت بار میسازد
 Inferior alveolar nerve  شعبات برای سھ دندان مولر و دندان پریمولر دوم ھمراه باlabial gingivae  داده و بعد ازان

ھ سیر در دا( incisive nerveبدو شعبھ نھایی خود تقسیم میشود کھ عبارتند از  ھ داده  mandibular canalخل کھ ب ادام
دان  ره  incisorsو  canineو شعبات برای دندان پریمولر اول، دن دھای و بی از ( mental nerveو ) مربوطھ شان میدھ

د mandibleدر سطح  foramen mentalطریق  ً  Mental nerve). خارج شده و لب پایین و زنخ را تعصیب میکن را اکث
 .در نزدیکی جذور دندانھای پریمولر قابل دید میباشددر غشای مخاطی جوف دھن 

  
Chorda tympani      (e  وLesser petrosal nerve 

  :میگردندیکجا قرار زیر  infratemporal fossaدر  mandibular nerveشعبات دو عصب فوق با 
A. Chorda tympani  ازfacial nerve  ھ و در ضخامت االخره از س petrous temporal boneمنشا گرفت یر کرده و ب

ق . جدا میگردد malleusتوسط دستھ استخوان  tympanic membraneوجھ داخلی  ن عصب از طری  petrotympanicای
fissure   از گوش متوسط خارج شده و واردinfratemporal fossa ا ھ شاخھ   lingual nerve میشود و درینجا ب عصب ک

mandibular  ،عصب  از طریق. مدغم میگردداستlingual یک عقده عصبی کھ در زمین جوف دھن از   بھlingual nerve 
آن بدو دستھ  post ganglionicیاد میگردد، آورده شده و الیاف  submandibular ganglionبشکل آویزان قرار دارد و بنام 

ً از عقده خارج شده و وارد  میشوند، در حالیکھ  submandibular & sublingual glandsتقسیم میشود کھ دستھ اول مستقیما
 .قدامی آنرا تامین میکند 2/3یکجا شده و باالخره بھ زبان رسیده و ذایقھ  lingualدستھ دوم دوباره با عصب 

 
B. Lesser petrosal nerve  حاوی الیاف ً د میباشد secretomotorعمدتا رای غده پروتی ک  .پاراسمپاتیک ب ھ ی ن عصب ک ای

 middle cranial fossaمیباشد از طریق یک سوراخ کوچک از گوش متوسط خارج شده وارد  tympanic plexusشعبھ از 
ود ق . میش پس از طری اره از  foramen ovalس ب  skullدوب ا عص راه ب ده و ھم ارج ش د  mandibularخ یر میکن در . س

infratemporal fossa  الیاف این عصب واردotic ganglion  کھ در قسمت انسیmandibular nerve  قرار دارد، گردیده
 .یکجا شده و الیاف پاراسمپاتیک خود را بھ غده پروتید میرساند auriculotemporal nerveآن با  post ganglionicو الیاف 



 

316 
 

 
 

      -  Maxillary Artery      (f 
  عبھ رین ش یعی را اروا  external carotid arteryبزرگت احھ وس وده و س ب

 .میکند
  رود و وارد این شریان در یش می ضخامت غده پروتید نشئت کرده و بطرف قدام پ

infratemporal fossa سپس از . میگرددpterygomaxillary fissure 
ن شریان . داخل میشود pterygopalatine fossaعبور کرده و بھ  شعبات ای
 :قرار ذیل میباشند

ریان  .1 ھ اول ش ق ( maxillaryاز قطع ین عن ھ ب متی ک و  mandibleقس
sphenomandibular ligament ت ده اس ع ش ام ) واق م بن عبھ مھ دو ش

middle meningeal artery  وinferior alveolar artery  ام ک بن عبات کوچ داد ش ، deep auricularو یکتع
anterior tympanic و ،accessory meningeal artery منشا میگیرند. 

ھ در مجاورت عضلھ (از قطعھ دوم شریان  .2 رار دارد lateral pterygoidقسمتی ک ام ) ق ایی بن ، deep temporalشاخھ ھ
masseteric ،buccal  وpterygoid branches  کھ ھم سیر با شعبات عصبmandibular میباشند، منشا میگیرند. 

 . واقع بوده و در محتویات آن مطالعھ خواھد شد pterygopalatine fossaدر  maxillaryقطعھ سوم شریان  .3
  :قرار ذیل میباشند maxillaryھم شریان شعبات م

 

  
A. Middle meningeal artery : 

ین دو جذر   maxillary arteryاز وده ازب ق  auriculotemporal nerveمنشا گرفتھ و بطرف باال صعود نم گذشتھ و از طری
foramen spinosum این شریان بزرگترین شریان . وارد قحف میشودmeningeal وده و قسمت اعظم ، استخوان، و dura ب

 .اروا میکند cranial cavityمغز استخوان را در جدار ھای مختلف 
 

B. Inferior alveolar artery: 
را ھمراھی  inferior alveolar nerveشده و  mandibular canalوارد  mandibular foramenبعد از منشا از طریق  

دانھای ا. میکند ام دن ف تم ایین، این شریان توسط شعبات مختل دbuccal gingivaeالشھ پ ایین را اروا میکن ب پ خ و ل ل از . ، زن قب
ام  mandibular canalوارد شدن بھ  ھ  mylohyoid branchاین شریان یک شعبھ کوچک بن د ک  mylohyoid nerveمیدھ

 .را اروا میکند mylohyoidرا ھمراھی نموده عضلھ 
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C. Deep auricular, anterior tympanic, and accessory meningeal arteries: 

منشا گرفتھ وبترتیب اروای مجرای سمع خارجی، وجھ عمیق پرده گوش و  maxillary قطعھ اول شریانشعبات کوچکی اند کھ از  
dura mater قحفی را تامین میکنند. 

D.  شعبات قطعھ دوم شریانmaxillary : 
1. Deep temporal arteries-  دو عدد بوده و عضلھtemporalis    را درtemporal fossa اروا میکنند. 
2. Pterygoid arteries-  د از منشا عضالت ھ بع داد شرایینی استند ک را اروا  medial & lateral pterygoidیکتع

 .میکنند
3. Masseteric artery-  ا راه ب ق از  masseteric nerveھم لھ  mandibular notchطری ده و عض ارج ش خ

Masseter را اروا میکند. 
4. Buccal artery-  ھمراه باbuccal nerve سیر کرده و جلد، عضلھ و غشای مخاطی رخسار را اروا میکند. 

  
g( Pterygoid Plexus of Veins 

  ھ دی میباشد ک عبارت از یک شبکھ وری
رار  infratemporal fossaدر  ق
  . دارد

  ،وند ھ میش ھ دران تخلی ی ک اورده ی
یر  م س ام و ھ م ن د از اورده ھ عبارتن

ر س عبات ھ ریان ش ھ ش ھ قطع
maxillary  وف ان اورده ج و ھمچن

بینی، سقف و جدار وحشی جوف دھن، 
ود در  الت موج دانھا، عض ام دن تم

infratemporal fossa ،
paranasal sinus  ،ا ھ

nasopharynx  وinferior 
ophthalmic vein  دی ھ خون وری ک

 .نصف جوف اربیت را درین ضفیره وریدی تخلیھ میکند
 وچکی بن ن  emissary veinsام اورده ک ھ  plexusای دی را ب د و  cavernous sinusوری اط میدھن در داخل قحف ارتب

ق  ھ و از طری در داخل قحف منتشر  cavernous sinusممکن انتانات را از ھرکدام ازساحاتی کھ در فوق نام گرفتیم، گرفت
 .سازند

 Pterygoid plexus  توسط یک ورید کوچک بنام ً کھ در گردن واقع  retromandibular veinبا  maxillary veinخلفا
 است، ارتباط پیدا میکند،

  توسط ً  .ارتباط پیدا میکند facial veinبا  deep facial vein  و قداما
 

PTERYGOPALATINE FOSSA 
ھ ساختمان یک قطره سرچپھ را داشتھ و در  ره کوچک است ک عبارت از یک حف

 .قرار دارد maxillaدر خلف استخوان  skullوجھ وحشی 
ھ شعبات  maxillary nerveمھمترین محتوی این حفره  است کھ در ھمین حفره ب

یم میشود ود تقس ایی خ وم شریان . نھ ھ س ان قطع ام  ، maxillaryھمچن ی بن ده ی عق
pterygopalatine ganglion  مپاتیک مپاتیک و پاراس اف س اوی الی ھ ح ک

  .قرار دارند درین حفرهاورده واوعیھ لمفاوی نیزمیباشد، 
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  اسکلیت یا ساختمان استخوانی
  جدار قدامی توسطposterior surface  استخوانmaxilla، 
  جدار انسی توسطlateral surface استخوان پالتین، 
  و جدار خلفی و سقف توسط قطعات استخوانsphenoid ساختھ میشود. 

  
 :sphenoidاستخوان 

  :سھم میگیرد، کھ حاوی دو سوراخ میباشد pterygopalatine fossaاستخوان در تشکل  این pterygoid processوجھ قدامی علوی 
1. Foramen rotundum  کھ از طریق آن عصبmaxillary  ازmiddle cranial fossa داخل حفره میگردد. 
  .یشودعبور نموده وارد حفره م  nerve of the pterygoid canalکھ از طریق آن  pterygoid canalفوحھ قدامی  .2

  
Pterygoid Canal 

را پر کرده،  foramen lacerumباز شده و در ضخامت غضروفی کھ  pterygoid processیک کانال استخوانیست کھ در وجھ خلفی 
د ال در . سیر میکن ن کان ر از محل دخول  middle cranial fossaای دامتر و سفلی ت از  internal carotid arteryکمی ق ھ قحف، ب ب

  .میشود
atewaysG 

  ق ا  foramen rotundumاز طری ب
middle cranial fossa؛ 

  ق ا  palatovaginal canalاز طری ب
nasopharynx؛ 

  از طریقpalatine canals  سقف جوف با
 ؛hard palateیا  دھن

  ق ا  sphenopalatine foramenاز طری ب
 ؛جوف بینیجدار وحشی 

  ق  pterygomaxillary fissureاز طری
ً با   ؛infratemporal fossaخلفا

  ق ا  inferior orbital fissureو از طری ب
 .میسازد ارتباط برقرار اربیت جوف

  
  

 Contentsمحتویات یا 
Maxillary Nerve 

 :شعبات ذیل ازان منشا میگیرند pterygopalatine fossaیک عصب حسی بوده و در وقت عبور از 
1. Zygomatic nerve : 

ق  ا از طری د از منش ام   inferior orbital fissureبع اخھ بن دو ش ا ب رود ت یش می ت پ ی اربی دار وحش ده در ج ت ش وارد اربی
zygomaticotemporal   وzygomaticofacial nerves تقسیم میشود: 

 Zygomaticotemporal nerve  در سطح استخوانzygomatic  خارج شده بطرف علوی سیر کرده واردtemporal 
fossa را تعصیب میکند میشود و جلد آن نواحی.  

 Zygomaticofacial nerve  در سطح استخوانzygomatic خارج شده و جلد نواحی رخسار را تعصیب میکند. 
  

2. Posterior superior alveolar nerve : 
  ک ق ی ا از طری د از منش تخوان  foramen alveolarبع خامت اس اطی  maxillaوارد ض ای مخ ق غش ده و در عم ش

maxillary sinus در تشکل شده  واردsuperior dental plexus  سھم میگیرد. 
  ،این عصب دندانھای مولرbuccal gingiva  و  مربوطھmaxillary sinus را تعصیب میکند. 
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 pterygopalatine ganglionبرای  ganglionic branchesو دو شعبھ بنام  .3
اف حسی عصب  موجود است، ganglionکھ از قبل در الیاف سمپاتیک و پاراسمپاتیک  ار   maxillaryبا الی یکجا شده و بالنتیجھ چھ

  :منشا میگیرند کھ عبارتند از pterygopalatine ganglionنوع الیاف عصبی جدید از 
a( Orbital branches  کھ از طریقinferior orbital fissure داخل اربیت رفتھ و جدار ھای انرا تعصیب میکنند. 
b( Greater & lesser palatine nerves : 

  رده وارد یر ک فلی س رف س ره بط ھ از حف ق   palatine canalک ده و از طری  greater & lesserش
palatine foramina    درسطحhard palate قرار میگیرند . 

 Greater palatine nerve  دانھای ھ و غشای مخاطی و غدوات  incisorدر سقف جوف دھن تا دن یش رفت پ
 .یب میکندرا تعص   gingivaکام سخت و 

  ام ال یک شاخھ بن ین کان  greater palatineاز  posterior inferior nasal nerveدر ضخامت پالت
nerve نشئت میکند کھ در تعصیب جدار وحشی بینی سھم میگیرد. 

 Lesser palatine nerve  د از خروج از ھ و  lesser palatine foramenبع  softبطرف خلف رفت
palate را تعصیب میکند. 

 
c( Nasal nerves ھ ً  ک را دد  7اکث ندع ق  میباش ف را  sphenopalatine foramenاز طری متھای مختل ده و قس ی ش وارد بین

اد میگردد قسمتی از سقف و جدار انسی جوف  nasopalatine nerveازین جملھ بزرگترین عصب کھ بنام . تعصیب میکنند ی
ق  ی را تعصیب کرده و از طری ام سخت، وارد سقف جوف دھن شده و غشای  incisive fossaو  incisive canalبین در ک

 .را تعصیب میکند incisorمخاطی، بیره ھا و غدوات مربوط بھ دندانھای 
d( Pharyngeal nerve از طریق  کھpalatovaginal canal  ازpterygopalatine fossa  خارج شده و غشای مخاطی و

 .تعصیب میکند را   nasopharynx  غدوات 
 

Infraorbital nerve 
  ھ داد یافت ارت از امت ق  maxillary nerveعب ھ از طری ت ک ً در  inferior orbital fissureاس ده اوال ت ش وارد اربی

infraorbital groove رد، سپس رار میگی ق   infraorbital canalوارد  ق االخره از طری  infraorbital foramenشده ب
 .خارج میشود

 ال ام  Infraorbital زمانیکھ در ضخامت کان رار دارد دو شعبھ بن  anterior superior alveolar nervesو   middleق
 .و تعصیب دندانھای االشھ باال سھم میگیرند superior dental plexusازان خارج شده و در تشکل 

 Middle superior alveolar nerve  ساینسmaxillary  را نیز تعصیب میکند وanterior superior alveolar nerve 
 .تعصیب قسمتھای مختلف جوف بینی نیز میدھد برای   nasalیکتعداد شعبات 
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  ھ ق  infraorbital nerveزمانیک تخوان  infraorbital foramenاز طری طح اس عبات  maxillaدر س ھ ش ود ب ارج میش خ

nasal، palpebral  و ،superior labial  نواحی متذکره را تامین میکنندتقسیم میشود کھ ھرکدام بالنوبھ حسیت جلد.  
Nerve to pterygoid canal & the pterygopalatine ganglion 

Nerve to pterygoid canal  درmiddle cranial fossa از یکجا شدن دو عصب ذیل ساختھ میشود:  
1. Great petrosal nerve  شعبھ یی ازfacial nerve 
2. Deep petrosal nerve  شعبھ یی ازinternal carotid plexus 

 
    .را بھ آن میرساندیکجا شده و الیاف پاراسمپاتیک و سمپاتیک  pterygopalatine ganglionبا  pterygoid canalعصب 

  
1. Greater petrosal nerve:  

ب  geniculate ganglionاز  عص
facial  خامت  petrousدر ض

temporal bone  ک ھ و از ی ا گرفت منش
تھ و  تخوانی گذش ال اس دامی کان ھ ق در وج

petrous bone ود ارج میش پس . خ س
 internalبطرف قدام پیش رفتھ و از تحت 

carotid artery  وده وارد ور نم عب
ھ  روفی ک را  foramen lacerumغض

ود وده، میش ر نم ب . پ  greaterعص
petrosal   مپاتیک اف پاراس اوی الی ح
االتر از ابرای تمام غدو  oral fissureت ب

 :د از میباشد کھ عبارتن
 غدوات مخاطی جوف بینی 
 غدوات لعابیھ نصف علوی جوف دھن 
 غده اشکیھ در جوف اربیت 
ریان   ت ش ھ از تح ا  internal carotidزمانیک ذرد، ب ھ  deep petrosal nerveمیگ ده و ب ا ش  nerve of theیکج

pterygoid canal تبدیل میگردد.  
  

2. Deep petrosal nerve: 
اف   ھ از preganglionicالی وکی  ک ب ش د در  T1عص اف  superior cervical ganglionمیای ده و الی اینپس ش س

postganglionic  سمپاتیک کھ ازsuperior cervical ganglion  منشا میگیرند بنامinternal carotid nerve ا . دد میشوی
internal carotid nerve  در اطراف شریانInternal carotid  ک ام سمپاتیک را ساخت plexusی ھ ازان عصبی بن  deepھ ک

petrosal nerve د ون میباش ھ خ رای اوعی مپاتیک ب اف س اوی الی ھ و ح ا گرفت ب در . منش ن عص ا  middle cranial fossaای ب
greater petrosal nerve  یکجا شدهnerve of the pterygoid canal را میسازند. 

  
Pterygopalatine Ganglion 

 Nerve to pterygoid canal ام  در ی بن ده ی ھ در  pterygopalatine ganglionعق رار  pterygopalatine fossaک ق
 .دارد ساینپس میشود و الیاف آن از طریق شعبات این گانگلیون بھ نواحی مختلف رسانیده میشود

  ھ ذکور از جمل انگلیون م م 4گ ده پاراس دهعق رین عق ر، بزرگت ود در س وده و  پاتیک موج عباتب ام  یازان ش   ،orbital ،nasalبن
pharyngeal  وpalatine branches منشا میگیرند کھ الیاف اوتونومیک را در نواحی مختلف منتشر میسازند. 

  ق ک از طری اف اوتونومی دار الی ب  ganglionic branchesیکمق ھ  main trunkوارد  maxillaryعص ده و در نتیج آن ش
 . نیز پخش میشوند infraorbital nerveو  zygomatic ،posterior superior alveolarتوسط اعصاب 
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 ومدر تعصیب غده اشکیھ  اھمیت این الیاف اف اوتون رده شده و سپس در ضخامت  zygomaticتوسط عصب  است، چنانچھ الی ب

ھ غده اشکی. وارد شده بھ غده اشکیھ میرسند lacrimalعصب  ھ ھرنوع آفتیکھ در تمام طول مسیر الیاف پاراسمپاتیک آورده شده ب
ً بھ ازبین رفتن بینایی میانجامد dry eyeبوجود بیاید، میتواند سبب   .شود کھ بعدا

Maxillary Artery 
ً قسمت اعظم  pterygopalatine fossaدر  maxillaryقطعھ سوم شریان  ا ھ مجموع د ک داد شعبات منشا میگیرن وده و ازان یکتع ع ب واق

ھ ب دانھای االش ام دن ن و تم وف دھ قف ج ی، س وف بین دج عبات در اروای . اال را اروا میکنن ن ش رعالوه ای ا،  paranasal sinusب ھ
oropharynx  زمین جوف اربیت نیز سھم میگیرندو.  

 branchesشعبات یا 
1. Posterior superior alveolar artery: 

ا  ولر و ش maxillaدر سطح استخوان  alveolar foramenوارد  posterior superior alveolar nerveھمراه ب دانھای م ده و دن
  .را اروا میکند maxillary sinusپریمولر، بیره ھای شان و 

2. Infraorbital artery:  
ا  راه ب ا از  Infraorbital nerveھم یکج

ق  وارد  inferior orbital fissureطری
 Infraorbitalاربیت میشود کھ بعدازان در 

groove  و infraorbital canal  رار ق
االخره ا ھ ب ق گرفت  Infraorbitalز طری

foramen  طح ارج  maxillaدر س خ
ت . میشود وز در اربی زمانیکھ این شریان ھن

رای  ی ب ھ اول د ک وع شعبات میدھ است، دو ن
وده و  ت ب ل اربی اختمانھای داخ اروای س

ارت از   anterior superiorدومی عب
alveolar arteries  ھ ھ بالنوب ا شد ک میب

دانھای  و  incisorو  canineدن
maxillary sinus را اروا میکند.  

3. Greater palatine artery: 
د lesser palatine branchبنام یک شعبھ بعد از منشا بطرف سفلی در داخل پالتین کانال سیر میکند و در ھمانجا  ھ  ازان نشئت میکن ک

ق  تھ و  lesser palatine foramenاز طری د soft palateگذش د ازان . را اروا میکن ق  greater palatine arteryبع از طری
greater palatine foramen  گذشتھ وhard palate این شریان در سقف جوف دھن پیش رفتھ و از طریق . را اروا میکندincisive 

fossa  واردincisive canal  شده و قسمتی ازnasal septum  اروا میکندنیز را.  
4. Pharyngeal branch: 

ق  ا  palatovaginal canalاز طری ر استاخی  nasopharynxگذشتھ و قسمتھای مختلف را در  pharyngeal nerveھمراه ب و نفی
  .اروا میکند

5. Sphenopalatine artery: 
ایی شریان  ق  maxillaryشعبھ نھ وده و از طری ھمراه  sphenopalatine foramenب

انسی جوف گذشتھ و شعبات مختلف برای اروای جدار وحشی و جدار  nasal nervesبا 
  . میدھد paranasal sinusesبینی، و 

6. Artery of pterygoid canal: 
ً وارد  ا ور از  pterygoid canalخلف د از عب ده و بع خامت ش ھ در ض روفی ک غض

foramen lacerum  قرار دارد، مخاطnasopharynx را اروا میکند. 
 Veinsاورده یا 

م سیر شعبات شریان  ام و ھ م ن ھ  maxillaryورید ھای ھ اره ب  pterygopalatineدوب
fossa  آمده و با ھمدیگر یکجا شده از طریقpterygomaxillary fissure  عبور کرده

  . میریزند pterygoid plexus of veinsمیشوند و درانجا بھ  infratemporal fossaوارد 
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THE NECK 

د ھ وصل میکن ھ تن ھ سر را ب د،   .گردن عبارت از ساختمان تیوب مانندی است ک رار دارن ھ در ضخامت آن ق ارتمنتی ک ار کامپ حدود آن و چھ
ً معرفی شده است دامی و . میشوندتمام این کامپارتمنتھا توسط طبقات مخصوص صفاقی احاطھ . قبال ث ق دو مثل ھ گردن را ب برای آسانی مطالع
  .خلفی تقسیم کرده اند

 Cervical Fasciaصفاق هاي گردن 
 Superficial fascia حاوی یک شیت عضلی بنام  در گردنplatysma مطالعھ گردیده است ً  . میباشد کھ قبال
  عمیقتر ازsuperficial fascia  صفاق عمیقھ یاdeep fascia این طبقات . قرار دارد کھ از چند طبقھ مختلف تشکیل شده است

 :عبارتند از
A. Investing layer : 

ھ مکمبشکل یک آستینچھ گردن را تمام ساختمانھای کھ  ً ب ا ارتکاز کرده  spine of C7و  Ligamentum Nuchaeل احاطھ کرده و خلف
اھم یکجا شده و سقف . بدو صفحھ تقسیم میشود trapeziusعضلھ و برای غالف کردن  اره ب  posteriorسپس ھردو صفحھ صفاقی دوب

triangle دو صفحھ جدا شده و عضلھ . را میسازند د sternocleidomastoideusبعد ازان دوباره ب داز یکجا شدن . را غالف میکنن بع
د investing layerصفحات،  دغم میگردن دام . دو طرف راست و چپ در سر خط متوسط باھمدیگر م عضالت  investing fasciaدر ق

Infrahyoid این صفاق. را نیز غالف میکند: 
  

  در علوی باالیexternal occipital protuberance  وsuperior nuchal line؛ 
  در وحشی باالیmastoid process  وzygomatic arch؛ 
  و در سفلی باالیspine of scapula ،acromion ،clavicle  وmanubrium of sternum ارتکاز میکند. 

 
B.  Prevertebral layer: 

  ھ ی شکل میباشد ک رات و عضالت مجاوریک صفاق استوانھ ی را احاطھ کرده است اطراف ستون فق ن عضالت. آن د از  ای عبارتن
prevertebral muscles ،anterior, middle & posterior scalene muscles ا  deep، و عضالت عمیقھ ظھری ی
muscles of the back. 

  این صفاق زمانیکھ باالیtransverse processes  ال صفاقیفقرات ارتکاز میکند، بدو طبقھ تقسیم شده ودی شکل  یک کان عم
 .بوده از قاعده قحف تا بھ صدر امتداد دارد losse connective tissueرا میسازد کھ حاوی 

  در قسمت سفلی گردنprevertebral fascia  دا کرده و اطراف داد پی دامی وحشی امت و شریان  brachial plexusبطرف ق
subclavian  را احاطھ میکند کھ این امتداد یافتھ صفاقی بنامaxillary sheath یاد میگردد .  

 
C. Pretracheal layer : 

د رده ان ھ ک د را احاط ده تایرای ری و غ زن، م ھ ش ت ک فاقھایی اس داد ص وع یکتع ارت از مجم ام  Pretracheal layer. عب ف بن در خل
buccopharyngeal fascia اد میشود ا   Buccophayngeal fascia.ی وم thoracic cavityاز قاعده قحف ت داد داشتھ بلع و  امت

  .جدا میکند prevertebral layerمری را از 
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D. Carotid sheath : 

  . را احاطھ میکند vagus nerveو  common carotid artery ،internal jugular veinعبارت از یک استوانھ صفاقی است کھ 
 Fascial Compartments of the Neckکامپارتمنتھای صفاقی یا 

ً بھ    :قی تقسیم میشود کھ عبارتند ازکامپارتمنت صفا 4گردن توسط صفاقھای نامبرده عمودا
ھ توسط  .1 ی است ک ارت از ساحھ ی رد، عب ر میگی ز در ب ت دیگر را نی ھ سھ کامپارتمن ت ک رین کامپارتمن  investing layerبزرگت

 .احاطھ شده است
2. vertebral compartment   عبارت از ساحھ یی است کھ توسطprevertebral fascia احاطھ شده است. 
3. visceral compartment  عبارت از ساحھ یی است کھ توسطpretracheal layer احاطھ شده است. 
4. vascular compartment  عبارت از ساحھ ای است کھ توسطcarotid sheath ق  -یا پاکت وعایی  ساختھ شده وعصبی عن

 . با سھم گرفتن دیگر طبقات صفاقی کھ در باال نام گرفتھ شد، تحدید میشود
  

Fascial Spaces 
ھ فوا ً . را بسازند mediastinumصل میان طبقات مختلف صفاقھای گردن، ممکن یک زمینھ مساعد برای انتشار انتانات از گردن ب ا مجموع

  :سھ مسافھ در گردن وجود دارد کھ عبارتند از
1. Pretracheal space  کھ بینinvesting layer  وpretracheal fascia ات گردن از طریق این مسافھ انتان. بوجود میاید

 .انتشار کنند superior mediastinumمیتوانند بھ قسمت قدامی 
2. Retropharyngeal space  ین ھ ب د prevertebral fasciaو  buccopharyngeal fasciaک ق . بوجود میای از طری

 .انتشار کنند posterior mediastinumاین مسافھ انتانات گردن میتوانند بھ قسمتھای علوی 
3. Third space ومی در ضخامت ی ی و  prevertebral layerا مسافھ س رات رقب م فق دامی جس ھ وجوه ق  transverseک

process بدو صفحھ  تقسیم شده و کانالی را تحدید میکنند کھ از قاعده قحف . ھای شانرا میپوشاند، موجود میباشد ً این صفاق عمودا
 . و حجاب حاجز امتداد دارد posterior mediastinumتا 

Superficial venous drainage 
  .صورت میگیرد anterior jugular veinو  external jugularتوسط دو ورید عمده بنام 

 External jugular vein  ا شدن ا  posterior auricular veinاز یکج ھ  retromandibular veinب در خلف زاوی
mandible ساختھ میشود . 

 
 Retromandibular vein  از یکجا شدنsuperficial temporal vein  ا د  maxillary veinب در ضخامت غده پروتی

یکجا شده و وریدی  facial veinمیرسد بدو بخش تقسیم میشود کھ بخش قدامی آن با  mandibleزمانیکھ بھ زاویھ . ساختھ میشود
ھ  common facial veinرا بنام  ا میری internal jugular veinمیسازد کھ این ورید آخری ب ی آن ب زد؛ در حالیکھ بخش خلف

post. auricular vein  د ده و وری ازد external jugularیکجا ش د . را میس در سطح عضلھ   external jugularوری
sternocleidomastoideus  ده و ایین ش ل پ ورت مای تخوان بص االتر از اس ردن ب فلی گ مت س ھ  clavicleدر قس ب

subclavian vein میریزند.   
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 ھ ھایی کھ بورید ریزابexternal jugular میریزند عبارتند از : 

 

1. Post. external jugular vein 
2. Transverse cervical vein 
3. Suprascapular vein 

 Anterior jugular vein  االتر از استخوان رار داشتھ و ب دو طرف خط متوسط ق عبارت از دو وریدی اند کھ در قدام گردن ب
hyoid دیگر یکجا م ھ . یشوندباھم ا در سفلی ب د ھ ن وری د subclavian veinای د ھای . میریزن ً وری را  anterior jugularاکث

االتر از  مت ب پ در قس ت و چ ام  suprasternal notchراس ھ بن ند ک تھ باش اطی میداش ل ارتب ک چین دیگر ی ا ھم  jugularب
venous arch یاد میگردد. 

  
Anterior Triangle of the Neck  دامی گردنیا مثلث ق  

  
    :مثلث کوچک میباشد کھ عبارتند از 4مثلث قدامی حاوی 

1. Submandibular triangle  کھ توسط کنار سفلیmandible بطن ھای قدامی و خلفی عضلھ ،digasteric تحدید میگردد. 
2. Submental triangle  توسط استخوانhyoid بطن قدامی عضلھ ،digasteric و خط متوسط بدن تحدید میگردد. 
3. Muscular triangle  تخوان ط اس لھ hyoidتوس وی عض ن عل دامی  omohyoid، بط ار ق و کن

sternocleidomastoideusو خط متوسط بدن تحدید میگردد ،. 
4. Carotid triangle  توسط بطن علوی عضلھOmohyoid عضلھ ،stylohyoid  ی عضلھ ار digastericو بطن خلف ، و کن

 .تحدید میگردد sternocleidomastoideusقدامی عضلھ 
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  عضالت مثلث قدامی گردن

ردن  دامی گ ث ق التیکھ در مثل عض
تخوان  ھ اس ر ب د، نظ ده ان ع ش واق

hyoid  یم ل تقس دوگروپ ذی ب
  :میگردند
A. Suprahyoid 

muscles  ا ی
االتر از  التیکھ ب عض

تخوان  رار  hyoidاس ق
 .دارند

B. Infrahyoid 
muscles  ا ی

ایینتر از  التیکھ پ عض
تخوان  رار  hyoidاس ق

 . دارند
  

A. Suprahyoid 
Muscles: 

ند  ی میباش ار عضلھ ی ارت از چ عب
ھ در ث ھای   ک  submentalمثل

قرار داشتھ  submandibularو 
تخوان و  ا  hyoidاس ا  mandibleرا ب اط داده  skullوی تخوان ارتب ردن اس د ک بب بلن ا  hyoidس دن ی ل بلعی رای فع ام اج در ھنگ

swallowing میشوند.  
1. Stylohyoid  ازstyloid process  استخوانtemporal  االی جسم استخوان ھ و ب د hyoidمنشا گرفت ط . ارتکاز میکن توس

 .تعصیب میشود VIIزوج 
2. Digasteric  دارای دو بطن میباشد کھ توسط یکintermediate tendon د اط دارن از وجھ انسی  بطن خلفی. باھمدیگر ارتب

mastoid process  از  بطن قدامیوdigasteric fossa  در وجھ داخلی قسمت سفلی جسمmandible  ھ و ھردو منشا گرفت
ا  ر مرکزی ی ان وت االی استخوان  intermediate tendonتوسط ھم د hyoidب ن عضلھ در صورت تقلص   .ارتکاز میکنن ای

می این عضلھ توسط عصب بطن قدا. را بطرف پایان کش کند mandibleرا بطرف باال ویا ھم استخوان  hyoidمیتواند استخوان 
 .تعصیب میگردد facialترای جمینل و بطن خلفی آن توسط عصب 

3. Mylohyoid  دامی االتر از بطن ق ھ ب ت ک ی اس پ  digastericعضلھ ی ت و چ ردو عضلھ راس تھ و ھ رار داش  mylohyoidق
د mylohyoid rapheتوسط یک وتر مشترک بنام  ین جوف دھن را ساختھ ان اھم یکجا شده زم ن عضلھ از ا. ب  mylohyoidی
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line  در استخوانmandible  منشا گرفتھ و باالی استخوانhyoid د کردن . ارتکاز میکند این عضلھ در صورت تقلص سبب بلن

 .توسط عصب ترای جمینل تعصیب شده است. و ھمچنان تقویت و بلند کردن جوف دھن میگردد hyoidاستخوان 
4. Geniohyoid االتر از ک ب لھ باری ک عض لھ  ی ی عض مت انس ردو  mylohyoidقس تھ و ھ ت داش رف موقعی ردو ط در ھ

geniohyoid دن دو طرف خط متوسط ب د راست وچپ ب رار دارن م ق ن عضالت. در جوار ھ  inferior mental spineاز  ای
تخوان  تخوان  mandibleاس االی اس ھ و ب ا گرفت د hyoidمنش از میکنن تخوان . ارتک ھ اس د ک ص میتوانن ورت تقل را  hyoidدر ص

ا  د mandibleبطرف قدام کش کرده وی ی از . را بطرف داخل کش کنن ن عضلھ توسط شاخھ ی ھ توسط زوج  C1ای آورده  XIIک

 .میشود، تعصیب گردیده است
   

  
B. Infrahyoid Muscles: 
  

ھ در  ی میباشند ک ارت از چار عضلھ ی رار داشتھ و استخوان  muscular triangleعب ا ساختمانھای hyoidق اط  را ب ر ازان ارتب سفلی ت
 strap muscles of theاین عضالت شکل فیتھ مانند داشتھ بنام . میدھند، و در صورت تقلص سبب کش کردن آن بطرف پایین میشوند

neck نیز یاد میشوند.  
  

1. Sternohyoid  ی مفصل ھ خلف تخوان  sternoclavicularاز وج م اس االی جس ھ و ب ا گرفت د hyoidمنش از میکن ط تو. ارتک س
 .تعصیب شده اند ansa cervicalisشعبات 

2. Omohyoid  ا ر مرکزی ی ھ توسط یک وت د intermediate tendonاز دو بطن ساختھ شده است ک م وصل شده ان بطن . بھ
ر مرکزی نشئت بطن علوی در حالیکھ . منشا گرفتھ و در وتر مرکزی ختم میگردد scapulaعضلھ از کنار علوی  سفلی آن از وت
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ا د hyoidالی استخوان کرده و ب ر مرکزی. ارتکاز میکن ت انسی  وت ارتکاز  clavicleتوسط یک رشتھ صفاقی در نزدیکی نھای

 .تعصیب میگردد ansa cervicalاین عضلھ توسط شعبات . میکند
3. Thyrohyoid  رار داشتھ و از اال ق ھ در  oblique lineدر عمق دو عضلھ ب د موجود است، منشا غضروف  laminaک تایرای

ا زوج  C1توسط رشتھ ھای . ارتکاز میکند hyoidو جسم استخوان  greater hornدر  گرفتھ  ھ ب آورده میشود، تعصیب  XIIک
 .میگردد

4. Sternothyroid  در عمقsternohyoid  ی االی  manubrium sterniقرار داشتھ از وجھ خلف ھ و ب  obliqueمنشا گرفت
line  درlamina thyroidea ن عضلھ نیز توسط شعبات ای. ارتکاز میکندansa cervical تعصیب میشود. 
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  مثلث قدامی گردن خون در اوعیه 
ث شریان  ن مثل و  common carotidازی

عبات  ردو ش و  Internal carotidھ
external carotid د ن . آن میگذرن ای

اختمانھای  ام س وولیت اروای تم رایین مس ش
  . را بعھده دارند head & neckموجود در 

ود سیس ردن موج ث گ ن مثل ھ دری دی ک تم وری
ارت از   internal jugular veinاست، عب

ھ و ریزابھ ھای آن میباشد، کھ مسوولیت تخلی
ام ساختمانھای موجود در دی تم  head وری

& neck را بعھده دارند.  
Carotid System 

 Common carotids: 
  ت از رف راس در ط

brachiocephalic trunk  و
پ مستقیم وس در طرف چ ً از ق ا

گرفتھ و ھردو بطرف منشا ابھر 
 .باال در گردن سیر میکنند

   ود یر خ ول س ر در ط ی ت وحش
ری زن و م خامت از ش ، در ض

carotid sheath قرار دارند . 
   برای ساختمانھای مجاور نمیدھد کدام شعبھاین شریان ھنگام عبور از گردن. 
   ریان ر ش د ھ روف تایرای وی غض ار عل ی کن ام  common carotidدر نزدیک ویش بن ایی خ عبھ نھ دو ش و   externalب

internal carotids آن در  تشعب قسمت علوی خود شریان و .تقسیم میگرددcarotid triangle گردن واقع میباشد. 
  شریانinternal carotid  ھ از ام  common carotidدر قسمتی ک ھ بن د، یک توسع نارمل دارد ک  carotidنشئت میکن

sinus این محل حاوی آخذاتی میباشد کھ توسط شعبات زوج . د میگرددیاIX  ت تحوالت فشار خون تعصیب شده و مسوول ثب
 .میباشند

  در محلbifurcation  ام ھ بن ز موجود است ک اوی نی ا تشعب، یک مجموعھ دیگری از آخذات کیمی اد  carotid bodyی ی
ً غلظت اکسیجن در  تعصیب شده Xو  IXاین ساختمان توسط شعبات زوج . میگردد اوی، خصوصا ت تحوالت کیمی و مسوول ثب

 .خون میباشد
 

 Internal Carotid Arteries:   
 د ال وارد  بع د کان ق کروتی ھ از طری ف رفت ده قح رف قاع ا بط از منش

میشود و در گردن کدام شعبھ  petrous temporal boneضخامت 
 .نمیدھد

 .ت و خود  شعبات این شریان نیم کره ھای دماغی، محتویات جوف اربی
 .کره چشم و پیشانی را اروا میکنند

  
 External Carotid Arteries  :  

 :شعبھ در گردن میدھد کھ عبارتند از 8بعد از منشا 
1. Superior thyroid artery-  رده و ئت ک ریان نش دامی ش ھ ق از وج

 .بطرف قدام و سفلی سیر کرده در قطب علوی غده تایراید میرسد
2. Ascending pharyngeal artery-  عبھ وچکترین ش رف  ext. carotidک د و بط ئت میکن ی آن نش ھ خلف وده از وج ب

pharynx میرود. 
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3. Lingual artery-  از وجھ قدامی شریان در سویھ استخوانhyoid نشئت کرده و بطرف عضالت زبان میرود. 
4. Facial artery-  از وجھ قدامی نشئت کرده و از تحت عضلھstylohyoid وان و استخmandible ار االخره از کن  گذشتھ و ب

 .در سطح خارج شده و وارد صورت میشود Masseterقدامتر از عضلھ  mandible سفلی
5. Occipital artery-  ق رده و در عم ئت ک ی نش ھ خلف لھ  occipital bellyاز وج رده و  Occipitofrontalisعض یر ک س

 .سطحی میشود scalpدرقسمت خلفی 
6. Post. auricular artery- یک شعبھ کوچک بوده کھ از وجھ خلفی نشئت کرده بطرف خلف و علوی سیر میکند. 
7. Superficial temporal artery-  یکی از دو شعبھ نھایی شریانext.carotid  ق منشا  mandibleمیباشد کھ در سویھ عن

اال سیر کرده و زمانیکھ از استخوان  دام گوش بطرف ب ھ و در ق االت zygomaticگرفت ود ب ی خ دامی و خلف ھ شعبات ق رود، ب ر می
 .تقسیم میگردد

8. Maxillary artery-  رین شاخھ شریان ایی و بزرگت رده و  ext.carotidشعبھ نھ د نشئت ک ھ در ضخامت غده پروتی میباشد ک
  .میشود pterygopalatine fossaشده و ازانجا وارد  infratemporal fossaوارد 

Veins  یا اورده    
  دی ورت و بعضی skullخون وری طحی ص متھای س اغ، قس ، دم

ھ  internal jugular veinقسمتھای گردن در  تخلیھ میشود ک
ھ  داد یافت ارت از امت د sigmoid sinusعب مت . میباش در قس

یاد  superior jugular bulbاول این ورید کھ متوسع بوده بنام 
ام  اغی بن  inferior petrosalمیشود، یک ساینس دیگر دم

sinus تخلیھ میگردد . 
  کل د از تش ب  internal jugular veinبع ا عص راه ب ھم

وس،  ق  accessoryو   Glossopharyngealواگ از طری
foramen jugular در ضخامت  از قحف خارج شدهcarotid 

sheath در گردن قرار میگیرد. 
 Internal jugular vein  د ا وری عین طرف  subclavianب

ده و  ا ش انطرف  brachiocephalic veinیکج را ھم
 .میسازند

  ریزابھ ھایInternal jugular vein ارت  در تمام طول آن عب
،  facial، lingual اورده  ،inferior petrosal sinusاز 

pharyngeal، occipital، superior thyroid وmiddle thyroid  میباشند. 
Nerves in the anterior triangle 

 ازواج ھفتم، نھم، دھم، یازدھم و دوازدھم: لث قدامی عبارتند ازاعصاب قحفی موجود در مث. 
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  اعصاب شوکی موجود عبارتند ازtransverse cervical nerve  و جذور علوی و سفلیansa cervicalis. 

 Facial nerve یا زوج ھفتم قحفی-  
ھ stylomastoid foramenبعداز خارج شدن از طریق  ی عضلھ  در مثلث قدامی گردن قرار گرفت رای بطن خلف و شعبات عصبی ب

digasteric  وstylohyoid میدھد. 
 Glossopharyngeal nerve یا زوج نھم قحفی-  

ق  ھ از طری ھ و  foramen jugularزمانیک رار گرفت ردن ق دامی گ ث ق ود، در مثل ارج میش لھ خ رای عض ی ب عبھ حرک ک ش ی
stylopharyngeus  داده و ھمچنان شعبات حسی برایcarotid sinus  وpharynx میدھد. 

 Vagus nerve یا زوج دھم قحفی-  
د از خارج شدن از  ھ  carotid sheathوارد  jugular foramenبع دامی گردن یک شعبھ حرکی ب ث ق ور از مثل شده و حین عب

pharynx و یک شعبھ برای ،carotid body  داده ھمچنان عصبsuperior laryngeal نیز درھمینجا ازان نشئت می ً دا کند کھ بع
نیز  cardiac branchممکن یک شعبھ بنام . تقسیم میگردد external laryngeal nervesو   internal laryngealبدو شعبھ 

 .در مثلث قدامی از عصب واگوس منشا بگیرد
 Accessory nerve یا زوج یازدھم قحفی-  

دن از  ارج ش د از خ ده  foramen jugularبع ایین ش دامی پ ث ق لھ  در مثل دامی عض ار ق  sternocleidomastoideusو در کن
 .این عصب در مثلث قدامی کدام شعبھ نمیدھد. دوباره ناپدید میشود

 Hypoglossal nerve یا زوج دوازدھم قحفی- 
ق   د  hypoglossal canalاز طری دام شعبھ نمیدھ دامی گردن میرسد، ک ث ق ان از قحف خارج شده و زمانیکھ در مثل و بطرف زب

 .عضالت آنرا تعصیب میکند رفتھپیش
 Transverse cervical nerve-  

ی عضلھ  cervical plexusیک شعبھ از  ار خلف ت کن ھ از تح وده ک دامی  sternocleidomastoideusب ث ق ده در مثل خارج ش
 .این عصب حسیت جلد ناحیھ را تامین میکند. گردن قرار میگیرد

 Ansa cervicalis-    
 ھ عص ک حلق ارت از ی بی عب

اب  ھ از اعص ت ک  C1-C3اس
عبات آن  ده و ش اختھ ش س
ردن را  دامی گ ث ق الت مثل عض

 . تعصیب میکنند
  ب ھ عص زمانیک

hypoglossal  از قحف خارج
ب  عبھ از عص ک ش ا ی ود ب میش

C1  یکجا شده و بھ سیر خویش
د ھ میدھ دام ادام رف ق در . بط

اف  داد از الی ال یکتع ھمینح
cervical  دوباره ازان جدا شده

ھ و بط رف سفلی پایین میشوند ک
 superiorھمین الیاف را بنام 

root of ansa cervical 
د اد میکنن ن . ی عبات آن بط ش

وی  متھای omohyoidعل ، قس
 sternohyoidعلوی عضالت 

را تعصیب  sternothyroidو 
 .میکنند

  برای تکمیل این حلقھ یک شعبھ
اف عصبی  cervical plexusمخصوص از  ھ حاوی الی ام  C3و  C2ک ھ بن د ک  inferior root ofمیباشد، نشئت میکن
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ansa cervical اد میشود ا . ی ن شعبھ ب ھ بطن سفلی  superior rootای د ک داد شعباتی میدھ یکجا شده و در ھمینجا یکتع

omohyoid و قسمتھای سفلی عضالت ،sternohyoid  وsternothyroid را تعصیب میکنند. 
  

  غدوات تایراید و پاراتایراید
 عبارت از غدوات اندوکراینی بوده و در قدام گردن قرار دارند . 
  ً وال د کوچک و معم ا غدوات پاراتایرای رار دارد؛ ام دن ق غده تایراید دارای دو لوب بوده و یک غده طاق میباشد کھ در خط متوسط ب

 .چار عدد بوده و در وجھ خلفی غده تایراید قرار دارند
  

Posterior triangle of the neck یا مثلث خلفی گردن  
  درقدام توسط کنار خلفیsternocleidomastoideus  و در خلف توسط کنار قدامیtrapezius تحدید شده است. 
  تخوان ط اس ث متوس ط ثل ده آن توس تخوان clavicleقاع متی از اس ط قس ف  occipital، و ذروه آن توس ھ در خل  mastoidک

process قرار دارد، ساختھ میشود. 
  سقفpost. triangle  توسطinvesting layer پوشانیده شده است. 
  زمینpost. triangle  توسطprevertebral layer  ،صفاق عمیقھ گردن فرش گردیده کھ از علوی بھ سفلی در تحت این صفاق

 :عضالت ذیل قرار دارند
 

1. Splenius capitis 
2. Levator scapulae 
3. Posterior, middle, and anterior scalene muscles 

  عضالت مثلث خلفی گردن
اختن  الت در س ادی از عض داد زی تع

ین ھم  زم ی س ث خلف ای مثل ار ھ و کن
    :دارند
  لھ ھ عض ن جمل ی ازی یک

omohyoid  میباشد کھ بطن
ا  د از منش لھ بع ن عض فلی ای س

رفتن از  در  scapulaگ
رار  ی ق ث خلف قسمت سفلی مثل

ط  ھ و توس  investingگرفت
layer د ده میباش الف ش  .غ

ت  لھ در تح پس عض س

sternocleidomastoideus  ع شده و دامی گردن واق ث ق اره ظاھر میگردد، در مثل دامی آن دوب واقع شده و زمانیکھ از کنار ق
 .بنام بطن علوی آن یاد میگردد omohyoidاین قسمت عضلھ 

  مثلث خلفی گردن توسطinferior belly of omohyoid  ث بزرگتر کھ در علوی قرار دارد بنام مثل. بدو مثلث دیگر تقسیم میشود
occipital triangle و مثلث کوچکتر کھ در سفلی قرار دارد بنام ،subclavian triangle یاد میگردد. 
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Blood Vessels  یا اوعیه خون در مثلث خلفی گردن  
External jugular vein:  

میشود و در قسمت سفلی آن  posterior triangleرد وا  sternocleidomastoideusاین ورید بعد از عبور از سطح عضلھ 
investing layer  را سوراخ نموده بھ وریدsubclavian ریزابھ ھایی کھ در مثلث خلفی گردن بھ . میریزدexternal jugular vein  

  :تخلیھ میشوند، عبارتند از
1. Transverse cervical vein 

2. Suprascapular vein 
3. Anterior  jugular vein 



 

333 
 

 

 
 

Subclavian artery و شعبات آن:  
 شریان  قطعھ سومsubclavia  ھاز قاعده مثلث خلفی گردن عبور نموده و بزرگترین شریان   posterior triangleدر  ی است ک

 .وجود دارد
  ام ریان بن ک ش وم  dorsal scapular arteryی ھ س ن از قطع وی   subclavianممک ھ عل رف زاوی ھ بط رد، ک ا بگی منش

scapula  پایین شده و در طول کنار انسی این استخوان در عمق عضالتrhomboid  سیر میکند. 
  دو شریان کوچک دیگر بنامھایtransverse cervical artery   وsuprascapular artery  نیز از قاعده مثلث خلفی گردن

 .نشئت میکند subclavianقطعھ اول شریان بوده کھ بالنوبھ از  thyrocervical trunkعبور میکنند کھ ھردو شاخھ ھایی از 
 Transverse cervical artery  بعد از منشا از قاعده مثلث خلفی گردن عبور نموده در عمق عضلھtrapezius  وارد

 .میشود
 Suprascapular artery  بعد از منشا از پایینترین قسمت مثلث خلفی گردن عبور نموده و بطرف استخوانscapula  نزول

 .میکند
  :اورده 
 Subclavian vein  کھ امتداد یافتھvein  axillary   ی گردن میباشد از کنار وحشی ضلع اول شروع شده و از قاعده مثلث خلف

د ور میکن ل . عب ی مفص پس در نزدیک ا  sternoclavicularس ده و  internal jugular veinب ا ش رف یکج ان ط ھم
brachiocephalic vein را میسازد. 

 Transverse cervical vein  وsuprascapular vein   ا در ھم ھ ھ ث ریزاب وده و بحی م سیر شرایین خود ب ام و ھ ن
external jugular vein تخلیھ میشوند. 
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  اعصاب در مثلث خلفی گردن
ھ در  رار  posterior triangleاعصابی ک ق

 :داشتھ ویا ازان میگذرند، عبارتند از
  

A. Accessory nerve 
B.  شعبات cervical plexus 
C. Component از  ھاییbrachial 

plexus  و شعبات آن 
  
A. Accessory nerve 

ق  از  foramen jugularاین عصب از طری
ً در   anterior triangleقحف خارج شده اوال

لھ  خامت عض پس در ض ھ و س رار گرفت ق
sternocleidomastoideus  وده یر نم س

ن . آنرا تعصیب میکند ی ای زمانیکھ از کنار خلف
اره ظاھر میشود، در  عضلھ  posteriorدوب

triangle  لھ ق عض ده و وارد عم ع ش واق
trapezius میشود و آنرا نیز تعصیب میکند.  

  
B. Cervical plexus 

  ازanterior ramus  ھای اعصاب شوکیC1-C4 زمین  در ضخامت عضالتposterior triangle ساختھ میشود. 
  این ضفیره یاplexus  د( شعبات سطحیو ) ی تعصیب عضالتبرا( شعبات عمیقدارای رای تعصیب جل دی . میباشد) ب شعبات جل

 .قابل دید میباشند posterior triangleظاھر شده و ھمھ در  sternocleidomastoideusآن از کنار خلفی عضلھ 
  

 musclular branchesشعبات عضلی یا 
1. Phrenic nerve-  ا حجاب ح افراگم ی ده داردمسوولیت تعصیب حسی و حرکی دی ن عصب از . اجز را بعھ  anterior ramiای

 .بطرف صدر پایین میشودمثل چنگک دور خورده  anterior scaleneساختھ شده و بدور کنار وحشی عضلھ  C3-C5اعصاب 
دد از  .2 عبات متع الت  cervical plexusش ھ و عض ا گرفت ی prevertebralمنش الت جنب د و عض ردن را تعصیب میکنن ن . گ ای

 : ارتند ازعضالت عب
 

a( Rectus capitis anterior 
b( Rectus capitis lateralis 
c( Longus colli 
d( Longus capitis 

  
3. Cervical plexus  ان در تشکل  superior & inferior rootsھمچن

of ansa cervicalis  ھ عصبی از ن حلق  anteriorسھم میگیرد کھ ای
ramus  ھای اعصابC1-C3  اختھ شده و    Infrahyoid سھ عضلھس

 .را تعصیب میکند
  

 cutaneous branchesشعبات جلدي یا 
1. Lesser occipital nerve-  از عصبC2  ی ار خلف رود sternocleidomastoideusنشئت کرده و در طول کن اال می . ب

 .را در خلف گوش تعصیب میکند scalpاین عصب جلد گردن و 
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2. Greater auricular nerve-  ازC2  وC3 طح نشئت کرده در سsternocleidomastoid رود اال می ن . تا قاعده گوش ب ای

 .را تعصیب میکند mastoid area، گوش، و parotid regionعصب جلد 
3. Transverse cervical nerve-  ازC2  وC3 دامی گردن را  نشئت کرده بشکل افقی د قسمتھای وحشی و ق سیر کرده و جل

 .تعصیب میکند
4. Supraclavicular nerves- ی از اعصاب میباشند کھ از گروپC3  وC4  ور بطرف سفلی سیر کرده د از ظھ نشئت کرده بع

 .جلد نواحی شانھ را تا ضلع دوم تعصیب میکنند

  
C. Brachial plexus   

  ازanterior ramus  ای ود T1و  C5-C8ھ اختھ میش ایی . س اخھ ھ ش
ن  دیگر یکجا شده  ramusازی ھ و باھم ا منشا گرفت ا جذور را  rootsھ ی

ین می ھ در ب ع  middle scalene musclesو  anteriorسازند ک واق
 . شده اند

  دیگر یکجا د، باھم ور میکنن ذکر ظھ زمانیکھ جذور از بین دو عضلھ فوق ال
ده و  ای  componentش ری از ھ ام  brachial plexusدیگ ھ بن را ک

trunks د، میسازندنیاد میشو .Trunk  د از نسھ عدد میباشھا ھ عبارتن د ک
upper, middle & lower trunks .Trunk  ھا از قاعدهposterior 

triangle عبور میکنند. 
  دد  posterior triangle ofممکن در  brachial plexusشعبات متع

the neck  وانیم ھ میت ھ از جمل د باشند ک ل دی  dorsal scapularقاب
nerve، long thoracic nerve  ، nerve to subclavius  وsuprascapular nerve را نام ببریم. 

