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 آناتومی عمومی

 رشته های پیراپزشکی دانشجویان :ویژه

 پرستاری، اطاق عمل، هوشبری، علوم آزمایشگاهی و ...
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 فصل اول

 آناتومی سیستم اسکلتی
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 آناتومی تعريف

 قرارگيري و ارتباط نحوه و انسان بدن ساختمان شناخت و بررسي از است عبارت ي،گشائ كالبد و تشريح به عبارتي يا (Anatomy) آناتومي

 حتي و ميكروسكوپي تا ماكروسكوپي سطح از مختلفي سطوح در تواندمي انسان بدن آناتومي. يكديگر به نسبت آن دهنده تشكيل اجزاء

 .گيرد قرار بررسي مورد مولكولي و فراساختاري

  (Basic Anatomical Terms) آناتومی در پايه اصطالحات

 در استانداردي و اختصاصي هايواژه و اصطالحات آناتومي متخصصين بدن، مختلف قسمتهاي عملكرد و ساختار بهتر توصيف منظور به

 سهولت و بهتر ارتباط برقراري جهت در دنيا مختلف زبانهاي بين در مشترك آناتومي زبان يك ايجاد به منجر امر اين كه اندگرفته نظر

 نيز و مفاصل و عضالت غيرطبيعي عملكرد دقيق فهم هاواژه اين از استفاده بدون شك بي. است گرديده يكسان صورتبه اطالعات تبادل

 استاندارد وضعيت يك وجود ابتدا راستا اين در. باشدنمي پذير امكان طبيعي غير هايتوده و هاتومور دقيق محل و هاارگان وضعيت تغيير

 ايستاده صورت به فرد وضعيت اين در. گويندمي( Anatomical position) آناتوميكي موقعيت آن به كه است ضروري بدن قرارگيري

 (.1 شكل) گيرند قرارمي خارج سمت به تدس دو هر شست انگشت و جلو به رو دستها كف نيز و صورت سر، كه طوري به قرارگرفته،

 

 
 بدن استاندارد آناتوميكال وضعيت و موقعيت ها،جهت به مربوط اصطالحات -1شكل

 

 گرفته نظر در قراردادي صورتبه استاندارد فرضي سطح يا و صفحه تعدادي ارگان، يك مجاورتهاي و ارتباطات يادگيري سهولت جهت

 (2 شكل: )از بارتندع صفحات اين مهمترين. است شده

  مياني ساژيتال صفحة. كندمي تقسيم چپ و راست بخش دو به طول، از را بدن كه است ايصفحه :(Sagittal plane)سهمي  صفحة -1

(Midsagittal) هر. كندمي تقسيم چپ و راست مساوي هاينيمه به را بدن و كرده عبور جمجمه ساژيتال درز از كه است سطحي 

  نامند.مي (Paramedian) پارامدين يا پاراساژيتال صفحه را بگذرد بدن وسط خط طرفين از كه ميدساژيتال صفحه با زيموا ايصفحه

 پشتي و( قدامي) جلويي بخش دو به را بدن اما بوده، طولي نيز صفحه اين: (Frontal or Coronal planeصفحه پيشاني يا تاجي ) -2 

  است. جمجمه( پيشاني) فرونتال درز با موازي صفحه اين. نمايدمي تقسيم( خلفي)
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 صفحه، اين به. كندمي تقسيم تحتاني و فوقاني هايبخش به را بدن كه (:Transverse orHorizontal planeافقي ) يا عرضي صفحة -3

  گويند.مي نيز (Axial) آگزيال صفحة

 كرونال يا ساژيتال صفحه با عرضي صفحه بين ايزاويه با گان،ار يك يا بدن از كه است ايصفحه (:Oblique plane) مايل صفحة -4

 .نمايدمي عبور

 
 بدن در استاندارد فرضي صفحات -2شكل

 

  (Directional Terms) جهت به مربوط اصطالحات

 مشاهده رزي تعاريف در كه همانگونه. نمايندمي مشخص ديگر هايبخش به نسبت را بدن از بخشي موقعيت واقع در اصطالحات اين

 (.3 و1  شكلهاي) شوند بندي گروه توانندمي هم متضاد معاني با اما زوج صورتبه هاواژه اين شودمي

 جنين در باشند، ترنزديك بدن قدامي سطح به كرونال صفحه به نسبت كه بدن از اجزائي (:.Anterior or Ant) جلوئي يا قدامي -1

 .شودمي استفاده نآ بجاي( Ventral) شكمي اصطالح از شناسي

 جنين در باشند، ترنزديك بدن خلفي سطح به كرونال صفحه به نسبت كه بدن از اجزائي(: .Posterior or Post) پشتي يا خلفي  -2

 .شودمي استفاده آن بجاي( Dorsal) پشتي اصطالح از شناسي

( سر ناحيه به به عبارتي) بدن فوقاني نيمه به عرضي هصفح به نسبت كه بدن از اجزائي (:.Superior or Supبااليي ) يا فوقاني -3

  شود.مي استفاده آن بجاي (Cephalic) سري اصطالح از شناسي جنين در باشند، ترنزديك

 شناسي جنين در باشند، ترنزديك بدن تحتاني نيمه به عرضي صفحه به نسبت كه بدن از اجزائي (:.Inferior or Infپاييني ) يا تحتاني -4

 شود.مي استفاده آن بجاي (Caudal) دمي اصطالح از

 .باشند گرفته قرار مياني ساژيتال خط همان يا بدن مياني خط به نزديك ايفاصله در كه بدن از اجزائي (.Medial or Med): داخلي -5

  .گيرند قرار مياني ساژيتال خط به نسبت دورتري فاصله در كه بدن از اجزائي :(.Lateral or Lat)خارجي  -6

 .دارد كاربرد هاروده يا و معده مانند هستند خالي تو كه بدن از اعضائي مورد در :(.Exteral or Extبيروني ) -7

 .رودمي كار به بدن خالي تو احشاي جهت :(.Internal or Int)دروني   -8

 .دارد كاربرد باشند نزديكتر تپوس همان يا بدن سطح به كه اجزائي خصوص در: (.Superficial or Superfi)سطحي  -9

 .رودمي كار به باشند دورتر پوست يا بدن سطح از كه اجزائي مورد در :(Profundus or Deepعمقي ) -11
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 ريشه به نسبت نزديكتري فاصله در كه است معني بدين و داشته كاربرد هااندام مورد در بيشتر :(.Proximal or Prox)پروگزيمال  -11

 .است عضو يك يا جزء يك شروع نقطه به نسبت بودن نزديكتر منظور ديگر بعبارت. باشد اشتهد قرار اندام

 به نسبت دورتري فاصله در كه است اين معني به و رفته كار به هااندام مورد در بيشتر نيز اصطالح اين :(.Distal or Dist)ديستال  -12

 .است عضو يك يا جزء يك شروع نقطه به نسبت بودن تردور منظور ديگر بعبارت. باشد داشته قرار اندام ريشه

 مثال عنوانبه. اندشده واقع بدن سمت يك در يكديگر به نسبت كه عضو چند يا دو مورد در اصطالح اين :(Ipsilateral)لترال  ايپسي -13

 .شوندمي محسوب لترال ايپسي هم به نسبت گردند نخاع راست نيمه وارد مغز راست نيمكره از كه عصبي هايرشته

 واقع بدن سمت دو در يكديگر به نسبت كه عضو چند يا دو مورد در قبلي عكس بر اصطالح اين(: Contra lateral) كنترالترال -14

 .شوندمي محسوب كنترالترال هم به نسبت گردند نخاع چپ نيمه وارد مغز راست نيمكره از كه عصبي هايرشته مثال عنوانبه. اندشده

 
 (. Bilateral) دوطرفه ،2تصوير(. Unilateral) طرفه يك ،1تصوير -3شكل

 (.Contralateral) بدن مخالف طرف ،4تصوير(. Ipsilateral) بدن طرف همان ،3تصوير

 

 شکل اساس بر استخوان انواع

 ها بر اساس شكل: بندي استخوانتقسيم

ها متراكم و بخش باشند. قسمت محيطي اين استخوانتنه و دو انتها مي ها داراي يكاين استخوان :(Long Boneهاي دراز )استخوان -1

نازكي از سطح داخلي آنها از استخوان اسفنجي تشكيل شده است همچنين آنها داراي كانال مركزي حاوي بافت مغز استخوان هستند مانند 

 هاي ران، بازو، ساعد، ساق و انگشتان. استخوان

باشند ها كوتاه بوده و داراي كورتكس نازك و محتوي استخوان اسفنجي ميطول اين استخوان :(Short Boneهاي كوتاه )استخوان -2

 هاي مچ دست به استثناء پيزيفورم ومچ پا به استثناء كالكانئوس. مانند استخوان

وجود دارد تشكيل شده است به اين از دو ورقه استخواني متراكم و نازك كه بين آنها بافت اسفنجي  :(Flat Boneهاي پهن )استخوان -3

 هاي سقف جمجمه و كتف جناغ و دنده ها. گويند مانند استخوانها ديپلوئه هم مياستخوان

اين استخوانها داراي حفراتي هستند كه در داخل آنها هوا وجود دارد مانند استخوان  :(Pneumatic Boneهاي حفره دار )استخوان -4

 ستخوان گيجگاهي. اتموئيد و بخش ماستوئيد ا

ها، لگن و قاعده جمجمه و پاشنه ها شكل هندسي مشخصي ندارند مانند مهرهاين استخوان :(Irregular Boneهاي نامنظم )استخوان -5

 هاي صورت. و استخوان

حاظ عملكردي، ها كوچك بوده و در ضخامت وتر عضالت قرار دارند به لاين استخوان :(Sesamoid Boneهاي كنجدي )استخوان -6

ها را در برابر ساييدگي و پارگي محافظت نموده و از طرفي با تغيير دادن جهت فشارهاي وارده به تاندون استخوانهاي سزاموئيد تاندون

ن اداكتور بخشند مانند پيزيفورم، پاتال، در اندام فوقاني دو عدد استخوان سزاموئيد در تاندواثرات مكانيكي سودمندي را در مفاصل بهبود مي
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پوليسيس و فلكسور پوليسيس برويس در مفصل متاكارپوفاالنژيال شست و در اندام تحتاني دو عدد در ضخامت وتر عضله فلكسور 

 هالوسيس برويس در مفصل متاتارسوفالنژيال شست. 

استخواني است مانند تكمه  ها حاصل يكي نشدن اپي فيز با بقيه قسمتهاي: اين استخوان(Accessory Boneهاي فرعي )استخوان -7

 خلفي تالوس و يا بخش استخواني درزهاي جمجمه. 

 ( Joints) مفاصل

كنند. وجود مفاصل موجب حركت و تضمين هاي بدن از طريق ساختمانهايي به نام مفصل و يا بند به يكديگر اتصال پيدا مياستخوان

بر ساختمان به كار هرمفصل نيز بستگي دارد. مفاصل به دو گروه اصلي  گردد. نوع و دامنه حركت مفاصل عالوهاستحكام اسكلت بدن مي

 . (4)شكل  گردندمفاصل كاذب يا غيرمتحرك و مفاصل متحرك يا سينوويال تقسيم مي

 
 انواع مفاصل متحرك )سينويال( از نظر ساختماني -4شكل 

 

 ( Anatomical Terms related to Movementsاصطالحات مربوط به حركت )

گيرد مانند خم يبه معني خم كردن بوده شامل حركتي است كه به موازات سطح ساژيتال حول محور افقي انجام م(: Flexionفلكسيون ) -

 شدن مفصل آرنج و يا زانو. 

 به معني باز كردن و يا راست نمودن مفصل است.  (:Extensionاكستنسيون ) -
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 يعني دور كردن يك عضو از خط مياني بدن (:Abductionابداكسيون ) -

 يعني نزديك كردن يك عضو به خط مياني بدن (:Adductionاداكسيون ) -

باشد: گيرد. اين حركت خود به دو صورت ميچرخش يك عضو بدن كه حول محور عمودي بدن صورت مي (:Rotationروتاسيون ) -

گيرد. چرخش خارجي به دنبال انجام اين حركت سطح قدامي عضو به سمت داخل بدن قرار مي (:Medial Rotationچرخش داخلي )

(Lateral Rotation :)(. 5 گيرد )شكله سمت خارج بدن قرار ميبه دنبال انجام اين حركت سطح قدامي عضو ب 

 

 
 انواع حركات و اصطالحات آناتوميك مربوط به آنها -5شكل 

 

 Bones استخوان ها

نامنظم و كنجدي  پهن، كوتاه، قطعه استخوان تشكيل شده است كه اين استخوان ها از نظر شكل به پنج دسته دراز، 216اسكلت انسان از 

( و اسكلت ضمائم Axial Skeletonاسكلت محوري) ان از دو قسمت اصلي تشكيل شده است كه عبارتند از:اسكلت انس تقسيم مي شوند.

(Appendicular skeleton)  (.6)شكل 
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 استخوان بندي بدن -6شكل 

 اسکلت محوری

جمجمه  دنده ها، جناغ سينه، ستون مهره اي، اسكلت محوري از استخوان هايي تشكيل شده كه محور اصلي بدن را مي سازند و عبارتند از:

 و استخوان المي.

 (Vertebral Column) ستون مهره ای

دنده ها و احشاء قفسه سينه  سر بر روي انتهاي فوقاني اين ستون قرار دارد. (.6 )شكل ستون مهره اي در حقيقت ستون مركزي بدن است

تنه را تحمل كرده و به استخوان هاي لگن  وزن سر و افظت كرده،ستون مهره اي از نخاع مح و شكم در جلوي اين ستون قرار گرفته اند.

زيرا قطعه قطعه بوده و از استخوان هاي نامنظمي به نام  ،اين ستون يك ساختمان قابل انعطاف است خاصره و اندام تحتاني منتقل مي كند.

 (Intervertebral discs) هاي بين مهره اي(،مفاصل بين مهره ها و صفحاتي از جنس غضروف فيبرو به نام ديسك Vertebra) مهره

طول  ديسك هاي بين مهره اي  سانتي متر است. 61سانتي متر و در زنان  71طول ستون مهره اي در مردان تقريبا  تشكيل مي شود.

 (.7)شكل  ستون مهره اي را تشكيل مي دهند
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 ستون مهره ها در نماهاي قدامي، لترال و خلفي -7شكل 

 مهره ها در گروه هاي زير دسته بندي مي شوند:

 عدد 7 (Cervical) مهره هاي گردني

 عدد 12 (Thoracic) مهره هاي سينه اي

 عدد 5 (Lumbar) مهره هاي كمري

 عدد كه به يكديگر جوش خورده و ساكروم را ايجاد كرده اند. 5(Sacral) مهره هاي خاجي

 كه به يكديگر جوش خورده و دنبالچه را ايجاد كرده اند. عدد 4 (Coccygeal) مهره هاي دنبالچه اي
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وجود دارند كه اعصاب نخاعي از طريق آنها نخاع  (Intervertebral foramina) در بين مهره ها فضاهايي به نام سوراخ هاي بين مهره اي

 در قسمت هاي مختلف بدن پخش مي شوند. را ترك كرده،

ناحيه سينه اي به سمت جلو  ناحيه گردني به سمت جلو تحدب دارد، چهار انحنا به چشم مي خورد. در بررسي ستون مهره اي از نيم رخ،

اگر تحدب ناحيه كمري به سمت جلو  (.8 )شكل ناحيه كمري به سمت جلو تحدب دارد و ناحيه خاجي به سمت جلو تقعر دارد تقعر دارد،

 ايجاد مي شود. (Kyphosis) كايفوز ر ناحيه سينه اي به سمت جلو افزايش يابد،ايجاد مي شود و اگر تقع (Lordosis) لوردوز افزايش يابد،

 (.8 )شكل مي گويند (Scoliosis) را اسكوليوز انحراف ستون مهره اي به يك طرف )راست يا چپ(

 
 غير نرمال ستون مهره ايانواع انحناهاي نرمال و  -8شكل 

 

ي ناحيه كمري را افزايش داده و مركز ثقلشان را حفظ فزنان تمايل دارند كه تقعر خل وزن جنين،با افزايش اندازه و  در ماه هاي آخر بارداري،

به عالوه ستون مهره  موجب كوتاه شدن قد مي شود. در سنين پيري ديسك هاي بين مهره اي آتروفي شده، )لوردوز فيزيولوژيك(. كنند

 و خم مي شود.اي يك تحدب خلفي ممتد را نشان مي دهد كه شخص به طرف جل

 خصوصیات عمومی يک مهره 

يك مهره  (.9 )شكل اما همه آنها داراي يك طرح مشابه هستند كه در آن قرار دارند متفاوت مي باشند،اگرچه مهره ها برحسب ناحيه اي 

 (Vertebral foramen) اين ساختمان فضايي به نام سوراخ مهره اي نمونه داراي يك تنه گرد در جلو و يك قوس مهره اي در عقب است.

استوانه اي  )پايه( هر قوس مهره اي داراي يك جفت پديكل را احاطه مي كنند كه از درون آن نخاع و پوشش هايش عبور مي نمايند.

پهن دارد كه قوس مهره اي را در  (Lamina) شكل است كه قسمت هاي جانبي قوس را تشكيل مي دهند و همچنين يك جفت تيغه

 (.9 )شكل ه مفصليدزائده عرضي و چهار زائ دو يك زائده خاري، قوس مهره اي داراي هفت زائده است: ند.عقب كامل مي كن

زوائد عرضي از محل اتصال الميناها به پديكل ها  زائده خاري يا خارمهره از به هم پيوستن دو المينا به وجود مي آيد و متوجه عقب است.

 اهرم را ايفا مي كنند و اتصاالتي از رباط ها و عضالت دريافت و عرضي هر دو نقش  زوائد خاري به طرف خارج كشيده مي شوند.

 مي نمايند.
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 اجزاء تشكيل دهنده يك مهره تيپيك -9شكل 

 

ها اين زوائد در محل اتصال تيغه ها به پايه  زوائد مفصلي به طور عمودي قرار مي گيرند و شامل دو زائده فوقاني و دو زائده تحتاني هستند.

با زوائد مفصلي تحتاني  زوائد مفصلي فوقاني يك قوس مهره اي، قرار دارند و سطوح مفصلي آنها توسط غضروف شفاف پوشيده مي شود.

 قوس بااليي مفصل شده و مفصل سينوويال را ايجاد مي كنند.

 (Sup. And Inf. Vertebral notches) تانيبريدگي هايي به نام بريدگي مهره اي فوقاني و تح در لبه هاي فوقاني و تحتاني پديكل ها،

اين سوراخ ها محل عبور  بريدگي فوقاني يك مهره و بريدگي تحتاني مهره بااليي با هم سوراخ بين مهره اي را ايجاد مي كنند. قرار دارند.

 (.9 )شكل و عروق خوني هستنداعصاب نخاعي 

 

 بخش گردنی ستون مهره ای 

 يك مهره گردني تيپيك داراي خصوصيات زير است مهره تشكيل مي شود. 7مت جلو تحدب داشته و از بخش گردني ستون مهره اي به س

براي عبور شريان و وريدهاي مهره اي  (Foramen transversarium) هر زائده عرضي داراي سوراخي به نام سوراخ عرضي (.11 )شكل

بزرگ و  سوراخ مهره اي، رضي آن بيشتر از قطر قدامي خلفي است.تنه كوچك است و قطر ع زوائد خاري كوچك و دو شاخه اند. است.

رويه هاي  زوائد مفصلي فوقاني داراي رويه هاي مفصلي كوچك و مسطح مي باشند كه متوجه عقب و باال هستند. مثلثي شكل است.

اولين مهره گردني يا  ر معمول هستند.دوم و هفتم گردني غي مهره هاي اول، مفصلي زوائد مفصلي تحتاني متوجه پايين و جلو مي باشند.

اين مهره صرفا يك حلقه استخواني است كه شامل قوس هاي قدامي و خلفي و دو توده  (.11)شكل  اطلس فاقد تنه و زائده خاري است

  طرفي مي باشد.



13 

 

 
 (C2( و آكسيس )C1( و مهره اطلس )C3-C7نماي يك مهره گردني تيپيك ) -11شكل 

 

مفصل  اين استخوان در باال با كنديل هاي اكسي پيتال مفصل شده، ي سطوح مفصلي فوقاني و تحتاني است.داراهر توده طرفي 

در پايين با آكسيس مفصل مي شود و مفصل اطلنتوآكسيال  اطلنتواكسي پيتال را ايجاد مي كند كه در خم و راست كردن سر شركت دارند.

 ايجاد مي شود. را ايجاد مي كند كه حركت چرخشي سر در اين مفصل

( يا دندانه آكسيس است كه Odontoid Process) ادونتوئيد دنس يا مانند به نام زائدهدومين مهره گردني يا آكسيس داراي يك زائده ميخ 

 (.11)شكل  با اطلس مفصل مي شود از سطح فوقاني تنه به طرف باال برآمده شده،

 به علت دارا بودن درازترين زائده خاري به اين نام خوانده مي شود. (،Vertebral Prominance) هفتمين مهره گردني يا برآمدگي مهره اي

 از آن شريان مهره اي عبور نمي كند.اما سوراخ عرضي كوچكي دارد و زائده عرضي آن بزرگ بوده  زائده خاري آن دو شاخه نيست.

 بخش سینه ای ستون مهره ای

مهره هاي سينه  مهره و ديسك هاي بين مهره اي آنها تشكيل مي شود. 12عر بوده و از قسمت توراسيك ستون مهره اي به سمت جلو مق

 (:11)شكل  اي داراي خصوصيات زير مي باشند
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، اندازه تنه آنها متوسط بوده و به شكل قلب است. سوراخ مهره اي نسبتا كوچك و گرد است، زوائد خاري آنها بلند و متمايل به پايين هستند

مهره ها رويه هاي مفصلي براي سر دنده ها وجود دارند و در روي زوائد عرضي، رويه هاي مفصلي براي مفصل شدن با  در طرفين تنه

رويه هاي مفصلي زوائد  فاقد اين سطوح بر روي زوائد عرضي مي باشند(.  T12و T11)مهره هاي  تكمه هاي دنده اي ديده مي شود

ويه هاي مفصلي زوائد مفصلي تحتاني متوجه جلو و داخل هستند. زوائد مفصلي تحتاني فوقاني متوجه عقب و خارج است در حاليكه ر

 دوازدهمين مهره مانند مهره هاي كمري متوجه خارج است.

 

 
 مهره هاي سينه اي -11شكل 

 بخش كمری ستون مهره ای

يك مهره كمري  نها تشكيل مي شود.مهره و ديسك هاي بين مهره اي آ 5بخش كمري ستون مهره اي به طرف جلو محدب بوده و از 

 (:12)شكل  تيپيك داراي خصوصيات زير مي باشد
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تنه هر مهره كمري بزرگ و كليوي شكل است. پديكل ها قوسي بوده و به عقب كشيده شده اند. الميناها ضخيم هستند و سوراخ هاي 

اه، پهن و چهارگوش بوده و به سمت عقب كشيده شده اند. مهره اي مثلثي شكل مي باشند. زوائد عرضي دراز و باريكند. زوائد خاري كوت

مهره هاي كمري  (.12)شكل  سطوح مفصلي زوائد مفصلي فوقاني متوجه داخل سطوح مفصلي زوائد مفصلي تحتاني متوجه خارج هستند

ومبوساكرال با قاعده استخوان فاقد رويه مفصلي براي دنده ها و فاقد سوراخ هاي زوائد عرضي مي باشند. پنجمين مهره كمري در مفصل ل

ديسك هاي بين مهره اي در ناحيه كمري ضخيم تر از ساير نواحي ستون مهره اي بوده، گوه اي شكل اند و  ساكروم مفصل مي شود.

 مي باشند. )لوردوز طبيعي( مسئول تحدب رو به جلوي ستون مهره اي در ناحيه كمري

 

 
 مهره هاي كمري )لومبار( -12شكل 

 ساكروم )خاجی( استخوان

مهره ابتدايي كه به يكديگر جوش خورده و استخوان گوه اي شكل به نام  5بخش ساكرال ستون مهره اي به سمت جلو تقعر داشته و از 

ده استخوان با پنجمين مهره كمري مفصل مي شود و راس آن با استخوان علبه فوقاني يا قا تشكيل شده است. ساكروم را ايجاد مي كنند،

 لچه مفصل مي شود.دنبا
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 لبه. (13)شكل  مفصل شده و مفاصل ساكروايلياك را ايجاد مي كند (Hip) يا هيپ (innominate) ساكروم در خارج با دو استخوان بي نام

 اغه()دم پرومونتوريوم به طرف جلو برجسته شده و قدامي و فوقاني اولين مهره خاجي كه در كنار خلفي دهانه فوقاني لگن قرار مي گيرد،

سوراخ هاي  اين محل يك نشانه مهم در مامائي است كه در اندازه گيري ابعاد لگن مورد استفاده قرار مي گيرد. ساكروم ناميده مي شود.

در خط وسط به هم  الميناهاي پنجمين مهره ساكرال و گاهي چهارمين مهره، در تشكيل كانال ساكرال شركت مي كنند. مهره اي موجود،

سطوح قدامي و خلفي ساكروم داراي چهار سوراخ در هر طرف است كه محل عبور شاخه هاي  توس ساكرال را ايجاد مي كنند.نرسيده و هيا

 .(13)شكل  قدامي و خلفي چهار عصب ساكرال فوقاني هستند

 استخوان دنبالچه 

قاعده آن با انتهاي تحتاني ساكروم  د.مهره به وجود مي آي 4استخوان منفرد و سه گوشي است كه از جوش خوردن  ه،چاستخوان دنبال

 اولين مهره دنبالچه اي معموال به شكل ناقص به دومين مهره جوش مي خورد. .(13)شكل  مفصل مي شود

 
 ي دنبالچه، خلفي و طرفي ساكروم و نماي قدامنماي قدامي -13شكل 

 (Thorax) قفسه سینه

و غضروفي كه توسط استرنوم، غضروف هاي دنده اي، دنده ها و تنه مهره هاي  توراكس يا قفسه سينه، قفسه اي است با جدار استخواني

قفسه سينه به شكل مخروطي است كه ورودي تنگ آن در باال و خروجي وسيع آن در پايين قرار  (.14)شكل سينه اي ساخته شده است

اظت از احشاء سينه اي مخصوصا قلب و ريه ها و دارد. اين قفسه از جلو به عقب پهن شده است و عمل آن شركت در حركات تنفسي و حف

 احشاء شكمي فوقاني يعني كبد، طحال و معده مي باشد.

 (Sternum) استخوان جناغ

تنه ، ( Manubrium) دستهقسمت  3استخواني است تخت و باريك كه در خط مياني جدار قدامي توراكس قرار دارد و به  استرنوم يا جناغ،

(Body)  يد يا خنجريزائده گزيفوئو (Xiphoid process) (.14)شكل تقسيم مي شود 

اولين غضروف هاي دنده اي و قسمت فوقاني دومين  مثلثي شكل استرنوم است كه با استخوان هاي ترقوه،قسمت فوقاني  مانوبريوم:

اغي يا بريدگي ژوگوالر وجود فوقاني مانوبريوم يك فرورفتگي به نام بريدگي فوق جن لبهدر  غضروف دنده اي هر طرف مفصل مي شود.

 (.14)شكل دارد
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 نماي قدامي و خلفي توراكس -14شكل 

تنه استرنوم در باال توسط يك مفصل غضروفي به نام مفصل مانوبريواسترنال با مانوبريوم و در پايين در مفصل گزيفواسترنال يا زائده  تنه:

ل شدن با قسمت تحتاني دومين غضروف دنده اي و غضروف دنده اي گزيفوئيد مفصل مي شود. در هر طرف بريدگي هايي براي مفص

 (.14)شكل سوم تا هفتم وجود دارد
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پايين ترين و كوچك ترين قسمت استرنوم مي باشد. اين زائده صفحه اي از جنس غضروف شفاف است كه  زائده گزيفوئيد زائده خنجري:

ي كند و اگرچه به اين زلئده هيچ دنده يا غضروف دنده اي متصل نمي شود اما در بالغين از انتهاي پروگزيمال شروع به استخواني شدن م

 محل اتصال بعضي از عضالت جدار قدامي شكم است.

كه از مفصل شدن مانوبريوم و تنه استرنوم ايجاد مي شود به وسيله برآمدگي عرضي سطح قدامي استرنوم قابل  )لوئيس( زاويه استرنال

عرضي هم سطح با دومين غضروف دنده اي است. بنابراين در معاينات باليني براي شمارش غضروف هاي تشخيص است. اين برآمدگي 

زاويه استرنال در مقابل ديسك بين مهره هاي چهارم و پنجم سينه اي قرار دارد. مفصل  دنده اي و دنده ها از اين نقطه شروع مي كنند.