  
Root of the Neck یا جذر عنق  

  توسط کنار علوی قدام جذر گردن عبارت از قسمتی است کھ درmanubrium sterni  و کنار علویclavicle؛ 
  توسط کنار علوی فقره  خلفو درT1  و کنار علویscapula  تا بھcoracoids process آن تحدید میگردد. 
 تمانھایی میباشد کھ از گردن وارد صدر یا این قسمت حاوی ساخupper limb میشوند. 
  پلورای رقبی یاcervical part of the parietal pleura  کھ بنام گنبد پلورا یاcupula  نیز یاد میشود، حاوی قسمتapical 

 .لوب علوی ریھ بوده و در جذر گردن قرار دارد
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Blood vessels in root of the neck 

Subclavian arteries  
 

  .دصدر خارج شده وارد جذر گردن میشواین شریان در ھر دو طرف بعد از منشا از 
  

 Right subclavian artery  ازbrachiocephalic trunk  وی وحشی سیر کرده در جذر گردن ھ بطرف عل منشا گرفت
ام عبور کرده و زمانیکھ از کن anterior scalene muscleوارد میشود و از عقب   axillaryار وحشی ضلع اول میگذرد، بن

artery یاد میگردد. 
 Left subclavian artery از قوس ابھر منشا گرفتھ و متباقی سیر آن مانند شریان طرف راست میباشد. 
  شریانsubclavian  در ھردو طرف، توسط عضلھanterior scalene  تقسیم میشود سھ قطعھبھ: 

 ؛anterior scaleneنسی عضلھ قطعھ اول از منشا الی کنار ا .1
 ؛anterior scalenقطعھ دوم در عقب عضلھ  .2
 .تا کنار وحشی ضلع اول ادامھ دارد anterior scaleneعضلھ  کنار وحشی و قطعھ سوم از .3

 

  شعبات شریانتمام subclavian این شعبات عبارتند از. از قطعھ اول آن منشا میگیرند:   
a( Vertebral artery 
b( Thyrocervical trunk 
c( Internal thoracic artery 
d( Costocervical trunk  
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a( Vertebral artery 
  

 C1تا  C6فقرات رقبی   foramen transversariumوارد جذر عنق شده ودر  subclavian arteryبعد از منشا گرفتن از قطعھ اول 
 .میشود posterior cranial fossaوارد  foramen magnumبطرف باال سیر کرده سپس از طریق 

 
b( Thyrocervical trunk 

  :بالنوبھ بھ سھ شاخھ دیگر تقسیم میشود کھ عبارتند از subclavian arteryبعد از منشا گرفتن از قطعھ اول 
1. Inferior thyroid artery- رد د میرسد و در اروای غده سھم میگی ی غده تایرای وی سیر کرده در وجھ خلف ن . بطرف عل ازی

دامی عضالت   ascending cervical arteryام شریان یک شاخھ مھم بن ھ در وجھ ق د ک سیر  prevertebralنشئت میکن
 .نیز میفرستد spinal cordبرای اروای ھمچنان  یکتعداد شاخھ ھا .کرده آنھا را اروا میکند

2. Transverse cervical artery-  د و وارد ور میکن ردن عب ی گ ث خلف ده مثل ا از قاع د از منش ریان بع ن ش لھ ای ق عض عم
trapezius  ی در عمق ھ اول ق تقسیم میشود، ک دو شعبھ سطحی و عمی ار انسی  trapeziusشده درانجا ب و دومی در طول کن

scapula بھ سیر خود ادامھ میدھد. 
3. Suprascapular artery-  وی ار عل ھ در کن  supraspinous fossaازانجا وارد و میرسد،    scapulaبطرف خلف رفت

 .میشود
 

  
c( Internal thoracic artery 

 
دام  جوف  وارد subclavian arteryقسمت سفلی بعد از منشا گرفتن از   transverse thoracisصدر شده در خلف اضالع و در ق

muscle سیر کرده بھ شعبات مختلف تقسیم میشود.  
  
d( Costocervical trunk 

ھ دوم  ت از قطع رف راس ھ اول، و در ط پ از قطع ئت  subclavian arteryدر طرف چ نش
  :باالخره بدو شعبھ تقسیم میشود کھ عبارتند از. کرده و سپس بطرف خلف سیر میکند

1. Deep cervical artery-  ا وده ب عود نم ردن ص ی گ مت خلف ھ در قس ک
descending branch  شریانoccipital تفمم میکند. 

2. Supreme intercostal artery- ع ھ ش زول کرده و ب دام ضلع اول ن باتی در ق
اول  intercostals spacesبرای دو  posterior intercostals arteriesبنام 

 .و دوم تقسیم میشود
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Veins یا اورده 
 زرگ  اورده کوچک دی ب ل ھای وری ان چین ھم نام و ھم سیر تمام شرایینی کھ در باال ذکر شدند، در جذر گردن وجود داشتھ و ھمچن

   :از نیز درینجا دیده میشوند کھ عبارتند
 Subclavian veins  کھ از کنار وحشی ضلع اول بحیث امتداد یافتھaxillary vein د در . آغاز شده و بطرف انسی سیر میکنن

دام  د  anterior scalene mucleق ا  subclavianوری ده و  internal jugular veinب ا ش رف یکج ان ط ھم
brachiocephalic vein یگانھ ریزابھ ورید . را میسازندsubclavian  عبارت ازexternal jugular vein میباشد. 

  
Nerves in the Root of the neck 

 
  :اعصابی کھ از جذر گردن میگذرند، عبارتند از

1. Phrenic nerve-  شعبھ یی ازcervical plexus  حجاب حاجز یا میباشد کھ وارد صدر شده و بھdiaphragm میرود. 
2. Vagus nerve-  در ضخامتcarotid sheath  ا ی ی  cardiac branchesسیر کرده و در قسمت سفلی گردن شعبات قلب

گذشتھ وارد صدر  subclavianزمانیکھ عصب واگوس در جذر گردن میرسد از قدام شریان . ازان منشا گرفتھ وارد صدر میشوند
 .میگردد

3. Recurrent Laryngeal nerves- ھ طرف راست د. شعبات عصب واگوس میباشند ر جذر گردن رسیده و عصب راجع
د subclavianشریان  ھ طرف چپ در . را دور میزند و دوباره بطرف علوی در میزابھ بین شزن و مری سیر میکن عصب راجع

superior mediastinum د ن اعصاب ھردو . بدور قوس ابھر دور زده دوباره بطرف علوی در کنار شزن و مری سیر میکن ای
 .در جذر گردن قابل دید میباشند

4. Sympathetic nervous system-  ھ د میباشند، ک ل دی ردن قاب ور و مرور از جذر گ ین عب ن سیستم ح ف ای اجزای مختل
 :عبارتند از
 The cervical part of the sympathetic trunk: 
  

Sympathetic trunk  ا دو رات از  cordھ دو طرف ستون فق ھ ب اھم استند ک وازی ب ا استخوا  base of the skullم ن ت
coccyx  در طول مسیر این . امتداد دارندcord  ام د بن ا مانن ا ساختمانھای لوبی ت مجموعھ  gangliaھ ھ در حقیق ده میشوند ک دی

  .نیورونی، در خارج از سیستم عصبی مرکزی میباشند cell bodiesھای 
Cervical part  ی ا قسمت رقب ا ھر   sympathetic trunksی ی cervical spinal nerveب  gray ramusلھ یک بوس

communicans  در ناحیھ رقبی . ارتباط داردwhite rami communicates وجود ندارند.  
  
 Ganglia associated with the cervical part of the sympathetic trunk: 
  

ھ  preganglionicدرین گانگلیون ھا رشتھ ھای  اف سمپاتیک  upper thoracicصاعده از ناحی ا الی  postganglionic، ب
  .بشکل شعبات از گانگلیونھا خارج شده بھ اطراف منتشر میشوند postganglionicالیاف . ساینپس میشوند

  
 Superior cervical ganglion- 
  

وی  ت عل ھ در نھای د ک زرگ میباش ده ب ک عق ارت از ی رات sympathetic trunkعب ھ فق رار  C1-C2، در ناحی ق
  :بھ قسمتھای ذیل میروندشعبات ازین عقده خارج شده .دارد

  
 .عصبی سمپاتیک را تشکیل میدھند  plexusکھ یک  internal & external carotidبھ اطراف اوعیھ  .1
 .C4تا  C1شوکی بھ اعصاب   gray rami communicantesتوسط  .2
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 pharynxشعبات سمپاتیک برای بلعوم یا  .3
ث  .4 ھ بحی ب، البت ھ قل  superior cardiacب

nerves 
 

 Middle cervical ganglion- 
  

ایینتر از  ھ پ د ک مپاتیک میباش ر س ده دیگ  superiorعق
ganglion  در مسیر sympathetic trunk   رار داشتھ و ق

ده خارج شده . واقع میباشد C6در سویھ فقره  ن عق شعبات ازی
  :بھ نواحی ذیل میروند

  
بھ اعصاب   gray rami communicatesتوسط  .1

C5  وC6. 
 middle cardiac nerves بھ قلب، البتھ بحیث .2

 
 Inferior cervical ganglion- 

  
ده . یک عقده دیگر میباشد کھ بنام عقده سفلی یاد میشود cervical part of sympathetic trunkدر قسمت سفلی  این عق

ام   first thoracic ganglionبا  زرگ را بن ده ب ا   cervicothoracic ganglionیکجا شده و یک عق  stellateی
ganglion   میسازند .Inferior cervical ganglion  در سویھ فقریC7  شعبات ازین عقده خارج شده و . واقع میباشد

  :بھ نواحی ذیل میروند
  

 .T1تا  C7بھ اعصاب شوکی   gray rami communicantesتوسط  .1
 .زدسمپاتیک را در اطراف این اوعیھ میسا  plexusکھ یک   vertebral arteryبھ اطراف  .2
 inferior cardiac nervesبھ قلب، البتھ بحیث  .3

 
White rami communicantes  از اعصاب شوکیT1   وT2  ز ممکن در ختم  inferior cervical ganglionنی

 .شوند
  
 Cardiac nerves branching from the cervical part of the sympathetic trunk 

  
د از ش اال ذکر شد، عبارتن ھ و در  superior, middle & inferior cardiac nervesعبات قراریکھ در ب ب رفت ھ قل ھ ب ک

 .برای تعصیب قلب، سھم میگیرند  cardiac plexusتشکل 
  

Lymphatics       
  

 thoracic ductقنات صدري یا      
 

ای      ل ھ االخره در چین ود و ب در میش ده وارد ص روع ش ن ش ھ در بط ت ک اوی اس ل لمف رین چین رددبزرگت ھ میگ ردن تخلی دی در گ  .وری
Thoracic duct      در محل اتصال وریدleft internal jugular  باleft subclavian  قبل از تخلیھ شدن در سیستم . تخلیھ میشود      

  :وریدی، اوعیھ ذیل با آن یکجا میشود   
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 Left jugular trunk: کھ لمف نیمھ چپ سر و گردن را جمع آوری میکند. 
 Left subclavian trunk: کھ لمف طرف علوی چپ را جمع آوری میکند. 
 Left bronchomediastinal trunk: کھ لمف نیمھ چپ صدر را جمع آوری میکند. 

 
 

ً مشابھ وجود دارد بتا ز یک سیستم نس دن نی ی در محل اتصال . در طرف راست ب  right subclavian و  right internal jugularیعن
vein ھ لمفاوی کھ تخلیھ میشوند، عبارتند ازاوعی:  

  
 Right jugular trunk: کھ لمف نیمھ راست سر و گردن را جمع آوری میکند. 
 Right subclavian trunk: کھ لمف طرف علوی راست را جمع آوری میکند. 
 Right bronchomediastinal trunk: کھ لمف نیمھ راست صدر را جمع آوری میکند.  

  
ام . میباشد variableن این ھر سھ اوعیھ در سیستم وریدی نحوه تخلیھ شد ات واحد را بن ک قن اھم یکجا شده و ی ھ ب یعنی ممکن ھر سھ اوعی

right lymphatic duct  دی ھ در سیستم وری ا اینکھ ھر سھ بطور جداگان ھ شوند؛ وی بسازند و از طریق ھمین قنات بھ سیستم وریدی تخلی
 .تخلیھ شوند

  
Lymphatics in the neck 

 
  وان از ھ را نمیت ن دوناحی را ای د زی رار دارن اجزای سیستم لمفاوی کھ در گردن قرار دارند، در ارتباط صمیمی با لمفاتیک ھای سر ق

ً زیر یک عنوان مطالعھ میکنند. ھمدیگر جدا کرد  .از ھمینرو لمفاتیک ھای سرو گردن را اکثرا
 اوی سطحی دات لمف ھ در طول مسیر   superficial cervical nodes، )در اطراف سر( لمفاتیک ھای سر و گردن شامل عق ک

د، و  external jugular veinاوعیھ  ھ در طول مسیر  deep cervical nodesقرار دارن ک  internal jugular veinک ی
 .زنجیر لمفاتیک را ساختھ اند، میباشد

  ھ ادی اوعی ورت ع اوی بص دات لمف طحی در عق اوی س طحی لمف ھ س وندتخلناحی ھ میش دات . ی ن اول در عق اوی ممک ھ لمف ھ اوعی البت
 .در عقدات عمیق گردن بریزند  اینکھ از اول مستقیماً سطحی تخلیھ شده و بصورت غیر مسقیم در عقدات عمیق بریزند، ویا 

  
   superficial lymph nodeعقدات لمفاوي سطحی یا 

 دعقدات لمفاوی سطحی کھ مانند یک حلقھ دورادور سر را احاط ع آوری . ھ کرده اند، بھ پنج گروپ تقسیم میگردن دات مسوول جم ن عق ای
 :این گروپ ھا از خلف بقدام عبارتند از. میباشند scalpلمف از نواحی صورت 
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 Occipital nodes:  در نزدیک محل ارتکاز عضلھtrapezius  االی ی  skullب وده لمف قسمتھای خلف ع ب و گردن   scalpواق

 .ندنرا جمع میک
 Mastoid nodes )retroauricualr/ posterior auricular nodes :( لھ از عض ل ارتک ک مح در نزدی

sternocleidomastoid وحشی  -و در خلف گوش واقع بوده لمف نیمھ خلفیscalp ندنرا جمع میک. 
 Pre-auricular & parotid nodes :،شی وح -قسمت قدامی  در قدام گوش واقع بوده لمف وجھ قدامی صیوانscalp نصف ،

 .دنعلوی صورت، پلک ھا و رخسار ھا را جمع میکن
 Sumbandibular nodes :

  mandibleدر قسمت سفلی جسم 
ھ در  واقع بوده لمف قسمتھایی را ک

ریان  یر ش رار   facialمس ق
ره  ھ پیشانی، بی ی ناحی میگیرند، یعن
ع  ان را جم دانھا، و زب ا، دن ھ

 .میکنند
 Submental nodes : در

سفلی و خلفی زنج واقع بوده قسمت 
وف  ین ج خ، زم ایین، زن ب پ لمف ل
دانھای  ان و دن وک زب ن، ن دھ

incisor سفلی را جمع میکنند. 
 

  دات  mastoidو   occipitalعق
 superficial cervicalبالنوبھ بھ 
nodes  ول  externalدر ط

jugular vein تخلیھ میشوند. 
  دات و   pre-auricularعق

parotid،  sumbandibular   و
submental  ھ در  deepھم

cervical nodes تخلیھ میشوند. 
 

Superficial cervical lymph nodes یا عقدات رقبی سطحی  
ً گفتھ شد مجموعھ ای از عقدات لمفاوی اند کھ در مسیر  ع آوری شده توسط . واقع میباشند  external jugular veinطوریکھ قبال لمف جم

 .میبرند deep cervical nodesبھ این عقدات آورده شده و اوعیھ لمفاوی لمف را ازین عقدات بھ   mastoidو   occipitalعقدات 
  

Deep cervical lymph nodes یا عقدات رقبی عمیق  
  یر ر را در مس ک زنجی دات ی ن عق د، ای ھ ش ً گفت بال ھ ق ازند  internal jugular veinطوریک ط . میس ق توس اوی عمی دات لمف عق

intermediate tendon  عضلھomohyoid  بدو گروپ عقداتupper   وlower تقسیم میشوند. 
  اوی ده لمف رین عق وی ت ام  upper deep cervical groupعل اد میشود jugulodigastric nodeبن زرگ . ی ده ب ن عق درای

 .لمف تانسل ھا و نواحی اطراف آن تخلیھ میگردد
  وط ً مرب را ھ اکث زرگ دیگر ک ده ب ام   دانستھ شده است، lower deep cervical groupیک عق  jugulo-omohyoidبن

node درین عقده لمف زبان تخلیھ میشود. یاد میگردد . 
  در عقداتdeep cervical  لمف سر و گردن یا بصورت مستقیم و یا ھم بصورت غیر مستقیم تخلیھ میشودتمام. 
  دات ھ از عق اوی ک ھ لمف د،   deep cervicalاوعی ا میگیرن د از منش ھ در طرف  jugular trunkعبارتن ھ بالنوب ت و چپ ک راس

 .تخلیھ میشوند thoracic duct؛ و در طرف چپ در right lymphatic ductراست بھ 
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 Pharynxبلعوم یا 
 

  بلعوم یک ساختمانhalf cylindric ھ در سر  -یا نیمھ استوانھ ای شکل عضلی ی را ک ھ جوف دھن و جوف بین صفاقی میباشد ک
 .اقع اند، بھ حنجره و مری کھ در گردن قرار دارند، ارتباط میدھدو
  جوف بلعوم یاpharyngeal cavity  یک مجرای مشترک برای عبور و مرور

 .ھوا و مواد غذایی میباشد
 Pharynx   ھ وی ب ً  base of the skullدر عل ا ارتکاز کرده و در سفلی تقریب

ایینترازی. امتداد دارد C6تا سویھ فقره  ھ  pharynxن سویھ جوف پ ا مری ادام ب
 .مییابد

 جدار ھای فرینکس در قدام با کنارھای اجواف بینی، دھن و حنجره وصل میباشد .
اورت، ن مج ت ای ر داش ا در نظ ھ   ب د ک یم مینماین مت تقس ھ قس ھ س رینکس را ب ف

طوریکھ . laryngopharynxو  nasopharynx ،oropharynxعبارتند از 
   :میدانیم

 
 ات خ ا فوح ی ی وف بین ی ج ھ choanaeلف از  nasopharynx، ب ب

 .میشوند
  دھانھ خلفی جوف دھن یاoropharyngeal isthmus  بھoropharynx باز میشود. 
  فوحھ علوی حنجره یاsuperior aperture of larynx  بھlaryngopharynx باز میشود. 

 

  
 Pharyngeal cavity  ی زبان و وجھ خلفی حنجره نیز مجاورت داردغیر از فوحات باال، در قدام با ثلث خلف. 
  نفیر استاخی یاPharyngotympanic tube  در جدار وحشیnasopharynx باز میگردد. 
  تانسل ھایlingual ،  pharyngeal  وpalatine  رینکس کھ ھمھ گی کتالت از نسج لمفاوی میباشند، در وجھ عمیق جدار ھای ف

 .قرار دارند
 رینکس از ستو ً ف ام خلفا ک بن رات بوسیلھ یک فضای باری ن فضا حاوی  retropharyngeal spaceن فق ھ ای جدا شده است، ک

loose connective tissue میباشد. 
 Soft palate اط میباشد ز در ارتب رینکس نی ا ف ی . با وجودیکھ قسمتی از سقف جوف دھن را میسازد، ب ار خلف ن ساختمان در کن ای

hard palate ع وصل بوده و یکنوflutter-valve میباشد کھ وظایف ذیل را انجام داده میتواند: 
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  بطرف باال کش شده وpharyngeal isthmus با این عمل مجرای . را بستھ کندnasopharynx  از oropharynx 

 .جدا میگردد
  بطرف پایین کش شده وoropharyngeal isthmus ن عمل مجرای جوف دھن از . را بستھ کند ا ای  oropharynxب

 .جدا میگردد
 

 skeletal frameworkیا  ت ساختمانیچوکا
 کناره ھای علوی و قدامی جدارھای فرینکس باالی استخوان، غضروف و لیگامنت ھا ارتکاز میکند . 
  جدار ھای فرینکس در خلف با ھمدیگر توسط یک لیگامنت عمودی ریسمان مانند بنامpharyngeal rapheوصل میشوند ،. 
  باالی قاعده قحف یک خط ارتکازی بشکل حرف جدار فرینکسC د از . را میپیمای وده و  Cقسمت ب ی متوجھ ب بطرف اجواف بین

ازوی  ی   Cھردو ب ار خلف ن خط از سفلی . آغاز میشوند  medial pterygoid plateاز کن  Pharyngotympanic tubeای
   occipitalطرف انسی دور خورده باالی استخوان سپس خط ارتکازی ب. میرسد petrous temporal boneعبور نموده و در 

 .با خط ارتکازی طرف مقابل یکجا میشود pharyngeal tubercleسیر میکند و در یک نقطھ برجستھ بنام 
 
 ،ن خط  :براي جدار هـاي وحشـی فـرینکس     خط ارتکازعمودي در قدام ای

 :ارتکازی را برای آسانی مطالعھ بھ سھ قسمت تقسیم کرده میتوانیم
  

 مت اول ی  :قس ار خلف وی از کن  medial pterygoidدر عل
plate ا شروع شده و در امتد اد این کنار بطرف سفلی سیر میکند ت

داد . میرسد pterygoid hamulusبھ  -pterygoازینجا در امت
mandibular raphe  ا د و ت یر میکن فلی س رف س بط

mandible د ک  Pterygomandibular raphe. میرس ی
ت  وک لیگامن ھ ن روزی است ک ھ  pterygoid hamulusفب را ب

االی  وم ب ولر س دان م ف دن ھ در خل کل ک ی ش تی مثلث ک درش ی
mandible د ل میکن رار دارد، وص لھ . ق ت عض ن لیگامن ای

superior constrictor ھ عضلھ رینکس را ب  buccinator ف
 .در جدار وحشی جوف دھن ارتباط میدھد

 مت دوم فلی :قس ھ س مت از وج ن قس ت  ای وک ( stylohyoidلیگامن ھ ن ا  styloid processک  lesser cornuرا ب
داد . امتداد مییابد lesser cornuشروع شده و تا ) وصل میکند hyoidاستخوان  سپس دور خورده و بطرف خلف در امت

وی  ھ عل ا  greater cornuوج د، و در ھمینج یر میکن س
 .قسمت دوم خط ارتکازی، پایان مییابد

 این قسمت در علوی از  :قسمت سومsuperior tubercle 
داد  سیر  oblique lineغضروف تایراید آغاز شده و در امت

ھ  سپس خط ارتکازی . میرسد inferior tubercleکرده ب
لھ  روی عض روف   cricothyroidب ھ غض رده و ب یر ک س

cricoids  وم مت س ا قس د، و در ھمینج  line ofمیرس
attachment ھ پایان میرسدعمودی فرینکس نیز ب. 

 Pharyngeal wallجدار بلعوم یا 
وم از عضالت اسکلیتی و صفاق ساختھ شده است ی جدار بلع ین ، یعن فواصل ب

ھ و ع د اوعی ف مانن اختمانھای مختل د و س ده ان تھ ش ا بس فاق ھ ط ص الت توس ض
ا ازان  اعصاب، با سوراخ نمودن ھمین پرده ھای صفاقی بھ جوف بلعوم داخل وی

 .خارج میشوند
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    عضالت بلعوم 
  ا وی ی دو گروپ عضالت حلق وم ب ا  circular musclesعضالت بلع یم  longitudinal musclesو عضالت طوالنی ی تقس

 .میشوند
  الت وم عض الت بلع رین عض اف  constrictorمھمت ھ دارای الی تند ک اس

رار . حلقوی میباشند وی، متوسط و سفلی ق وده در عل این عضالت سھ عدد ب
 pharyngealھردو طرف در خلف توسط  constrictorالت عض. دارند

raphe دیگر یکجا میشوند ا ھم االی استخوانھا و . ب ن عضالت ب دام ای در ق
د،  ع ان ی، دھن و حنجره واق لیگامنتھایی کھ در کنار ھای وحشی اجواف بین

 .ارتکاز میکنند
  عضالتconstrictor  ھ ی ک د مثل رار میگیرن ان ق وری روی یکدیگر ش ط

دیگر در سھ  گلدان را یکی در بین دیگر گذاشتھ باشیم و جدار ھای شان باھم
ار سفلی Inferior constrictor. تماس باشد  middle constrictor کن

ب  ین ترتی فلی  middle constrictorرا، و بھم ار س  superiorکن
constrictor را میپوشانند. 

  زمانیکھ عضالتconstrictor ،د گ  بصورت مجموعی عمل کنن باعث تن
اختن  وند pharyngeal cavityس الت . میش ھ عض ی زمانیک ول

constrictor  ع کردن ً در ھنگام بل ثال بترتیب از باال بھ پایین تقلص کنند، م
 .غذا، سبب راندن لقمھ غذایی از بلعوم بطرف مری میشوند

  الت ام عض ط  constrictorتم ب  pharyngeal branchتوس عص
 .واگوس تعصیب گردیده اند

  زمانیکھ عضلھsuperior constrictor ،د ار ھای   تقلص میکن ھ کن د ک د میکن وم یک خط برجستھ را تولی ی بلع در جدار داخل
soft palate  ر کرده و در نتیجھ ین خط گی ین  pharyngeal isthmusبھم ھ در ب از  oropharynxو  nasopharynxک ب

 .است، بستھ میشود
  الیاف عضلیinferior constrictor  در سفلی با جدار مری مدغم میگردد. 
 ،عبارتند از  سھ عضلھ دیگر کھ نمایندگی از عضالت طوالنی فرینکس میکنند: 

 
 Stylopharyngeus : کھ ازstyloid process   استخوانtemporal منشا میگیرد؛ 
 Salpingopharyngeus : کھ از قسمت غضروفی نفیر استاخی منشا میگیرد؛ و 
 Palatopharyngeus : کھ ازsoft palate منشا میگیرد. 

 
  .این عضالت بعد از منشا گرفتن از قسمتھای مختلف کھ در باال ذکر شد، بھ جدار فرینکس ارتکاز میکنند

 ھ غذایی بطرف مری . عضالت طوالنی جدار بلعوم را بطرف باال کش میکنند ده شدن لقم ودن غذا در ران ع نم برعالوه در ھنگام بل
  .کمک میکنند

  هاي بلعوم صفاق
  غالف میکنندخود صفاق بلعوم متشکل از دو طبقھ میباشد، کھ این ھردو طبقھ از یکدیگر جدا شده و عضالت بلعوم را در بین: 

1. Buccopharyngeal fascia: یک طبقھ نازک است کھ از خارج عضالت را میپوشاند. 
2. Pharyngobasilar fascia :ضالت را میپوشاندیک طبقھ بمراتب ضخیمتر است کھ از داخل ع. 

  ھ ایی ک وم در جاھ دار بلع ود  gapج ت میش ا تقوی فاق ھ ط ص ود دارد، توس لی وج االتر از . عض احھ ب ً در س ثال  superiorم
constrictor ا ساختھ شده است ً بصورت کامل از صفاق ھ ً بوسیلھ عضالت . کھ جدار بلعوم تقریبا ا ن قسمت خارج ھ ای  softالبت

palate  یعنیlevator & tensor veli palatine تقویت میشود. 
  الت ین عض افھ ب ارت از مس وم، عب دار بلع لی در ج ین العض ات ب رین فوح رین و مھمت  superior & middleیکی از بزرگت

constrictors  با کنار خلفی عضلھmylohyoid  دانیم . میباشد ین جوف دھن را   mylohyoidطوریکھ می ھ زم عضلھ ایست ک
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ا عضلھ از طریق ا. میسازد ھ تنھ ھ و اعصاب و  stylopharyngeusین مسافھ مثلثی شکل ن وم میشود، بلکھ اوعی وارد جدار بلع

ً زبان(عضالت مختلف بین ناحیھ وحشی تر از جدار بلعوم، و جوف دھن   .رد و بدل میشوند) خصوصا
  از مسافھ بینinferior  وmiddle constrictors ب اوعیھ و عصinternal laryngeal ر نموده و از طریق یک فوحھ در عبو

thyrohyoid membrane ه میشودوارد حنجر. 
 Recurrent laryngeal nerves   ھ ھ اوعی د،  را   Inferior laryngealک ار سفلی درھمراھی میکن  inferiorعمق کن

constrictor وارد حنجره میشوند.   
  

Nasopharynx 
 Nasopharynx   در خلفchoanae  باالتر از سویھو soft palate قرار دارد . 
  ن . سراشیبی قاعده قحف ساختھ میشودقسمت  سقف آن توسط ی جسم ای  basilarو   sphenoidسراشیبی متشکل از قسمت خلف

part  تخوان د occipitalاس ی . میباش ای وحش دار ھ قف و ج وی   nasopharynxس مت عل کل را در قس دی ش اختمان گنب ک س ی
pharyngeal cavity  کھ ھمیشھ باز میباشد میسازند. 

  جوفnasopharynx   توسط درسفلیpharyngeal isthmus  با جوف orogpharynx امتداد مییابد. 
  ھ سقف رار دارد nasopharynxیک کتلھ نسج لمفاوی در مخاطی ک ام . را میپوشاند، ق ھ بن ن کتل اد  pharyngeal tonsilای ی

تنفس  ینصورت در . شده میتواند nasopharynxیاد شده و سبب بندش   adenoidاین تانسل زمانیکھ بزرگ میشود بنام . میگردد

 .تنھا از طریق دھن ممکن میگردد
  جدار وحشی برجستھ ترین ساختمانھایی کھ درnasopharynx قابل دید میباشند، عبارتند از: 

  
  دھانھ ای کھ درانPharyngotympanic tube  باز میگردد. 
  مخاطی کھ نھایت برجستگی ھا و چملکی ھایPharyngotympanic tube  و عضالت مجاور آنرا میپوشانند. 
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  چونPharyngotympanic tube  ی تقامت خلف داخل  -از اس ده و ب ی آن در  nasopharynxوحشی آم ھ خلف د، لب ارز میکن تب
ام  وم یک برجستگی را بن د torus tubarisجدار بلع د میکن ج عم. تولی ن برجستگی یک رت ف ای ام در خل ق بن  pharngealی

recess قرار دارد. 
  ھ از سبب ک   Pharyngotympanic tubeچملکی ھای مخاطی ک د از ی د، عبارتن  salpingopharyngealبوجود میاین

fold   وده ودی ب ک و عم ھ کوچ االی عضلھ ک رار دارد salpingopharyngeusو ب ً . ق بال ھ ق ک چملکی دیگر را ک رعالوه ی ب
ام  دیم، بن رار دارد torus tubarisدی ر استاخی ق ھ نفی اد شده و در سفلی دھان ن . ی ھ و در سطح  foldای ھ یافت  softدر انسی ادام

palate  و عضلھlevator veli palatine و بنام   سیر میکندtorus levatorius یاد میگردد. 
  

Oropharynx 
 Oropharynx   در خلف جوف دھن، پایینتر از سویھsoft palate  از کنار علوی و باالترepiglottis واقع است. 
  جوف دھن ازoropharnx  توسطpalatoglossal folds (arches)  ھ عضلھ را  palatoglossusدر راست و چپ ک

ود دا میش انند، ج ردو . میپوش ین ھ ھ در ب ھ ای ک ارت از  palatoglossal archesفوح رار دارد، عب  oropharyngealق
isthmus میباشد. 

 ر وا ام کمی خلفت وس دیگر بن ن قوسھا، دو ق ر ازی ھ در سطح   palatopharyngeal folds (arches)نسی ت ده میشوند ک دی
 .قرار دارند palatopharyngeusعضلھ 

  دامی ر از  oropharynxجدار ق فلی ت ط   oropharyngeal isthmusدر س طح توس وی س ام  1/3عل ھ بن ان ک ی زب ھ خلف حص
pharyngeal part of tongue ام . شده استد میشود، ساختھ نیز یا اوی بن ھ  lingual tonsilکتالت نسج لمف در مخاطی ک

 .سطح این قسمت زبان را میپوشاند، دیده میشوند
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 Palatine tonsils   در جدار وحشیoropharynx اوی استند   .موقعیت دارند زرگ نسج لمف ارت از کتالت ب ا عب ن تانسل ھ ای

خ تھ و در ض د داش وی مانن کل بیض ھ ش وسک ردو ق ین ھ لھ ب اطی، در فاص ای مخ و    palatoglossal امت غش
palatopharyngeal  واقع میباشند. 

 
Laryngopharynx 

 
 جوف laryngopharynx   در قدام با یک جورهmucosal pouches  بنامvalleculae دام . مجاورت دارد ا ھرک ره ھ این حف

 .ل شده اندتشکی epiglottisبیکطرف خط متوسط، در بین قاعده زبان و غضروف 
  ین قسمت مرکزی حنجره و ھ در ب ره دیگر مخاطی ک ام  lateral laminaدو حف د، بن د بوجود میای  piriformغضروف تایرای

fossae مواد غذایی و مایعات جوف دھن از . یاد میشوندpiriform fossae   وی حنجره و دورادور برجستگی فوحھ عل گذشتھ ب
 .ازانجا بھ مری میروند

  
Tonsils 

 
  وده و جز کتالت نسج لمفاوی بشکل پراگنده در ضخامت غشای مخاطی کھ دھانھ اجواف بینی و دھن را احاطھ کرده است، موجود ب

 . سیستم دفاعی بدن انسان محسوب میشوند
  بزرگترین و برجستھ ترین این کتلھ ھا بنامtonsils  میباشندتانسل ھا بطور عمده در سھ محل قابل دید . یاد میشوند: 

 
1. Pharyngeal tonsil : در سر خط متوسط بدن در سقفnasopharynx موقعیت دارد. 
2. Palatine tonsils : عبارت از دو کتلھ میباشند کھ بطرف راست و چپ در جدارھای وحشیoropharynx  ت موقعی

 .دارند
3. The lingual tonsils : موقعیت دارند خلفی زبان 1/3نودولھای لمفاوی اند کھ بصورت پراگنده در. 

 
ھ نودولھای کوچک دیگر نیز در نفیبرعالوه یکتعداد  ک ب وی nasopharynxر استاخی نزدی ده  soft palate، و سطح عل بصورت پراگن

  .وجود دارند
  اوعیھ خون در بلعوم

  
  

  : arteries یا شرایین
  وم ادی اروا میشوند جدار بلع ھ . توسط شرایین زی قسمتھای شرایینی ک

 :را اروا میکنند، عبارتند از علوی بلعوم
1. Ascending pharyngeal artery 
شریان  tonsillar branchو   Ascending palatineشعبات  .2

facial 
 lingualو    maxillaryشعبات متعدد دیگر از شرایین  .3

ھ شعبات  وق از جمل ام شرایین ف   external carotid arteryتم
  .میباشند

 و فلی بلع متھای س ھ قس رایینی ک عبات  مش امل ش د، ش را اروا میکنن
pharyngeal  شریانinferior thyroid میباشد . 

  ده مت عم طھ  palatine tonsilsاروای قس  tonsillarبواس
branch شریان facial  صورت میگیرد.  

 veinsاورده یا 
 



 

348 
 

 
د venous plexusاورده بلعوم یک  ن . را در اطراف بلعوم تشکیل میدھن ھ   plexusای اال ب ؛ و در  pterygoid plexus of veinsدر ب

  .تخلیھ میگردد  internal jugularو   facialپایین بھ اورده 
  

  تخلیه لمفاوي
  
  دات وم در عق اوی بلع ھ لمف وند deep cervicalاوعی ھ میش امل . تخلی دات ش ن عق  ،retropharyngeal nodesای

paratracheal nodes  وInfrahyoid nodes میباشند. 
  لمفpalatine tonsils  از طریق جدار بلعوم بھjugulodigastric nodes میریزد . 
  

 Nerves of the pharynxاعصاب بلعوم یا 
 

  وم ی بلع ی و حس یب حرک تثنای (تعص ھ اس وس و ) nasal regionب ب واگ عبات عص ط ش امین  glossopharyngealتوس ت
  .تشکیل میدھند  pharyngeal fasciaعصبی را در سطح خارجی  plexusاین اعصاب یک . میگردد

  در تشکلpharyngeal plexus د ر سھم میگیرن :شعبات زی
   

  
 Pharyngeal branch  عصب واگوس 
  بی از ھ   external laryngeal nerveشعبات عص ک

ھ از  ب  superior laryngeal branchبالنوب عص
 .واگوس منشا میگیرد

  وpharyngeal branches   ب عص
glossopharyngeal   

 
 یلھ تم ً بوس دتا وس، و عم ب واگ ط عص وم توس الت بلع ام عض

pharyngeal plexus   لھ تثنای عض ھ اس وند؛ ب یب میش تعص
stylopharyngeus   کھ توسط یک شعبھ مستقیم از عصب
glossopharyngeal  تعصیب میگردد. 

 تعصیب حسی بلعوم در ھر قسمت آن متفاوت میباشد: 
 
  درnasopharynx  توسط شعبھmaxillary nerve 
  درoropharynx  توسط شعباتglossopharyngeal  
  و درlaryngopharynx  توسط عصب واگوس حسیت تامین میشود. 

  
 Larynxحنجره یا 

 Larynx  لی وف عض اختمان مج ک س وی  -ی ده و در عل ھ ش روفی احاط ات غض ک چوک ط ی ھ توس ت ک امنتی اس  lowerلیگ
respiratory tract قرار دارد . 

  ھ جوف حنجره در ان و  tracheaسفلی ب ب زب ھ عق وی ب ھ و در عل داد یافت از   pharynxدر  oropharyngeal isthmusامت ب
 .میشود

 یکی منحیث یک : حنجره دو وظیفھ را اجرا میکندvalve  یاsphincter  میتواندlower respiratory tract  را مسدود سازد؛ و
 :است جزای زیرحنجره متشکل از ا. دوم یک وسیلھ تولید صدا میباشد

  
 ف بزرگ طاق کھ عبارتند از غضاریفسھ غضرو thyroid  ، cricoid وepiglottis 
  کوچکتر و جفت کھ عبارتند از ً  cuneiformو  arytenoid ، corniculateسھ غضروف نسبتا
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  یکfibroelastic memebrane  و تعداد زیادی عضالتintrinsic 

 
  تخوان ھ اس اال ب ا ارتک hyoidحنجره در ب ا ب اھا و لیگامنتھ فلی توسط غش رده و در س ک . وصل میگردد tracheaاز ک حنجره ی

 . بھ باال و پایین و قدام و خلف حرکت کرده میتواند extrinsicساختمان متحرک در گردن بوده و توسط عملکرد عضالت 
  عضالتextrinsic ن از ساختمانھای خارج از حنجره نشئت کرده باالی حنجره و یا استخواhyoid  ارتکاز میکنند. 
  در ھنگام بلع نمودن غذا حرکات دراماتیک حنجره بطرف علوی و قدام، بستھ شدنlaryngeal inlet  از شدن مری را تسھیل و ب

 .میبخشند
  

 Laryngeal Cartilagesغضاریف حنجره یا 
Cricoid cartilage 

  ھوایی را احاطھ کرده استدر قسمت سفلی حنجره واقع بوده و مانند یک حلقھ دورادور طرق . 
 وسیع در خلف بنام . این غضروف ساختمان یک انگشتر را دارد ً   lamina of cricoids cartilageطوریکھ یک صفحھ نسبتا

 .دارد arch of cricoids cartilageداشتھ و یک قوس بمراتب باریکتر در قدام بنام 

 
 میباشد کھ با دیگر غضاریف حنجره مفصل میشوند غضروف کریکویید دارای دوسطح مفصلی در ھرطرف خود: 

  
  یکfacet  مفصلی در وجھ علوی وحشیlamina   قرار دارد کھ با قاعده غضروفarytenoid  مفصل میگردد. 
 Facet  دومی در وجھ وحشیlamina   قرار دارد کھ باinferior horn غضروف تایراید مفصل میگردد. 

  
Thyroid cartilage 

 
  غضروف حنجره بوده و ازدو صفحھ بنام بزرگترینright & left laminae  دیگر . ساختھ شده است ف از ھم ن صفحات در خل ای

ام . دور بوده ولی در قدام متقارب میشوند وده و بن ا  laryngeal prominenceخط اتصالی ھردو صفحھ بطرف قدام متبارز ب ی
Adam’s apple یاد میگردد. 

  ردو ین ھ ھ ب ً  در laminaزاوی ا ا تقریب ا   90مردھ ھ در زنھ وده درحالیک ھ ب درج
 ً ا ین لحاظ . درجھ میباشد 120تقریب ا  laryngeal prominenceبھم در مردھ

 .بمراتب برجستھ تر معلوم میشود
 

  ردو وی  laminaھ مت عل یلھ   laryngeal prominence   در قس بوس
superior thyroid notch  وند دا میش دیگر ج ک. از ھم رعالوه ی  ب

inferior thyroid notch   فلی مت س ز در قس ت، نی وس اس ر محس ھ کمت ک
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 .را از ھم جدا میکند laminaھردو 

  کنار خلفی ھرlamina  بطرف باال و پایین کمی طوالنی شده و بترتیبsuperior horn  وinferior horn را میسازد. 
  در وجھ وحشی ھرlamina  یک خط برجستھ مایل بنامOblique line این خط از قاعده . ده میشوددیsuperior horn  شروع

ار سفلی  ا قسمت متوسط کن ھ دارد laminaشده و ت وی و سفلی . ادام ات عل  & superiorمتوسع شده و  oblique lineنھای
inferior thyroid tubercles را میسازند .Oblique line  محل معمول برای ارتکاز عضالتextrinsic حنجره میباشد. 

  
Epiglottis 

 
  عبارت از یک غضروف برگ مانند است کھ بھ وجھ خلفی غضروف تایراید باالیthyroid angle  وصل میباشد. 
  ساقھepiglottis   ط ھ  thyro-epiglottic ligamentتوس ھ زاوی ب

ف  وی آن در خل ار عل د وصل است، در حالیکھ کن  pharyngealتایرای
part  زبان قرار میگیرد. 

 ھ فلی وج ف س ی  نص ام  epiglottisخلف وده و بن ده ب ً برآم بتا نس
epiglottic tubercle یاد میشود. 

  
Arytenoids cartilages 

 
 رم روف ھ د دو غض ا  مانن دام   pyramid shapedی ھ ھرک ند، ک میباش

 :و سھ وجھ میباشد  apex، یک baseدارای یک 
 

   وی وحشی قاعده ھ در وجھ عل این غضروف با سطح مفصلی ک
lamina یکویید قرار دارد، مفصل میگرددکر. 

  این غضروف با غضروف ذروهcorniculate مفصل میگردد. 
  وجوهmedial  ھردو غضروف متوجھ ھمدیگر میباشند. 
  در وجھanterolateral  د ن فرورفتگی . این غضروف دو فرورفتگی دیده میشود کھ توسط یک خط ازھم جدا شده ان ای

 .میباشند  vestibularو لیگامنت  vocalisھا محل ارتکاز لیگامنت 
 

  زاویھ قدامیbase  اریتینویید کمی متبارز شده بنامvocal process درین تبارز لیگامنت . یاد میشودvocalis  ارتکاز میکند. 
  زاویھ وحشیbase  ام وده بن ارز ب ز متب اد میشود muscular processنی ھ عضالت . ی ن زاوی  posterior & lateralدری

crico-arytenoid ارتکاز میکنند. 
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Corniculate cartilage 

 
  ا ان ب ده ش ھ قاع ند ک کل میباش ک مخروطی ش ارت از دو غضروف کوچ ده و ذ  apexعب د مفصل ش ان غضاریف اریتینویی روه ش

 .بطرف خلف و انسی، متوجھ ھمدیگر میباشند
  

Cuneiform cartilages 
 

 دام ھ در ق تند ک د اس ک مانن ک چوب روف کوچ متی از  curniculates دو غض خامت قس  fibroelastic membraneو در ض
 . ارتباط میدھد، قرار دارند epiglottisحنجره کھ غضروف اریتینویید را بھ کنار وحشی 

  
 Extrinsic ligamentsلیگامنت هاي خارج المنشا یا 

1. Thyrohyoid membrane 
 

 االی استخوان این پرده یک لیگامنت محکم فبروایالستیکی است کھ در سف وی ب د؛ و در عل  hyoidلی بھ کنار علوی غضروف تایرای
 .ارتکاز میکند

  در قسمت وحشی این پرده در ھردو طرف یک سوراخ برای عبور اوعیھ، اعصاب و
 .قرار دارد  superior laryngealاوعیھ لمفاوی 

  ام رده و بن ب ک خامت کس رده ض ن پ ی ای ای وحش ار ھ  lateralکن
thyrohyoid ligaments وند اد میش االی . ی دام ب ان در ق رده ھمچن ن پ ای

midline   ام ھ بن وده ک ب نم خامت کس       median thyrohyoid ض
ligament   یاد میگردد. 

  ام ک بن روف کوچ ک غض ات ی ی اوق ز در   triticeal cartilageبعض نی
 .ھردو طرف موجود میباشد lateral thyrohyoid ligamentضخامت 

  
2. Hyo-epiglottic ligament 
 

ت از  ا جسم استخوان  epiglotticغضروف   midlineاین لیگامن وی ت دام و عل بطرف ق
hyoid  امتداد دارد. 

  
3. Crico-tracheal ligament 
 

ھ  ین حلق وی اول ار عل ا کن د ت ار سفلی غضروف کریکویی ت از کن این لیگامن
  .امتداد دارد tracheaغضروفی 

  
 Intrinsic ligamentsلیگامنتهاي داخل المنشا یا 

Fibroelastic membrane of larynx 
 

  ات رده و چوک ل ک دیگر وص ا ھم ره را ب اریف حنج رده غض ن پ ای
و یک قسمت علوی  cricothyroid ligamentیک قسمت سفلی بنام : این لیگامنت دو قسمت دارد .ساختمانی حنجره را تکمیل میکند

 .quadrangular membraneبنام 
 Cricothyroid ligament  کھ بنامcricovocal membrane   ا اد میگردد، در   cricothyroid membraneوی ز ی نی

دام . بطرف باال امتداد مییابد، تا در یک کنار آزاد ختم میشودسفلی باالی قوس غضروف کریکویید ارتکاز نموده و  ار آزاد در ق ن کن ای
 .اریتینویید وصل میباشدغضروف   vocal processبھ غضروف تایراید ؛ و در خلف بھ 
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 نقطھ ارتکازی یا  قسمتی از کنار آزاد کھ دربین این دو point of attachments  ام  vocalواقع است، ضخامت کسب کرده و بن

ligament این لیگامنت در تحت . یاد میشودvocal fold  یاtrue vocal cord حنجره موقعیت دارد. 
  ت ز   cricothyroidلیگامن دام نی االی در ق ام   midlineب ت بن ک لیگامن رده و ی ب ک خامت کس  median cricothyroidض

ligament این لیگامنت در باال بھ وجھ عمیق غضروف تایراید تا محل ارتکاز . را میسازدvocal ligaments  ادامھ مییابد. 
  medianکردن ھمین لیگامنت  ، بصورت عاجل میتوان با پاره vocal foldsدر صورت موجودیت یک بندش باالتر ازسویھ 

ک  ً . را بوجود آورد  airwayی وده و بعضا د موجود ب ھ کوچک و جل ً اوعی ھ بصورت عادی صرفا ن ناحی  pyramidalدری
lobe  غده تایراید نیز موجود میباشد .  

 Quadrangular membrane   ی ار وحش ین کن رف ب ردو ط ھ   epiglottisدر ھ د  anterolateralو وج  اریتینویی
رار دارد انطرف ق ر . ھم فلی   quandrangular membraneھ ار آزاد در س ک کن وی؛ و ی ار آزاد در عل ک کن دارای ی

 vestibular foldیاد میگردد، کھ در تحت   vestibular ligamentکنار سفلی آزاد ضخامت کسب کرده و بنام . میباشد
 .حنجره موقعیت دارد  false vocal cordیا 
  لیگامنتvestibular   ھ فرورفتگی موجود در ف ب دام کمی  anterolateral surfaceدر خل د، و در ق غضروف اریتینویی

 .ارتکاز میکند thyroid angleدر  vocal ligamentباالتر از محل ارتکاز 
  ای ای   vestibularلیگامنتھ افھ خ vocalاز لیگامنتھ ک مس ط ی ر دو طرف توس د، در ھ رار دارن ا ق ایینتر ازانھ ھ پ دا ک الی ج

 .قرار دارد  vocalوحشی تر از لیگامنت  vestibularزمانیکھ از باال دیده شوند، لیگامنت . میشوند
 

 Laryngeal jointsمفاصل حنجره یا 
Cricothyroid joints 

د و  ین کریکویی د، و ب د و کریکویی روف تایرای ین غض ل ب مفاص
لی ول مفص وده و دارای کپس اینویال ب ردو س د، ھ ھ  اریتینویی ند ک میباش

وند ت میش ا تقوی ط لیگامنتھ د و . توس ین تایرای ل ب تفاده از مفص ا اس ب
د دام و سفلی حرکت کن د بطرف ق د میتوان د، غضروف تایرای . کریکویی

ای  ات، لیگامنتھ وع حرک ن ن ھ ای ق  vocalدر نتیج ھ عمی ھ در وج ک
thyroid angle ارتکاز کرده اند، کش شده و طوالنی میشوند. 

Crico-arytenoid joints 
د،  ده اریتینویی د و قاع وی کریکویی وه عل ین وج ل ب تفاده از مفص ا اس ب

دور ی ت ات لغرش د حرک د میتوانن اریف اریتینویی رف  ی غض ا بط ی
د دیگر را اجرا کنن ار . ھم ن ک ز بطرف  vocal processدر نتیجھ ای ا نی د  midlineھ ا ازان دور شده میتوانن ده وی ن حرکات سبب . آم ای

adduction  وabduction  لیگامنتھایvocal  میشوند. 
 

 Cavity of the larynxجوف حنجره یا 
 چوکات ساختمانی . یک مجرای استوانھ ای بوده و توسط مخاط فرش شده است

 .و غضاریف حنجره تثبیت میگردد  fibroelastic membraneآن توسط 
  ا دخل ی ام م ھ بن وی حنجره ک اد م laryngeal inletفوحھ عل ز ی یشود، در نی

 .سفلی تر و خلفتر از زبان باز میگردد -وجھ قدامی بلعوم
  

  وی ار عل ھ کن اطی ک ط مخ دخل توس ن م دامی ای دود ق را   epiglottح
 .ساختھ میشود  پوش میکند،

  حدود وحشی آن توسطaryepiglottic folds رار  -و دو توبرکل کھ در ھردو طرف در قسمت خلفی دخل ق وحشی م
وی   aryepiglotticھای مخاطی   foldدر ضخامت . ددارند، ساختھ میشو ار عل و  quadrangular membraneکن

 .میباشند مقدار انساج رخوه دیگر موجودیک
  یلھ ین دو توبرکل  foldحدود خلفی مدخل حنجره در سر خط متوسط بوس ره را ب ھ یک حف ام   corniculateمخاطی ک بن

interarytenoid notch میسازد، ساختھ میشود. 
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 رعکس . فوحھ سفلی جوف حنجره با لومن شزن در امتداد میباشد این فوحھ بصورت مکمل توسط غضروف کریکویید احاطھ شده و ب

دخل . است، بصورت مستعرض قرار دارد obliqueمدخل کھ بشکل  از میباشد، در حالیکھ م برعالوه فوحھ سفلی حنجره ھمیشھ ب
 .بستھ شده میتواند epiglottisحنجره توسط 

 

  :تقسیمات جوف حنجره به سه ناحیه مختلف
  ت دو جوره ام vestibularو   vocalھای مخاطی  foldجوف حنجره توسط موجودی ھ بن ھ سھ ناحی  vestibule ،middle، ب

chamber   وinfraglottic cavity تقسیم میگردد: 
  ین ع  vestibular foldsو  laryngeal inletقسمت علوی جوف حنجره کھ در ب ام واق ز  vestibuleشده، بن ا دھلی ی

 .یاد میشود
  ین ھ ب وی( vestibular foldsقسمت متوسط جوف حنجره یک مسافھ باریک میباشد ک در ( vocal foldsو ) در عل

 .یاد میگردد middle chamberاین ناحیھ بنام . قرار دارد) سفلی
  قسمت پایین جوف حنجره کھ در بینvocal folds ام و فوحھ سفلی حنجره و اد  infraglottic spaceاقع شده است، بن ی

 .میشود
  قابل یاد آوریست کھ در ضخامت ھرvestibular fold  یک لیگامنتvestibular  رار دارد، و و یکمقدار انساج رخوه مربوطھ ق

 .و یکمقدار انساج رخوه مربوطھ آن قرار دارد vocalیک لیگامنت  vocal foldدر ضخامت ھر 
  

Laryngeal ventricles & saccules 
 

  اط ام  middle chamberمخ یع را بن ً وس بتا افھ نس ھ و مس عت یافت ی وس رف وحش رف بط ردو ط ره در ھ  laryngealحنج
ventricle میسازد. 

  یکextension  تیوب مانند طوالنی از ھرventricle  منشا گرفتھ و بطرف قدام و علوی در بینvestibular fold و 

 
یر   د س دغضروف تایرای ن . میکن ام  extensionای ھ بن وی  laryngeal sacculeک مت عل ا قس د ت ً میتوان اد میگردد، بعضا ی

تعداد زیاد غدوات مخاطی قرار داشتھ و مخاط تولید شده توسط آنھا سبب   sacculeدر ضخامت جدار ھای . غضروف تایراید برسد
 .میشود vocal foldsسطح  lubricationلشم کردن یا 

 
  



 

354 
 

 
Rima vestibuli & Rima glottidis 

 
  ،مسافھ مثلثی کھ بین ھردو ھرگاه جوف حنجره را از منظره علوی ببینیمvestibular folds  ام رار دارد، بن   rima vestibuliق

اد میشود ھ . ی دخل   rima vestibuliالبت دام و  Apex. میباشد middle chamberم افھ در ق ن مس رار   baseای ف ق آن در خل
 .جدار خلفی حنجره ساختھ میشودداشتھ توسط 

  اریکتر از ھ ب ی دیگر ک ایینتر، یک مسافھ مثلث ین ھردو  rima vestibuliکمی پ ا (  vocal foldsمیباشد، در ب  true vocalی
cords (ود د میش د تحدی ام . و قسمتی از غضاریف اریتینویی افھ بن ن مس اد میگردد rima glottidisای ن مسافھ . ی  middleای

chamber ا از رinfraglottic cavity ک . جدا میکند ھ توسط ی ی ک ام  foldقاعده این مسافھ مثلث  interaytenoidمخاطی بن
fold ساختھ میشود، در خلف قرار داشتھ و ذروه آن در قدام واقع میباشد. 

  ھردو مسافھrima vestibuli  وrima glottidis   د و از و  fibroelastic membranesتوسط حرکات غضروف اریتینویی ب
 .بستھ شده میتوانند

  

 Intrinsic musclesعضالت داخل المنشا یا 
 

  الت ش در  intrinsicعض دن کش ود آم بب بوج ره س ردن  vocal cordsحنج تھ ک از و بس دود  ، rima glottidis، ب ت ح تثبی
vestibule بستھ کردن ،rima vestibuli  و کمک کردن در بستھ شدنlaryngeal inlet  این عضالت عبارتند از .دمیگرد:   

 
1. Cricothyroid muscles:  االی ھ ب ا گرفت د منش ی کریکویی دام و وحش از ق

د ن عضالت دارای دو . تایراید ارتکاز میکن ام ای  straightو  obliqueقسمت بن
parts ند ط . میباش ھ توس د ک ره میباش لھ حنج ھ عض د، یگان لھ کریکوتایرای عض

superior laryngeal branch متباقی تمام . واگوس تعصیب میشوند عصب
الت  یلھ   intrinsicعض ب  recurrent laryngeal branchبوس عص

 .واگوس تعصیب میشوند
2. Posterior crico-arytenoid muscles : ف د  laminaاز خل کریکویی

 .منشا گرفتھ باالی اریتینویید ارتکاز میکنند
3. Lateral crico-arytenoid muscles: و د از وجھ وحشی ق س کریکویی

 .منشا گرفتھ باالی اریتینویید ارتکاز میکنند
4. Transverse arytenoid muscle:  ی ای وحش ار ھ ین کن افھ ب در مس

 .یک عضلھ طاق میباشد. غضاریف اریتینویید قرار گرفتھ و وجوه خلفی این غضاریف را میپوشاند
5. Oblique arytenoid muscles:  ازmuscular process  د د دیگر یک اریتینویی االی ذروه اریتینویی ھ ب منشا گرفت

د از میکنن ام . ارتک ھ بن لھ ک ن عض اف ای داد الی خامت   aryepiglottic part of muscleیکتع ود، در ض اد میش ی
aryepiglottic fold سیر میکند. 

6. Vocalis:  عضالت طوالنی میباشند کھ در وحشی ھرvocal ligament د ا آن سیر میکنن ن عضل .و موازی ب ً از ای ا ھ خلف
vocal process  در طول لیگامنت ً    .ارتکاز میکند thyroid angleالی  vocalاریتینویید منشا گرفتھ و قداما

7. Thyro-arytenoid muscles : از نصف سفلیthyroid angle  قسمتی از . منشا گرفتھ باالی اریتینویید ارتکاز میکند
ام  ھ بن ن عضلھ ک اف ای اد میشود، در ضخامت  thyro-epiglottic part of muscleالی ز ی  aryepiglottic foldنی

 .قرار دارند quadrangular membraneھموار و وسیع بوده در وحشی  الیافاین . میرسد epiglottisسیر کرده و تا 
  

 Function of the larynxحنجره یا  عملکرد
ا صوت را کرده وفھ اجرای وظی lower respiratory tractحنجره مانند یک معصره برای  ز توسط میکانیزمھای خاص صدا ی د  نی تولی

  .میکند
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1. Respiration نفس ا ت ره و  :ی دخل حنج ادی، م نفس ع ام ت درھنگ
rima glottidis   وrima vestibuli  از میباشند ی در ھنگام . ب ول

دیگر بیشتر دور   forced respirationاجرای  حبول صوتی از ھم
 .ل لوزی را بخود میگیردشک rima glottidisشده و 

2. Phonation  ک  :یا تولید صدا م نزدی ول صوتی بھ ت حب ن وق دری
د rima glotiddisشده و ھوا بھ فشار از الی  ن . بستھ عبور میکن ای

د  ول صوتی شده و صدا تولی زاز در حب عمل سبب بوجود آوردن اھت
 . میشود

3. Effort closure  ا فشاریا وا در جوف :بستھ شدن ب  زمانیکھ ھ
د کردن وزنھای سنگین،  ً در ھنگام بلن ثال صدر احتباس کرده باشد، م
ی، طرق تنفسی بصورت کامل و  ردن فشار داخل بطن د ب یا جھت بلن

  rima glottidis ،rima vestibuliدرین وقت . محکم بستھ میشود
ً بستھ میشوند  vestibuleو خود   .کامال

4. Swallowing ع ا بل رد :ی ورت ک ا ق ع ی ام بل ذا، ن در ھنگ ھ غ لقم
ده و  دخل حنجره تنگ ش ا  rima glottidisم  rima vestibuliب

برعالوه حنجره بطرف قدام و علوی حرکات اجرا مینماید کھ این حرکات غیر ازین کھ سبب تنگ شدن ھرچھ بیشتر و . بستھ میباشد
ام . میشوند، سبب باز شدن مری نیز میشوند   epiglottبستھ شدن مدخل حنجره توسط  واد غتم ا م د ت ن حاالت سبب میگردن ذایی ای
 .وارد مری شوند piriform fossaeھوایی داخل نشده و از طریق  اعم از جامد و مایع، در طرق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 Blood vessels of the larynxاوعیه خون حنجره یا 

 arteriesشرایین یا 
 

ام  ریان بن ط دو ش ره توس م اروای حنج مت اعظ  inferiorو   superiorقس
laryngeal arteries تامین میگردد:  

1. Superior laryngeal artery  اخھ ای از  superiorش
thyroid artery   عبات ھ ش ھ از جمل ھ بالنوب د ک  externalمیباش

carotid artery  ود مرده میش ریان . ش ن ش  superiorای
laryngeal nerve  ق  thyrohyoidرا ھمراھی کرده و از طری

membrane  رد حنجره میگرددوا. 
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2. Inferior laryngeal artery  شاخھ ای ازinferior thyroid artery   میباشد کھ بالنوبھ ازthyrocervical trunk   شریان

subclavian د ا . در گردن نشئت میکن ن شریان ھمراه ب ین شزن و مری سیر  recurrent laryngeal nerveای ھ ب در میزاب
 .، عبور نموده وارد حنجره میشودinferior constrictor of pharynxکرده و در عمق کنار سفلی 

  
 veinsاورده یا 

  :اورده کھ خون وریدی حنجره را جمع آوری میکنند، ھمنام و ھم سیر شرایین آن میباشند، کھ عبارتند از
  

1. Superior laryngeal veins:  ھ در ھ در  superior thyroid veinsک ھ شده و آن بالنوب   internal jugular veinتخلی
 .میریزد

2. Inferior laryngeal vein:  درinferior thyroid veins  ھ در ھ شده و آن بالنوب  left brachiocephalic veinتخلی
 .میریزد

  
  تخلیه لمفاوي 

  االتر از ھ ب  vocalلمف قسمتی از حنجره ک
folds  رار دارد، در  deep cervicalق

nodes  عب ل تش ھ در مح  commonک
carotid artery  ھ د، تخلی رار دارن ق

 .میگردد
  ایینتر از ھ پ  vocalلمف قسمتی از حنجره ک

folds   رار دارد، در  deep cervicalق
nodes  یر ھ مس  inferior thyroidک
artery  وی رار  tracheaیا در قسمت عل ق

 .دارند، تخلیھ میگردد
  

 Nerves of the larynxاعصاب حنجره یا 
 

حرکی و حسی حنجره بوسیلھ دو شعبھ عصب ھردو نوع تعصیب 
ام   recurrentو  superior laryngeal nerveواگوس بن

laryngeal nerve ردد امین میگ ر . ت رار زی اب ق ن اعص ای
    :تشریح میشوند

 Supeiror laryngeal nerves   در ھردو طرف
رفتن از  ا گ س از منش  inferior vagal gangliaپ

ی  ردن، در انس وس در گ  internal carotidواگ
artery   ام اخھ بن دو ش رده و ب یر ک فلی س رف س بط

internal    وexternal branches  یم تقس
 :میشود
 External branch   وم در جدار وحشی بلع

ایین شده و عضلھ   inferior constrictorپ
لھ  ردن عض یب ک ا تعص وده و ب وراخ نم را س

cricothyroid خاتمھ مییابد. 
 Internal branch  ام ک ت،  internal laryngeal nerveھ بن ھور اس ز مش ھ نی د ک ی میباش اخھ حس ک ش ی

thyrohyoid membrane وده و وراخ نم االتر را س ھ ب ره را ک وف حنج متی از ج ویھ  قس رار   vocal foldsاز س ق
 .دارد، تعصیب میکند
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 Recurrent laryngeal nerve دارای دو کامپوننت حسی و حرکی میباشد . 
 آن حسیت جوف حنجره را پایینتر از سویھ  قسمت حسیvocal folds تامین میکند و 
  قسمت حرکی آن تمام عضالتintrinsic  حنجره را بھ استثنای عضلھcricothyroid تعصیب میکند. 

  
Recurrent laryngeal nerve  د، در حالیکھ عصب طرف راست آن در  root of theطرف چپ در صدر نشئت میکن

neck رداز عصب و اال سیر کرده و در عمق . اگوس منشا میگی ین شزن و مری بطرف ب ھ ب  inferiorھردو عصب در میزاب
constrictor وارد حنجره میشوند .  

  
 Nasal Cavitiesاجواف بینی یا 

  دو جوف بینی در راست و چپ عبارت از علویترین قسمتrespiratory tract بوده و حاوی آخذات بویایی نیز میباشند. 
 ھ ا تند ک والنی اس ی ط ھ ی ھ گوش اھای س ی فض واف بین ج

دارای یک قاعده بزرگ در سفلی، و یک ذروه باریک در 
ند وی میباش ھ . عل کلیتی ک ات اس ط چوک واف توس ن اج ای

از  ود، ب اختھ میش روف س تخوان و غض ً از اس دتا عم
 .نگھداشتھ میشوند

  ط ارج توس ی از خ واف بین ک اج دامی کوچ مت ق قس
external nose  مت پوش ھ قس ود؛ در حالیک انیده میش

 .واقع شده اند skullخلفی بزرگ آنھا در قسمت مرکزی 
  ام  anteriorفوحات قدامی بینی کھ بخارج باز میشوند بن

nares  ھ در ی آن ک ات خلف ده و فوح اد ش ی
nasopharynx  ام د، بن از میگردن اد  choanaeب ی

 .میشوند
 دو جوف بینی راست و چپ: 

  دن ط ب ط متوس ر خ ا در س ی ی رده بین یلھ پ بوس
nasal septum از ھمدیگر جدا میشوند. 

  بوسیلھhard palate  از جوف دھن جدا میشوند. 
  توسط قطعاتی از استخوانھایfrontal ،ethmoid  وsphenoid   ازcranial cavity   کھ در علوی آن قرار دارد، جدا

 .میشوند
 ار دارندوحشی تر و علویتر از اجواف بینی، اجواف اربیتا قر. 
 ھر جوف بینی، دارای یک زمین، سقف، جدار انسی و جدار وحشی میباشد. 
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 Lateral wallجدار وحشی یا 
 

  در جدار وحشی جوف بینی سھ تیغھ استخوانی منحنی شکل قابل دید میباشند کھchonchae   این سھ تیغھ . نامیده میشوندیا قرینات
د انسی و سفلی بداخلار داشتھ و بطرف یکی باالتر از دیگر قر ارز میگردن ھ . جوف بینی متب ن تیغ ی و انسی ای دامی، خلف کنارھای ق

 .ھای استخوانی آزاد میباشد

 جوف بینی توسط قرینات بھ چار چینل ھوایی تقسیم میگردد کھ عبارتند از: 
 Inferior nasal meatus در بین قرین سفلی و زمین جوف بینی 
 Middle nasal meatus ین سفلی و متوسطدر بین قر 
 Superior nasal meatus در بین قرین متوسط و علوی 
 Spheno-ethmoidal recess در بین قرین علوی و سقف جوف بینی 

 
  سطح تماس بین انساج جدار وحشی بینی و ھوای تنفس شده را وسعت میبخشدقرینات موجودیت. 
  ،چنانچھ میدانیمparanasal sinus  ت ھ در حقیق ی در ضخامت استخوانھای مجاور  extensionھا ک وده ول ی ب ھای جوف بین

از میشوند ی ب رعالوه فوحھ . قرار دارند، توسط فوحات خود در جدار وحشی و سقف جوف بین ز در  nasolacrimal ductب نی
ھ  ی تخلی ات اشک چشم را در جوف بین ن قن رار دارد؛ ای ی ق جدار وحشی اجواف بین

 .میکند
  

 Regionsنواحی یا 

 
  بینی از سھ ناحیھ عمده متشکل میباشد کھ عبارتند ازجوف:  

1. Nasal vestibule:  ی ھ داخل ک در وج ع کوچ احھ متوس ک س   naresی
 .کھ توسط جلد فرش شده و حاوی فولیکولھای موی میباشد است

2. Respiratory region:  وده و ی ب ساحھ تنفسی بزرگترین ساحھ جوف بین
ن قسمت . استغنی از اوعیھ و اعصاب  ھ ای ل تنفسی فرش شده ک توسط ایپیتی

ً حاوی حجرات   .دار و مخاطی میباشد ciliaعمدتا
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3. Olfactory region:  ع ی واق وف بین ر ج وده در ذروه ھ ک ب احھ کوچ ک س ایی ی احھ بوی تس ط . اس احھ توس ن س ای

olfactory epithelium  فرش شده کھ حاویolfactory receptors یا آخذات بویایی میباشد. 
 نفس شده اجواف بین وای ت ت ھ ی برعالوه اینکھ حجرات آخذوی حسیت بویایی را در خود جا داده اند، مسوولیت کنترول حرارت و رطوب

 .را نیز داشتھ و مجرای تنفسی را از وجود ذرات اجسام اجنبی پاک نگھمیدارند
  

  تعصیب و اروا
  :جوف ھای بینی توسط سھ زوج قحفی صورت میپذیرد تعصیب
 ط حسیت بویایی توسolfactory nerve انتقال داده میشود. 
  عصبحسیت عمومی توسط trigeminal دامی امین میگردد، طوریکھ قسمت ق ن اجواف ت ، و ophthalmic nerveتوسط  ای

 .گردیده استتعصیب  maxillary nerveقسمت خلفی توسط 
  تمام غدوات موجود در جوف بینی بوسیلھ الیاف پاراسمپاتیکی کھ توسط شاخھgreat petrosal  عصبfacial   در  شده و آورده

pterygopalatine fossa  با عصب maxillary یکجا میگردد، تعصیب میشوند. 
 

  :جوفھای بینی توسط شرایین زیر صورت میپذیرداروای 
  شعبات نھایی شرایینmaxillary   وfacial  کھ بالنوبھ شعباتexternal carotid artery میباشند. 
 Ethmoidal branches   شریانophthalmic ھ ای ازکھ بالنوبھ شعب internal carotid artery میباشد. 

  
 Skeletal frameworkچوکات ساختمانی یا 

 
 :عبارتند از  استخوانھایی کھ در تشکل چوکات جوفھای بینی سھم میگیرند،

  استخوانھای طاقethmoid ،sphenoid ،frontal  وvomer 
  استخوانھای جفتnasal، maxillary ،palatine ،Lacrimal bone  وinferior conchae 

 .عنصر کلیدی در ساختمان جوف بینی محسوب میگردد  ethmoidگرفتھ شدند، استخوان  در بین تمام استخوانھایی کھ در باال نام
 

  
 ethmoidاستخوان 

 
 ھ و حاوی یک استخوان با ساختمان مغلق میباشد کھ در تشکل سقف، جدار وحشی و جدار ا ی سھم گرفت ای بین  ethmoidalنسی جوفھ

air cells نیز میباشد . 
  ام ن ھردو . متشکل است ethmoidal labyrinthsاین استخوان در مجموع شکل چار ضلعی داشتھ و از دو قسمت مربع مانند بن ای

ام . توسط یک صفحھ استخوانی غربالی شکل باھم یکجا میشوند midlineلبیرنت در علوی باالی  الی بن ن صفحھ غرب  cribriformای
plate یاد میگردد. 
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  ام ر بن تخوانی دیگ فحھ اس ک ص الن  ،perpendicular plateی ً در پ ودا ده عم الی شروع ش فحھ غرب  median sagittalاز ص

 .سھم میگیرد nasal septumاین صفحھ در تشکل پرده بینی یا . بطرف پایین نزول میکند
 استخوانی تشکیل شده است کھ در ضخامت آنھا حجرات ھوایی  ھر لبیرنت از دو صفحھ نازکethmoid قرار دارند:   

  
  ام ی بن فحھ وحش  orbital plateص

یاد شده وقسمتی از جدار انسی جوف 
 .اربیت را میسازد

  دار وی ج مت عل ھ قس ی ک فحھ انس ص
ی را میسازد، دارای  وحشی جوف بین

د دگی میباش ک برآم ارزه و ی . دو ب
ام بارزات آن ھرک و  superiorدام بن

middle conchae  ده و در اد ش ی
فلی  ،  middle conchaeقسمت س

middle ethmoidal air cells 
ی  دار انس دگی را در ج ک برآم ی

ھ  ت میسازند، ک  ethmoidalلبیرن
bulla نامیده میشود. 

  از تحتbulla  یک میزابھ بنامethmoidal infundibulum   داد . و بطرف باال امتداد مییابدبطرف قدام و سفلی سیر کرده امت
ت  ھ از لبیرن ی را میسازد ک ھ  ethmoidیافتھ آن بطرف باال باریکتر شده و یک مجرای ور کرده ب از . میرسدfrontal sinus  عب

 .کرده و در جدار وحشی بینی باز میشودمیباشد، عبور  frontal sinusکھ چینل تخلیوی  frontonasal ductطریق ھمین مجرا 
  وجھ علوی لبیرنتethmoidal   با استخوانfrontal  مفصل میشود، و با اتحاد این دو استخوان سقفethmoidal cells  ل تکمی

 .میگردد
  وجھ قدامی لبیرنت باfrontal process  استخوانmaxilla و استخوان ،lacrimal  مفصل میشود. 
  وجھ سفلی لبیرنت با کنار علوی انسیmaxilla مفصل میشود. 
  ام اد میشود  uncinate processیک بارزه ظریف کھ شکل غیر منظم داشتھ و بن ت منشا ی دامی وجھ سفلی لبیرن ، از قسمت ق

ام  زرگ بن ھ ب ق یک دھان ا گذشتن از طری ھ و ب ا  maxillary hiatusگرفت ی، ب   inferior conchaدر جدار انسی جوف بین
 .مفصل میشود

 Cribriform plate  بینی قرار داشتھ و در ذروه جوفھایethmoidal notch  را کھ در استخوانfrontal  ر کرده رار دارد، پ ق
ن صفحھ . این صفحھ غربالی جوفھای بینی را از جوف قحف کھ در باالی آنھا قرار دارد، جدا میسازد. است سوراخھای موجود دری

 .را میدھد اجازه عبور بطرف باال olfactory nerveبھ الیاف عصبی زوج اول قحفی یا 
  یک بارزه مثلثی بزرگ بنامcrista galli  نیز در وجھ علویcribriform plate  باالیmidline   قرار دارد کھfalx cerebri 

 . باالی آن ارتکاز میکند
 Perpendicular plate ا . ساختمان چارضلعی داشتھ بطرف سفلی سیر میکند، و قسمت علوی پرده بینی را میسازد ن صفحھ ب ای

 :اختمانھای زیر مفصل میشودس
  با ً  قرار دارد؛ sphenoidکھ در جسم استخوان  sphenoidal crestخلفا
  با ً  ؛midlineدر  nasal boneو با محل اتصال ھردو  frontalاستخوان  nasal spineقداما
  با ً ً با استخوان  septal cartilageدر سفلی، قداما  vomerو خلفا

 
 

External nose ان بینی از خارجیا ساختم  
  

 External nose  جوفھای بینی را بطرف خارج امتداد داده وnares از طریق آن بطرف سفلی باز میگردند . 
  بینی خارجی یک ساختمانpyramidal  ھ ت   apexمیباشد ک ین ھردو جوف اربی ھ در ب وی آن ک ھ عل وده و زاوی دام متوجھ ب آن بق

 .قرار گرفتھ، با پیشانی ادامھ مییابد
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  قسمتھای قدامی جوفھای بینی نیز مانند قسمتھای خلفی آن، بوسیلھ یک چوکات

ده . اسکلیتی باز نگھداشتھ میشود این چوکات توسط استخوانھا و بصورت عم
   :توسط غضاریف ساختھ شده است

  داد ھ امت ی ب ھ بین د ک رار دارن قسمتھای استخوانی این چوکات در جاھایی ق
skull ا ع رد؛ اینھ رار میگی د از ق اتی از  nasal bonesبارتن ، و قطع

maxilla   وfrontal؛ 
  ب چوکات توسط دام و جوان  septalھای  lateral processدر ق

cartilage، major alar cartilage ا چار  minor alar، سھ ی
cartilages  د در روف واح ک غض ام  midlineو ی  septalبن

cartilage ختھ شده استکھ قسمتی از پرده بینی میباشد، سا. 
 

 
Paranasal sinuses 

 
  ارت از چار ساینس بھر طرف ی عب ساینس ھای مجاور اجواف بین

ت  ھ دران موقعی خط متوسط میباشند، کھ ھرکدام نظر بھ استخوانی ک
د ده ان ذاری ش ای . دارد، نامگ اینس ھ د از س ا عبارتن : اینھ

ethmoidal cells ،sphenoidal ،maxillary  وfrontal. 
 ث این س ی بحی ھ جنین ایی از جوف  extensionاینس ھا در مرحل ھ

د ا میگیرن اور ج تخوانھای مج خامت اس رده و در ض کل ک ی تش . بین
   :تمام این ساینس ھا

 
  توسط مخاط تنفسی کھ حاویcilia  ،بوده و مخاط افراز میکند

 ھمھ شان بھ جوف بینی باز میشوند؛ فرش شده اند؛
  توسط شعبات عصبtrigeminal  یب شده اندتعص. 

 
  

  جدارها، سقف و زمین جوفهاي بینی
 Medial wallجدار انسی یا 

  ام ازک بن رده ن  nasalجدار انسی ھریک از جوفھای بینی توسط یک پ
septum  رده در . کھ توسط مخاط فرش شده است، ساختھ میشود ن پ ای

midian sagittal plane  ای تھ و جوفھ رار داش ودی ق کل عم بش
 .را از ھمدیگر جدا میکند راست و چپ بینی

  پرده بینی یاnasal septum  از اجزای زیر متشکل میباشد: 
 

   septal nasal cartilageدر قدام 
 ف تخوان  در خل ط اس ً توس دتا ط vomerعم ان توس ، ھمچن

perpendicular plate  استخوانethmoid 
  محل اتصال ھردو استخوانnasal  باھم درmidline و ،nasal 

spine تخوان اسfrontal  رده کل پ ک درتش ھم کوچ ک س ز ی نی
 دارند

 Crest تخوان ای اس تخوان   palatine ،rostrumو    maxillary ھ تخوان   incisor crestو   sphenoidاس اس
maxilla نیز سھم میگیرند.  
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 Floorزمین یا 
  ف بینی لشم، مقعر و بمراتب وسیعتر از سقف آن میباشداجوا زمین.  
 وی این زمین توس رعالوه وجھ عل ی خارجی، ب  palatineط انساج رخوه بین

process   تخوان ین  horizontal plate و maxillaاس تخوان پالت ھ اس ک
ً بنام   .یاد میگردند، ساختھ شده است hard palateمجموعا

 وی  ھفوح ر از   incisive canalعل ی ت ی وحش ین کم اط زم ت مخ در تح
nasal septum باز میگردد. 

  
 roof سقف یا

 
  ،زی ای مرک مت ھ وده و در قس ک ب ی باری وف بین قف ج ط س ھ توس ی ک محل

cribriform plate  استخوانethmoidal  ،رین ساختھ شده است د ت در بلن
 :سقف ساختمان سراشیبی داشتھ و توسط استخوانھای ذیل ساختھ میشود cribriform plateقدامتر از  .ارتفاع قرار دارد

 Nasal spine   تخوان اس
frontal   وnasal bones؛ 

 Lateral process   ای ھ
septal cartilage  و

major alar cartilage 
 ھای بینی خارجی

  
  ر از ز  cribriform plateخلفت نی

ی سراشیبی داشتھ و  سقف جوف بین
 :ذیل ساختھ میشود قطعاتاز 

   
  تخوان دامی اس ھ ق وج

sphenoid 
 Ala  تخوان و   vomerاس

sphenoidal process 
 ستخوان پالتین کھ در مجاورت آن قرار داردا
 Vaginal process  کھ درmedial plate  بارزه ای بنامpterygoid process قرار دارد. 
  ور رای عب ھ ب ن فوحات یک سوراخ جداگان در تحت مخاط، سقف جوف بینی توسط فوحات صفحھ غربالی سوراخ شده و قدامتر ازی

ب  ھ و عص ود  anterior ethmoidal اوعی ز دران وج نی
 .دارد

  ھ  spheno-ethmoidalدر   sphenoidal sinusفوح
recess  ،ع است ی واق کھ در سراشیبی خلفی سقف جوف بین

 .باز میگردد
  

 Lateral wallجدار وحشی یا 
  وده و در تشکل  دارای ساختمانجدار ھای وحشی بینی ق ب مغل

 .استخوان، غضروف و انساج رخوه سھم میگیرند ھاآن
  ر متشکل میباشدقسمت :استخوانی جدار وحشی از اجزای زی
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  لبیرنتethmoidal  وuncinate process 
 Perpendicular plate استخوان پالتین 
 Medial plate  بارزهpterygoid  استخوانsphenoid 
  وجوه انسی استخوانھایlacrimal   وmaxilla 
 Inferior concha 

 
 غیر منظم بنظر میرسد ،ز سبب موجودیت قریناتسطح داخلی جدار وحشی جوف ھای بینی ا. 
  دقرینات طوریکھ میدانیم ھ تقسیم میکنن وایی جداگان ھ چار مجرای ھ ی را ب وده و جوف بین ھ . سھ عدد ب ات ب ن قرین دامی ای ات ق نھای

external nose نیافتھ بلکھ بشکل یک لبھ باالی ادامھ meatus  کھ در سفلی آن قرار دارد، قات میشود. 
  درmiddle meatus   طوریکھ گفتیمbulla ethmoidal کھ ساختمان گنبدی شکل دارد، قابل دید میباشد. 
  پایینتر ازbulla   ام ده میشود  hiatus semilunarisیک میزابھ منحنی شکل بن ین . دی زمانیکھ مخاط یک مسافھ خالی را در ب

bulla ethmoidal   وuncinate process د میشودفرش میکند، این میزاب دامی . ھ تولی ت ق ک   hiatus semilunarisنھای ی
ام  ر بن ل دیگ ازد  ethmoidal infundibulumچین کل . را میس ھ و بش داد یافت اال امت رف ب د بط ف مانن ھ قی ن میزاب ای

frontonasal duct  از قسمت قدامی لبیرنتethmoidal  تا گذشتھfrontal sinus  میرسد. 
  فوحھnasolacrimal duct   اکثریت ساینس ھای ھوایی در جدار وحشی جوف بینی قرار زیر باز میشوندو:   

  ھ ی  nasolacrimal ductفوح دار وحش ھ در  inferior nasal meatusدر ج کی را ک ده و اش از ش ب
conjunctival sac چشم جمع میشود، در جوف بینی تخلیھ میکند. 

 Frontal sinus  ق دامی   ethmoidal infundibulumو  frontonasal ductاز طری مت ق  hiatusدر قس
semilunaris ی دار وحش ود  middle meatus، در ج ھ میش ز در  Anterior ethmoidal cells. تخلی نی

frontonasal duct تخلیھ میشوند. 
 Middle ethmoidal cells   درbulla ethmoidal یا کمی باالتر ازان تخلیھ میشوند. 
 Posterior ethmoidal cells  در جدار وحشی ً  .تخلیھ میشوند  superior nasal meatusاکثرا
 Maxillary sinus   درhiatus semilunaris   ز ایینتر از مرک ی پ کم

bulla تخلیھ میشود. 
  اینس ارت از س ردد، عب از نمیگ ی ب وف بین ی ج دار وحش ھ در ج وایی ک اینس ھ ھ س یگان

sphenoidal د یبی خ. میباش ً در سراش را اینس اکث ن س ھ ای ف تخلی وف ان قف ج ی س لف
 .میگردد
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 Naresفوحات قدامی اجواف بینی یا 
  عبارت از فوحات بیضوی شکل در وجھ سفلیexternal nose  میباشند کھ جوفھای بینی رابا خارج ارتباط میدھند. 
 غضروفی خود باز نگھداشتھ میشود -این فوحات توسط چوکات ساختمانی استخوانی. 
 Nares از داوم ب ا عملکرد عضالت مخصوص  بصورت م وده و ب  facial expression )nasalis ،depressor septiب

nasi و ،levator labii superior alaeque nasi (ھنوز ھم فراختر شده میتوانند. 
 

  Choanaeفوحات خلفی اجواف بینی یا 
 

  ھ ی را ب ای بین ھ جوفھ ند ک کل میباش وی ش ات بیض فوح
nasopharynx  ارتباط میدھند. 

  دن را تھ ش از و بس رک و ب ت تح ھ قابلی دامی ک ات ق رعکس فوح ب
ا  ی ی ات خلف د، فوح ط  choanaeدارن ل توس ورت مکم بص

 .استخوانھا احاطھ شده و قابلیت باز و بستھ شدن را ندارند
 

  
  Gatewaysراههاي ارتباطی یا 

 
  ھ و ا اوعی ق آنھ ھ از طری د ک ود دارن اطی وج ای ارتب داد راھھ یکتع

 . رد جوفھای بینی میشونداعصاب مختلف وا
  امل ا ش ن راھھ  cribriform plate ،sphenopalatineای

foramen ،incisive canal سوراخھای کوچک دیگر در جدار وحشی بینی، و کنار ھای ،nares  میباشند: 
1. Cribriform plate:  اف عصبی   olfactory nerveسوراخھای موجود درین صفحھ بھ الی

ھ و اجازه عبور داده و ک می قدامتر ازانھا سوراخھای کوچک دیگر نیز برای عبور و مرور اوعی
د anterior ethmoidalاعصاب  ا . وجود دارن ی ب  superiorدر بعضی اشخاص اورده بین

sagittal sinus  ق ً از طری تقیما ین  foramen caecumقحف مس ھ در سر خط متوسط ب ک
crista galli  و استخوانfronatal ر ارتباط میباشندقرار دارد، د. 

2. Sphenopalatine foramen: ی دار خلف ھ در ج وراخ ک ن س ی  -ای  superiorوحش
nasal meatus   قرار دارد، یک راه ارتباطی بینnasal cavities   وpterygopalatine 

fossa مھمترین عناصریکھ ازین راه عبور میکنند عبارتند از. میباشد:   
 Sphenopalatine branch  شریانmaxillary 
 Nasopalatine branch  عصبmaxillary 
 Superior nasal branches   عصبmaxillary 

3. Incisive canal:  دان وی جذر دن ، در ضخامت central incisorاین کانال در خلف و عل
ر از  نھایت علوی آن. داردقرار  maxillaاستخوان  ین در  nasal septumکمی وحشی ت زم

از میگردد oral cavityدر سقف  incisive fossaحالیکھ نھایت سفلی آن در  جوف بینی باز میشود، در ق آن . ب عناصریکھ از طری
 :عبور میکنند عبارتند از

 Nasopalatine nerve  کھ از جوف بینی وارد جوف دھن میشود؛ 
  قسمت نھاییgreater palatine artery میشود کھ از جوف دھن وارد بینی. 

4. Small foramina in the lateral wall : ک ً ی ی میشوند، اوال ق صورت وارد جوف بین ھ از طری ھ و اعصابی ک داد اوعی یکتع
ق سوراخھای . ساختھ و سپس در جدار وحشی بینی منتشر میشوند naresحلقھ را در اطراف  ھمچنان بعضی از شعبات عصبی از طری

 .ی شده میتوانندبسیار کوچکی کھ در خود جدار وحشی قرار دارند، نیز وارد جوف بین
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 Nasal cavitiesاوعیه خون در 

  شرایین
  

  :منشا میگیرند و عبارتند از external carotidو یا   internalشرایینی کھ جوف بینی را اروا میکنند، از شریان 

  شعباتی کھ از شاخھ ھایexternal carotid artrey   نشئت میکنند شامل شرایینsphenopalatine ،greater palatine ،
superior labial و ،lateral nasal   میباشند. 

  ھ از شاخھ ھای د شامل شرایین   internal carotid arteryشعباتی ک   posterior ethmoidalو   anteriorنشئت میکنن
 .میباشند

  
Sphenopalatine artery 

ریان  ایی ش عبھ نھ ارت از ش وده عب ی ب ای بین ھ در جوفھ رین اوعی د pterygopalatine fossaدر   maxillaryبزرگت ق . میباش از طری
sphenopalatine foramen د ی شده و در جدار وحشی آن سیر میکن ام . وارد بین م بن  posteriorدر طول سیر خود دو شعبھ مھ

lateral nasal branch  وposterior septal branch  برای قسمتھای خلفی جدار وحشی وseptum nasal میدھد.  
Greater palatine artery 

اخھ ای از  ز ش ریان نی ن ش ھ در  maxillary arteryای د ک د pterygopalatine میباش ئت میکن ق . نش ریان از طری ن ش ایی ای مت نھ قس
incisive canal ی میشود دامی . از سقف جوف دھن وارد زمین جوف بین ن شریان قسمتھای ق ی را اروا  nasal septumای ین بین و زم

  .اناستموز میکند sphenopalatineات شریان کرده و با شعب
 lateral nasalو  Superior labialشرایین 

   .صورت ازان منشا میگیرندقدام میباشند کھ در   facial arteryھردو شریان شاخھ ھای 
 Superior labial artery  اال میشود داد . در نزدیک زاویھ دھن نشئت کرده و وارد لب ب ب یکتع س از اروای ل رای پ شعبات ب

د naresیاد میگردد کھ وجوه وحشی  alar branchیکی ازین شعبات بنام . جوف بینی میدھد ام . را اروا میکن ھ بن شعبھ دیگر ک
septal branch  یاد میشود قسمتھای قدامیnasal septum را اروا میکند. 

 Lateral nasal artery  در نزدیکی کنارexternal nose   روای نشئت کرده و در اexternal nose سھم میگیرد .Alar 
branches   آنnasal vestibule را اروا میکنند. 
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Anterior & posterior ethmoidal arteries 

ت از شریان  ن شرایین در داخل اربی ھ خود یکی از شعبات  ophthalmicای د internal carotid arteryک ن . میباشد، منشا میگیرن ای
اره در وحشی و شرایین پس از منشا  د و دوب از طریق کانالھای موجود در جدار انسی اربیت خارج شده و ساینس ھای مجاور را اروا میکنن

  .وارد جوف قحف میشوند cribriform plateعلوی 
 Posterior ethmoidal artery   از طریقcribriform plate   وی واحی عل وارد جوفھای بینی شده و توسط شعبات خود ن

 .ی انسی و وحشی را اروا میکندجدار ھا
 Anterior ethmidal artery   ا ن شریان ھمراه ب ھ در وحشی   anterior ethmoidal nerveای ق یک سوراخ ک از طری

crista galli  د ی شعبات میدھ رای جدار ھای انسی و وحشی بین  nasalسپس در عمق . قرار دارد، وارد جوفھای بینی شده و ب
bone  مت نھایی آن در سطح جلد ظاھر شده بنام سیر کرده و قسexternal nasal branch  یاد میگردد، کھ جلد و انساج مجاور

 .ناحیھ بینی خارجی را اروا میکند
دامی جدار انسی . بین خود شان تفمم میکنند  nasal cavitiesموجود در  ینشرای ھ اناستموز شریانی در قسمت ق بزرگترین و مھمترین ناحی

ھ بینی قرار  رین ناحی ول ت ی میباشد epistaxisدارد کھ معم ا خون بین د از . ی ھ عبارتن ی ک ده بین ایی چار شریان عم ن نقطھ قسمتھای نھ دری
  .باھم تفمم میکنند anterior ethmidalو  greater palatine ،sphenopalatine ،superior labialشرایین 

   Veinsاورده یا 
ام اورده کھ خون وریدی جوفھای بینی  ومی ھمن د، بصورت عم را تخلیھ میکنن
  .و ھم سیر شرایین این ناحیھ میباشند

  ھ شعبات دھایی ک د، در  maxillary arteryوری را ھمراھی میکنن
pterygoid plexus of vein  درinfratemporal fossa 

 تخلیھ میشوند؛
  د ھ وری وریدھایی کھ قسمتھای قدامی جوفھای بینی را تخلیھ میکنند، ب

facial میریزند.  
ام  د دیگر بن ھ از  nasal veinدر بعضی واقعات یک وری موجود میباشد ک

ق  ھ  foramen caecumطری ده و ب ف ش وف قح  superiorوارد ج
sagittal sinus  ا . تخلیھ میشود ی را ب چون این ورید یک ساینس داخل قحف

د، یک  اط میدھ . شمرده میشود emissary veinیک ورید خارج قحفی ارتب
دھای قر دانیم وری ھ می واحی  emissaryاریک ات از ن ال انتان ده انتق ع عم منب

peripheral  بداخلcranial cavity دانستھ شده اند.  
  

رایین  ھ ش ی  posterior ethmoidalو  anteriorاورده ای ک را ھمراھ
 . تخلیھ میشوند  superior ophthalmic veinمیکنند، در 

 
 

  بینیجوفهاي  Innervationتعصیب یا 
  

  :عبارتند از استند، جوفھای بینیمسوول تامین حسیت در  یکھاعصاب
  

 Olfactory nerve   حسیت بویایی میباشد؛تامین کھ مسوول 
  شعبات اعصابophthalmic  وmaxillary   کھ مسوول تامینgeneral sensation  میباشند. 

اب  ی و secretomotorاعص ای بین ود در جوفھ اطی موج دوات مخ رای غ ب  ب مپاتیک عص اف پاراس یلھ الی اور آن، بوس ای مج اینس ھ س
facial اف پاراسمپاتیک در . آورده میشوند ن الی ا شعبات  pterygopalatine fossaای ا  maxillary nerveب دغم شده و توسط آنھ م

 .منتشر میشود
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  تخلیه لمفاوي جوفهاي بینی
ی و ساینس ھای مجاور در  تخلیھ submandibular nodesقسمتھای قدامی بینی بھ لمف   upperمیشود، در حالیکھ لمف قسمتھای خلف

deep cervical nodes تخلیھ میگردد . 
 Oral Cavityجوف دهن یا 

 جوف دھن در سفلی اجواف بینی قرار داشتھ و دارای سقف، زمین، و جدار ھای وحشی میباشد. 
  توسط ً ً  oral fissureاین جوف قداما  .در جوف بلعوم باز میگردد  oropharyngeal isthmusتوسط بخارج باز شده و خلفا
  سقف جوف دھن ازhard  وsoft palates ساختھ شده است . 
  از انساج رخوه یا ً  .نیز میگردد tongueساختھ شده کھ شامل یک پرده عضلی بنام زبان یا  soft tissuesزمین آن عمدتا
 ا میباشند، ع ھ رخسار ھ دجدار ھای جنبی جوف دھن ک دغم میگردن ا م ھ لبھ دام ب وده و در ق ا . ضلی ب ا ی ب ھ  oralاطراف   lipsل

fissure را احاطھ کرده اند. 
  قوس ھای دندانی باال و پایین کھ حاوی دندانھا وalveolar bone  تقسیم نموده اندناحیھ میباشند، جوف دھن را بدو:   

  ناحیھ خارجی کھ بنامoral vestibule   ،ین شکل نعیاد میگردد ق  dental archesل اسپ را داشتھ و در ب و وجھ عمی
ع میباشد ا واق ا و لبھ ھ توسط . رخسار ھ ن ناحی اط داشتھ و توسط عملکرد عضالت  oral fissureای  facialبخارج ارتب

expression   و حرکاتmandible باز و بستھ شده میتواند ،. 
  ام ھ بن ی ک ھ داخل اد میگرد  oral cavity properناحی دا  vestibuleاحاطھ شده و از   dental archesد، توسط ی ج

 .میشود
 Oropharyngeal isthmus  زبان و  توسط انساج رخوه مجاور بشمولsoft palateباز و بستھ میشود ،. 
  ز جملھاجوف دھن وظایف زیاد دارد؛: 

 ا کمک. فوحھ دخولی جھاز ھضمی میباشد ز ب ذا نی رازات غدوات  البتھ پروسھ ھضم غ ھ جوف دھن، دراف ھمینجا آغاز  ملحق
 .میگردد

 در ھنگام صحبت کردن. صداھایی را کھ توسط حنجره تولید میگردد، تغییر شکل داده و اصالح میکند ً  .مثال
  ھ ف ب ً در حاالتی کھ مجرای بینی بنابر علل مختلف بند باشد؛ چون جوف دھن در خل جھت تنفس نیز استفاده میشود، مخصوصا

 .د، و طوریکھ میدانیم بلعوم یک مجرای مشترک برای عبور ھوا و مواد غذایی میباشدبلعوم باز میگرد
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  :تعصیب میگردد اعصاب مختلفجوف دهن توسط 
ً توسط شعبات عصب    :تامین میگردد  trigeminalحسیت جوف دھن عمدتا

  ھ شامل وی جوف دھن ک اال   hard palateقسمتھای عل دانھای ب و دن
 .تعصیب میشوند  maxillaryمیگردد، توسط شعبات عصب 

  دانھا و امل دن ھ ش ن ک وف دھ فلی ج متھای س ان  oral partقس زب
 .تعصیب میشوند  mandibularمیگردد، توسط شعبات عصب 

  حصھ قدامی زبان توسط شعبات عصب   2/3حسیت ذائقھfacial  تامین
 .ب ترای جمینل مدغم میگردنداین شعبات با شعبات عص. میشود

  ز د نی رار دارن الیاف پاراسمپاتیک برای غدواتیکھ در داخل جوف دھن ق
ل رسانیده  شده وآورده  facialتوسط عصب  رای جمین توسط شعبات ت

 .میشود
  ًتقیما ا مس ل وی رای جمین عبات ت یلھ ش ا بوس مپاتیک ی اف س داد   الی در امت

 .اوعیھ خون بھ جوف دھن میرسند
تعصیب میشوند، بھ استثنای   hypoglossal nerveتوسط  الت زبانعضتمام 

  .کھ بوسیلھ عصب واگوس تعصیب میگردد  palatoglossusعضلھ 
ام  ھ استثنای عضلھ  soft palateعضالت تم ھ بوسیلھ یک شعبھ    tensor veli palatiniتوسط عصب واگوس تعصیب میشوند، ب ک

  . تعصیب میگردد mandibularعصب 
  .تعصیب میگردد mandibularکھ زمین جوف دھن را میسازد، نیز بوسیلھ عصب  mylohyoidعضلھ 

 Skeletal frameworkی یا چوکات اسکلیت
 داخل جوف دھن مرتبط میباشند، عبارتند از ساختمانھایجوف دھن سھم گرفتھ ویا با  استخوانھایی کھ در تشکل اسکلیت: 

 استخوانھای جفت: maxilla ،palatine   وtemporal 
 استخوانھای طاق: mandible ،sphenoid  وhyoid 
  ،رار دارد ز قسمت غضروفی نفیر استاخی کھ در وجھ سفلی قاعده قحف ق ع  soft palateکی محل ارتکاز عضالت یدر نزدنی واق

 .میباشد
Maxillae 
  ھردوpalatine process  دامی سقف جوف 2/3ھای این استخوان باھمدیگر یکجا شده و ا  حصھ ق را  hard palateدھن ی

 .میسازند
  در خلف دندانھایincisor   یک حفره کم عمق بنامincisive fossa  ام  Incisiveدیده میشود، کھ از سقف این حفره دو کانال بن

canals  بطرف باال امتداد یافتھ و در زمینnasal cavity باز میشوند. 
  

Palatine bones 
 رف استخوان پالتین در مجموع شکل حL ارت از . را دارد رد، عب ھ در تشکل سقف جوف دھن سھم  میگی ن استخوان ک قطعات ای

horizontal plate  وpyramidal process آن میباشند.  
  ک دن ی ساختھ  posterior nasal spineدرمحلیکھ ھردو قطعھ افقی استخوان پالتین باھم یکجا میشوند، در سر خط متوسط ب

 .میشود
  کنارھای خلفیhorizontal plates   وposterior nasal spine   عبارت از محل ارتکازsoft palate میباشند. 
 Greater palatine foramen  فلی ھ س ارت ازفوح ھ و در  palatine canalعب داد یافت اال امت ھ ب ال ب ن کان د، ای میباش

pterygopalatine fossa ازین کانال اوعیھ و عصب . باز میگرددgreater palatine عبور میکنند. 
 Lesser palatine foramen   عبارت از فوحھ سفلیlesser palatine canal  میباشد، این کانال ازgreater palatine 

canal  مشتق شده و توسط آن اوعیھ و عصبlesser palatine  بھsoft palate برده میشوند. 
 Pyramidal process فحات ین ص افھ ب ین در مس تخوان پالت ای اس ی  ھ ی و انس تخوان  pterygoid processوحش اس

sphenoid قرار میگیرد. 
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Sphenoid bone 

 Pterygoid process  ھا وspines of sphenoid   با ساختمانھای مربوطsoft palate  در ارتباط میباشند . 
 Pterygoid hamulus   کھ عبارت از قسمت سفلیmedial plate    بارزهpterygoid  ف  میباشد، در  alveolar archخل

 :خصوصیات ذیل را دارد hamulusاین چنگک یا . واقع میباشد hard palateو در سفلی کنار خلفی 
  وظیفھ گوتک یاpulley   را برای وتر یک عضلھsoft palate  بنامtensor veli palatini  اجرا میکند. 
  نھایت علویpterygomandibular raphe   االی  آن نھایت سفلی  نموده وباالی این چنگک ارتکاز ارتکاز  mandibleب

 .میکند
  

  در محل نشئتmedial plate  بارزهpterygoid  ام ره کوچک بن ھ   scaphoid fossaدر قاعده قحف، یک حف رار دارد ک ق
 .ارتکاز میکند tensor veli palatiniبنام  soft palateیک عضلھ دیگر دران 

 Spine ودی ا ارزه عم ک ب ارت از ی ھ از وجھ سفلی عب د greater wingست ک ردو طرف نشئت میکن اف . در ھ قسمتی از الی
 .ارتکاز میکندھا  spineانسی این در tensor veli palatineعضلھ 

  
Temporal bone 

  االی ً ب را ان اکث االی وجھ سفلی  soft palateو عضالت  ؛styloid processعضالت زب  petrous temporal boneب
 .ارتکاز میکنند

 Styloid process  ھ فلی ب رف س تخوان  lesser hornبط یلھ   hyoidاس ا آن بوس د، و ب ھ میباش  stylo-hyoidمتوج
ligament  وصل میگردد. 

  لھ فلی   levator veli palatiniعض ھ س ت در وج کل درش ی ش ھ مثلث ک ناحی االی ی ھ  temporalب ی فوح دام و انس ھ در ق ، ک
carotid canal میکند قرار دارد، ارتکاز. 

  
 Pharyngotympanic tubeقسمت غضروفی 

  نھایت انسی متوسع نفیر استاخی یاPharyngotympanic tube  درnasopharynx  باز میشود. 
  قسمت غضروفی این نفیر در وحشی محل ارتکازtensor veli palatini  ؛ در انسیspine of sphenoid  واقع میباشد. 

  
Mandible 

  دو قسمتmandible  ر سر خط متوسط با ھم مفصل میسازند کھ بنام دmandibular symphysis یاد میگردد. 
  در وجھ داخلیramus  یکforamen mandibular  ھ و عصب ق آن اوعی وارد   inferior alveolarدیده میشود کھ از طری

mandibular canal میشوند. 
  

Hyoid bone 
  یک استخوان کوچکU و  مانند است کھ در بین حنجرهmandible قرار دارد . 
  ھ ف ب ن را در خل وف دھ ین ج را زم رود، زی اب می ردن بحس دی در گ اختمان کلی ک س تخوان ی ن اس ھ pharynxای فلی ب ؛ و در س

larynx وصل میکند. 
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 Walls of the oral cavityجدار هاي جوف دهن یا 

 Cheeks - جدار هاي جنبی یا رخسار ها
ھ عضلی اسکلیتی ساختھ شده استجدار جنبی از صفاق ھر  د، و از داخل توسط غشای مخاطی . و یک طبق ن عضلھ از خارج توسط جل ای

ً از الیاف عضلھ . فرش میگردد طبقھ عضلی نازکی کھ در میان قرار دارد، عمدتا
buccinator ساختھ میشود.  

Buccinator   
  یکی از جملھ عضالتfacial expression  میباشد . 
 دامی عضلھ کنار خلفی ای ار ق  superior constrictorن عضلھ با کن

ن . وصل میگردد  pterygomandibular rapheتوسط    rapheای
ولر آخر   pterygoid hamulusاز نوک  دان م ی دن ھ قسمت خلف تا ب

 .امتداد دارد  mandibleدر 
  الیاف این عضلھ پس از نشئت ازpterygomandibular raphe  و

alveolar part  ای تخوان ھ ردو اس ، mandibleو   maxillaھ
لھ  اف عض ا الی رده وب یر ک دام س رف ق دغم  orbicularis orisبط م

 .میگردد
  لھ ر  buccinatorعض ا را در براب ار ھ  alveolar archesرخس

ذا در  واد غذایی، غ دن م ان جوی ا در زم د ت وضعیت داده و کمک میکن
 .گرددن vestibuleقوسھای دندانی باقی مانده وارد میان 

   این عضلھ توسطbuccal branch   عصبfacial  ده تعصیب گردی
 .است

  حسیت جلد وoral mucosa  رخسار ھا توسطbuccal branch  عصبmandibular انتقال داده میشود. 
  

  Floorزمین یا 
  زمینoral cavity proper بصورت عمده توسط سھ ساختمان ساختھ شده است: 

 بنام  یک پرده عضلیmylohyoid muscle  کھ مسافھU  ھ دی را ک مانن
م   در پ جس ت و چ متھای راس ین قس ر    mandibleب ود، پ کیل میش تش

 .میکند
  دو عضلھ رشتھ مانند بنامgeniohyoideus  رده عضلی ؛ کھ در علوی پ

ً باالی قرار داشتھ  ً باالی استخوان  mandibleقداما ارتکاز   hyoidو خلفا
 .میکنند

  زبان یاtongue ر علوی عضالت کھ دgeniohyoid قرار دارد. 
  

  برعالوه در زمینoral cavity proper   ز غدوات لعابیھ و قنات ھای شان نی
ند ود میباش ارت از . موج دوات آن عب رین غ و  sublingual glandبزرگت

oral part of submandibular gland  میباشند.   
Mylohyoid muscles 

  ھردو عضلھmylohyoid  ین راست و چ ھ حدود سفلی زم پ در سر خط متوسط با ھم یکجا شده و یک پرده عضلی را میسازند ک
 .این عضالت شکل مثلثی دارند و ذروه شان بقدام متوجھ میباشد. جوف دھن را تحدید میکند

  کنار وحشی ھر عضلھ باالیmylohyid line  ی جسم اف آ mandibleکھ در وجھ داخل رار دارد، ارتکاز کرده و الی ن بطرف ق
د ک  midlineدر . انسی میرون اھم یکجا میشوند mylohyoid rapheھردو عضلھ توسط ی ن . ب  symphysisاز  rapheای

mandibular   تا جسم استخوانhyoid  در خلف امتداد دارد. 
  در یک نقطھ کوچک در انسی، باالی ً  .وصل میباشند hyoid boneکنار ھای خلفی این عضالت آزاد بوده و صرفا
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  مانند عضالتmassticator عضلھ ،mylohyoid  نیز توسط عصبmandibular  ھ شعبھ مخصوص آن . تعصیب میشود البت

 .منشا میگیرد  inferior alveolar nerveیاد میگردد، از  nerve to mylohyoidکھ بنام 
Geniohyoid muscles 

 ھ در ھردو طرف خط متوسط از د میباشند ک االی وجھ   inferior mental spine یکجوره عضالت رشتھ مانن ھ و ب منشا گرفت
د  hyoid boneقدامی جسم  وی . ارتکاز میکنن ن عضالت در عل ھ قسمتی از  genioglossus، و در سفلی  mylohyoidsای ک

 .جذر زبان را میسازد، قرار دارند
  این عضلھ توسط یک شاخھ ای از عصب شوکیC1  ا سیر کرده سپس وارد جوف   hypoglossal nerveکھ در گردن ھمراه ب

 .دھن میشود، تعصیب میگردد
  :Gateway into the floor of the oral cavityزمین جوف دھن  یا  بھ ورودی راه

  الت ی آزاد عض ای خلف ار ھ ی mylohyoidکن ھ مثلث الع فوح ی از اض ، یک
مت  اختمانھای قس ور س رای عب ده ب ک راه عم ھ ی ازند ک را میس کل وبزرگی ش

وی گرد ین جوف دھن میباشد  infratemporal fossaن و عل ھ زم دو . ب
الت  ی راعض ھ مثلث ن فوح ر ای لع دیگ  middleو  supeirorض

constrictor میسازند. 
  ان اکثریت ساختمانھاییکھ از طریق این فوحھ مثلثی عبور میکنند، مرتبط با زب

 :بوده و عبارتند از
  عضالتhyoglossus   وstyloglossus 
  اوعیھ lingual artery & vein 
  اعصابlingual ،hypoglossal ،Glossopharyngeal و 
  عناصر لمفاوی 
  ام ھ بن زرگ لعابی ده ب ک غ ار  submandibular glandی دور کن ب

لھ  ی آزاد عض ذا از   mylohyoidخلف ک دور زده و ل ک چنگ د ی مانن
 .طریق این فوحھ مثلثی نیز عبور میکند

 

 Tongueزبان یا 
 لی میباشد کھ قسمتی از زمین جوف دھن، و جدار قدامی یک ساختمان عضoropharynx را ساختھ است. 
  مثلثی شکل داشتھ و بنام ً  .یاد میگردد apex of tongueقسمت قدامی آن کھ در جوف دھن قرار دارد، ساختمان تقریبا
  جذر زبان یاroot of tongue  بھ ً  .وصل میباشد hyoidو استخوان   mandibleخلفا
 1/3  حصھ خلفی زبان کھ بطرف خلف متوجھ میباشد، بنامpharyngeal surface آن یاد میگردد.  
 Pharyngeal surface  ازoral surface  ھ ام  Vتوسط یک میزاب د بن ھ . جدا شده است  terminal sulcusمانن ن میزاب ای

ار سفلی  ام یک فرورفتگی   Vدر قسمت ذروه . را میسازد oropharyngeal isthmusکن  foramen caecumکوچک بن
 . قرار دارد

  
 Pupillaeحلیمات زبان یا 

 Superior surface  زبان توسط صدھا عددpapilae  این . فرش شده اندpapilla ھا عبارتند از: 
 Filiform pupillae :ک نقطھ ختم  برآمدگی ھای کوچک مخاطی اند کھ شکل مخروطی داشتھ ا بیشتر از ی ک ی در ی

 .میشوند
 Fungiform pupillae : ساختمان مدور داشتھ و کمی بزرگتر ازfiliform pupillae در . میباشند ً را این حلیمات اکث

 .کناره ھای زبان تراکم میکنند
 Vallate pupillae:  بزرگترین نوعpapilla  وده ت آن ھا ب ک نھای ھ ی د ک دساختمان استوانھ ای را دارن ن  .باشد کن ای

ً . ی سطح زبان جابجا شده اندھا invaginationحلیمات در  داد  12تا  8در زبان یک فرد صرفا عدد ازین حلیمات در امت
 .واقع است، وجود میداشتھ باشد  terminal sulcusمانند کھ در قدام   Vیک خط 

 Foliate pupillae :fold  ھای خطی مخاطی اند کھ در جوانب زبان در نزدیکیterminal sulcus قرار دارند. 



 

372 
 

 
 ات ان و  حلیم وی زب ھ عل ین وج اس ب طح تم وع س در مجم

تمام این ھا بجز از . محتویات جوف دھن را وسعت میبخشند
filiform pupillae،  حاویtaste buds   ھ ھای ا جوان ی

  . ذایقوی در سطح خویش میباشند
  

 Inferior surface of tongueوجه سفلی یا 
 

  وجھ سفلی قسمتoral  زبان عاری ازpupillae  ولی بوده
داد  وند foldیکتع ده میش اطی دران دی ی مخ ای خط ک . ھ ی

fold  ھ در اطی ک ام  midlineمخ تھ بن رار داش ق
frenulum linguae   رش داد ف ردد، در امت اد میگ ی

  .مخاطی زمین جوف دھن قرار دارد
 Frenulum linguae  الن ھ در پ رده ای را ک ک پ ی

median sagittal  ت و ھ راس ردو نیم تھ و ھ رار داش ق
ً از ھم جدا میسازد، پوش کرده است  .چپ زبان را داخال

  رف ر ط ک  frenulum در ھ رار  lingual veinی ق
ر  ی ھ ک  veinدارد، و در وحش  fimbriated foldی

 .درشت قابل دید میباشد
  

Pharyngeal Surface 
 ھ تحت مخاطی ھ در طبق اوی ک دد نسج لمف ای متع ت نودولھ ن سطح از سبب موجودی نظم و  غشای مخاطی ای ر م رار دارد، غی آن ق

ً بنام . ناھموار معلوم میشود  .یاد میگردند  lingual tonsilاین نودولھا مجموعا
  این وجھ نیز عاری ازpupillae میباشد. 

  
 Muscles of tongueیا  عضالت زبان 

 ت ده اس اختھ ش الت س ط عض ان توس م زب . جس
رده  ان توسط یک پ ً گفتیم، زب البتھ طوریکھ قبال

ج  یم نس پ تقس ت و چ ھ راس دو نیم می ب منض
الت  ام عض اطر تم ین خ ت، بھم ده اس گردی

 .متشکلھ زبان نیز جفت میباشند
  الت روپ عض دو گ ان ب الت زب عض

intrinsic   وextrinsic  یم ده و تقس گردی
ھ استثنای عضلھ   palatoglossusتمام آنھا ب

ردد( یب میگ وس تعص ب واگ ط عص ھ توس ؛ )ک
تعصیب شده  hypoglossal nerveبوسیلھ 

 .اند
 

 Intrinsic musclesعضالت داخل المنشا یا 

  عضالتintrinsic د از میکنن االی آن ارتک اره ب ئت کرده و دوب ان نش ود زب ان از خ ای . زب ھ گروپھ ن عضالت ب  superiorای
longitudinal ،inferior longitudinal ، transverse  وvertical muscles د ن عضالت ق. تقسیم شده ان رار ای

 :زیر شکل زبان را تغییر داده میتوانند
 با کوتاه و دراز ساختن زبان؛ 
  با دور دادنapex و کناره ھای زبان؛ 
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 با ھموار یا مدور ساختن سطح زبان. 

  
  در ھنگام صحبت کردن، غذا خوردن، و ً ثال د، م ر سھم میگیرن زمانیکھ عضالت زبان یکطرفھ عمل کنند، در اجرای حرکات دقیقت

 .نبلع نمود
  

 Extrinsic musclesعضالت خارج المنشا یا 

  عضالتextrinsic زبان از نواحی مجاور خارج از خود زبان منشا گرفتھ و باالی زبان ارتکاز میکنند. 
  چھار عضلھ عمدهextrinsic بھر طرف خط متوسط بدن وجود دارند کھ عبارتند از عضالت: 

 Genioglossus:  لھ ک عض و  fan-shapedی

 .یباشدضخیم م
   Hyoglossus:  یک عضلھ چار ضلعی و نازک میباشد کھ وحشی تر ازgenioglossus قرار دارد. 
  Styloglossus:  بین  مسافھ مثلثیاین عضلھ درmiddle   وsuperior constrictor،  و عضلھmylohyoideus 

 .سیر میکند
    وPalatoglossus:  یک عضلھ مشترک زبان وsoft palate ان توسط عصب میباشد ک د عضالت دیگر زب ھ مانن

hypoglossal عضالت  تعصیب نشده، بلکھ مانند باقیsoft palate توسط عصب واگوس تعصیب میگردد. 
 

  این عضالت زبان را بطرف جلو و عقب کشانیده ھمچنان سببelevation   یاdepression ن شده میتوانندآ. 