 رار مي گيرد.گزيفواسترنال در مقابل تنه نهمين مهره سينه اي ق

 (Ribs) دنده ها

دنده ها در عقب به مهره هاي . دوازده جفت دنده وجود دارد كه اكثر آنها از ستون مهره اي در عقب تا ناحيه استرنوم در جلو كشيده شده اند

 ه هاي حقيقي(.)دند هفت جفت دنده فوقاني در جلو توسط غضروف هاي دنده اي به استرنوم متصل مي شوند. سينه اي متصل مي شوند

در جلو توسط غضروف دنده اي هفتم به استرنوم متصل مي شوند و به آنها دنده هاي كاذب مي گويند. دنده هاي  11و  9، 8دنده هاي 

 (.14)شكل ناميده مي شوند (Floating ribs) يازدهم و دوازدهم فاقد اتصال قدامي بوده و دنده هاي آزاد يا مواج

تخت و تاب خورده است كه كنار فوقاني آن صاف و گرد و كنار تحتانيش باريك است.كنار تحتاني آن  ي دراز،استخوان يك دنده تيپيك،

هر  .(15 )شكل را مي سازد كه محل قرارگيري عروق و اعصاب بين دنده اي است (Costal groove) فرورفتگي داشته و ناودان دنده اي

سر داراي دو رويه مفصلي است كه با تنه مهره هم شماره و تنه مهره باالتر مفصل مي  زاويه و تنه است. تكمه، گردن، دنده داراي سر،

گردن بخش باريكي است كه بين سر  تكمه داراي يك رويه مفصلي براي مفصل شدن با زائده عرضي مهره هم شماره خود مي باشد. شود.

تنه هر دنده به غضروف دنده اي  يه اي تيز به جلو خم مي شود.محلي است كه در آنجا دنده با زاو (Angle) زاويه و تكمه قرار دارد.

 .(15 )شكل مربوطه متصل مي شود

 

 بخش هاي مختلف يك دنده تيپيك )چپ( و مفاصل دنده با مهره )راست(  -15شكل 
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 غضروف های دنده ای

را  11و 9و 8لبه خارجي استرنوم و دنده هاي غضروف هاي دنده اي، صفحاتي از جنس غضروف هيالين هستند كه هفت دنده فوقاني را به 

از اتصال غضروف هاي دنده  به عضالت شكم ختم مي شوند.12و  11به غضروف دنده اي باالتر متصل مي كنند. غضروف هاي دنده اي 

 (.14 )شكل به وجود مي آيد (Costal margin) به غضروف دنده هفتم، لبه دنده اي 11و 9 و 8اي 

 

 (Skull) جمجمه

 قطعه استخوان تشكيل شده است و مي توان آن را به دو بخش تقسيم نمود: 22مجمه از ج

 (Facial skeleton) استخوان هاي صورت -2(                            Cranium) كاسه سر

 كاسه سر يا كرانیوم

وان تشكيل شده است كه چهار استخوان به استخ 8اين بخش از  كاسه سر يا كرانيوم بخشي از جمجمه است كه مغز را در برمي گيرد.

و پس سري  )اسفنوئيد( پروانه اي ،)اتموئيد( پرويزني ،)فرونتال( استخوان هاي پيشاني صورت فرد و دو استخوان به صورت زوج مي باشند.

 زوج مي باشند. )پاريتال( و آهيانه )تمپورال( فرد هستند و استخوان هاي گيجگاهي)اكسي پيتال( 

 های صورتاستخوان 

 قطعه استخوان در تشكيل اسكلت صورت شركت مي كنند كه شش استخوان به صورت زوج و دو استخوان به صورت فرد مي باشند. 14

و شاخك  )الكريمال( اشكي ،)نازال( بيني ،)زايگوما( گونه اي ،)پاالتين( كامي ،فوقاني )ماگزيال(فك  استخوان هاي زوج صورت عبارتند از:

 .)ومر( و استخوان تيغه بيني تحتاني )منديبول(فك   استخوان هاي فرد صورت عبارتند از: بيني.هاي تحتاني 

 استخوان های جمجمه به صورت مجزا:

شود. صفحه عمودي ان در ناحيه پيشاني قرار گرفته و  از يك صفحه عمودي و يك صفحه افقي تشكيل مي (:Frontal) استخوان پيشاني

شكل به نام بريدگي پرويزني ديده  Uسازد. در بخش افقي اين استخوان يك بريدگي سقف كاسه چشم را مي صفحه افقي ان قسمت اعظم

 .(16گردد )شكل  شود كه توسط استخوان پرويزني اشغال ميي م

 
 نماي قدامي و تحتاني استخوان پيشاني )فرونتال( -16شكل 

 

عمودي و دو توده طرفي تشيل شده است. صفحه افقي سوراخ سوراخ يك صفحه  ،از يك صفحه افقي :(Ethmoid) استخوان پرويزني

بيني شركت مي نمايد. هر يك از توده  مياني گويند. صفحه عمودي استخوان پرويزني در تشكيل تيغه است و به ان صفحه غربالي مي

سه چشم و سطح داخلي انها تشكيل تشكيل جدار داخلي كا باشند كه سطح خارجي انها در هاي طرفي )البيرنت ها( داراي شش سطح مي
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كند. بر روي سطح داخلي هريك از توده هاي طرفي دو تيغه استخواني خميده به نام شاخك هاي  جدار خارجي حفره بيني شركت مي

 .(17شود )شكل  فوقاني و مياني ديده مي

 

 
 نماهاي آنتريور، پوستريور، سوپريور و لترال از استخوان اتموئيد -17شكل 

 

 ،ك تنهيبه شكل پروانه يا شب پره اي است كه روي دو پاي خود ايستاده است. اين استخوان داراي  (:Sphenoid) استخوان پروانه اي

باشد. بر روي سطح فوقاني تنه حفره  مي (Pterygoid processك جفت زائده رجلي )يك جفت بال كوچك و ي ،يك جفت بال بزرگ

شود كه جايگاه غده هيپوفيز است. در ضخامت تنه سينوس هاي اسفنوئيد قرار دارند. بر  ديده مي Sella trucicaعميقي به نام زين تركي 

براي عبور عصب فك باال  forman rotundumاز: سوراخ گرد  شود كه از جلو به عقب عبارتند بال بزرك سه سوراخ ديده مي روي هر

 .(18دل مننژيال )شكل ييان مربراي عبور ش forman spinosumي براي عصب فك پايين و سوراخ خاري ضسوراخ بي
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 نماي قدامي )باال( و نماي خلفي )پايين( استخوان اسفنوئيد -18شكل 

 

يك بخش قاعده اي و دو بخش طرفي يا  ،خميده است كه داراي يك بخش صدف و نپه استخواني (:Occipital) استخوان پس سري

را احاطه كرده اند كه محل ارتباط حفره جمجمه و مجراي  foraman magnumبخش سوراخ بزرگي به نام  كنديالر مي باشد. اين چهار

 .(19شوند )شكل  ن مهره گردن اطلس مفصل ميستون مهره اي است. در سطح تحتاني بخش هاي طرفي  دو كنديل وجود ارد كه با اولي

از استخوان هاي زوج كاسه سر است كه تقريبا چهارگوش مي باشند. اين استخوان داراي يك سطح  (:Parietalهيانه اي )آاستخوان 

 .(22)شكل  كنند خارجي محدب و يك سطح داخلي مقعر است و در تشكيل سقف جمجمه شركت مي

 
 دروني استخوان پس سري )اكسي پيتال( نماي بيروني و -19شكل 
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بخش  -از استخوان هاي زوج كاسه سر است و داراي چهار بخش مي باشد كه عبارتند از : بخش صدف (:Temporalاستخوان گيجگاهي )

ي ان در سطح خارج بخش خاره اي پستاني و زائده نيزه اي. بخش صدف ورقه نازكي است كه به صورت عمودي قرار گرفته و -صماخي

 (. بخش صماخي ورقه اي است كه در تشكيل جدار قدامي و كف مجراي گوش خارجي شركت مي21شود )شكل  زائده گونه اي ديده مي

 .(26)شكل  كند. بخش خاره اي پستاني وسيع ترين بخش استخوان است كه قسمت خاره ان هرمي شكل است و در كف جمجمه قرار دارد

به شكل يك بر امدگي در  mastoidمت اين قسمت از استخوان گيجگاهي قرار دارند. قسمت پستاني گوش مياني و گوش داخلي در ضخا

ضخامت ان حفراتي به نام سلول هاي هوايي ماستوئيد قرار دارند. چهارمين بخش از  رعقب و پايين سوراخ گوش قرار گرفته است و د

 .(21)شكل  و جلو كشيده شده استاستخوان گيجگاهي زائده نيزه اي نام دارد كه به طرف پايين 

 
 نماي برون سري و درون سري استخوان تمپورال -21شكل 

 

دهند. هر استخوان فك باال داراي يك تنه و چهار  دو استخوان فك باال باهم ارواره فوقاني را تشكيل مي (:Maxillaاستخوان فك باال )

 –خلفي -ائده الوئالر و زائده كامي. تنه استخوان داراي چهار سطح قدامي ز – اي نهگو زائده –زائده مي باشد كه عبارتند از: زائده پيشاني 

 استخوان. است پارانازال سينوس بزرگترين كه دارد قرار ماگزيالري سينوس ان ضخامت در و باشد مي( اوربيتال) فوقاني و( نازال) داخلي

 .(21 )شكل كند شركت مي دهان فسق و بيني حفره خارجي جدار – چشم كاسه كف تشكيل در باال فك

است يعني يك صفحه عمودي و يك صفحه افقي دارد. صفحه افقي ان با صفحه افقي استخوان  L به شكل (:Palatine) استخوان كامي

 (.24)شكل  دهد زيال كام سخت را تشكيل ميطرف مقابل و زوائد كامي استخوان هاي ماگ

برامدگي گونه را در طرفين صورت به وجود مي اورند و در تشكيل جدار و كف كاسه چشم نيز اين دو استخوان  (:(Zygoma استخوان گونه

 استخوان اشكي .(21 )شكلسازند  ر گوش هستند كه پل بيني را ميا(: دو استخوان چهNasalاستخوان بيني ) .(21 )شكل  شركت دارند

(Lacrimalاستخواني چهار گوش است كه در جدار داخلي كاسه چشم: ) (22 )شكل  قرار دارد. 

تنه استخوان به شكل نعل  باشد. يكي از استخوان هاي فرد صورت است كه داراي يك تنه و شاخ مي (:Mandible) استخوان فك پايين

 دارد وجود مايلوهاپوئيد خط نام به مايلي خط –اسبي است كه داراي يك سطح خارجي و يك سطح داخلي است. بر روي سطح داخلي تنه 

جايگاه دنداني يا الوئل است و در سطح خارجي تنه سوراخي به نام  16محل اتصال عضله اي به همين نام مي باشد. كنار فوقاني تنه  كه كه

شود. شاخ هاي منديبل دو تيغه استخواني عمودي هستند كه بر روي سطح داخلي انها سوراخ منديبوالر براي عبور  سوراخ چانه اي ديده مي

الر تحتاني وجود دارد و در والر تحتاني وجود دارد و در سطح داخلي انها سوراخ منديبوالر براي عبور عروق و عصب الوئووئعروق و عصب ال

سازد و يك زائده منقاري كه جلوتر  را مي شود و تنها مفصل متحرك جمجمه )مفصل گيجگاهي فكي( كنار فوقاني انها دو زائده ديده مي

 .(22و  21) شكل هاي  به ان مي چسبدقرار دارد و عضله گيجگاهي 
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كند )شكل  يكي از استخوان هاي فرد صورت است كه چهار گوش بوده و در تشكيل تيغه بيني شركت مي (:Vomer) استخوان تيغه بيني

 .(24و  21هاي 

 جمجمه  به طور كلی:

-مفصل گيجگاهي تنها مفصل متحرك جمجمه، .به يكديگر متصل شده اند (Suture) استخوان هاي جمجمه در مفاصل ثابتي به نام درز

 جمجمه را مي توان از شش طرف مورد بررسي قرار داد و پس از برداشتن سقف آن به مطالعه داخلش پرداخت. نماي كلي، در فكي است.

 
 نماي قدامي جمجمه -21شكل 

حفره بيني و حفره  دو حفره كاسه چشم، شوند. ديده ميفك باال و فك پايين  گونه، بيني، استخوان هاي پيشاني، در اين نما، نمای قدامی:

( و بخش عمودي استخوان پرويزني Vomer) تيغه استخواني بيني كه از استخوان تيغه بيني در حفره بيني، دهان نيز مشاهده مي شوند.

ت كه راس آن متوجه هر يك از حفرات كاسه چشم به شكل هرمي اس شده است و همچنين شاخك هاي بيني ديده مي شوند. تشكيل

كف حفره استخوان كاسه  سقف اين حفره از بخش افقي استخوان پيشاني و بال كوچك استخوان پروانه اي تشكيل شده است. عقب است.

اين حفره قرار دارد كه از آن عصب بينايي و شريان مجراي بينايي در راس  چشم از استخوان هاي فك باال و گونه تشكيل مي شود.

شكاف هاي كاسه چشمي فوقاني و تحتاني نيز محل عبور عروق و اعصاب هستند و كاسه چشم را با حفره كرانيال  مي كنند. چشمي عبور

 (.21)شكل  مياني و ناحيه تحت گيجگاهي مرتبط مي كنند

 انه اي ديده مي شوند.گيجگاهي و قسمتي از بال بزرگ استخوان پرو پس سري، آهيانه، استخوان هاي پيشاني، در اين نما، نمای خارجی:

مجراي گوش خارجي بر روي استخوان  گونه و بيني نيز تا حدودي مشخص هستند. فك باال، استخوان هاي فك پايين، عالوه بر اينها،

گيجگاهي و بال بزرگ  آهيانه، محل اتصال استخوان پيشاني، قوس گونه نيز در اين نما ديده مي شود. گيجگاهي قابل مشاهده است.

 (.22)شكل  يف استعمي گويند و اين نقطه بسيار ض (Pterion) است كه به آن پتريون Hئيد به شكل اسفنو
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 نماي خارجي )لترال( جمجمه -22شكل 

 
 نماي فوقاني جمجمه  -23شكل 

خوان آهيانه را درز در اين نما، دو استخوان آهيانه، استخوان پيشاني و استخوان پس سري ديده مي شوند. درز بين دو است نمای فوقانی:

و درز بين استخوان پس سري و استخوان هاي  (Coronal) درز بين استخوان پيشاني و استخوان آهيانه را درز كرونال (،Sagittal) ساژيتال

ل و مح (Bregma) برگما به ناحيهمحل تقاطع درزهاي ساژيتال و كرونال همچنين مي گويند.  (Lambdoid) آهيانه را درز المبدوئيد

 (.23)شكل معروفند  (Lambda) المبدابه تقاطع درزهاي ساژيتال و المبدوئيد 

شوند. اگر استخوان فك  در اين نما استخوان هاي فك پايين فك باال كامي پروانه اي گيجگاهي و پس سري ديده مي نمای تحتانی:

 اي افقي استخوان هاي كامي تشكيل شده است ديده ميپايين را برداريم كام سخت كه از زوايد كامي استخوان هاي ماگزيال و قسمت ه
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شوند كه اين دو سوراخ توسط توسط لبه خلفي استخوان تيغه بيني از  شود. در باالي لبه خلفي كام سخت سوراخ هاي خلفي بيني ديده مي

 يكديگر جدا شده اند. در خارج سوراخ هاي خلفي بيني زوايد رجلي استخوان پروانه اي قرار دارند. 

شوند. حفره منديبوالر بر روي  نيز در اين سطح ديده مي سوراخ هاي بيضي و خاري كه بر روي بال بزرگ استخوان گيجگاهي قرار دارند

وم بر روي استخوان نگشود. فورامن م يك از استخوان هاي گيجگاهي قرار دارد و با كنديل استخوان منديبل مفصل مي سطح تحتاني هر

شوند و در اين نما سوراخ  و در طرفين ان كنديل هاي پس سري قرار دارند كه با اولين مهره گردن مفصل ميشود  پس سري ديده مي

 .(24 )شكل شوند استيلوماستوئيد و همچنين مجراي كاروتيد و مجراي زير زباني نيز ديده مي )لسروم(، پاره ،هاي ژوگوالر

 
 نماي تحتاني جمجمه -24شكل 
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 جمهنماي خلفي جم -25شكل 

 

 درز شوند. در اين نما استخوان هاي اهيانه استخوان پس سري و قسمت هاي ماستوئيد استخوان هاي گيجگاهي ديده مي نمای خلفی:

 .(25شكل ) المبدوئيد و نقطه المبدا نيز در اين نما قابل مشاهده هستند

  

خل جمجمه پرداخت. قسمت درون سري قاعده توان به بررسي دا پس از برداشتن سقف جمجمه مي ه:منمای فوقانی قاعده جمج

شود. حفره كرانيال قدامي توسط بال كوچك اسفنوئيد از حفره  مياني و خلفي تقسيم مي ،جمجمه بطور قراردادي به سه حفره كرانيال قدامي

 گردد. جدا ميشود. حفره كرانيال مياني توسط بخش خاره استخوان گيجگاهي از حفره كرانيال خلفي  كرانيال مياني جدا مي

دهد. قسمت هاي خارجي حفره كرانيال مياني لوب هاي  مي يحفره كرانيال قدامي لوب هاي پيشاني نيمكرات مغزي را در خود جا

دهد و حفره كرانيال خلفي كه بسيار عميق است قسمت هايي از مغز خلفي به نام مخچه پل و  نيمكرات گيجگاهي مخ را در خود جاي مي

شود. در حفره  صاب مغزي و عروق خوني ديده ميعدر حفرات كرانيال سوراخ هايي براي عبور ا دهد. خود جاي مي ربصل النخاع را د

 .(26شود كه محل اتصال بصل النخاع و نخاع به يكديگر است )شكل  كرانيال خلفي فورامن منگوم ديده مي

 

 جمجمه نوزاد:

شود كه در  ديگر مفصل نشده اند و بين انها نوارهايي از بافت همبندي ديده ميدر هنگام تولد استخوان هاي جمجمه به طور كامل به يك

گويند . فونتانل قدامي لوزي شكل است و بين  بعضي محل ها اين نوار هاي همبندي وسيع تر هستند و به اين مناطق مالج يا فونتانل مي

معموال در اواخر سال اول زندگي  خلفي شود . فونتانل ماهگي بسته مي 18فونتانل در اين دو استخوان اهيانه و استخوان پيشاني قرار دارند. 

 (.27)شكل  شود بسته مي
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 نماي فوقاني كف جمجمه -26شكل 

 
 جمجمه نوزاد نماي لترال )باال( و نماي فوقاني )پايين( -27شكل 
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روز يك سانتي متر مكعب به حجم ان  زندگي هر سانتي متر مكعب مي باشد كه در طول سال اول 351ظرفيت جمجمه در نوزادان تقريبا 

 رسد. شود و تقريبا در سن هفت سالگي جمجمه به حجم نهايي خود مي افزوده مي

 استخوان المی:

شود. اين  استخواني منفرد است كه در خط مياني گردن در زير مندبيل و باالي حنجره قرار دارد و با هيچ استخوان ديگري مفصل نمي

 ل بوده داراي يك تنه در جلو دو شاخ بزرگ و دو شاخ كوچك است.شك  Uاستخوان

 اسکلت ضمائم: 

استخوان  اسكلت ضمائم شامل استخوان هاي اندام هاي فوقاني و تحتاني است كه همچون ضمائمي به اسكلت محوري متصل شده اند.

 ند شانه اي بازو ساعد و دست.هاي اندام فوقاني: استخوان هاي اندام فوقاني عبارتند ار : استخوان هاي كمرب

 استخوان های كمربند شانه ای:       

است كه در مفصل اكروميوكالويكوالر مفصل  استخوان هاي كمربند شانه اي شامل استخوان ترقوه )كالويكل( و استخوان كتف )اسكاپوال(

  (.28)شكل  شود كوالر با استخوان جناغ مفصل ميكمربند شانه اي مفصلي با ستون مهره اي ندارد ولي در مفصل استرنوكالوي شود. مي

گيرد.  ور افقي قرار ميط( كه به 28كالويكل يا استخوان ترقوه استخواني دراز و باريك و شكل است )شكل  (:Clavicleاستخوان ترقوه )

كالويكل مانند . شود سكاپوال مفصل مياين استخوان در داخل با استرنوم و اولين غضروف دنده اي و در خارج با زائده اكروميون استخوان ا

 دارد. اين استخوان نيروهاي وارده به اندام فوقاني را به اسكلت محوري انتقال مي كند كه اندام فوقاني را از تنه دور نگه مي بستي عمل مي

داخلي ان به سمت  3/2د . دهد و همچنين محل اتصال عضالت مي باشد. استخوان كالويكل در تمام طولش درست در زير پوست قرار دار

 خارجي ان به سمت جلو مقعر است. 3/1جلو محدب و 

 
 استخوان كالوبكول )ترقوه( -28شكل  

كه روي سطح خلفي ان خار اسكاپوال به طرف  اسكاپوال يا استخوان كتف استخواني پهن و مثلثي شكل است :(Scapula)استخوان كتف

پوال به طرف باال اراكوئيد كه از كنار فوقاني اسكوزائده ك .دهد ازاد است و اكروميون را تشكيل ميعقب امتداد مي يابد. انتهاي خارجي خار 

باشد. در سمت داخل قاعده زائده كوراكوئيد بريدگي سوپرا اسكاپوالر قرار دارد. سطح  ط ها ميرباو جلو كشيده شده محل اتصال عضالت و 

دهد. سطح خلفي اسكاپوال توسط خار به دو حفره فوق خاري  ب اسكاپوالر را تشكيل ميقدامي اسكاپوالر مقعر است و حفره كم عمق سا

 (.29)شكل  شود )سوپرااسپيناتوس( در باال و تحت خاري )اينفرااسپيناتوس( در پايين تقسيم مي
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 استخوان اسكاپوال )كتف( -29شكل 

اين استخوان در مفصل شانه با  تخوان اندام فوقاني است.استخوان هومروس درازترين و بزرگترين اس :(Humerusاستخوان بازو )

 3/1انتهاي فوقاني هومروس داراي يك سر است كه حدود  شود. اسكاپوال و در مفصل ارنج با استخوان هاي راديوس و اولنا مفصل مي

زير گردن تكمه  قرار دارد. در anatomical neckگردن تشريحي  ،درحاشيه سر شود. كره بوده و در حفره گلنوئيد با اسكاپوال مفصل مي

( از intertubercular sulcus) ( يا ناودان اينترتوبركوالرbicipital grooveهاي بزرگ و كوچك قرار دارند كه توسط ناودان دوسري )

دارد كه از محل شايع ( وجود surgical neckشوند. در محل اتصال انتهاي فوقاني به تنه ناحيه باريكي بنام گردن جراحي ) يكديگر جدا مي

زبري بنام دلتوئيد وجود دارد كه محل اتصال عضله دلتوئيد است.  يباشد. تقريبا در نيمه ارتفاع سطح خارجي تنه برجستگ شكستگي بازو مي

 .(31)شكل  ( قرار دارد كه جايگاه عصب راديال استspiral grooveدر عقب و زير اين برجستگي ناودان مارپيچي )
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 ستخوان هومروس )بازو(ا -31شكل 

داخلي و خارجي است كه محل اتصال عضالت و رباط هاست. همچنين داراي قسمت هاي كونديل  انتهاي تحتاني هوموس داراي اپي

براي مفصل  (trochleaراديوس و قسمت قرقره اي شكلي بنام تروكلئا ) براي مفصل شدن با سر (capitulumمدوري بنام كاپيتولوم )

شود سر  كاپيتولوم حفره راديال قرار دارد كه وقتي ارنج خم ميي (. در باال31 ل)شك باشد گي تروكلئار استخوان اولنا ميشدن با بريد

 رد.يگ گيرد. در باالي تروكلئا در حين عمل اكستنسيون ارنج زائده اوله كرانون اولنا در ان قرار مي استخوان راديوس در ان جاي مي

 استخوان های ساعد:

 ulna)) )راديوس( و اولنا radiusن هاي ساعد عبارتند از: استخوا

راديوس استخوان خارجي ساعد است )طرف شست(. انتهاي فوقاني ان در مفصل ارنج با هومروس و در مفصل و  :راديوس )زند زبرين(

سكافوئيد( و هاللي )لونيت( مچ دست و در شود. انتهاي تحتاني ان در مفصل مچ با استخوان هاي ناوي )ا راديولناز فوقاني با اولنا مفصل مي

انتهاي فوقاني راديوس داراي يك سر حلقوي كوچك است. سطح فوقاني سر مسطح بوده  شود. مفصل راديو اولناز تحتاني ااولنا مفصل مي

ستخوان باريك شده و ا، در زير سر محيط سر نيز با بريدگي راديال اولنا مفصل مي شود. و با كاپيتولوم محدب هومروس مفصل مي شود.

)شكل  ( قرار دارد كه محل اتصال عضله دو سر بازوستRadial tuberosityبرجستگي راديال )، در زير گردن گردن را به وجود مي آورد.

اء بين تنه داراي يك كنار بين استخواني تيز در داخل است كه محل اتصال غش تنه راديوس در مقايسه با اولنا در پايين پهن تر است. .(31

يك خط مايل قرار دارد كه از برجستگي ، در سطح قدامي تنه راديوس استخواني مي باشد و راديوس و اولنا را به يكديگر متصل مي كند.

تكمه پروناتور محل اتصال عضله  بر روي سطح خارجي تنه ختم مي شود. رراديال به طرف پايين و خارج كشيده شده و به تكمه پروناتو

 .(31)شكل  )پروناتورترس( است ده گردن گردانندرو
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 استخوان هاي ساعد )راديوس و اولنا( -31شكل 

در . (31)شكل ( قرار دارد كه از لبه خارجي به طرف ديستال امتداد مي يابد Styloid processتاني راديوس زايده نيزه اي )حدر انتهاي ت

سطح مفصلي تحتاني در خارج با  قرار دارد كه با سر مدور اولنا مفصل مي شود. (Ulnar notch) بريدگي اولنار سطح داخلي انتهاي تحتاني،

شياري را  ( وجود دارد كه وتر عضله باز كننده دراز شست،Dorsal tubercle( و در داخل با استخوان هاللي )Scaphiodاستخوان ناوي )

 در سطح خلفي آن به وجود مي آورد.

 (.31)شكل د است )طرف انگشت كوچك( و درازتر از استخوان راديوس مي باشدعاستخوان داخلي سااستخوان اولنا  )زند زيرين(: اولنا

ل صفحتاني آن در متانتهاي  انتهاي فوقاني اولنا در مفصل آرنج با هومروس و در مفصل راديواولنار فوقاني با سر راديوس مفصل مي شود.

 يك ديسك مفصلي از مفصل مچ جدا شده است. مي شود ولي توسط لراديواولنار تحتاني با راديوس مفص

در  ( ناميده مي شود. اين زايده برآمدگي آرنج را ايجاد مي كند.Olecranon processانتهاي فوقاني اولنا بزرگ است و زايده اوله كرانون )

هومروس مفصل مي شود. در زير ( وجود دارد كه با تروكله آي Trochlear notchسطح قدامي آن يك بريدگي به نام بريدگي قرقره اي )

( وجود دارد كه مثلثي شكل بوده و در سطح خارجي آن يك بريدگي به نام Coronoid processيد )ئزايده كورونو بريدگي قرقره اي،

 .(31)شكل  ( براي مفصل شدن با سر راديوس ديده مي شودRadial notchبريدگي راديال )
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كنار خارجي يا بين استخواني آن تيز بوده و محل اتصال غشاء بين  كنار است. 3 وسطح  3و داراي  دوش تنه اولنا از باال به پايين نازك مي

در زير بريدگي راديال يك فرو رفتگي به نام حفره  كنار قدامي نيز گرد است اما توسط عضالت پوشيده مي شود. استخواني مي باشد.

ناميده مي شود كه عضله  (Supinator crest) تيز است و ستيغ سوپيناتور حفره،وجود دارد.كنار خلفي  (Supinator fossa) سوپيناتور

يده استيلوييد از سطح داخلي آن به سمت پايين شامل يك سر مدور كوچك است كه زا انتهاي تحتاني اولنا سوپيناتور از آن مبدأ مي گيرد.

 امتداد مي يابد.

 (Bones of the Handاستخوان های دست )

 .)كف دست( و بندهاي انگشتان است متاكارپال )مچ(، اي كارپالهي دست شامل استخوان استخوان ها

در ناحيه مچ دست هشت استخوان كوچك وجود دارد كه توسط رباط ها به يكديگر متصل شده  (:Carpal bonesاستخوان های مچ دست )

 خوان هاي رديف پروگزيمال از خارج به داخل عبارتند از:است. (32)شكل  رديف چهارتايي قرار مي گيرند 2اين استخوان ها در  اند.