 

374 
 

 

  اوعیه خون زبان
 arteriesشرایین یا 
 ارت از بزرگ ان عب ریان در زب رین ش   lingual arteryت

 . میباشد
  ک ذروه ریان در نزدی ن ش تخوان   greater hornای اس

hyoid  ریان ھ از  external carotidاز ش ا گرفت منش
لھ  ت عض ن   hyoglossusتح وف دھ ذرد ووارد ج میگ

ود ین . میش پس در ب   genioglossusو   hyoglossusس
 .پیش میرود  apex of tongueبطرف قدام تا 

  ،ان ر زب ره sublinualغده   lingual arteryعالوه ب ، بی
ا، و  نرا  oral mucosaھ وف دھ ین ج ز در زم اروا  نی
 .میکند

  
 veinsاورده یا 

 
  :تخلیھ میشود  deep lingualو  dorsal lingualخون وریدی زبان توسط دو ورید 

1. Deep lingual veins:  د از ورای غشای مخاطی در وکھ ام خود  .میباشندجھ سفلی زبان نیز قابل دی ا شرایین ھمن د ھ ن وری ای
ً توسط عضلھ  دا ی بع د، ول ان ھمراھی مینماین م جدا میشوند hyoglossusرا در قدام زب دھا در دوطرف . ازھ ن وری   midlineای

ا  د، در سطح عضلھ  hypoglossal nerveھمراه ب ر ازان سیر میکن ھ وحشی ت ن سیر   hyoglossusک کرده و از جوف دھ
 .دگردندر گردن تخلیھ می  internal jugular veinخارج میشوند، و باالخره در 

2. Dorsal lingual veins: ن اییشرlingual  ین ھردو عضلھ وده و در ب   genioglossusو   hyoglossusرا ھمراھی نم
 .یگرددتخلیھ م internal jugular veinاین ورید نیز باالخره بھ  . سیر میکند

 
 Innervationتعصیب یا 

    :زبان توسط چندین عصب تعصیب میگردد
1. Glossopharyngeal nerve : یت ھ و حس یت ذایق حس

ال   pharyngeal partعمومی  ن عصب انتق ان توسط ای زب
 .داده میشود

2. Lingual nerve:  ومی یت عم ان،  oral partحس زب
ن، و  وف دھ ین ج اط زم دانھای   gingivaمخ ھ دن وط ب مرب

ردد امین میگ ب ت ن عص ط ای ایین توس ب  .پ ن عص رعالوه ای ب
را کھ قسمتی از  oral partالیاف پاراسمپاتیک و الیاف ذایقھ 

facial nerve میباشند نیز با خود انتقال میدھد. 
3. Facial nerve :مسوول انتقال حسیت ذایقھ از oral part 

ھ   ث قسمتی ا. میباشد  CNSزبان ب ھ ای بحی اف ذایق ن الی ز ای
lingual nerve د رک میگوین ان را ت اف . زب ن الی پس ای س

ب  عبھ  chorda tympaniوارد عص ک ش ھ ی  facialک
 . میباشد، میگردند

4. Hypoglossal nerve:  ھ ان را ب الت زب ام عض تم
 .تعصیب میکند palatoglossusاستثنای 

 
 Lymphatic drainageتخلیه لمفاوي یا 

 ان سرانجام در اوی زب ھ لمف ام اوعی یر  deep cervical nodes تم ھ در مس ھ   internal jugular veinک د، تخلی رار دارن ق
 .میشوند
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 Salivary Glandsغدوات لعابیه یا 
  ارت از غدواتی اد میشوند، عب ز ی این غدوات کھ بنام غدوات ملحقھ جوف دھن نی

 . استند کھ در جوف دھن باز شده ویا افرازات شان در جوف دھن تخلیھ گردد
 ان، اک اطی زب ت مخ ا تح اطی ی ھ مخ وده و در طبق ک ب دوات کوچ ن غ ت ای ثری

palateا بصورت مستقیم . ، رخسارھا، و لبھا وجود دارند این غدوات کوچک ی
 .ویا توسط قناتھای کوچک خود در جوف دھن تخلیھ میگردند

  ھ د ک ز وجود دارن ر نی ارت ازبرعالوه یکتعداد غدوات بمراتب بزرگت غدوات  عب
parotid، submandibular  وsublingual باشندمی. 

  
   Parotid glandغده نکفیه یا 

  ی ً خارج از جوف دھن، در یک فرورفتگی مثلث امال این غده در ھردو طرف ک
 :دآن قرار زیر میباشد، موقعیت دار شکلیکھ حدود

  عضلھ با در خلفsternocleidomastoideus 
 با در قدام ramus of mandible 
 این مثلث بھ  در علوی قاعدهexternal acoustic meatus  و وجھ خلفیzygomatic arch توافق میکند. 

 Parotid duct   در سطح خارجی عضلھMasseter  رود و از ضخامت عضلھ ور  buccinatorسیرکرده بطرف انسی می عب
 .کرده در مقابل تاج دندان مولر دوم در علوی، در جوف دھن تخلیھ میشود

 د از ضخامت غده پرو د ساختمانھای مھمی مانن و قسمتی از عصب  external carotid artery ،retromandibular veinتی
facial  میگذرند. 

Submandibular glands 
  این غدوات کوچکتر از غدوات پروتید و بزرگتر از غدواتsublingual ھر غده ساختمان چنگک مانند دارد طوریکھ. میباشند: 

  ازوی زرگب ک ب ن چنگ لھ  ای ر از عض فلی ت ک  mylohyoidس ی در ی ھ انس ی در وج ام  mandibleفرورفتگ ھ بن ک
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submandibular fossa این قسمت غده . یاد میگردد، قرار داردsuperficial   ع بوده و خارج از حدود جوف دھن واق

 .میباشد
 ارت از  بازوی کوچک ھ عب ی  deep partغده ک ار خلف دور کن ین جوف دھن دو  mylohyoidآن میباشد، ب ر زده و در زم

 .قرار میگیرد  root of tongueوحشی تر از 
 Sumbandibular duct  از قسمت انسیdeep part   ،و سرانجام در غده خارج شده و در جوف دھن بطرف قدام سیر میکند

 .قرار دارد، باز میگردد frenulumکوچکی کھ در پھلوی قاعده  sublingual papillaقسمت نوک یک 
 Lingual nerve   ھ اال  submandibular ductک رود، سرانجام بطرف ب یش می ین جوف دھن پ را ھمراھی کرده و در زم

 .صعود کرده وارد زبان میگردد
  

Sublingual glands 
  تھ و در وحشی د داش ادام مانن ن غدوات ساختمان ب رار  lingual nerveو  submandibular ductای ین جوف دھن ق در زم

 .دارند
 غده در وجھ انسی  اینmandible  ام رار دارد sublingual fossaدر یک میزابھ کم عمقی کھ بن اد میگردد، ق ھ در . ی ن میزاب ای

 .واقع میباشد mylohyoid lineعلوی 
  کنار علوی این غده در تحت مخاط جوف دھن قرار گرفتھ و یکfold   ام ھ بن اد  sublingual foldطوالنی شکل را میسازد ک ی

 . امتداد دارد sublingual papillaوحشی جوف دھن تا  -از سمت خلفی foldاین  .دمیگرد
  رازات غدوات ھ   sublingualاف ھ در تیغ دد ک ھ ب sublingual foldتوسط قناتھای کوچک متع از میشوند، در جوف دھن تخلی

 .دمیگرد
  

  لعابیهاوعیه غدوات 
 بات شرایینی کھ غده پروتید را اروا میکنند عبارت از شعexternal carotid  میباشند کھ از مجاورت این غده میگذرند . 
  غدواتsubmandibular  وsublingual  شعبات شریان توسطfacial  وlingual  اروا میشوند . 

  ھ ییاورده د ب ھ میکنن د را تخلی د، در حالیکھ اورده غدوات  external jugular veinکھ غده پروتی و   submandibularمیریزن
sublingual  درfacial vein  وlingual vein میریزند. 
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  د در ھ میشود parotid nodesلمف غده پروتی د، تخلی رار دارن ا در سطح آن ق ھ در ضخامت خود غده ی  Parotid nodes. ک

 .میریزند  deep cervical nodesو  superificialبالنوبھ در 
  لمف غدواتsubmandibular   وsublingual  د ً ق در   nodes  submandibularرعمدتا  deep cervical و ازان طری

nodes ) در ً  .تخلیھ میشود) jugulodigastric nodeمخصوصا
  

  اعصاب غدوات لعابیه 
  پاراسمپاتیک

  ھ توسط شعبات ھ   facial nerveتعصیب پاراسمپاتیک غدوات لعابی ک
ا شعبات  ا ھدف ب  mandibularو   maxillaryبالنوبھ برای رسیدن ت

nerves یکجا میشوند، تامین میگردد. 
  خامت ھ در ض افی ک ط الی د توس ده پروتی ھ غ مپاتیک ب اب پاراس اعص

Glossopharyngeal nerve  عبھ ک ش ا ی ً ب دا رده و بع یر ک س
mandibular nerve میپیوندد، رسانیده میشود. 

  
Greater petrosal nerve   

  تمام غدوات لعابیھ کھ باالتر ازoral fissure ا اضافھ مو د، ب قعیت دارن
ی و غده اشکیھ  رار دارد؛ تمام غدوات مخاطی بین ت ق ھ در جوف اربی ک

عبھ  ک ش یلھ ی ھ بوس مپاتیکی ک اف پاراس ط الی ام  facial nerveتوس بن
great petrosal nerve آورده میشود، تعصیب شده اند. 

  الیافpreganglionic   ال پاراسمپاتیک کھ در ضخامت این عصب انتق
رار  pterygopalatine ganglionکھ در  postganglionicآمده و با الیاف   pterygopalatine fossaمیشود، در داده  ق

 .دارد، ساینپس میگردد
  این الیافpostganglionic  در ضخامت شعبات حسی maxillary تقسیم شده و تا نسج مورد ھدف شان رسانیده میشوند. 

  
Chorda tympani 

 تر از تمام غدوات پایینoral fissure ر ان، و غدوات بزرگت ایین، زب ب پ ین جوف دھن، ل ، کھ شامل غدوات کوچک موجود در زم
submandibular  وsublingual   ب ر عص اخھ دیگ ک ش ط ی ھ توس مپاتیکی ک اف پاراس یلھ الی د، بوس ز میگردن ام  facialنی بن
chorda tympani آورده میشود، تعصیب میشوند. 

  عصبchorda tympani   ا شاخھ ای از ھ  mandibular nerveب ارت از ک ده وارد  lingual nerveعب میباشد، یکجا ش
جدا شده و  lingualاز عصب  hyoglossusپاراسمپاتیک در سطح خارجی عضلھ  preganglionicالیاف . جوف دھن میشود

دوجود دارد submandibular glandپاراسمپاتیکی کھ در   postganglionicبا الیاف  وم میشود . ، ساینپس میگردن ان معل چن
 .باشدشده آویزان  بطرف پایین  lingual nerveکھ این عقده از 

  اف مپاتیک  postganglionicالی دوات پاراس پس وارد غ دار  sublingualو  submandibularس ھ یکمق د؛ در حالیک میگردن
 .نساج مورد ھدف خود تقسیم میشوندیکجا شده و توسط شعبات آن بھ ا lingual nerveدیگر آن دوباره با 

  
 Roof-palateسقف جوف دهن یا 

ام  palateاین . ساختھ میشود palateسقف جوف دھن توسط کام یا  دامی بن ام   hard palateبدو قسمت ق ی بن تقسیم  soft palateو خلف
   .شده است
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   Hard palateکام سخت یا 
 Hard palate میسازد جوف دھن را از اجواف بینی جدا. 
   این کام از یک صفحھ استخوانی متشکل است کھ در باال توسطrespiratory mucosa  ی را میپوشاند، و در کھ زمین جوف بین

 . کھ قسمت اعظم سقف جوف دھن را میپوشاند، فرش شده است oral mucosaپایین توسط 
  ا دامی ی ع ق ام سخت توسط  3/4سھ رب دامی ک  palatine processحصھ ق

حصھ   1/4ساختھ میشود؛ در حالیکھ یک ربع خلفی یا  maxillaی استخوان ھا
 .ھای استخوان پالتین ساختھ شده است horizontal plateخلفی آن توسط 

  ام سخت در جوف دھن توسط دامی و وحشی ک  upper alveolarحدود ق
arch  کام سخت در امتداد با ً  .قرار دارد soft palateتعیین میگردد؛ خلفا

 طح غ اطی س ای مخ میمی  hard palateش اق ص ا آن التص ن ب وف دھ در ج
ادی از  داد زی اوی تع تھ و ح ا  transverse palatine foldsداش ی

palatine rugae ک ام  ridge، و ی ط بن ط متوس ر خ والنی در س ط
palatine raphe د دگی   Palatine raphe. میباش ک برآم ً در ی داما ق

ام  کل بن وی ش د incisive papillaبیض ھ مییاب ن . خاتم االی  papillaای ب
incisive fossa قرار دارد. 

  
 Soft palateحنک نرم یا 

 Soft palate  بھ ادامھ ً  :قرار زیر کار میکند  valveواقع بوده و بحیث یک معصره یا  hard palateخلفا
  ھرگاهsoft palate  بطرف پایین کش شود، سبب بستھ شدنoropharyngeal isthmus د؛میشو 
  ھرگاهsoft palate  بطرف باال کش شود، سبب جدا کردنnasopharynx  ازoropharynx میشود. 

 Soft palate متشکل از چار عضلھ بوده و توسط ھمین عضالت حرکت داده میشود . 
  سطحsoft palate باشدتوسط غشای مخاطی پوشانیده شده است کھ امتداد یافتھ مخاط بلعوم، جوف دھن و اجواف بینی می. 
  یک تبارز عضلی کوچک و اشک مانند کھ از کنار خلفی آزادsoft palate  آویزان میباشد، بنامuvula یاد میگردد. 

 

   soft palateعضالت 
  در ھردو طرف پنج عضلھ وجود دارد کھ در تشکل و تحرکsoft palate سھم میگیرند . 
  ازین جملھ دو عضلھtensor  و levator veli palatini  ھ بطرف ا ایین میشوند؛ palateز قاعده قحف منشا گرفت در حالیکھ  پ

اال  palate، از زبان و بلعوم منشا گرفتھ و بطرف palatopharyngeusو  palatoglossusدو عضلھ دیگر کھ عبارتند از  ب
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 .مرتبط میباشد uvulaیاد میگردد، با   musculus uvulaآخرین عضلھ کھ بنام . میشوند

 ت تمام عضالpalate  توسط عصب واگوس تعصیب شده اند، بھ استثنای عضلھtensor veli palatini   کھ توسط یک شاخھ ای
  .نامیده میشود، تعصیب شده است nerve to medial pterygoidکھ  mandibularاز عصب 

 
  عضلھtensor veli palatini   ودی : از دو قسمت ساختھ شده است قسمت عم

د لی میباش ھ عض دآن ک روزی میباش ھ فب ی آن ک مت افق ک قس مت . ، و ی ن قس ای
ام  روزی بن اد میگردد palatine aponeurosisفب ن . ی  aponeurosisای

ار آزاد ختم  hard palateدر قدام بھ کنار  ھ یک کن ف ب ی در خل وصل بوده ول
د از نمیکن ایی ارتک ود و بج ر . میش رین عنص یع بزرگت ً وس بتا اختمان نس ن س ای

نیز  soft palateمحسوب میگردد، کھ دیگر عضالت  soft palateساختمانی 
 .باالی آن ارتکاز میکنند

 
  لھ الت  palatopharyngeusعض ی از عض دانیم، یک ھ می طوریک

longitudinal  االی وم میباشد، و ب ز   palatine aponeurosisجدار بلع نی
 palatopharyngealاین عضالت در راست و چپ در تحت . ارتکاز میکند
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arches د رار دارن ی . ق ف و انس ھا در خل ن قوس یم، ای ھ کن دام مالحظ ھ از ق د palatoglossal archesزمانیک رار دارن . ق

  .موقعیت دارد oropharynx ،palatine tonsilدرفاصلھ بین ھردو قوس نامبرده، در جدار جنبی 
  عضلھpalatoglossus  درoral surface  یا وجھ سفلیpalatine aponeurosis  ارتکاز کرده سپس بطرف قدام و سفلی

 سیر میکند و در
رد رار میگی ان ق ی زب ھ جنب ت . وج رف در تح ردو ط الت در ھ ن عض ھ ای ی   palatoglossal archالبت ای جنب ھ کنارھ ک
oropharyngeal isthmus را میسازند، قرار دارند. 

  
 Palateاوعیه 

    شرایین
1. Ascending palatine artery   وpalatine branch :

ریان  اخھ ای از  ascending palatineش ک ش  facialی
artery   میباشد؛ در حالیکھpalatine branch   شریان دیگری

ام  یر   ascending pharyngeal arteryبن ین س ز ع نی
palatine branch  شریانascending palatine  ب را تعقی

ً ممکن بعوض آن وجود داشتھ باشد  .کرده و بعضا
2. Greater palatine artery : ریان   maxillaryاز ش

منشا گرفتھ و وارد پالتین کانال    pterygopalatine fossaدر
ام . میشود  lesser palatineدرانجا یک شاخھ کوچک دیگر بن

artery   ق  greater palatineازان جدا شده و سپس از طری
foramen  د و در سطح سفلی ور میکن رار  hard palateعب ق

ً این شریان در سطح کام سخت بطرف قدام پیشرفتھ و ب. میگیرد عدا
ھ  ی  incisive canalب دار انس ام در ج ر انج ود و س ل میش داخ

nasal cavity  د ھ مییاب  Greater palatine artery.  خاتم
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   .ا میکندرا نیز ارو  palatal gingiva  بوده و عالوه بر آن hard palateشریان عمده 

Lesser palatine artery   از طریقlesser palatine foramen  خارج شده و در اروایsoft palate سھم میگیرد.  
  اورده

وف  قف ج دی س ون وری ھ خ ومی اورده ای ک ورت عم بص
وده و  م سیر شرایین آن ب ام و ھ د، ھمن ھ میکنن دھن را تخلی

ھ  ا در  pterygoid plexus of veinsسرانجام یا ب ، وی
رار   palatine tonsil یک شبکھ وریدی کھ در اطراف ق

د االخره در . دارد میریزن ن شبکھ ب ھ  facial veinای تخلی
   .میشود

  تخلیه لمفاوي
ف  ھ  deep cervical nodesدر  palateلم تخلی
  .میشود

 Innervationتعصیب یا 
 Palate  در مجموع توسط اعصابgreater & 

lesser palatine nerves   و
nasopalatine nerve ده استتعصیب گردی. 

  اف اوی الی ذکر ح وق ال اب ف ھ اعص ر س ھ
general sensory   ھ از ند ک میباش

maxillary nerve   درpterygopalatine 
fossa منشا میگیرند. 

 برای غدوات( پاراسمپاتیک الیاف ( وspecial sensory ) برای تامین حسیت ذایقھ درsoft palate ( توسط یک شاخھ عصب
facial  آورده شده و درpterygopalatine fossa  با سھ عصب نامبرده در باال مخلوط میشوند. 

  اف مپاتیک الی ون(س ھ خ یب اوعی رای تعص ھ ) ب ز ب وط  pterygopalatine fossaنی وق مخل ب ف ھ عص ا س ا ب یده و درانج رس
 .میشوند

  
Greater & lesser palatine nerves 

  ن اعصاب در  pterygopalatineای
fossa  رده وارد ئت ک ال نش ین کان پالت

 .میرسند hard palateمیشوند، و بھ 
 Greater palatine nerve  ام ک

دان  ا  دن ی را ت ای خلف ره ھ خت، بی س
 .تعصیب میکند پریمولر اول

 Lesser palatine nerve  رف بط
ھ و  را  soft palateخلف و انسی رفت

 .تعصیب میکند
  

Nasopalatine nerve 
  این عصب نیز درpterygopalatine 

fossa  ی بطرف انسی د ول ئت میکن نش
ی میرسد. رفتھ و وارد جوف بینی میگردد سپس بطرف . سپس در سقف جوف بینی بطرف انسی پیش رفتھ بھ جدار انسی جوف بین

incisive canal   کھ در قدام زمین جوف بینی باز میشود، پایین شده و از طریق این کانال بھ سطحhard palate  میرسد. 
 ھا و غشای مخاطی مجاور دندانھای  این عصب بیرهincisor   وcanine را تعصیب میکند.  
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Oral fissure و لبها  
 Oral fissure  عبارت از یک فوحھ درز مانند است کھ در میان لبھا ایجاد شده وoral vestibule را بخارج ارتباط میدھد . 
  الت ط عض ھ توس ن فوح ا و facial expressionای ھ در اطراف لبھ ات  ک ط حرک ان توس د و ھمچن رار دارن اور آن ق واحی مج ن

mandible ر ده و تغیی تھ ش از و بس ، ب
 .شکل داده میتواند

  ا ا ی وه   lipsلبھ اج رخ کل از انس متش
ط  ل توس ھ در داخ ند ک  oralمیباش

mucosa  رش د ف ط جل ارج توس ، و در خ
ازکتر و . گردیده اند ب ن ا بمرات د لبھ البتھ جل

یباشد، و سرحد بین لطیفتر از جلد صورت م
ز  ار قرم د توسط یک کن وع جل ن ھردو ن ای

 .رنگ مشخص شده میتواند
  درexternal surface  ک اال ی ب ب ل

ام  ق بن م عم ودی ک ھ عم   philtrumمیزاب
 .دیده میشود

  درinternal surface   اال و ب ب ھردو ل
ک  ایین ی ام  foldپ اطی بن  medianمخ

labial frenulum ابا بیره مجاور ارتباط میدھندقرار دارد کھ لبھا ر. 
  در ضخامت لبھا عضلھorbicularis orisغدوات کوچک . وعایی، و غدوات قرار دارند -، انساج عصبیlabial   ھ شکل نخود ک

رار داشتھ و در  oral mucosaمانند را دارند، در بین نسج عضلی و  از  oral vestibuleق ب
 .میشوند

  الت داد عض دازه  facial expressionیکتع کل و ان د oral fissureش رول میکنن . را کنت
میباشد کھ اطراف دھان را مانند یک حلقھ احاطھ نموده  orbicularis oris مھمترین آنھا عضلھ 

د sphincterو وظیفھ یک  ا . را اجرا میکن ز ب داد عضالت دیگر نی اف یکتع  orbicularisالی
oris  دازه و شکل ویا دیگر انساج لبھا مدغم شده و در کنت د oral fissureرول ان . سھم میگیرن

 & buccinator ،levator labii superioris ،zygomaticus majorاین عضالت شامل 
minor ،levator anguli oris ،depressor labii inferioris ،depressor anguli 

oris  وplatysma میباشند. 
  

Oropharyngeal isthmus 
 جوف دھن و  عبارت از مجرای بینoropharynx   میباشد

ر حدو. کھ در خلف جوف دھن قرار دارد د این فوحھ قرار زی
   :ساختھ میشود

  در وحشی توسطpalatoglossal arches 
  در علوی توسطsoft palate 
  و در سفلی توسطterminal sulcus  زبان 
 Oropharyngeal isthmus   ی توسط بلند شدن وجھ خلف

دن ش ش ایین ک ان، پ ودن soft palate زب ت نم ، و حرک
palatoglossal arches   بطرفmidline ده تھ ش ، بس

د ت . میتوان رف   palatopharyngeal archesحرک بط
midline  نیز در بستھ شدنisthmus سھم میگیرند. 

  در صورت بستھ شدنoropharyngeal isthmus   ذا غ
 .یمانندو مایعات در ھنگام اجرای عمل تنفس، در جوف دھن باقی م
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  و بیره ها دندان
 یا  دندانھاteeth  در ساکت ھای مخصوص بنامalveoli  د، کھ در ضخامت دو رار دارن وس استخوانی برجستھ ق د  ق . جابجا شده ان

ی  ا در ھردو استخوان االشھ گی یعن ن ساکت ھ د میباشند)  alveolar archesبشکل دو ( mandibleو   maxillaای ل دی . قاب
 . از بین میروند  alveolar archesفروکش کرده و   alveolar bone  ا برداشتھ شوند،ھرگاه دندانھ

  ام ھ بن ا   gingivaeبیره ھا ک د، gumsی اد میگردن ز ی دانھا را قسمتھایی مخصوص از مخاط جوف دھن استند ک  نی ھ اطراف دن
 . را پوش میکنند  alveolar boneاحاطھ کرده ھمچنان نواحی مجاور 

  بر اساس مورفولوژی، موقعیت، و وظایف شان صنف بندی شده انددندانھا. 
  د  16عدد در االشھ باال و  16دندان میباشد کھ ازان جملھ  32یک شخص کاھل دارای رار دارن ایین ق درھرنصف . دیگر در االشھ پ

 :مولر وجود دارند ، دو دندان پریمولر و سھ دندانcanine، یک دندان incisorدو دندان   از االشھ باال وپایین،
 Incisor د میباشند ی پیشروی استند کھ دارای یک ریشھھا عبارت از دندانھا اج اسکنھ مانن ا قطع کردن . و یک ت ھ آنھ وظیف

 .است
 Canine  خلفتر ازincisors وک دارددارای . قرار داشتھ و دراز ترین دندان میباشد ھ آن . یک تاج است کھ فقط یک ن وظیف

 .دمحکم گرفتن میباش
 دانھای وک دارد، premolar دن ھ دو ن تند ک اج اس ک ت رف   دارای ی ی بط رف  buccalیک ر بط دان، و دیگ ا  lingualدن ی

palatal ھ در جوار . آن اال ک ولر اول ب دان پریم  canineبصورت عمومی این دندانھا یک ریشھ میداشتھ باشند در حالیکھ دن
 .وظیفھ پریمولر ھا آسیاب کردن یا خرد کردن مواد است. باشدممکن است گاھی دو ریشھ نیز داشتھ   قرار دارد،

  دندانھایmolar وک میباشد . در خلف پریمولر ھا قرار داشتھ و دارای سھ ریشھ استند تاج این دندانھا دارای سھ تا پنج عدد ن
 . و وظیفھ اینھا نیز آسیاب کردن است
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 د ی میروین ی در پ دان بصورت پ ا ا. در انسانھا دو سیت دن دانھای شیری ی ارت از دن ی عب وده و دومی  deciduous teethول ب

ل . میباشند permanent teethعبارت از دندانھای دایمی یا  ا دوسالگی طف اھگی ت ین شش م انی ب دندانھای شیری در فاصلھ زم
دانھای دایمی ک. از بیره ھا سر زده و تکمیل میگردند ا دن ً در سن شش سالگی ب ا دانھا تقریب ویض این دن د، تع ا سر میزنن ھ بجای آنھ

 .سر زدن دندانھای دایمی میتوانند تا سنین کھولت ادامھ پیدا کند. میشوند
 Deciduous teeth  دان وده و متشکل از دو دن ً بیست عدد ب ا دانھای شیری مجموع ا دن دان incisorی ک دن ، و دو canine، ی

دانھای بھ جا جااین دندانھا . مولر در ھر نصف از االشھ میباشددندان  د؛  incisor ،canineبا دن ویض میگردن ولر دایمی تع و پریم
ھ سر  ولر ھا شروع ب ف پریم در حالیکھ دندانھای مولر دایمی پس از طوالنی شدن االشھ، و پیدا شدن جای مناسب برای شان در خل

 .زدن میکنند
 

 vessels of the teeth  یا خون دندانها اوعیه 

  شرایین
 .منشا میگیرند maxillary arteryوسط شرایینی اروا میشوند کھ بصورت مستقیم یا غیر مستقیم، از تمام دندانھا ت
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1. Inferior alveolar artery : ھ در ن شریان ک یلھ ای ایین بوس دانھای االشھ پ ام دن  maxillaryاز  infratemporal fossaتم

artery  د از منشا وار. نشئت میکند، اروا میشوند ن شریان بع د mandibular canalد ای ی شعبات میدھ دانھای خلف رای دن . شده و ب
ق   Mental artery. تقسیم میگردد incisor branchesو  mentalسپس در مقابل پریمولر اول، بدو شاخھ   foramenاز طری

mental   د، در حالیکھ خ را اروا میکن واحی زن ھ سیر خود در ضخامت استخ incisor branchخارج شده و ن ھ داده و ب وان ادام

  .برای دندانھای قدامی و ساختمانھای مجاور شان شعبات میدھد
 

2. Anterior & posterior superior alveolar arteries :تمام دندانھای االشھ باال توسط این دو شریان اروا میشوند. 
Posterior superior alveolar artery:  درpterygopalatine fossa  ازmaxillary artery   ق ھ و از طری منشا گرفت

pterygomaxillary fissure  ره ارج از حف ھ خلفی. میگردد  pterygopalatineخ ن شریان در وج زول  maxillaوحشی  -ای ن
کرده و بھ شعبات متعدد تقسیم میگردد، کھ از طریق کانالھای مخصوص در ضخامت استخوان سیر کرده و بھ دندانھای مولر و پریمولر 

  . میرسند
Anterior superior alveolar artery:  ازinfraorbial artery  ھ خود شعبھ ای از میباشد، نشئت   maxillary arteryک

  .را اروا میکند canineو  incisorاین شریان نیز بھ شعبات متعدد تقسیم شده و دندانھای . میکند
 Gingival supplyاورای بیره ھا یا 

ره . روا میشوندبیره ھا توسط چندین شریان ا ت بی ھ موقعی وط ب د، مرب ھ در مجاورت آن اینکھ شرایین بیره از کجا منشا میگیرن دانی ک ا و دن ھ
ھ متوجھ (بیره  buccalیا   vestibularبعباره دیگر اینکھ آیا وجھ . میگرددقرار دارد،  دان  یک) و رخسار میباشد oral vestibuleک دن

ھ  ا وج د وی ث میباش ا lingualمطرح بح ا (آن  palatal ی ان ی ھ زب ھ متوج د palateک ح ). میباش وبی واض ر بخ الت زی ت در جم ن حقیق ای
    :میگردد
 Buccal gingiva  دندانھای پایین توسط شعباتinferior alveolar artery   اروا میشود، در حالیکھlingual side  آن توسط

 اورا میگردند؛ lingual arteryشعبات 
 Buccal gingiva  ا باال توسط شعبات دندانھanterior & posterior sup. alveolar arteries اروا میشوند؛ 
 Palatal gingiva   مربوط بھ دندانھایincisor    وcanine  توسط شعباتnasopalatine artery و ،palatal gingiva 

 .ونداروا میش  greater palatine arteryمربوط بھ دندانھای مولر و پریمولر توسط شعبات 
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 Veinsاورده یا 
 اورده ای کھ خون وریدی دندانھای باال و پایین را تخلیھ میکنند، در مجموع ھمنام و ھم سیر شرایین آن میباشند. 
 Inferior alveolar vein  ایین، و دانھای پ اال superior alveolar veinاز دن دانھای ب ً در از دن دتا  pterygoid، ھردو عم

plexus of veins البتھ دندانھای قدامی ممکن توسط ریزابھ ھای . میشوند تخلیھfacial vein نیز تخلیھ گردند. 
  تخلیھ وریدی دندانھا ھمچنان ممکن است توسط اوعیھ ای کھ ازmental foramen  عبور نموده باfacial vein  ،د یکجا میگردن

 . صورت گیرد
 م در اورده بیره ھا نیز ھمنام و ھم سیر شرایین بوده و سرانجاfacial vein  ویا درpterygoid plexus of veins  میریزند. 

  
 Lymphatic drainageتخلیه لمفاوي یا 

ً در عقدات    .تخلیھ میشود  deep cervicalو  submandibular ،submentalلمف دندانھا و بیره ھا عمدتا
 Innervationتعصیب یا 

    :منشا میگیرند trigeminal، از عصب تمام اعصابیکھ دندان و بیره ھا را تعصیب میکنند
1. Inferior alveolar nerve : ھ ب ک ن عص عبات ای ط ش ایین توس دانھای پ ام دن ھ تم از  Infratemporal fossaدر بانوب

mandibular nerve رد، تعصیب میشوند ام خود وارد . منشا میگی ھ ھمن ا اوعی امبرده ھمراه ب  mandibular canalعصب ن
 mental nervesو  incisiveشاخھ بنام  سپس در مقابل دندان پریمولر اول بدو .برای دندانھای خلفی میدھد شده و شعبات مستقیم

 .تقسیم میگردد
Incisive branch : دان ولر اول، دن دان پریم دانھای canineدن ا  Incisor، و دن وط آن  buccal gingivalرا ھمراه ب مرب

د ق  از :mental nerveدر حالیکھ . تعصیب میکن ایین را تعصیب   mental foramenطری ب پ خ و ل واحی زن خارج شده و ن
  .میکند

2. Anterior, middle, & posterior superior alveolar nerves:  ھ شعبات تمام دندانھای باال توسط این سھ عصب ک
 . میباشند، تعصیب میشوند maxillary nerveمستقیم یا غیر مستقیم 

Posterior superior alveolar nerve : در ً ھ maxillaryاز عصب  pterygopalatine fossaمستقیما و در  منشا گرفت
ی د maxillaوحشی استخوان  -وجھ خلف زول میکن تخوان . ن ک فوحھ وارد ضخامت اس ق ی دار  maxillaسپس از طری شده در ج
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maxillay sinus این عصب از طریق شعباتیکھ از . قرار میگیردsuperior dental plexus  نشئت میکنند، دندانھای مولر را

  .تعصیب میکند
Middle & anterior superior alveolar nerves : ازinfraorbital nerve  ھ خود شاخھ ای از  maxillay nerveک

د ت منشا میگیرن ین جوف اربی ولر، و  Middle nerve. میباشد، در زم دانھای پریم دانھای   anterior nerveدن و   incisorدن
canine  را از طریق شعباتsuperior dental plexus تعصیب میکنند.  

  

 Innervation of Gingivaeتعصیب بیره ها یا 
  ب عبات عص ز ش ا نی ره ھ اب بی ام اعص تم

  :ترای جمینل میباشند
  اال دانھای ب ھ دن وط ب ای مرب ره ھ بی

عبات  ط ش  maxillary nerveتوس
 تعصیب میشوند؛

 داھای پ ھ دن وط ب ای مرب ره ھ ایین و بی
عبات  ط ش  mandibularتوس

nerve تعصیب میشوند. 
 Buccal gingiva  االدر دانھای ب  دن

ط   & ,anterior, middleتوس
posterior superior alveolar 

nerves وند یب میش ھ . تعص در حالیک
palatal gingiva  ط دانھا توس درعین دن

nasopalatine nerve ) برای بیره ھای
دانھای  اور دن و ) canine و incisorمج

greater palatine nerve ) ره رای بی ب
دانھا اقی دن اور متب ای مج یب ) ھ تعص

 . میشوند
 Buccal gingiva  اییندر دانھای پ  دن

ط  دانھای ( mental nerveتوس در دن
incisor ،canine و پریمولر ( وbuccal nerve )ده است ،) در دندانھای مولر  Lingual or palatalدر حالیکھ . تعصیب گردی

gingiva  در عین دندانھا توسطlingual nerve تعصیب میگردد. 
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ا  ھ ی ارت از غده نخامی د عب ت دارن ا hypophysis cerebriغدوات اندوکراینی کھ در ناحیھ سرو گردن موقعی  pineal، غده صنوبری ی
gland غده درقی یا ،thyroid glandمیشود کھ گفتھ . ، و غدوات پاراتایراید میباشندcarotid bodies   دوکراینی ای ان ز بعضی فعالیتھ نی

  .را پیش میبرند
     Hypophysis Cerebriغده نخامیه یا 

 
  ام ھ بن ام  pituitary glandاین غده ک ره بن اد میگردد؛ در یک حف ز ی ا  hypophyseal fossaنی ھ در  sella turcicaی ک

د. قرار دارد، واقع میباشد  middle cranial fossaدرزمین   sphenoidجسم     غده ھایپوفیز توسط یک ساقھ باریک قیف مانن
 . از زمین بطین سوم دماغی بحالت معلق قرار دارد، infundibulumبنام 

 

  13غده ھایپوفیز یک ساختمان کوچک بیضوی شکل میباشد کھ در حدودmm   8عرض وmm طول دارد . 
  حفرهhypophyseal   توسطduramater  ن . شده است فرش نعکس شده و  duraای ایپوفیز م االتر از ھ  diaphragmaدر ب

sellae را میسازد. Infundibulum  ھ جدار سفلی بطین سوم وصل از طریق یک فوحھ کوچک در ھمین دیافراگم عبور کرده ب
دامی   Chiasma optic. میگردد ن  diaphragma sellaeکھ در قدامی و علوی غده ھایپوفیز واقع میگردد، توسط قسمت ق ازی

 . غده جدا میشود
  ا ایپوفیز ب ده ھ فلی غ ا و  sphenoid air sinusدرس اند  nasopharynxھ اورت میرس ا . مج پ ب ت و چ ده در راس ن غ ای

cavernous sinus د، مجاورت دارد رار دارن ھ . ھا و ساختمانھایی کھ در جدار آن ق اد آوریست ک ل ی  cavernous sinusقاب
ھا کھ ھردو در ضخامت  anterior & posterior intercavernous sinusدر سر خط متوسط بدن توسط  ھای راست و چپ

diaphragma sellae سیر میکنند، باھم وصل شده اند. 
 

 Subdivisions of the Hypophysis Cerebriتقسیمات غده نخامیه یا 
 ھ سھ قسمت بنامھای ایپوفیز ب ا ( pars posteriorو  pars anterior  ،pars intermedia غده ھ ) pars nervosaی

 . قابل تقسیم میباشد
 Pars posterior   ا داد ب وده و در امت ھ از   central core of the infundibulumحاوی تعداد زیادی از فایبرھای عصبی ب ک

رار دارد ام . نسج عصبی متشکل میباشد، ق ً بن ا اھم مجموع ن ھردو قسمت ب اد  neurohypophysisای در بعضی از  . میشوندی
ع  رار دارد  median eminenceمراج وم ق ین س ین بط ھ در زم متی از (را ک ا  tuber cinereumقس اورت ب ھ در مج ک

infundibulum  غده نخامیھ قرار دارد بنامmedian eminence ؛  نیز شامل نیوروھایپوفیز میدانند)یاد میگردد. 

PART NINE 

ENDOCRINE GLANDS OF THE HEAD & NECK 

 CAROTID SINUS & CAROTID BODY 
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 Pars anterior  ام ھ بن اد ن  pars distalisک ز ی ی

ردد؛ و  ی   pars intermediaمیگ ردو از حجرات ھ
 ً ا وده و مجموع رازی ب ت اف ھ دارای فعالی د ک ساختھ شده ان

ام  وند adenohypophysisبن اد میش ک . ی ی
extension   ھ از ده و   pars anteriorک ارج ش خ

central core of infundibulum  ،د را احاطھ میکن
اظ  ین لح تھ و بھم ولر داش کل تیوب ام ش  parsبن

tubularis اد میگردد امل   pars tubularis. ی ز ش نی
 .ادینو ھایپوفیز میباشد

    
  ساختمان نسجی و هورمونهاي غده هایپوفیز

Pars Anterior 
  ط ھ توس د ک ی میباش کل از حجرات مت متش ن قس ای

sinusoid  وند دا میش م ج ا ازھ د م. ھ ل دی رات قاب وع حج ایپوفیز دو ن ده در ادینوھ ورت عم ام بص ی بن روپ اول ھ گ ند ک یباش
chromophil ام ی بن روپ دوم د  chromophobe وگ اد میگردن ام . ی رات بن ر حج وع دیگ ھ دو ن ھ ب ی بالنوب روپ اول گ

acidophil  وbasophil بنام . تقسیم میشوند ً   beta cells، و حجرات بزوفیلیک بنام alpha cellsحجرات اسیدوفیلیک اکثرا
 . نیز یاد میگردند

 را یدوفیلیکحج روپ  ت اس دو گ و  somatotrophsب
mammotrophs  وند یم میش ون. تقس وماتوتروف ی کھورم ط س ھ توس
و راز میش ا اف ارت از ھ ام somatotropinد عب ھ بن ، و STH ک

growth hormone  ردد، میباش اد میگ ز ی ھ . دنی ت ک ن در حالیس ای
ام  ر بن ای دیگ داد ھورمونھ راز یکتع بب اف ز س وتروف نی رات مم حج

mammotropin ،prolactin و ،lactogenic hormone  ا ی
LTH میگردند. 

  بھ سھ گروپ حجرات بزوفیلیکcorticotrophs ،thyrotrophs  و
gonadotrophs  وند یم میش د . تقس بب تولی وتروف س حجرات کورتیک

corticotropic hormone ) یاACTH ( شده و حجرات تایروتروف
ا (  thyrotropic hormoneسبب تولید  میشوند؛ در حالیکھ ) TSHی

ھ در جنس مرد  حجرات گونادوتروف سبب تولید ھورمونھایی میشوند ک
 :این ھورمونھا عبارتند از. و زن تاثیرات از ھم مختلف دارند

  ا  follicle stimulating hormone (FSH)در زنھ
بب  ون س ین ھورم ا ع وده و در مردھ اثیر نم دانھا ت االی تخم ب

 .میگردد spermatogenesisتنبیھ 
  ام ا بن ون دومی در زنھ االی   luteinizing hormone (LH)ھورم اد شده و ب د، در  corpus luteumی اثیر میکن ت

ام  ا بن االی   interstitial cell stimulating hormone (ICSH)حالیکھ در مردھ اد شده و ب  interstitialی
cells در خصیھ ھا تاثیر میکند . 

Pars tubularis 
  .غنی از اوعیھ خون میباشد بوده و  pars anteriorو تعدادی حجرات مشابھ   undifferentiated cells قسمت حاوی این

Pars intermedia 
ای  ھ و بقای اف یافت ر انکش انھا کمت مت در انس ن قس د Rathke’s pouchای ام . میباش ون بن ک ھورم مت ی ن قس رات ای داد حج یکتع

melanocyte stimulating hormone (MSH)   اد ھ باعث ازدی د میشود pigmentationافراز میکنند ک اقی حجرات . در جل متب
  .افراز تمام ھورمونھای ادینوھایپوفیز توسط ھایپوتالموس کنترول میشود قابل یاد آوریست کھ  .افراز میکنند ACTHاین قسمت 
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Pars posterior 

  اوی ایپوفیز ح ده ھ ی غ مت خلف قس
ای ع اد فایبرھ داد زی بی تع ص

unmyelinated  ام ی بن و حجرات
pituicytes میباشد. 

  ون راز دو ھورم مت در اف ن قس ای
ام : رول دارد ی بن اول

vasopressin   ا ی
antidiuretic hormone 

)ADH(    اره یاد شده و جذب دوب
وی را  آب ای کلی ط تیوبولھ توس

ھورمون دومی بنام . کنترول میکند
oxytocin  ص ود و تقل اد میش ی
الت مل دار عض ود در ج ا موج س

رول  ا را کنت ھ ھ ھای  رحمی و ثدی
د ت . میکن ً ثاب را ات اخی ی تحقیق ط

ردو  ن ھ ھ ای ت ک ده اس گردی
ده  ایپوفیز ساختھ نش ون در ھ ھورم
ھ در  ایی ک ط نیورونھ ھ توس بلک

ای  تھ ھ د،  paraventricularو   supraopticھس رار دارن ایپوتالموس ق وند  ھ ب میش ط اکس. ترکی ب توس س از ترکی ن پ ون ای
ھ  ا ب ھ  infundibulumنیورونھ ا ب ده و ازانج ال داده ش ند  pars posteriorانتق داخل . میرس ا ب احیوی  capillaryدرینج ای ن ھ

release شده و وارد دوران خون میشوند . 
 

  ارواي غده هایپوفیز
  توسط ً دتا ن غده عم ھ از شریان  superior & inferior hypophyseal branchesای د،  Internal carotidک نشئت میکنن

ھ میگرددخون وریدی آن در ساینس ھ. اروا میشود ی مجاور تخلی دی قحف ین . ای وری دی، دو  capillaryدر ب ھای شریانی و وری
ارت   upper infundibulumو   median eminenceدیگر قرار دارند کھ یکی در   capillaryسیت  رار داشتھ و دومی عب ق

ای  ینوزویید ھ ند  pars anteriorاز س ن . میباش ام  arrangementای  hypothalamohypophyseal portalرا بن
system  یاد میکنند . 

  توسط ً افراز ھورمونھای ادینو ھایپوفیز تماما
رول  ایپوتالموس کنت نیورونھای موجود در ھ

ردد اورت . میگ ا در مج ن نیورونھ ون ای اکس
ا  ای  capillaryب  medianھ

eminence و تم میش ا . ندخ ن نیورونھ ای
ام  ی را بن واد مخصوص  releasingم

factors   تولید میکنند کھ ھر کدام برای یک
یت  ایپوفیز در س و ھ خص ادین ون مش ھورم

capillary وند راز میش ا اف ھ . ھ پس ب س
pars anterior   آورده شده و درانجا افراز

ی  ا نھ ھ ی ود را تنبی خص خ ون مش ھورم
 .میکنند
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The Pineal Body 

 رار داردی اغی ق وم دم ین س ی بط دار خلف ا ج اورت ب ھ در مج ت ک د اس اک مانن ک ن م کوچ ام . ک جس ده بن ن غ  epiphysisای
cerebri 8این غده در حدود . نیز یاد میگرددmm 4 طول، وmm  غده صنوبری در . عرض و ضخامت داردmidline  کمی ،
 .واقع میباشد superior colliculi of midbrainتر از و کمی باال  splenium of the corpus callosumپایینتر از 

  دوکراینی م ان اده مھ وق الع ن غده یک غده ف ھ ای ھ میشود ک ی گفت ً روشن نشده است ول ساختمان و وظایف غده ایپی فیز تاکنون کامال
 . نداستن عضای اندوکراینی تاثیر گذاراین غده یکتعداد ھورمونھایی را ترشح میکند کھ باالی دیگر ا. دمیباش

  مشھورترین ھورمونی کھ توسط ایپی فیز تولید میگرددmelatonin گ . نام دارد رات در رن این ھورمون سبب بوجود آوردن تغیی
 . ھای زیادی ازین ھورمون قابل دید میباشند concentrationدر غده ایپی فیز . جلد میگردد

 
Thyroid Gland 

 د حنج فلی غضروف تایرای دام گردن و س رار دارددر ق ده . ره ق ن غ ای
دامی Lobeدارای دو  وه ق دام وج ھ ھرک وده ک زن،  -ب ی ش وحش
د را میپوشانند cricoidsغضروف  ن دو ا. و سفلی غضروف تایرای ی

ام  لوب باھمدیگر توسط یک قسمت متضیق وصل شده  isthmusبن
 .در قدام حلقھ ھای دوم و سوم شزنی واقع شده است Isthmus. اند

 
 د د رار داشتھ و  visceral compartmentر غده تایرای گردن ق

 .احاطھ گردیده است pretracheal fasciaتوسط 
 

 میگردد اروا این غده توسط دو شریان بزرگ:   
 
 Superior thyroid artery  ین شعبھ ھ اول  externalک

carotid artery  ود یم میش عبھ تقس دو ش د، ب د میرس ده تایرای وی غ ب عل ھ قط ھ ب وده و زمانیک ام ب ھ بن  & anteriorک
posterior glandular arteries یاد میگردند. 



 

392 
 

 
 Inferior thyroid artery  ی از ھ اول شریان  thyrocervical trunkشعبھ ی ھ از قطع ھ بالنوب  subclaviaمیباشد ک

ام . منشا میگیرد دو شعبھ بن د میرسد ب ھ قطب سفلی غده  تایرای  ascendingو  inferior branchزمانیکھ این شریان ب
branch تقسیم میشود کھ اولی قسمتھای سفلی غده تایراید و دومی غدوات پاراتایراید را اروا میکند. 

 Thyroid ima artery  ی ھ بعض ک
د، از  ود میباش ات موج اوق

brachiocephalic trunk  ً ویا مستقیما
وس  ول  aortaاز ق ھ و در ط ا گرفت منش

اال د ب دامی شزن بطرف غده تایرای  وجھ ق
 . میشود

 
 دی ون وری ھ  خ د تخلی ھ وری ط س د توس ده تایرای غ

ام  ھ بن  & ,superior, middleمیگردد ک
inferior thyroid veins د اد میگردن دو . ی

وی و متوسط در  د عل  internal jugularوری
vein  فلی در د س  brachiocephalicو وری
vein تخلیھ میگردد. 

 دو طرف ش لمف ھ ب داتی ک د در عق زن غده تایرای
ام  د بن رار دارن ، و paratracheal nodesق

ھ  ان ب ھ  deep cervical nodesھمچن ک
ایینتر از لھ  پ ول  omohyoidعض در ط

internal jugular vein  ھ د، تخلی رار دارن ق
 .میگردد

  
Recurrent Laryngeal Nerves 

وس،  ب واگ رفتن از عص ا گ د از منش ب بع ن عص ای
طرف چپ و ب subclaviaبطرف راست بدور شریان 

عود  اال ص رف ب اره بط ر دور زده دوب وس ابھ دور ق ب
رار . میکند در ینجا در یک میزابھ کھ بین شزن و مری ق

ا غده . انسی لوبھای غده تایراید رسیده و ازانجا وارد حنجره میشود -دارد، سیر کرده و در عمق وجوه خلفی این عصب در مجاورت خاص ب
  .گرفتھ شود ملیاتھای غده تایراید باید مد نظرتایراید قرار دارد کھ ھنگام اجرای ع

Parathyroid Glands  
و دو  دوغده  در باال. عبارت از دو جوره غدوات کوچک بیضوی شکل و زرد رنگ میباشند کھ در وجھ عمیق لوبھای غده تایراید قرار دارند

رار داشتھ و ایین ق ام  غده در پ ودهموقعی. اد میشوندی superior & inferior parathyroid glandsبن ر ب ا متغی ی ھ ن غدوات خیل  ت ای
ن غدوات کوچک توسط . واقع باشند inferior mediastinumتا  carotid bifurcationممکن در جاھای مختلف در بین   inferiorای

thyroid artery اروا شده و تخلیھ وریدی و لمفاوی آن مانند غده تایراید میباشد.  
 

The Carotid Sinus  
 Carotid sinus   عبارت از یک سگمنت متوسع شریانcommon carotid  این توسع . دد کھ در ناحیھ تشعب آن قرار دارمیباش

ً تا منشا   .ادامھ مییابد internal carotidاکثرا
 ناحیھ کروتید ساینس توسط یک شبکھ عصبی احاطھ شده است  . 

بکھ سھم دارد، عب ن ش رین شعبھ ییکھ در ساختن ای ده ت د Glossopharyngealعصب  carotid branchارت از عم . میباش
داد الیافیکھ از  ان یکتع ن شبکھ  superior cervical sympathetic ganglionھمچن ز درتشکل ای د نی و عصب واگوس میاین

 . سھم  میگیرند
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  نھایات عصبیafferent   ھ میشوکھ در کروتید ساینس قرار دارند، توسط تغییرات فشار خون   afferentسیاالت عصبی  ند؛ وتنبی

   .کھ ازین ساینس نشئت میکنند، رول مھم را در کنترول عکسوی فشار خون بازی میکنند
 

The Carotid Bodies 
  عبارت از ساختمانھای بیضوی شکل کوچکی میباشند کھ در ھردو طرف گردن، در قسمت تشعب شریانcommon carotid  و

د؛ طوریکھ chemoreceptorsاین اجسام بحیث . ارنددر نزدیکی کروتید ساینس قرار د اربن دای  عمل  میکنن سویھ اکسیجن و ک
د،  نموده و در عین زماناکساید را در خون مونیتور  رار دارن اغی ق ھ در ساق دم سرعت و عمق تنفس را از طریق مراکز تنفسی ک

 . فعالیت اندوکراینی نیز میباشندیکمقدار کروتید دارای ، گفتھ میشود کھ اجسام عالوه براین. ت عکسوی کنترول میکنندبصورنیز 
 Carotid bodies  د رار دارن وع حجرات ق دین ن ی از . حاوی شبکھ ھای شعریوی میباشد کھ در مسافات بین آنھا چن ن اجسام غن ای

 . اعصاب نیز میباشند
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  Introduction to the Central Nervous Systemمعرفی سیستم اعصاب مرکزي یا 
 

  سیستم اعصاب مرکزی متشکل ازbrain  یا دماغ، وspinal cord یا نخاع شوکی میباشد. 
  سیستم اعصاب محیطی یا:peripheral nervous system  ا ی ی ، و cranial nervesمتشکل از جوره ھای اعصاب قحف

 .میباشد spinal nervesاعصاب شوکی یا 
  ا اغ ی کل ا : brainدم ام متش اغی بن زرگ دم ره ب یم ک ا ، cerebrumز دو ن ک ی اغ کوچ ا  ،cerebellumدم اغی ی اق دم و س

brainstem میباشد . 
 Brainstem : ا اغ متوسط ی ایین توسط دم ھ پ ا  ،midbrain، ponsاز باال ب ساختھ شده  medulla oblongataو بصلھ ی

 .است
  

  نکات دانستنی درباره نیورونها
  از ً دتا ھ قسمت دیگر آن سیستم اعصاب عم دن ب یالھ را بصورت سریع از یک قسمت ب ال س ت انتق ھ قابلی وع نسج مخصوص ک یکن

 .نام دارند Neuron م اعصاب محسوب میگردند، نیوروناین حجرات مخصوص کھ واحد وظیفوی سیست. دارد، ساختھ شده است
  ام بوسیلھ یک نیورونھا در داخل دماغ و نخاع ت میشوند  neurogliaنسج منضم مخصوص بن ھ متشکل از (نسج عصبی . تقوی ک

 .غنی از اوعیھ خون بوده ولی تخلیھ لمفاوی ندارد) نیورونھا و نیوروگلیا میباشد
  ا ھ ازان استطاالت ی ورون دارای یک جسم عصبی است ک ک نی د processی ادی منشا میگیرن ا . ھای زی  cellجسم عصبی ی

body  نیورون را بنامsoma  یاperikaryon ز ام  نی د، بن ھ از جسم نشئت میکنن د، و استطاالتی ک اد میکنن اد  neuriteی ا ی ھ
ت. شوندمی وع اس دو ن تطاالت ب ن اس ام : ندای اه و منشعب بن تطالھ کوت د اس ا دارای چن ت نیورونھ تطالھ  ،dendritesاکثری ک اس و ی

رین ساختمان دار رق ھای زیادی از نظراگرچھ اکسون با دندرایت ف. نداست axonطوالنی و مرکزی بنام  ی مھمت رق د، ول شان از ف
درایت . نظر وظیفھ است وده درحالیکھ" cell bodyبطرف " سیر سیالھ عصبی در یک دن یالھ عصبی  ،ب در یک اکسون سیر س

ا   .میباشد "بطرف محیط cell bodyاز " بجانب معکوس یا  ع  peripheral nervesطوریکھ میدانیم اعصاب محیطی ی از تجم
 .ساختھ میشوند) و بعضی اوقات از بندلھای دندرایتی نیز(اکسونی بندلھای 

 ھ  ،اکسونھا و تعدادی از دندرایتھا وش مخصوص در جریان تکامل خویش با حجرات مشخصی در تماس میباشند ک ا یک پ رای آنھ ب
اد میشوند  Schwann cellsاین شیت مخصوص را میسازند، بنام   CNSخارج از برای اکسونھای حجراتیکھ . را میسازد و  . ی

وده و در حقیق  CNSکھ در داخل  oligodendrocytesبنام  حجراتی ع ب رای واق ا میباشند، ب وع مخصوص از نیوروگلی ت یکن
 .پوش میسازند CNSدر داخل  اکسونھا

  ام وش خارجی بن د، دارای یک پ رار دارن اره ب. ھستند neurilemmaتمام فایبرھای عصبی کھ در ضخامت اعصاب محیطی ق عب
وش دومی . میباشد nerve fibreدیگر نیوریلیما عبارت از طبقھ خارجی یک  ا یک پ ایبر ھای عصبی در عمق نیوریلیم ت ف اکثری

ھ قسمت اعظم آن شحمی میباشد ن . دیگر نیز دارند ک ھای ام  طبق د myelin sheathدومی را بن اد میکنن ھ دارای اکسونھایی . ی ک
ند،  الین باش یت می ند،  myelinated axonsش الین باش یت می اری از ش ھ ع ده  un-myelinated axons، و آنھاییک نامی

 .میشوند
  ات آن بدو شکل خاتمھ یافتھ میتوانداکسون یا شعبیک : 

  در داخل سیستم اعصاب مرکزی، نھایت یک اکسون ھمیشھ در ارتباط نزدیک با یک نیورون دیگر قرار گرفتھ و محل اتصال
 .یاد میکنند synapseھم بنام ساینپس  این ھردو نیورون را با

  ا ) عضلھ یا غده(در خارج از سیستم اعصاب مرکزی، نھایت یک اکسون میتواند در تماس با نسج مورد ھدف ا ب ختم شده، وی
 .یک نیورون دیگر در ضخامت یک گانگلیون یا عقده عصبی ختم گردد

PART TEN 

THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM 

 



 

395 
 

 
  شکل و سایزcell bodies  ھمچنان طول استطاالت آنھا و نحوه تشعب این استطاالت نیز در ھر نیورونھا از ھمدیگر متفاوت بوده

داستطاالتی است کھ ازان نشئت میک مربوط بھ تعداد  cell bodyشکل . نیورون فرق میکند دین استطالھ . ن ورون چن ک نی ً ی وال معم
ام  اد میگردد multipolar neuronداشتھ و بن درایت. ی ط یک اکسون و یک دن ا فق د، و  بعضی نیورونھ ده  bipolarدارن نامی

ک استطالھ داشتھ و . میشوند ً ی ھ صرفا ن استطالھ  unipolarبرعالوه نیورونھایی ھم استند ک ی درینصورت ای ده میشوند؛ ول نامی
وده و دومی واحد بزودی بعد از منشا گرفتن از جسم بدو قسمت تشعب میکند ا اکسون ب ھ یکی ازانھ درایت  از ک ھ یک دن نظر وظیف

 . میباشد
  از نظر شکلcell bodies تعدادی از نیورونھا ستاره مانند میباشند و ،stellate  د نامیده میشوند؛ در حالیکھ تعداد دیگر ھرم مانن

 .نامیده میشوند  pyramidalبوده و 
 البتھ غیر از شکل ظاھری، نیورونھا از نظر اجرای وظایف نیز از ھمدیگر فرق شده و گروپ بندی میشوند. 