 استخوان هاي رديف ديستال از خارج به داخل عبارتند از: )نخودي(. و پيزيفروم )هرمي( تروموكتري لونيت)هاللي(، )ناوي(، اسكافوئيد

 )بزرگ( و هميت )چنگكي(. كاپيتيت )شبه ذوزنقه اي(، تراپزوئيد )ذوزنقه اي(، تراپزيوم

به لبه هاي داخلي و خارجي سطح قدامي  طور كلي وقتي استخوان هاي مچ دست با يكديگر مفصل مي شوند به سمت جلو تعقر دارند.به 

اين نوار و استخوان ها با هم  نوار محكمي از جنس بافت همبند متراكم به نام فلسكور رتيناكولوم متصل مي شود. استخوان مچ دست،

 كنند ه از آن عصب مدين و وترهاي تاكننده هاي دراز انگشتان عبور ميك( را تشكيل مي دهند Carpal tunnel) تونلي به نام تونل كارپال

 .(32)شكل 

استخوان متاكارپال وجود دارد كه هر يك داراي يك  5در دست  :(Metacarpals and phalanges) استخوان های كف دست و بند انگشتان

شماره  5تا  1استخوان هاي متاكارپال از طرف متاكارپ شست از  (.32)شكل ديستال مي باشند يك تنه و يك سر قاعده پروگزيمال،

قاعده استخوان هاي متاكارپال  كوتاه ترين و متحرك ترين آنهاست. گذاري مي شوند. اولين استخوان متاكارپال كه متعلق به شست است،

با بندهاي پروگزيمال  ها كه برامدگي هاي مشت را ايجاد مي كنند، سر استخوان با رديف ديستال استخوان هاي مچ مفصل مي شود.

 .(32)شكل  انگشتان مفصل مي شود
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 استخوان هاي دست -32شكل  

هربند داراي يك قاعده پروگزيمال،يك تنه و يك سر ديستال  (.32 )شكل بند دارد اما انگشت شست داراي دو بند مي باشد 3هر انگشت 

 است.

 ام تحتانیاستخوان های اند

 استخوان هاي اندام تحتاني عبارتند از:كمربند لگني،ران،ساق و پا.

 (Pelvic Giedle) لگنی استخوان های كمربند

كمربند لگني اتصال  يك استخوان خاجي و يك استخوان دنبالچه. استخوان بي نام يا هيپ، 2 استخوان تشكيل مي شود: 4كمربند لگني از 

 كند. ندام تحتناني برقرار ميمحكم و ثابتي بين تنه و ا

اين كمربند با توجه به وزني كه تحمل مي كند بايستي محكم باشد.در مقايسه كمربند لگني و كمربند شانه اي ذكر اين نكته ضروري است 

 كه كمربند شانه اي نسبتا ناپايدار است اما بسيار متحرك تر از كمربند لگني مي باشد.
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 ني در سمفيزيس پوبيس با يكديگر و در خلف يعني در مفصل ساكروايلياك با ساكروم مفصل مي شوند.دو استخوان بي نام در جلو يع

لگن به وسيله دهانه فوقاني  لگن به دو قسمت  ( را ايجاد مي كند.Pelvisفضاي لگن شكلي به نام پلويس ) ،كمربند لگني با مفصل خود

ن كوچك در گه قرار گرفته كه قسمتي از حفره شكم را مي سازد و لگن حقيقي يا للگن كاذب يا لگن بزرگ در باالي دهان تقسيم مي شود.

 پائين دهانه قرار مي گيرد.

 :لگن حقیقی

از آنها  لگن حقيقي ساختمان كاسه اي شكل است كه محتوي بخش هاي تحتاني روده ها و مجاري ادراري و اعضاي تناسلي داخلي بوده،

دهانه فوقاني لگن توسط پرومونتوريوم  يك دهانه تحتاني و يك حفره مي باشد. يك دهانع فوقاني،لگن حقيقي داراي  محافظت مي كند.

دهانه تحتاني لگن توسط استخوان دنبالچه در عقب،  خطوط انتهايي در خارج و سمفيزپوبيس در جلو محدود شده است. ساكروم در عقب،

 بين دهانه فوقاني و دهانه تحتاني قرار دارد. اين حفره، نگحفره ل مي شود. برجستگي هاي ايسكيال در خارج و قوس پوبيس در جلو محدود

 خميده اي است كه ديواره قدامي آن كوتاه و ديواره خلفي آن بلند است.و كانال كوتاه 

لف و پائين و ايسكيوم در خ استخوان بي نام در كودكان شامل ايليوم در باال، (:Innominate or Hip Boneاستخوان هیپ يا بی نام )

در هنگام بلوغ اين سه استخوان بهم جوش مي خورند و يك استخوان نامنظم بزرگ را  (.33 پوبيس در قدام و پائين مي باشد )شكل

 ديواره هاي خلفي خارجي لگن را تشكيل مي دهند. وايلياك با ساكروم مفصل شده،راستخوان هاي هيپ در مفاصل ساك تشكيل مي دهند.

 وبيس مفصل مي شوند.ز پيكديگر در ناحيه قدام در سمفي ا همچنين بااين استخوان ه

( وجود دارد كه با سر استخوان ران مفصل مي Acetabulumبر روي سطح خارجي استخوان بي نام فرو رفتگي عميقي به نام استابولوم )

وجود دارد كه توسط  (Greater Sciatic notch) در خلف استابولوم بريدگي بزرگي به نام بريدگي سياتيك بزرگ (.33 )شكل شود

سطح مفصلي استابولوم به يك  جدا مي شود. (Lesser sciatic notch( از بريدگي ساتيك كوچك )Spine of  the ischium) خارايسكيوم

 ناحيه نعل اسبي شكل محدود شده و توسط غضروف هيالن پوشيده مي شود.

 (.33)شكل ( ديده مي شودIliac crestان را مي سازد و در انتهاي فوقاني آن ستيغ ايلياك )قسمت فوقاني استخو (Iliumخاصره يا ايليوم )

خارهاي خاصره اي تحتاني قرار  در زير اين خارها، ستيغ ايلياك بين خارهاي خاصره اي قدامي فوقاني و خلفي فوقاني گسترده شده است.

خط قوسي )بخشي از خط  مفصل شدن با استخوان ساكروم وجود دارد.سطح مفصلي وسيعي جهت  بر روي سطح داخلي ايليوم، دارند.

 بر روي سطح داخلي ايليوم به طرف جلو و پائين امتداد مي يابد و لگن كاذب را از لگن حقيقي جدا مي كند. تحتاني(

( و برجستگي Ischial spineبخش خلفي تحتاني استخوان بي نام را تشكيل مي دهد و داراي خار ايسكيال ) (Ischiumيا ايسكيوم) هورك

 (.33( مي باشد )شكلIschial tuberosityايسكيال )

قسمت قدامي استخوان بي نام است و داراي يك تنه و يك شاخه فوقاني و يك شاخه تحتاني مي باشد. تنه  (Pubis) عانه يا پوبيس

 و با استخوان پوبيس طرف مقابل در سمفيزپوبيساست  (Pubic tubercle) ( و تكمه پوبيسPubic crest) پوبيس داراي ستيغ پوبيس

(Symphysis pubis) .در قسمت تحتاني استخوان بي نام، سوراخ بزرگي به نام سوراخ سدادي يا ابتراتور مفصل مي شود (obturator) 

 (.33 )شكل  وجود دارد كه توسط قسمت هايي از ايسكيوم و پوبيس محدود مي شود

 

 د تفاوت های لگن در زن و مر

تفاوت هاي جنسي لگن به آساني قابل تشخيص است. لگن زن وسيع تر از لگن مرد است تا سر جنين به راحتي عبور كند و همچنين 

اما در مرد به شكل قلب است كه بيضوي شكل است  دهانه فوقاني لگن در زن در مقطع عرضي استخوان هاي زن ظريف تر از مرد است.

ريوم ساكروم در مرد مي باشد. حفره لگن در زن كوتاه تر )كم ارتفاع تر( و عريض تر از مرد است. دهانه به علت برجسته بودن پرومونتو

تحتاني لگن در زن بزرگ تر از مرد است. خارهاي ايسكيال در زن رو به خارج و در مرد رو به داخل هستند. بريدگي سياتيك بزرگ در زن 

( Subpubis angleكوتاه تر، عريض تر و مسطح تر از مرد مي باشد. زاويه تحت عانه اي ) بزرگ تر از مرد است. استخوان ساكروم در زن

 يا قوس پوبيس در زن بزرگ تر از مرد است.
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 استخوان هيپ -33شكل 

 (Femur) استخوان ران يا فمور

ند. در پايين با استخوان هاي تيبيا و پاتال فمور بلند ترين استخوان بدن است. در باال با استابولوم مفصل شده، مفصل هيپ را ايجاد مي ك

يك  سر تقريبا . انتهاي فوقاني فمور داراي سر، گردن، تروكانتر بزرگ و تروكانتر كوچك مي باشد مفصل شده و مفصل زانو را مي سازد.

 كوچكي به نام حفره سر فمورفرو رفتگي  ،ركره است و با استابولوم استخوان هيپ مفصل شده، مفصل هيپ را تشكيل مي دهد. در مركز س

(Fovea capitis براي اتصال رباط گرد سر فمور وجود دارد. قسمتي از تغذيه سر فمور از طريق شريان ابتراتور صورت مي گيرد كه در )

عقب و  د متوجه پايين،ضخامت اين رباط قرار داشته و از طريق حفره سري وارد استخوان مي شود. گردن كه سر را به تنه متصل مي كن
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اندازه زاويه از آنجايي كه توسط بيماري  )در زنان اندكي كمتر است(. درجه مي سازد125خارج است و با محور طولي تنه زاويه اي در حدود 

 ها مي تواند تغيير كند حائز اهميت است.

 
 استخوان فمور )ران( -34شكل  

خط اينترتروكانتريك و در  در قدام، هستند كه در محل اتصال گردن به تنه قرار دارند.تروكانترهاي بزرگ و كوچك برجستگي هاي بزرگي 

 (Quadrate tubercle) ستيغ اينترتروكانتريك دو تروكانتر را به هم متصل مي كند كه بر روي ستيغ اينترتروكانتريك تكمه مربعي خلف،

 (.34 )شكل قرار دارد

 لبه خشني به نام خط خشن يا لينا آسپرا دامي تنه صاف و مدور است اما در سطح خلفي،سطح ق تنه فمور داراي تحدب قدامي است.

(Linea Aspera) .لبه داخلي در پايين تحت عنوان لبه سوپركونديالر  وند.شلبه هاي ليناآسپرا در باال و پايين از هم دور مي  وجود دارد

 امتداد مي يابد كه در روي كونديل داخلي قرار دارد، (Adductor tubercle) تا تكمه اداكتور (Medial supracondylar ridge) داخلي

در سطح خلفي  قرار مي گيرد. (Lateral supracondylar ridge) لبه خارجي در پايين در امتداد خط سوپراكونديالر خارجي (.33 )شكل
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اين  ل عضله سريني بزرگ )گلوتئوس ماگزيموس(مي باشد.قرار دارد كه محل اتصا )گلوتئال( در زير تروكانتر بزرگ برجستگي سريني تنه،

در سطح خلفي ناحيه مثلثي شكل پهني به نام سطح  تنه در انتهاي تحتاني وسيع تر شده، برجستگي در پايين با ليناآسپرا ممتد مي شود.

هاي داخلي و خارجي است كه در خلف  انتهاي تحتاني فمور شامل كونديل را ايجاد مي كند. (Popliteal surface) ركبي يا پوپليته آل

سطوح قدامي كونديل ها توسط يك سطح مفصلي كه براي استخوان  از هم مجزا مي شوند. )اينتر كونديالر( توسط بريدگي بين كونديلي

داخلي و  در باالي كونديل ها اپيكونديل هاي كونديل ها در تشكيل مفصل زانو شركت دارند. پاتال مي باشد به هم متصل مي شوند.

 كنديل داخلي قرار مي گيرد. تكمه اداكتور در امتداد اپي (.34)شكل  خارجي قرار دارند

 (Patella) كشکک

است كه در ضخامت وتر عضله چهار سر  )يعني استخواني كه در ضخامت يك وتر رشد مي كند( يك استخوان سزاموئيد (35)شكل  پاتال

توسط رباط پاتال به برجستگي تيبيا متصل مي  راس استخوان، ست و راس آن در پايين قرار دارد.اين استخوان مثلثي شكل ا ران قرار دارد.

 اين استخوان در جلوي مفصل زانو قابل لمس است. سطح خلفي پاتال با كونديل هاي فمور مفصل مي شود. شود.

 
 استخوان كشكك -35شكل 

 استخوان های ساق

 (Fibula( و فيبوال)Tibiaتيبيا) استخوان هاي ساق عبارتند از:

 )درشت نی( تیبیا

 اين استخوان قسمت اعظم وزن وارده به ساق را تحمل مي كند. (.36)شكل  تيبيا يا استخوان درشت ني استخوان بزرگ داخلي ساق است

 يك انتهاي فوقاني بزرگ، داراي كونديل هاي فمور و سر فيبوال و در پايين با تالوس و انتهاي ديستال فيبوال مفصل مي شود.با در باال 

كونديل هاي داخلي و خارجي قرار دارند كه با واسطه غضروف هاي نيمه  در انتهاي فوقاني، يك انتهاي تحتاني كوچك و يك تنه است.

سطوح مفصلي فوقاني كونديل هاي تيبيا  با كونديل هاي داخلي و خارجي فمور مفصل مي شوند. )منيسك ها( هاللي داخلي و خارجي

رويه مفصلي بيضي شكلي  بر روي سطح خارجي كونديل خارجي، ز يكديگر جدا مي شوند. )بين كونديلي(ا سط برآمدگي اينتر كونديالرتو

 (.36 )شكل براي سر فيبوال وجود دارد
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 استخوان هاي ساق پا )تيبيا و فيبوال( -36شكل 

كنارهاي قدامي و داخلي آن و سطح داخلي كه بين اين دو كنار  ت.سطح اس 3كنار و  3داراي  تنه تيبيا در مقطع عرضي سه گوشه بوده،

در محل اتصال كنار قدامي به انتهاي فوقاني تيبيا يك  قدامي برآمده بوده و قلم پا را تشكيل مي دهد.كنار  زير جلدي هستند. قرار دارد،

كنار قدامي در پايين  (.36 )شكل ل رباط پاتال است(ديده مي شود كه محل اتصاTibial tuberosity) برجستگي به نام برجستگي تيبيا

كنار خارجي يا بين استخواني محل اتصال غشاء بين استخواني است كه متصل كننده تيبيا  در امتداد قوزك داخلي قرار مي گيرد. مدور شده،

كه محل اتصال عضله سولئوس مي  ديده مي شود )نعلي( خط مايلي به نام خط سولئال بر روي سطح خلفي تنه، و فيبوال به هم است.

اين انتها به  بر روي سطح تحتاني آن سطح مفصلي زيني شكلي براي تالوس ديده مي شود. انتهاي تحتاني تيبيا اندكي وسيع شده، باشد.

مفصل شده سطح خارجي انتهاي تحتاني تيبيا فرورفتگي خشن و عريضي براي  پايين و داخل كشيده مي شود و قوزك داخلي را مي سازد.

 با فيبوال دارد.

 )نازک نی( فیبوال

 در تشكيل مفصل زانو شركت ندارد ولي در پايين، (.36)شكل زه اي شكل است كه در خارج ساق قرار داردفيبوال استخواني باريك و ني

اي فوقاني يا سر داراي يك انته يك تنه و يك انتهاي تحتاني مي باشد. داراي يك انتهاي فوقاني حجيم، قوزك خارجي را ايجاد مي كند.

تنه فيبوال باريك و دراز است و اختالفات قابل  زائده استيلوئيد و يك سطح مفصلي براي مفصل شدن با كونديل خارجي تيبيا مي باشد.

نتهاي ا كنار داخلي يا بين استخواني آن محل اتصال غشاء بين استخواني است. توجهي در شكل آن در افراد مختلف به چشم مي خورد.

بر روي سطح داخلي قوزك خارجي يك سطح مفصلي براي مفصل  قوزك خارجي را ايجاد مي كند كه زير جلدي است. تحتاني فيبوال،

 (.36 )شكل شدن با سطح خارجي تالوس وجود دارد
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 (Bones of the foot) استخوان های پا

 . ف پا( و بندهاي انگشتان مي باشند)ك متاتارسال مچ پا(،) استخوان هاي پا شامل استخوان هاي تارسال

 (Tarsal bones) استخوان های مچ پا

 )ميخي(. استخوان كونئيفورم 3و  )مكعبي( كوبوئيد )ناوي(، ناويكوالر )قاپ(، تالوس )پاشنه(، كالكانئوس استخوان هاي مچ پا عبارتند از:

سطح   با تالوس و در جلو با استخوان كوبوئيد مفصل مي شود.در باال (.37 )شكل بزرگ ترين استخوان پا است (:Calcaneusكالکانئوس)

( Sustantaculum tali) كولوم تاليرگ طاقچه مانندي به نام سوستانتاسطح داخلي داراي لبه بز خلفي آن برآمدگي پاشنه را ايجاد مي كند.

 است كه در نگهداري تالوس نقش دارد.

داراي يك  كانئوس و در جلو با استخوان ناويكوالر مفصل مي شود.در پايين با كال و فيبوال،در باال در مفصل مچ با تيبيا  (:Talusتالوس)

اما هيچ عضله اي به آن اتصال نمي  رباط هاي مهم متعددي به تالوس متصل مي شوند، (.37)شكل  يك گردن و يك تنه مي باشد سر،

 يابد.

س و در جلو با استخوان هاي ميخي مفصل مي شود. برجستگي استخوان در عقب با استخوان تالو (:Navicularاستخوان ناويکوالر)

سانتي متر و در جلو و پايين قوزك داخلي قابل مشاهده و لمس است. قسمت اصلي وتر عضله  5/2ناويكوالر بر روي كنار داخلي پا، 

 . تيبياليس خلفي به اين برجستگي متصل مي شود

در سطح تحتاني آن ناودان عميقي وجود دارد كه وتر عضله پرونئوس  شنه مفصل مي شود.در عقب با استخوان پا (:Cuboidكوبوئید)

 لونگوس را در خود جاي مي دهد.

 3ند كه در خلف با استخوان ناويكوالر و در قدام با ي ااستخوان هاي كوچك و گوه اي شكل (:Cuneiformاستخوان های كونئیفورم)

شكل گوه اي آنها به مقدار زيادي در ايجاد و نگهداري قوس عرضي كف پا كمك مي  (.37 شكل) استخوان متاتارسال مفصل مي شوند

 كند.

استخوان هاي متاتارسال و بندهاي انگشتان پا مانند  (:Metatarsals and Phalangesاستخوان های كف پا و بندهای انگشتان)

راي يك سر ديستال، يك تنه و يك قاعده پروگزيمال هستند. استخوان هاي متاكارپال و بندهاي انگشتان دست مي باشند و هر يك دا

بند است، اما چهار انگشت  2انگشت بزرگ پا مانند شست فقط داراي  استخوان هاي متاتارسال از داخل به خارج شماره گذاري مي شوند.

ه اي وجود دارد كه در امتداد كنار خارجي پا بند مي باشند. بر روي قاعده پنجمين استخوان متاتارسال تكمه برجست 3ديگر پا هر يك داراي 

 .به راحتي قابل لمس است. اين تكمه محل اتصال وتر عضله پرونئوس برويس مي باشد
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 استخوان هاي پا -37شكل 
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 فصل دوم

 آناتومی سیستم عضالنی
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 (Musclesعضالت  )

 .شوند عضالت اسكلتي به دليل انصال به استخوانها، اينگونه نامگذاري مي مسئوليت كليه حركات بدن به عهده سيستم عضالني است.

نوري  زير ميكروسكوپ ه دليل منظره مخططي است كه درشود كه ب گاهي به سلولهاي عضالت اسكلتي، عضالت مخطط نيز گفته مي

يك عضله  ند.هستمربعي، مثلثي، پرمانند و غيره  بادبزني، دوكي، لاشكا هبعموال شكل عضالت اسكلتي مختلف است و م د.نشو ديده مي

( و به قسمتي كه Origin)"مبدا"به آن قسمت از اتصال عضله كه كمترين حركت را دارد  باشد. اسكلتي داراي دو يا چند محل اتصال مي

 گويند. ( ميInsertion) "انتها"بيشترين حركت را دارد 

 توانند جاي يكديگر را بگيرند. نتيجه عبارات مبدا و انتها مي د درندر حاالت مختلف درجه تحرك، محلهاي اتصال ممكن است برعكس شو

داريم  اما هنگامي كه ميز سنگيني را با دست نگه مي، كند روي بازو خم ميسر بازو ، ساعد را از ناحيه آرنج ،  له دوضبه عنوان مثال ع

قسمت  شود. در اين وضعيت جاي مبدا و انتهاي عضله عوض شده است. سر باعث خم شدن بازو بر روي ساعد مي انقباض عضله دو

بافت همبند متراكم منظم كه به وتر يا ( مي نامند. قسمت هاي انتهايي هر عضله توسط طناب هايي از Bellyگوشتي عضله را بطن )

گاهي انصال عضالت پهن و مسطح به وسيله يك  شوند. ( موسوم است، به استخوانها، غضروف و يا رباط ها متصل ميTendon) تاندون

يبرها يا گويند. ف ( ميAponeurosisگيرد كه به آن نيام يا آپونوروز ) صفحه نازك و محكم از جنس بافت همبند فيبروز صورت مي

حدرد يك  رگيرند. چون هر عضله به هنگام انقباض د سلولهاي عضالني نسبت به محور طولي عضله به صورت موازي و يا مايل قرار مي

شود، عضالتي كه اليافشان موازي با محور طولي آنهاست حركت بزرگ تري در مقايسه  دوم تا يك سوم طول دوره استراحتش كوتاه مي

 را از يكديگر جدا مي پوشاند و آنها بافت همبندي كه عضالت مختلف را مي كنند. يل و كوتاه دارند ايجاد ميارهاي مبا عضالتي كه فيب

جود دارد كه به آن فاسياي سطحي چربي و شود. البته بايد توجه داشت كه در زير پوست نيز يك اليه بافت همبند پر ، فاسيا ناميده ميكند

 .گفته مي شود

 

 التنامگذاری عض 

ا و انتها و يا محل مبد جهت الياف، شكل، بخش هاي تشكيل دهنده عضله، عملكرد، مبناي عوامل مختلفي از جمله: نامگذاري عضالت بر

را به خاطر بسپاريد كه هر يك از حروف اين واژه  DASTOL براي سهولت يادگيري، واژه .(38صورت گرفته است )شكل  آنهاقرارگيري 

 :زير تعبير نمود صورتتوان به  را مي

D=Divisions .به معني بخش هاي تشكيل دهنده عضله مانند عضله دو بطني و يا عضله دو سر A=Action ،به معني عملكرد عضله 

به  D=Direction. يا عضله ذوزنقه اي به معني شكل عضله، مانند عضله دلتوئيد و S=Shape. مانند عضله خم كننده عمقي انگشتان

به معني مبدا و انتهاي عضله،  O=Origin & insertion. يل خارجي شكم و يا عضله مستقيم رانيامانند عضله م ف عضله،معني جهت اليا

 به معني محل قرارگيري عضله، مانند عضله بين دنده اي خارجي. L=Location زباني.-المي و يا عضله نيزه اي-مانند عضله فكي
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 اسكلتي بدن و محل قرارگيري آنهابرخي از اشكال مختلف عضالت  -38شكل 

 عملکرد عضالت اسکلتی

شوند. به طور فعال انقباض عضالت اسكلتي به  عضالت با انقباض خود باعث نزديك شدن ساختمان هايي كه به آنها متصل هستند، مي

ولي در انقباض  ،يابدي هش نمباشد. در انقباض ايزومتريك، عليرغم مصرف انرژي، طول عضله كا دو صورت ايزومتريك و ايزوتونيك مي

 شود. ايزوتونيك، طول عضله كم مي

 عضالت نواحی مختلف بدن

 )توراكس(قفسه سینه ناحیه عضالت 

 (Pectoralis Majorعضله سینه ای بزرگ )

انتهاي آن  .اشدب و دنده هاي حقيقي مي غمبدا آن از استخوان هاي ترقوه، جنا و اشتهدر جلوي قفسه سينه قرار دشكل بادبزني اين عضله 

 .(39)شكل   چرخاند به داخل مينيز و  كردهاين عضله بازو را به بدن نزديك  چسبد. به ناودان اينترتوبركوالر استخوان بازو مي

 (pectoralis minorعضله سینه ای كوچک )

شود . اين  اكوئيد استخوان كتف وصل ميگيرد و به زائده كور در خلف عضله سينه اي بزرگ قرار دارد. از دنده هاي سوم تا پنجم مبدا مي

 .(39)شكل   كشد عضله شانه را به طرف پايين و جلو مي



44 

 

 (Intercostalعضالت بین دنده ای )

 .(39)شكل   كنند هر فضاي بين دنده اي سه عضله بين دنده اي خارجي، داخلي و داخلي تر وجود دارد كه به عمل تنفس كمك مي در

 

 ماژور، مينور و بين دنده اي هاي خارجي و داخلي عضالت پكتورال -39شكل 

 (serratus anteriorعضله دندانه ای قدامی )

گردد. اين عضله   گيرد و به كنار داخلي استخوان كف متصل مي . از هشت دنده فوقاني مبدا ميجدار خارجي قفسه سينه قرار دارد در

 .(41)شكل   كشد استخوان كتف را به طرف جلو مي

 

 عضله سراتوس آنتريور -41شكل 



45 

 

 (Diaphragmديافراگم )

 ، داراي يك قسمت محيطي عضالني است كه از دهانه تحتاني قفسه سينه ميدا مي. اين عضله گنبدي شكلمهم ترين عضله تنفسي است

ر يكي براي عبور آئورت )دگويند. ديافراگم داراي سه سوراخ اصلي است كه  ندون آن در مركز قرار دارد كه به آن وتر مركزي مياگيرد. ت

در مي براي عبور وريد اجوف تحتاني )در مقابل دهمين مهره سينه اي( و سومقابل دوازدهمين مهره سينه اي(، دومي براي عبور مري )

 .(41)شكل   باشد مقابل هشتمين مهره سينه اي( مي

  

 نحوه قرارگيري ديافراگم)چپ( و نماي تحتاني ديافراگم )راست( -41شكل 

 

 )ابدومن( شکمناحیه عضالت  

نيام   يا (Aponeurosis)ي شكم از جنس آپونوروز جلوقسمت در  هعضالت ديواره قدامي شكم شامل سه صفحه نازك و عريض است ك

 ( وInternal oblique( ، عضله مايل داخلي )External obliqueعبارتند از: عضله مايل خارجي ) د. اين عضالت از خارج به داخلنباش مي

يك عضله پهن عمودي به نام عضله مستقيم  (. عالوه بر اين عضالت، در طرفين خط وسط شكم،Transversusعضله عرضي شكم )

 فالغو  هبر گرفت روند عضله ركتوس را در ( وجود دارد. نيام سه عضله فوق در حاليكه به سمت جلو ميRectus abdominisي )مشك

 ضله هرميعتوس ممكن است عضله كوچكي به نام پايين ترين قسمت غالف رك ند. درساز ( را ميRectus sheatركتوس )

(Pyramidalis.وجود داشته باشد )  در خط مياني شكم، نيام هاي عضالت مايل خارجي، مايل داخلي و عرضي شكم به يكديگر و به نيام

( را به وجود مي آورند كه از Linea alba)نام خط سفيد به  محكم و فاقد عروق خوني هاي غالف طرف مقابل متصل شده و يك نوار ليفي

 .(43و  42)شكل هاي   شود پوبيس كشيده مي زائده خنجري استخوان جناغ تا سمفيز

( وجود دارد كه در مردان Inguinal canal، گذرگاه مايلي به نام كانال اينگوينال  )پايين ترين قسمت جدار قدامي شكم نس درجدر هر دو 

كند. الزم به توضيح است كه كنار تحتاني عضله مايل  آن طناب اسپرماتيك و در زنان از درون آن رباط گرد رحمي عبور مياز درون 

و  (Psosas) سواسپ ،(Quadratus lumbarum) جدار خلفي شكم عضالت مربع كمري در خارجي شكم را رباط اينگوينال مي گويند.

 (44)شكل  ( وجود دارندIliacusخاصره اي )
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 عضالت جدار طرفي شكم -42شكل 

 

 خط سفيد و غالف ركتوس -عضالت و نيام هاي جدار قدامي و طرفي شكم -43شكل 
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 عضالت جدار خلفي شكم -44شكل 

 )پلويس( لگنناحیه عضالت 

 گيرد. مي جلوي ساكروم )استخوان خاجي( قرار در ( جدارخلفي لگن را پوشانده وPriformis muscleيس يا گالبي شكل )يريفورمپعضله 

 روي بر و شود مي )باسن( ئالوارد ناحيه گلوت ،( ترك كردهGreater sciatic foramenطريق سوراخ سياتيك بزرگ ) اين عضله لگن را از

را  (Obturator membrane) تورابترا ءح داخلي غشاسط و لگن خارجي جدار ،داخلي (سدادي) تراتوراب عضله .كند مي عمل ران استخوان

 بر و هدش ئالكند تا وارد ناحيه گلوت ( ترك ميLesser sciatic foramenطريق سوراخ سياتيك كوچك ) پوشاند. اين عضله لگن را از مي

( دو طرف همراه با Coccygeal( و عضالت دنبالچه اي )Levator ani muscles) مقعد برنده باال عضالت .كند عمل ران استخوان روي

دو  هر جلو كامل نيست و پيشابراه در دهند. ديافراگم لگني در ( را تشكيل ميPelvic diaphragmديافراگم لگني ) ،فاسياي پوشاننده شان

 . (45)شكل  كندمي  بخش خلفي ديافراگم لگني عبورجنس از  دو هر كانال مقعدي در كند. مي در زنان واژن از ان عبور جنس و
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 عضالت تشكيل دهنده كف )ديافراگم لگني( و ديواره هاي طرفي و خلفي لگن  -45شكل 

 دو راه( )میان پرينهناحیه عضالت 

استخوان دنبالچه  نوك توسطخلف  قدام به وسيله سمفيزپوبيس در پايين ديده شود لوزي شكل است. اين ناحيه در هنگاميكه ناحيه پرينه از

برجستگي ايسكيال را توسط يك خط فرضي  دو اگر شود. محدود مي (Ischial tuberosity) طرفين توسط برجستگي هاي ايسكيال در و

 نالآباشد مثلث  مي نوس )مقعد(آشود. مثلث خلفي كه محتوي  تقسيم ميخلفي و قدامي مثلث  نيم ناحيه پرينه به دوبه هم وصل ك

(Anal triangle) مثلث اوروژنيتال وي سوراخ هاي ادراري تناسلي استمثلث قدامي كه محت و (Urogenital triangle) شوند. ناميده مي 

و دو عضله عمقي )عرضي عمقي پرينه  نوس(ربولبواسپونژيوس و ايسكيوكاو ،عرضي سطحي پرينه) مثلث اوروژنيتال سه عضله سطحي در

 (.46)شكل  استخوان دنبالچه قراردارد نوكوكسيژئال يك توده ليفي است كه بين كانال مقعدي وآجسم  اسفنكتر پيشابراه( وجود دارد. و

 

 عضالت سطحي )چپ( و عضالت عمقي )راست( پرينه  -ناحيه پرينه -46شكل 
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 پشتناحیه عضالت 

 پهن و (Trapezius) عضالت ذوزنقه اي طبقه اول )سطحي ترين اليه( طبقه تقسيم كرد. در توان به چهار عضالت ناحيه پشت را مي

طبقه سوم  عضله باال برنده كتف قرارگرفته و در بزرگ و درطبقه دوم عضالت رومبوئيد كوچك و ( قرار دارند.Latissimus dorsi) پشتي

 دارندكه مجموعا اركتور بزرگ قرار تعدادي عضله كوچك ونيز طبقه چهارم  در. دارند خلفي تحتاني قرار عضالت دندانه اي خلفي فوقاني و

هنگام  دركه  هاي عضالني متعددي تشكيل شده اندستون  اليه ها و اسپينه از عضالت اركتور شوند. ناميده مي (Erector spinae) اسپينه

 مي شوند.قائم ايستادن منقبض 

 

 عضالت پشت -47شكل  
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 عضالت اندام فوقانی

 عضالت ناحیه شانه

از خلف اين ناحيه را  توضيح داده شده اند. عضله ذوزنقه اي نيز قبال جلوي قفسه سينه قرار دارند بزرگ كه در عضالت سينه اي كوچك و

ن به آانتهاي  كتف مبدا گرفته و استخوان هاي ترقوه و اين عضله از پوشاند. طرف خارج مفصل شانه را مي عضله دلتوئيد از پوشاند. مي

استخوان  كوچك و تحت كتفي نيز از بزرگ و گرد گرد شوند. عضالت فوق خاري و تحت خاري و سطح خارجي استخوان بازو متصل مي

 شوند. به استخوان بازو متصل مي كتف مبدا گرفته و

 (Axilla) حفره زيربغل

 انتهاي فوقاني يا راس گيرد. جدار قفسه سينه قرار مي اگزيال فضاي هرمي شكلي است كه بين قسمت فوقاني بازو و حفره زيربغل يا

(Apex) در داخل بوسيله  عقب بوسيله كنار فوقاني استخوان كتف و بوسيله استخوان ترقوه در جلو در ن بوده واين فضا متوجه ريشه گرد

چين قدامي اگزيال )كه بوسيله لبه  توسط جلو اين حفره در (Baseقاعده ) شده است. انتهاي تحتاني يا كنار  خارجي دنده اول محدود

عضله گرد بزرگ  عضله التيسيموس دورسي و )كه بوسيله وتر وسيله چين خلفي اگزيالعقب ب در تحتاني عضله سينه اي بزرگ بوجود امده(

تعداد زيادي  اعصاب اصلي اندام فوقاني و شود. حفره اگزيال محتوي عروق و جدار قفسه سينه محدود مي  داخل بوسيله در و بوجود امده(

 (.48است )شكل عقده لنفاوي 

 

 حفره آگزيال -48شكل 

 عضالت ناحیه بازو

 ناحيه قدامي و را به دو بازو فرستند و خارجي به سمت استخوان بازو مي تيغه داخلي و دومي كند، احاطه  بازو راكه ناحيه فاسياي عمقي 

، بازو سر دو :از عضالت جلوي بازو عبارتند دارد. ناحيه خلفي بازو يك عضله قرار در ناحيه قدامي بازو سه عضله و در كند. تقسيم ميخلفي 
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گيرد. انتهاي اين  ن از زائده كوراكوئيد مبدا ميآسركوتاه  يد وئباالي حفره گلنوز سربازو ا دراز عضله دو براكياليس. سر بازويي و كوراكو

 (.49)شكل  شود مينيز باعث سوپيناسيون  كند و رنج را خم ميآشود. اين عضله  به برجستگي راديال متصل ميعضله 

شود. اين عضله  گيرد و به سطح قدامي زائده كرونوئيد استخوان اولنا متصل مي مي مبدا انتهاي تحتاني تنه استخوان بازو عضله بازويي از

 ن ازآخارجي  سرهاي داخلي و پايين حفره گلنوئيد و دراز اين عضله از دارد. سر خلف بازو قرار در كند. عضله سه سر بازو خم مي رنج راآ

 رنج را بازآشود. اين عضله  گيرند. انتهاي اين عضله به زائده اوله كرانون استخوان اولنا متصل مي سطح خلفي تنه استخوان بازو مبدا مي

 .(49)شكل  كند مي

 

 چپ( و خلف )راست( بازوعضالت قدام ) -49شكل 

 عضالت ناحیه ساعد

را به دو  به طرف استخوان هاي ساعد مي ايند همراه با غشا بين استخواني ساعد تيغه هاي داخلي و خارجي كه از فاسياي عمقي ساعد

خارج ساعد  الت خلف وحاليكه عض و پروناتور هستند. در فلكسور داخل ساعد بيشتر كنند. عضالت جلو و خلفي تقسيم مي ناحيه قدامي و

 دراز فلكسور ،مچ فلكسورهاي ،نانگشتا عمقي و سطحي فلكسورهاي ،ترس باشند. عضالت پروناتور بيشتر اكستنسور و سوپيناتور مي

عضالت در حاليكه عضالت ناحيه خلفي ساعد شامل  .دارند قرار ساعد قدام در )مربعي( دراتوسآكو پروناتور و شست انگشت

 .ندمي باش سوپيناتور و شست دراز ابدوكتور ،شست انگشت اكستنسورهاي ،انگشتان اكستنسور ،مچ اكستنسورهاي ،براكيورادياليس

وترهاي عضالت  شوند و جلو و عقب مچ دست ديده مي فاسياي عمقي هستند كه در نوارهايي از ها، فلكسور و اكستنسور رتيناكولوم

ن آدهد كه به  تشكيل مي رتيناكولوم همراه با استخوان هاي مچ دست تونلي را . فلكسوردارند در محل خود نگه مي و اكستنسور را فلكسور

ندون عضله تاكننده دراز انگشت شست ات ندون هاي عضالت تا كننده سطحي و عمقي انگشتان وات گويند. عصب مديان و تونل كارپال مي

 .(51)شكل  كنند مي از درون اين تونل عبور

 عضالت ناحیه دست

پشت دست روي هم بيست عضله كوچك  كف دست و اين در روند. عالوه بر به انگشتان مي دست شده و وارد برخي از عضالت ساعد وتر

 شوند كه مربوط به حركات انگشتان است. ديده مي نيز
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 عضالت اليه سطحي )باال( و عمقي )پايين( قدام )راست( و خلف )چپ( ساعد -51شكل 

 نزديك و شست متقابله ،تاكننده كوتاه شست، دوركننده كوتاه شست شود كه عبارتند از: يده ميد ( thenar) ناحيه تنار عضله در چهار

تاكننده انگشت كوچك  ،دوركننده انگشت كوچك ،كف دستي كوتاه شود كه عبارتنداز: ناحيه هيپوتنار ديده مي عضله در چهار .شست كننده

چهارعضله بين استخواني كف دستي  عضله بين استخواني پشت دستي و ( چهارlumbricalه )عضله جنبانند چهار و متقابله انگشت كوچك.

 شود. ناحيه دست ديده مي نيز در

 عضالت اندام تحتانی

  عضالت ناحیه ران

جلوي ران  در .دهد نوار ايليوتيبيال را تشكيل مي خارج ران ضخيم شده و موسوم است. اين فاسيا در التا فاسياي عمقي ناحيه ران به فاسيا

 و داخلي–ران را به سه بخش قدامي  فاسياالتا به عمق رفته و تيغه هايي از شود. اين فاسيا ديده مي سوراخي به نام سوراخ صافنوس در

 :شوند مي ديده ذيل عضالت ران قدام در. كند مي تقسيم خلفي

 (sartorius) عضله خياطه

 به قسمت فوقاني سطح داخلي تنه استخوان تيبيا متصل مي امي فوقاني مبدا گرفته وخارخاصره اي قد درازترين عضله بدن است كه از

 .(51)شكل  برد ساق رابه داخل مي كند و شود. اين عضله مفاصل زانو و هيپ را خم مي
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 (quadriceps femoris) ران سر عضله چهار

، گيرند. اين چهار سر مبدا مي نازاستخوان را هن بينابيني(پهن خارجي و پ -پهن ان )پهن داخلي سه سر استخوان هيپ و دراز ان از سر

نيز ران  داخلدر  .(51)شكل  كند شوند. اين عضله زانو را راست مي سپس به برجستگي تيبيا متصل مي برگرفته و در استخوان كشكك را

 به را ران عضالت اين .گراسيليس و مگنوس ورادوكت ،برويسر ادوكتو ،لونگوس ادوكتور ،از: پكتينئوس شود كه عبارتند پنج عضله ديده مي

 .(51)شكل  كنند مي نزديك وسط خط

 

 عضالت بخش هاي قدامي و داخلي ران -51شكل 

 ث رانیمثل

 ن ازآضلع خارجي  لونگوس و ن از عضله ادوكتورآضلع داخلي  ،رباط اينگوينال ن ازآجلوي ران است كه قاعده  ناحيه اي مثلثي شكل در

 .عصب شريان و ،وريد داخل به خارج عبارتند از: محتويات اين مثلث از عضله خياطه تشكيل شده است.

 انخلف ر و عضالت ناحیه كفل )ناحیه گلوتئال(

 از: دارند كه عضالت سطحي اين ناحيه عبارتند چندين عضله عمقي قرار ناحيه كفل سه عضله سطحي و در

راست  شود. اين عضله ران را و به استخوان ران متصل مي گيرد ساكروم مبدا مي استخوان هاي هيپ و از عضله گلوتئوس ماگزيموس:

 پا راه مي رود. ساير موجودات است زيرا انسان روي دو بزرگتر از يبفرد طور منحصر انسان به دراين عضله  چرخاند. كندو به خارج مي مي

 .(52)شكل  شود بزرگ ران متصل مي به سطح خارجي تروكانتر گيرد و ازاستخوان هيپ مبدا مي عضله گلوتئوس مديوس:
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 دو عضله فوق در شود. رگ استخوان ران متصل ميبز قدامي تروكانتر به كنار گيرد و مبدا ميهيپ استخوان  از عضله گلوتئوس مينيموس:

 .(52)شكل  كنند هنگام راه رفتن به نگهداري لگن كمك مي

 .(52)شكل  قلو دو عضالت و راني مربع -خارجي ابتراتور -داخلي ابتراتور –پيريفورميس  از: عضالت عمقي ناحيه كفل عبارتند

راني  سر عبارتند از: دو گيرند و برجستگي ايسكيال مبدا مي گويند همگي از نيز مي hamstringنها عضالت آران كه به  خلفعضالت 

(biceps) ( نيمه وتريsemitendinosus) نيمه غشايي و (semimembranosus.) (52)شكل  شوند اين عضالت باعث خم شدن زانو مي. 

 

 (B-D( و عضالت سطحي و عمقي نواحي گلوتئال و خلف ران )Aمحل اتصال ) -52شكل 

 عضالت ناحیه ساق

 قسيم ميتخارجي و خلفي  ،به سه ناحيه قدامي ساق پا را ،فاسياي عمقي به سمت استخوان هاي ساق مي روند تيغه بين عضالني كه ازدو 

. تيوستر پرنئوس و شست دراز اكستنسور ،دراز انگشتان اكستنسور ،تيبيال قدامي از: دارند كه عبارتند عضله قرار ساق چهار جلوی د. درنكن

 و سطحي گروه دو در توان مي را عضالت خلف در. برويس پرونئوس و لونگوس پرونئوس :از عبارتند ساق خارجی عضالت .(53)شكل 

 باشد مي سر دو داراي گاستروكنميوس عضله كه دارند قرار سولئوس عضله و گاستروكنميوس عضله سطحی طبقه در .نمود بررسي عمقي

 گيرد. عضله سولئوس نيز ن از كنديل خارجي استخوان ران مبدا ميآخارجي  كنديل داخلي استخوان ران و سر ن ازآداخلي  رس. (53)شكل 

 مي سولئوس را عضله سه سر ساق نيز گيرد. گاهي اوقات مجموعه عضالت گاستروكنميوس و از استخوان هاي تيبيا و فيبوال مبدا مي

به استخوان  (achillis or calcaneous tendon) ندون كالكانئوساشيل يا تآندون اتهم يكي شده و توسط  انتهاي اين عضالت با گويند.

 .(53)شكل  شوند پاشنه متصل مي

 .(53)شكل  خلفيفلكسور دراز شست و تيبيال  ،فلكسور دراز انگشتان خلف ساق عبارتنداز: عمقیعضالت 
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 عضالت قدام)چپ( و بخش سطحي )وسط( و عمقي )راست( ساق پا -53شكل 

 رتیناكولوم های مچ پا

در محل خود نگه مي  ندون هاي دراز رااتكند كه  تعدادي نوار يا رتيناكولوم را ايجاد مي شود و ناحيه مچ پا فاسياي عمقي ضخيم مي در

پشت پا يك عضله به نام عضله  در .(53)شكل  دارند مچ پا قرار قدام درتحتاني رتيناكولوم فوقاني و اكستنسور رتيناكولوم  دارند. اكستنسور

 اكستنسور كوتاه انگشتان قرار دارد. پشت پايي يا

 عضالت كف پا 

ابدوكتور شست و ابدوكتور انگشت  ،طبقه اول عضالت فلكسور كوتاه انگشتان مي دهند كه دردر چهار طبقه شرح  عضالت كف پا را

 ادوكتور ،طبقه سوم عضالت فلكسوركوتاه شست لومبريكال ها قرار دارند. در طبقه دوم عضالت مربع كف پايي و كوچك قرار دارند. در

توجه  گيرند. البته بايد ه چهارم عضالت بين استخواني كف پايي قرارميطبق رد باالخره و دارند قرار كوچك انگشت كوتاه فلكسور و شست

 د.نشو طبقات مختلف ديده مي ندون عضالت ساق پا درااينجا نيز ت داشت كه مانند كف دست در

 و صورت عضالت سر

 از: توان ديد كه عبارتند پنج اليه را مي ناحيه كاسه سر )اسكالپ( در

 (skinپوست ) (1)

 (connective tissueبندي فاسياي سطحي)بافت هم (2)

 (aponeurosis of occipitofrontalis muscleپونوروز عضله پيشاني پس سري )آ (3)

 حركت كنند. 5روي اليه  بر 3تا  1دهد اليه هاي  كه اجازه مي (loose connective tissue) بافت همبندسست (4)

 باشند. مي (scalpجه داشته باشيد كه حروف اول كلمات فوق سازنده كلمه )استخوان هاي جمجمه. تو (periosteum) پريوست (5)
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 عضالت حالت دهنده صورت

به پوست ختم  نها از استخوان هاي جمجمه مبدا گرفته وآاكثريت  صورت در ضخامت فاسياي سطحي قرار دارند وحالت دهنده عضالت 

بيني و دهان عمل  ،(orbit) كاسه چشم (dilatorگشادكننده هاي ) و (sphincter) حقيقت به عنوان اسفنكترها اين عضالت در شوند. مي

 عمل دوم اين عضالت تغيير حالت صورت است. مي نمايند.

و هم كشيدن ابروها  كه باعث در (corrugator) كروگاتور. بندد چشم كه شكاف پلكي را مي از: حلقوي دور برخي از اين عضالت عبارتند

گونه اي كوچك كه همگي به باال بردن لب  زرگ وب اي گونهعضالت  ،باال لب برنده باال ،دهان گوشه برنده باال .دشو مي اخمايجاد حالت 

ورنده لب پايين و پايين آورنده گوشه دهان كه لب پايين و گوشه دهان آخوشحالي( پايين  )حالت خنده و كنند باال و گوشه دهان كمك مي

 .(54ي ( و حلقوي دور دهان كه دهان را جمع مي كند )شكل را پايين مي آورند ) حالت ناراحت

 

 صورتحالت دهنده عضالت  -54شكل 
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 عضالت جونده

 اين عضالت كه بر روي فك تحتاني عمل مي كنند، عبارتند از:

 .(55(: از قوس گونه مبدا مي گيرد و به سطح خارجي راموس منديبل متصل مي شود )شكل Masseterعضله ماضغه )

  .شود متصل مي فك تحتاني گيرد و به زائده كرونوئيد استخوان : از حفره گيجگاهي جمجمه مبدا مي(Temporalگيجگاهي )عضله 

 .مي شود متصل گيرد و به سطح داخلي راموس منديبل از زائده رجلي استخوان شب پره مبدا مي (:Med. Pterygoidعضله رجلي داخلي )

 .(55)شكل   از زائده رجلي استخوان شب پره مبدا مي گيرد و به راموس منديبل متصل مي شود :(Lat. Pterygoidعضله رجلي خارجي )

 

 عضالت جونده -55شكل 

 عضالت گردن

( اليه نازكي از بافت همبند است كه درم را Superficial Cervical Fasciaفاسياي سطحي گردن ) .عضالت گردن با فاسيا ارتباط دارند

 .( در ضخامت آن قرار مي گيرد(Platysmaسيا محتوي بافت چربي است و عضله پوستي گردن ال مي كند. اين فبه فاسياي عمقي متص

 عالوه بر اين، اعصاب پوستي، وريدهاي سطحي و عقده هاي لنفاوي سطحي را نيز در بر مي گيرد.

مي كند. در نواحي معيني فاسياي عمقي  : عضالت، عروق و احشا گردن را محافظت( Deep cervical fasciaفاسياي عمقي گردن ) 

اين فاسيا همچنين فشرده شده و انشعابي از فشرده و صفحات فيبروز مشخصي را تشكيل مي دهد كه به اليه پوشاننده موسوم مي باشند. 

 غالف كاروتيد ) غالف سباتي ( را مي سازد.

ز استخوان ترقوه و سر ديگر آن از دسته استخوان جناغ مبدا مي : يك سر آن ا(sternocleidomastoidعضله استرنوكليئيدوماستوئيد ) 

 (.56شكل استخوان گيجگاهي متصل مي شوند ) گيرد. اين دو سر با هم يكي شده و به زائده ماستوئيد
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 (.56 شكل) المي-المي و تيروئيدي-، كتفيتيروئيدي-، جناغيالمي-(: اين عضالت عبارتند از: جناغيInfrahyoidعضالت تحت المي )

 

 گردن عضالت ناحيه -56شكل 

 (.56شكل )المي -المي و زنخي-، فكيالمي-: دو بطني، نيزه اي(: اين عضالت عبارتند ازSuprahyoidعضالت فوق المي )

: شامل سه عضله قدامي، مياني و خلفي است كه از زوائد عرضي مهره هاي گردني مبدا مي گيرند و به دنده (Scalenusعضالت نردباني )

 اين عضالت در تنفس نقش دارند. (.56شكل ) اي اول و دوم متصل مي شونده

 (Triangles of the Neckمثلث های گردن )

( تقسيم مي شود. مثلث قدامي به Ant & Post Triangleقدامي و خلفي ) ثمعموال گردن به وسيله عضله استرنوگلئيدوماستوئيد به دو مثل

مثلث قدامي  (.57شكل )ام و استخوان كالويكل در پايين محدود شده است وسيله تنه منديبل در باال، عضله استرنوكلئيدوماستوئيد در قد

نشان داده  57خودش به مثلث هاي كاروتيد، دو بطني، زير چانه اي و عضالني تقسيم مي شوند. موقعيت و حدود اين مثلث ها در شكل 
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به نام مثلث پس سري در باال و يك مثلث  المي به يك مثلث بزرگ-مثلث خلفي گردن به وسيله بطن تحتاني عضله كتفي شده است.

 (.56شكل )كوچيك به نام مثلث فوق ترقوه اي در پايين تقسيسم مي شوند 

 

 مثلث هاي قدامي و خلفي گردن -57شكل 
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 فصل سوم

 آناتومی سیستم قلب و عروق
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 (Heart) قلب

قلب  گيرد. قاعده قرار ميPricardium) ) قلب يك عضو عضالني و تو خالي است كه هرمي شكل است و در كيسه اي به نام پريكارد

  .جلو و چپ مي باشد عقب و راست و راس آن متوجه پايين، متوجه باال،

 حفرات قلب

رضي از يكديگر جدا شده اند: دو دهليز راست و چپ و دو بطن راست قلب داراي چهار حفره است كه توسط يك تيغه عمودي و يك تيغه ع

و چپ. در افراد بالغ به طور طبيعي بين دو دهليز و يا دو بطن هيچ ارتباطي وجود ندارد ولي بين دهليز راست و بطن راست يك دريچه به 

 د دارد.نام دريچه سه لتي و بين دهليز چپ و بطن چپ يك دريچه به نام دريچه ميترال وجو

 (Right Atrium) دهلیز راست

دهليز راست از دو بخش قدامي و خلفي تشكيل شده است كه بخش خلفي آن ديواره صاف داشته بخش قدامي آن داراي الياف عضالني به 

نماي ( ديده مي شود كه در Crista terminalis( است. بين دو بخش فوق يك ستيغ انتهايي ) Pectinate mنام عضالت شانه اي )

در جلوي بخش  ( قابل مشاهده است. Sulcus terminalisخارجي دهليز راست اثر ستيغ فوق به صورت يك ناودان به نام ناودان انتهايي )

 ( ديده مي شود كه داراي عضالت شانه اي استRight auricleقدامي دهليز راست يك ساختمان كيسه مانند به نام گوشك راست )

 .(58)شكل 

 

 

 نماي داخلي دهليز راست .58شكل 
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 Inf. Venaوريد اجوف تحتاني )است. ( به قسمت فوقاني دهليز راست باز مي شود و فاقد دريچه Sup. Vena cavaوريد اجوف فوقاني )

cavaدارد. قسمت تحتاني دهليز راست باز مي شود و در محل اتصال آن به دهليز راست يك دريچه ابتدايي به نام دريچه استاش وجود  ( به

( به قسمت تحتاني داخلي دهليز راست باز مي شود و در محل اتصال آن به دهليز راست دريچه اي  Coronary sinusسينوس كروناري )

( ديده مي شود كه  Fossa ovalisبه نام دريچه تبزيوس وجود دارد. بر روي ديواره داخلي دهليز راست يك فرورفتگي به نام حفره بيضي )

سوراخ بيضي در دوران جنيني دو دهليز راست و چپ را به يكديگر مرتبط  .(58( مي باشد )شكل foramen ovaleراخ بيضي )از بقاياي سو

 بيضي ديده مي شود. ه شده و بقاياي آن به صورت حفره مي كرده است كه پس از تولد بست

 

 (Left Atrium) دهلیز چپ

ديواره عضالني است. عضالتي كه در گوشك چپ وجود دارند از نوع عضالت شانه داراي يك حفره اصلي با ديواره صاف و يك گوشك با 

  .(59)شكل  اي هستند. دو وريد ريوي راست و دو وريد ريوي چپ به دهليز چپ باز مي شوند

 

 . نماي داخلي دهليز چپ59شكل 
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 (Right Ventricle)بطن  راست 

ز راست و از طريق سوراخ شريان ريوي با شريان ريوي مرتبط مي شود .در محل بطني راست با دهلي-بطن راست از طريق سوراخ دهليزي

 دريچه نيمه هاللي يا دريچه سيني ديده مي شود. دريچه سه لتي و در محل سوراخ شريان ريوي، سوراخ دهليزي بطني راست،

بطن  پاپيالري هستند كه قاعده آنها به جدارنوع اول عضالت  :مي شود در ديواره بطن راست سه نوع دستجات  عضالني )ترابكوال( ديده

تعداد عضالت پاپيالري  به لت هاي دريچه سه لتي متصل مي گردد. Cordaetendinae)) متصل شده و راس آنها توسط طناب هاي وتري

سمت مياني آنها آزاد هستند كه دو انتهاي آنها به ديواره بطن متصل شده ولي ق يدوم عضالت پل مانندنوع  در بطن راست سه عدد است.

نام دارد كه از سپتوم بين بطني تا قاعده عضله پاپيالري قدامي كشيده  (moderator band) است. يكي از ترابكوالهاي نوع دوم نوار قوسي

در  هستند كه اي برجستگي هاي ساده ،شده است و دسته اي از الياف هيس )سيستم هدايتي قلب( از ضخامت آن عبور مي كند. نوع سوم

 ديواره بطن برجستگي هاي كوچكي را ايجاد مي كنند. قسمتي از حفره بطن راست كه در زير سوراخ شريان ريوي قرار دارد، اينفانديبولوم

(Infundibulumنام دارد )  (61)شكل. 

 

 

 . نماي داخلي بطن راست61شكل 
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 (Left Ventricle)بطن چپ 

. جدارهاي بطن چپ با آئورت مرتبط مي شود ترال( با دهليز چپ و از طريق سوراخ آئورتيبطني چپ )دريچه مي-از طريق سوراخ دهليزي 

در بطن چپ دو عدد هستند و  . عضالت  پاپيالريه نوع دستجات عضالني ديده مي شوداز بطن راست ضخيم تر است. در بطن چپ نيز س

  وجود ندارد.نوار قوسي نيز در  بطن چپ 

 ساختمان قلب

كه اليه  epicardium)اين اليه از خارج توسط اپي كارد ) .ساخته شده است (Myocardium)عضله قلبي يا ميوكارد  ديواره قلب از

 است و از داخل توسط اندوكارديوم  كه يك اليه اندو تليال است، پوشيده شده است. احشايي پريكارد سروز

را احاطه كرده اند و دو مثلث ليفي به نام مثلث راست و مثلث چپ  اسكلت قلب از تعدادي حلقه هاي ليفي كه از اطراف دريچه هاي قلب

 .(61)شكل كه بين حلقه هاي فوق قرار دارند، تشكيل شده است 

 

 اسكلت ليفي قلب. نماي 61شكل 

 (Cardiac Valves)دريچه های قلب 

هريك از لت ها، چيني از  خلفي و سپتال است. ،سه لت قدامي اين دريچه داراي دريچه سه لتي: سوراخ دهليزي بطني را محافظت مي كند.

در حاليكه به  .مي شود قاعده اين لت ها به حلقه ليفي اسكلت قلب متصل اندوكارديوم مي باشد كه مقداري بافت همبند را در برمي گيرد.

 لبه هاي آزاد و سطح بطني آنها، طناب هاي وتري اتصال مي يابند.

لت هاي دريچه ميترال  رساختا چپ را محافظت مي كند و از دو لت قدامي و خلفي تشكيل شده است. دريچه ميترال: سوراخ دهليزي بطني

 همانند دريچه سه لتي است.
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يك از اين دريچه ها از سه لت نيمه هاللي تشكيل شده است كه هنگام باز كردن شريان مربوطه  دريچه هاي شريان  ريوي و آئورت: هر

 .(62)شكل  ، دريچه هاي سيني نيز مي گويندبه همين دليل به اين دريچه ها .مي باشند )س(سه لت آن مانند دندانه هاي 

 

 

 دريچه هاي قلب . 62شكل 

 سیستم هدايتی قلب 

 بطني-و دسته دهليزي (A.V. node، گره َدهليزي بطني )(SA.node)دهليزي -گره سينوسيچهار بخش سيستم هدايت قلب شامل 

( مي باشد كه به سلولهاي تخصص يافته اي بنام شبكه پوركنژ منتهي مي شوند. سيستم هاي bundle of His atrioventricular) هيس

  .(63)شكل  ، تشكيل شده استباض تمايز يافته اندقلب از سلولهاي عضالني قلب كه جهت شروع و هدايت پبام هاي انق يهدايت
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دهليزي در دهليز راست، در بخش ناودان انتهايي و دقيقا در سمت راست دهانه وريدا جوف فوقاني قرار دارد و گره  -گروه سينوسي 

الزم به توضيح است كه قلب از اعصاب سمپاتيك و  دهليزي بطني در قسمت تحتاني ديواره بين دهليزي در دهليز راست قرار دارد.