 
 Grey & White Mattersسفید و خاکستري در سیستم اعصاب مرکزي یا ماده 

  در مقطع ھایی کھ ازspinal cord ل تشخیص میباشد ھ قاب د، دو ناحی واحی : یا از قسمتھای مختلف دماغ گرفتھ شده ان ن ن یکی ازی
ھ خاکستری دارد ل ب اریکتر و مای ً ت بتا گ نس وده و دیگری رن گ ب ب . سفید رن واحی بترتی ن ن ام ای  greyو  white matterبن

matter یاد میشوند . 
  ام ا اختت اط آغاز ی ً حاوی نق ا ساختھ شده و صرفا ع جسم نیورونھ اده خاکستری از تجم ھ م د ک مطالعات مایکروسکوپیک نشان میدھ

وع . اکسون و دندرایتھا میباشد اده خاکستری از ن ا در م ایبر ھ ا unmyelinatedاکثریت ف ده سفید بصورت میباشند؛ در حالیکھ م
ور را دارد، . ساختھ میشود  myelinatedعمده از فایبر ھای  نعکس ساختن ن ت م الینی قابلی اده می ن م ھ  white matterچون ای ب

 .اوعیھ خون و نیوروگلیا در ھردو ماده سفید و خاکستری موجود میباشند. رنگ سفید معلوم میشود
 متھای مخ تری در قس فید و خاکس اده س یم م رز تنظ اغ و ط ف دم م  spinal cordتل داز ھ اوت میباش و  spinal cordدر . متف

brainstem غرص  بیشتر از یک کتلھ کھ در ضخامت ماده سفید ماده سفید در خارج قرار داشتھ و ماده خاکستری بصورت یک یا
اده خاکستری در cerebellumو  cerebrumدر . شده است، معلوم میشود وده و  یک طبقھ نازک و وسیعی از م سطح موجود ب

دیگر، در . یا قشر یاد میگردد cortexبنام  دور از ھم ر ب د جزای اده خاکستری مانن عمیقتر از قشر ماده سفید قرار داشتھ و کتالت م
ام ھستھ . ضخامت آن موجود میباشند این گونھ کتالت ماده خاکستری در ھر قسمتی از سیستم عصبی مرکزی کھ قرار داشتھ باشند بن

ا  ا ی د nucleiھ اد میگردن ھ . ی ت ک وان گف ا ساختھ میشود، پس میت ً از جسم نیورونھ ا اده خاکستری اساس ا  nucleousچون م  ھ
ات  ارت از تجمع ند cell bodiesعب زی میباش ب مرک تم عص ل سیس بی . در داخ تم عص ارج از سیس اتی در خ ین تجمع اه چن ھرگ

 . میشوند یاد gangliaعقدات یا بنام مرکزی موجود باشند، 
 Ganglia از نظر وظیفھ بدو گروپ تقسیم شده اند : 

1. Sensory ganglia این عقدات حاوی : یا گانگلیون ھای حسیcell bodies  ھ استطاالت شان ایی میباشند ک نیورونھ
ا موصلھ اعصاب محیطی را میسازند afferentفایبر ھای  ارت از . ی دات عب ن عق ال ھای ای  dorsal nerve rootمث

ganglia of spinal nerves  و یاtrigeminal ganglion میباشند. 
2. Autonomic ganglia : امل ھ ش د( sympathetic gangliaک رار دارن مپاتیک ق ر س ھ در زنجی و ) ک

parasympathetic ganglia مثال ھای عقدات پاراسمپاتیک . میگرددciliary ganglion   وsubmandibular 
ganglion ھای اوتونومیک در یکتعداد نیورون. میباشندnerve plexus  در مجاورت بعضی احشا قرار دارند، کھ ییھا

ً واقع بوده و نیز   .نامیده میشوند gangliaاکثرا
  اده ھ دیگری از م اکسونیکھ از یک کتلھ ماده خاکستری نشئت کرده است، در اکثریت واقعات با ساینپس شدن در نیورونھای یک کتل

دلھایی را اکسو. خاکستری خاتمھ مییابد ً بن را وده و اکث د، بیشمار ب نھاییکھ دو یا بیشتر از دو کتلھ ماده خاکستری را با ھم وصل میکنن
ام  ھ بن د ک کیل میدھن د tractsتش اد میگردن ا. ی بی ی ای عص ایبر ھ ر ف دلھای بزرگت ام  بن ونھا بن و  ،funiculi، fasciculiاکس

lemnisci ھ ن. یاد میشوند ری ک ب بزرگت دلھای بمرات ا  cerebrumیم کره ھای بن ھ  cerebellumی اط  brainstemرا ب ارتب
 .یاد میگردند pedunclesمیدھند، بنام 
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  طرز قرارگرفتن نیورونها در داخل سیستم اعصاب مرکزي
  ً بال ا ق ا آنھ ای مرتبط ب رار گرفتن نیورونھ د، و طرز ق رار دارن در انواع مختلف فایبرھای عصبی کھ در ضخامت اعصاب محیطی ق

د cranial nervesمبحث ازواج قحفی یا  ا منشا . مطالعھ شده ان ایبر ھای اعصاب محیطی ازانھ ھ ف ایی ک دیم نیورونھ طوریکھ دی
ً بدو نوع زیر میباشند  :میگیرند، عمدتا

ا  cell bodiesنیورونھایی کھ  .1 رار داشتھ و استطاالت مرسلھ ی د efferentشان در دماغ یا نخاع ق ا منشا میگیرن . ازانھ
در ضخامت اعصاب محیطی  motor fibresاین استطاالت از سیستم عصبی مرکزی خارج شده و بشکل الیاف حرکی یا 

 .وظیفھ اجرا میکنند
ا در خارج از سیستم عصبی مرکزی در   cell bodiesنیورونھاییکھ  .2 ا  gangliaآنھ رار داشتھ و استطاالت موصلھ ی ق

afferent ا اکسون ا. ازانھا منشا میگیرند ن نیورونھ ا نخاع  sensory rootی اغ ی اعصاب محیطی را ساختھ و وارد دم
 .میشوند و درانجا با نیورونھای جدید ساینپس میسازند

 د رار دارن ھ در داخل آن ق یم . حجم اصلی سیستم عصبی مرکزی از نیورونھایی ساختھ شده است ک ا  cell bodiesطوریکھ گفت آنھ
اھم  cell bodyاکسونھای شان ممکن کوتاه بوده و با یک  ند، در حالیکھاستدر کتالت ماده خاکستری واقع  نزدیک وصل شوند؛ وی

 . طویل بوده و در کتالتی کھ بمراتب دورتر قرار دارند، ختم شوند
 ن رابطھ را در جمالت .  نیورونھا در داخل سیستم عصبی مرکزی، بیک شکل مغلق با ھمدیگر ارتباط دارند کوشش خواھیم کرد ای

  :بعدی اندکی واضحتر ارائھ بداریم
رین  ت ھای عکسوی  pathwayساده ت ارت از فعالی ا عب ھ

ً تقلص کردن عضالت در  استند؛ reflex activitiesیا  مثال
ا  ھ ی ک عکس ارجی، ی ھ خ ک تنبی واب ی د reflexج . میباش

ت،  واب اس ھ در خ یرا ک ای  شخص ف پ اه ک ال ھرگ طورمث
ات خوا بخارانیم، ا بصورت عکسوی ق د شدپ طوریکھ    .ھ

یالھ  ک س اد ی بب ایج ا س ف پ ده در ک ھ وارد ش دانیم تنبی می
ک  ی ی تطالھ محیط ط اس یالھ توس ن س ردد؛ ای بی میگ عص

 dorsal nerve root ganglionبھ   unipolarنیورون 
ھ در . انتقال داده میشود یالھ وارد اکسونی میشود ک درینجا س

anterior grey column ده و ای اینپس ش اع س ن نخ
 reflexرا بنام   pathwayاین . پا بطرف باال کش میشود ان عضلھد، با تقلص تعصیب حرکی یک عضلھ پا میباش نیورون مسوول

arc  البتھ در مثال باال . یاد میکنندreflex arc ی : متشکل از دو نیورون میباشد ورون مرسلھ؛ ول یکی نیورون موصلھ و دومی نی
ورون میباشدم reflex arcبصورت پرکتیک یک  ھ در . تشکل از سھ نی ورونی ک  dorsal nerve rootطوریکھ اکسون نی

ganglion  واقع است، با یک نیورون واقع درposterior grey column ک . نخاع ساینپس میشود ھ دارای ی این نیورون بالنوب
ورون دیگر در  ک نی ا ی ھ ب ھ یک نخاع ساینپس میس anterior grey columnاکسون کوتاه است ک  reflex arcازد، و بدینگون

ام . تکمیل میگردد ع شده است، بن ا   internuncial neuronاین نیورون سومی کھ در بین ھردو نیورون موصلھ و مرسلھ واق ی
    . یاد میگردد interneuronبصورت ساده 

  :سھ ھدف زیر برآورده میگردد  interneuronاز موجودیت یک نیورون بین البینی یا 
ورون interneuronی کھ از اکسون .1 دین نی ا چن ف    نشئت میکند بھ شعبات دیگر تقسیم شده و ممکن ب ،  efferentمختل

د ، میشودآورده   afferent واحد کھ توسط یک نیورونی ابدین ترتیب یک سیالھ . ساینپس گردد ا یک میتوان  effectorب
response  کھ توسط تعداد زیادی از نیورونھایefferent  لید میگردد، مواجھ شودتو. 

ک  afferentکھ توسط چندین نیورون  afferent سیاالت .2 ارب شده و  Interneuronآورده میشوند، با میانجیگری ی متق
ورون  .ھدایت میشوند efferentبیک نیورون واحد  ت را در نی ک فعالی ھ ی د ک ل دارن  efferentتعدادی ازین سیاالت تمای

ورون ، )facilitatory(ایجاد کنند  ت را در نی ھ اجرای فعالی د ک ل دارن د  efferentدر حالیکھ تعدادی دیگر تمای نھی کنن
)inhibitory.( 

ل  efferentمیتواند با یک نیورون  afferent، یک نیورون interneuronبوسیلھ یک  .3 ھ مقاب  spinal cordکھ در نیم
 . برقرار سازد، و یا در سگمنتھای باالتر یا پایینتر نخاعی واقع است، ارتباط 

  ال ھ فع رو میشود، ضروری نیست ک د شدهھر باری کھ نیورون با یک تنبیھ روب د کن یالھ عصبی را تولی ک نیورون،. و س عوامل  ی
د ت میکن ر دریاف ورون دیگ دھا نی ی از ص ً حت ا ر، بعض ای دیگ ادی نیورونھ یالھ را از تعداد زی د س ل . تولی ن عوام دادی ازی تع
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facilitatory دی دیگر نیز بوده و تعداinhibitory ھ . بوده میتوانند وط ب ورون، مرب یالھ عصبی توسط نی تولید یا عدم تولید یک س

داد عوامل . حاصل جمع کل این عوامل میباشد ھ تع در ک اره دیگر ھرق دازه امکان تو facilitatorبعب ان ان ک بیشتر باشد، بھم د ی لی
 . بیشتر میرود عصبیبیشتر باشد، امکان عدم تولید سیالھ  inhibitorو ھر قدر تعداد عوامل سیالھ عصبی بیشتر بوده 

 توانیم کھ وجود یپس گفتھ مinterneuron  ک ب مواجھ  ،pathwayھا در ی مرات
د اد میبخش وق را ازدی االت ف ا ح دن ب ت . ش ھ اکثری ردد ک ح میگ رعالوه واض ب

ھ  بی، وظیف تم عص ود در سیس ای موج رده و در interneuronنیورونھ یش ب  را پ
   . عملکرد ھای فوق العاده مغلق سیستم عصبی سھم میگیرند

  ا بصورت عکسوی اجرا داد فعالیتھ ھ یکتع در روشنی جمالت باال واضح میگردد ک
ولی در . در انجام آن دخیل باشند spinal cordشده و ممکن تنھا نیورونھای داخل 

دی spinal cordاکثریت فعالیتھاییکھ توسط  االتر اجرا میشوند، ممکن چن ن مرکز ب
ی را بسازند pathwayدخیل بوده و  ھ  afferentسیاالت . ھای فوق العاده مغلق ک

ً (درین مراکز باال  ن) cerebral cortexمثال ده دمیرس ا تنبیھات مشابھ در آین ره شده و در ھنگام مواجھ شدن ب ن  ،درانجا ذخی ازی
ا( responseیک  ارائھمعلومات ذخیره شده جھت  اه بصورت آگاه ی اخود آگ د) ن تفاده بعمل میای ا . اس انسان و  memoryحافظھ ی

 . پروسھ ھای آموزش، ھمھ گی روی ھمین اصل استوار میباشند
Projection  ،فایبرassociation  فایبر، وcommissural  فایبرھا  

  ھ الیافیکھ یک کتلھ ماده خاکستری را در دماغ بھ کتل
ا اغ ی ھ در دم تری ک اده خاکس ری از م اع  دیگ نخ

ام  د، بن اط میدھن ت ارتب ع اس وکی واق ش
projection fibres یاد میشوند . 

  ف واحی مختل ھ ن ا   cerebral cortexالیافیک ی
cerebellir cortex  ام د، بن را با ھم ارتباط میدھن

association fibres یاد میشوند. 
  یم ردو ن اظر را در ھ واحی متن ھ ن االخره الیافیک و ب

م ارت ا ھ اغی ب ره دم د،ک اط میدھن ام   ب بن
commissural fibres یاد میشوند . 

  اغ و رف دم ک ط ھ از ی ام فایبرھاییک  spinalتم
cord  ،د ل میگذرن رف مقاب  commissuralبط

وند ھ نمیش اده . گفت ھ م ک کتل ھ از ی ایبر ھاییک ف
ھ  ک نیم رار دارد نشئت  CNSخاکستری کھ در ی ق

ھ  ھ در نیم تری ک اده خاکس ر م ھ دیگ رده و در کتل ک
د،  رار دارد ختم میگردن ل ق  decussatingمقاب

fibres وند ده میش ادل . نامی ین تب ھ دران چن محلیک
ام  دد، بن وع میپیون اد  decussationفایبرھا بوق ی

 . میشود
 

  Spinal Cordنخاع شوکی یا 
  ا وکی ی اع ش رین  spinal medullaنخ مھمت

 .میباشد vertebral canalمحتوی 
  کنار علوی فقره نھایت علوی نخاع در سویھC1  ا ب

medulla oblongata  ت ھ و نھای داد یافت امت
ع میباشد L1سفلی آن در سویھ کنار سفلی فقره  . واق

ً متفاوت بوده و ممکن است   spinalاین سویھ اکثرا
cord  تم ز خ ویھ نی ن س ایینتر ازی ا پ االتر ی ی ب کم

 . شود
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  نھایت سفلیspinal cord مخروطی شکل بوده و بنام  conus medullaris این مخروط با . یاد میگرددfilum terminalis 

 . امتداد مییابد
  ع اده  spinal cordاز   transverseدر یک مقط ھ م ، کتل

را   Hخاکستری آن در داخل واقع شده است، ساختمان حرف 
ھ . دارد دامی  spinal cordاین کتلھ در ھر نیم دو قسمت ق ب

ام  کتلھ. و خلفی، قابل تقسیم میباشد وده و بن قدامی آن بزرگتر ب
anterior (or ventral) grey column  یاد میگردد؛

ام  وده بن ویلتر ب اریکتر و ط ً ب بتا ی آن نس ھ خلف ھ کتل در حالیک
posterior (or dorsal) grey column   اد ی

ام  .میگردد ً بن  & anteriorاین دو کتلھ قدامی و خلفی اکثرا
posterior horns  دامی ز یا قرن ق ی نخاع نی رن خلف و ق

 .یاد میشوند
  متھای ی از قس ک  spinal cordدر بعض ارز کوچ ک تب ی

ام  ھ بن جنبی نیز در بین قرن قدامی و قرن خلفی دیده میشود، ک
lateral grey column یاد میگردد. 

  ھ راست و چپ اده خاکستری ھردو نیم در  spinal cordم
midline  ک ط ی دیگر توس  grey commissureباھم

دو د grey commissarاز   central canal .صل شده ان را سوراخ میکن وده و آن ور نم ت سفلی . عب  central canalنھای
ھ در  terminal ventricleمتوسع شده و  رار دارد conus medullarisرا میسازد ک ک   spinal cordجوف داخل . ق بی

  .نیز ادامھ مییابد filum terminaleفاصلھ کوتاه در ضخامت 
  ماده سفیدspinal cord ھ در . بدو نیمھ راست و چپ تقسیم میشود ن دو نیم ای

ام  ف anterior median fissureقدام توسط یک شق عمیق بن ، و در خل
   . از ھم جدا شده اند posterior median sulcusتوسط 

  ھ در انسی اده سفیدی ک ھ نخاع، م رار  dorsal grey columnدرھر نیم ق
ام  ا  posterior funiculusدارد بن  posterior white columnی

اد میگردد اده سفید در انسی . ی ام   anterior grey columnدر حالیکھ م بن
anterior funiculus  ا ود anterior white columnی اد میش . ی

ک  ب ی ین ترتی ر از  lateral funiculusبھم ھ وحشی ت ز وجود دارد ک نی
anterior & posterior grey columns  ع میباشد فونیکول ھای .  واق

ام  ً بن ا ی را مجموع دامی و وحش اد  anterolateral funiculusق ز ی نی
 . میکنند

  ھ راست و چپ ک  midlineدر   spinal cordماده سفید ھردو نیم توسط ی
ventral white commissure د ل میگردن م وص ا ھ ن . ب ھ ای البت

commissure  دامتر از فید ق رار داردخ commissureس تری ق . اکس
داد  ر از  myelinated fibresیکتع ھ خلفت ورت  central canalک ، بص
ی در  ام  grey commissureافق د، بن یر میکنن  dorsal whiteس

commissure یاد میشوند . 
 

 Spinal nerves & Spinal segmentsاعصاب شوکی و سگمنت هاي نخاعی یا 

  رف ردو ط داد اعص spinal cordاز ھ ئت یکتع اظر نش ورت متن اب بص
توسط دو  spinalھر عصب . یاد میگردند spinal nervesمیکنند، کھ بنام 

داد . میباشند vetral & dorsal rootsجذر منشا میگیرد کھ عبارت از  ا ساختھ شده است  rootletھر جذر از یکجا شدن یکتع ھ
د ا میگیرن اع منش ھ از نخ ھ ازان . ک اع ک متی از نخ ای  rootletقس ک ھ ارت از ی د، عب ئت میکن وکی نش ب ش ک عص ھ ی وط ب مرب
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ا  ً از . میباشد spinal segmentسگمنت نخاعی ی ا ھ متشکل از 31نخاع شوکی مجموع سگمنت  8 سگمنت ساختھ شده است ک

cervical ،12  سگمنتthoracic ،5  سگمنتlumbar ،5  سگمنتsacral   و یک سگمنتcoccygeal میباشد . 
 Rootlet  ھایی کھdorsal nerve root  ام ھ بن ودی ک ھ عم اد  posterolateral sulcusرا میسازند، در طول یک میزاب ی

وک  ل ن ھ سطح   posterior grey columnشده و در مقاب رار دارد، ب د spinal cordق ده ان ھ  Rootlet.  وصل گردی ایی ک ھ
ventral nerve root  دامی وحشی ل spinal cordرا میسازند، در وجھ ق ھ نخاع وصل anterior grey column مقاب ، ب

 . گردیده اند
 Ventral root  وdorsal root  ھردو با ھم یکجا شده و یکspinal nerve اندکی . را میسازندproximal   تر از محل اتصال

ام  dorsal nerve rootاین ھردو،  ده برجستھ بن ا  spinal ganglionیک عق نشان  dorsal nerve root ganglionی
 . میدھد

  ھردو جذرventral   وdorsal   ھ ور کرده و spinal dura materاعصاب شوکی بصورت جداگان ایی  extension را عب ھ
ا را میپوشانند  nerve rootمنشا گرفتھ و بشکل یک شیت سطح  duraازین  ا . ھ ا ت ن شیت ھ  intervertebral foraminaای

 . کاز میکنندھا ارت foramenامتداد یافتھ و در محیط این 
  ھر دو جذورventral    وdorsal   درintervertebral foramen  ک . را میسازند spinal nerveباھم یکجا شده و جذع ی

ور  pia materغشاھای ارکنویید و  ا محل عب ھ ت ایی را میسازند ک ھ و شیت ھ ھ یافت االی جذور ادام ا ب ز ت ا از  nerve rootنی ھ
 . ، ادامھ مییابندduraطریق 

  گفتیم نخاع شوکی در کاھالن تا بھ کنار سفلی فقره ً رای خارج . ادامھ دارد L1طوریکھ قبال د ب بدین ترتیب جذور اعصاب شوکی بای
بطرف سفلی را طی کنند؛ و برای اجرای این کار   obliqueمشخص خود، یک سیر  intervertebral foramenشدن از طریق 

ن . جذور باید طوالنی تر از معمول باشند دادی ازی وده و تع د ب ل دی ً در جذور اعصاب شوکی سفلی قاب این سیر مایل و طوالنی اکثرا
ر از  فلی ت ری را در س ال فق ذور کان د spinal cordج غال میکنن ام . اش د، بن ود میگیرن پ را بخ ک اس کل دم ی ھ ش ذور ک ن ج ای

cauda equina یاد میشوند . 
 راین حقیقت کھ سگ ر فق اممنتھای نخاعی در براب ت میباشد ه ھمن ع نیستند، از نظر کلینیکی حایز اھمی ھ . خود واق اه بخواھیم ک ھرگ

ھ یک  ھمیشھ در  vertebral spineموقعیت یک سگمنت نخاعی را در سطح بدن تعیین کنیم، باید ھمیشھ بخاطر داشتھ باشیم ک
 . مربوط خود قرار میداشتھ باشدسفلی سگمنت 

  ضخامتspinal cord سگمنتھایی کھ ازانھا اعصاب مربوط بھ . مختلف ھمسان نمیباشد در موقعیت ھای ً منشا  upper limbمثال
ا اعصاب . را در نخاع میسازند cervical enlargementمیگیرند، طوالنی تر بوده و یک  ھ ازانھ ب سگمنتھایی ک ین ترتی بھم

 . را میسازند lumbar enlargementمنشا میگیرند، یک  lower limbمربوط 
  پنج یا شش سگمنت علوی ازcervical  غیر ازrootlet  ھای اعصاب شوکی مربوطھ شان، یک سلسلھrootlet   ز ھای دیگر نی

ین  د anterior & posterior nerve rootsاز فاصلھ ب ن . منشا نشئت میکنن م یکجا شده و  rootletای ا ھ ا ب  spinal rootھ
 . را میسازند accessory nerveزوج یازدھم قحفی یا 

 Spinal Cordاروای 
Spinal cord  ھ در ودی ک ل شریانی عم توسط سھ چین

 :تمام طول آن سیر میکنند، اروا میگردد
 Anterior spinal artery:  عبات ھ ش ک

 anterior median fissureبرای  میزابھ یی
 میدھد؛ و

  دو عددposterior spinal arteries:  ھ ک
رف  ر ط رار spinal cordبھ ا ق ی ازانھ  یک

 . میگیرد
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  دی ون وری ھ خ کل  spinal cordاورده ای ک د بش ھ میکنن را تخلی

 :شش چینل وریدی عمودی تنظیم شده اند کھ عبارتند از
  ای ل ھ و  Anteromedianچین

posteromedian در سر خط متوسط بدن؛ 
  ای ل ھ و   anterolateralو چین

posterolateral  کھ جفت میباشند . 
 

 Meninges in the Vertebral Canalا سحایا در کانال فقري ی
  ھر سھ غشایdura mater ،arachnoid  وpia mater 

د  foramen magnumبعد ازینکھ دماغ را میپوشانند، از  داد مییابن ز امت ری نی ال فق ب . عبور کرده و در کان ین ترتی  spinalبھم
cord ود انیده میش حایا پوش ھ س ھ طبق ط ھرس ز توس ام. نی اھایی بن ، و epidural space ،subdural spaceفض

subarachnoid space ) کھ حاویCSF نیز بداخل ) میباشدvertebral canal ادامھ مییابند .   
 Spinal dura mater   ھ سست را یک طبق

ا  ایین ت رف پ ھ بط ازد ک اع میس در اطراف نخ
ره  فلی فق ار س داد  S2کن امت

ین    arachnoid mater.دارد ا ھم ز ت نی
داد ویھ امت ی  س ھ ول ج   pia materیافت نس

ره  فلی فق ار س ویھ کن ھ در س اعی را ک  L1نخ
وانیم . ختم میشود، ھمراھی میکند ده میت پس دی

ھ ین  vertebral canal ک ا  L2در سویھ ب ت
S2  اوی ج  CSFح اوی نس ی ح وده ول ب

spinal cord د ً . نمیباش را ت اکث ین عل بھ
ھ  رفتن نمون رای گ واد،  CSFب ق م ا  تزری وی

ا وارد میگردد، چون سوزن در  ھمین سویھ ھ
ھ  الی ب دمات احتم ر ص  spinal cordخط

دارد رای اجرای . درینجا وجود ن  lumbarب
pucture  ین افھ ب ات مس ر اوق   L4و  L3اکث

 . ترجیح داده میشود
  قسمتی ازVertebral canal  ایینتر از ھ پ ک

قرار دارد، حاوی  spinal cordسویھ اختتام 
root ھای متعدد اعصاب spinal  ھ میباشد ک

ام  ً بن ا اد میشوند  cauda equinaمجموع ن   lumbar punctureدر ھنگام اجرای . ی ھ  nerve rootای ده و ب ھا صدمھ ندی
 . آسانی توسط سوزن بیکطرف تیلھ میشوند

 Spinal dura  از جدار ھایvertebral canal  بوسیلھepidural space نسج منضم و این مسافھ حاوی یکمقدار . جدا میشود
نیز در ھنگام وارد شدن بھ  spinal arteriesشرایین نخاعی یا . ھا میباشد  internal vertebral venous plexusشحمی، و 

vertebral canal از طریق ھمین مسافھ عبور میکنند. 
Filum Terminale 

  پایینتر از سویھ اختتامspinal cord طبقھ ،pia mater  کھ بنام توسط یک رشتھ فبروزیfilum terminale  داد اد میشود، امت ی
. میباشد spinal cordجوف داخل  extensionحاوی یکتعداد فایبرھای عصبی و یک  filum terminaleقسمت علوی . مییابد

ره   filum terminale internumاین ساختمان از یک قسمت علوی بنام  داد دارد   S2کھ تا سویھ فق وش   duraو توسط (امت پ
ام   ؛)شده است ن سویھ در  filum terminale externumویک قسمت دیگر بن ایینتر ازی ھ پ رار دارد،  sacral canalک ق

 . ساختھ شده است
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Ligamentum dinticulatum 

  طبقھpia mater   بدو طرفspinal cord   ار ھای وحشی ا کن ودی در مجاورت ب ضخامت کسب کرده و بصورت دو ستون عم
 .یاد میشوند Ligamentum dinticulatumاین ستونھای عمودی بنام . داردنخاع قرار 

   ام ت بن ین عل ھ بھم د ک وی بطرف وحشی نشئت میکنن ارزات نقط داد ب ت یکتع ن لیگامن اد  Ligamentum dinticulatumازی ی
 . دوصل میشون duraعبور نموده و بھ  arachnoid materنھایات متبارز این بارزات نقطوی از . میگردد

  بارزه نقطوی وجود دارند، کھ علویترین شان در سویھ  21در طول لیگامنت در حدودforamen magnum   رار داشتھ و سفلی ق
بصورت ثابت در مرکز   spinal cordاین لیگامنت در نگھداشتن . قرار دارد S2و   T12ترین شان در فاصلھ بین اعصاب شوکی 

 .کانال فقری کمک میکند
Linea splendens 

در عمق . نخاع شوکی واقع شده است anterior median lineمیباشد کھ در   pia materعبارت از یک قسمت ضخیم شده باریک طبقھ 
linea splendens  طبقھpia   بداخلanterior longitudinal fissure نخاع امتداد مییابد .  

 
Gross Anatomy of the Brainstem 

 
  ساق دماغی یاbrainstem  ایین توسط ، midbrainاز باال بھ پ

pons و ،medulla ود اختھ میش یم  Midbrain. س ا ن اال ب در ب
ھ و  ھ یافت اغی ادام ا  medullaکره ھای دم ایین ب  spinalدر پ

cord د داد مییاب ط  medullaو  Pons. امت ف توس در خل
fourth ventricle  ا بطین چارم از جدا شده  cerebellumی

ا  central canalسفلی با  این بطین در. اند نخاع، و در علوی ب
cerebral aqueduct  خامت ھ در ض رار  midbrainک ق

د داد مییاب ب   medulla، و Midbrain ،pons. دارد، امت بترتی
ط   superior, middle & inferior cerebellirتوس

peduncles  باcerebellum وصل میگردند . 
 اغی و اق دم ا س ی ب اب قحف داد اعص ندیکتع ل میباش ھ . ص طوریک

نجم از سطح midbrainازواج سوم و چارم از سطح  ، و زوج پ
pons ازواج ششم، ھفتم و ھشتم در محل اتصال . ظاھر میگردد
pons  وmedulla م در ازدھم و دوازدھ م، ی م، دھ ؛ و ازواج نھ
 . ظاھر میشوند medullaسطح 

 

Gross Anatomy of Medulla 
 Medulla  با در علوی یا بصلھpons  وصل شده و وسیع میباشد؛ در

ا  االخره ب ده ب اریکتر ش فلی ب ھ بطرف س داد  spinal cordحالیک امت
د ا . مییاب لھ ب ل اتصال بص ار  spinal cordمح ویھ کن ً در س وال معم

: بدو قسمت تقسیم شده است Medulla. علوی فقره اطلس واقع میباشد
 central canalکھ از ضخامت آن  closed partقسمت سفلی یا 

ا  وی ی اط   open partمیگذرد، و قسمت عل ین چارم ارتب ا بط ھ ب ک
 . دارد

  در سطحmedulla  تعداد زیادی میزابھ ھا وfissure   د ھا قرار دارن
   :کھ عبارتند از

 Anterior median fissure  وposterior median 
sulcus   ھ ھای ھ عین میزاب  spinal cordعبارت از امتداد یافت

 . باال میباشند بطرف
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 Anterolateral sulcus   ھ ازان داد خطی ک رار  ventral rootsدر ھردو طرف در امت د، ق اعصاب شوکی منشا میگیرن

 . نیز از ھمین میزابھ نشئت میکنند hypoglossal nerveھای  Rootlet. دارد
 Posterolateral sulcus   در امتداد خطی کھ ازانdorsal roots  قرار داشتھ و منشا میگیرند ،rootlet  ،م ھای ازواج نھ

 . دھم و یازدھم قحفی ازان نشئت میکنند
  این میزابھ ھا سطحmedulla دنرا بھ نواحی مختلف قرار زیر تقسیم میکن: 

  ین ھ در فاصلھ ب دگی  anterolateral sulcusو  anterior median sulcusساحھ ای ک ک برآم ارت از ی رار دارد، عب ق
وده کل ب ی ش ود pyramidو  ھرم ده میش ھ از . نامی رار دارد ک بی ق اف عص زرگ از الی دل ب ک بن تگی ی ن برجس ت ای در تح

cerebral cortex  منشا گرفتھ و بھspinal cord  تعدادی ازین الیاف در قسمت سفلی . پایین میشودmedulla  وده تصالب نم
رود anterior median fissureو بجانب مقابل عبور میکنند، کھ در نتیجھ قسمت سفلی  اف متصالب را .  نیز ازبین می ن الی ای

د decussation of the pyramidsبنام  االتر از .  یاد میکنن اف دیگر کمی ب داد الی  anteriorاز   decussationیکتع
median fissure د ی دور میخورن رف وحش لھ بط طح بص رده و در س ئت ک اف را . نش ن الی  anterior externalای
arcuate fibres مینامند . 

  در قسمت علویmedulla ساحھ بین ،anterolateral 
sulcus  وposterolateral sulcus  ک ز ی نی

ام  کل را بن وی ش تگی بیض د oliveبرجس ان میدھ در . نش
تری  اده خاکس ی از م ھ بزرگ ک کتل تگی ی ن برجس ت ای تح

 . قرار دارد inferior olivary nucleusبنام 
  قسمت خلفیmedulla  ھ در بین کposterior median 

sulcus   وposterolateral sulcus  ،ع شده است واق
 posterior funiculusھایی میباشد کھ از  tractحاوی 

رده و وارد  ئت ک اع نش وند medullaنخ ن . میش ی ازی یک
tract  ھا کھfasciculus gracilis در انسی  نام دارد

ھ    fasciculus cuneatusقرار داشتھ و یکی دیگر ک
ا در  fasciculeاین . نامیده میشود، دروحشی قرار دارد ھ

ام  ایی بن   cuneate tuberclesو  gracileبرجستگی ھ
ھ ای از . ختم میگردند ا دو کتل ن توبرکل ھ البتھ در عمق ای

 nucleusو  nucleus gracilisماده خاکستری بنام 
cuneatus قرار دارند. 

 ل در و ن دو توبرک االتر ازی ی ب ی کم ھ خلف ک   medullaج ی
triangular fossa  این حفره در جوانب توسط . دیده میشود کھ قسمت سفلی زمین بطین چارم را میسازدinferior cerebellir 

peduncle تحدید میگردد . 
  در قسمت سفلیmedulla   کمی وحشی تر ازfasciculus cuneatus   ام  tuberculumیک برآمدگی طوالنی شکل دیگر بن

cinereum  ده میشود ن برجستگی . دی ھدر تحت ای ام  یک کتل اده خاکستری بن  spinal nucleus of the trigeminalم
nerve  رار دارد ده و . ق وش ش بی پ اف عص ھ ای از الی ک طبق ط ی تھ توس ن ھس تری ای اده خاکس  spinal tract of theم

trigeminal nerve را میسازد . 
 

Gross Anatomy of Pons 
 Pons  یا حدبھ دارای یکanterior surface  د رار دارن اف در وحشی یکجا . محدب میباشد کھ دران الیاف مستعرض ق ن الی ای

دامی . میسازند  middle cerebellir peduncleشده و یک بندل را بنام  ل از وجھ ق رای جمین د  ponsعصب ت . نشئت میکن
ب از سطح  ن عص ھ ای ارج میگردد، عب  ponsنقطھ ای ک ا  ponsمحل اتصال  ارت ازخ  midlle cerebellir peduncleب

 . دانستھ شده است
  دامی االی   ponsدر وجھ ق ام  midlineب م عمق بن ھ ک ھ دران  sulcus basilarisیک میزاب رار دارد، ک  basilar arteryق

 . سیر میکند
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  ال ل اتص ا  ponsمح ادی از اع medullaب داد زی ھ ازان تع ھ ای ک ک میزاب ط ی ده توس ین ش د، تعی ا میگیرن ز منش ی نی اب قحف ص

د االتر از  Abducent nerve. میتوان دامی   pyramidب ھ ق ا وج اورت ب ده و در مج اھر ش د ponsظ یر میکن اال س رف ب . بط
 . منشا میگیرند  ponsو   oliveاز مسافھ بین   vestibulocochlearو  facialاعصاب 

 Posterior surface   بطین چارم را میسازدحدبھ قسمت علوی زمین. 
  

Gross Anatomy of the Midbrain 
  زمانیکھ دماغ متوسط یاmidbrain  دو طرف ھ ب یم ک اف عصبی را میبین زرگ الی دل ب ده شود، دو بن   midlineاز منظره قدامی دی

ک  Crura. میباشند midbrainھای   crusاین ھا عبارت از .  قرار گرفتھ اند ق  fissureتوسط ی داز ھمعمی . دیگر جدا شده ان
ی زمانیکھ  ponsدر نزدیکی  fissureاین  وده ول ک ب یم کره ھای دماغی میشوند،  cruraباری دیگر متباعد شده و وارد ن از ھم

ام   cerebrumکھ در سفلی  cruraقسمتی از . وسعت کسب میکند  interpeduncularقرار دارند، حدود خلفی یک فضایی بن
fossa عصب . را میسازندOculomotor  از وجھ انسیcrus طرف مربوطھ نشئت میکند . 

  ی ھ خلف ود  midbrainدر وج ده میش دور دی تگی م ار برجس ارت از دو . چ ا عب  inferiorو دو   superior colliculiاینھ
colliculi ھر . میباشندcolliculus   در وحشی با یکridge  کھ بنامbrachium یاد میشود، مجاورت میرساند .Superior 

brachium  ،superior colliculus  را بھlateral geniculate body  ارتباط داده وinferior brachium ،inferior 
colliculus  را بھmedial geniculate body  وصل میکند . 

  در سفلیcolliculi  ام رار دارد  superior medullary velumعلویترین قسمت یک غشا کھ بن اد میگردد، ق ن غشا در . ی ای
رد superior cerebellir peduncleفاصلھ بین دو    trochlearعصب .  قرار داشتھ و در تشکل سقف بطین چارم سھم میگی

 . آن میرسد ventral aspectچرخیده و بھ وجھ قدامی یا  midbrainمنشا گرفتھ سپس بدور  velumازین 
 

  ساختمان داخلی ساق دماغی
اق دم ی س اختمانھای داخل ای س ع ھ ھ آن در مقط رین وج ھ بھت اغی ب

transverse  کھ از سویھ ھای مختلفbrainstem   ،گرفتھ شده باشند
د ی میباش ل بررس ده . قاب رده ش ام ب اختمانھایی ن ً از س رفا ا ص ھ درینج البت

رای مشاھده شدن ضرورت  وده و ب است کھ توسط چشم انسان قابل دید ب
  .بھ آالت ذره بینی نداشتھ باشند

  
 Medullaان داخلی ساختم

ھ در سویھ  transverseیک مقطع    pyramidal ducussationک
اع  medullaاز  ع نخ ک مقط ا ی ادی ب ای زی ابھت ھ ود، مش ھ میش گرفت

 : شوکی نشان میدھد
 Central canal    توسطcentral grey matter   احاطھ

ھا نیز موجود بوده ولی  Ventral grey column. شده است
جدا  central grey matterاز   pyramidal fibresتوسط 
 . میشوند

  ف ھ در خل احھ ای ک ط   central grey matterس رار دارد، توس ی؛ fasciculus gracilisق  fasciculusو  در انس
cuneatus ده است ن . در وحشی اشغال گردی ا ای ک ب ارت از   fasciculeدر مجاورت نزدی ھ عب د ک ا دو ساختمان زبانچھ مانن ھ
extension ود ده میش ند، دی تری میباش اده خاکس ای م ام . ھ ھ انسی آن بن ام  nucleus gracilisزبانچ ھ وحشی آن  بن و زبانچ

nucleus cuneatus یاد میگردد . 
  ،اندکی وحشی ترspinal nucleus of the trigeminal nerve این ھستھ در سفلی تا سگمنت دوم . قرار داردcervical 

ا امتداد داشتھ و درا د substantia gelatinosaنجا ب ھ مییاب وی . ادام ا قسمت عل ذکور ت وی ھستھ م د ponsدر عل داد مییاب . امت
 . عصب ترای جمینل کھ در سطح آن قرار دارد، مجاورت میرساند spinal tractھستھ نامبرده با 

  قسمت قدامیmedulla   در ھر دو طرفmidline   ھ ده است  pyramidبوسیلھ بندلھای لیفی برجستھ ک . را میسازند، اشغال گردی
اف  ارت از   pyramidالی ا عب ھ از  corticospinal fibresھ ند ک ھ  cerebral cortexمیباش د spinal cordب . میرون

Corticospinal tract  زمانیکھ درین سویھ بھ بصلھ میرسد، قسمت اعظم الیاف ان بجانب مقابل عبور کرده وdecussation 
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of the pyramid ازند اف . را میس الب، الی س از تص ھ وارد  corticospinalپ ھ یافت فلی ادام رف س  lateral whiteبط

column  نخاع شوکی میشوند . 
  ناحیھanterolateral  بصلھ در امتداد باanterior  وlateral funiculi نخاع شوکی قرار دارند . 

گرفتھ   pyramidal decussationدر یک مقطع دیگر کھ کمی باالتر ازسویھ 
  : شود، ساختمانھای زیر قابل بررسی میباشندمی

 Central canal   توسطcentral grey matter   احاطھ شده و
nucleus gracilis ،nucleus cuneatus ،spinal nucleus 

of the trigeminal nerve و ،pyramid   ھا در عین موقعیت ھای
  nucleus cuneatusو   nucleus gracilisالبتھ . خود قرار دارند

ا  داد ب وده و در امت ر ب ب بزرگت ویھ بمرات ن س  central greyدری
matter  د رار ندارن  fasciculusو  fasciculus gracilis. ق

cuneatus کمتر متبارز میباشند . 
  ساحھ ای کھ در خلفpyramid  دو طرف  دوھا قرار دارد، توسط ھ ب رار د midlineبندل لیفی برجستھ ک ام ق  medial اشتھ بن

lemniscus یاد میگردند، اشغال گردیده است .Medial lemniscus  ھ از افی ک  nucleusو   nucleus gracilisتوسط الی
cuneatus  ود اختھ میش د، س ا میگیرن اف . منش ن الی وده وارد  midlineای ور نم وند lemniscusرا عب ل میش رف مقاب اف . ط الی

 . یاد میگردد sensory decussationمتصالب ھردو طرف بنام 
  ساحھ ای کھ در وحشیmedial lemniscus ام . قرار دارد، حاوی نیورونھای پراگنده ھمراه با الیاف عصبی میباشد ن ساحھ بن ای

reticular formation وحشی تر ازان یک کتلھ ماده سفید کھ حاوی . یاد میشودtract  ھای مختلف میباشد، قرار دارد . 
    :گرفتھ شده است، ساختمانھای زیر دیده شده میتوانند oliveکھ در سویھ   medullaع از در یک مقط
 Pyramid   ،ا و  medial lemniscus ،spinal nucleusھ

tract of trigeminal nerve  وreticular formation  در
  medial lemniscusالبتھ . موقعیت ھای قبلی خود قابل دید میباشند

 .تر متبارز بوده و بطرف قدام اندکی متوسع میباشددرین سویھ بیش
  ر از ل،  spinal nucleus (& tract)وحشی ت رای جمین عصب ت

ام  بی بن اف عص راکم الی زرگ و مت دل ب ک بن  inferiorی
cerebellir peduncle رار دارد دل . ق ن بن ا   medullaای را ب

cerebellum  ارتباط میدھد . 
  ً بطین چارم را ساختھ و درینجا توسط  قسمتی از زمین  medullaخلفا

م  تھ مھ دین ھس اوی چن ھ ح تری ک اده خاکس ھ م ک طبق  cranialی
nerves  میباشد، فرش میشود . 

  درقسمتanterolateral  ام رار دارد  inferior olivary nucleusبصلھ درین سویھ یک ھستھ بن ھ . ق ن ھستھ از یک طبق ای
ات  ودش ق االی خ ھ ب تری ک اده خاکس ازک م تن ده اس اختھ ش ک را دارد، س ھ چمل ک کیس کل ی ده و ش ک . ش ذکور دارای ی تھ م ھس

hilum میباشد کھ بطرف انسی متوجھ است . 
 

 Ponsساختمان داخلی 
Pons   بدو قسمتventral   وdorsal  قابل تقسیم میباشد:  
 Ventral (or basilar) part ز وجود  در بین این. آن متشکل از الیاف مستعرض و طوالنی میباشد اف گروپھای حجرات نی الی

ھ و . یاد میشوند  pontine nucleiدارند کھ بنام  ھ یافت ن قسمت بطرف وحشی ادام  middle cerebellirالیاف مستعرض ای
peduncle وع ھستند. را میسازند دو ن اف طوالنی آن ب ھ الی داد شان از : در حالیک بطرف سفلی سیر  cerebral cortexیکتع
رده و در  ان  pontine nucleiک ر ش داد دیگ د، و تع تم میگردن ق  corticospinal fibresخ وده و از طری وارد  ponsب
medulla  میشوند وpyramid ھا را میسازند . 
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 Dorsal (or tegmental) part  ھ قسمتی از داد یافت ت امت ھ در حقیق ف  medullaحدب ھ در خل رار دارد،  pyramidک ا ق ھ
ا  این. بطرف باال میباشد د میگردد tegmentumقسمت در علوی ب ف توسط بطین چارم تحدی ھ و در خل داد یافت اغ متوسط امت . دم

ا   dorsal partقسمت علوی  مجاورت میرساند؛ در حالیکھ قسمت سفلی  superior cerebellir pedunclesدر وحشی ب
ا   Spinal nucleus (& tract) of trigeminal. مجاورت میرساند  inferior cerebellir pedunclesآن در وحشی ب

nerve  در انسی اینpeduncle ھا قرار دارد .Medial lemniscus  ،اف عصبی ل مستعرض از الی دل طوی ک بن نیز بشکل ی
 . حدبھ دیده میشود ventral partدر خلف 

 

 Midbrainساختمان داخلی 

  :تقسیم میباشدجھت آسانی مطالعھ دماغ متوسط قرار زیر بھ قسمتھای مختلف قابل 
ام  cerebral aqueductھرگاه یک خط افقی از سویھ  .1 اد میگردد  tectumعبور کند، قسمتی کھ در خلف این خط واقع میشود، بن . ی

در ھردو طرف   inferior colliculiو  superiorاین قسمت از 
midlineساختھ شده است ، . 

ھ ر .2 است و چپ قسمتی کھ در قدام این خط واقع میشود، از دو نیم
ام  وده و بن اد میشوند cerebral pedunclesمتشکل ب ھر . ی

peduncle   ف ھ خل دام ب ھ از ق از سھ قسمت ساختھ شده است ک
د از ا  crus cerebri: عبارتن ، basis pedunculiی

substantia nigra و ،tegmentum. 
 Crus cerebri  ھ بی ک اف عص زرگ الی ھ ب ک کتل از ی

اف از . ساختھ شده است بصورت عمودی سیر میکنند، ن الی ای
cerebral cortex  ق ا از طری متی ازانھ رده قس زول ک ن

midbrain   وده وارد ور نم ھ  ponsعب وند؛ در حالیک میش
ا  ان ت اقی ش ند  spinal cordمتب ردو . میرس از  crusھ

ک  ط ی دیگر توس دامی  notchھم ھ ق ھ در وج  midbrainک
 . قرار دارد، جدا میشوند

 Substantia nigra  تری اده خاکس ھ ی م ھ رنگ ک کتل ی
 . بوده و بھمین خاطر برنگ تاریک معلوم میشود

 Tegmentum  رف در ر دو ط دیگر   midlineھ باھم
وند ل میش تری . وص اده خاکس م م تالت مھ اختمان  ک ن س دری

د رار دارن اف عصبی ق دلھای الی رین ھستھ . ھمراه با بن بزرگت
ام  ن ساحھ بن اد میگردد red nucleusدری وی  ی ھ در نصف عل ع است  midbrainک رعالوه  .واق ک   tegmentumب حاوی ی

reticular formation  داد ھ در امت ز میباشد ک رار دارد  reticular formationنی ھ و بصلھ ق ی موجود در . حدب دلھای لیف بن
tegmentum   شاملmedial lemniscus   ف ھ در خل رار   red nucleusو در وحشی   substantia nigraنیز میگردد ک ق
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فلی .  دارد مت س د، از قس ور میکنن ل عب رف مقاب ھ ط رف ب ھ از یکط افی ک اد الی داد زی د  tegmentumتع اف . میگذرن ن الی ای

superior cerebellir peduncle   ھ از ا میباشند ک ل از ختم شدن در   cerebellumھ ھ و قب و (  red nucleusمنشا گرفت
 .  میکنندتصالب ) یکتعداد مراکز دیگر

  
Gross Anatomy of the Cerebellum 

 
 Subdivisions of the Cerebellumتقسیمات مخیخ یا 

 Cerebellum  ر از تھ و از  posterior cranial fossaدر  medullaو   ponsخلفت رار داش ک  cerebrumق ط ی توس
dural extension    کھtentorium cerebelli نامیده میشود، جدا شده است . 

 Cerebellum  ام زی بن مت مرک ک قس ھ در ( vermisاز ی رار دارد midlineک ا ) ق ی ی ره جنب یم ک  lateral، و دو ن
hemispheres در . دارای دو وجھ علوی و سفلی میباشد .ساختھ شده استsuperior surface  دام سرحد مشخص مخیخ ک

ین  دارد؛ در حالیکھ در  vermisب ا وجود ن یم کره ھ ام   inferior surfaceو ن ق بن ک فرورفتگی عمی ره توسط ی یم ک ردو ن ھ
vallecula از ھم جدا شده اند .Vermis  رار دارد ر از . در عمق این فرورفتگی ق ف فرات دام و خل ا بطرف ق یم کره ھ   vermisن

 .دنجدا میشواز ھمدیگر  anterior & posterior cerebellir notchesامتداد مییابند و توسط 

 
 یخ تعداد زیادی در سطح مخfissure موازی با ھم سیر میکنندنھا دیده میشو ً واحی   fissureاین . د کھ تقریبا ھ ن ھا سطح مخیخ را ب

د foliumاکثریت این . د، تقسیم میکندنیاد میشو foliaباریک برگ مانند کھ بنام  رار دارن ا بصورت مستعرض ق در یک مقطع . ھ
 . نیز یاد میشود arbor-vitaeیا   tree of lifeمیاورد، و بھمین خاطر بنام  عمودی مخیخ ساختمان یک درخت را بیاد

  تعدادی ازfissure  ھای سطح مخیخ، عمیقتر از دیگران بوده و در نتیجھ مخیخ را بھlobe  ھ ھ ب ھا تقسیم میکند کھ این لوبھا بالنوب
lobule عمیقترین . ھا نیز تقسیم میشوندfissure  ازھا در مخیخ عبارتند : 

1. Primary fissure : کھ درsuperior surface  قرار دارد؛ و 
2. Posterolateral fissure:  کھ درinferior surface قرار دارد . 

  
 :ھا مخیخ را بھ سھ لوب تقسیم میکنند یعنی  fissureاین 

    
  قسمتیکھ در قدامprimary fissure   قرار دارد بنامanterior lobe یاد میشود؛ 
 ین ھردو قسمتیکھ د ام  fissureر ب رار دارد بن امبرده ق ام ( middle lobeن ً بن ا بعضا ز posterior lobeی اد ) نی ی

 میشود؛ و 
  قسمت متباقی مخیخ بنامflocculonodular lobe  ام . یاد میگردد ً بن ا دامی و متوسط را مجموع ای ق  corpusلوبھ

cerebelli نیز یاد میکنند . 



 

407 
 

 
 Vermis  ا  شکل مشابھ بیک کرم ایین از . را دارد wormی ھ پ اال ب ن قسمت از ب  culmenو   lingula ،central lobuleای

ند( دامی میباش وب ق وط ل ھ مرب ند( uvulaو  declive ،folium، tuber، pyramis، )ک ط میباش وب متوس وط ل ھ مرب ، و )ک
nodule ) ھ در رار دارد flocculonodular lobeک ) ق

 . ساختھ شده است
Cerebellir Peduncles 

ھ  ھ ب ام الیافیک ا  cerebellumتم ل ی وندازان داخ ارج میش دل خ ھ بن ، س
  :تشکیل میدھند cerebellir pedunclesضخیم را بنام 

1. Inferior cerebellar peduncle:  مت قس
posterolateral بصلھ را با مخیخ وصل میکند . 

2. Middle cerebellir peduncle :  ھ داد یافت ً امت اھرا ظ
ventral part د ی میباش رف وحش ھ بط ن . حدب  peduncleای

 . ارتباط میدھد ponsمخیخ را با 
3. Superior cerebellir peduncle:  اط اساسی را ھ ارتب ک

 . برقرار میسازد midbrainدر بین مخیخ و 
White matter of the Cerebellum 

  قسمت اصلی و مرکزی ھر نیم کره مخیخی از ماده سفید ساختھ
 .ھا نیز در ھمین ماده سفید مدغم میشوند Peduncle. شده است

   قسمت . کھ مجاورت نزدیک با بطین چارم دارد، با ھم وصل میشوند صفحھ نازک لیفیماده سفید ھردو نیم کره مخیخی توسط یک
ن صفحھ  االیی ای ایینی آن  superior medullary velumب . درا میساز inferior medullary velumرا ساختھ و قسمت پ

 . در تشکل سقف بطین چارم سھم میگیرند  velumھردو 
Grey matter of the Cerebellum 

ھ  د ک ازک میباش ھ ن ک طبق کل ی یخ بش تری مخ اده خاکس م م مت اعظ  whiteقس
matter ت انیده اس ام . را پوش ھ بن ن طبق ردد cerebellir cortexای اد میگ . ی
ھ د cerebellumبا تقسیمات سطح  cortexتقسیمات  ت ک اال ذکر شد، مطابق ر ب

اده خاکستری . میکند ده از م داد کتالت پراگن اده سفید مخیخی، یکتع در ضخامت م
د .  نامیده میشوند cerebellir nucleiنیز غرص شده اند کھ  ن کتالت عبارتن ای

   :از
1. Dentate nucleus: در مرکز ھر نیم کره مخیخی قرار دارد . 
2. Emboliform nucleus:  در انسیdentate nucleus  رار ق

 . دارد
3. Globose nucleus:  در انسیemboliform nucleus قرار دارد. 
4. Fastigial nucleus:  در قسمت قدامیsuperior vermis  نزدیک بھmidline قرار دارد. 

 
Gross Anatomy of the Cerebral Hemispheres  

 
  ساختمان خارجی نیم کره هاي دماغی

  قطب ها، وجوه، و کنار ها
 Cerebrum وصل میباشند ً    . متشکل از دو نیم کره است کھ با ھمدیگر قسما
  میتوانیم دیدهھر سھ قطب آنرا منظره وحشی مطالعھ کنیم، ھرگاه یک نیم کره دماغی را از .

د از ا عبارتن ب ھ ن قط دام،  frontal pole: ای ف، و  occipital poleدر ق در خل
temporal pole رار داردکھ در متوسط این ھردو ق .Temporal pole   دام بطرف ق

   .و کمی بطرف سفلی متوجھ میباشد
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  در مقطعcoronal  ار . یک نیم کره دماغی دیده میشود کھ ھر نیم کره دارای سھ کنار میباشد این کن

د از ا عبارتن ن  .inferomedial borders، و superomedial، inferolateral: ھ ای
ا  ار ھ ره دکن یم ک ک ن ھ ی ھ وج دس دا میکنن م ج اغی را از ھ د از. م وه عبارتن ن وج  surface : ای

superolateral ،medial surface و ،inferior surface . ک ھ ی ھ ب وجھ سفلی بالنوب
ا  ا orbital partقسمت قدامی ی ی ی ین . تقسیم میگردد tentorial part، و یک قسمت خلف بھم

ب  یم  inferomedial borderترتی مت تقس دو قس ز ب ا نی دامی ی مت ق د از قس ھ عبارتن ود، ک میش
medial orbital border و ،medial occipital border رار دارد ف ق ھ در خل . ک

Orbital part   ار ام   Inferolateralکن ردد  superciliary borderبن اد میگ ز ی ون (نی چ
 ).باالتر از سویھ ابروھا قرار دارد

 وده بلک وار نب اغی ھم ای دم ره ھ یم ک وه ن داد میزاوج اھ دران یکتع ھ ھ ً  ،sulci)( ب بتا واحی نس و ن
 . دیده میشوند ،)(gyri میزابھ ھا قرار دارند برجستھ تری کھ در بین این

 

 Lobesلوب ها یا 
  جھت آسانی مطالعھ ھر نیم کره دماغی بھ چار ساحھ بزرگ کھ بنامlobe اد میشوند، تقسیم شده است ا ی ن .ھ ین حدود ای ل از تعی قب

 :این ساختمانھا عبارتند از. ھا و ساختمانھاییرا کھ در ھر نیم کره قرار دارند، باید بشناسیم  sulcusیکتعداد لوبھا، 
  در وجھ علوی وحشی نیم کره دماغی دوsulcus  ر متبارز ت

 :از دیگران بنظر میرسند
i.  ام ا بن ی ازانھ  posterior ramus of theیک

lateral sulcus   اد شده و در نزدیکی  temporalی
pole  ود از میش داد . آغ وی امت ف و عل رف خل پس بط س
د ا را . مییاب ک انحن وی ی رین قسمت آن بطرف عل ی ت خلف

 . میسازد
ii. Sulcus   ھ ی ک ام دارد در  central sulcusدوم ن

superomedial border کمی خلفتر از نقطھ متوسط ،
سپس . آغاز میشود  occipitalو   frontalبین قطب ھای 

فلی رف س االتر از  بط ی ب ھ کم داد یافت دام امت و ق
posterior ramus of lateral sulcus ختم میگردد. 