تحريك  بطوريكه .بلكه سرعت آن را تنظيم مي كنند ،عصاب شروع كننده ضربان قلب نيستندولي اين ا ،پاراسمپاتيك عصب گيري مي كند

  .(63)شكل  اعصاب سمپاتيك باعث افرايش تعداد ضربان قلب و تحريك اعصاب پاراسمپاتيك موجب كاهش تعداد ضربان فلب مي شود

 

 سيستم هدايتي قلب . 63شكل 

 خونرسانی قلب 

و چپ كه بالفاصله در باالي دريچه آئورتي از آئورت صعودي جدا مي شوند، خونرساني قلب را به عهده دارند. شريان هاي كروناري راست 

قسمت اعظم خون وريدي قلب از طريق سينوس كروناري به دهليز راست تخليه مي شود. سينوس كروناري در سطح تحتاني قلب، بين 

 دهليز چپ و بطن چپ قرار دارد.

 پريکارديوم

برمي گيرد. پريكارد از دو بخش تشكيل شده است. اليه خارجي كه پريكارد  يوم كيسه اي است كه قلب و ريشه عروق بزرگ را درپريكارد

وز فيبروز ناميده مي شود، در پائين به ديافراگم متصل مي شود و در باال به ديواره عروق بزرگ قلب اتصال دارد. اليه داخلي كه پريكارد سر

جداري پريكارد سروز سطح داخلي پريكارد فيبروز را مفروش مي كند و اليه  اليه جداري و احشايي است. اليه امل دوناميده مي شود، ش

 .(64)شكل  گويند احشايي آن به سطح خارجي قلب چسبيده و همانطور كه قبال اشاره شد به آن اپي كارد نيز مي
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 قلب پريكارد.  64شكل 

 عروق خونی

ا و مويرگ ها است. ساختار شريان ها و وريدها مشابه است. اين عروق از سه اليه تشكيل شده اند. اليه داخلي يا شامل شريان ها، وريده

تيغه پايه قرار گرفته اند تشكيل شده است. در اليه مياني يا مديا غشايي بنام اينتيما از يك اليه سلول اندوتليال سنگفرشي كه بر روي 

د دارد. در شريان ها اين اليه نسبتا ضخيم است و تيغه هاي االستيك نيز ممكن است ديده شود. اليه چندين طبقه سلول عضله صاف وجو

 .(65)شكل  خارجي يا آدوانتيس از جنس بافت همبند متراكم است

 

 

 اليه هاي ديواره عروق خوني . 65شكل 
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 شريان های بدن

 (Pulmonary Artery) شريان ريوی

از بطن راست به  كسيژن را از بطن راست به ريه ها منتقل مي كند. اين شريان كه پنج سانتي متر طول دارد،تنه شريان ريوي خون بدون ا

طرف باال، عقب و چپ رفته و در تقعر قوس آئورت به دو شاخه راست و چپ تقسيم مي شود كه هر يك از اين شاخه ها به ريه مربوطه 

 .(66)شكل  مي رود

 

 عروق بزرگ قلب . 66شكل 

 (Aorta) ئورتآ

آئورت اصلي ترين شرياني است كه خون اكسيژن دار را از بطن چپ به بافت هاي بدن مي برد. اين شريان بطور قراردادي به سه بخش 

 .(67)شكل  قوس آئورت و نزولي تقسيم مي شود صعودي،

 (Assendind Aorta) آئورت صعودی

زاويه استرنال به قوس آئورت تبديل مي شود. شريان هاي كروناري راست و چپ از  از قاعده بطن چپ به طرف باال و جلو آمده و در مقابل

 .(66)شكل  ابتداي آئورت صعودي در باالي دريچه نيمه هاللي آئورت جدا مي شوند

 (Aortic Arch) قوس آئورت

استرنال شروع شده، ابتدا به طرف باال، ادامه آئورت صعودي است كه در پشت مانوبريوم استرنوم قرار دارد. قوس آئورت در مقابل زاويه 

عقب و چپ و سپس به طرف پائين حركت مي كند و در مقابل ديسك بين چهارمين و پنجمين مهره سينه اي در امتداد آئورت  نزولي 
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د مشترك كاروتي سينه اي قرار مي گيرد. از تحدب قوس آئورت سه شاخه جدا مي شود كه به ترتيب عبارتند از: تنه براكيوسفاليك، شريان

 .(66)شكل  چپ و شريان سابكالوين چپ

 

 شريان هاي اصلي بدن. 67شكل 

تنه براكيوسفاليك از تحدب قوس آئورت به طرف باال و راست صعود مي كند و در پشت مفصل استرنوكالويكوالر راست به دو شاخه 

 .(67و  66)شكل هاي  م مي شودانتهايي بنام شريان كاروتيد مشترك راست و شريان سابكالوين راست تقسي

كند و در پشت  شريان كاروتيد مشترك چپ از تحدب قوس آئورت در سمت چپ تنه براكيوسفاليك جدا شده و به طرف باال صعود مي

مفصل استرنوكالويكوالر چپ وارد گردن مي شود. شريان سابكالوين چپ در خلف شريان كاروتيد مشترك چپ از قوس آئورت جدا شده و 

 .(67و  66)شكل هاي  آگزيال مي شوداز عبور از سطح فوقاني دنده اول وارد حفره  پس

 (disending Aorta) آئورت نزولی

ادامه قوس آئورت است كه در محاذات ديسك بين چهارمين و پنجمين مهره ي سينه اي و در سمت چپ خط وسط شروع مي شود. اين 

زول كرده و در مقابل دوازدهمين مهره سينه اي از ديافراگم عبور مي كند. اين بخش از شريان در جلوي ستون مهره اي به طرف پايين ن
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آئورت نزولي را آئورت نزولي سينه اي مي نامند. آئورت نزولي سينه اي پس از عبور از ديفراگم وارد شكم مي شود و به نام آئورت نزولي 

نزول مي كند و در مقابل كنلر تحتاني چهارمين مهره ي كمري به دو شكمي موسوم مي گردد. آئورت شكمي در جلوي مهره هاي كمري 

جفت شريان بين دنده اي خلفي از آئورت نه  .(67)شكل  شاخه ي انتهايي بنام شريان هاي ايلياك مشترك راست و چپ تقسيم مي شود.

 فضاي بين دنده اي تحتاني مي گردند. 9نزولي سينه اي جدا مي شوند و وارد 

 سر و گردنشريان های 

 شريان های كاروتید مشترک

شريان كاروتيد مشترك راست در پشت مفصل استرنوكالويكوالر راست از تنه براكيوسفاليك و شريان كاروتيد مشترك چپ مستقيما از 

غضروف  قوس آئورت جدا مي شود. شريان هاي كاروتيد مشترك در طرفين گردن به طرف باال صعود مي كنند و در مقابل كنار فوقاني

تيروئيد به دو شاخه كاروتيد داخلي و كاروتيد خارجي تقسيم مي شوند. از شريان كاروتيد خارجي شاخه هاي متعددي جهت خونرساني 

ساختمان هاي موجود در گردن، سر و سطح خارجي جمجمه )مانند غده تيروئيد، حنجره، حلق، زبان، صورت، گوش خارجي و غدد بزاقي( 

كاروتيد داخلي بدون اينكه شاخه اي در گردن بدهد از طريق مجرايي كه در ضخامت استخوان گيجگاهي قرار دارد، شريان  ا مي شود.دج

 (.68)شكل  چشم را به عهده مي گيردقدامي مغز و ساختمان هاي موجود در كاسه  3/2وارد جمجمه مي شود و خونرساني 

 شريان های سابکالوين

يوسفاليك و شريان سابكالوين چپ از قوس آئورت جدا مي شود. اين شريان ها از روي سطح فوقاني شريان سابكالوين راست از تنه براك

به  دنده اول عبور كرده و به حفره آگزيال مي روند. بدين ترتيب بنام شريان آگزيالري تغيير نام مي دهند كه خونرساني اندام هاي فوقاني را

الوين وارد قفسه سينه شده و يا غده تيروئيد را خونرساني مي كنند. شريان مهره اي شاخه تعدادي از شاخه هاي شريان سابك عهده دارند.

مهمي از شريان سابكالوين است كه از سوراخ عرضي شش مهره گردني فوقاني عبور كرده و از طريق فورامن مگنوم وارد جمجمه مي 

ن بازيالر بوجود مي آيد. شاخه هاي انتهايي شريان هاي كاروتيد درون جمجمه از پيوند شدن دو شريان مهره اي راست و چپ، شريا شود.

 (.68)شكل  دنداخلي و بازيالر حلقه اي بنام حلقه شرياني مغز يا حلقه ويليس را تشكيل مي دهند كه خونرساني مغز را به عهده دار
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 شريان هاي سرو گردن . 68شكل 

 شکم و لگن  های شريان

آئورت شكمي در مقابل دوازدهمين مهره سينه اي شروع مي شود و در مقابل چهارمين مهره كمري به دو شاخه  همانطور كه قبال اشاره شد

، شريان ، شريان مزانتريك فوقانيايلياك مشترك راست و چپ تقسيم مي شود. شاخه هاي مهم آئورت شكمي عبارتند از: تنه سلياك

  (.69)شكل  ه اي يا تخمداني و تعدادي شاخه جداريمزانتريك تحتاني، شريان هاي كليوي، شريان هاي بيض

يسك بين دوازدهمين مهره سينه اي و اولين مهره كمري جدا مي دئورت در مقابل آتنه سلياك، شريان كوتاهي است كه از سطح قدامي 

مت هايي از مري و شود. اين شريان داراي سه شاخه گاستريك چپ، طحالي و كبدي است كه در خونرساني معده، طحال، كبد و قس

 و در ضخامت L1)دوازدهه شركت مي كنند. شريان مزانتريك فوقاني پايين تر از تنه سلياك از سطح قدامي آئورت جدا مي شود )در مقابل

مزانتر به سمت پايين نزول مي كند. اين شريان در خونرساني روده كوچك و روده بزرگ از نيمه دوازدهه تا نزديكي خم كوليك چپ 

و به سمت پايين و شريان مزانتريك تحتاني در مقابل سومين مهره كمري از سطح قدامي آئورت جدا مي شود  (.69)شكل  مي كند شركت

. اين شريان روده بزرگ را از نزديكي خم كوليك چپ تا نيمه فوقاني ركتوم خونرساني مي كند. شريان هاي كليوي زوج چپ نزول مي كند

اينكه آئورت شكمي در سمت چپ خط وسط قرار  دليلب شريان مزانتريك فوقاني از طرفين آئورت جدا مي شوند.هستند و پايين تر از مبدا 

   (.69)شكل دارد، شريان كليوي راست طويل تر از شريان كليوي چپ است 
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 شاخه هاي شريان آئورت در شكم و لگن. 69شكل 

دراز هستند كه در مقابل دومين مهره كمري از سطح قدامي آئورت جدا مي شريان هاي بيضه اي يا تخمداني، يك جفت شريان باريك و 

   (.69)شكل  وند و در مردان خونرساني بيضه ها و در زنان خونرساني تخمدان ها را به عهده دارندش

ع شده و به سمت شريان ايلياك مشترك، دو شاخه انتهايي آئورت شكمي هستند كه هر يك از آنها در مقابل چهارمين مهره كمري شرو

پايين و خارج طي مسير مي كند و در مقابل مفصل ساكروايلياك همان طرف به دو شاخه ايلياك داخلي و ايلياك خارجي تقسيم مي شود. 

خونرساني جدارها و احشا لگن شركت مي كنند ولي شريان ايلياك خارجي بر روي دهانه فوقاني لگن به طرف جلو  شريان ايلياك داخلي در

  (.69)شكل  راني تغيير نام مي دهدفمورال يا شريان  و به ايين آمده و پس از عبور از خلف رباط اينگوينال وارد ران مي گرددو پ
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 شريان های اندام فوقانی

رجي دنده )زير بغل( قرار دارد. اين شريان ادامه شريان سابكالوين است كه از كنار خا شريان آگزيالري در حفره آگزيال :شريان آگزيالری

اول شروع مي شود و در كنار تحتاني عضله ترس ماژور به شريان بازويي تبديل مي شود. شريان آگزيالري نسبت به عضله سينه اي 

 (.71)شكل  آگزيال نقش دارندكوچك به سه بخش تقسيم مي شود و هر بخش داراي شاخه هايي است كه در خونرساني حفره 

ريان در امتداد شريان آگزيالري قرار دارد و در سطح داخلي بازو به طرف پايين نزول مي كند. شريان اين ش :)براكیال( شريان بازويی

 (.71)شكل  خه راديال و اولنار تقسيم مي شودبازويي در مقابل گردن راديوس به دو شا

نزول مي كند. نبض اين شريان در  يكي از شاخه هاي انتهايي شريان بازويي است كه در قسمت خارجي سطح قدامي ساعد :شريان راديال

قسمت تحتاني ساعد قابل لمس است. در ناحيه مچ، شريان راديال حول كنار خارجي مچ دست به سمت عقب دور مي زند و از انتهاي 

 (.71)شكل  متاكارپ وارد كف دست مي شودپروگزيمال اولين فضاي بين استخواني در بين اولين و دومين استخوان 

يكي ديگر از شاخه هاي انتهايي شريان بازويي است كه نسبت به شريان راديال قطور تر است. اين شريان در قسمت داخلي  :ن اولناراشري

و شاخه سطحي و عمقي سطح قدامي ساعد نزول مي كند. در ناحيه مچ، از خارج استخوان پيزيفورم عبور مي كند و در كف دست به د

 (.71)شكل  تقسيم مي شود

اين قوس از از شاخه سطحي شريان اولنار و شاخه سطحي شريان راديكال تشكيل مي شود .چهار شريان ديژيتال از  :سطحیقوس پالمار 

 (.71)شكل  خونرساني انگشتان شركت مي كننداين قوس خارج مي شوند كه در 

يل مي شود و مانند قوس پالمار سطحي اين قوس توسط شريان راديكال )تنه اصلي ( و شاخه عمقي شريان اولنار تشك :قوس پالمار عمقی

 (.71)شكل  ي كف دست و انگشتان شركت مي كنددر خونرسان

 

 شريان هاي اندام فوقاني. 71شكل 
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 شريان های اندام تحتانی 

خار خاصره  نال و در نيمه فاصله بينئيف رباط اينگولشريان راني ادامه شريان ايلياك خارجي است. اين شريان در خ :)فمورال( شريان رانی

پوبيس، شروع مي شود. در اين ناحيه نبض شريان راني قابل لمس است. شريان راني پس از عبور از مثلث راني  اي قدامي فوقاني و سمفيز

  (.71)شكل  مي رسد)پشت زانو(  كتور ماگنوس عبور كرده، به حفره پوپليته آلاداد، از سوراخ عضله كتورادداو مجراي 

در مقابل كنار ادامه شريان ادامه شريان راني است كه در حفره پوپليته آل، در خلف زانو، به سمت پايين نزول مي كند و  :شريان پوپلیته آل

   (.71)شكل   به دو شريان تيبيال قدامي و خلفي تقسيم مي شود ئوسيتتحتاني عضله پوپل

ا شروع شده و پس از عبور از قسمت پروگزيمال فضاي بين ادامه شريان تيبيال قدامي است كه از جلوي مفصل مچ پ :شريان پشت پايی

   (.71)شكل   اولين و دومين متاتارس وارد كف پا مي شود. اين شريان در تشكيل قوس كف پايي شركت مي كند

كند. اين در مقابل كنار تحتاني عضله پوپليتئوس شروع مي شود و در خلف ساق همراه با عصب تيبيال نزول مي  :شريان تیبیال خلفی

شريان در خلف قوزك داخلي به دو شاخه پالنتار داخلي و خارجي تقسيم مي شود. در نزديك مبدا شريان تيبيال خلفي شاخه اي به نام 

 (.71)شكل   شريان پرونئال از آن جدا مي شود و در قسمت خارجي سطح خلفي ساق نزول مي كند

بيال خلفي است كه در طول كنار داخلي پا همراه با عصب پالنتار يانتهايي شريان تيكي از دو شاخه  :)كف پايی( داخلی راشريان پالنت

 (.71)شكل   داخلي جلو مي رود

ي باشد. ميكي ديگر از شاخه هاي انتهايي شريان تيبيال خلفي است كه بزرگ تر از شريان پالنتار داخلي  :خارجی ر )كف پايی(اشريان پالنت

س پالنتار ر خارجي در كف پا جلو مي رود و در قاعده متاتارس پنجم به طرف داخل قوس مي زند تا قواتاين شريان همواره با عصب پالن

 (.71)شكل   قوس كف پايي( را تشكيل دهد)

اين قوس توسط قسمت انتهايي شريان پالنتار خارجي و انتهاي شريان پشت پايي تشكيل مي شود و داراي  :) قوس كف پايی( قوس پالنتار

 (.71)شكل   يي براي كف پا و انگشتان مي باشدشاخه ها
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 . شريان هاي اندام تحتاني71شكل 

 وريدهای بدن 

 وريدهای اندام تحتانی 

فاسياي سطحي قرار دارند و از نظر  ضخامت . وريدهاي سطحي درگروه سطحي و عمقي تقسيم مي شوند وريدهاي اندام تحتاني به دو

   (.72)شكل   اي عمقي با شريان هاي اصلي همراه هستندباليني داراي اهميت هستند. وريده

 وريدهای سطحی 

وجود دارد كه اين قوس وريدي در داخل به وريد صافنوس بزرگ و در خارج  ييدر پشت پا يك قوس وريدي به نام قوس وريدي پشت پا

در سطح داخلي ساق باال مي رود. سپس از به وريد صافنوس كوچك مي ريزد. وريد صافنوس بزرگ از جلوي قوزك داخلي عبور كرده و 

رده ، عبور كردداخلي ران صعود مي كند. اين وريد از سوراخ صافنوس كه در فاسياي عمقي ران قرار دا-و در سطح قدامي هپشت زانو گذشت

    (.72)شكل   و به وريد راني تخليه مي شود
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شده، از پشت قوزك خارجي عبور كرده و در سطح خلفي ساق  شروع ييوس وريدي پشت پاقيد صافنوس كوچك از انتهاي خارجي ور

    (.72)شكل   و به وريد پوپليته آل تخليه مي گردد شدهسياي عمقي وارد حفره پوپليته آل صعود مي كند. اين وريد پس از سوراخ كردن فا

 وريدهای عمقی 

ي  زوج بوده و به وريد پوپليته آل تخليه مي شوند. وريد پوپليته همنام و همراه شريان ها هستند. هر يك از وريدهاي تيبيال قدامي و خلف

    (.72)شكل   . وريد راني از خلف رباط اينگوينال عبور كرده و به وريد ايلياك خارجي تخليه مي شوددريزو به وريد راني مي بوده آل فرد 

 

 ي )راست(. وريدهاي سطحي و عمقي اندام تحتاني در نماي قدامي )چپ( و خلف72شكل 

 وريدهای شکم و لگن 

تا مفصل وريد ايلياك خارجي ادامه وريد راني است كه در هر طرف در خلف رباط اينگوينال شروع مي شود و در امتداد دهانه فوقاني لگن 

لياك داخلي از بهم . در اين محل با وريد ايلياك داخلي پبوند شده و وريد ايلياك مشترك را مي سازد. وريد ايساكروايلياك باال مي رود

    (.73)شكل   پيوستن تمام وريدهاي همنام با شاخه هاي شريان ايلياك داخلي در لگن به وجود مي آيد

وريد ايلياك مشترك چپ طوبل تر از وريد ايلياك مشترك راست است. اين دو وريد در محاذات پنجمين مهره كمري به هم پيوسته و وريد 

آورند. وريد اجوف تحتاني در سمت راست آئورت صعود مي كند و در مقابل هشتمين مهره سينه اي از اجوف تحتاني را به وجود مي 
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. اين وريد در شكم، خون گنادها، كليه ها، غدد فوق كليوي، كبد و ديافراگم را به دهليز راست قلب تخليه مي شود ديافراگم عبور كرده و

     (.73)شكل  دريافت مي كند

وريدهاي مزانتريك فوقاني و طحالي در خلف گردن پانكراس به وجود مي آيد . البته وريد مزانتريك تحتاني نيز هم پيوستن از به : وريد باب

سانتي متر طول دارد و پس از ورود به ناف كبد به دو شاخه راست و چپ  5از طريق وريد طحالي به وريد باب تخليه مي شود . وريد باب 

     (.73)شكل  تقسيم مي شود

 

 . وريدهاي شكم و لگن. گردش خون وريد اجوف تحتاني )باال( و وريد پورت )پايين(73شكل 

نيز به وريد اجوف فوقاني مي ريزد . وريد آزيگوس يك ارتباط  دوريدهاي ديواره قفسه سينه به وريد آزيگوس تخليه مي شوند كه اين وري

 بين وريدهاي اجوف فوقاني و تحتاني به حساب مي آيد .

 وريدهای اندام فوقانی 

وريدهاي سطحي در ضخامت فاسياي سطحي قرار دارند و  .گروه سطحي و عمقي تقسيم مي شوند مانند وريدهاي اندام تحتاني به دو

 داراي اهميت باليني هستند. وريدهاي عمقي همراه با شريان هاي اصلي مي باشند. 
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اين شبكه در داخل به وريد بازيليك و در  در پشت دست قرار دارد. ي )دورسال(يك شبكه وريدي به نام شبكه پشت دست: وريدهای سطحی

     (.74)شكل  خارج به وريد سفاليك تخليه مي شود

بازيليك در قسمت داخلي ساعد و بازو صعود مي كند و در نيمه ارتفاع بازو فاسياي عمقي را سوراخ كرده، به  وريد بازويي تخليه مي  دوري

ه وريد سفاليك در خارج ساعد و بازو صعود مي كند و پس از عبور از ناودان بين عضالت سينه اي بزرگ و دلتوئيد، فاسياي ود. در حاليكش

عمقي را سوراخ كرده، به وريد آگزيالري تخليه مي شود. وريد مديان كوبيتال در جلوي حفره كوبيتال قرار دارد و وريدهاي سفاليك و 

       (.74)شكل   مي كند زيليك را به يكديگر مرتبطبا

در برخي افراد يك وريد كوچك از كف دست شروع مي شود و در جلوي ساعد باال مي آيد كه به آن وريد مياني ساعد مي گويند. اين وريد 

ترتيب ه به ممكن است به وريد مديان كوبيتال بريزد و يا در جلوي مفصل آرنج به دو شاخه مديان بازيليك و مديان سفاليك تقسيم شود ك

     (.74)شكل   وريدهاي بازيليك و سفاليك تخليه شوندبه 

 

 . وريدهاي سطحي اندام فوقاني74شكل 

بازويي زوج هستند ولي وريد آگزيالري منفرد است و در مقابل و اولنار  ،همنام و همراه شريان ها هستند. وريدهاي راديال وريدهای عمقی:

 بكالوين تخليه مي شود. كنار خارجي دنده اول به وريد سا

 وريدهای سر و گردن 

ال تسينوس هاي وريدي حفره كرانيال كه خون وريدي  مغز را دريافت مي كنند در بين دو اليه سخت شامه قرار دارند. سينوس ساژي

حتاني نيز در خط ال تتسينوس ساژي(. 76)شكل  پس سري كشيده شده استا استخوان فوقاني در خط وسط جمجمه از استخوان پيشاني ت

 ،وريدي تالقيال فوقاني و سينوس مستقيم در محل تمستقيم تقسيم تخليه مي شود. سينوس ساژيركتوس يا وسط قرار دارد و به سينوس 
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، با سينوس هاي عرضي ممتد مي شوند. سينوس هاي عرضي به سينوس هاي سيگموئيد برجستگي پس سري داخلي قرار دارد كه در روي

 (. 76)شكل  داخلي تخليه مي شوند ، به وريد ژوگوالرد و هر يك از سينوس هاي سيگموئيد پس از عبور از سوراخ ژوگوالرتخليه مي شون

. اين وريد در خلف مفصل استرنو كالويكوالر  با وريد اروتيد به سمت پايين نزول مي كندوريد ژوگوالر داخلي در گردن درون غالف ك

اين وريدهاي براكيوسفاليك چپ و  (.75)شكل  تصال اين دو وريد، وريد براكيوسفاليك تشكيل مي شودسابكالوين پيوند مي شود و از ا

راست در خلف اولين غضروف دنده اي سمت راست به يكديگر متصل شده و وريد احوف فوقاني را تشكيل مي دهند كه اين وريد به دهليز 

  (. 75)شكل  راست قلب تخليه مي گردد

 

 هاي عمقي ناحيه سر و گردن. وريد 75شكل 

وريد ژوگوالر خارجي يك وريد سطحي در گردن است كه بطور عمودي از سطح خارجي عضله استرنوكلئيد و ماستوئيد پايين مي آيد و به 

  .وريد سابكالوين تخليه مي شود
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 . سينوس هاي وريدي مغز در نماي لترال )باال( و فوقاني )پايين(76شكل 
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 (Capillaries) مويرگ ها

عروق ريزي هستند كه وظيفه تبادالت مواد و گاز هاي تنفسي را بين خون و بافت هاي بدن به عهده دارند . در اين عروق يك اليه سلول 

 اندوتليال بر روي تيغه پايه قرار گرفته است و سلول هايي به نام پري سيت با خاصيت انقباضي اين سلول ها را حمايت مي كنند.

 :(77)شكل مويرگ در بدن وجود دارد كه عبارتند از سه دسته 

 كه در سيستم عصبي مركزي و عضالت وجود دارند. (Continuous) مويرگ هاي ممتد-1

 كه در كليه و غدد درون ريز ديده مي شوند. (Fenestrated) مويرگ هاي منفذ دار-2

 .كه در كبد و اعضاء لنفاوي وجود دارند( Sinosoid)سينوزوئيد ها -3

 

 

 . ساختار بافت شناسي انواع مويرگ ها77شكل 
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 چهارم فصل

 آناتومی سیستم عصبی
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 Nervous systemدستگاه عصبی 

دستگاه عصبي به دو قسمت اصلي تقسيم مي شود: دستگاه عصبي مركزي كه شامل مغز و نخاع مي باشد و دستگاه عصبي محيطي كه 

نهاست. مغز قسمتي از دستگاه عصبي است كه درون حفره كرانيال قرار دارد و از آهاي مربوط به قدهشامل اعصاب مغزي و نخاعي و ع

 طريق سوراخ بزرگ )فورامن مگنوم( در امتداد نخاع قرار مي گيرد.