  در وجھ انسی نیم کره دماغی نزدیک بھoccipital pole   یکsulcus   ام رار دارد parieto-occipital sulcusبن . ق
 . علوی وحشی نیز قابل دید میباشدرسیده و یک قسمت کم آن از وجھ  superomedialنھایت علوی این میزابھ تا کنار 

  کمی قدامتر ازoccipital pole  در کنار ،inferolateral  یک دندانھ کم عمق بنامpreoccipital notch دیده میشود . 
 ریم ر بگی د در نظ ز بای ی را نی ط فرض اغی، دو خ ای دم دود لوبھ ودن ح ل نم رای تکمی ی: ب ط اول وی  خ ت عل -parietoنھای

occipital sulcus  ھ د  preoccipital notchرا ب ل میکن ھ . وص یدر حالیک ی دوم ط فرض ھ  خ داد یافت ارت از امت عب
posterior ramus of lateral sulcus )بطرف خلف میباشد تا بھ خط اولی بپیوندد) بدون قسمت منحنی خلفی آن . 

 را قرار زیر بھ لوبھا تقسیم کنیم با در نظر داشت میزابھ ھا و خطوط فرضی فوق، اکنون میتوانیم ھر نیم کره دماغی: 
1. Frontal lobe:  در قدامcentral sulcus و در علوی ،posterior ramus of the lateral sulcus قرار دارد. 
2. Parietal lobe:  ف رار دارد central sulcusدر خل فلی توسط . ق وب در س ن ل  posterior ramus of theای

lateral sulcus ر خلف توسط قسمت علوی خط فرضی اول تحدید میگرددو خط فرضی دوم، و د . 
3. Occipital lobe: عبارت از ساحھ ای است کھ در خلف خط فرضی اول قرار دارد. 
4. Temporal lobe : در تحتposterior ramus of the lateral sulcus  رار دارد وب . و خط فرضی دوم ق ن ل ای

 .جدا شده است occipital lobeتوسط قسمت سفلی خط فرضی اول از 
 ذکر کردیم، اندکی با تفصیل بررسی میکنیم ً  :اکنون ساختمانھاییرا کھ قبال

  نھایت علویcentral sulcus   کنارsuperomedial  درینجا . را دور زده و در وجھ انسی نیم کره دماغی ظاھر میشود
توسط یک مسافھ کوچک  central sulcusنھایت سفلی . احاطھ میگردد  paracentral lobuleبنام  gyrusتوسط یک 

 . جدا میشود posterior ramus of the lateral sulcusاز 
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 Lateral sulcus  این میزابھ در آغاز در بین . در وجھ سفلی نیم کره دماغی آغاز میشودorbital surface  و قسمت قدامی

temporal lobe ن سپس بطرف وحشی امتداد یافتھ و بھ . قرار میداشتھ باشد وجھ علوی وحشی نیم کره دماغی میرسد و دری
ھ سھ شاخھ تقسیم میگردد ام . وجھ ب ا بن ن شاخھ ھ  anterior horizontal ramus، anterior ascendingای

ramus و ،posterior ramus د اد میگردن وب . ی وده در ل اه ب ی کوت اخھ اول ی، و  frontalدو ش ورت افق ب بص بترتی
د یش میرون ا شاخھ سو. صعودی پ ً   posterior ramusمی ی بال یم کره . ی کردیممعرفرا ق ھ ھای ن ت میزاب برخالف اکثری

یم کره دماغی را میپوشانند. خیلی عمیق میباشد lateral sulcusدماغی،  وجھی از سطح ن ل ت . جدار ھای آن یک ساحھ قاب
 .یاد میگردد  insulaاین ساحھ بنام 

 
   Further subdivisions of the Superolateral Surface ماغیتقسیمات مجدد وجه علوي وحشی نیم کره د

Frontal Lobe 
 Precentral sulcus  قدامدر central suclus  ام . و موازی با آن سیر میکند رار دارد بن ھ ق ن دو میزاب ین ای ھ درب ی ک ساحھ ی

precentral gyrus یاد میگردد . 
  قدامتر ازprecentral gyrus ده میشوند دو میزابھ دیگر کھ د از . بسمت قدامی خلفی سیر میکنند، دی ا عبارتن و    superiorاینھ

inferior frontal sulci . دامتر از ھ سھ   precentral sulcusساحھ ق امبرده ب ھ ن ھ   gyrusتوسط دو میزاب تقسیم میشود ک
 . superior, middle, & inferior frontal gyriعبارتند از 

 Ramus   ھایhorizontal   وascending  میزابھlateral   تا بھInferior frontal gyrus   ن ھ و ای داد یافت ھ   gyrusامت را ب
د ایین : سھ قسمت تقسیم میکنن ھ در پ ام  horizontal ramusقسمتی ک رار دارد بن ین ھردو pars orbitalisق ھ در ب ؛ قسمت ک

ramus  رار دارد ام  ق ھ در pars triangularisبن متی ک ف ؛ و قس ام  ascending ramusخل رار دارد بن  parsق
opercularis یاد میشوند . 

Temporal Lobe 
  ا وازی ب ھ م ده میشود ک ھ دی وب دو میزاب ن ل د  posterior ramus of the lateral sulcusدری ا . سیر میکنن ھ ھ ن میزاب ای

superior & inferior temporal sulci وجھ علوی وحشی . نامیده میشوندtemporal lobe  ھ سھ توسط این دو میزابھ ب
gyrus   بنامsuperior, middle, & inferior temporal gyri  تقسیم میشود . 

Parietal Lobe 
 Postcentral sulcus   کھ خلفتر ازcentral sulcus د میباشد ل دی ن وجھ قاب داد دارد، دری . و موازی با آن بطرف سفلی امت

 . یاد میشود postcentral gyrusساحھ بین این دو میزابھ بنام 
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  ط وب توس ن ل اقی ای مت متب ام   intraparietal sulcusقس مت بن دو قس  Inferiorو  superior parietal lobuleب

parietal lobule  تقسیم گردیده است . 
  نھایت خلفیposterior ramus of the lateral sulcus   ھ ا ب د، ت   inferior parietal lobuleکھ بطرف باال انحنا پیدا میکن

ی . ادامھ مییابد ات خلف وب  superior & inferior temporal sulciھمچنان نھای ھ ل اال دور خورده و ب ز بطرف ب  parietalنی
: را بھ سھ قسمت تقسیم میکنند inferior parietal lobuleنھایات این ھر سھ میزابھ کھ بطرف باال دور خورده اند، . وارد میشوند
ھ  متی ک ت قس االی نھای ام  posterior ramus of the lateral sulcusب رد بن رار میگی ان ق ک کم ورت ی بص

supramarginal gyrus   ت االی نھای رد   superior temporal sulcusیاد میشود؛ قسمتی کھ ب رار میگی ان ق بصورت کم
ام  ت  angular gyrusبن االی نھای ھ ب ام بصو  inferior temporal sulcus؛ و قسمتی ک رد بن رار میگی ان ق  arcusرت کم

temporo-occipitalis یاد میگردد . 
Occipital Lobe 

 ده میشود اھتر دی ً کوت ھ . درین لوب سھ میزابھ نسبتا ا ک ام دارد بشکل مستعرض سیر  lateral occipital sulcusیکی ازینھ ن
 . تقسیم میکند  superior & inferior occipital gyriرا بھ دو ساحھ بنام   occipitalکرده و لوب 

  ام ھ دومی بن دام   lunate sulcusمیزاب اد شده و در ق رار دارد  occipital poleی ن . ق دام ای ھ در ق د طوالنی ک ھ مانن ساحھ فیت
 . یاد میشود gyrus descendensمیزابھ قرار دارد بنام 

  میزابھ سومtransverse occipital sulcus  سمت نامیده شده و در علویترین قoccipital lobe ع است وی . واق ت عل نھای
parieto-occipital sulcus )وی وحشی میشود ھ عل ھ از وجھ انسی وارد وج ط ) ک   arcus parieto-occipitalisتوس

وب . احاطھ گردیده است ھ ل وط ب ً مرب ما ن ساحھ قس ام آن پیداست، ای وب  parietalطوریکھ از ن ھ ل وط ب ً مرب ما  occipital، و قس
 .ددمیگر

Insula 
  در عمق خود ساقھ وposterior ramus  میزابھlateral   ام ھ بن رار دارد ک اغی ق ا   insulaقسمتی از نیم کره دم وش "ی قسمت پ

ن قسمت . احاطھ شده است  circular sulcusاین قسمت توسط یک . یاد میشود" شده اغی ای یم کره دم وی ن ان نشو و نم در جری
ود کم اور خ احات مج ھ س ودنظر ب ان میش ده از نظر پنھ وش ش ا پ ط آنھ االخره توس رده و ب ر انکشاف ک ام . ت اور بن احات مج ن س ای

opercula  یاد میشوند" پوش ھا"یا . 
 Frontal operculum  در بینramus horizontal   وramus ascendence  میزابھlateral  قرار دارد . 
 Frontoparietal operculum   در علویposterior ramus of the lateral sulcus قرار دارد . 
 Temporal operculum  در سفلیposterior ramus of the lateral sulcus رار دارد ن . ق   operculumای

ق  ھ در عم د ک وی میباش ھ عل ک وج ت  lateral sulcusدارای ی ده اس ان ش ر پنھ ھ دو . از نظ ن وج ام  gyrusدری ھ بن ک
anterior & posterior transverse temporal gyri یاد میشوند؛ قرار دارند . 

  
 Medial surface of the Cerebral Hemisphereوجه انسی نیم کره دماغی یا 

یم کره  midline cutتوسط یک دماغی زمانیکھ ھردو نیم کره  ھ در وجوه انسی ھر ن  از ھمدیگر جدا ساختھ شوند، مھمترین ساختمانھایی ک
    :توضیح میشوندجلب توجھ میکنند قرار زیر 

  ھ از کل ک ی ش ارز منحن اختمان متب ک س ام  commissural fibresی د بن اط میدھ اھم ارتب ره را ب یم ک ردو ن وده و ھ کل ب متش
corpus callosum این ساختمان دارای یک قسمت مرکزی بنام . یاد میگرددtrunk،  ام ی بن ت خلف ک نھای و  ،spleniumی

 . میباشد genuیک نھایت قدامی بنام 
  کمی پایینتر ازcorpus callosum  ، ی ا جدار جنب ده میشود third ventricle of the brainبطین سوم ی یک سوراخ . دی

ده میشود  interventricular foramenبنام  وی آن دی دامی و عل ی . در قسمت ق ات جنب ا بطین ن سوراخ بطین سوم ب توسط ای
 .میانجامد cerebral aqueductبھ  بطین سوم در خلف و سفلی. ارتباط برقرار میسازد
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   ک قسمت اعظم جدار وحشی بطین سوم توسط ی

ام  تری بن اده خاکس زرگ م ھ ب   thalamusکتل
تالموس ھای راست و چپ در . ساختھ شده است

midline  اده ک م اختمان باری ک س یلھ ی بوس
ام   interthalamic connexusخاکستری بن

وند ل میش م وص ا ھ دامی. ب مت ق فلی  -قس دار س ج
اده  ھ دیگر از م ک کتل ط ی وم توس ین س وحشی بط

ام  تری بن ده  hypothalamusخاکس اختھ ش س
 . است

  ام ی بن دل لیف ک بن وس ی االتر از تالم   fornixب
رار دارد فلی . ق ھ س ھ وج ف ب دل در خل ن بن ای

corpos callosum  دام ی در ق ارتکاز کرده ول
دامتر از   interventricular foramenکمی ق

 corpusو  fornixدر مسافھ بین . یگرددناپدید م
callosum  ام ازک بن رده ن ک پ  septumی

pellucidum  ا رار دارد septum lucidumی ت؛ . ق اختھ اس دا س دیگر ج پ را از ھم ت وچ ی راس ات جنب رده بطین ن پ ای
 . طوریکھ با برداشتن این پرده داخل بطین جنبی بمعرض دید قرار میگیرد

 ین سوم دامی بط ام  در جدار ق اختمان بن ده میشوند  lamina terminalisو  anterior commissureدو س  Anterior. دی
commissure  ام ایبری بن ازک ف رده ن ھ  rostrumتوسط یک پ ن . وصل میشود  genu of the corpus callosumب ای
commissure  ده و اختھ ش بی س ھ از نسج عص ازکی ک رده ن ک پ ھ ی داد  lamina terminalisدر سفلی ب ود، امت ده میش نامی

 . ارتکاز میکند optic chiasmaدر  lamina terminalisنھایت سفلی . مییابد
  بطین سوم در خلف باpineal gland  و در سفلی باhypophysis cerebri مجاورت میرساند . 
  درقدام، علوی و خلفcorpus callosum   میزابھ ھا وgyrus  اغی قا یم کره دم د میباشندھای وجھ انسی ن ل دی رین . ب ارز ت متب

 corpus callosumسیر منحنی و موازی با کنار علوی محدب  است کھ cingulated sulcusمیزابھ در ین وجھ عبارت از 
د فلی   را میپیمای د rostum of corpus callosumو در س ھ مییاب ا . خاتم ورده ت وی دور خ رف عل ً بط ا ھ خلف ن میزاب ای

superomedial borderمی خلفتر از نھایت علوی ، کcentral sulcus ین . ادامھ مییابد و  cingulated sulcusساحھ ی ب
corpus callosum  بنامgyrus cinguli ن ساحھ از . یاد میشود یلھ  corpus callosumای دا  callosal sulcusبوس ج

 . شده است
  قسمتی از وجھ انسی نیم کره دماغی کھ در بینcingulated 

sulcus و superomedial border  ،ت ده اس ع ش واق
وده : متشکل از دو قسمت میباشد وچکتر ب قسمت خلفی آن کھ ک

وی  ت عل ام  central sulcusو نھای د، بن را دور میزن
paracentral lobule ردد اد میگ مت . ی ھ قس در حالیک

وده و  ر ب دامی بزرگت ده  medial frontal gyrusق نامی
ود ط ی. میش مت توس ردو قس ن ھ داد ای ھ امت اه ک ھ کوت ک میزاب
ھ  د cingulated sulcusیافت ده ان م جدا گردی . میباشد، از ھ

   
  ف ھ در خل اغی ک ره دم یم ک ی ن ھ انس متی از وج در قس

paracentral lobule  وgyrus cinguli ،واقع شده است  
ام  ی شکل بن ھ مثلث ک ناحی ھ ی ود ک ده میش زرگ دی ھ ب دو میزاب

cuneus   وی توسط ای. میکنند تحدیدرا دام و عل ن مثلث در ق
parieto-occipital sulcus  ؛ در سفلی توسطcalcarine sulcus ف توسط یم  superomedial border؛ و در خل ن

 . کره دماغی تحدید میشود
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 Calcarine sulcus   ا ود ب ل اتصال خ ر از مح ایینتر از  parieto-occipital sulcusفرات ی پ ھ و کم یش رفت دام پ بطرف ق

splenium of corpus callosum ھ . خاتمھ مییابد جدا کرده است  calcarine sulcusرا از   spleniumساحھ کوچکی ک
isthmus نامیده میشود . 

  در بینparieto-occipital sulcus  وparacentral lobule  یک ساحھ چارضلعی بنامprecuneus این ساحھ . قرار دارد 
ط  ی  suprasplenial (or sub parietal) sulcusتوس مت خلف ت gyrus cinguliاز قس ده اس دا گردی ھ . ج البت

precuneus  یکجا با قسمت خلفیparacentral lobule  وجھ انسیparietal lobe را میسازند . 
 

 Inferior surface of the Cerebrumوجه سفلی دماغ یا 
جداساختھ و از منظره سفلی مشاھده کنیم؛ ساختمانھای زیر  hindbrainرا از   midbrain  ،cerebrum یک شق در ضخامتتوسط  ھرگاه

   :را دران دیده میتوانیم
  خلفتر ازmidbrain   وجھ سفلیsplenium of corpus 

callosum  دیده میشود . 
  دامتر از ام  midbrainق ھ بن احھ فرورفت ک س ی

interpeduncular fossa ره در . دیده میشود ن حف ای
 rightو در جوانب توسط   optic chiasmaقدام توسط 

& left optic tracts د میشود ا  Optic tract. تحدی ھ
وحشی آن  -دور زده و در وجھ خلفی midbrainبدوطرف 

 . خاتمھ مییابند
  درین ناحیھ دو برجستگی مدور بنامmedial & lateral 

geniculate bodies نیز دیده میشوند . 
  ساختمانھاییکھ درInterpeducular fossa  د رار دارن ق

دام و انسی . با زمین بطین سوم نیز مجاورت میرسانند در ق
crus   ای ام   midbrainھ ھ بن دور ک تگی م دو برجس

mamillary bodies د رار دارن اد میشوند، ق دامتر . ی ق
 tuberکھ دیده میشود   midlineازانھا یک برجستگی در 

cinereum  ساقھ یا . نام داردInfundibulum ه ھایپوفیز درین ساختمان ارتکاز میکندغد . 
  ین دو ھ در ب کلی ک ی ش احھ مثلث ام  midbrainو   mamillary bodyس تھ و بن وراخی داش وراخ س اختمان س رار دارد، س ق

posterior perforated substance خون عبور میکندکوچک ازین ساختمان تعداد زیادی اوعیھ . یاد میشود . 
 ابھ دیگر اختمان مش ک س دو طرف  ی ھ ب ام  optic chiasmaک رار دارد، بن اد  anterior perforated substanceق ی

دامی. میگردد ن ساختمان در ق د میشود  uncusوحشی توسط  -، و در خلفی lateral olfactory striaوحشی توسط  -ای . تحدی
Anterior perforated substance   توسط یک رشتھ ی ماده خاکستری بنامlimen insulae ھ . وصل میگردد insula، ب

Limen insulae  در عمق ساقھlateral sulcus قرار دارد.  
  عالوه از ساختمانھای باال یکتعدادsulci   وgyri   کھ در قسمتھایorbital   وtentorial  رار دا ز وجھ سفلی نیم کره دماغی ق د نی رن

 . از ھمدیگر جدا شده اند stem of lateral sulcusوجھ سفلی توسط در   tentorial partو   Orbital part. قابل دید میباشند
 

Orbital Surface 
  ی ار انس ی کن ود  orbital surfaceدر نزدیک ده میش ی دارد دی دامی خلف یر ق ھ س ھ ک ک میزاب ون . ی و  olfactory bulbچ

olfactory tract  سطحی تر ازان واقع شده اند، این میزابھ نیز بنامolfactory sulcus  یاد میگردد . 
  ،ساحھ ای کھ در انسی این میزابھ قرار داردgyrus rectus اقی . نامیده میشود ھ   orbital surfaceقسمت متب توسط یک میزاب

H   مانند بنامorbital sulcus  بھ چار ،gyrus این . تقسیم میشودgyrus ھا عبارتند از :anterior ،posterior ،medial 
 . lateral orbital gyriو 
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Tentorial Surface 
  ارت از درین وجھ ھ عب ده میشود ک  occipito-temporal sulcusدر انسی، و  collateral sulcusدو میزابھ متبارز دی

موازی سیر کرده و ساحھ ی بین ھردو میزابھ بنام   calcarine sulcusبا   collateral sulcusقسمت خلفی . در وحشی میباشند
lingual gyrus  یاد میگردد . 

 Lingual gyrus  ا دام ب د parahippocampal gyrusدر ق داد مییاب ا  Parahippocampal gyrus. امت ی ب در انس
midbrain  وInterpeduncular fossa ن . مجاورت دارد دامی ای ت ق ھ  temporal poleاز  gyrusنھای توسط یک میزاب

ام  کل بن ی ش دا میگردد rhinal sulcusمنحن مت ا. ج ن قس ود  parahippocampal gyrusی د را بخ ک مانن ساختمان چنگ
 gyrus cinguliدر امتداد با  isthmusاز طریق  parahippocampal gyrusقسمت خلفی . یاد میشود uncusگرفتھ و بنام 
 . قرار میگیرد

  ساحھ یی کھ در انسی توسطcollateral sulcus  وrhinal sulcus و در وحشی توسط ،occipitotemporal sulcus  تحدید
 occipitotemporalدر حالیکھ ساحھ ی وحشی تر از . میباشد medial occipitotemporal gyrusمیگردد؛ عبارت از 

sulcus   بنامlateral occipitotemporal gyrus این . یاد میشودgyrus   ار یم کره  inferolateralاخیر الذکر بدور کن ن
 . ادامھ مییابد  Inferior temporal gyrusدماغی، با 

  یکتعداد ساختمانھای مھم دیگر نیز درInferior surface   یک نیم کره دماغی قابل ذکر ھستند، کھ در مبحثolfactory region  
 . توضیح خواھند شد

 
  معرفی یکتعداد ساختمانها در داخل نیم کره هاي دماغی

  
  اختمانھای ر از س ت بھت رای برداش ب

ش cerebrumداخلی  د دان ، نخست بای
افی  ل انکش اره مراح ری در ب مختص

در . دماغ یا امبریولوژی آن داشتھ باشیم
ھ  کل از س اغ متش دایی دم ل ابت مراح

vesicle د الی میباش ان خ ن . می ای
ایین  ھ پ اال ب ا از ب ل ھ ویزیک

prosencephalon، 
mesencephalon   و

rhombencephalon   ده نامی
   .میشوند

 Mesencephalon  ھ ب دتر ب ع
midbrain  ھ ردد، در حالیک دیل میگ تب

rhombencephalon   ر د ت ی (  hindbrainبع یخpons ،medullaیعن ازد) ، و مخ از  Cerebrum. را میس
prosencephalon  ام زی بن مت مرک ک قس ھ ی زودی ب ھ ب د، ک ود میای ام  ؛ diencephalonبوج ی بن مت جنب و دو قس

telencephalic vesicles  بنام . ددتقسیم میگر ً  . یاد میشوند  telencephalonاین ھردو قسمت جنبی و مرکزی مجموعا
  ل ان تکام ریعتر  telencephalic vesiclesدر جری ب س از بمرات

diencephalon   انکشاف میکنند و باالخرهdiencephalon  را پوش
د دغم میگردن ی آن م ھ وحش ا وج رده و ب ک . ک  telencephalicی

vesicle  ا ھ ھمراه ب ک نیم یم کره دماغی را  diencephalonی ک ن ی
 . میسازند

  دماغ در جریان تکامل حاوی یکتعداد اجواف مشخص در ضخامت خویش
رار دارد  telencephalic vesicleجوفیکھ در ضخامت ھر . میباشد ق

ا  ی ی ین جنب ام بط ردد  lateral ventricleبن اد میگ ا . ی وم ی ین س بط
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third ventricle  ارت از ج خامت عب ھ در ض ت ک رار دارد  diencephalonوفی اس ط . ق ی توس ات جنب بطین

interventricular foramina با بطین سوم ارتباط میگیرند . 
ع  ک مقط ھ در ی اختمانھای اساسی را ک ون س اال، اکن ایق ب تن حق ا در نظر داش ک  coronalب وند،   cerebral hemisphereی ده میش دی

    :بررسی میکنیم
 کره دماغی توسط یک طبقھ نازک ماده خاکستری پوشانیده شده است  سطح یک نیم

اھمواری ھای . یاد میگردد cerebral cortexکھ بنام قشر دماغ یک  کورتکس ن
یلھ  ھ بوس اغ را ک طح دم ق  gyriو  sulciس وده و در عم ب نم د، تعقی ود میای بوج

ت سطح . میزابھ ھا داخل میشود ین عل ب و cerebral cortexبھم سعیتر از بمرات
 . سطح عادی یک نیم کره دماغی میباشد

  ھ در عمق یم کره دماغی ک ک ن رار دارد، از  cerebral cortexقسمت اعظم ی ق
ن البتھ کتالت مشخصی از ماده خاکستری در ضخام. ماده سفید ساختھ شده است ت ای

د؛  ده ان ازی ش فید جاس اده س ام م ھ بن وم دو کتل ین س ی بط ھ در وحش طوریک
thalamus و hypothalamus  تالت ھ ک ھ از جمل ردو کتل د، و ھ رار دارن ق

diencephalone د ر . بشمار میرون رار  corpus striatumکمی وحشی ت ق
ھ از  تق   telencephalonدارد ک ودمش اده . میش ھ م اختمان از دو کتل ن س ای

ام  تری بن ده   lentiform nucleusو  caudate nucleusخاکس اختھ ش س
 . است

 از  کمی وحشی ترlentiform nucleus   کورتکس ناحیھinsula در . دیده میشود
ین  ام  lentiform nucleusو  insulaب تری بن اده خاکس ازک م ھ ن ک طبق ی

claustrum رار دارد ، caudate nucleus ،lentiform nucleus. ق
claustrum و یکتعداد کتالت دیگر ماده خاکستری کھ ھمھ گی منشا ،telecephalic ،بنام  دارند ً یاد  basal gangliaمجموعا

 . میشوند
  یکمقدار ماده سفید در انسی باthalamus  وcaudate nucleus و در وحشی با ،lentiform nucleus و مجاورت میرساند 

ن ھ توسط ای رار داشتھ  در مسافھ خالی ک د میگردد ق ام  کتالت تحدی اد میشود internal capsuleبن ت . ی ن ساحھ حایز اھمی ای
ت  د tractفراوان میباشد زیرا اکثری ور میکنن ق عب ین طری ھ ازھم وی . ھای صاعده و نازل ت عل ھ ازنھای اده سفیدی ک  internalم

capsule  بھcerebral cortex  پخش میشودcorona radiata نام دارد . 
 د، ب ره دیگر میرون یم ک ھ ن ره ب یم ک ک ن ھ از ی افی ک داد الی ط یکتع اغی توس یم کره دم ر دو ن وندھ ل میش م وص ام . ا ھ اف بن ن الی ای

commissure  ھایcerebral وند اد میش رین . ی ارت از  commissureبزرگت ً  corpus callosumعب بال ھ ق د ک میباش
 . ازان نامبردیم

 
 Important functional areas of the cerebral cortexنواحی مهم وظیفوي در قشر دماغ یا 

مسوول بعضی وظایف  ،مشخص در قشر دماغ یکتعداد نواحیگفتھ میشود کھ 
ً  gyrusاین ساحات را با استفاده از میزابھ ھا و . میباشندمشخص  ھایی کھ قبال

وانیم؛ اختھ میت خص س امبردیم مش داد  ن یلھ یکتع ذکور بوس احات م ً س را ی اکث ول
ا ماره ھ وند ش ایی میش ن. شناس ھ ای دانیم ک د ب د بای ی دارن ی معن ا چ ماره ھ : ش

دین اکثریت دانش اغ، ب مندان در جریان مطالعات مایکروسکوپیک باالی قشر دم
ھ  وی مشخص قشری ھمیشھ توسط میزاب حقیقت برخورده اند کھ ساحات وظیف

ا و  د gyrusھ ر میرون رده فرات ع ک ا را قط ً آنھ را ھ اکث ده بلک دود نش ا مح . ھ
ز ترسیم  دانشمندان نقشھ ھایی رابعضی  ن ساحاتنی ھ نشاندھنده ای د ک  کرده ان

اغ ، )کھ از نظر ساختمان از ھم متفاوت استند( با حدود مشخص آن در قشر دم
  . میباشد

ام  ک دانشمند بن ھ وجود دارد، توسط ی ن زمین ون دری ا کن ھ ت رین شیمایی ک بھت
Brodmann ن شیما . پیشنھاد گردیده است واحی قشری  Brodmannدری ن

ر سوال ساحات مختلفی کھ توس. را بوسیلھ شماره ھا مشخص میسازد ھ مشخص شان زی م وظیف وز ھ ط این دانشمند شماره گذاری شده اند، ھن
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ا شماره ھای مربوطھ شان. ساحات قشری با این شماره ھا آشنایی داشتھ باشیمدادن ص یبوده ولی خوب است تا برای تشخ ن ساحات ب در  ای

ً نشان داده شده اند   . شکل واضحا
وی قشری در  ر محراق توجھات و آزمایشموضوع وجود ساحات مختلف وظیف م از ات  است؛ سالھای اخی وز ھ ی در مسایل کلینیکی ھن ول

  . تقسیمات قشری کالسیک کھ در زیر توضیح خواھد شد، استفاده برده میشود
   

  Motor Areaقشر حرکی یا 
االی  اغی ب یم کره ھای دم وی وحشی ن ن ساحھ در وجھ عل یم کره precentral gyrusای دامی ، و در وجھ انسی ن االی قسمت ق اغی ب دم

paracentral lobule  رار دارد ا . ق ن ساحھ ب ھ در  area 6و قسمتی از  area 4 Brodmannای ع  precentral gyrusآن ک واق
 .است، مطابقت دارد

Premotor Area 
د  superior, middle, & inferior frontal gyriقرار داشتھ و قسمتھای خلفی  motor areaاین ساحھ در قدام  قسمتی . را اشغال میکن

ھ در  ن ساحھ ک ا  superior & middle frontal gyriازی د، ب رار دارن ھ در   area 6 & 8 Brodmannق د؛ و قسمتی ک ت میکن مطابق
inferior frontal gyrus   ا رار دارد ب ارت از  area 44 & 45ق ام  motor speech areaتطابق کرده عب ھ بن  area ofاست ک

Broca یاد میگردد نیز. 

   
Frontal Eye Field 

رار دارد  middle frontal gyrus، باالی  precentral gyrusاین ساحھ قدامتر از   واحی  Frontal eye feild. ق  9 & 8 ,6شامل ن
Brondmann  رف م. دباشمی م بط ردو چش ھ ھ ود ک بب میش احھ س ن س ھ ای ادتنیب ت کنن تض ام د؛ چنحرک ت بن  conjugateین حرک
movements  د. دیاد میگرد ع گردن ز ممکن واق ھ نی ھ حرکات سر و توسع حدق ا قشر  Frontal eye field. البت ھ  occipital lobeب ک

  . مربوط بینایی میباشد، ارتباط دارد
  

 Sensory Areaقشر حسی یا 
یم کره  .مطابقت دارد  Brodmann 3 & 2 ,1قرار داشتھ و با نواحی  postcentral gyrusاین ساحھ باالی  ساحھ مذکور تا  وجھ انسی ن

دن  sensory area . قرار میگیرد  paracentral lobuleدماغی امتداد یافتھ و درانجا باالی قسمت خلفی  ف ب در اثر تنیبھ قسمتھای مختل
  . نشان میدھدعکس العمل 

دگی قسمتی از قشر حسی کھ مسوول درک احساسات از یک عضو مشخص بدن میباشد، متناسب بھ اند ازه آن عضو نبوده بلکھ مربوط بھ پیچی
ً بزرگی از قشر حسی تفسیر . و مغلق بودن نوع احساساتی است کھ ازان عضو میرسد بتا ان توسط ساحات نس طور مثال انگشتان، لبھا، و زب

   . میشوند
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 Visual Areasنواحی مربوط بھ حس بینایی یا 

ایینتر از . واقع میباشند occipital lobeنواحی مربوط بھ حس بینایی در  االتر و پ اغی، ب یم کره دم این نواحی بشکل متبارز در وجھ انسی ن
calcarine sulcus  قرار دارند کھ باarea 17 Brodmann  ناحیھ ھفدھم در . مطابقت داردcuneus  وlingual gyrus  داد ز امت نی

د وی. مییاب ا وجھ عل ھ ممکن ت ن ناحی ً ای ا ھ ی -خلف اغ ادام ھ درانجا توسط وحشی دم د ک د  lunate sulcusاب رار دارد، تحدی دام آن ق ھ در ق ک
ایی  19و   18نواحی . امتداد مییابد  19و فراتر ازان با ناحیھ   18ناحیھ ھفدھم در باال و پایین بھ ناحیھ . میشود ً مسوول تعبیر سیاالت بین عمدتا

  .یاد میگردند psycho-visual areaکھ بھ ناحیھ ھفدھم میرسند بوده و بنام 
  

 Acoustic Areaقشر شنوایی یا 
االی قسمتی از . قرار دارند temporal lobeساحات مربوط حس شنوایی در   superiorاین ساحھ ب

temporal gyrus   ھ جدار سفلی را میسازد،  posterior ramus of the lateral sulcus ک
د ع میباش ن . واق احھدری اه و  gyrusدو  س  anterior & posteriorھ ک obliqueکوت

transverse temporal gyri نامیده میشوند )area 41, 42 & 52(دیده میشود ، .Acoustic 
area  در ً ک   anterior transverse temporal gyrus (area 41)اصال ا ی رار داشتھ و ت ق

  . نیز امتداد مییابد superior temporal gyrus (area 41 & 42) قسمت کم باالی 
  

Tracts of the Spinal Cord & Brainstem 
  ،یم ً گفت د، طوریکھ قبال اط بدھ اھم ارتب اده خاکستری را ب ھ م اف عصبی در داخل سیستم عصبی مرکزی دو کتل دل الی ک بن اه ی ھرگ

tract  ده میشود اره دیگر، . نامی ا، سیر و  tractبعب ھ دارای عین منش ف ھای عصبی است ک ارت از مجموعھ ای از لی ام عب اختت
ایین سیر  Tract. باشند ا بطرف پ اال، وی ھا ممکن بطرف ب

ام  ب بن ھ بترتی ند، ک تھ باش و  ascending tractداش
descending tract یاد میگردند . 

 Tract  ھ تری ک اده خاکس تالت م ام ک ً بن را ا اکث ط آن ھ توس
ک . ، نامگذاری میشوندباھم وصل شده اند ً ی ثال ھ  tractم ک

ئت اغ نش رف  از قشر دم رده و بط ایین  spinal cordک پ
ام  ود، بن ردد cortico-spinal tractمیش اد میگ در . ی

ک  ر ی ھ اگ اعده از  tractحالیک ئت  spinal cordص نش
 spino-thalamic tractکرده و بھ تالموس وصل گردد، 

ود ده میش ام  Tract. نامی ً بن ا ا بعض ا  fasciluliھ ی
lemnisci نیز یاد میشوند. 

 

Descending Tract  هایی که بهSpinal Cord ختم میشوند:  
Cortico-spinal Tract 

  ھ د ک اختھ شده ان ی س ون حجرات ً از اکس دتا  cell bodyعم
ا  د motor areaآنھا در قشر حرکی ی رار دارن رعالوه . ق ب

ا از  داد فایبرھ و  premotor areaیکتع
somaotsensory area نیز نشئت میکنند . 

 ن فایب ا ای د از منش ق بع ا از طری   corona radiataرھ
 posterior limbشده و در  internal capsuleوارد 

د رار میگیرن پس وارد . آن ق  crus cerebri ofس
midbrain  ده و مت ش ق قس ا   ventralاز طری ھ ی حدب

pons کرده سرانجام در قسمت علوی  عبورmedulla   در
pyramid وند ل میش ا داخ فلی . ھ ت س ی نھای در نزدیک
medulla  دود ام   %80در ح اختمانی را بن ک س رده و ی الب ک ل تص رف مقاب ا بط ایبر ھ ن ف  pyramidal decussationای

 . میسازند
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  فایبرھاییکھ درmedulla  د، وارد ث   lateral funiculusتصالب میکنن  lateral corticospinalنخاع شوکی شده و بحی

tract د یر میکنن ایین س ا در . بطرف پ ن فایبرھ ف ای متھای مختل تری قس اده خاکس د spinal cordم ھ مییابن ا . خاتم ا ب ت آنھ اکثری
د dorsal & ventral grey columnsدر قاعده  internuncialنیورونھای  یالھ  Internuncial. ساینپس میگردن ا س نیورونھ

ھ توسط  ھ  lateral corticospinal tractعصبی را ک ل میس ventral columnآورده شده ب ا . ازندمنتق داد کمی از فایبرھ تع
ً در   . خاتمھ یابند ventral columnممکن بدون دخالت نیورون سومی مستقیما

  فایبرھاییکھ درmedulla  تصالب نکرده و درdecussation وارد  ،)متباقی 20%یعنی (نمیگیرند  سھمanterior funiculus 
 spinalزمانیکھ بھ سویھ ھای مناسب . رف پایین سیر میکنندبط anterior corticospinal tractنخاع شوکی شده و بحیث 

cord ل نخاع ختم میشوند ا . میرسند، این فایبرھا بطرف مقابل عبور نموده و در ماده خاکستری طرف مقاب ن فایبرھ ام ای نحوه اختت
ورون سومی، در lateral tractنیز مشابھ بھ فایبرھای  ت نی ا دخال ا ب اده خ بوده ممکن بصورت مستقیم ی اکستری نخاع ساینپس م

د ردو . گردن ا در ھ ب، فایبرھ دین ترتی ای lateral corticospinal tractو   anteriorب ھ نیورونھ رانجام ب اغ را س ر دم ، قش
ventral column  نیمھ طرف مقابلspinal cord ارتباط میدھند . 
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  قشر دماغ از طریق اینtract  و اختالل در ھر قسمت از سیر این را کنترول کرده بدن ھا حرکات ارادیtract  ا ج ی ھ فل ھا منجر ب

paralysis د ن . عضالت مربوطھ شده میتوان ا در  tractچون فایبرھای ای راکم  Internal capsuleھ ً مت دیدا و ساق دماغی ش
د  lesionبوده و تعداد زیادی ازانھا باھمدیگر در مجاورت صمیمی قرار دارند، یک آفت یا  ً کوچک میتوان بتا ج ساحھ ی نس سبب فل

 . گسترده ای از بدن گردد
  ای تھ و فایبرھ رار داش اغ ق ھ در قشر دم ایی ک ام  corticospinal tractsنیورونھ د، بن ئت میکنن ا نش  upper motorازانھ

neurons ای ؛ ای  ventral columnو نیورونھ ھ فایبرھ ان، ک تطاالت ش ا اس اع ب تم  corticospinal tractsنخ ا خ ھ آنھ ب
ام م د lower motor neuronsیشوند، بن اد میگردن ی . ی ج میشود، ول ا سبب فل ن نیورونھ دام ازی دن اختالل در ھرک بوجود آم

 . طبیعت این فلج نظر بھ واقعات مختلف متفاوت خواھد بود
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Rubrospinal Tract 

ھ   tractاین  ا  red nucleusحاوی اکسونھایی است ک اغ متوسط را ب دم
lateral funiculus نخاع شوکی وصل میکنند .  

Tectospinal Tract 
اغ متوسط   superior colliculusحاوی اکسونھایی است   tractاین  دم
  . نخاع شوکی وصل میکنند anterior funiculusبا با 

Vestibulospinal Tract 
ن  ھ  tractای سیر   anterior funiculusدر  حاوی اکسونھایی است ک

رده و  ا  lateral vestibular nucleusک  ventral greyرا ب
column د ن . نخاع شوکی وصل میکنن م  efferentیک راه  tractای مھ

  . برای تامین حسیت موازنھ میباشد
Olivospinal Tract 

ن  ھ  tractای ت ک ونھایی اس اوی اکس  inferior olivary nucleusح
اور  ای مج ا نیورونھ ل  ventral columnبصلھ را ب وکی وص اع ش نخ

  . کنندمی
Reticulospinal Tract 

اغی نشئت کرده و در reticular formationحاوی اکسونھایی است کھ از   tractاین   ن . ختم میشوند  spinal cord ساق دم  tractای
  . تقسیم شده است lateral reticulospinal tractو  medial reticulospinal tractبدو قسمت بنام 

 

  ها Descending Tractاهمیت 
  ھ ای  Tractاز جمل ا نیورونھ امبردیم، آنھاییکھ در مجاورت ب اال ن ھ در ب ھ ای ک وند،  ventral columnھای نازل نخاع ختم میش

ً در . را کنترول کرده و بدین ترتیب در تقلص و تون عضالت رول دارند columnفعالیت این  تقیما ا مس البتھ تعداد کمی ازین فایبرھ
ا  ventral columnنیورونھای  ی ی ین البین ورون ب ک نی ا ی ق ساینپس شدن ب ا از طری اقی فایبرھ د، در حالیکھ متب ساینپس میگردن

interneuron خاتمھ مییابند . 
 Corticospinal tract  وrubrospinal tract  الت ھردو رای عض ت  flexorب الت  facilitatoryحیثی رای عض تھ و ب داش

extensor  ت د  inhibitoryحیثی ھ  .را دارن ن دو  vestibulospinal tractدر حالیک رعکس ای ً ب امال اثیر ک االی  tractت را ب
 . عضالت دارد

 Corticospinal tract  ام ً بن را ا اکث ام  pyramidal tractsھ ده؛ و تم اد ش ام  tractی ً بن ا ر مجموع ای دیگ ھ
extrapyramidal tracts چنین فکر میشد. یاد میشوند ً ھ  قبال ت  extrapyramidal tractsو  pyramidal tractsک فعالی

ھ ت شده است ک ر ثاب ً معکوس ھمدیگر را پیش میبرند؛ ولی در سالھای اخی ھ چھ از نگاه فزیولوژیک ھای کامال ن نظری و چھ از  ای
 . نگاه کلینیک، حقیقت نداشتھ و واھی میباشد

 
Descending Tract هایی که در ساق دماغی ختم میشوند عبارتند از:  

1. Cortico-nuclear tracts 
 

د  ا SVEو  SE(ھستھ ھای ازواج قحفی کھ در تعصیب عضالت اسکلیتی سھم میگیرن ز ) ھ رول میشوندنی اغ کنت . توسط قشر دم
ا  ً مشابھ ب بتا ھ و سیر نس ھ  corticospinal tractsبدین معنی کھ یکتعداد فایبرھا از قشر دماغ منشا گرفت د؛  سرانجام ب را میپیماین

ر مستقیم . ف ساق دماغ رسیده و بجانب مقابل تصالب مینمایندسویھ ھای مختل ا (این فایبرھا یا بصورت مستقیم، ویا ھم بصورت غی ب
  .خاتمھ مییابند cranial nerve nucleiدر  )مداخلھ نیورونھای سومی

 
2. Cortico-ponto-cerebellir pathway 

ودن از الیاف عصبی از قسمت ھای مختلف قشر دماغی منشا گرفتھ و بعد   internal capsuleو  corona radiataاز عبور نم
ھ  ا وارد . میرسند crus cerebriب ن فایبرھ ختم  عین طرف pontine nucleiشده و در  ventral part of ponsسپس ای

ن قسمت را میسازن transverse fiberقرار دارند،  pontine nucleiاکسون نیورونھاییکھ در . میشوند ن  .دھای موجود دری ای
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تعرض از  اف مس رده و وارد  midlineالی ور ک ل  middle cerebellar peduncleعب ب مقاب دهجان خامت گردی ن در ض  ای

peduncle  تا قشر مخیخی یاcerebellar cortex توسط . میرسندcortico-ponto-cerebellar pathway ت ھای ، فعالی
 .تحت کنترول قرار دارد cerebral cortexمخیخی بصورت دوامدار توسط قشر دماغ یا 

 
 دیگر فایبر هاییکه در ساق دماغی ختم میگردند .3

ر از  اغ غی رار  pontine nucleiو  cranial nerve nucleiقشر دم اغ ق ھ در ساق دم داد کتالت خاکستری دیگر را ک یکتع
د رول میکن ز کنت د، نی ھدارن ا  ؛ چنانچ داد فایبرھ رده و در یکتع ئت ک اغ نش  red nucleus ،tectum ،substantiaاز قشر دم

nigra ،inferior olivary nucleous  وreticular formation از طریق (این ھستھ ھا بالنوبھ بصورت مستقیم . ختم میگردند
rubrospinal ،tectospinal ،olivospinal  وreticulospinal tract ا تقیم ) ھ ر مس ق (و غی  reticularاز طری

formation  وreticulospinal tract ا اعی ر)  ھ ز نخ دمراک رار میدھن رول ق ت کنت ام . ا تح امبردهتم ات ن امل  ارتباط ش
extrapyramidal tracts توضیح گردیده است ً   .، میباشندکھ قبال

 

 Ascending Tractsطرق صاعده یا 

  معرفی
  طرق صاعدهbrainstem   وspinal cord  ھردو نمایندگی ازmultineuron pathway  ا سیاالت ھایی میک یلھ آنھ ھ بوس نند ک

 . کھ از قسمت ھای مختلف بدن انسان نشئت میکنند، بھ قسمتھای مختلف دماغ رسانیده میشوند afferentعصبی 
  ا ی ی ورون ھای اول ن   first order neuronsنی ً در  pathwayای را ا، اکث ا  dorsal nerve root gangliaھ  spinalی

ganglia ند ع میباش ھ می. واق ن طوریک ای ای ا   gangliaدانیم نیورنھ ی ی ک قطب ند pseudounipolarی ن . میباش دام ای ر ک از ھ
اعصاب محیطی را  afferentاستطاالت محیطی فایبرھای .  نیورون ھا یک استطالھ محیطی و یک استطالھ مرکزی نشئت میکنند

استطاالت مرکزی این نیورونھا از  عوضدر . ندھای حسی کھ در انساج مختلف بدن قرار دارند، ختم میشو receptorساختھ و در 
ق  ھ در   spinal cordوارد  dorsal nerve rootsطری ایی ک ا نیورونھ د، ساینپس  spinal grey matterشده و ب رار دارن ق
 . میسازند

  یکتعداد ازین استطاالت مرکزی ممکن در ضخامت ماده سفیدspinal cord   اال سیر کرده و ا را  ascending tractبطرف ب ھ
 ً را ی اکث ھ  ascending tractبسازند؛ ول ایی ساختھ میشود ک ا در  cell bodyاز اکسون نیورونھ  spinal grey matterآنھ

د تھ باش رار داش ام . ق ا بن ھ نیورونھ د second order sensory neuronsاینگون اد میگردن ی ی ای دوم ورون ھ ا نی در . ی
pathway ا نیورونھای موجود در ھاییکھ معلومات حسی بھ قشر دم اغ انتقال داده میشود، نیورونھای دومی بوسیلھ ساینپس شدن ب

د ھ مییابن ا . تالموس، خاتم ھ  third order sensory neuronsنیورونھای سومی ی د، حسیت را ب رار دارن ھ در تالموس ق ک
 . قشر دماغ منتقل میسازند

  :برعالوه نکات زیر باید مد نظر باشند
ون  .1 ک  second order neuronsاکس رده و ی یر ک اع س انطرف نخ فید ھم اده س ن در م دلممک البھ  بن ر متص ا غی ی

undecussating tract  ک رده و ی ور ک اع عب ل نخ ھ مقاب فید نیم اده س ھ در م ا اینک ازند؛ ی دل را بس البھ بن اعده متص ا ص ی
decussating tract را بسازند . 

د مطرح باشد؛  cranial nervesسط زمانیکھ انتقال حسیت سر و دیگر نواحی کھ تو .2 در   first order neuronsتعصیب شده ان
sensory ganglia  ھ در ند cranial nervesک ع میباش تند، واق ود اس ن . موج ی ازی ھ در بعض ل  ganglionچنانچ ا مث ھ

cochlear  ا ت vestibular ganglionی ی برخالف اکثری ای اول دن،   ganglia، نیورونھ ای دیگر ب ھ  unipolarھ وده بلک نب
bipolar ا در . میباشند ن نیورونھ ای . ختم میشوند afferent nuclei of cranial nervesاستطاالت مرکزی ای ھ نیورونھ البت

 . میباشند second order neuronsموجود درین ھستھ ھا عبارت از 
ھ وجود دارد، . دقشر دماغ میرسند، بصورت شعوری درک شده میتوانن کھ بھ  afferentفقط سیاالت  .3 ن زمین تثنا ییکھ دری ک اس ی

یت درد در  ی از حس ات کم ر درج ارت از تعبی د  thalamusعب یاالت . میباش تم  afferentس اغی خ اق دم ا در س یخ ی ھ در مخ ک
 . میشوند، فعالیتھای مراکز نامبرده را کنترول میکنند
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Pathway   هاي صاعده ییکهSpinal Cord   را به Cerebral Cortex ارتباط میدهند  
Pathway  بینPosterior Column   وMedial Lemniscus 

Fasciculus Gracilis  وFasciculus cuneatus  
 

  ن ا   tractای ام  posterior funiculusھ ت بن ین عل رده و بھم غال ک اع را اش  posterior column tractsنخ
وند اد میش ز ی ن . نی ی ای دتاً  tractویژگ ھ عم ت ک ن اس ا دری ھ  ھ د ک ده ان اختھ ش ی س ون حجرات ان  cell bodyاز اکس ای ش ھ

 . قرار دارند  dorsal nerve root ganglia در first order neuronsبحیث 
  فایبر ھاییکھ ازlower ganglia  نشئت میکنند در انسی واقع شده و فایبرھاییکھ ازhigher ganglia   د در وحشی نشئت میکنن

 lower thoracic، و sacral ،lumbarکھ در انسی قرار دارد، متشکل از فایبرھای  Fasciculus Gracilis. قرار میگیرند
ganglia ھ . میباشد رار دارد، fasciculus cuneatusدر حالیک ھ در وحشی ق ای   ک کل از فایبرھ و   upper thoracicمتش

cervical ganglia  میباشند . 
  فایبرھای اینfasciculi  رده تا قسمت سفلی بطرف علوی سیر کmedulla درانجا فایبرھای ھردو . میرسندfascicules   ب بترتی

   .قرار دارند، ساینپس میشوند nucleus cuneatusو  nucleus gracilisبا نیورونھایی کھ در 
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Medial Lemniscus 

  نیورونھای موجود در ھستھ ھایgracile   وcuneate  ارت از وده و اکسونھای  second order sensory neuronsعب ب
ام  د، بن ور میکنن ل عب ب مقاب ھ و بجان دام و انسی رفت اد میشوند internal arcuate fibresشان کھ بطرف ق اف متصالبھ . ی الی

دل . را میسازند sensory decussationھردو طرف  ک بن بعد از رسیدن بجانب مقابل، این فایبرھا بطرف علوی سیر کرده و ی
ھ بن ی را ک خص لیف ازند medial lemniscusام مش ردد، میس اد میگ ، و medulla ،ponsاز   Medial lemniscus. ی

midbrain  گذشتھ در تالموس ختم میشود . 
Spino-thalamic Pathway 

 First order neurons  درspinal ganglia قرار دارند؛ 
 Second order neurons   درspinal grey matter  قرار دارند؛ و 
 Third order neurons   رار داشتھ و در تالموس ق

ا از  ن نیورونھ ون ای  internal capsuleاکس
ھ    corona radiataو ا ب د، ت ور میکنن عب

somatosensory area در قشر دماغ برسند . 
م یکجا شده و  ھا 2nd order neuronاکسون    anteriorبا ھ

 . را میسازند lateral spinothalamic tractsو 
  :حسیت ھای زیر انتقال داده میشود pathwayین توسط ا
ی  .1 امل  componentبعض ھ ش اس، ک یت تم ای حس ھ

ار،  ھ و فش اس عمیق ، tactile localizationتم
tactile discrimination  وstereognosis  

 .میباشند
2. Sense of position & movement  از قسمتھای

 مختلف بدن
 vibrationحس اھتزاز یا  .3

 
Ascending Pathway هاییکه در ساق دماغی ختم میشوند:  

  :منشا گرفتھ و در کتالت ماده خاکستری کھ در ساق دماغی قرار دارند، خاتمھ مییابند  spinal grey matterھا از  tractیکتعداد 
1. Spino-tectal tract: ھ ا    spinal grey matterک د superior colliculusرا ب اط میدھ ن . ارتب یالھ ھ tractای ایی را س

مھا  ر و چش ی س س العمل ات عک رول حرک وول کنت ھ مس ازد ک ل میس دن(منتق خص ب متھای مش ات قس ھ تنبیھ واب ب ند) در ج . میباش
 .برعالوه میتواند حسیت درد و حرارت را نیز انتقال دھد

2. : Spino-olivary tract  کھ سیاالتproperioceptive  را بھaccessory olivary nuclei انتقال میدھد . 
 

Spino-Cerebellir Pathways 
ن  ا   pathwayای ھ از  properioceptiveسیاالت ھ ، و دیگر آخذات مخیخی muscle spindles ،Golgi tendon organsرا ک

ل میسازد ث . نشئت میکنند، منتق ا بحی ده  reflex arcدر  afferent componentاینھ دن را بعھ رول وضعیت ب ا کنت ھاییکھ مخیخ  درانھ
ل  pathwayنیز توسط این ) مانند حسیت تماس( exteroceptive sensationبرعالوه ممکن یکمقدار . وظیفھ اجرا میکنند  دارد، ا منتق ھ
    . گردند
 First order neurons  درdorsal nerve root ganglia قرار دارند. 
 Second order neurons  تقسیم شده اندقرار زیر بھ چند گروپ: 

 در  از نیورونھایی کھdorsal grey column  قرار دارند، فایبرھایی بنامdorsal (posterior) spinocerebellir 
tract د ئت میکنن ھ . نش رده و ب یر ک اال س رف ب ا بط ن فایبرھ ند  medullaای ا . میرس ا ب  inferior cerebellirدرانج

peduncle  مدغم شده و از طریق آن بھcerebellum  میرسند . 
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 داد نی ام از یکتع ایی بن ا مشخص نیست، فایبرھ ھ محل آنھ ایی ک  ventral (anterior) spinocerebellir tractورونھ

د ئت میکنن ل . نش ن در مح ً ممک ا ا بعض ن نیورونھ ای
ھا واقع  dorsal grey columnو   ventralاتصال 
ند ای . باش دامی در  tractفایبرھ  lateralق

funiculus  ای دامتر از فایبرھ اع، ق  dorsalنخ
spinocerebellir tract د اال سیر میکنن . بطرف ب

ا از  ن فایبرھ تھ وارد  ponsو  medullaای گذش
superior cerebellir peduncle  میشوند، و از

 . میرسند  cerebellumطریق آن بھ 
  از یکتعداد نیورونھایی کھ درdorsal nerve root 

ganglia  ھ در د ک قرار دارند، اکسونھایی نشئت میکن
spinal cord  د اال سیر میکنن ساینپس نشده  بطرف ب

 accessory cuneateو با نیورونھای موجود در 
nucleous وند اینپس میش ن . س ون ای پس اکس س

ق  ا از طری  cuneo-cerebellarنیورونھ
peduncle  تاcerebellum یا مخیخ میروند . 