 (Spinal Cord) نخاع

شود. حد تحتاني آن در بالغين در اي شكل است و انتهاي فوقاني آن در محاذات فورامن مگنوم با بصل النخاع ممتد مينخاع استوانه

كند و توسط سه اليه مننز اي را اشغال ميفوقاني كانال مهره 3/2يابد. بنابراين نخاع محاذات كنار تحتاني اولين مهره كمري پايان مي

. محافظت بيشتر (78 )شكل (Pia mater)نرم شامه  و (arachnoid)، عنكبوتيه (dura mater)احاطه مي شود كه عبارتند از: سخت شامه 

 قرار دارد.  (Subarachnoid Space)گيرد كه در فضاي زير عنكبوتيهصورت مي (Cerebrospinal fluid) نخاع توسط مايع مغزي نخاعي

 های نخاعیبرجستگی

)لومبوساكرال( از  يخاج -اي تحتاني و كمري كه شبكه كمريهگيرد و در نواحي سيندر ناحيه گردني كه شبكه بازويي از نخاع منشاء مي

هاي گردني و كمري وجود دارند. در پايين، برجستگي كمري به تدريج هاي دوكي شكلي به نام برجستگيگيرد، برجستگينخاع منشاء مي

 (Filum terminal)اي از نرم شامه به نام رشته انتهايي الهشود كه استطتبديل مي (Conus medullaris)باريك شده به مخروط انتهايي 

تا به خلف استخوان دنبالچه متصل شود. نخاع داراي يك سطح قدامي، يك سطح خلفي و دو سطح  آيداز نوك آن به طرف پايين مي

ق به نام شكاف قدامي مياني و در خط مياني سطح خلفي نخاع، يك يخارجي است. در خط مياني سطح قدامي نخاع، يك شكاف طولي عم

شود. در محل اتصال سطح قدامي به سطح خارجي درهر طرف يك شيار به نام شيار قدامي مياني ديده ميشيار طولي به نام شيار خلفي 

 جانبي و در محل اتصال سطح خلفي به سطح خارجي در هر طرف يك شيار به نام شيار خلفي جانبي وجود دارد.
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 )پايين( هاي اعصاب نخاعي، ساختمان داخلي و ريشه)باال( ارتباط نخاع با مغز .نخاع .78شكل 

 ساختمان نخاع

باشد كه داراي مي Hركز و ماده سفيد آن در حاشيه قرار گرفته است. ماده خاكستري در مقطع عرضي به شكل ماده خاكستري نخاع در م

باشد. يك رابط خاكستري دو نيمه چپ و هاي خاكستري خلفي( ميهاي خلفي )ستونهاي خاكستري قدامي( و شاخهاي قدامي )ستونشاخ
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شود. در اين رابط خاكستري ديده مي )كانال اپانديم( مجرايي به نام مجراي مركزي كند وراست ماده خاكستري را به يكديگر متصل مي

 .(78)شكل  خارجي و خلفي تقسيم مي شود هاي قدامي،ماده سفيد نخاع بطور قراردادي، در هر طرف به طناب

 (Spinal nerves)اعصاب نخاعی

كنند. هر عصب نخاعي توسط دو عبور مي اي ستون فقراتين مهرههاي براخطناب نخاعي را ترك كرده و از سو ،جفت عصب نخاعي 31

هاي (. ريشه قدامي از دستجات الياف عصبي تشكيل شده كه ايمپالس78)شكل  شودريشه قدامي و خلفي با طناب نخاعي مرتبط مي

 اميده مين  (Efferent fiber)ابرانو حركتي يا هاي عصبي، اليافرشته كنند. اينرا از دستگاه عصبي مركزي منتقل مي )حركتي( عصبي

شوند. ناميده مي (Afferent fiber)دليل انتقال اطالعات به دستگاه عصبي مركزي، الياف حسي يا الياف آوران  شوند. الياف ريشه خلفي به

 Post. Root)هاي ريشه خلفي گيرند كه به عقدهاجسام سلولي اين الياف عصبي در يك برجستگي بر روي ريشه خلفي قرار مي

ganglion)  يد، هم داراي الياف حركتي آ هاي خلفي و قدامي به وجود ميشهنجايي كه هر عصب نخاعي از يكي شدن ريآموسوم است. از

باشد. در نتيجه عصب نخاعي يك عصب مختلط است. چون در طي تكامل جنيني، رشد طولي طناب نخاعي وهم داراي الياف حسي مي

رسد. براي جبران اي است، با توقف رشد در بالغين، انتهاي تحتاني نخاع فقط به كنار تحتاني اولين مهره كمري ميهرهتر از ستون مآهسته

يابد. در ناحيه فوقاني گردن اي به طرف پايين افزايش ميروندهاعصاب نخاعي به طور پيش اين رشد نامناسب طولي؛ طول ريشه هاي

اي عمودي از هاي اعصاب كمري و خاجي در زير انتهاي تحتاني نخاع دستهقريباً افقي است ولي ريشههاي اعصاب نخاعي، كوتاه و تريشه

 ناميده مي شود. Cauda equine يا يدم اسبنام رشته هاي دهند كه به اعصاب را تشكيل مي

 می اعصاب نخاعیااس

جفت  12جفت عصب گردني،  8ند، نامگذاري مي شوند. ن مربوط هستها كه با آاي از ستون مهرهناحيهجفت عصب نخاعي براساس  31

 اي.جفت عصب خاجي و يك جفت عصب دنبالچه 5جفت عصب كمري،  5اي، عصب سينه

 4اي مهره گردني وجود دارد و همچنين به ازاء يك جفت عصب دنبالچه 7جفت عصب نخاعي گردني فقط  8د كه به ازاء يتوجه داشته باش

 رد.اي وجود دامهره دنبالچه

 های عصب نخاعیشاخه

اي خارج شد، فوراً به دو شاخه تقسيم مي شود: يك شاخه بزرگ قدامي و يك شاخه هر عصب نخاعي پس از آنكه از سوراخ بين مهره

 باشند.هر يك مركب از الياف حسي و حركتي مي كوچك خلفي، كه

 (Plexuses) هاشبکه 

هاي گردني و بازويي در دهند. شبكهاي را تشكيل ميهاي عصبي پيچيدهيوسته و شبكههاي قدامي به يكديگر پها شاخهدر ريشه اندام

 شوند.هاي كمري و خاجي در ريشه اندام تحتاني ديده ميريشه اندام فوقاني و شبكه
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 (Cervical Plexus)شبکه گردنی

هايي را هاي ارتباطي، پيوند شده و حلقهها يا شاخههآيد. اين شاخهاي قدامي چهار عصب گردني اول به وجود ميشبكه گردني توسط شاخه

ها را عصب دهند. شبكه گردني، پوست و عضالت سر، گردن و شانهدر جلوي مبدأ عضالت باال برنده كتف و نردباني مياني تشكيل مي

 (.79دهد )شكل مي

 (Phrenic. n)عصب فرنیک

تا ديافراگم  هباشد كه از گردن شروع شدو تنها عصب حركتي ديافراگم ميشاخه بزرگ و بسيار مهم شبكه گردني است  عصب فرنيك يك

 (.79يابد. اين عصب عالوه بر الياف حركتي، داراي الياف حسي نيز مي باشد )شكل امتداد مي

 هاي مهم اين شبكه عبارتند از :شوند. شاخه ها خارج ميها و طنابها، تنهاز ريشه شبکه بازويیهاي شاخه

 : (.Muxculocutaneous n)دی عضالنیعصب جل 

 يابد.كند و سپس در كنار خارج ساعد تحت عنوان عصب جلدي ساعدي خارجي ادامه مياين عصب عضالت قدام بازو را عصب دهي مي

 (brachial Plexus)شبکه بازويی

مين اعصاب نخاعي گردني و اولين عصب هاي قدامي پنجمين، ششمين، هفتمين و هشتتحاد شاخهاشبكه بازويي در مثلث خلفي گردن از  

 هايي تقسيم شود.ها و طنابها، شاخهها، تنه(. اين شبكه ممكن است به ريشه81آيد )شكل اي به وجود مينخاعي سينه

 (.mesian n)عصب مديان

مي شود. در دست  كند و سپس وارد دستاي ندارد ولي قسمت اعظم عضالت قدامي ساعد را عصب دهي مياين عصب در بازو شاخه

 (.81كند)شكل تعدادي از عضالت دست و بخشي از پوست آن را عصب دهي مي

 : (.Ulnar n)عصب اولنار

شود. يكي از عضالت ساعد را كند و وارد ساعد مياي ندارد. از خلف اپي كنديل داخلي استخوان بازو عبور مياين عصب در بازو شاخه

 (.81كند )شكل ه، قسمت اعظم عضالت دست و بخشي از پوست آن را عصب دهي ميكند و سپس وارد دست شدعصب دهي مي
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 شبكه گردني .79شكل 

 

 

 شبكه بازويي .81شكل 
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 (.Radial n)عصب راديال

كند سپس وارد ساعد شده و عضالت كند و عضله سه سر بازو را عصب دهي مياين عصب از ناودان سطح خلفي استخوان بازو و عبور مي

 .(81)شكل  كندميكند. اين عصب بخشي از پوست پشت دست را نيز عصب دهيساعد را عصب دهي ميخلف 

 (.Axillary n)عصب آگزيالری

 (.81شود. )شكل زند و در عمق عضله دلتوئيد وارد اين عضله مياين عصب، گردن جراحي هومروس را از عقب دور مي

 (Thoracic Spinal Nerves)ای اعصاب نخاعی سینه

هاي قدامي دهند. شاخههاي خلفي به عضالت عمقي پشت و پوست پشت بدن عصب مياي وجود دارد. شاخهجفت عصب نخاعي سينه 12

ها در فضاهاي بين اي اول، از بين دندهعصب نخاعي سينه 11هاي قدامي شوند. در عوض شاخهبراي تشكيل شبكه با يكديگر پيوند نمي

اي در شكم، در زير قدامي دوازدهمين عصب سينه شوند. شاخهاي شناخته ميندهتحت عنوان اعصاب بين دآيند و مياي، جلو دهنده

 آيد.و در جدار شكم جلو مي دوازدهمين دنده قرار داشته

 

 ريشه ها، تنه ها و اعصاب انتهايي  شبكه بازويي. 81شكل 

 (Lumbar Plexus)شبکه كمری

عصب كمري  4هاي قدامي شبكه كمري كه يكي از راه هاي عصبي براي عصب دهي اندام تحتاني است، در داخل عضله پسواس از شاخه

ايند. مسير اعصاب هاي داخلي و خارجي و سطح قدامي عضله بيرون ميكنارهاز  هاي اين شبكهشاخه .(82)شكل  فوقاني تشكيل مي شود

 مهم اين شبكه به قرا زير است.
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 (.Femoral n)عصب رانی

شود. اين دو تنه قدامي و خلفي تقسيم مياينگوئينال به خلف رباط عبور از از  پس ترين شاخه شبكه كمري است كهاين عصب بزرگ 

ح قدامي ران و سطح داخلي ساق مشاركت دارد و عضالت حياطه و چهار سر ران را نيز عصب دهي عصب در عصب دهي پوست سط

 (.83 كند )شكلمي

  (.Obturator n)اوبتراتور  ه عصب

بتراتور، عضالت داخلي ران را عصب واين عصب از روي جدار خارجي حفره لگن به طرف پايين و جلو مي ايد و پس از عبور از سوراخ ا 

 (.83كند )شكل يمدهي 

 (sacral Plexus)شبکه خاجی

هاي قدامي اولين، دومين، سومين و چهارمين اعصاب خاجي تشكيل و پنجم كمري و شاخه مهاي قدامي اعصاب چهارشبكه خاجي از شاخه

خاجي  -پيوندد و تنه كمريكه قسمتي از عصب چهارم كمري به عصب پنجم كمري مي (. توجه داشته باشيد84)شكل  شده است

(LUMBOSACRAL TRUNK) و با اعصاب خاجي كه از  آيدخاجي( تا لگن پايين مي -)كمري آورد. تنه لومبوساكرالرا به وجود مي

هاي پاراسمپاتيك از دومين، سومين و چهارمين اعصاب خاجي منشعب شده، گردد. شاخهشوند، پيوند ميهاي ساكرال قدامي خارج ميسوراخ

 آورند.را به وجود مي (.Pelvicsplanchic n)اعصاب احشايي لگن

 

 

 شبكه كمري. 82شكل 
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 اعصاب اندام تحتاني. 83شكل 

 هاي مهم اين شبكه عبارتند از :شاخه

 :(Sciatatic)عصب سیاتیک 

آيد و به . اين عصب در خلف ران پايين ميرسدال ميشود و به ناحيه گلوتئزرگ خارج ميبزرگترين عصب بدن است. از سوراخ سياتيك ب 

شود. عصب تيبيال در حفره پويليته آل كند. در خلف ران به دو شاخه تيبيال و پرونئال مشترك تقسيم ميعضالت خلف ران عصب دهي مي

خه داخلي و خارجي شود. اين عصب، عضالت خلف ساق را عصب دهي كرده و در كف پا به دو شاآيد و سپس وارد خلف ساق ميپايين مي

كند. عصب پرونئال عمقي، شود. عصب پرونئال سطحي عضالت خارج ساق و قسمت اعظم پوست پشت پا را عصب دهي ميتقسيم مي

 (.83)شكل كندعضالت قدام ساق و قسمت كوچكي از پشت پا را عصب دهي مي
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  (.pudendal n) عصب پودندال

كند و بعد از طي يك مسير كوتاه در ناحيه گلوتنال، از طريق سوراخ سياتيك را ترك مي اين عصب از طريق سوراخ سياتيك بزرگ، لگن

 شود.كوچك وارد پرينه مي

 (Coccygeal plexus)ای شبکه دنبالچه

آورد. اي را به وجود ميهاي قدامي اعصاب خاجي چهارم و پنجم پيوند شده، شبكه دنبالچهاي با انشعابات شاخهشاخه قدامي عصب دنبالچه

 (.84دهد )شكل اين شبكه پوست روي دنبالچه راعصب مي

 (Brain)مغز 

شود. اين عضو به وسيله سخت شامه، عنكبوتيه و نرم شامه مغز در حفره كرانيال قرار دارد و از طريق فورامن مگنوم با نخاع مرتبط مي 

 هاي مخ .ياني، مغز بينابيني و نيمكرهشود نواحي مختلف مغز عبارتند از: بصل النخاع، مخچه، مغز مپوشيده مي

 (.85)شكل  گويندمي (Brain stem)النخاع، پل مغزي و مغز مياني را ساقه مغزي مجموعه بصل 

 

 

 ايشبكه خاجي و دنبالچه .84شكل 

 



93 

 

 

 )نماي قدامي(ساقه مغز . 85شكل 

 (Medulla oblongata)النخاعبصل

النخاع يك ل النخاع يك ساختمان مخروطي شكل است كه در باال با پل مغزي و در پايين با نخاع ارتباط دارد. در سطح قدامي بصلبص

قرار دارند. پيراميدها بوسيله الياف قشري  (Pyramid) شيار مياني وجود دارد كه در طرفين اين شيار، دو برآمدگي به نام پيراميد يا هرم

قرار  (Olive)هاي بيضوي شكلي به نام زيتون شوند. در خلف پيراميدها يعني در سطح خارجي بصل النخاع، برجستگينخاعي ايجاد مي

النخاع، مشابه نخاع است ولي قسمت فوقاني شوند. بخش تحتاني سطح خلفي بصلهاي زيتون تحتاني ايجاد ميدارند كه به وسيله هسته

 كند.چهارم مغزي شركت مي النخاع در تشكيل كف بطنسطح خلفي بصل

 (Pons)پل مغزی 

النخاع قرار دارد. سطح قدامي آن داراي يك ناودان عمودي براي عبور شريان پل مغزي در جلوي مخچه، زير مغز مياني و باالي بصل

 در تشكيل كف بطن چهارم مغزي شركت دارد. ن( و سطح خلفي آ85)شكل  بازيالر است
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 (Cerebellum)مخچه

 كره است كه به وسيله يك(. مخچه داراي دو نيم86النخاع و پل مغزي قرار دارد )شكل ر حفره كرانيال خلفي، در خلف بصلمخچه د 

اي فوقاني به مغز مياني، از هاي مخچهاز طريق پايك شوند. مخچهبه هم متصل مي (Vermis)قسمت مياني به نام كرمينه يا ورميس

 النخاع متصل مي شود.اي تحتاني به بصلهاي مخچهه پل مغزي و از طريق پايكاي مياني بهاي مخچهطريق پايك

 (Midbrain)مغز میانی 

( و در سطح خلفي آن 85قرار دارند )شكل  (cerebral peduncles) هاي مغزيقسمت باريكي از مغز است كه در سطح قدامي آن پايك

)مربوط به  هاي بينايي( و دو برجستگي تحتاني)مربوط به رفلكس جستگي فوقانييا بام قرار دارد. تكتوم داراي دو بر (Tectum) تكتوم

هاي سوم و چهارم در ضخامت مغز مياني، مجرايي به نام قنات مغزي يا قنات سيلويوس قرار دارد كه بطن هاي شنوايي( است.رفلكس

 هم مغز مياني هستند.هاي مكند. جسم سياه و هسته قرمز از ساختمانمغزي را به يكديگر مرتبط مي

 

 مغز )نماي داخلي (. 86شكل 

 (Diencephalon)ديانسفال يا مغز بینابینی

هاي ديگري كه در اطراف بطن سوم (. البته ساختمان86)شكل  كيل شده استديانسفال از تاالموس در باال و هيپوتاالموس در پايين تش 

شوند. تاالموس يك توده تخم مرغي شكل از ماده خاكستري است كه در طرفين بطن سوم مغزي قرار دارند نيز جزو ديانسفال محسوب مي

هيپوتاالموس قسمت تحتاني ديواره خارجي و كف بطن  يند.گومي (pulinar)قرار دارد. انتهاي خلفي تاالموس، حجيم بوده و به آن پولوينار

 .(86 )شكل دهد. كياسماي بينايي، ساقه هيپوفيز و اجسام پستاني نيز در كف بطن سوم قرار دارندسوم را تشكيل مي
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 (Cerebrum)مخ

ين رابط ريگر متصل مي شوند. بزرگتكره توسط چهار رابط به يكدمخ بزرگترين قسمت مغز است و از دو نيمكره تشكيل شده كه اين دونيم

يا  (. سه رابط ديگر عبارتند از فورنيكس86شود)شكل ناميده مي (Corpus callosum)اي يا كورپوس كالوزوم كره، جسم پينهبين دونيم

 مثلث مغزي؛ رابط قدامي و رابط خلفي.

اي، گيجگاهي و پس سري است. هاي پيشاني، آهيانهكره مخ داراي سه سطح فوقاني خارجي، داخلي و تحتاني و همچنين لوبهر نيم

ها و كورتكس يا قشر مخ كه ماده خاكستري مخ است، در خارج قرار دارد و ماده سفيذ مخ در مركز مي باشد. كورتكس مخ داراي فرورفتگي

ها را رفتگيهاي بين فروجستگيو بر (sulcus)دهند. فرورفتگي را شيار هايي است كه سطح كورتكس را سه برابر افزايش ميبرجستگي

شوند كه عبارتند از: شيار مركزي يا روالندو كه نامند. دو شيار مهم در سطح فوقاني خارجي نيمكيره مخ ديده ميمي (Gyrus)شكنج 

را از يكديگر حدا اي و پس سري هاي آهيانهپس سري كه لوب -اي(. شيار آهيانه87)شكل  كندجدا ميرا از هم  لوبهاي پيشاني و آهيانه

 ه مخ قرار دارند.ركدر سطح داخلي نيم (Cingulate)كند و شيار كمربندي مي

)ناحيه بروكا( در لوب  ي اوليه و ناحيه حركتي تكلمدارند. به عنوان مثال ناحيه حركت هاي نيكمره مخ قرارنواحي مختلفي بر روي لوب

يجگاهي است. ناحيه حسي اوليه و ناحيه ارتباطي شنوايي )ناحيه ورنيكه( در لوب آهيانه پيشاني قرار  دارند و ناحيه شنوايي اوليه در لوب گ

 (.88باشد)شكل اي قرار دارند و ناحيه بينايي در لوب پس سري مي

حركات  قرار دارند  كه (Basal nuclei) ايهاي قاعدهده از ماده خاكستري به نام هستههاي مخ، چندين تو در ضخامت ماده سفيد نيمكره 

، جسم (clastrum)، پيش ديواره (Lentiform nucleus)، هسته عدسي شكل (Caudate nucleus)كنند. هسته دمدارا را كنترل ميفر

 اي مغز هستند.هاي قاعدهچزو هسته  (Substantia nigra)جسم سياه و (Amygdala)بادامي شكل 
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 (نماي خارجي. مغز )87شكل 

 سیستم بطنی و مايع مغزی نخاعی

هاي مخ قرار دارند، يك بطن سوم كه در ديانسفال وجود دارد و يك بطن هاي مغز عبارتند از: يك جفت بطن جانبي كه در نيمكرهبطن

هاي بين بطني يا سوراخ مونرو با بطن سوم ارتباط هاي جانبي توسط سوراخگيرد. بطنالنخاع و پل مغزي قرار ميچهارم كه در خلف بصل

دارند. بطن سوم توسط قنات سيلويوس با بطن چهارم مرتبط مي شود. بطن چهارم در امتداد كانال مركزي نخاع قرار دارد و توسط سه 

 شود.اخ ماژندي و دو سوراخ لوشكا( با فضاي زير عنكبوتيه مرتبط مي)يك سور سوراخ كه در سقف آن قرار دارند

هاي مغزي و فضاي زير عنكبوتيه جريان دارد. اين مايع در حفاظت سيستم است كه درون بطن يمايع مغزي نخاع، مايع شفاف و بيرنگ

 عصبي مركزي، تنظيم فشار داخل جمجمه و تغذيه بافت عصبي نقش دارد.
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 نواحي مختلف قشر مخ. 88شكل 

 (Craninal Nervrs)اعصاب مغزی 

صاب در سرو گردن توزيع مي شوند، به كنند. همه اين اعهاي جمجمه، مغز را ترك ميب مغزي وجود داردكه از طريق سوراخعصجفت  12

 عبارتند از: به ترتیب مغزي شود. اعصابهاي قفسه سينه و شكم نيز پخش ميو گردن در ساختمان جز عصب زوج دهم كه عالوه بر سر

عصب ، عصب صورتي، عصب محرك خارجي چشم، قلوعصب سه، ايعصب قرقره، عصب محرك چشم، عصب بينايي، عصب بويايي

 .زباني عصب زيرو  عصب شوكي، عصب واگ، حلقي -عصب زباني، حلزوني -دهليزي

كنند. حلزوني كامالً حسي هستند. اين اعصاب حواس مربوط به دستگاه عصبي مركزي را منتقل مي -اعصاب بويايي، بينايي و دهليزي

هاي عصبي را از دستگاه عصبي السپين اعصاب ايمزباني كامالً حركتي هستند، ا وري و زيرسآر، ابدوسنت، اكساعصاب اكولوموتور، تروكله

 باشند.كنند. بقيه اعصاب مغزي اعصاب مختلطي هستند كه حاوي الياف حسي و حركتي ميمركزي به عضالت و غدد منتقل مي

 (.Oifactory n)بويايی زوج يک يا عصب

به پياز  از صفحه غربالي استخوان اتموئيد وند و پس از عبوره در مخاط بيني قرار دارند، شروع مي شصب بويايي از گيرنده هاي بويايي كع 

به ناحيه بويايي قشر مخ مرتبط مي شود)شكل  (Olfactory tract)رسند. پياز بويايي از طريق نوار بوياييمي (Olfactory Bulb)بويايي

89) 

 (.Optic n)بینايیزوج دو يا عصب 

انگليوني( شبكيه تشكيل شده است عصب بينايي در خلف كره چشم ظاهر شده و از )گ ايهاي اليه عقدهعصب بينايي از اكسون سلول

كند. اين عصب با عصب بينايي طرف مقابل تقاطع كرده كياسماي حفره كاسه چشمي را ترك مي (Opric Canal) طريق كانال بينايي
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از كياسماي بينايي خارج شده و به طرف قشر بينايي مخ  (Optic Tracts)آورد. نوارهاي بينايي را به وجود مي  (Optic chiasma)بينايي

 .(91)شكل  رونددر لوب اكسي پيتال مي

 

 

 

 عصب بويايي. 89شكل 

 (OCulomotor n)مشترک چشمی همحركزوج سه يا عصب 

چشم  كند و به قسمت اعظم عضالتمبدأ ظاهري اين عصب از سطح قدامي مغز مياني است. از شكاف كاسه چشمي فوقاني عبور مي 

 د.نباشد كه در تنگ كردن مردمك نقش داركند. اين عصب داراي الياف پاراسمپاتيك ميعصب دهي مي

 (.Trochlear n)ایقرقرهزوج چهار يا عصب 

ايد. اين عصب عصب مغزي است كه از سطح خلفي مغز مياني خارج شده، پس از تقاطع با عصب طرف مقابل به طرف جلو مي نتريباريك

 كند.اسه چشمي فوقاني عبور مي كند و به عضله مايل فوقاني چشم عصب دهي مياز شكاف ك
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 اعصاب كرانيال. 91شكل 

 (.Trigeminal n)سه قلو زوج پنج يا عصب 

شود. اين عصب داراي يك بخش حسي بزرگ و يك بخش حركتي  ترين عصب مغزي است كه ازسطح قدامي پل مغزي خارج ميبزرگ 

 (.91)شكل  قلو داراي سه شاخه افتالميك )چشمي(، ماگزيالري )فكبااليي( و منديبوالر)فك پاييني( مي باشدكوچك است. گانگليون سه

 عصب فك فوقاني نيز كامالً حسي استشود. از طريق شكاف كاسه چشمي فوقاني وارد كاسه چشم ميعصب چشمي كامالً حسي است و  

دهد. عصب فك تحتاني، حسي و حركتي است. اين عصب از سوراخ هايي به فك بااليي ميكه از سوراخ گرد جمجمه عبور كرده و شاخه

 فرستد.جونده ميهايي براي فك پايين، زبان و عضالت كند و شاخهبيضي عبور مي

 (.Abducent n)محرک خارجی چشم زوج شش يا عصب 

شود. اين عصب كوچكي است كه از شيار بين پل و بصل النخاع خارج شده و از طريق شكاف كاسه چشمي فوقاني وارد كاسه چشم مي

 دهد.چشم عصب مي يعصب به عضله راست خارج

 (.Facial n)صورتی زوج هفت يا عصب 

شيار بين پل مغزي و  سي خارجي به نام عصب بينابيني است. اين عصب ازحاي يك ريشه حركتي داخلي و يك ريشه عصب صورتي دار

كند. عصب صورتي از ضخامت استخوان گيجگاهي عبور كرده و از سوراخ نيزه اي النخاع خارج شده و از مجراي گوش داخلي عبور ميبصل

گذرد و عضالت حالت صورت را عصب دهي اين عصب از ضخامت غدد پاروتيد مي شود.خارج مي(Stylomastiod foramen)پستاني

 كنند.يك ميرعدد زير زباني و تحت فكي را تح باشد كه ترشحاسمپاتيك نيز ميعصب صورتي داراي الياف پار (.92كند )شكل مي
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 (.Vestibulocochlear n)يا شنوايی تعادلی و حلزونی  -دهلیزیزوج هشت يا عصب  

ين عصب از دو دسته الياف حسي به نام هاي دهليزي و حلزوني تشكيل شده است. هر دو قسمت عصب از سطح قدامي مغز در بين پل و ا 

شوند. عصب دهليزي حلزوني در حفره كرانيال خلفي همراه  با عصب صورتي به طرف خارح رفته و از طريق مجراي النخاع خارج ميبصل

 رسد.گوش داخلي به گوش مي

 

 

 كنند.گيري ميهاي عصب سه قلو، ب: مناطقي از صورت كه توسط شاخه هاي عصب سه قلو عصبشاخه -الف . 91شكل 
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 عصب صورتي. 92شكل 

 (.Glossopharyngeal n)حلقی -زبانیزوج نه يا عصب 

مي شود. اين عصب از طريق سوراخ  النخاع خارجشيار خلفي جانبي بصلحركتي است كه از  -حلقي يك عصب حسي -عصب زباني 

حلقي در قسمت فوقاني گردن به طرف پايين  -هاي فوقاني و تحتاني است. عصب زبانيكند و داراي گانگليونگوالر، جمجمه را ترك ميژو

 باشد.ايد تا در حلق و قسمت زبان پخش شود. اين عصب داراي الياف پاراسمپاتيك نيز ميو جلو مي

 (.Vagus n)واگزوج ده يا عصب 

النخاع )همراه با باشد. اين عصب از شيار خلفي جانبي بصلمغزي است و داراي الياف حسي و حركتي مي ترين عصبعصب واگ طويل

كند. در كند و در گردن نزول مياعصاب زوج نهم و زوج يازدهم مغزي( خارج مي شود. عصب واگ از سوراخ ژوگوالر جمجمه را ترك مي

فوقاني و تحتاني ديده مي شود. اين عصب در گردن از داخل غالف كاروتيد پايين  محل خروج اين عصب از سوراخ ژوگوالر؛ دو گانگليون

كند. عصب واگ راست از در مجاورت ناف ريه شركت مي يويشود. در قفسه سينه در تشكيل شبكه رايد و سپس وارد قفسه سينه ميمي

هاي عصبي اگم وارد شكم مي شوند و در تشكيل شبكهايند و پس از عبور از ديافرعقب مري و عصب واگ چپ از جلوي مري پايين مي

 كنند.سلياك، مزانتريك فوقاني و كليوي شركت مي

هاي مهم عصب واگ هستند. عصب راجعه حنجره  راجعه حنجره از شاخه باي فوقاني، اعصاب قلبي و عصعصب حلقي، عصب حنجره

چپ، قوس آئورت را دور  كند و در حالي كه عصب راجعه حنجرهود ميزند و به طرف حنجره صعراست، شريان سابكالوين راست را دور مي

 كند.زند و به طرف حنجره صعود ميمي
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 (Accessory n)فرعی يا شوكیزوج يازده يا عصب 

شود. اين عصب عصب شوكي يك عصب حركتي است كه از شيار خلفي جانبي بصل النخاع خارج شده، از سوراخ ژوگوالر وارد گردن مي 

 كند.كند و عضالت استرنوكلئيدوماستوئيد وتراپزيوس را عصب دهي ميلث خلفي گردن به طرف پايين و عقب حركت ميدر مث

 (,Hypogloss n)زير زبانی زوج دوازده يا عصب 

و در  النخاع خارج شده، از مجراي زيرزباني، جمجمه را ترك كردهعصب زير زباني يك عصب حركتي است كه از شيار قدامي جانبي بصل

 كند.ايد. اين عصب تمام عضالت زبان به استثناي عضله كامي زباني را عصب دهي ميگردن به طرف پايين وجلو مي

 (Autonomic nervous system)سیستم عصبی خود مختاری

عهده دارد. اين ه گيري اعضايي كه اعمال غير ارادي دارند، مانند قلب، عضالت صاف و غدد را بخودمختاري دستگاه عصبي ، عصب شبخ

اه عصبي مركزي و محيطي پخش شده است. سيستم اتونوميك به دو بخش سمپاتيك و پاراسمپاتيك تقسيم ميشود سيستم در طول دستگ

 (.93باشند)شكل و هر دو بخش داراي الياف عصبي آوردن و وابران مي

 (sympathetic system)م سمپاتیک تسیس

سازدكه افزايش تعداد ضربان قلب، انقباض عروق خوني ك، بدن را براي شرايط اضطراري آماده مياعمال بخش سمپاتيك سيستم اتونومي

و دستگاه گوارش را ترك  كند كه خون، پوستافزايش فشار خون همراه است. در اين حالت توزيع خون بدن طوري تغيير مي محيطي و

ارش را مهار كرده و باعث دستگاه گو peristaltisاتيك حركات دودي رود. اعصاب سمپكرده و به سمت مغز، قلب  و عضالت اسكلتي مي

 شوند.اسفنكترها مي بسته شدن

 (Sympsthetic trunks)های سمپاتیکزنجیره

(. 94)شكل  كشيده شده اند اي طول ستون مهره باشند كه در تماممي (Ganglionated)دار هاي سمپاتيك؛ دو زنجيره عصبي عقدهرنجيره

 وجفت عقده خاجي  اي، چهار يا پنج جفت  عقده كمري، پنجگردني، يازده يا دوازده جفت عقده سينهها شامل سه جفت عقدهرهاين زنجي

 باشند.مي (gangolion impar)اي يك عقده منفرد دنبالچه

 (Afferent Nerve fibers)الیاف عصبی آوران 

هاي هاي سمپاتيك عبور كرده، سپس از طريق شاخهاپس از درون عقدهدون سينايند، بر، كه از احشاء ميداالياف عصبي آوران ميلين

شان كه در گانگليون ريشه خلفي همان عصب واقع است، مرتبط آيند. در اينجا با اجسام سلوليارتباطي سفيد به سمت عصب نخاعي مي

نجا جزء آوران يك رفلكس موضعي را تشكيل دهند شوند و ممكن است در آد نخاع ميرهاي مركزي وا(. سپس اكسون95)شكل  شوندمي

 يا به مراكز باالتر صعود كنند.
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 سيستم عصبي خود مختار. 93شكل 

 

 (Efferent Nerve Fibers)الیاف عصبی وابران 

اي تا دومين قطعه كمري؛ حاوي گمان( سينهساولين قطعه )از  (lateral gray columns)هاي( خاكستري جانبي نخاع هاي )شاخهستون 

ها، نخاع را از طريق ريشه هاي قدامي اعصاب دار اين سلولهاي ميلين. اكسون(95)شكل  باشندهاي سمپاتيك مياجسام سلولي نورون

 paravertebral)اي ر مهرهانهاي كبه گانگليون (white rami communicants)ترك كرده و از راه شاخه هاي ارتباطي سفيد 

gangelia) رسند به ترتيب زير توزيع مي هنگامي كه اين الياف عصبي پيش عقده اي به عقده هاي سمپاتيك مي روند.تنه سمپاتيك مي

 شوند:

ون هاي ثانويه كه بداي نورونهاي پس عقدهها سيناپس مي شوند و اكسونهاي ثانويه در گانگليونالياف  عصبي با نورون .1

ها به غدد عرق، اي مي شوند، اين اكسونهاي ارتباطي خاكستري وارد اعصاب نخاعي سينهباشند از طريق شاخهميلين مي

 (.95عضالت صاف جدار عروق و عضالت راست كننده مو در پوست مي روند)شكل 
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گردني، كمري و يا خاجي سپناپس  هايروند و در عقدهاي در تنه سمپاتيك به سمت باال و پايين ميالياف عصبي پيش عقده .2

 اي وارد اعصاب گردني ، كمري و خاجي مي شوند.شده و الياف پس عقده

ند، از زنجيره سمپاتيك خارج شده، اعصاب اسپالنكنيك)احشايي( بزرگ، اي بدون اينكه سيناپس دهي پيش عقدهالياف عصب .3

 هاي سلياك و كليوي ختم مي شوند.به شبكهدهند كه از ديافراگم عبور كرده و كوچك و زيرين را تشكيل مي

 (parasympathetic System)سیستم پاراسمپاتیک 

داري و ذخيره انرژي بدن است. در اثر فعاليت اين بخش ضربان قلب مپاتيك سيستم اتونوميك در جهت نگههاي بخش پاراسفعاليت

 (.93)شكل  ت ترشحي غدد زياد مي شود و اسفنكترها باز مي شونديابد، فعالييابد حركات پريستالتيك لوله گوارش افزايش ميكاهش مي

 

 

 زنجيره سمپاتيك. 94شكل 

 (Afferent Nerve Fibers)الیاف عصبی اوران 

هاي خلفي هاي ريشههاي حسي اعصاب مغزي و يا عقدهدار، احشاء را ترك كرده و به اجسام سلولي خود در عقدهالياف آوران ميلين

هاي رفلكسي ها وارد سيستم عصبي مركزي شده و در تشكيل قوسهاي مركزي اين سلولشوند. اكسوننخاع وارد مياعصاب ساكرال 

 كنند.شركت كرده يا اينكه به مراكز باالتر صعود مي
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 مسير توزيع فيبرهاي سمپاتيك. 95شكل 

  (Efferent Nerve fibers)الیاف عصبی وابران 

)زوج سوم(،  هاي اعصاب اكولوموتورخاجي( دارند. بخش وابران سيستم عصبي اتونوميك در هسته–اي)جمجمه منشا كرانيوساكرال

از اعصاب مغزي و در قطعات دوم و سوم و چهارم نخاع ساكرال قرار  )زوج دهم(، )زوج نهم( و واگ حلقي –صورتي )زوج هفتم(، زباني 

هاي قدامي اعصاب نخاعي مربوطه، نخاع را ترك داري هستند كه از طريق ريشههاي ميلينهاي عصبي ساكرال داراي اكسوندارد. سلول

 (.93)شكل  دسازنكنند، سپس اين الياف از اعصاب ساكرال خارج شده و اعصاب احشايي لگن را ميمي
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 فصل پنجم

 آناتومی سیستم تنفس
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 Respiratory systemدستگاه تنفس 

ها است. دهان ممكن است در تنفس مورد استفاده قرار گيرد ولي در ها و ريهدستگاه تنفس شامل بيني، حلق، حنجره، ناي، برونكوس

 آيد.حقيقت بخشي از سيستم گوارشي به حساب مي

 حفره بینی

هاي بيني( و )عمدتاً استخوان ين بخش حفره بيني توسط بيني خارجي احاطه شده است. بيني خارجي داراي يك اسكلت استخوانياول

 كند.هاي خارجي را احاطه ميغضروفي است و سوراخ

خارجي و يك  حفره بيني توسط تيغه بيني به دو نيمه راست و چپ تقسيم شده است. اين حفره داراي يك سقف، يك كف، يك جدار 

شود. سقف حفره باريك است و از عقب به جلو توسط تنه  جدار داخلي است. جدار داخلي هر يك از حفرات بيني، از تيغه بيني تشكيل مي

شود. كف حفره از زائده كامي استخوان استخوان پيشاني و استخوان بيني ساخته مي وئيد، صفحه غربالي استخوان اتموئيد،ناستخوان اسف

 يال و صفحه افقي استخوان كامي تشكيل شده است.ماگز

 ،هاو تحتاني مي باشد. فضاي زير هر يك از شاخك يهاي فوقاني، ميانهاي شاخكجدار خارجي نامنظم و داراي سه برجستگي به نام

 كنند.سوراخ هاي خلفي بيني، حفرات بيني، را با حلق مرتبط مي. (96)شكل نام دارد مئاتوس 

 )پارانازال( اور بینیهای مجسینوس

هاي ريزي با هستند كه از طريق سوراخ اسفنوئيد و اتموئيدهاي ماگزيال، پيشاني، سينوسهاي مجاور بيني، حفراتي در ضخامت استخوان

 (.97شوند )شكل ها موجب سبك شدن جمجمه و همچنيني تشديد صوت ميحفره بيني ارتباط دارند. اين سينوس

اند. در گويند، پوشيده شدهدار كه به آن اپي تليوم تنفسي ميتليوم مطبق كاذب مژهي پارانازال توسط اپيهاحفره بيني و سينوس 

 هاي خوني فراوان و اجسام باد شونده وجود دارند.الميناپروپرياي حفره بيني، مويرگ
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 مقطع ساژيتال از سرو گردن. 96شكل 

 

 هاي مجاور بيني.سينوس. 97شكل 
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 (Larynx) حنجره

، در اي حلق باز مي شود و در پايينحنجره عضو توليد صوت و همچنين محلي براي عبور هوا است.اين عضو در باال به قسمت حنجره

 (.98)شكل  گيردامتداد ناي قرار مي

كنند.  شوند و توسط عضالت حركت ميو غشاء ها به يكديگر متصل مي هايي تشكيل شده كه توسط رباطحنجره از غضروف  اسكلت

 سانتي متر طول دارد و در زنان كوچكتر از مردان است. 5/4تا  4اين عضو 

 

 هاحنجره ، ناي و ريه. 98شكل 

 ی حنجرههاغضروف

غضروف به صورت زوج مي باشند. غضروف هاي منفرد  3غضروف به صورت منفرد و  3كنند كه غضروف در اسكلت حنجره شركت مي 9

غضروف تيروئيد بزرگترين غضروف حنجره است. اين غضروف كه از جنس  انگشتري و اپي گلوت هستند. حنجره شامل غضروف تيروئيد،

ك كتاب نيمه باز است و از دو تيغه غضروفي تشكيل شده است كه لبه قدامي انها به يكديگر متصل غضروف شفاف مي باشد، مانند ي

  (.98آورند )شكل آدم را به وجود ميشده و يك برآمدگي به نام سيب

وف شفاف گيرد. اين غضروف نيز از جنس غضرغضروف انگشتري، به شكل انگشتر است كه نگين آن در عقب و حلقه آن در جلو قرار مي

 (.98است )شكل 

گلوت، شبيه به برگ است و پايه آن به غضروف تيروئيد متصل مي شود. اين غضروف از جنس غضروف االستيك است و در غضروف اپي

 (.96گيرد )شكل خلف ريشه زبان قرار مي

ست و بر روي كنار فوقاني ها از جنس غضروف شفاف اكي هستند كه قاعده آنچهاي كوبه شكل هرم دو غضروف هاي هرميغضروف

 باشد.هاي هرمي كه از جنس غضروف االستيك است، متوجه باال ميو رأس غضروف گيرندنگين غضروف انگشتري قرار مي

 شوند.هاي هرمي مفصل ميباشند كه با رأس غضروفهاي شاخي، دو غضروف مخروطي شكل كوچك ميغضروف
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هاي شاخي و ميخي از جنس اپي گلوتي هستند. غضروف -هاي هرميچينهاي ميخي، دو غضروف كوچك در ضخامت غضروف 

 غضروف االستيك هستند.

 حفره حنجره

اي مدخل حنجره متوجه باال و عقب است و به حلق حنجره يابد.حفره حنجره از مدخل حنجره تا كنار تحتاني غضروف انگشتري امتداد مي

آند، به سه ناحيه ي فوقاني و تحتاني كه از طريفن به داخل حنجره برجسته شدهشود. حفره حنجره توسط دو جفت چين مخاطباز مي

 شود.تقسيم مي

شوند، هاي صوتي ناميده ميشوند و يك جفت چين تحتاني كه چينيك جفت چين فوقاني ثابت بوده و چين هاي دهليزي ناميده مي

هاي صوتي را هاي دهليزي را شكاف دهليزي و فضاي بين چينين(. فضاي بين چ96)شكل  متحرك بوده و مربوط به توليد صوت هستند

دارد كه به ان بطن يا شكمچه وجود  يين چين دهليزي و چين صوتي در هر طرف، فضاي كوچكبنامند. شكاف مزمار يا گلوت مي

 ند. سه ناحيه حفره حنجره عبارتند از :گويمي

 دارد.هاي دهليزي قرار دهليز، كه  بين مدخل حنجره و چين 

 هاي دهليزي و صوتي در آن قرار دارند.ناحيه مياني، كه چين 

 هاي صوتي و لبه تحتاني غضروف انگشتري قرار دارد.ناحيه تحتاني كه بين چين 

هاي صوتي تنها بخشي از حنجره هستند كه توسط اپي تليوم مطبق شود ولي چينمطبق كاذب، مفروش مي محفره حنجره توسط اپي تليو

 پوشيده شده اند.سنگفرشي 

 عضالت حنجره 

 عضالت حنجره به دو دسته تقسيم مي شوند:

عضالت خارجي، كه يك سر آنها به حنجره و سر ديگرشان به خارج از حنجره، مثالً استخوان المي متصل شده و حنجره را در  .1

 برند.هنگام بلع باال و پايين مي

 هاي صوتي مي شوند.ن شكاف مزمار و يا كشيده شدن چينعضالت داخلي، كه با انقباض خود باعث تنگ و گشاد شد .2

 های صوتیحركات چین

شود. در هنگام تكلم شكاف در هنگام تنفس آرام، شكاف مزمار به شكل مثلث است و در هنگام تنفس عميق به شكل لوزي ديده مي

 (.99)شكل  مزمار تنگ مي شود

 

 



112 

 

 

 هاي صوتيحركات چين .99شكل 

 (Trachea) نای

سانتي متر است كه قسمتي از آن در گردن و قسمتي ديگر از آن در قفسه سينه قرار دارد. اين عضو در  12تا  5/11اي به طول ، لولهناي

)يعني در محاذات  مقابل كنار تحتاني غضروف انگشتري )يعني در محاذات ششمين مهره گردني( شروع شده و در محاذات زوايه استرنال

حلقه غضروف  21تا  16بروئكوس اصلي راست و چپ تقسيم مي شود. ناي از  اي( به دونجمين مهره سينهديسك بين چهارمين و پ

شكل تشكيل شده است و سطح خلفي ناي توسط يك تيغه ليفي عضالني كامل شده است. آخرين حلقه غضروفي ناي را كارينا  Cشفاف 

موكوسي فراواني وجود دارند. ار است و در زير مخاط آن غدد سروزي داپي تليوم ناي از نوع مطبق كاذب مژه (.98نامند )شكل مي

 (.111شكل در آدوانتيس اين عضو قرار دارند. )شكل  Cهاي غضروف

 هابرونکوس

نسبت به برونكوس اصلي چپ،  شود. برونكوس اصلي راستناي در مقابل زوايه استريال به دو برونكوس اصلي راست و چپ تقسيم مي

سانتي متر طول دارد و قبل از ورود به ناف ريه راست، برونكوس لوب  5/2تر است. برونكوس اصلي راست تقريباً اهتر وعموديقطورتر، كوت
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دهند. هر يك از هاي لوبار را تشكيل ميسانتي متر طول دارد. برونكوس 5 شود. برونكوس اصلي چپ تقريباًفوقاني ريه راست از آن جدا مي

ها، مشابه ساختار برونكوس آورند.هاي سگمانتال را به وجود ميها منشعب شده و برونكوسهاي ريهيز به تعداد سگمانهاي لوبار نبرونكوس

 باشند.ها، نامنظم و قطعه قطعه ميهاي آنناي است ولي غضروف

 (Lungs) هاريه

هر يك از ريه ها به  .(111)شكل  كنندرا اشغال ميهاي خارجي قفسه سينه ها و پرده هاي جنب كه در اطراف آنها قرار دارند، بخشريه

باشد. رأس يا قله ريه مدور است و به دليل مايل اي و داخلي( ميشكل مخروطي است كه داراي يك رأس، يك قاعده و دو سطح )دنده

گيرد. در حاليكه در نده اول باالتر قرار ميمتر از دسانتي 4متر از استخوان ترقوه و تقريباً سانتي 5/2بودن دهانه فوقاني قفسه سينه، در جلو 

ها مجاورت عقب هم سطح با گردن دنده اول است. قاعده ريه مقعر است و بر روي ديافراگم قرار دارد. سطح دنده اي محدب است و يا دنده

وسط اين سطح يك فرو رفتگي به نام اي و در جلو با عناصر مدياستنيوم مجاورت دارد. تقريباً در دارد. سطح داخلي در عقب با ستون مهره

 (.112)شكل  دهند)پديكول ريه( را تشكيل مي كنند و ريشه ريهها، عروق اعصاب از آن عبور ميناف قرار دارد كه برونكوس

 

 مقطع عرضي ناي. 111شكل 

و ريه چپ داراي دولوب )فوقاني و  )فوقاني، مياني و تحتاني( تر از ريه چپ است. ريه راست داراي سه لوبريه راست كوتاهتر و حجيم

شود تقريباً هم سطح با دنده اند. شيار مايل كه بر روي هر دو ريه ديده ميها توسط شيارهايي از يكديگر جدا شدهاين لوب باشد.تحتاني( مي

ها داراي يك (. هر يك از ريه98باشد ) شكل كه فقط در ريه راست وجود دارد، تقريباً با دنده چهارم هم سطح مي يششم است و شيار افق

  (CARDISN NOTCH)پوشاند، ولي در روي كنار قدامي ريه چپ يك بريدگي به نام بريدگي قلبي كنار قدامي است كه روي قلب را مي

 وجود دارد.
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 ها و ساختارهاي اطراف آنريه .111شكل 

ها انتهايي داراي اپي تليوم منشوري ساده با شوند برونشيولب ميها در داخل ريه به مجاري باريكتري به نام برونشيول منشعبرونكوس

شود. برونشيول تنفسي توسط اپي تليوم و غضروف ديده نمي ددباشد. در جدار اين مجاري، غهاي كالرا و بدون سلول جامي شكل ميسلول

شود كه توسط اپيتليوم ي آلوئوالر منشعب ميهاي كالراي فراوان پوشيده شده است. پرونشيول تنفسي به مجاراده با سلولسمكعبي 

اي پهن سنگفرشي( هسلول) Iها، پنوموسيتشوند. در جدار آلوئولها ختم مياند. مجاري آلوئوالر به آلوئولسنگفرشي ساده مفروش شده

ها، بافت همبند بين آلوئول ديده مي شوند. در تيغه )ماكروفاژها( هاي غباريسورفاكتانت( و سلول كننده حهاي ترش)سلول IIپنوموسيت

 همراه با مويرگ هاي خوني فراوان وجود دارد.
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 هاي راست و چپسطوح خارجي و داخلي ريه. 112شكل 

 

 پرده جنب يا پلورا

ت. اليه ها درون كيسه سروزي به نام پرده جنب يا پلورا قرار دارند. پرده جنب از دو اليه جداري و احشايي تشكيل شده اسهر كدام از ريه

جداري به جدار قفسه سينه، ديافراگم و سطح خارجي شيارهاي ريه ها نيز كشيده مي شود. فضايي كه بين اين دو اليه وجود دارد، يه 

 موسوم است. (Pleural cavity)فضاي جنب 

 میان سینه يا مدياستینوم

چپ قرار دارد. اين فضا در باال تا دهانه فوقاني قفسه سينه هاي راست و هاي جنب و ريهپرده نميان سينه بخشي از قفسه سينه است كه بي

 شود.اي محدود ميو در پايين تا ديافراگم گسترش مي يابد. در جلو به استخوان جناغ و در عقب به ستون مهره
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ه دو بخش فوقاني و اي كشيده شده، بميان سينه توسط يك صفحه فرضي كه از زوايه استرنال تا كنار تحتاني تنه چهارمين مهره سينه

 معروف است.مدياستينوم مياني به شود. مدياستينوم تحتاني داراي سه بخش است. محل قرارگيري قلب و پريكارد تحتاني تقسيم مي

 (.113اي قرار دارد )شكل و مدياستينوم خلفي بين پريكارد و ستون مهره اصل بين پريكارد و استخوان جناغف مدياستينوم قدامي حد

 

 

 ميان سينه و تقسيمات آن. 113ل شك
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 فصل ششم

 آناتومی سیستم گوارش
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 ( Digestive systemدستگاه گوارش )
لوله ي گوارش از باال به پائين شامل دهان ، حلق ، مري ، معده ، روده كوچك ، روده بزرگ ، ركتوم ، كانال آنال و مقعد مي باشد. غدد 

بارتند از : غدد بزاقي كه به داخل دهان باز مي شوند و كبد و پانكراس كه به داخل روده ي عي گوارش هستند بزرگي كه همراه با لوله 

كوچك تخليه مي شوند . البته غدد ميكروسكوپيك فراواني در ديواره ي بخش هاي مختلف لوله ي گوارش وجود دارند كه ترشحات خود را 

 غدد معدي. به داخل عضو مربوطه تخليه مي كنند ، نظير

 (Oral cavity)دهان 

( ناميده مي شود ، شامل فضاي باريكي است كه بين لب ها و  Vestibuleدهان از دو قسمت تشكيل شده است . قسمت اول كه دهليز )

 .(114)شكل  گونه ها از خارج و دندان ها و لثه ها از داخل قرار دارد

سوم است ، حفره ي بزرگي است كه كام سخت و كام نرم سقف آن را تشكيل داده ( مو Oral Cavityقسمت دوم كه بنام حفره ي دهان )

و كف آن توسط زبان و عضالت و پرده هاي مخاطي كف دهان تشكيل شده است. اين حفره در عقب با حلق ارتباط داشته و در جلو و 

 خارج توسط دندان ها و لثه ها محدود مي شود.

 
 . حفره دهان114شكل 

 

هان بسته باشد ، دهليز و حفره ي دهان تنها از طريق فضاهاي بين دندان ها و فضايي كه در خلف دندان ها ي آسياي بزرگ هنگاميكه د

 موجود است با يكديگر ارتباط دارند.

مخاطي  لب ها عبارتند از دو چين قابل تحرك كه شكاف دهاني را احاطه كرده اند . لب ها از خارج توسط پوست و از داخل توسط پرده ي

مرطوبي پوشيده شده اند. حاشيه ي قرمز لبها توسط يك پرده ي مخاطي شفاف پوشيده شده است كه فاقد غدد مترشحه مي باشد. رنگ 

 قرمز اين منطقه به دليل عروق خوني فراواني است كه در زير آن قرار دارند . لبها بسيار حساس مي باشند . هر يك از لبهاي باال و پائين

 Superior and Inferior labialين مخاطي به لثه اتصال دارند كه اين چين هاي مخاطي را فرنولوم لب باال و پائين)توسط يك چ

frenula .مي نامند ) 

( نام دارد . بافت زير جلدي گونه  Buccinatorگونه ها نيز از نظر ساختماني شبيه لب ها هستند . عضله ي اصلي گونه، عضله بوكسيناتور )

 ( يا چربي بيشا مي گويند. Buccal pad fatقدار قابل توجهي چربي است كه به آن توده ي چربي گونه )حاوي م

قسمت اعظم حفره دهان توسط اپي تليوم مطبق سنگفرشي غير شاخي مفروش شده است ولي كام سخت و لثه داراي اپي تليوم مطبق 

 سنگفرشي شاخي هستند.
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 (Gingiva & Teath) لثه ها و دندان ها

 لثه شامل بافت همبند متراكمي است كه در كنار آلوئوالر ماگزيال و منديبل قرار داشته و توسط پرده ي مخاطي صافي پوشيده شده است.

( كه Alveoli or Socketsدندان ها اعضاء اصلي جويدن بوده و در تلفظ صحيح كلمات نيز نقش دارند .دندان ها در جايگاه هاي دنداني )

 ( را مي سازد. Dental archesآلوئوالر ماگزيال ومنديبل قرار دارند ، جاي گرفته و قوس هاي دنداني ) در طول كنار

( دارد كه در حفره ي دنداني مربوطه قرار گرفته است . Root( است كه قابل رويت بوده و يك ريشه ) Crownهر دندان داراي يك تاج )

 .اندكي باريك بوده و در محاذات لثه قرار مي گيرد( قرار دارد كه  Neckبين دو بخش فوق ، گردن)
( با حفره ي root canal( كه از طريق كانال ريشه ) Apical foramenدر انتهاي ريشه ي دندان سوراخي وجود دارد به نام سوراخ آپيكال )

شده و از آنجا به بافت همبند پر عروقي  ( ارتباط دارد. عروق خوني و اعصاب از طريق سوراخ آپيكال وارد كانال ريشهpulp cavityپالپ )

 .(116)شكل  ( كه در حفره ي پالپ قرار دارد ، مي روند Pulpبنام پالپ دندان )

( پوشيده شده Cementum( اسكلت اصلي دندان را تشكيل مي دهد . سطح خارجي آن در ناحيه ي ريشه توسط سمنتوم)Dentinعاج )

( به استخوان آلوئوالر متصل شده و دندان را در جاي خود  Periodontal Ligamentپريودودنتال )، توسط اليافي بنام رباط است. سمنتوم

 نگه مي دارد.

( پوشيده مي شود . در طول زندگي يك فرد ، دو سري دندان ظاهر مي شود Enamelسطح خارجي عاج در ناحيه ي تاج دندان توسط مينا )

 ( .Permanent( و دندان هاي دائمي)Deciduousكه عبارتند از : دندان هاي شيري )

 عدد است. 32عدد است و تعداد دندان هاي دائمي  21تعداد دندان هاي شيري 

 
 . دندان هاي شيري )چپ( و دائمي )راست(115شكل 
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دن تخصص يافته ( شبيه قلم نازك و پهن بوده و براي بريIncisorsدندان هاي انسان از نظر شكل متفاوت هستند. تاج دندان هاي پيش )

( قرار دارند كه تاج آنها نوك تيز بوده و جهت پاره كردن تخصص يافته اند. Canineاند . در طرفين دندان هاي پيش ، دندان هاي نيش )

( پهن بوده ، داراي تعدادي برجستگي است . اين دندان ها جهت آسيا Molar( و آسياي بزرگ )Premolarتاج دندان هاي آسياي كوچك )

)شكل  سالگي ظاهر مي شود و اولين دندان آسياي بزرگ فك پائين مي باشد 6ن بكار مي روند. اولين دندان دائمي معموال در سن كرد

115). 

 
 . اجزاء مختلف دندان116شكل 

 (Lingua) زبان

يدن ، بلع و تكلم را به عهده زبان داراي عضالت فراوان بوده و در نتيجه بسيار متحرك است . اين عضو وظائف مختلفي نظير كمك به جو

دارد . وظيفه ديگر زبان كه بسيار مهم است درك حس چشايي مي باشد كه توسط جوانه هاي چشايي موجود در غشاء مخاطي آن بويژه در 

 ناحيه پرزها ، انجام ميگيرد.

 
 . زبان و حلق از نماي ساژيتال117شكل 
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( مي باشند. عضالت اكسترنسيك زبان عبارتند از :  Extrinsicنسيك )يو اكستر ) interinsic) نسيكيعضالت زبان شامل دو گروه اينتر

( . عضالت Palatoglossus( و پاالتوگلوس )Genioglossus( ، ژنيوگلوس )Hyoglossus( ، هيوگلوس )Styloglossusاستيلوگلوس )

 .(117)شكل  ي طولي ، عرضي و عمودي تقسيم ميشونداينترنسيك زبان ) عضالتي كه تماما در داخل زبان قرار دارند ( به گروه ها

زبان داراي يك سطح پشتي ، يك سطح شكمي ، يك قاعده و يك راس مي باشد. سطح شكمي آن توسط يك چين مخاطي بنام فرنولوم 

 ( به كف دهان چسبيده است .Lingual frenulumزبان )

طرف عقب قرار گرفته و دوسوم قدامي زبان را از يك سوم خلفي آن جدا شكل ديده ميشود كه راس آن ب Vدر سطح پشتي زبان يك شيار 

( موسوم است . در زير مخاط يك سوم خلفي زبان تعدادي ندول هاي لنفاوي Terminal Sulcusميكند . شيار فوق به شيار انتهايي )

(، نخي Fungiform( ، قارچي شكل )Vallate( قرار گرفته اند كه شامل پرزهاي جامي شكل )Papillaeمجتمع شده و لوزه ي زباني )

 .(118)شكل  ( مي باشندFoliate( و برگي شكل )Filiformشكل )

پرز هاي جامي شكل حدود هشت تا دوازده عدد هستند كه در جلوي شيار انتهايي زبان قرار گرفته اند . پرزهاي قارچي شكل بيشتر در 

 در سطح دوسوم قدامي زبان توزيع شده اند.طرفين و نوك زبان پخش شده اند و پرزهاي نخي شكل 

 
 . سطح فوقاني زبان و ساختار ميكروسكوپ الكتروني پرزهاي آن118شكل 

 (Palatine) كام

( . كام سخت و كام نرم سقف دهان را Soft Palate( و كام نرم )Hard Palateكام به دو قسمت تقسيم ميشود كه عبارتند از : كام سخت )

عالوه بر اين ، كام سخت كف حفره بيني را نيز ميسازد. كام سخت توسط زائده كامي استخوان ماگزيال و صفحه افقي تشكيل مي دهند ، 

 استخوان كامي تشكيل شده است.