 
 Connections of Cerebellumارتباطات مخیخ یا 

  :میباشند، قرار زیر میشوندر ارتباطات مخیخی ھمیشھ منحیث یک قانون مراعات یکتعداد نکاتی د
 در قشر ختم میشوند؛ afferentفایبرھای  .1
 کھ از قشر نشئت میکنند، در ھستھ ھای مخیخی ختم میشوند؛ و  efferentفایبر ھای  .2
 )البتھ بعضی استثناات وجود دارند(. یکنندسیر م  cerebellumفایبرھایی کھ از ھستھ ھا نشئت میکنند، بطرف مراکز خارج از  .3

  
  :که به مخیخ وارد میشوند Afferentفایبرهاي 

    :مھمترین آنھا عبارتند از. و مراکز مختلف ساق دماغی بھ مخیخ وارد میشوند spinal cordالیاف موصلھ بصورت مستقیم از 
1. Spino-cerebellir  
2. Ponto-cerebellir 
3. Olivo-cerebellir 
4. Vestibulo-cerebellir 
5. Reticulo-cerebellir 

 
  :که از مخیخ خارج میشوند Efferentفایبر هاي 

  :مھمترین شان عبارتند از
1. Cerebello-rubral 
2. Cerebello-thalamic 
3. Cerebello-vestibular 
4. Cerebello-reticular 
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را بـا   Cerebellumهاییکـه    Pathwayمختصر 

Spinal Cord ارتباط میدهند  
Pathway   ای ات  spinocerebellirھ معلوم

proprioceptive  ھ ترا ک ون  جھ رول ت کنت
م میباش ھ مخیخ  د؛نعضلی و ثبات وضعیت بدن مھ ب

د ن . انتقال میدھن رعالوه ای ا سیاالت  pathwayب ھ
exteroceptive ازند ل میس ز منتق ن   .را نی ای

pathway  ھا قرار زیر شمرده میشوند:  
1. Pathway  تقیم از ای مس  spinalھ

cord  بھcerebellum 
2. Pathway  ھای غیر مستقیم ازspinal 

cord  بھcerebellum 
3. Cerebello-spinal pathways 
 

 
را با  Cerebellumهاییکه  Pathwayمختصر 

Cerebral Cortex ارتباط میدهند  
رار  تقیم برق ر مس ورت غی ً بص ا ات تمام ن ارتباط ای

  :میشوند، و عبارت اند از
1. Cortico-cerebellir pathways 
2. Cerebello-cortical pathways 

  
 

 Functions of the Cerebellum وظایف مخیخ یا 

 م دا اده مھ وق الع دن رول ف ات ب رول حرک دمخیخ در کنت امین میکن دن را ت ھ ب اره دیگر . شتھ موازن یخبعب ر  مخ ا ھ مسوولیت دارد ت
 . با وسعت مناسب اجرا گرددی، در جھت مناسب، و حرکت بھ راحت

 ات د ودمعلوم ال داده میش یخ انتق ھ مخ ت ب ل و ثاب ورت مسلس ف بص ل مختل ت مفاص لی و موقعی ات عض ت تقلص اره حال یخ . ر ب مخ
نیز دریافت  cerebral cortexو   vestibular apparatus ،reticular formationھمچنان معلومات را از چشمھا، گوشھا، 

ر مراکز حرکی ساق دماغ از طریق ودن حرکات بدنتمام این معلومات جمع بندی شده و برای کنترول نم. میکند ذاری ب ،  یتاثیر گ
spinal cord  وcerebral cortexبکار برده میشوند ، . 

 
The Diencephalon 

Diencephalon متشکل از تالموس (or dorsal thalamus) ،   ،ایپو تالموس  epithalamus ،subthalamus (or ventralھ
thalamus) و ،metathalmus ن ساختمانھای گذشتھ و جوف بطین سوم . میباشد ین ای ام از ب اد   cavity of diencephalonبن ز ی نی

  . میشود
Thalamus 

 وده . تالموس یک کتلھ بزرگ از ماده خاکستری است کھ در وحشی بطین سوم قرار دارد ی ب دامی و خلف ات ق ھ دارای دو نھای این کتل
 .lateral surfaces، و  superior ،inferior،  medialو چار وجھ دارد کھ عبارتند از 

  نھایت قدامی یاanterior pole   در خلفinterventricular foramen  رار دارد ا . ق ی ی ت خلف ام   posterior poleنھای بن
pulvinar  این نھایت در علوی و وحشی . نیز یاد میگرددsuperior colliculus  قرار دارد . 

 Medial surface  اعظم جدار وحشی بطین سوم را ساختھ و توسط  قسمتependyma  وجوه انسی ھردو . فرش شده است
ام  اده خاکستری بن ھ م دیگر وصل میشوند interthalamic connexusتالموس توسط یک کتل وجھ انسی تالموس در . باھم
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ط  فلی توس ردد  hypothalamic sulcusس دا میگ ایپوتالموس ج ھ از . از ھ ن میزاب ا  interventricular foramenای ت
aqueduct  امتداد دارد . 

 Lateral surface  تالموس توسطinternal capsule از lentiform nucleus جدا گردیده است . 
  ا وی ی ام  dorsal surfaceوجھ عل ی بن دل لیف ک بن  thalamostriateو   stria terminalisتالموس در وحشی توسط ی

vein  ازcaudate nucleus ا . جدا میشود ین  caudate nucleusتالموس ب ی را  central partیکجا شده زم بطین جنب
از بطینات جنبی  ، tela choroideaبنام  fold of piamater، و یک fornixقسمت انسی وجھ علوی تالموس توسط . میسازند

 . جدا میگردد
  ،وس وی تالم وم از  ependymaدر محل اتصال وجوه انسی و عل دبطین س قف انعکاس میکن االی س ی آن ب ط . جدار جنب ن خ ای

ام  اد میگردد  taenia thalamiانعکاسی آن بن ام . ی ی بن ک لیف دل باری ک بن ا ( stria medullaris thalamiدر تحت آن ی ب
stria medullares قرار دارد) کھ در زمین بطین چارم قرار دارد، اشتباه نشود . 

 Inferior surface دام وس در ق ا  تالم ا hypothalamusب ف ب اند  subthalamus، و در خل اورت میرس . مج
Subthalamus   تالموس را ازtegmentum of midbrain جدا میکند . 

 
  ساختمان داخلی تالموس

 ت ده اس اختھ ش تری س اده خاکس ً از م دتا وس عم وی آن . تالم ھ عل وج
ام  اده سفید بن ازک از م ھ ن و  ؛stratum zonaleتوسط یک طبق

 externalوحشی آن نیز توسط یک طبقھ مشابھ ماده سفید بنام  وجھ
medullary lamina پوشانیده شده است. 

  ماده خاکستری تالموس توسط یک صفحھwhite matter  کھ شکل
ھ  internal medullary laminaرا داشتھ و  Yحرف  نام دارد، ب

رار داشتھ و این . سھ قسمت تقسیم میگردد ودی ق صفحھ بصورت عم
مت  ک قس ک قسمت انسی، وی ک قسمت وحشی، ی ھ ی تالموس را ب

 .قرار دارد، تقسیم میکند Yحرف  limbقدامی کھ دربین ھردو 
 ا داد ھستھ ھ امبرده یکتع د میباشند در ھر کدام از قسمتھای ن ل دی . قاب

 :مھمترین آنھا عبارتند از
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a( وس دامی تالم مت ق ای قس تھ ھ ا : ھس تھ ھ ن ھس ای

ً بنام   .یاد میشوند  anterior nucleusمجموعا
b( وس ی تالم مت انس ای قس تھ ھ ا : ھس رین آنھ بزرگت

 .یاد میگردد medial dorsal nucleusبنام 
c( این ھستھ ھا بدو: ھستھ ھای قسمت وحشی تالموس 

ام  مت بن  lateralو   ventral groupقس
group  تقسیم شده اند . 

ف  ventral groupھستھ ھای موجود در  دام بخل از ق
 :ازعبارتند 
1. Ventral anterior nucleus 
2. Ventral intermediate nucleus  ھ ک

ام اد  ventral lateral nucleus بن ز ی نی
 میشود

3. Ventral posterior nucleus ، ھ بالنوب
ام  ی بن مت وحش دو قس  ventralب

posterolateral nucleus،  ام و انسی بن
ventral posteromedial nucleus  

 . تقسیم شده است
 

تھ ھ ھ ھس وط ب ف   lateral groupای مرب دام بخل از ق
  :عبارتند از

1. Lateral dorsal nucleus 
2. Lateral posterior nucleus 
3. pulvinar  

d( عالوه از ھستھ ھای فوق، یکتعداد ھستھ ھای دیگر نیز در تالموس قابل دید میباشند: 
1( Intralaminar nuclei  کھ در ضخامتinternal medullary lamina دجابجا شده ا ا . ن ن ھستھ ھ رین ای مھمت

 .یاد میگردد  centromedian nucleusبنام 
2( Midline nuclei   مت انسی تالموس و ین قس ھ در ب ده ایست ک وم   ependymaمتشکل از حجرات پراگن بطین س

 . قرار دارند
3( Reticular nucleus ھ وجھ وحشی تالموس را میپوشانند د ک ی ساختھ شده ان حجرات . از یک طبقھ نازک حجرات

ن  یلھ  nucleusای وس بوس اقی تالم وند external medullary laminaاز متب دا میش ا . ج تھ در وحشی ب ن ھس ای
internal capsule  مجاورت دارد. 

4( Medial & lateral geniculate bodies  ًندشده ااز مربوطات تالموس دانستھ  نیز بعضا . 
  

Hypothalamus 
 Hypothalamus   نیز قسمتی ازdiencephalon طوریکھ از نام آن پیداست، در تحت تالموس قرار دارد. میباشد . 
  ایینتر از ا . میسازد hypothalamic sulcusھایپوتالموس در انسی، جدار بطین سوم را پ ، و internal capsuleدر وحشی ب

ا  ر ب ا . در تماس میباشد  subthalamusکمی خلفت ایپوتالموس ب ً ھ ا ا  ، و ازsubthalamusخلف ق آن ب  tegmentum ofطری
midbrain  دغم میگردد ا . م ً ت داما ا ساختمانھای مشخص  lamina terminalisق ھ   olfactoryرسیده و ب  anteriorدر ناحی

perforated substance  ردد دغم میگ اختمانھ. م ا س ایپوتالموس ب فلی ھ اند؛در س اورت میرس وم مج ین س ین بط ن  ای زم ای
ایپوتالموس شمرده   mamillary bodiesو  ، tuber cinereum ،infundibulum :ساختمانھا عبارتند از کھ قسمتی از خود ھ

 . میشوند
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  تقسیمات هایپوتالموس
ھ  ھ سھ زون تقسیم میگردد ک ھایپوتالموس از انسی بوحشی ب

  :عبارتند از
a( Periventricular zone 
b( Intermediate zone 
c( Lateral zone  

Periventricular  وintermediate zones    ً مجموعا
  .نیز یاد میشوند medial zoneبنام 

برعالوه ھایپوتالموس از قدام بخلف بھ چار ناحیھ زیر نیز 
  :قابل تقسیم میباشد

a( Preoptic region  کھ در مجاورت باlamina 
terminalis قرار دارد؛ 

b( Supraoptic region  کھ باالتر ازoptic 
chiasma قرار دارد؛ 

c( Tuberal (or infundibulo-tuberal) region   کھ شاملInfundibulum ،tuber cinereum و ساحھ باالتر ازان ،
 .میگردد

d( Mamillary region  کھ شاملmamillary body  و ساحھ باالتر ازان میگردد. 
  

  Hypothalamic nucleiهسته هاي هایپوتالموس یا 

ای پراگن ایپوتالموس حاوی نیورونھ ھ در تمام قسمتھای ھ ده میباشد ک
ل تشخیص استند ورونی قاب داد تجمعات نی ً یکتع ا بعضا ن . داخل آنھ ای

ن ھستھ . تجمعات بنام ھستھ ھای ھایپوتالموس یاد میشوند رین ای مھمت
د از ھا ھ  mamillary nucleiو   preoptic nucleus عبارتن ک

ب در  د  mamillary bodyو  preoptic zoneبترتی رار دارن . ق
اقی ھس ای متب ایپوتالموس در زونھ ای ھ ، periventricularتھ ھ

intermediate  ویاlateral  موقعیت دارند .  
  

 Functions of the Hypothalamusوظایف هایپوتالموس یا 

دن رول  اتی ب ای حی ادی از فعالیتھ داد زی رول تع ایپوتالموس در کنت ھ
د ازی میکن ده را ب ایپوتالموس. عم ھ ھ ویش را البت ایف خ در  وظ

اھنگیھ ل م د  کام ری مانن ای دیگ ا اعض ، limbic systemب
prefrontal cortex اغی و اق دم ک در س ز اوتونومی ، و مراک

spinal cord ،د ام میدھ ھ . انج ھ ب ایی ک رد ھ رین عملک مھمت
  :ندشده اھایپوتالموس نسبت داده میشوند، قرار زیر بر شمرده 

 تنظیم رفتار در ھنگام خوردن و نوشیدن .1
 در ھنگام فعالیت جنسی و تناسل تنظیم رفتار .2
 کنترول فعالیت ھای اوتونومیک یا غیر ارادی .3
 کنترول رفتار در لحظات عاطفی و احساساتی .4
 )سیستم اندوکراینی(کنترول فعالیتھای غدوات داخلی بدن  .5
 تنظیم حرارت بدن .6
 biological clock of the body یا   بدن بیولوژیکیساعت  .7
  
  



 

428 
 

 
Metathalamus 

Metathalamus از دو کتلھ ماده خاکستری بنام  متشکلmedial & lateral geniculate bodies  این کتالت اجسام کوچک . میباشد
ی تالموس، و در وحشی  ھ در تحت قسمت خلف د  midbrainھای  colliculusبیضوی شکلی ھستند ک ع شده ان ن کتالت . واق دام ازی ھر ک

  . یاد میشوند geniculateم اجسام یکبار باالی خود قات شده و بھمین علت بنا
Medial Geniculat Body 

  ا نوایی ی ھ ش م در پروس ی از اجزای مھ ھ یک ن کتل د  auditory pathwayای . میباش
ا بصورت  lateral lemniscusفایبرھاییکھ توسط  آورده میشوند، بصورت مستقیم و ی

 medial geniculate body، بھ inferior colliculusغیر مستقیم پس از عبور از 
 . میرسند 
  ھ از ام  medial geniculate bodyفایبرھاییک د بن ئت میکنن  acousticنش

radiation ق . یاد میگردند ا از طری ن فایبرھ ی  sublentiform partای کپسول داخل
 . میرسند acoustic area of the cerebral cortexگذشتھ و بھ قشر شنوایی یا 

  ھرmedial geniculate body  سیاالت مربوط بھ حسیت شنوایی را ازcochlea  
 . ھردو طرف دریافت میکند

 
Lateral Geniculate Body 

  ا ایی ی ھ بین م در پروس زای مھ ی از اج ھ یک ن کتل د  visual pathwayای ر . میباش ھ
lateral geniculate body  سیاالت مربوط بھ حسیت بینایی را ازretina ھردو طرف دریافت میکند.   

  فایبرھایefferent  ام اد شده و از  optic radiationکھ ازین کتلھ نشئت میکنند بن ی
ق  ا  retrolentiform partطری ایی ی ھ قشر بین ی ب  visual areas ofکپسول داخل

the cerebral cortex رسانیده میشوند . 
 

Epithalamus 
رار د ی سقف بطین سوم، در جدار وحشی آن ق ا قسمت خلف    Epithalamus. ارددر مجاورت ب

  .، و ساختمانھای مجاور آنھا میباشدpineal gland ،habenular nucleiمتشکل از 
Habenular Nuclei 

تھ و  رار داش وم ق ین س دار بط ھ در ج کلی ک ی ش ره مثلث ک حف اورت ی ا در مج تھ ھ ن ھس ای
habenular trigone ند ع میباش ود، واق ده میش ا .  نامی تھ ھ ن ھس ھای م در اجزای از جمل  مھ

olfactory pathway   وvisceral pathway   شمرده میشوندنیز .  
Stria medullaris thalami & Habenular commissure 

 Stria medullaris thalami  یک بندل لیفی است کھ در عمقtaenia thalami 
وی تالموس( رار دارد) در امتداد خط اتصالی بین وجوه انسی و عل دل در نزد. ق ن بن تالموس آغاز شده و  anterior poleیکی ای

 . میرسد habenular regionبطرف خلف سیر میکند تا بھ 
  یکتعداد فایبرھایstria medullaris thalami   در قسمتsuperior lamina  ساقھpineal gland  بطرف مقابل عبور نموده

 . یاد میکنند habenular commissureم این فایبرھا را بنا. طرف مقابل وصل میشوند  habenular nucleiو در 
Posterior commissure 

  . قرار دارد pineal glandساقھ  inferior laminaدر  commissureاین 
  

Subthalamic Region 
 Subthalamus ی وس، و در خلف ی تالم مت خلف ت قس رار دارد -در تح ایپوتالموس ق ی ھ ام . وحش اختمان بن ن س  ventralای

thalamus ز ی ا . اد میگرددنی ا قسمت سفلی  tegmentum of midbrainدر سفلی ب ھ و در وحشی ب ھ یافت  internalادام
capsule  مجاورت دارد. 

  اده خاکستری ورونی، م داد تجمعات کوچک نی ر از یکتع و  subthalamic nucleusمتشکل از  subthalamic regionبغی
zona incerta نھایات علوی . میباشدred nucleus و substantia nigra  بداخل اینregion تبارز میکنند . 
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  Basal Gangliaهسته هاي قاعدوي یا  
 Basal ganglia  یاbasal nuclei این . عبارت از کتالت بزرگ ماده خاکستری استند کھ در نیم کره ھای دماغی موقعیت دارند

  :عبارتند ازاین ھستھ ھا . مشتق میشوند telencephalonھستھ ھا از 
a( Caudate nucleus 
b( Lentiform nucleus  ام مت بن کل از دو قس ھ متش ک

putamen   وglobus pallidus میباشد 
c( Amygdaloid nuclear complex 
d( Claustrum ھ ت مراجع  ک ھدر اکثری  basal ganglion از جمل

 و   شمرده شده استھا 
e( Subthalamic nucleus  ک ز در بعضی مراجع ی  basalنی

ganglion شده است شمرده. 
 

Caudate Nucleus 
  عبارت از یک کتلھ یی از ماده خاکستری است کھ ساختمان حرفC ک . را دارد ک   bodyبزرگ، یک headدارای ی    tailو ی

رار داشتھ . باریک میباشد ی ق ات جنب ا بطین ک ب  anterior horn of lateral ventricleآن در   headاین ھستھ در تماس نزدی
 . قسمت اعظم زمین این بطین را میسازدتبارز کرده و 

 ین ھ و  of lateral ventricle  central partجسم این ھستھ در زم رار گرفت  inferior horn of lateralان در سقف  tailق
ventricle  ردد ع میگ ا . واق فلی ب تھ در س ن ھس ر ای دامی س مت ق ردد lentiform nucleusقس ل میگ اده . وص ال م ین ح در ع
 .دنقرار دارنیز  anterior perforated substanceھردو ھستھ در امتداد با ماده خاکستری خاکستری 

  نھایت قدامیtail of caudate nucleus  در مجاورت باamygdaloid complex ا . خاتمھ مییابد ن ھستھ در انسی ب جسم ای
دا  lentiform nucleusنیز از  internal capsuleمجاورت داشتھ و توسط   internal capsuleتالموس، و در وحشی با  ج

 . گردیده است
 

Lentiform Nucleus 
  این ھستھ در وحشیInternal capsule  قرار داشتھ و در وحشی توسط الیاف

external capsule   ازclaustrum  جدا شده است. 
 Lentiform nucleus   ا وی ب ا  corona radiataدر عل فلی ب ، و در س

sublentiform part اند اورت میرس ی مج ول داخل ع . کپس تھ در مقط ن ھس ای
coronal  ،اده سفید ازک از م ساختمان مثلثی شکل داشتھ و توسط یک صفحھ ن

ی  دو قسمت یعن در انسی،  globus pallidusو   در وحشی putamenب
خود نیز بالنوبھ بدو قسمت انسی و وحشی  Globus pallidus. تقسیم میگردد

 . تقسیم شده است
 Caudate nucleus   وlentiform nucleus  ام ً بن ا  corpusرا مجموع

striatum د اد میکنن ز ی ھ . نی کل از دو  corpus striatumالبت ھ متش بالنوب
د اوت استند، میباش ی شامل . واحدی کھ از نظر وظیفوی از یکدیگر متف واحد اول

caudate nucleus  وputamen  ام ام  globus pallidusمل و واحد دومی شا؛ striatumبوده بن وده و بن  pallidumب
 . یاد میشود

  ،املی یر تک ر س ام  amygdaloid complexاز نظ ً بن ا ت بعض ین عل وده و بھم دوی ب تھ قاع ین ھس ؛ archistriatumاول
globus pallidus  بنامpaleostriatumو  ؛caudate nucleus  ھمراه باputamen  بنامneostriatum  یاد میگردند. 

 Corpus striatum ا  بحیث یک مرکز جمع بندی م شناسایی شده است integrating centerی م را در . مھ ن مرکز رول مھ ای
دنیز میگردد،  motor cortex کھ شاملرا از منابع مختلف  afferentفعالیتھای حرکی داشتھ و سیالھ ھای  ت میکن سیاالت . دریاف

efferent د ین مراکز . ه در ساق دماغی رسانیده میشوندکھ ازان نشئت میکنند بھ مراکز عم منشا  descending tractsاز ھم
 . میگیرند
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  د افتی  striatumواح ز دری یاالت  corpus striatumمرک ت س را اکثری ردد زی وب میگ تم  afferentمحس د خ ین واح در ھم

ھ  efferentبالنوبھ سیاالت   Striatum. میشوند ل ساختھ میفرستد، و ازانجا ف  pallidumرا ب ف دیگر منتق ھ مراکز مختل ا ب ایبرھ
وند ا . میش تحالوی ی رات اس ام  corpus striatumدر  degenerative changesتغیی دی را بن رض ج ک م ی

Parkinsonism بوجود میاورد . 
 

Claustrum 
  ھ در وحشی اده خاکستری است ک رار داشتھ و ازان توسط فایبرھ lentiform nucleusیک صفحھ نازک از م  externalای ق

capsule  در وحشی، . جدا میشودclaustrum  اده سفید از ازک م ده  cortex of the insulaبوسیلھ یک صفحھ ن جدا گردی
 . است

  

Amygdaloid Complex 
  این کامپلکس درtemporal lobe  ،اغی ھ و نیم کره دم ک ب رار دارد temporal poleنزدی  Amygdaloid complex .آن ق

 . مجاورت دارد  inferior horn of lateral ventricleواقع بوده و با نھایت قدامی  uncusدر عمق 
ھ در کلینیکbasal gangliaقبل از خاتمھ بخشیدن بھ بحث  ری  ،، باید این نکتھ را روشن سازیم ک ب گسترده ت ی بمرات ن اصطالح بمعن ای

ً تالموس، . استفاده میگردد را ی اکث ھ گی شامل  subthalamicو ھستھ ھای  red nucleus ،substantia nigraیعن  basalنیزھم
ganglia شمرده میشوند . 

  
Olfactory Ragion & Limbic Sysytem 

 Olfactory Regionناحیه بویایی یا 
 Peripheral end organ  در حسیت بویایی عبارت ازolfactory mucosa  میباشد کھ قسمتھای علوی و خلفی اجواف بینی

ن . ده استرا فرش نمو ھ ازی ایی ک د  mucosaفایبرھ نشئت میکنن
ی را میسازندباھم یکجا شده و تق دل لیف ً بیست بن ھ ریبا ن بیست  ک ای

 ً ا دل مجموع ده  olfactory nerveبن وند نامی دلھای . میش بن
ود در  وراخھای موج ق س امبرده از طری  cribriform plateن

میشوند؛  cranial cavityعبور نموده وارد  ethmoidاستخوان 
 . خاتمھ مییابند olfactory bulbو درانجا در ساختمانی بنام 

 Olfactory bulb  االتر شکل یک بیضوی طوالنی را داشتھ و ب
رار دارد cribriform plateاز  ھ . ق ً ب ا اختمان خلف ن س ای

olfactory tract  ھ یم کره امتداد یافت ھ قاعده ن ق آن ب و از طری
 . دماغی وصل میگردد

 Olfactory tract  ام  medial & latralدر خلف بدو شاخھ بن
olfactory striae محل تشعب آن متوسع شده و . تقسیم میگردد

olfactory trigone ازد ک . را میس ات ی ی اوق بعض
intermediate stria نیز دیده میشود . 

 Olfactory striae  ام ھ بن اده خاکستری ک ھ م ا یک کتل ک ب اد  anterior perforated substanceدر مجاورت نزدی ی
دامی olfactory tubercleدر ضخامت این کتلھ وارد شده و در  Intermediate stria. میشود، قرار دارند ھ در قسمت ق  ک

anterior perforated substance قرار دارد، ختم میشود .Anterior perforated substance  در قدام توسطmedial 
& lateral olfactory striae، وحشی توسط  -در خلفیuncus ام انسی توسط  -، و در خلفی ی بن دل لیف ک بن  diagonalی

band (of Broca)  تحدید میشود . 
 Uncus  ھ در ر از tentorial surfaceقسمتی از نیم کره دماغی است ک ر و انسی ت رار دارد temporal pole، کمی خلفت . ق

Uncus   نھایت قدامیparahippocampal gyrus  بوده و توسطrhinal sulcus  ازtemporal pole  جدا گردیده است .
 . یاد میشود entorhinal area، بنام uncusبشمول  parahippocampal gyrusقسمت قدامی 
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The Limbic System 

  ر ھ فک اغ ک ی از دم واحی مشخص ھ ن طالح ب ن اص ای
میشود در کنترول فعالیت ھای حشوی سھم داشتھ باشند، 

واحی . میگردد اطالق ن ن ت ای ھ اکثری ً فکر میشد ک بال ق
ھ  ن نظری ی ای د، ول ایی رول برجستھ دارن در پروسھ بوی

 . در سالھای اخیر غلط بھ اثبات رسیده است
  ھ ھ ب نسبت داده  limbic systemتعدادی از وظایف ک

 :میشوند، قرار زیر میباشند
اغ میرسند، اعم  .1 ھ دم ھ ب جمع بندی تمام سیاالتی ک

 .somaticت بویایی، حشوی، و از سیاال
ده  .2 ود زن ای موج رای بق ھ ب ایی ک رول فعالیتھ کنت

راھم آوری غذا و  حیاتی پنداشتھ میشوند، بشمول ف
 رفتار در ھنگام خوردن غذاکنترول 

روری  .3 ل ض ای نس رای بق ھ ب ایی ک رول فعالیتھ کنت
 پنداشتھ میشوند، بشمول رفتار جنسی

 کنترول فعالیتھای عاطفی و احساساتی .4
 recent memoryیا  نزدیکبط حافظھ ض .5
  اینکھ کدام نواحی شاملlimbic system  ھ شامل واحی ک رین ن اوجود آن مھمت میباشند، تا کنون بصورت دقیق تثبیت نشده است، ب

 :ندشده ااین سیستم دانستھ میشوند، در زیر بر شمرده 
1. Gyrus cinguli 
2. Entorhinal area (area 28) 
3. Anterior perforated substance 
4. Prepiriform area   ھ متشکل از  lateralک

olfactory gyrus  وgyrus ambiens 
 میباشد

5. Gyrus semilunaris (or 
periamygdaloid area) 

6. Hippocampal formation 
7. Amygdaloid nuclear complex 
8. Septal region  کل از ھ متش  septalک

cortex  وseptal nuclei میباشد 
9. Olfactory nerves ،olfactory bulb ،

olfactory striae ،olfactory trigone ،
olfactory tubercle  وanterior 

olfactory nucleus  
10. Fornix ،stria terminalis ،stira medullaris thalami  ا ، و stria habenularis ،diagonal bandی

anterior commissure 
 Periform lobe  شاملprepiriform area ،entorhinal area ،lateral olfactory stria  وgyrus semilunaris  

 . میگردد
  ایپوتالموس و ولفین ھ داد م وق، یکتع واحی ف ز شامل   reticular formationعالوه از ن ط را نی اغ متوس  limbic systemدم

  . بط دانستھ میشوندمرت limbic systemنیز از نظر وظیفھ با  frontal cortexقسمت انسی تالموس و . شمرده اند
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 White matter of Cerebral Hemispheresماده سفید نیم کره هاي دماغی یا 
ام  cerebral cortexقسمت اعظم ھر نیم کره دماغی در عمق  ً بن ا ھ مجموع ایبری عصبی ک دلھای ف اد میشوند،  white matterتوسط بن ی

 : ردنداین فایبر ھا بھ سھ نوع زیر تقسیم میگ. ساختھ شده است
1. Association fibres: کھ قسمتھای مختلف قشر دماغ را بھم ارتباط میدھند . 
2. Projection fibres:  ارتباط میدھند) یا برعکس(کھ قشر دماغ را با دیگر کتالت ماده خاکستری . 
3. Commissural fibres: کھ نواحی متناظر ھردو نیم کره دماغی را باھم ارتباط میدھند .   

Association Fibres 
وده و  اه ب ی کوت ن خیل اف ممک ن الی د gyrusای اط بدھن م ارتب ا ھ اور را ب ای مج . ھ

م  ا ھ اغ را ب ر دم م دور قش واحی از ھ وده و ن ل ب ی طوی د خیل ب میتوانن ین ترتی بھم
د ت . وصل کنن ھ  association fibreاکثری ازند ک ی را میس ای بزرگ دل ھ ا بن ھ

د ل دی لیخ قاب ام تس ادی در ھنگ م ع ط چش ند توس دادی از . میباش  associationتع
fibre   ھا در ضخامتcommissure  واحی ز سیر کرده و ن ر مشابھھا نی دو  غی

  . نیم کره دماغی را با ھم ارتباط میدھند
  

Projection Fibres 
ا  اغی ی ا مراکز موجود در ساق دم اغ را ب اط  spinal cordاین الیاف قشر دم ارتب

ً بنام الیافی کھ بھ طرف قش. میدھند د corticopetal fibresر دماغ میایند اکثرا دیگر مراکز میرون اغ خارج شده ب ؛ و الیافیکھ از قشر دم
ایپوتالموس و . یاد میشوند  corticofugal fibresبنام  ا تالموس، ھ ارت از  basal gangliaالیافیکھ قشر دماغ را ب د، عب اط میدھن ارتب

projection fibres اکثریت . میباشندprojection  فایبرھای مھم ازInternal capsule میگذرند.  
  

 Internal Capsuleکپسول داخلی یا 
  ،اغی ھ در ساق دم ا مراکزی ک اغ را ب ً گفتیم تعداد زیادی از الیاف عصبی قشر دم رار spinal cordطوریکھ قبال ا تالموس ق ، وی

ھ. دارند، وصل میکنند رار داشتھ  caudate nucleusو  thalamusدر انسی آن  اکثریت این الیاف از طریق یک مسافھ ای ک ق
 . یاد میشود  Internal capsuleاین ناحیھ بنام .  قرار دارد، عبورو مرور میکنند lentiform nucleusو در وحشی آن 

 Internal capsule  ا ؛ و corona radiataدر علوی ب
ا  د crus cerebri of midbrainدر سفلی ب داد مییاب . امت

 :ن کپسول را بھ قسمت ھای زیر تقسیم کرده میتوانیمای
a( Anterior limb:  ھ در انسی آن  caudateک

nucleus دامی مت ق ی آن قس ، و در وحش
lentiform nucleus قرار دارد. 

b( Posterior limb : کھ در انسی آن تالموس، و
ی  مت خلف ی آن قس  lentiformدر وحش

nucleus  قرار دارد. 
c( تع ع مس ک مقط اه ی ره ھرگ یم ک ک ن رض از ی

 anteriorدماغی را بررسی کنیم، دیده میشود کھ 
limb   وposterior limb  ی توسط کپسول داخل

ردد،  از میگ ارج ب رف خ ھ بط ھ ای ک ک زاوی ی
د ده ان دیگر وصل ش ام . باھم ھ بن ن زاوی  genuای

 . یاد میشود
d(  ای دادی از فایبرھ ی   internal capsuleتع ت خلف ب نھای د lentiform nucleusدر عق رار دارن ام . ق ا بن ن فایبرھ ای

retro-lentiform part کپسول داخلی یاد میشوند . 
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e( ا از ر از فایبرھ دادی دیگ ی  تع د lentiform nucleusانس ت آن میگذرن ھ از تح تھ بلک ام . نگذش ا بن ن فایبرھ -subای

lentiform part کپسول داخلی یاد میشوند . 
  فایبرھاییکھ ازinternal capsule  میگذرند ممکنascending )ا ) بطرف قشر دماغ ) ناشی از قشر دماغ( descendingی

 . باشند
  ،د مستقیم ترین راهفایبرھاییکھ ازین کپسول میگذرند ھ . را برای رسیدن بھ مقصد خود انتخاب میکنن ا نازل ی فایبرھای صاعده ی یعن

دامی  اغ باشند، از  frontal lobeای کھ مرتبط با قسمت ق د anterior limbدم ور میکنن ی عب در عوض فایبرھای . کپسول داخل
ی  ا قسمت خلف ی  posterior limbو  genuاز قسمت   parietal lobe، و قسمت اعظم frontal lobeمرتبط ب کپسول داخل

د ا . میگذرن رتبط ب ای م ا sublentiform partاز   temporal lobeفایبرھ رتبط ب ای م  از  occipital lobe، و فایبرھ
retrolentiform part  د ور میکنن ول عب ای . کپس مت ھ رین قس فلی ت ا از س داد فایبرھ ای parietal lobeیکتع ا فایبرھ ، ب

temporal lobe  ھمراه شده و درsublentiform part  کپسول قرار میگیرند . 
 Ascending fibresالیاف صاعده یا 

ً فایبرھای  دتا ھ از میبا  thalamo-corticalاین الیاف عم شند ک
  . تالموس بھ تمام قسمتھای قشر دماغ منتشر میشوند

 Descending fibresالیاف نازلھ یا 
  :عبارتند از

1. Corticospinal & cortico-nuclear fibres 
2. Cortico-pontine fibres 
3. Cortico-thalamic fibres 
ع  .4 ھ ھستھ ھای واق الیافی کھ از قشر دماغ نشئت کرده ب

 در ساق دماغی میروند
5. subthalamic fasciculus 

 
Commissures of the Brain 

  اغ و ھ دم ردو نیم اف  spinal cordھ یلھ الی بوس
رده  ور ک ر عب رف دیگ رف بط ھ از یکط ماری ک بیش

د دیگر وصل شده ان د، باھم در بعضی .  تصالب میکنن
ھ  د ک جاھا این الیاف بندلھای مشخصی را تشکیل میدھن

commissure واضحتر،  بصورت. نامیده میشوند
commissural fibres  ھ افی ھستند ک عبارت از الی

 . نواحی متناظر را در ھردو طرف باھم ارتباط میدھند
  ھ در د ک بدین ترتیب، تعداد زیادی فایبرھایی وجود دارن

ک  اف  commissureضخامت ی ی الی رده ول یر ک س
commissural  اظر ر متن واحی غی را ن ند، زی نمیباش

 . میباشند association fibresچنین فایبرھای در حقیقت . دھندرا بھمدیگر ارتباط می
  ھ دیم ک ً دی بال دد عصبی زمانیکھ از  tractق ا  spinal cordھای متع ور کرده تصالب  brainstemی ل عب ب مقاب د، بجان میگذرن

د ام . میکنن ا را بن الب ھ ین  تص ن چن د decussationsای اد میکنن ن . ی ع ای ی مراج ز  decussationدر بعض ا نی ھ
commissure  در ً  .white commissures of the spinal cordنامیده شده اند، مثال

 
Copus Callosum 

  بزرگترینcommissure  فایبرھاییکھ در . است کھ ھردو نیم کره راست و چپ دماغی را بھم وصل میکندcorpus callosum  
 . را بھم ارتباط میدھند ھردو طرف neocortexقرار دارند، تمام نواحی متناظر در 

 Corpus callosum  د ا ھم وصل میکن اغ را ب یم کره دم ن ساختمان دارای . از یک کتلھ بزرگ فایبری ساختھ شده کھ ھر دو ن ای
را ساختھ، و یک نھایت خلفی   genuیک نھایت قدامی کھ باالی خودش قات شده و ساختمانی بنام  ،trunkیک قسمت مرکزی بنام 
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ام  ایبری . میباشد spleniumمتوسع بن ازک ف رده ن ک پ وی  genuی ت عل ھ نھای د lamina terminalisرا ب ن . وصل میکن ای
 . یاد میگردد rostrum of corpus callosumفایبرھا بنام 

 Corpus callosum  مجاورت نزدیک با بطینات جنبی داشتھ و در وجھ سفلی آنseptum pellucidum  ارتکاز میکند . 
  فایبرھایcorpus callosum د یم کره دیگر وصل میکنن ا ن ً تمام نواحی قشری یک نیم کره را ب بطرف   genuفایبرھای . تقریبا

ام . میشوند frontal lobeقدام سیر کرده وارد  د را بن  forcepsفایبرھای راست وچپ باھم یکجا شده و یک ساختمان پنجھ مانن
minor میسازند . 

  فایبرھایsplenium بط ً درانجا فایبرھای ھردو طرف راست و چپ . میشوند  occipital lobeرف خلف سیر کرده وارد اکثرا
ام  ھ . میسازند forceps majorباھم یکجا شده و ساختمان مشابھی را بن ھ ھر نیم  posterior hornدر  forceps majorالبت

 . را میسازد bulb of the posterior hornبطین جنبی مربوطھ فرورفتھ و 
 اف ال اف (  trunk of corpus callosumی دادی از الی ا تع اف ) spleniumھمراه ب  coronaبطرف وحشی سیر کرده و الی

radiata ام . را قطع میکنند ی را بن ا . میسازند tapetumیکتعداد ازین الیاف یک بندل ھموار لیف ک ب دل در مجاورت نزدی ن بن ای
posterior & inferior horns  داردبطین جنبی قرار . 

  طوریکھ دیدیم تمام فایبرھایی کھ در ضخامتcorpus callosum  ،سیر میکنندcommissural ایبر ھای   نبوده بلکھ بعضی ف
association  نیز درین بین موجود بوده و نواحی غیر مشابھ ھردو نیم کره دماغی را با ھم ارتباط میدھند . 

 
  ها Commissureدیگر 
  دیگرcommissure  د ازھاییکھ د عبارتن اط میدھن م ارتب  anterior commissure ،posterior: نیم کره راست و چپ را بھ

commissure ،hippocampal commissure  ) یاcommissure of the fornix( و ،habenular commissure. 
 

 )CSF(شوکی  - بطینات دماغی و مایع دماغی
 رار دار داد اجواف ق اغی یکتع ام در ضخامت انساج دم ھ بن د ک  ventricles ofن

the brain وند اد میش ام  Cerebrum. ی ط بن  thirdحاوی یک جوف متوس
ventricle ام ی بن وف جنب خامت ( lateral ventricles؛ و دو ج ھ در ض ک

 . میباشد) نیم کره ھای دماغی قرار دارند
  ھر بطین جنبی توسط یکinterventricular foramen  از در بطین سوم ب

ھ . میگردد ھ بطرف سفلی ب ھ در  cerebral aqueductبطین سوم بالنوب ، ک
از شده و   midbrainضخامت  در بطین   Cerebral aqueductقرار دارد، ب

 . چارم باز میگردد
  بطین چارم یاfourth ventricle   در قسمت ظھریpons  وmedulla ؛ و در

 spinal cordو  medullaکھ در ضخامت ( central canal بطین چارم در سفلی بھ. قرار دارد  cerebellumقسمت بطنی 
 . باز میشود) قرار دارد

  سرتا سرventricular system  توسط یک ایپیتل مخصوص بنامependyma فرش گردیده است . 
 

 Lateral Ventriclesبطینات جنبی یا 
 centralھر بطین جنبی دارای یک قسمت مرکزی یا . ارندبطینات جنبی عبارت از دو جوفی اند کھ در ضخامت نیم کره ھای دماغی قرار د

part ؛  و سھextension ،و سفلی یاد میگردند، میباشد  آن کھ بنام قرن ھای قدامی، خلفی .  
  

 Central partقسمت مرکزي یا 
  در سویھ ً داما ن قسمت ق ا   interventricular foramenای ا قسم anterior hornب ً ت ا ھ، و خلف ھ یافت  splenium ofت ادام

corpus callosum  ین، و یک جدار انسی میباشد. میرسد وده و دارای سقف، زم ی شکل ب ن قسمت مثلث . در مقطع عرضانی ای
 .سقف و زمین قسمت مرکزی در وحشی بھ امتداد ھمدیگر واقع میگردند
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  ا و  septum pellucidumتوسط   medial wall، و   trunk of corpus callosumقسمت مرکزی توسط  roofسقف ی

body of fornix  ود اختھ میش ردو . س ین ھ ی ب دار انس قف و ج ھ س البت
در قسمت انسی توسط وجھ   floorزمین یا . بطینات جنبی مشترک میباشد

. ساختھ میشود caudate nucleusعلوی تالموس، و در وحشی توسط 
اختمان  ردو س ن ھ ین ای ی( stria terminalisدرب و ) در وحش

thalamostriate vein )سیر میکنند) در انسی . 
  ین ام  fornixدر ب ھ بن ود دارد ک اه وج ک خالیگ وس ی وی تالم ھ عل و وج

choroid fissure اد میشود ک . ی ام   fold of pia materی ھ بن ک
tela choroidea  یاد میگردد، از طریق ھمینfissure   در بطین جنبی

invaginate  میپوشاندشده و قسمتی از تالموس را .Tela choroidea  
د ترک میباش وم، مش ین س ی و بط ات جنب ردو بطین خامت . در ھ در ض

ام  ھ بن د ک رار دارن ایی ق ای وع بکھ ھ ی آن ش ای وحش  choroidکنارھ
plexus  یاد میگردند .Tela choroidea  و تمام ساختمانھای دیگری کھ

ش شده فر ependymaدر تشکل جدار ھای بطینی سھم میگیرند، بوسیلھ 
 . اند

 Anterior Hornقرن قدامی یا 

ھ   central partاین قسمت در قدام  ودی ک قرار داشتھ و توسط یک خط فرضی عم
د interventricular foramenدر سویھ  رن . قرار دارد، از یکدیگر جدا شده ان ق

ین و جدار انسی میباشد رن . قدامی در مقطع مثلثی شکل بوده دارای سقف، زم ن ق ای
ل . بستھ شده است rostrum of corpus callosumو   genuدام توسط در ق قاب

ھ  ت ک ر اس ود   choroid plexusو  tela choroideaذک دامی وج رن ق در ق
  . ندارند

 
 Posterior Hornقرن خلفی یا 

سقف و . شی و جدار انسی میباشداین قرن دارای سقف، جدار وح. میرسد  occipital lobeقرن خلفی بطین جنبی بطرف خلف امتداد یافتھ تا 
ط  ی آن توس دار وحش ت  tapetumج ده اس اختھ ش ی . س دار انس  posteriorدر ج

horn  ام وی آن بن ھ عل رار دارد ک ؛ bulb of the posterior hornدو برجستگی ق
  . یاد میگردد calcar avisو سفلی آن بنام 

 

 Inferior Hornقرن سفلی یا 
دام و سفلی . آغاز میشود central partقرن سفلی در نھایت خلفی  رن بطرف ق ن ق ای

ا نزدیکی  temporal lobeدر  دامی آن ت ت ق ھ و نھای رن . میرسد uncusپیش رفت ق
ً   lateral ventricle، و قرن سفلی central partقدامی،  ا  یک جوف واحدمجموع

کل حرف  ھ ش ازند Cک ین . را دارد، میس ھ زم داد ب central partالبت قف در امت ا س
inferior horn قرار دارد .Choroid plexus   ازchoroid fissure  گذشتھ و در
inferior horn  نیز ادامھ مییابد .Inferior horn   ک در مقطع دارای یک جوف باری

ین . میباشد وی ووحشی توسط سقف، و در سفلی و انسی توسط زم ن جوف در عل ای
  . دیده میشود amygdaloid complexدر قسمت قدامی سقف . تحدید میگردد

 
 Third Ventricleبطین سوم یا 

  ام اد میگردد cavity of diencephalonبطین سوم بن ن جوف در . ی ای
ب . سر خط متوسط بدن در بین دو تالموس راست و چپ قرار دارد در جوان
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ق  اط دارد interventricular foramenاز طری ی ارتب ات جنب ا بطین ق . ب ً از طری ا در بطین چارم  cerebral aqueductخلف

 . بطین سوم دارای دو جدار جنبی، یک جدار قدامی، یک جدار خلفی، زمین و سقف میباشد. باز میگردد
  درlateral wall  وم ین س  hypothalamicبط

sulcus  ی از کل منحن ھ بش ود ک ده میش دی
interventricular foramen  ا  cerebralت

aqueduct د االتر. سیر میکن ھ جدار وحشی  ب ن میزاب ازی
ت ده اس اختھ ش وس س ی تالم ھ انس ط وج وس . توس دو تالم

ً توسط  کھ یک رشتھ   interthalamic connexusاکثرا
ن . ای از ماده خاکستری میباشد، با ھمدیگر وصل شده اند ای

د ور میکن وم عب ین س ل بط تھ از داخ ایینتر از . رش پ
hypothalamic sulcus سط جدار وحشی بطین سوم تو

یک قسمت کمی از . وجھ انسی ھایپوتالموس ساختھ میشود
خلفی تالموس قرار دارد، توسط  -جدار وحشی کھ در علوی

epithalamus ساختھ شده است .Interventricular 
foramen  ف وم، در خل ین س ی بط دار وحش ز در ج نی

column of the fornix قابل دید میباشد. 
 Anterior wall  ً دتا وم عم ین س یلھ بط ود lamina terminalisبوس اختھ میش ط . س وی آن توس مت عل  anteriorقس

commissure  وcolumn of the fornix  ،در قسمتی کھ از یکدیگر متباعد میشوند
 . ساختھ شده است

 Posterior wall  توسطpineal body   وposterior commissure  ساختھ شده
 .است

 Floor  ین ا زم ط ی وم توس ین س و  optic chiasma ،tuber cinereumبط
Infundibulum ،mamillary bodies ،posterior perforated substance 

 . ساختھ میشود tegmentum of the midbrainو 
 Roof  بطین سوم توسط  یا سقفependyma  ،رد رار میگی کھ در بین ھردو تالموس ق

رار دارد ک. ساختھ میشود دام بیکطرف باالتر از سقف دو شبکھ وعایی ق  midlineھ ھرک
د ارز میکنن وده و بطرف سفلی در جوف بطین سوم تب ع ب ا . واق ن شبکھ ھ  choroidای

plexus ھای بطین سوم میباشند . 
  دارای چندین امتداد یافتھ یا جوف بطین سومrecess میباشد .Infundibular recess   بداخلinfundibulum   ھ و داد یافت امت

optic recess االت رار دارد optic chiasmaر از ب ین  Pineal recess. ق  superior & inferior laminae ofدر ب
the pineal stalk رار دارد ب . ق ین ترتی االتر از  suprapineal recessبھم ا   pineal bodyب اورت ب در مج

epithalamus قرار دارد . 
 

Tela Choroidea در بطین سوم و بطینات جنبی  
  ً ھ ای  tela choroideaگفتیم طوریکھ قبال ھ دو الی ین  pia materعبارت از یک وریق ھ در فاصلھ ب  splenium ofمیباشد ک

corpus callosum   وfornix  )قرار دارد) در سفلی(، و ھردو تالموس ھا )در علوی . 
 Tela choroidea  نھایت خلفی آن متوسع بوده در فاصلھ بین . شکل مثلثی داردsplenium )و قسمت خلفی سقف بطین ) االدر ب

دامی . یاد میگردد transverse fissureاین فاصلھ بنام . قرار دارد) در پایین(سوم  ت ق ارت از   tela choroideaنھای ھ عب ک
 . راست و چپ قرار دارد interventricular foraminaذروه این مثلث میباشد، در نردیکی 

  ط ین  tela choroideaقسمت متوس قف بط رددر س رار میگی داخل . سوم ق پ آن ب ت و چ ار ھای راس ای   central partکن ھ
ً ازھمدیگر جدا میشوند tela choroideaکھ   pia materھردو الیھ . بطینات جنبی متبارز میشوند االیی . را میسازند، خلفا ھ ب الی

ی  ھ خلف االی وج ورده ب وی دور خ رف عل ایی spleniumبط ھ پ ھ الی رد؛ در حالیک رار میگی االی ق ورده ب فلی دور خ رف س نی بط
pineal body  وtectum قرار میگیرد. 
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Choroid Plexus 

  . میباشند cerebrospinal fluidشوکی یا  -بوده و مسوول تولید مایع نخاعی highly vascularاین شبکھ ھا 
  

 Fourth Ventricleبطین چارم یا 

 رار دارد یخ ق ا مخ میمی ب اورت ص ین در مج ن بط م. ای وی قس ت عل
اط میباشد superior medullary velumبطین چارم با  . در ارتب

ن  دغم  velumای ی م فید مخیخ اده س ا م فلی ب ف و س رف خل بط
کھ قدامی ترین قسمت ( noduleقسمت سفلی بطین چارم با . میگردد

inferior vermis ازد د) را میس اط میباش ر از . در ارتب ی ت وحش
nodule ،tonsil رار دارد یخ ق ر . مخ ود،  tonsilاگ تھ ش برداش

ام  رده دیگر بن ھ یک پ ودول در وحشی ب  inferiorخواھیم دید کھ ن
medullary velum  امتداد مییابد . 

 Inferior medullary velum   اده سفید مخیخی ا م نیز در خلف ب
ردد دغم میگ ط آن . م ھ توس خیم دارد ک ار آزاد ض ک کن رده ی ن پ ای

nodule  ا ده flocculusب ل ش ت وص ارت از . اس ار عب ن کن ای
peduncle of flocculus د ن intact brainدر . میباش ، ای

peduncle  ی رار داشتھ  و   medullaخیلی نزدیک بھ وجھ خلف ق
ً بواسطھ یک مسافھ  inferior cerebellir peduncleاز  صرفا

 . باریک جدا میگردد
 بطین چارم عبارت از فضایی است کھ در خلف : بطین چارم بحث کنیم با در نظر داشت حقایق باال، اکنون میتوانیم از اناتومی

pons   و قسمت علویmedullaبطین چارم دارای یک جوف، زمین، سقف، و جدارھای وحشی . ؛ و در قدام مخیخ قرار دارد
 .میباشد

 
 Cavity of the Fourth Ventricleجوف بطین چارم یا 

  جوف بطین چارم در سفلی باcentral canal  ا وی ب ھ و در عل  cerebralادامھ یافت
aqueduct د داد مییاب ا . امت ھ ب ھ فوح ق س وف از طری ن ج  subarachnoidای

space یکی ازاین فوحات مرکزی بوده و دوی دیگر جنبی میباشند. ارتباط میگیرد . 
  از جوف بطین چارم یکتعدادextension   ارت ھا نشئت میکنند، کھ بزرگترین شان عب

بطرف وحشی در مسافھ  lateral recessھر . میباشند lateral recesses از دو
ین  دام(  inferior cerebellir peduncleب   peduncle of flocculusو ) در ق

د) در خلف( ت وحشی . سیر میکن ھ   lateral recessنھای د  flocculusب در . میرس
ین قسمت  ق آن  lateral apertureھم ھ از طری رار دارد ک ا  lateral recessق ب

subarachnoid space ارتباط برقرار میسازد . 
  یکrecess  ھ در ام  midlineدیگر ک رار دارد، بن  median dorsal recessق
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ک  . و باالتر از نودول قرار میگیرددر ماده سفید مخیخی سیر کرده   recessاین . یاد میشود  recessوحشی تر از نودول، یک ی

مت  االتر از  ،dorsalدیگر بس ردو طرف ب ود inferior medullary velumبھ ارز میش ن . متب ام  recessای  lateralبن
dorsal recess یاد میگردد . 

 
 Floor of the Fourth Ventricleزمین بطین چارم یا 

  زمین بطین چارم شکل لوزی مانند داشتھ بنامrhomboid fossa  ده استاین زمین بھ قسمت ھای زیر تق. یاد میگردد : سیم گردی
  medullaقسمت سفلی مثلثی شکل کھ توسط وجھ خلفی یک ساختھ شده؛  ponsقسمت علوی مثلثی شکل کھ توسط وجھ خلفی یک 

 . قرار دارد medullaو   ponsکھ در محل اتصال   intermediate partساختھ میشود؛ و یک 
 Intermediate part   االی ین   inferior cerebellir peduncleبطرف وحشی ب ھ و زم داد یافت را  lateral recessامت

د. میسازد رار دارن د ق ام . در سطح آن بندلھای لیفی ظریفی کھ بشکل عرضانی سیر میکنن دلھا بن ن بن اد   striae medullaresای ی
 . میشوند

 
 Rhomboid fossa   ک ھ راست و چپ تقسیم میشو median sulcusتوسط ی دو نیم ر. دب ک   midlineاز  کمی وحشی ت ی

ام  رار دارد median eminenceبرجستگی عمودی شکل بن ن . ق  eminenceای
ط  ی توس ردد  sulcus limitansدر وحش د میگ ی . تحدی ھ در وحش ھ ای ک ناحی

sulcus limitans  رار دارد االی  vestibular areaق ده و ب ده ش نامی
vestibular nuclei  قرار میگیرد .Vestibular area  در قسم ً ً در  ponsا و قسما

medulla  قرار دارد . 
  درPontine part  اورت ھ در مج م ک اختمانھای مھ داد س ارم، یکتع ین چ ین بط زم

sulcus limitans   وmedian sulcus ده میشوند د، دی رار دارن وی . ق قسمت عل
sulcus limitans   ام ھ بن رار دارد ک گ ق ی رن احھ آب ک س  locusدر ی

coeruleus  این ساحھ در عمق . (شودیاد میtegmentum  وده دماغ متوسط واقع ب
ایینتر، در ). محسوب میگردد reticular formationو قسمتی از   sulcusکمی پ

limitans  ام ک فرورفتگی بن ود  superior foveaی ده میش ک . دی ویھ ی ن س دری
 . نیز دیده میشود median eminenceباالی  facial colliculusبرجستگی بنام 

  درMedullary part  زمین بطین چارم نیز یکتعداد ساختمانھای مھم کھ در مجاورت
ا  ود  sulcus limitansو  median eminenceب ده میش د، دی رار دارن در . ق

sulcus limitans  ام ی بن ک فرورفتگ رار دارد inferior foveaی ن . ق ازی
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ل بطرف  ھ و بشکل مای ھ منشا گرفت د midlineفرورفتگی یک میزاب ھ . سیر میکن ن میزاب ث  median eminenceای دو مثل را ب

عتقسیم کرده است؛ چنانچھ  ھ در انسی واق ی ک ام  شده مثلث ع hypoglossal triangleبن ھ در وحشی واق ی ک ام  شده، و مثلث بن
vagal triangle در بین . یاد میگرددvagal triangle )اال ایین( gracile tubercleو ) در ب ک )در پ ام ، ی ساحھ کوچک بن

area postrema قرار دارد . 
  قسمت سفلی زمین بطین چارمcalamus scriptorius در ھر کنار . نامیده میشودinferolateral  بطینی یک لبھ سفید باریک

ام  ود taeniaبن ده میش ک  Taenia. دی ده و ی ی ش اھم مالق ین ب ین بط فلی زم ھ س پ در زاوی ت و چ ای راس ام  foldھ ک بن کوچ
obex اصطالح . را میسازدobex بخود زاویھ سفلی نیز اطالق میگردد ً  . بعضا

 

 Lateral Wallsجدار هاي وحشی یا 
  قسمت علوی جدار وحشی توسطsuperior cerebellir peduncle  یلھ  Inferiorساختھ شده ؛ در حالیکھ قسمت سفلی آن بوس

cerebellir peducle و ،gracile & cuneate tubercles تھ شده استساخ. 
 