 سطح بطوريكه ، است شده كشيده عقب و پايين سمت به سخت كام خلفي انتهاي از كه است مخاطي –كام نرم ، يك پرده عضالني 

 آويزان نرم كام آزاد كنار از كوچكي شكل مخروطي برجستگي. ميباشد دهان متوجه آن قدامي تحتاني سطح و حلق متوجه آن خلفي فوقاني

 .(117)شكل  ( ميگويندUvulaشده كه به آن زبان كوچك )

فوق ،حفره اي  ( به جدار طرفي اوروفارنكس اتصال دارد. بين دو چينPalatoglossal folds) زباني –كام نرم توسط چين هاي كامي 

 ( در آن قرار ميگيرد.Palatine tonsilايجاد ميشود كه لوزه كامي )
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 (Solivatory Glands) غدد بزاقی

(، تحت فكي Parotidغدد بزاقي كه وظيفه ترشح بزاق را به داخل حفره دهان به عهده دارند، سه جفت مي باشند: غدد بزاقي بناگوشي )

(Submandibular( و زيرزباني )Sublinguai غده ي پاروتيد در جلو و پايين گوش خارجي قرار گرفته و مانند هرمي است كه راس آن .)

. مجراي آن كه به مجراي پاروتيد موسوم است ،بطورافقي از روي (119)شكل به طرف پايين باشد. اين غده بزرگ ترين غده ي بزاقي است

سوراخ كردن گونه ، در مقابل دومين دندان آسياي بزرگ فوقاني به حفره ي (عبور كرده ،پس از Masseterسطح خارجي عظله ي ماضغه)

 سروزي است. دهان باز ميشود . اين غده فقط داراي آسيني هاي

 يعني فوق ي عضله روي در آن عمقي بخش و داشته قرار المي –غده ي تحت فكي داراي دو بخش سطحي آن در زير عضله ي فكي 

 غده اين مجراي. اند شده متصل يكديگر به المي – فكي ي عضله خلفي كنار در فكي تحت ي غده بخش دو.  ميگيرد قرار دهان كف در

اورت فرنولوم زبان باز ميشود . در اين غده تعداد زيادي آسيني هاي مج در باالخره و كرده حركت داخل و جلو سمت به دهان كف در

 .(119)شكل  سروزي و تعداد كمي بخش هاي ترشحي موكوسي وجود دارد

 

 
 . موقعيت آناتوميك غدد بزاقي119شكل 

 

غده ي زيرزباني در كف دهان در يك چين مخاطي بنام چين زير زباني قرار دارد . اين غده به شكل يك بادام است و توسط مجاري 

ول هاي موكوسي تشكيل كوچكي ترشحات خود را در ناحيه ي چين زيرزباني تخليه ميكند . قسمت اعظم بخش ترشحي اين غده ،از سل

 شوند شده است و مقدار اندكي سلول هاي سروزي در اين غده وجود دارند كه نظير غده تحت فكي به شكل هالل ژيانوزي ديده مي
 .(119)شكل 

 (Pharynx) حلق

عده جمجمه تا ششمين حلق چهار راهي است كه از يك طرف با بيني و دهان و از طرف ديگر با ناي و مري ارتباط دارد. اين عضو از قا

 ( قرار داشته و توسط مقداري بافت همبند سست از آنها جدا ميشود.Prevertebral fasciaمهره ي گردني و فاسياي جلوي مهره اي )

 (Laryngopharynx( و حلق حنجره اي )Oropharynx) (، حلق دهانيNasopharynx) حلق از سه بخش تشكيل شده است : حلق بيني

 .(111)شكل 

( با آن ارتباط دارد Choanaeازوفارنكس، قسمت فوقاني حلق است كه در خلف حفره ي بيني قرار داشته و توسط سوراخ هاي خلفي بيني ن

د كه از اين طريق، نازوفارنكس با و( ديده ميشauditory or Eustachian tube. در جدار خارجي نازوفارنكس، سوراخ شيپوراستاش )

( كه Pharyngeal tonsilا ميكند . در جدار فوقاني خلفي نازوفارنكس ، توده اي از بافت لنفاوي بنام لوزه حلقي )صندوق صماخي ارتباط پيد

. نازوفارنكس توسط اپي تليوم مطبق كاذب (111)شكل  توسط كام نرم و جدار خلفي حلق تشكيل شده است ، با اوروفارنكس ارتباط دارد

 مفروش شده است.
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رم تا محاذات استخوان هيوئيد كشيده شده است . جدار قدامي آن با حفره ي دهان ارتباط دارد و در طرفين اين ناحيه اوروفارنكس از كام ن

لوزه هاي كامي قرار گرفته اند. الرينگوفارنكس از محاذات استخوان هيوئيد تا مري ادامه دارد . محل اتصال حلق به مري در محاذات 

. اپي تليوم مفروش (111)شكل  گشتري حنجره است و مدخل حنجره در جلوي اين ناحيه قرار داردششمين مهره ي گردني يا غضروف ان

 كننده اوروفارنكس و الرينگو فارنكس، از نوع مطبق سنگفرشي ميباشد.

 
 . بخش هاي مختلف حلق111شكل 

 (Oesophagus) مری

ششمين مهره ي گردني شروع ميشود ،  يابد . اين عضو از مقابلسانتي متر كه حلق تا معده ادامه مي  25لوله اي است عضالتي به طول 

قسمت اول مسيرش در گردن بوده و سپس وارد مدياستينوم فوقاني ميشود .پس از مدياستينوم فوقاني ، وارد مدياستينوم خلفي شده و در 

شته و در محاذات يازدهمين مهره ي سينه اي به . قسمت كوتاهي ازآن در شكم قرار داسينه اي از ديافراگم عبور ميكند مقابل دهمين مهره
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معده متصل ميشود . مري در قسمت اعظم مسيرش در جلوي ستون مهره اي قرار دارد . اين عضو درناحيه ي گردن و مدياستينوم فوقاني 

در جلو با قلب و در عقب . از مقابل هفتمين مهره ي سينه اي مري به سمت جلو و چپ حركت ميكند. بطوريكه درگي در خلف ناي قرار مي

 .(111)شكل  با آئورت مجاورت مي يابد

 
 . مري و مجاورات آن111شكل 

 میکرو آناتومی مری

لوله گوارش از چهار اليه تشكيل شده است كه عبارتند از: مخاط ، زير مخاط ، طبقه عضالني و آدوانتيس ، اپي تليوم مري از نوع مطبق 

دد موكوسي در آستر مخاط مري ديده ميشوند. زير مخاط از جنس بافت همبند است و تعدادي غدد سنگفرشي غير شاخي است. تعدادي غ

موكوسي در آن وجود دارد. عالوه بر اين ، شبكه عصبي زير مخاطي كه در ساير نواحي لوله گوارش ديده ميشود ، در مري نيز وجود دارد. 

وجود اي عضله صاف است. در ثلث مياني مري ، مخلوطي از هر دو نوع عضله ثلث فوقاني مري داراي عضله مخطط و ثلث تحتاني آن دار

 .(112)شكل  ت همبند استفدارد. آدوانتيس، از جنس با
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 . ساختار بافت شناسي مري112شكل 

 (Abdominal cavity) حفره شکم

، در پائين به كف لگن ) ديافراگم لگني( و در  بزرگ ترين حفره ي بدن است كه در باال به ديافراگم ، در جلو به عضالت جدار قدامي شكم

اين حفره توسط دهانه ي فوقاني لگن به دو بخش بنام  عقب به ستون مهره اي ، دنده ها و عضالت جدار خلفي شكم محدود شده است.

 (تقسيم ميشود.Pelvic cavity( و حفره لگن )Proper Abdominal Cavityهاي حفره شكم حقيقي )
فحه عمودي فرضي به نام صفحات ميدكالويكوالر كه از وسط استخوان هاي ترقوه به سمت پايين مي آيند و دو صفحه به وسيله دو ص

صفحه  . (113)شكل  دوناحيه تقسيم مي ش 9حفره شكم به  ترانس توبركوالر ، افقي فرضي به نام هاي صفحه ترانس پيلوريك و صفحه

كند.  اي قرار دارد و صفحه ي ترانس توبركوالر از قسمت فوقاني ستيغ ايلياك عبور مي ترانس پيلوريك در محاذات نهمين غضروف دنده

 احشاء شكم در اين نواحي قرار ميگيرند و با دانستن تقسيم بندي شكم ميتوان اطالعات باليني الزم را در خصوص درد احشاء بدست آورد.

ت همبند مفروش شده است . يك اليه فاسيا كه بالفاصله در عمق ( توسط دو اليه بافAbdominopelvic Cavityحفره شكمي لگني )

 ( كه در عمق فاسيا قرار ميگيرد.Peritoneumعضالت و استخوان هاي جدار شكم قرار گرفته و يك اليه ي پرده ي سروزي بنام صفاق )

ميگيرد . به عنوان مثال : فاسياي عرضي در فاسياي عمقي شكم تمام قسمت هاي شكم را پوشانده و در هر ناحيه نام ان ناحيه را به خود 

عمق عضله ي عرضي شكم قرار داشته و فاسياي ديافراگماتيك، سطح تحتاني ديافراگم را مفروش كرده است و فاسياي لگني ، جدارهاي 

 كند. لگن را مفروش مي
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 . تقسيم بندي نواحي نه گانه شكم113شكل 

 

 Parietal) از صفاق كه به جدارهاي شكم و لگن اتصال دارد ، به صفاق جداري در عمق فاسيا، صفاق قرار گرفته است بخشي

peritoneumموسوم بوده و بخشي كه احشاء را مي ) ( پوشاند ، صفاق احشاييVisceral peritoneum نام دارد. فضاي بين صفاق )

 .(114)شكل  گويند ( ميPeritoneal cavityجداري و صفاق احشائي را در حفره ي صفاقي )

(  و داخل  extraperitoneal( ، خارج صفاقي) retroperitonealسه واژه در رابطه با صفاق اهميت دارند كه عبارتند از : خلف صفاقي )

( . در هنگام زندگي داخل رحمي ، ساختمان هاي داخل شكم در مجاورت جدار خلفي شكم يعني در خلف پرده Intraperitonealصفاقي )

تشكيل شدن مي كنند. اگر اين ساختمان ها موقعيت خود را پس از تولد نيز حفظ كنند ، به آنها اعضاء خلف صفاقي  ي سروزي شروع به

 گفته مي شود. مانند : كليه ها ، حالب ها، آئورت و وريد اجوف تحتاني.

ر خلف صفاق نيستند ، اصطالحا بنام ساختمان هاي ديگر نظير مثانه ، رحم و كانال مقعدي كه در خارج حفره ي صفاقي قرار داشته وليد

 اعضاء خارج صفاقي شناخته مي شوند.

 ساير احشاء شكم كه در داخل حفره ي صفاقي رشد مي كنند به اعضاء داخل صفاقي موسوم مي باشند.

روده ي كوچك را  ( نام دارند. مزانترMesenteryچين هايي از صفاق كه از ديواره هاي شكم بر روي احشاء منعطف مي شوند ، مزانتر )

( ، Transverse Mesocolon( مي گويند. مزانتر كولون عرضي را مزوكولون عرضي )Proper Mesenteriumاصطالحا مزانتر حقيقي )

( مي نامند. ساير چين هاي صفاقي را Mesovarium( و مزانتر تخمدان را مزوواريوم )Mesoappendixمزانتر آپانديس را مزوآپنديكس)

( از معده به طحال كشيده شده ، رباط Gastrolienal lig( مي نامند. به عنوان مثال : رباط گاسترولينال ) Ligamentumط)اصطالحا ربا

( از جدار قدامي Falciform lig( از ديافراگم به خم طحالي كولون كشيده شده و رباط فلسيفورم ) Phrenicocolic ligفرنيكو كوليك )

 شكم به كبد كشيده شده است.

( يك چين صفاقي است كه از انحناي بزرگ معده به سمت پائين آويزان شده و به سطح قدامي  Greater Omentumچادرينه ي بزرگ )

(  Lesser Omentumچادرينه كوچك ) گويند. كولون عرضي نيز اتصال پيدا كرده است. چادرينه بزرگ را اصطالحا پليس آبدومن نيز مي

 .(114)شكل  انحناي كوچك معده به كبد متصل شده استچين صفاقي ديگري است كه از 
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( مانند پستوئي در خلف معده و چادرينه ي كوچك قرار گرفته است. اين حفره توسط Bursa omentalisقعر چادرينه ها يا بورساامنتاليس )

وينسلو در جلو به كنار آزاد چادرينه ي  ( يا حفره ي صفاقي ارتباط دارد. سوراخEpiploic foramenسوراخ وينسلو يا سوراخ اپي پلوئيك )

 كوچك ، در عقب به صفاقي كه روي وريد اجوف تحتاني را پوشانده ، در پائين به دئودنوم و در باال به كبد محدود مي شود.

 
 . صفاق و نحوه قرارگيري ارگانهاي داخل شكم114شكل 

 (Stomach) معده

 سانتي متر مي باشد. 25بوده و طول آن  Jي گوارش است . شكل اين عضو مانند حرف  معده متسع ترين بخش لوله

( كه محل اتصال مري به معده است و ديگري سوراخ پيلوريك  Cardiac orificeمعده داراي دو سوراخ است. يكي سوراخ كارديا )

(Pyloric orifice .كه محل اتصال معده به دواردهه مي باشد ) 

( كه در زير ديافراگم و در سمت چپ سوراخ كارديا قرار گرفته است ، تنه معده Fundusه بخش تقسيم مي كنند : قعر معده )معده را به س

(Body ( كه قسمت اعظم معده را تشكيل مي دهد و ناحيه ي پيلوريك ) Pyloric region  كه بخش افقي معده بوده و خودش به دو )

( در انتها ي كانال پيلور قرار دارد و خروج مواد   Pyloric sphincterتقسيم مي شود. اسفنگتر پيلوريك ) قسمت  آنتروم پيلور و كانال پيلور

 .(115)شكل  از معده به دوازدهه را كنترل مي كند

ي. كناره سطوح آن عبارتند از : سطح قدامي فوقاني و سطح خلفي تحتان. (115)شكل باشد.  معده داراي دو سطح و دو كنار ) انحنا ( مي

( است. چادرينه ي  Lesser curvature( و كنار راست يا انحناي كوچك ) Greater curvatureهاي آن شامل كنار چپ يا انحناي بزرگ )

( به انحناي كوچك آن اتصال دارند. در داخل  Lesser omentum( به انحناي بزرگ آن و چادرينه كوچك ) Greater omentumبزرگ )

 ديده مي شوند كه در هنگام پر شدن معده اين چين ها از بين مي روند.  Rugaeلي به نام معده چين هاي طو
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 . ساختار آناتوميك معده115شكل 

 میکرو آناتومی معده 

 اپي تليوم معده از نوع منشوري ساده است و داراي چاله هايي ميباشد كه به عمق آستر مخاط پيشروي كرده اند. تعداد زيادي غدد معدي در

 در غدد معدي سلولهاي زير ديده ميشوند: . (116)شكل  شوند آستر مخاط وجود دارند كه به اين چاله ها باز مي

 سلولهاي موكوسي كه با ترشح موكوس به محافظت از مخاط معده مي پردازند.-1

  مشخص است.سلولهاي حاشيه اي كه وظيفه ترشح اسيد كلريدريك را دارند و سيتوپالسم اسيدوفيل آنها كامال-2

 سلولهاي اصلي كه ترشح پپسينوژن را به عهده دارند و در قاعده غدد قرار ميگيرند.-3

 سلولهاي انترواندوكرين كه ترشح موادي نظير گاسترين را به عهده دارند.-4

ه قرار دارند. اليه داخلي زير مخاط معده داراي بافت همبند و شبكه عصبي زير مخاطي )شبكه مايسنر( است. عضالت جدار معده در سه الي

 .(116)شكل  مايل، اليه مياني حلقوي و اليه خارجي طولي است. در خارج طبقه عضالني، يك پرده سروزي )صفاق( معده را پوشانده است
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 . ساختار بافتي معده116شكل 

 (Small Intestine) روده باريک

متر است ولي در 6( ادامه دارد. طول آن در افراد زنده حدود  Ileocecal valveروده باريك از اسفنگتر پيلوريك تا دريچه ي ايلئوسكال )

 .(117)شكل  جسد كاهش مي يابد. روده باريك ، پرپيچ و خم ترين بخش لوله ي گوارش است

رجستگي هايي از اپي تليوم منشوري ساده روده باريك داراي سلولهايي است كه سطح راسي آنها ميكروويلي دارد. پرز هاي روده باريك ، ب

مخاط هستند كه سطح روده را افزايش ميدهند. عالوه بر اين ، چين خوردگي هايي از مخاط و زير مخاط به نام دريچه هاي كركرينگ يا 

 چين هاي حلقوي نيز در افزايش سطح روده باريك موثر هستند.

 كيل شده است.طبقه عضالني روده باريك ، از دو اليه حلقوي در داخل و طولي در خارج تش

 25( دئودنوم Ileum( و ايلئوم ) jejunum(، ژژونوم ) Duodenum روده ي باريك را به سه بخش تقسيم مي كنند كه عبارتند از : دوازده )

مي باشد كه براي آن چهار بخش در نظر گرفته اند. اين عضو از يك طرف به معده و از طرف ديگر به Cسانتي متر طول داشته و به شكل 

( است. مشخصه دئودنوم ، وجود غدد برونر ) موكوسي ( در زير  Retroperitonealژونوم متصل بوده و داراي موقعيت خلف صفاقي )ژ

 .(117)شكل  مخاط و آستر مخاط است

يلئوم مي نامند . را ا»انتهايي آ 5/3ابتدائي باقيمانده ي روده باريك را ژژونوم و  5/2مرز مشخصي بين ژژونوم و ايلئوم وجود ندارد ولي 

 دريچه ي ايلئوسكال در انتهاي ايلئوم قرار داشته و ايلئوم را از سكوم جدا مي كند. ژژونوم و ايلئوم در داخل حفره صفاقي قرار داشته و
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ئوم ( به جدار خلفي شكم متصل شده اند. وجود پالك هاي پي ير فراوان ، مشخصه ايل Mesenteriumتوسط يك چين صفاقي بنام مزانتر)

 مي باشد.

 

 

 . ساختار آناتوميك )باال( و بافت شناسي )پايين( روده باريك117شكل 

 ( Larg Intestine)  روده بزرگ

متر طول داشته و قطر آن بيشتر از روده كوچك است. مشخصه ي اين بخش از لوله ي گوارش ، وجود مناطق  5/1روده بزرگ تقريبا 

 ئد اپي پلوئيك و وجود تنياكولي )الياف عضالني طولي كه به صورت سه نوار ديده مي شوند( مي باشد.(، وجود زوا Haustraمتسعي به نام )
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 Transverse( ، كولون عرضي ) Ascending colon( ، كولون صعودي) Cecumبخش هاي مختلف روده بزرگ عبارتند از : سكوم )

colon ِ( كولون نزولي ، ) Descending colon يد )(، كولون سيگموئSigmoid colon ( ركتوم ، )Rectum ( و كانال مقعدي )Anal 

canal.)  (118)شكل. 
سكوم، قسمت اول روده ي بزرگ است كه به صورت يك كيسه ي بن بست مي باشد. انتهاي ايلئوم به اين ناحيه از روده ي بزرگ باز مي 

( از جدار خلفي داخلي سكوم خارج مي شود كه مي Vermiform appendixشود. زائده ي باريكي بنام زائده ي كرمي شكل يا آپانديس )

 .(118)شكل  و يا ايلئال داشته باشد ، لگنيتواند موقعيت هاي مختلفي داشته باشد. مثال ممكن است موقعيت رتروسكال، رتروكوليك

 
 بخش هاي مختلف روده بزرگ -118شكل 

لف صفاق تا زير كبد ادامه مي يابد. در اين ناحيه به سمت چپ و جلو تغيير كولون صعودي، از انتهاي فوقاني سكوم شروع شده و در خ

( را مي سازد. كولون عرضي از خم كوليك راست شروع شده و به طور عرضي  Right colic flexureجهت داده و خم كوليك راست  )

باشد ، قسمت مياني آن بطرف پائين آويزان حفره ي شكم را طي مي كند. با توجه به اينكه طول كولون عرضي بيش از عرض شكم مي 

شده و منظره ي قوسي به كولون عرضي مي دهد. كولون عرضي در داخل حفره ي صفاقي قرار داشته و داراي يك چين صفاقي بنام 

 .(118)شكل  ( مي باشد كه آن را به جدار خلفي شكم متصل نموده است Transverse mesocolonمزوكولون عرضي )

 Left colic flexureي در سمت چپ حفره ي شكم ، در مجاورت طحال به سمت پائين تغيير جهت داده و خم كوليك چپ )كولون عرض

( را مي سازد. كولون نزولي ، از خم كوليك چپ بطور عمودي به سمت پائين حركت مي كند. اين بخش از روده ي بزرگ نيز موقعيت 

( به جدار خلفي حفره ي Sigmoid mesocolonلگن ، كولون نزولي به كولون سيگموئيد )خلف صفاقي دارد. در مقابل دهانه ي فوقاني 

شكم و لگن متصل شده است. قسمتي از كولون سيگموئيد در داخل لگن كوچك قرار مي گيرد، به طوري كه ركتوم در مقابل سومين مهره 

تقعر دارد ، ولي پس از عبور از ديافراگم لگني ، ناگهان به سمت  ي ساكرال شروع مي شود. ركتوم به تبعيت از تقعر ساكروم ، به سمت جلو

فوقاني آن توسط عضالت صاف پوشيده  3/2سانتي متر طول دارد.  4عقب متوجه شده و كانال مقعدي را مي شازد. كانال مقعدي تقريبا 

ط پوشيده مي شود كه اين عضالت ، تحتاني آن توسط عضالت مخط 3/2شده  كه به اين عضالت اسفنكتر داخلي مقعد مي گويند. 

مياني كانال مقعدي هم عضالت صاف و هم عضالت مخطط  3/1اسفنكتر خارجي مقعد را بوجود آورده اند. الزم به توضيح است كه در 

 وجود دارند. اسفنكتر داخلي غير ارادي و اسفنكتر خارجي ارادي است.
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 (Liver) كبد 

گرم وزن داشته و در سمت راست حفره ي شكم ، در زير ديافراگم قرار گرفته است. اين  1511با كبد بزرگ ترين غده ي بدن است كه تقري

غده توسط كپسولي از جنس بافت همبند متراكم احاطه شده است كه به آن ، كپسول گليسون ميگويند. كبد داراي سه سطح مي باشد. 

ي آن با جدار قدامي شكم ، ديافراگم و همچنين تعدادي از دنده ها سطح قدامي فوقاني ، سطح خلفي و سطح تحتاني. سطح قدامي فوقان

( به دو لوب راست و چپ تقسيم مي شود كه لوب راست بزرگ تر از  Falciform ligمجاورت دارد. اين سطح توسط رباط داسي شكل )

 ل مي كند. اين رباط از جنس صفاق است.لوب چپ است. رباط فلسيفورم سطح قدامي فوقاني كبد را به جدار قدامي شكم و ديافراگم متص

سطح خلفي كبد كوچكتر از دو سطح ديگر بوده و در روي آن ناودان عميقي براي عبور وريد اجوف تحتاني وجود دارد. قسمتي از اين سطح 

 .(121)شكل  ( مي گويند Bare areaكه به ديافراگم چسبيده است ، فاقد صفاق بوده و به آن ناحيه ي برهنه كبدي)

 Hسطح تحتاني كبد كه به آن سطح احشايي نيز گفته مي شود ، توسط دو شيار قدامي خلفي و يك شيار عرضي كه مجموعا به شكل 

  .(119)شكل  هستند ، به چهار لوب تقسيم شده است

 

 . سطح تحتاني يا احشايي كبد119شكل 

و در عقب محل عبور وريد اجوف تحتاني مي باشد. در قسمت قدامي (  Gall bladderشيار قدامي خلفي راست در جلو جايگاه كيسه صفرا )

( در دوران جنيني است. بين دو Ligamentum Venosusشيار قدامي خلفي چپ، رباط گرد كبدي و در قسمت خلفي آن رباط وريدي )

، شريان كبدي ( Portal Veinد باب )( به صورت عرضي قرار گرفته كه وري Porta hepatisشيار قدامي خلفي، شكافي بنام پورتاهپاتيس )

راست و چپ از آن عبور مي كنند. بخشي از سطح تحتاني كبد كه در سمت راست شيار مربوط به وريد اجوف تحتاني و و مجاري كبدي 

موسوم مي حفره ي كيسه صفرا قرار گرفته ، به لوب راست و بخشي از آن كه در سمت چپ شيار قدامي خلفي چپ قرار دارد ، به لوب چپ 

( و Quadrate lobeقسمتي از سطح تحتاني كبد كه در جلوي پورتاهپاتيس بين دو شيار قدامي خلفي قرار دارد ، به لوب مربع ) باشند.

( موسوم هستند. الزم به ذكر Caudate lobeبخشي از آن كه در خلف پورتاهپاتيس بين دو شيار قدامي خلفي قرار گرفته ، به لوب دم دار )

  (.119)شكل ه لوب دم دار تا سطح خلفي كبد گسترش مي يابداست ك
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 . نماي قدامي كبد121شكل 

ساختار ميكروسكوپي كبد متشكل از لوبول هاي چند ضلعي است كه يك وريد مركز لوبولي در وسط هر يك از آنها قرار دارد. سلول ها ي 

صفحاتي از يك اليه سلول از وريد مركز لوبولي تا محيط لوبول  كبدي يا هپاتوسيت ها كه سلول هايي چند وجهي هستند ، به شكل

كشيده شده اند. در البه ال ي اين صفحات سلولي ، سينوزوئيد هاي كبدي قرار دارندكه توسط سلول هاي اندوتليال مفروش شده اند. عالوه 

ها ديده ميشوند كه به آنها سلول هاي كوپفر مي گويند.  بر سلول هاي اندوتليال ، تعدادي سلول با فعاليت بيگانه خواري در اين سينوزوئيد

در محل تالقي چند لوبول كبدي ، فضاي پورت وجود دارد كه درون آن يك شاخه از شريان كبدي ، يك شاخه از وريد باب و يك مجراي 

 (.121 )شكل صفراوي كوچك قرار مي گيرند

 

 

 

 . ساختار بافت شناسي كبد121شكل 
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 (Gall blodder & Bile Ducts) اری صفراویكیسه صفرا و مج

كيسه صفرا به شكل يك گالبي است كه در حفرا ي كيسه صفرا ) سطح تحتاني كبد ( قرار مي گيرد. اين عضو داراي چهار بخش است : 

كيسه صفرا را  ( كه قسمت اعظم Body( كه معموال از كنار تحتاني كبد بيرون زدگي پيدا مي كند ، تنه ) Fundusقعر كيسه صفرا )

 (.122 )شكل (. Neck( و گردن ) Infundibulumتشكيل داده ، اينفانديبولوم )

به استثناي بخشي از كيسه صفرا كه در مجاورت كبد است ، بقيه ي قسمت هاي آن توسط صفاق پوشيده شده اند . گردن كيسه صفرا با 

 ار مي گيرد.( قر Cystic ductيك انحناي مشخصي در امتداد مجراي سيستيك )

( Common hepatic ductدو مجراي كبدي راست و چپ ، پس از خروج از پورتاهپاتيس با يكديگر پيوند شده و مجراي كبدي مشترك )

را مي سازد. مجراي كبدي مشترك وارد كنار آزاد چادرينه ي كوچك شده و سپس مجراي سيستيك به آن ملحق مي شود. بدين ترتيب 

( بوجود مي آيد. مجراي صفراوي مشترك همراه با شريان كبدي و  Common bile ductيا مجراي كلدوك )مجراي صفراوي مشترك 

وريد باب در ضخامت كنار آزاد چادرينه ي كوچك طي مسير كرده و سپس از خلف قسمت اول دئودنوم و پانكراس عبور نموده و باالخره در 

مي پيوندد. اين دو مجرا پس از اتصال به يكديگر ، آمپول واتر را به وجود مي  ضخامت قسمت دوم دئودنوم به مجراي پانكراتيك اصلي

 (.122 )شكل آورند كه به قسمت دوم دئودنوم باز مي شود

 

 (Pancrease) پانکراس

خلف  سانتي متر كه در 15به طول تقريبي  )پانكراس يا لوزالمعده ، غده اي است كه مختلط) داراي بخش درون ريز و بخش برون ريز

صفاق قرار گرفته و داراي سر ، گردن ، تنه و دم مي باشد. سر پانكراس به دئودنوم  متصل بوده و مانند رينگي است كه الستيك دوچرخه 

 در آن قرار مي گيرد . اين عضو در جلوي وريد اجوف تحتاني ، آئورت و كليه ي چپ قرار داشته و دم آن تا طحال ادامه مي يابد.

پانكراس ، از آسيني هاي سروزي تشكيل شده است و بخش درون ريز آن به صورت جزايري به نام جزاير النگرهانس در بخش برون ريز 

    (.122 )شكل البه الي آسيني هاي سروزي ديده مي شود. سلول هاي آلفا و بتا به ترتيب گلوكاگون و انسولين ترشح مي كنند
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 بافت شناسي بخش برون ريز )وسط( و بخش درون ريز )پايين( پانكراس ي صفراوي و پانكراس )باال(. آناتومي مجار122شكل 

 