 Roof of the Fourth Ventricleسقف بطین چارم یا 

 دیگر در . عبارت از یک ساختمان خیمھ مانند است کھ بدو قسمت علوی و سفلی تقسیم میگردد ن ھردو قسمت باھم یکجا   apexای
وی سقف توسط . تا ماده سفید مخیخی امتداد مییابد  Apexشده و   superiorو  superior cerebellir pedunclesقسمت عل

medullary velum  ساختھ میشود . 
  ساحھ بزرگی در قسمت سفلی سقف عاری

رده  وده متشکل از یک پ از انساج عصبی ب
ھ از  ھ بالنوب ک  ependymaمیباشد ک و ی

تشکیل شده   pia mater الیھ دو وریقھ ای
ام . است رده بن  tela choroidealاین پ

of fourth ventricle ن . ددیاد میگر ای
ا  ی ت رف وحش رده بط  Inferiorپ
cerebellir peduncle  ا آن یده و ب رس

رده دارای . مدغم میگردد ن پ قسمت سفلی ای
ام  زرگ بن ھ ب ک  فوح  medianی

aperture ین فوحھ . میباشد ق ھم از طری
ا   subarachnoid spaceبطین چارم ب

ھ   cerebello-medullaryدر ناحی
cistern از رار میس اط برق رده . دارتب پ

بطرف  lateral recessمذکور در ناحیھ 
ن  دار ای کل ج ھ و در تش ھ یافت ی ادام وحش

recess سھم میگیرد . 
  قسمت کوچکی از سقف بطین چارم در قسمتlateral dorsal recess   توسطinferior medullary velum   ساختھ شده

ھ سقف غشایی بطین چارم بص. است د ک ین نظر دارن ولفین چن  inferior medullary velumورت مکمل متشکل از بعضی م
 . ، با سقف بطین چارم مجاورت نزدیک داردmedian dorsal recessالبتھ نودول نیز درناحیھ . میباشد

 
 Cerebrospinal Fluidشوکی یا  - مایع دماغی

 CSF  درsubarachnoid space  جریان داشتھ و در بطینات دماغی وcentral canal ایع . نیز راه مییابد نخاع شوکی ن م ای
د در برابرآنھا از در اطراف دماغ و نخاع قرار داشتھ و  واد غذایی . صدمات محافظت میکن ھ در رسانیدن م رعالوه فکر میشود ک ب

 . بدماغ و جمع آوری مواد اضافی ازین انساج نیز رول داشتھ باشد
 CSF   توسطchoroid plexus ات ی توسط  ھای بطینی تولید شده و از بطین ھ بطین سوم  interventricular foramenجنب ب

زد ھ و از  aqueductازانجا توسط . میری ھ بطین چارم ریخت ع استند،  median & lateral aperturesب ن بطین واق ھ دری ک
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ینجا از. یاد میشود، میگردد cerebello-medullary cisternکھ بنام  subarachnoid spaceعبور میکند و وارد قسمتی از 

دیگر قسمتھای  ایع ب وی posterior cranial fossaمنتشر شده و زمانیکھ از  subarachnoid spaceم ، وارد قسمت عل
cranial cavity ) یاpart  supratentorial(  ،میگرددCSF  ار آزاد ین کن ھ ب اریکی ک و  tentrium cerebelliاز انتروال ب

د ور میکن رار دارد، عب ق  subrachnoidمسافھ  CSFسرانجام . ساق دماغی ق ھ و از طری وارد  arachnoid villiرا ترک گفت
 . ساینس ھای وریدی قحفی میشود

  حجم کلیCSF  140در حدود ml  25میباشد کھ حدود ml ویض میباشد. آن در بطینات دماغی قرار دارد ھ . این مایع قابل تع نمون
ام . فید واقع شده میتوانندگرفتھ میشود، در تشخیص امراض زیادی م CSFھایی کھ از  ھ بن این نمونھ ھا با اجرای یک عملیھ ساده ک

lumbar puncture د ده میتوانن ت آم ردد، بدس اد میگ افھ . ی وص در مس وزن مخص ھ س ن عملی ل  subarachnoidدری داخ
ً انتروال بین فقره . میگردد  . تعیین میگردد  L4و   L3محل دخول سوزن معموال

 
Blood Brain Barrier 

 اغ یک ممانعت وجود دارد داخل دم واد دیگر ب اغ میشوند، در حالیکھ در گذشتن بعضی م . بعضی مواد بھ آسانی از خون داخل دم
ا  ھ انتخابی ی اغ یک مانع ھ در دم واد موجود است  selective barrierبدین ترتیب این نظریھ بوجود میاید ک دادی از م ھ تع ھ ب ، ک

 . یاد میگردد blood brain barrierاین مانعھ بنام . گر را اجازه عبور نمیدھداجازه عبور را داده و تعدادی دی
 این مانعھ از نظر اناتومیک متشکل از طبقات زیر میباشد: 

1. Capillary endothelium 
 غشای قاعدوی اندوتلیوم .2

 
 Blood supply of the Brainارواي دماغ یا 

دن ود آم وده و بوج ی ب بی دارای اروای غن اج عص تالل در  انس وع اخ ھرن
دمات دن ص بب وارد آم ز س دت نی رین م رای کمت ی ب ا حت ن  اروای آنھ ھ ای ب

اوی قابل یادآوریست کھ انساج عصب .انساج شده میتواند ھ لمف ی عاری از تخلی
  . ندنیز ھست

  
  :شرایینی که دماغ را اروا میکنند

ی شعبات  ھ گ د، ھم اغ را اروا میکنن ھ دم  Internal carotidشرایینی ک
artery  ویاvertebral artery  میباشند .  

I. Internal Carotid Artery (cerebral part) 
 Inernal carotid artery   رده قف  duraپ را در س

cavernous sinus در انسی ،anterior clinoid process 
رد رار میگی ن شریان . سوراخ نموده و در مجاورت دماغ ق سپس ای

ھ  رده و ب یر ک ف س رف خل  anterior perforatedبط
substance  ھ ت ک د؛ در ھمینجاس  internal carotidمیرس

artery   عبات ھ ش  middleو  anterior cerebralب
cerebral arteries تقسیم میشود . 

  ر عبات دیگ ھ ش ھ از   internal carotid arteryاز جمل ک
intracranial part  ام م بن ریان مھ د، دو ش ئت میکنن آن نش

anterior chroidal artery  ،  وposterior 
communicating artery  قابل ذکر میباشند . 

i. Anterior Cerebral Artey 
  optic chiasmaو در وحشی  anterior perforated substanceدر تحت   Internal carotid arteryزمانیکھ 

د از م. ازان منشا میگیرد anterior cerebral arteryقرار میداشتھ باشد،  دام و انسی سیر بع ن شریان بطرف ق نشا ای
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ک . میرسد midian longitudinal fussureکرده و تا  ی نزدی درین قسمت شرایین طرف راست و چپ باھم دیگر خیل

  . ارتباط داده میشوند anterior communicating arteryشده و توسط 
د ازان   anteriorبع

cerebral artery   دور
یم و بھ وجھ انسی نخورده 

. دکره دماغی وارد میگرد
اال  رف ب ھ بط ن وج دری

ھ   Genuسیر کرده و ب
of corpus callosum  

د س از دور . میرس پ
در  genuاز قدام خوردن 
وی   body ofعل

corpus callosum 
د یر میکن ف س رف خل . بط

ی  مت خلف رانجام در قس س
corpus callosum  ختم میگردد .  

Anterior cerebral artery  اخھ ک ش ام ی ھ وارد  recurrent branchبن د ک  anterior perforatedمیدھ
substance میشود .  

ii. Middle Cerebral Artery 
ھ  ت   internal carotid arteryزمانیک رار دارد،  anterior perforated substanceدر تح  middleق

cerebral artery  ھ و یم  stem of lateral sulcusدر حالیکھ در عمق ازان منشا گرفت رار دارد، در وجھ سفلی ن ق
یم کره میرسد در عمق . کره دماغی بطرف وحشی سیر میکند وی وحشی ن  posterior ramus ofزمانیکھ بھ وجھ عل

the lateral sulcus  د اغ . قرار گرفتھ بطرف خلف سیر میکن رای دم ددی ب ن شریان شعبات متع در طول سیر خود ای
  .میدھد

iii. Posterior Communicating Artery 
ام   internal carotid arteryقبل از اختتام،  د از  posterior communicating arteryیک شاخھ بن ھ بع د ک میدھ

ا  د posterior cerebral arteryمنشا بطرف خلف سیر کرده و ب م میکن ده در. تفم ن شریان یک شریان عم شکل  ای
در طول سیر خود چندین شاخھ   posterior communicating artery. در قاعده دماغ میباشد یگیری یک حلقھ شریان

برای دماغ میدھد کھ وارد نیم کره ھای دماغی شده و قسمتی از تالموس را اروا 
  . میکنند

iv. Anterior Choroidal Artery 
افتن  ھ ی ل از خاتم دکی قب ز ان ن شریان نی ، ازان internal carotid arteryای

د یر میکن ف س رف خل رده بط ئت ک در   Anterior choroidal artery. نش
choroid plexus  قرن سفلیlateral ventricle د ھ مییاب ن شریان . خاتم ای

اغ داده و  ف دم متھای مختل رای قس ددی ب عبات متع ویش ش یر خ ول س ز در ط نی
internal capsule را نیز اروا میکند . 

II. Vertebral Arteries 
  رایین اال س  vertebralش رف ب ا بط د از منش ق بع رده و از طری  foramenیر ک

magnum   فلی مت س ی قس ا در وحش وند؛ و درانج ف میش رار  medullaوارد قح ق
د االی . میگیرن رده از ب یر ک دام و انسی س پس بطرف ق ار  medullaس ذرد و در کن میگ
فلی  ریان  ponsس ا ش ام   vertebralب زرگ بن ریان ب ک ش رده ی م ک ل تفم ب مقاب جان

basilar artery زندرا میسا . 
  شرایینvertebral  د ف میدھ عبات مختل ود ش یر خ ول س عباتیکھ در . در ط ھ ش ازان جمل

 :اروای دماغ سھم میگیرند عبارتند از
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1. Anterior & posterior spinal arteries 
2. Posterior inferior cerebellir artery  

 Basilar Artery: 
ار سفلی  راست و چپ،  vertebralاین شریان از یکجا شدن شرایین  االی . ساختھ میشود ponsدر کن در وجھ  midlineسپس ب

ventral   ام دو شاخھ بن ا تقسیم شدن ب وی آن ب ار عل  right & left posterior cerebralحدبھ بطرف باال سیر کرده و در کن
arteries  شعبات شریان . خاتمھ مییابدbasilar قرار زیر بر شمرده میشوند:  

  
)i( Posterior Cerebral Artery 

دور  basilarشریان  terminal branchیک  ا midbrainمیباشد کھ ب د و ت ده بطرف خلف سیر میکن  tentorial چرخی
surface د اغی میرس ره دم یم ک ک؛  Posterior cerebral artery. ن ا  در نزدی ود ب ا خ  posteriorمنش

communicating brach  شریانInternal carotid د م میکن ن شر. تفم و   corticalیان در طول سیر خود شعبات ای
central د کھ در زیر ذکر خواھند شدای اروای نیم کره ھای دماغی میدھبر.  

Posterior choroidal artery  کھ یک شاخھposterior cerebral artery   ،میباشدchoroid plexus  ھ را ک ا یی ھ
د د، اروا میکن رار دارن ی و بطین سوم ق ات جنب ان اروای ا. در بطین ن شاخھ ھمچن دوش  lateral geniculate bodyی را ب

  .دارد
)ii( Superior cerebellir artery 

دور  basilarاین شریان اندکی قبل از اختتام شریان  ازان نشئت کرده و ب
midbrain چرخیده بھ وجھ علوی مخیخ میرسد و آنرا اروا میکند .  

)iii(Anterior inferior cerebellir artery 
ازان نشئت کرده و  basilarدر نزدیکی نھایت سفلی شریان  این شریان

دامی  وجھ سفلی مخیخ  ھ قسمت ق ا ب د ت بطرف خلف و وحشی سیر میکن
  . رسیده آنرا اروا مینماید

)iv(  دیگر شعباتیکھ از شریانBasilar منشا میگیرند: 
ام  basilarشریان   pontine branchesیکتعداد شعبات کوچک بن
رای  د ponsب ز میدھ ام . نی ھ بن ر ک اخھ دیگ ک ش رعالوه ی ب

labyrinthine artery  ب ردد، عص اد میگ در را  facialی
internal acoustic meatus   وده ی نم وش ھمراھ متی از گ و قس

  . داخلی را اروا میکند
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 Arterial Circleحلقه شریانی دماغ یا 
ھ  ن حلق کل ای ھ در تش رایینی را ک ھ (ش در ناحی

Interpeduncular fossa   ( ،د اغ سھم میگیرن قاعده دم
ودیم ھ نم یل مطالع ھ تفص ً ب بال ھ . ق ت ک ر اس ل ذک ببقاب ھ س  ب

ده  تفممات شریانی کھ بین شرایین بزرگ درین ناحیھ بوجود آم
ن  ی ازی دش در یک دن بن ود آم ورت بوج ن در ص ت، ممک اس
ده  ر بعھ ریان دیگ ک ش را ی وط آن احھ مرب رایین، اروای س ش

و دگرفتھ و از صدمات نسجی جل ن امر . گیری بعمل آی ھ ای البت
دش شرایین  تنھا در شرایین بزرگ صدق کرده و در ھنگام بن

  . کوچک ناحیھ، عملی نمیباشد
  
  
  

 Venous Drainage of the Brainتخلیه وریدي دماغ یا 
ھ  د، ب ع آوری میکنن اغ را جم دی دم ون وری ھ خ ا dural venous sinusاورده اییک اینس ھ ن س ده و ای ھ ش ا تخلی ی در  ھ ھ گ ھ ھم بالنوب

sigmoid sinus  ریختھ و سرانجام بھinternal jugular vein  د. دنتخلیھ میگرد ھ وری ر صورت تخلی رار زی اغ ق واحی مشخص دم ی ن
  :دمیپذیر

  
  اورده نیم کره هاي دماغی

  
  :م میشونداورده یی کھ خون وریدی نیم کره ھای دماغی را تخلیھ میکنند، بدو سیت اورده عمیق و سطحی تقسی

  
  اورده سطحی یاSuperficial Veins  

1. Superior cerebral vein 
2. Inferior cerebral vein 
3. Superficial middle cerebral vein 
4. Superior anastomotic vein 
5. Inferior anastomotic vein 

  اورده عمیقه یاDeep Veins 
1. Internal cerebral veins 
2. Great cerebral vein 
3. Basal veins 
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4. Thalamostriate vein 
5. Superior striate veins 
6. Inferior striate veins 

  اورده مخیخ و ساق دماغی
  دی وی مخیخخون وری و  straight ،transverseدر ساینس ھای  وجھ عل

superior petrosal تخلیھ میشود . 
  دی ون وری یخخ فلی مخ ھ س گمویید،  وج پ س ت و چ ای راس اینس ھ در س

inferior petrosal ،occipital  وstraight تخلیھ میشود . 
  خون وریدیmidbrain   درgreat cerebral vein  ویا درbasal vein 

 . تخلیھ میشود
  خون وریدیpons  وmedulla  در ساینس ھایsuperior & inferior 

petrosal ،transverse و ،occipital تخلیھ میشود . 
  دھای فلی وری ا  medullaدر س داد ب دھای در امت رار  spinal cordوری ق

  . دارند
  
  
  

Pathways of Special Senses 
ھ و شنوایی را بررسی خواھیم کرد ھ. درین مبحث طرق انتقالی بعضی از حسیت ھا مانند حس بینایی، بویایی، ذایق طرق  ی در ھنگام مطالع

  : شیمھر کدام ازین حسیت ھا، باید سھ چیز را در نظر داشتھ با  pathwayانتقالی یا 
)a(  peripheral end organیا ارگان محیطی مربوطھ کھ حاوی آخذات عصبی میباشد؛ 
)b( Pathway through the cranial nerves  بدماغ میباشد؛حسی یا عصب قحفی ی کھ مسوول انتقال سیالھ 
)c( Centers & pathways within the central nervous system ا مراکز تعبی ھ دی ن سیاالت ک ر سیستم عصبی ر و تفسیر ای

 .مرکزی قرار دارد
  

 Visual Pathwayطرق انتقالی حسیت بینایی یا 
)a( ارگان محیطی حسیت بینایی عبارت از کره چشم میباشد . 
)b(  آخذات حسی بینایی عبارت از حجراتrod   وcone د ن آخذات . ھستند کھ در شبکیھ چشم موقعیت دارن دانیم ای ارت طوریکھ می عب

داز نیورونھای تغییر شک ھ میکنن ا . ل یافتھ ی استند کھ بحیث آخذات بینایی ایفای وظیف ھ ب ن حجرات یک اکسون خارج میشود ک ازی
درایت حجرات  ھ از حجرات . ساینپس میگردد  bipolarدن درایت  bipolarاکسونی ک ا دن ھ ب رد، بالنوب  ganglionicمنشا میگی

cells ا ساینپس میسازد؛ و سرانجام اکسونھاییکھ از حجرات گا ایی ی اھم یکجا شده و عصب بین د، ب  opticنگلیونیک نشئت میکنن
nerve را میسازد . 

ھ در کره چشم،  posterior poleمقابل درست در ناحیھ قابل یاد آوریست کھ  طبق
retina  ر ھ قط ک   mm 6ب احھی ام  س ود دارد  central regionبن ن . وج ای

ق می اده دقی وق الع د ف ا دی ی ی ز بین وول تی دساحھ مس ک . باش احھ ی ن س ز ای در مرک
ام  ھ دیگر بن ھ در حدود  macula luteaناحی گ   2mmک قطر داشتھ و زردرن

رار دارد ود، ق وم میش ز . معل االخره در مرک ک فرورفتگی بقطر  macula و ب ی
0.4 mm  قرار دارد کھfovea centralis  نامیده میشود .  

)c(  ھ از ایی ک یلھ  retinaسیاالت بین د، بوس ال  optic nerveنشئت میکنن دماغ انتق ب
ال وارد . داده میشوند  cranial cavityعصب اپتیک با عبور نمودن از اپتیک کان

دیگر یکجا شده و   opticمیشود، و درانجا ھردو عصب اپتیک راست و چپ باھم
chiasma ک آورده میشوند، . را میسازد تعداد زیاد فایبرھاییکھ توسط عصب اپتی

د بجانب chiasmaاز طریق  د . مقابل عبور کرده تصالب میکنن ھ تصالب نکرده ان ایی ک ا ) uncrossed fibres(فایبرھ ھمراه ب
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انطرف را میسازند optic tractالیاف متصالبھ ای کھ از جانب مقابل آمده اند، با ھم یکجا شده و  سر انجام در  Optic tract. ھم

lateral geniculate body  د ھ مییاب از. خاتم ای ت ھ از فایبرھ د،  lateral geniculate bodyه ای ک ئت میکنن نش
geniculocalcarine tract  یاoptic radiation  را ساختھ و درvisual area  قشر دماغی ختم میشوند . 

 

 )Visual Fields & Retinal Quadrants(ساحه دید و کوادرانت هاي شبکی 
 ارت از در موقعیت ثابت قرار داشتھ و  ھا زمانیکھ سر و چشم یک چشم بستھ باشد؛ ساحھ ای کھ توسط چشم باز قابل دید میباشد، عب

م و . برای ھمان چشم میباشد  visual fieldساحھ دید یا  د میباشد، ک ل دی ھ قاب از گردد، ساحھ ییک ود ب ً بستھ ب حاال اگر چشمیکھ قبال
ً گسترده  visual fieldر بعباره دیگ. بیش مساوی بھ ساحھ ای است کھ با ھمان یک چشم قابل دید بود بتا ھای ھر دو چشم بشکل نس

ً توسط باوجود آن یک ساحھ کوچک در وحشی ھم. ای روی ھمدیگر قرار میگیرند ھ صرفا انطرف چشم  یشھ باقی میماند ک ل ھم قاب
د  ودهدی ن چشم و اگر  ب ادر ای ود، چشم دیگر ق بستھ ش

 .بدیدن آن ساحھ نمیباشد
  ی را ین ش م ع ردو چش ھ ھ ی میبی باوجودیک د، ول نن

را  م آن دام چش ط ک ھ اینکھ توس ن شی نظر ب ت ای موقعی
ر بنظر میرسد ن بخاطری است . میبینیم، اندکی متغی ای

د ن شی نگاه میکن ھ ای ھ خودش ب . کھ ھر چشم از زاوی
م  ی ک م خیل ردو چش ھ ھ ان زاوی اوت می ھ تف باوجودیک
 ً ا وده و دقیق وردار ب ی برخ ت خاص ی از اھمی ت، ول اس

اوت ا ین تف اس ھم ا stereoscopic visionس  ی
perception of depth راتشکیل داده است. 

  برای آسانی مطالعھvisual field   ھ راست را بدو نیم
د ھ . و چپ تقسیم کرده ان اره ب ارا دوب ھ ھ ن نیم سپس ای

د ھ . قسمت علوی و سفلی تقسیم کرده ان ب گفت دین ترتی ب
ا  د ی احھ دی ھ س وانیم ک ار  visual fieldمیت  از چ

 retinaبھ عین ترتیب ھر . کوادرانت ساختھ شده است
یم یم کن ت تقس ار کوادران ھ چ وانیم ب ز میت ویر . را نی تص

د، توسط عدسیھ چشم اشیاییکھ در ساحھ دی رار دارن د ق
ک  retinaباالی  تشکیل میشوند و چون عدسیھ چشم ی

 retinaعدسیھ محدب است، تصاویر تشکیل شده در 
ن ز ھمیشھ معکوس میباش اه یک شی در . دنی ً ھرگ ثال م

رار داشتھ باشد، تصویر آن در نیمھ راست  ساحھ دید ق
 . تشکیل میشود  retina نیمھ چپ

  ھردو نیمھretina  ام ھ شوند، بن ً بجای اینکھ نیمھ راست و نیمھ چپ گفت ھ انسی( nasal halfاکثرا ا نیم  temporal halfو ) ی
ارت از با این اصطالح. یاد میگردند) یا نیمھ وحشی( ھ چپ چشم چپ عب  temporalات، کمی اغتشاش بوجود میاید؛ طوریکھ نیم

half و نیمھ چپ چشم راست عبارت از ، nasal half  میباشدآن . 
 تصویر یک شی کھ در نیمھ راست : بصورت کلی گفتھ میتوانیم کھvisual field  قرار دارد، باالیtemporal half  شبکیھ چپ؛

 .  شبکیھ راست تشکیل میشود  nasal halfو باالی 
 

Optic Nerve, Optic Chiasma & Optic Tract 
  ونھای ک از اکس ب اپتی ھ در  ganglionic cellsعص ود retinaک اختھ میش د؛ س ت دارن ت . موقعی ونھا در نخس ن اکس ای

unmyelinated  بوده بعد ازانکھ از طریقlamina cribrosa of sclera  ،عبور میکنند  myelinated فایبرھاییکھ . میشوند
د  retinaاز ھر چار کوادرانت  ظ میکنن دیگر حف ھ ھم ت نسبی خود را نظر ب ز موقعی ک نی . نشئت میکنند، در ضخامت عصب اپتی
اف . را میسازند papillo-macular bundleند، زیاد بوده و نشئت میکن maculaتعداد فایبرھاییکھ از  نخست  macularالی

 . ی اندکی دورتر از کره چشم، در مرکز عصب اپتیک قرار میگیرددر وحشی قرار داشتھ ول
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  الیافیکھ ازnasal half  ھ د، ب ک آورده شده ان ل وارد میشوند؛ در  optic tractشبکیھ نشئت کرده و توسط عصب اپتی ب مقاب جان

اف  ھ الی ھ و در  temporal halfحالیک ل نرفت د optic tractبطرف مقاب انطرف داخل میگردن د. ھم ھ ب وانیم ک ھ میت ب گفت ین ترتی
right optic tract  حاوی فایبرھایright halves  ھردو شبکیھ بوده وleft optic tract  حاوی فایبرھایleft halves  ھردو

ھ راست : بعباره دیگر. شبکیھ میباشد ام  left optic tractآورده میشوند، در  visual fieldتمام سیاالتی کھ از نیم رده شده و تم ب
یم، . آورده میشوند right optic tractبھ  visual fieldسیاالت نیمھ چپ  ً نیز گفت ا در ھردو طرف  optic tractطوریکھ قبال ھ
 منتقل میسازند lateral geniculate bodyاین سیاالت را بھ 

 
Lateral Geniculate Body 

  الیافmacular و ً  . سیع میباشد، ختم میشوددر قسمتھای مرکزی و خلفی این جسم کھ ساحھ نسبتا
  ی متھای محیط ھ از قس دامی  retinaالیافیک مت ق وند در قس وند lateral geniculate bodyآورده میش تم میش وی . خ ھ عل نیم

retina  در وحشی، و نیمھ سفلیretina در انسی این جسم، ارتباط برقرار میسازد . 
   ک ن   lateral geniculate bodyنقطھ مشخص از از توضیحات باال روشن میشود کھ ھر نقطھ شبکیھ در ی اط داشتھ و ای ارتب

point to point relationship  بینlateral geniculate body  وvisual cortex بوده و مراعات میگرددبرقرار  نیز. 
 

Geniculocalcarine Tract & Visual Cortex 
  الیافیکھ از نیورونھای موجود درlateral geniculate body  ،د ا  geniculocalcarine tractنشئت میکنن  opticی

radiation این الیاف از . نامیده میشوندretrolentiform part   کپسول داخلی گذشتھ و درvisual area  ھای قشر دماغی ختم
 ).19و  18 ,17نواحی (میشوند 

 ھ مربوطھ کورتکس ھر نیم کره دماغی سیاالت بینایی را از انطرف  نیم ل (  retina ھم ھ مقاب ی از نیم ت ) visual fieldیعن دریاف
االتر از . میکند د، ب وی شبکیھ میاین د، calcarine sulcusسیاالتیکھ از کوادرانتھای عل ، و سیاالتیکھ از کوادرانتھای سفلی میاین

ایینتر از  وند calcarine sulcusپ ر میش احھ ای . تعبیی ام س اف  calcarine area بن ھ دران الی ر م macularک ود، تعبی یش
اف محیطی اختصاص داده شده استبمراتب وسیعتر از ساحھ ای ی . ست کھ برای تعبیر الی ن ساحھ در قسمت خلف  visual areaای

 .واقع میباشد؛ و ساحھ قشری کھ برای تعبیر سیاالت محیطی اختصاص داده شده است، در قدام آن قرار دارد
  

 Pathway for Smellطرق انتقالی حسیت بویایی یا 
)a(  ارگان محیطی بویایی یا شامھ، عبارت ازolfactory mucosa میباشد کھ در قسمتھای علوی و خلفی اجواف بینی قرار دارد. 
)b(  یت ن حس ال ای وول انتق ھ مس ی ی ک زوج قحف

ارت از  دماغ است، عب  Olfactory nerveب
د ب . میباش اف عص کل از   olfactoryالی متش

 olfactory receptor cellsاکسونھای 
ل  ھ در ایپیتی  olfactory mucosaمیباشند ک

د ای . قرار دارن ھ نیورونھ ن آخذات شباھت ب ای
ک  ھ در ی د ک ی دارن  sensoryحس

ganglion بعبارت دیگر. واقع میباشد :fisrt 
order sensory neuron    ا در ھ

olfactory pathway  ود ، در خ
olfactory epithelium قرار دارند . 

ک   cell bodyدارای یک  receptor cellھر  ب ی دین ترتی وده و ب ا . میباشد bipolar cellو دو استطالھ ب استطاالت محیطی ی
داد . دندرایت این حجرات در سطح ایپیتیل تنفسی رسیده و در برجستگی ھای کوچکی ختم میشوند درین برجستگی ھای کوچک یکتع

cilia ند ل میباش ز وص ا نی ذات در . ھ ن آخ ون ای ای  submucosaاکس ده و فایبرھ ل ش ازند olfactory nerveداخ . را میس
ای  وند olfactory bulbدر  olfactory nerveفایبرھ تم میش ود در . خ ای موج ھ از نیورونھ ازه ای ک ای ت رانجام فایبرھ س

olfactory bulb  منشا میگیرند، باھم یکجا شده و بنامolfactory tract یاد میگردند.  
)c(  فایبرھایolfactory tract  کھ واردlateral olfactory stria  میشوند، درanterior perforated substance ؛ و بعضی

ً بنام  اد میشوند، ختم میگردد primary olfactory cortexنواحی مجاور کھ مجموعا منشا  primary cortexالیافیکھ از . ی
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ام  secondary olfactory cortexمیگیرد  بھ  ھ بن د entorhinal areaک اد میشود، میرون ھ سیاالت . ی ر آنست ک ده ب عقی

 . تعبیر میگردد primary & secondary olfactory cortexحسیت بویایی در ھردو 
ای  ھ وارد  olfactory tractفایبرھ ان در medial olfactory striaک داد ش وند، یکتع  anterior perforated میش

substance ریق ختم شده و تعدادی دیگر از طanterior commissure بجانب مقابل عبور میکنند .  
Primary olfactory cortex   ام ً بن ا واحی مجموع ن ن تھ ای ھ در گذش د؛ چنانچ رتبط میباش ز م ری نی ری دیگ ا مراکز قش ب

rhinencephalon  یاsmell brain  ایی  اکنون بھ اثبات رسیده است کھ حتی اگر این نواحی بعضی از سیاالت. یاد میشدند بوی
ً در مبحث . را دریافت کنند، ولی وظیفھ اصلی شان تعبیر سیاالت بویایی نمیباشد امبرده   limbic systemتعدادی ازین نواحی قبال ن

 . شده اند
  

 Pathway for Hearingطرق انتقالی حسیت شنوایی یا 
 

)a(  ارت از نوایی عب ی ش ان محیط ارگ
یل  ا تفص ً ب بال را ق ھ آن ت، ک وش اس گ

ر ھ ک ممطالع دیم . ده ای ھ دی طوریک
وا وارد  وتی از ھ واج ص ام
external acoustic meatus 

ده و در   tympanicش
membrane   د زاز را تولی ک اھت ی

د ر . میکنن ط زنجی زازات توس ن اھت ای
ط  وش متوس ود در گ تخوانی موج اس

ود ال داده میش ی انتق وش داخل ھ گ . ب
ھ در  اری ک واج فش   perilymphام

ود میا ی بوج وش داخل د، در گ ین
spiral organ  ا  organ ofی

Corti   ا اورت ب ھ در مج ک
cochleae  انیده رار دارد، رس ق

ود ا . میش ا  hair cellsدرینج ی
ھ در  دی ک وی مانن اختمانھای م س

د،  spiral organسطح  ود ان موج
امواج اھتزازی را بھ سیاالت عصبی 

 . تبدیل میکنند
)b( First order neuron  در

pathway  نوایی، در  spiral ش
ganglion  ھ ھ بالنوب د ک رار دارن ق

  hair cellsبوده استطالھ محیطی شان  bipolarاین نیورونھا . سیر میکند، واقع میباشد cochleaدر کانال استخوانی کھ در طول 
را  cochlear nerveقرار دارند تعصیب میکنند؛ در حالیکھ استطاالت مرکزی شان باھم یکجا شده و  spiral organرا کھ در 

 . میسازند
)c(  فایبرھاییکھ در ضخامتcochlear nerve  د، در ھ . ختم میشوند  dorsal & ventral cochlear nucleiسیر میکنن البت

اکسون این نیورونھا . شمرده میشوند  pathwayھای این  second order neuronنیورونھای موجود درین ھستھ ھا عبارت از 
د حدبھ بطرف   dorsalدر قسمت  م شان در عین . انسی سیر میکنن ور کرده و قسمت ک ل عب ا بطرف مقاب ن فایبرھ قسمت اعظم ای

ام . طرف باقی میمانند ی را بن زرگ لیف ً ب بتا ھ نس اھم یکجا شده و کتل آنعده فایبرھاییکھ بجانب مقابل عبور کرده اند، از ھردو طرف ب
trapezoid body  میسازند. 
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کھ از چندین ھستھ ساختھ ( superior olivary complexخارج میشوند در  cochlear nucleiز قسمت اعظم فایبرھاییکھ ا

د . میشوند وارد) شده است ک  third order neuronsنیورونھایی کھ درین کامپلکس قرار دارن ا ی محسوب شده و اکسونھای آنھ
  . میسازد lateral lemniscusبندل صاعده را بنام 

ھ نشده بلکھ در داخل  superior olivary nucleusیکتعداد فایبرھا در ده ای دیگرک  trapezoidدر ضخامت ھستھ ھای پراگن
body  د رار دارن ا ق ا ب دن ازانھ ارج ش س از خ وند، و پ د lateral lemniscus، وارد میش ام . میپیوندن ده بن رات پراگن ن حج ای

trapezoid nucleus  ا د  nucleus of the trapezoid bodyی اد میگردن داد. ی ا  تع ھ ت ا ک ری از فایبرھ دیگ
lemniscus  ھ در ضخامت خود ده ای ک د، در عوض در حجرات پراگن ده و توقف نمیکنن تھ lemniscusمستقیم آم رار داش و  ق

nucleus of the lateral lemniscus  نامیده میشوند، داخل میشوند .  
در عوض الیافیکھ از . آن ختم میشوند  Inferior colliculusباال رفتھ و در   midbrainبطرف   lateral lemniscusفایبرھای 

د وارد   inferior colliculusخود  ھ   inferior brachiumمنشا میگیرن ق آن ب  medial geniculate bodyشده و از طری
ً وارد این جسم میشوند  Inferior colliculusبعضی از فایبرھا بدون اینکھ از . میرسند بھر صورت، الیافیکھ از  .بگذرند، مستقیما

medial geniculate body   ام ھ در  acoustic radiationخارج میشوند، بن اد میگردد ک اغ  acoustic areaی قشر دم
  . ختم میشود

ھ در ضخامت ھر  ل یادآوریست ک ز  cochlea، سیاالت شنوایی از ھردو  lateral lemniscusقاب راست و چپ بطرف مراک
 . اده میشونددماغی باال انتقال د

  
 Pathway for Tasteطرق انتقالی حسیت ذایقه یا 
 

)a( End organ   مسوول حسیت ذایقھ عبارت از جوانھ ھای ذایقوی یاtaste buds د رار دارن ھ . ھستند کھ در زبان ق ن جوان داد ای تع
ا در نزدیکی  ا در مخاط . بیشتر از ھر جای دیگر میباشد  vallate pupillaeھ دادی ازآنھ ز   epiglottisو   soft palateتع نی

 . وجود دارند
)b(  سیاالت حسی ذایقھ کھ ازین جوانھ ھا نشئت میکند، از طریق چندpathway  مختلف انتقال مییابند: 

، vallate pupillae بدون) قرار دارد terminal sulcusیا قسمتی کھ در قدام (حصھ قدامی زبان  2/3حسیت ذایقھ از  .1
ال داده  facial nerveو  lingual nerve ،chorda tympaniتوسط  انتق
 .میشود

ف (حصھ خلفی زبان  1/3حسیت ذایقھ  .2  terminal sulcusیا قسمتی کھ در خل
رار دارد مول ) ق ط vallate papilllaeبش  Glossopharyngeal، توس

nerve انتقال داده میشود. 
 epiglottisالیاف ذایقوی کھ از خلفترین قسمت زبان، و جوانھ ھای موجود در  .3

اخھ  ط ش د، توس ئت میکنن ال   superior laryngealنش وس انتق ب واگ عص
 . مییابند

ھ ھای موجود در  .4 ھ از  جوان وی ک د،   soft palateسیر الیاف ذایق نشئت میکنن
 . در شکل نشان داده شده است
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)c(  تمام الیاف ذایقوی کھ در ضخامت اعصابfacial ،glossopharyngeal  ھ ساق دماغیو واگوس ا رسیدن ب د، ب در  سیر میکنن

وی  مت عل وند nucleus of the solitary tractقس تم میش ق . خ د از طری ئت میکنن تھ نش ن ھس ھ ازی ازه ای ک ای ت فایبرھ
solitario-thalamic tract د ھ تالموس میرون ھ . ب ا ب ن فایبرھ یده و   ventral posteromedial nucleusای تالموس رس

وا ھ ن رده میشوند (area 1, 2, & 3)حی قشری ازانجا ب اغ ب اف قسمتی از . دم ن الی را  superior thalamic radiationای
  . کپسول داخلی عبور میکنند posterior limbساختھ و از طریق 
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  سیستم عصبی اوتونومیک عبارت ازvisceral component  وم مت. سیستم عصبی میباشد ھ سیستم اوتون ایی است ک شکل از نیورونھ

د  PNSو   CNSدر  رول میکنن دن را کنت ی ب ی سیستمھای داخل ھ . قرار داشتھ و بوسیلھ تعصیب غدوات، عضالت ملسا، و عضلھ قلب البت
 .اجرای وظیفھ میکند somatic nervous systemاین سیستم با ھماھنگی عام و تام  

 
 Pathway   ای ھ  afferent visceralھ ابھ ب د pathway مش وماتیک میباش ای س ی . ھ تطاالت محیط ھ اس  visceralطوریک

afferents   از طریقautonomic ganglia  یاautonomic plexus  د ً توسط اعصاب سوماتیک سیر میکنن  cell. ھا و یا بعضا
body   ای ن نیورونھ و  cranial sensory gangliaدر   unipolarای

اھم در  ند  dorsal root gangliaی ع میباش ا . واق زی آنھ تطاالت مرک اس
ای  ا  cranial nervesرا در    somatic afferentفایبرھ  dorsalی

spinal roots  ھ رده ب ی ک ا   CNSھمراھ ن فایبرھ ا ای ند؛ درانج میرس
ک و  ای اوتونومی س ھ ق آن رفلک ھ از طری ازند ک رار میس اتی را برق ارتباط

 . حسیت حشوی منتقل میگردد
 Pathway   ھایefferent visceral   ا  آن ھای سوماتیک pathwayب

ین  ورون ب رفتن دو نی رار گ ورد ق ل در م د اق تھ و ح ابھت نداش  CNSمش
ند structure  targetو اوت میباش دیگر متف ام . ازھم ب بن ا بترتی اینھ

ای  وند postganglionicو   preganglionicنیورونھ اد میش م . ی جس
 visceral efferent nuclei در preganglionicحجروی نیورونھای 

اغی و  اق دم ھ در س ع  lateral grey columnک د، واق رار دارن اع ق نخ
ند ً . میباش را ھ اکث ا ک ن نیورونھ ون ای خامت  myelinatedاکس تند، در ض اس

ا اعصاب شوکی از  ی ی ھ  CNSاعصاب قحف  peripheralخارج شده و ب
ganglia د ای . میرون ا نیورونھ ا ب ن گانگلیونھ ھ  postganglionicدری ک

ای  ب بیشتر از نیورونھ ان بمرات داد ش اینپس   preganglionicتع د، س میباش
ورون . میگردند ک نی ا  preganglionicی ا  15ممکن ب ورون  20ت عدد نی

postganglionic  ک اثیرات اوتونومی ب ت دین ترتی ھ ب ردد، ک اینپس گ س
 postganglionicاکسون نیورونھای . بصورت گسترده تری منتشر میگردد

ً عاری از شیت میالین میباشند  . اکثرا
  د در مجموع سیستم اوتونوم ھ عبارتن ده است  ک ده تقسیم گردی بھ سھ بخش عم

، و sympathetic system  ،parasympathetic system:از
enteric system . اوت م متف ب از ھ این سیستمھا از نظر ساختمان و ترتی

ا  دبوده ولی از نظر اجرای وظیفھ ب ام دارن اھنگی عام و ت دیگر ھم ً . ھم ا تقریب
از  ی ب د؛ ول ت مینماین اف سمپاتیک و پاراسمپاتیک را دریاف وع الی تمام ساختمانھایی کھ توسط اعصاب اوتونوم تعصیب میگردند، ھردو ن

ھ  intrinsicعبارت از یک شبکھ نیورونی   enteric systemبااینحال، . ھم بعضی استثناات وجود دارند ً در جدار ھای است ک صرفا
gastrointestinal tract موجود میباشد . 

 د؛ زمانی بدینطرف چنین پنداشتھ میش از دیر د کھ سیستمھای سمپاتیک و پاراسمپاتیک از نظر وظیفھ بحیث انتاگونست یکدیگر عمل میکنن
ً بصورت گسترده واقع شده ولی عکس العمل ھای ً بصورت موضعی رخ  و یا اینکھ عکس العمل ھای سمپاتیکی اکثرا پاراسمپاتیکی اکثرا

ھ. میدھد د ک ین پیشنھاد شده میتوان ھ چن ن زمین ورونی سمپاتیک و پاراسمپاتیک، جھت : یک نظریھ بھتر و جامعتر دری ھردو سیتھای نی
ا. ، بحیث مکمل ھمدیگر عمل میکنندhomeostatic functionsتنظیم فعالیتھای عصبی احشا و  دانیم، در ھنگ ا طوریکھ می م خشم و ی

 . ترس، سیستم سمپاتیک بصورت گسترده تنبیھ میگردد؛ ولی این سیستم قابلیت فعال شدن را بصورت مجزا نیز دارا میباشد

PART ELEVEN 

THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM 
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  ب، عضالت و (تقبض شرایین جلدی  : سبب تنبیھ عصب سمپاتیکبصورت عمومی شده و سبب میگردد تا مقدار بیشتر خون بطرف قل

تمام . امعا میشود peristaltic، بلند رفتن فشار خون، تقلص معصرات و کم شدن حرکات cardiac acceleration، )دماغ رانده شود
 . این تاثیرات سبب میشوند تا ذخایر انرژی بدن بھ تحرک درآمده و فعالیت بیشتر عضویت را تکافو کنند

 مپاتیک ب پاراس ھ عص بب تنبی دن : س م ش ده در ع rateک ی ش ت قلب دن فعالی تھ ش ی و آھس ات قلب ا و حرک دوی امع ت غ وض فعالی
peristaltic در نتیجھ ذخایر انرژی بدن را از مصرف شدن باز میدارد. را افزایش میبخشد . 

  ای ا بوسیلھ رفلکس ھ ک تنھ ای اوتونومی ای  general visceral afferent pathwaysفعالیتھ یالھ ھ رول نشده، و س ھ و کنت تنبی
طور مثال، در اکثریت حاالتیکھ . را فعال کرده نمیتوانند  general visceral efferentsھا نیز بصورت حتم   pathwayعصبی این 

 specialبدن نیازمند بھ تاثیرات عمومی سیستم سمپاتیک میباشد، این سیستم توسط یک تنبیھ سوماتیک فعال شده وسیالھ عصبی از یک 
sense ھ در اثر تنبیھ سوماتیکی آخذات موجو. یا جلد نشئت میکند زایش فشار خون و توسع حدق د در جلد یا دیگر انساج، ممکن است اف

 . نیز بوجود بیاید
 Peripheral autonomic activity   در ساق دماغی و  تر کھباال مراکزدرcerebrum د رار دارن دی میشودق ع بن رول و جم . ، کنت

ع در  ف واق ای مختل تھ ھ امل ھس ز ش ن مراک ا  reticular formationای اق دم ایپوتالموس، س وس، ھ ، limbic lobeغی، تالم
prefrontal neocortex  ھمراه باpathway ھای صاعده و نازلھ ای کھ این نواحی را با ھم ارتباط میدھد، میگردد . 

  نیورونھایpreganglionic  ،در ھردو سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیکcholinergic ای . میباشند ز  postganglionicنیورونھ نی
مپاتیک در  تم پاراس ای  cholinergicسیس ھ نیورونھ وده در حالیک مپاتیک،  postganglionicب ند nor-adrenergicس ن . میباش ای

ث . یاد میگردد autonomic neurotransmissionموضوع در کل بنام  ھ بحی د ک  primaryدرین اواخر نیورونھایی کشف شده ان
transmitter  ھ از ود ن ھ ا acetylcholineخ د noradrenalin (norepinephrin)ز و ن تفاده میکنن واد . اس داد م رعالوه یکتع ب

ا  ھ نیوروترانسمیتر ی ھ وظیف د ک د neuromodulatorمغلق جدید نیز کشف شده ان ن . را در سیستم عصبی اوتونومیک اجرا مینماین ای
 . تھ استکشفیات موضوعات نیوروفارمکلوژیک را در سیستم اوتونوم بیشتر از پیش پیچیده ساخ

 
 Sympathetic Nervous Systemسیستم عصبی سمپاتیک یا 

 ام  دو انگلیون دار بن بی گ تھ عص رش
sympathetic trunks   تون رف س دو ط ب

ا  د؛  coccyxفقرات، از قاعده قحف ت داد مییابن  امت
اطی   spinalاعصاب و  اه ارتب توسط اعصاب کوت

ام   white & grey ramiبن
communicantes  ن ا ای اط ب ا ارتب گانگلیونھ

د ونھای . میگیرن ق  preganglionicاکس از طری
white rami communicantes  واردtrunk 

ونھای  ده و اکس ق  postganglionicش از طری
grey rami communicantes  ازtrunk 

 . خارج میشوند
  ر ردن، ھ ف   sympathetic trunkدر گ در خل

carotid sheath   دام  transverseو در ق
process رار دارد ی ق رات رقب ای فق در . ھ

ر  در، ھ دام   sympathetic trunkص در ق
head of ribsدامی ن، در ق ی  -؛  در بط وحش

رات  م فق دام lumbarجس لھ در ق ؛ و در حوص
ر از  ی ت کروم انس  anterior sacralس

foramina  قرار دارد . 
  ردو دام   trunkھ ا   coccyxدر ق دیگر یکج باھم

ایی را در سر خط شده و یک گانگل یون واحد و نھ
 . متوسط بدن میسازند
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 Cervical sympathetic ganglion  باھم ً ً سھ عقده را میسازند fuseھا اکثرا ھ  Internal carotid nerve. شده و صرفا ک

ت کرده و نشئ superior cervical ganglionمیباشد، از نھایت علوی  sympathetic trunkدر حقیقت یک امتداد یافتھ خود 
internal carotid artery د گذشتھ وارد  carotid canalاز  Internal carotidھردو شریان و عصب . را ھمراھی میکن

cranial cavity  میشوند . 
 Thoracic sympathetic ganglia  12تا  10بین ) ً  5-4؛ و lumbar ganglia  عدد  4میباشند؛ در حالیکھ ) عدد 11اکثرا

 . نیز موجود میباشند sacral gangliaعدد 
 Cell bodies   ای اده خاکستری نخاعی   lateral grey hornسمپاتیک در  preganglionicنیورونھ ام سگمنتھای (م در تم

وی  ھ سگمنت عل ا س د) lumbarصدری و دو ی رار دارن مپاتیک توسط . ق ن نیورونھای س  ventral nerve rootاستطاالت ای
 whiteبشکل   spinal nervesاین استطاالت بزودی از. سیر میکنند spinal nerveه در ضخامت مربوطھ از نخاع خارج شد

rami communicantes  جدا شده و باsympathetic trunk نیورونھای سمپاتیک . وصل میگردندpreganglionic   ث بحی
 . را افراز میکنند acetylecholineنیوروترانسمیتر اصلی شان 

 
 دن ل ش س از وص ا  پ اف  sympathetic trunkب رق preganglionic، الی ی از ط د یک ر را میپیمای ا : زی ن ب اف ممک ن الی ای

ر سمپاتیک بطرف  انگلیون را سوراخ کرده و در زنجی رین گ ا نزدیکت نیورونھای موجود در نزدیکترین گانگلیون ساینپس شوند؛ وی
ق شعبات  preganglionicیک فایبر . گانگلیونھای دیگر صعود یا نزول کنند ا از طری ممکن در یک گانگلیون واحد ختم شده و ی

collateral ایبر . با نیورونھای چندین گانگلیون ساینپس گردد انگلیون   preganglionicبرعالوه؛ یک ف د یک گ سمپاتیک میتوان
دون اینکھ ساینپس شود، بشکل یکی از شعبات انس  نزدیک را سوراخ نموده د، و ب زول کن ا ن  sympathetic trunkی صعود ی

ً در (ھا   autonomic plexusخارج شده و در گانگلیونھای  رار   mesentericو   coeliac، بدور شرایین midlineکھ عمدتا ق
. ساینپس شوند  postganglionicبا یک نیورون  preganglionicممکن است یک یا بیشتر از یک فایبر . ساینپس گردد  )دارند

ً بوسیلھ الیاف سمپاتیک بشکل یک استثنا؛  ھ از   preganglionicغدوات فوق الکلیھ مستقیما خارج شده  sympathetic trunkک
 . نیز میگذرد، تعصیب شده اند  coeliac ganglionو بدون ساینپس شدن از 
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 Cell bodies   ای راً  postganglionicنیورونھ ود  سمپاتیک اکث ای خ ا  sympathetic trunksدر گانگلیونھ ای ی گانگلیونھ

ای  ر از نیورونھ والنی ت ب ط ھ بمرات ی ک د postganglionicو  preganglionicمحیط رار دارن ند، ق ونھای . میباش اکس
ganglionic cells  الین میباشند وند. عاری از شیت می ورد ھدف فرستاده میش ھ ارگانھای م اگون ب ھ اشکال گون ن اکسونھا ب : ای

ھ   grey ramus communicantesخارج میشوند، توسط   sympathetic trunkد فایبرھاییکھ از یک گانگلیون خو اره ب دوب

spinal nerve  الیاف کھpreganglionic این . وصل میگردد ازان نشئت کردهgrey ramus   بھ عصب شوکی ً ارتباطی اکثرا
ھ در  اطی   proximalک رار دارد، وصل میشود white ramusعصب ارتب اف. ق ن الی ق  سپس ای  ventral & dorsalاز طری

spinal rami بھ انساج مورد ھدف یعنی رگھای خون، غدوات عرقیھ، موھا وغیره تقسیم میشوند . 
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 ،فایبرھای   در عوضpostganglionic   ده خارج میشوند،در ضخامت یکی از شعباکھ انگلیون از عق ً بطرف  ت انسی گ تقیما مس

ن احشا تقسیم میشوندو اوعیھ خون مجاو خود رفتھ احشای مشخص ا از سطح آن گذشتھ و در محیط ای د؛ و ی . ر آنرا تعصیب میکنن
ً گفتیم، قبل از ترک گفتن  دsympathetic trunkاین فایبرھا طوریکھ قبال زول کنن ا ن ا . ، ممکن صعود ی ن فایبرھ ادی ازی داد زی تع

 . ساج دورترشعبات میفرستندھا را تشکیل داده برای ان  plexusیا شرایین مختلف را ھمراھی کرده و 
  نیوروترانسمیتر عمده ای کھ توسط نیورونھای سمپاتیکpostganglionic   افراز میشود، عبارت ازnoradrenalin  در . میباشد

ری را تحت  مجموع سیستم عصبی سمپاتیک در مقایسھ با سیستم پاراسمپاتیک، تقسیمات وسیعتری داشتھ و نواحی بمراتب گسترده ت
ھ، عضالت . رار میدھدپوشش ق ام غدوات عرقی ن سیستم تم ب، ششھا و arrector piliای ت رگھای خون، قل ، جدار عضلی اکثری

ره تناسلی -، عضالت غیر مخطط در طول طرق بولیirisطرق تنفسی سفلی، احشای بطنی و حوصلی، مری، عضالت  ا وغی ، پلکھ
 . را در بدن تعصیب میکند

  فایبرھای سمپاتیکpostganglionic   کھ دوباره با اعصابspinal  االی ن اعصاب سیر کرده و ب یکجا میشوند، در ضخامت ای
ھ و عضالت  ھ در  arrector piliرگھای خون، غدوات عرقی اثیرات   dermatomeک ب ت د، بترتی رار دارن ھای مشخص شان ق

vosoconstrictor ،secretomotor و ،motor آنعده فایبرھاییکھ . را دارندmotor nerves ،ط   را ھمراھی میکنند ممکن فق
ا . یا توسع دھنده داشتھ باشند  dilatatoryتاثیرات  ام اعصاب محیطی ی ً تم ا داد فایبرھای  peripheral nervesتقریب حاوی یکتع

postganglionic ند ود میباش خامت خ مپاتیکی در ض اثیرات . س د، ت ا میرون رف احش ھ بط  generalفایبرھاییک
vasoconstriction ،bronchial & bronchiolar dilatation ،modification of glandular secretion ،

papillary dilatation،یک فایبر واحد . وغیره را دارند  ، نھی تقلصات عضلی در طرق ھضمیpreganglionic  ممکن است
دین مع postganglionic ھاینیورون با effector systemفقط در یک  اثیراتی چون ساینپس گردد؛ ب ھ ت ی ک و  sudomotorن

vasomotor  سمپاتیکی، بصورت جداگانھ وارد شده میتوانند . 
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 Parasympathetic Nervous Systemسیستم عصبی پاراسمپاتیک یا 
 Cell bodies   نیورونھای پاراسمپاتیکpreganglionic   درcranial nerve nuclei  د، و رار دارن اغی ق ھ در ساق دم م ک ھ

گمنتھای  اده خاکستری س ع میباشند 3rd & 4th sacralدر م تند در  efferentفایبرھای . نخاعی، واق الین اس ھ دارای شیت می ک
چنانچھ . خارج میشوند  CNSدوم تا چارم؛ از  sacral nerves؛ ھمچنان در ضخامت Xو ، III ،VII ،IXضخامت ازواج قحفی 

 . میباشند cholinergicاسمپاتیک پار  preganglionicمیدانیم نیورونھای 

  Cell bodies  ای پاراسمپاتیک ر از  postganglionicنیورونھ ً دورت را ورت  CNSاکث ا بص ، در گانگلیونھای مجاور احشا ی
ع میباشند ده کوچک محیطی  Cranial part. پراگنده در جدارھای خود احشا واق سیستم عصبی پاراسمپاتیک، متشکل از چار عق

 oticو   ciliary ganglion ،pterygopalatine ganglion ،submandibular ganglion: ن عقدات عبارتند ازمیباشد، ای
ganglion . دات ً عق ا امبرده تمام دات ن ام  efferentعق دات دیگری بن  trigeminal ganglion ،facialاستند؛ در حالیکھ عق
ganglion ،glossopharyngeal ganglion  وvagal ganglia دات ھ ھ گی عق وده و   afferentم ً ب  cellحاوی صرفا

bodies نیورونھای حسی میباشند . 
  فایبرھایafferent و فایبرھای  ، پاراسمپاتیکpostganglionic  ور ی پاراسمپاتیک عب ای قحف سمپاتیک از ضخامت گانگلیونھ

د اف  otic ganglionاز ضخامت . میکنن ی الی وق حت ای ف ھ   branchial efferentبعالوه فایبرھ د؛ در حالیک ور میکنن ز عب نی
 . ھیچکدام ازین فایبرھا با نیورونھای موجود درین گانگلیونھا ساینپس نمیگردند

  فایبرھایpostganglionic  عاری از شیت میالین بوده و کوتاھتر از فایبرھای ً سمپاتیک   postganglionicپاراسمپاتیک، اکثرا
ند ھ گانگلی. میباش ت ک ن بخاطریس خامت ای ا در ض ا ی د، در نزدیکی احش اینپس میگردن ا دران س ن فایبرھ ھ ای مپاتیکی ک ای پاراس ونھ

 . میباشند cholinergicپاراسمپاتیک  postganglionicنیورونھای . احشایی قرار دارد کھ توسط ھمین فایبرھا تعصیب میشوند
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Enteric Nervous System   وIntrinsic Neurones 

 داد نیورون ک از یکتع ر امبریولوژی ھ از نظ مپاتیک و  neural crestھاییک ای س اتومیکی از نیورونھ ر ان د، از نظ ا میگیرن منش
ند تھ باش رار میداش ی ق ک محیط ای اوتونومی خامت گانگلیونھ ً در ض ا وده و بعض اوت ب مپاتیک متف ام. پاراس ا بن ھ نیورونھ  اینگون

intrinsic neurons  ین ھم برقرار میسازند سبب میشود تا توسط میکانیزمھای رفلکس موضعی، یاد گردیده و ارتباطاتی را کھ ب

 . فعالیتھای حشوی را منظم و متعادل نگھدارند
 Enteric system   راه ورون بھم ون نی دین ملی کل از چن ا در  enteric glial cellsمتش کل گروپھ ھ بش د، ک میباش

ganglionated plexus   ھای جدارgastro-intestinal tract د رار دارن ا حاوی .  ق ن گانگلیونھ ا   cell bodiesای نیورونھ
 analرا کھ از مری تا   submucosalو  myentericھای   plexusوصل شده   glialمیباشند و توسط بندلھای اکسونی با نسج 

sphincter ازند داد دارد، میس نظم . امت اختار م ن س ادی از فع  intrinsicای داد زی رای تع ھ را ب ای زمین ت ھ مول الی ی، بش رفلکس
ان خون alimentary tractتقلصات جدارھای عضلی  ، ترشح اسیدھای معدوی، انتقال آب و الکتروالیتھا توسط امعا، و تنظیم جری
 . در مخاط، مساعد میسازد

  ین سیستمھای عصبی ی در ب ً مغلق بتا ھ نس اثیرات متقابل اھی ت ام عملکرد، گ مپاتیentericباوجودیکھ در ھنگ مپاتیک ، س ک و پاراس
دا از  enteric systemتولید میگردد؛  ولی   CNSاین ظرفیت را دارد کھ فعالیت رفلکسی موضعی خود را بصورت مستقل و ج

 . پیش ببرد
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   ل رای عم ت اج و را جھ ک عض اب ی ھ اعص مپاتیک   transplantationزمانیک مپاتیک و پاراس اب س ً اعص رفا د، ص ع میکنن قط

extrinsic ع گر ای آن قط ده و نیورونھ د intrinsicدی اقی میمانن وز ب ل . آن ھن ورت کام ت بص و در حقیق ن عض ب ای دین ترتی ب
denervated  ھ نشده و قطع نمودن سیاالت موصلھ اوتونومیک آن ھیچکدام تاثیر جدی را روی  عضالت غیر مخطط و غدواتی ک

رات یعنی تق. توسط اعصاب اوتونوم تعصیب میشوند، در پی نمیداشتھ باشد دام تغیی ً عادی اجرا شده و ھیچک امال لص این عضالت ک
ردد ا نمیگ ا رونم ز درانھ اختمانی نی داوم . س ای مت ت ھ ا فعالی ھ ب وع در رابط ن موض ای  plexusای ا فعالیتھ عی، وی ای موض ھ

Intrinsic د دق میکن ز ص وی نی الت حش ھ، ع. عض دوات عرقی ت غ ل فعالی ر از قبی ھ ی دیگ د نمون ن در چن ود ای ا وج الت ب ض
pilomotor ا، و ر مخطط جوف اربیت ک،  ؛suprarenal medulla، عضالت غی ا قطع اعصاب اوتونومی ھ ب ده شده است ک دی

ً تعطیل گردیده است  . فعالیت نیز توقف کرده و کامال
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