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فصل اول :استخوان شناسی تنه
ستَى هْرُای ()vertebral column
ؾتَى هْطُای اظ هاػسُ خودِ ( )skullقطٍع هیقَز ٍ زض تواهی عَل گطزى ٍ عَل تٌِ اهتساز زاضز .ؾتَى هْطُای قاهل تؼسازی هْطُ اؾت
ًِ ضٍی ّن هطاض هیگیطًس ٍ تَؾظ ضتاعْا ٍ زیؿيّای ؿضطٍكی – لیلی هحٌن ،تِ ّن هتصلٌس ٍ یي ؾتَى اًؼغاف پصیط تطای حول تٌِ
پسیس هیآٍضًس .زضیچِّای عثیؼی ًِ هْطُّا ٌَّظ تِ ّن خَـ ًرَضزُاًس .تؼساز هْطُّا  33تا اؾت ،اها زض تالـیي ،پٌح تای ها هثل آذط تِ
ّن خَـ هیذَضًس ٍ ؾاًطٍم (اؾترَاى ذاخی) ضا هیؾاظًس ٍ چْاض تای آذط ّن تِ ّن خَـ هیذَضًس ٍ اؾترَاى ًاًؿیٌؽ (زًثالچِ)
( )coccyxضا هیؾاظًس .تِ ایي تطتیة  33هْطُ زض تچِّا تثسیل تِ  26هغؼِ زض تالـیي هیگطزز .قواضـ هْطُّا اظ تاال(ؾط) تِ پائیي اًدام
هیگیطز؛ ّلتّای اٍلی ضا هْطُ گطزًی (12)cervical vertebraeتای زٍهی ضا هْطُّای ؾیٌِای ( ٍ )thoracic v.پٌح تای ؾَم ضا هْطّای
ًوطی ( )lumber v.هیًاهٌس .پٌح تای چْاضم زض تالـیي تِ ّن خَـ هیذَضًس ٍ ؾاًطٍم ( )sacrumضا هیؾاظًس ٍ تاالذطُ چْاض تای آذط ًیع
تِ ّن خَـ هیذَضًس ٍ ًاًؿیٌؽ ضا هیؾاظًس.
تِ اؾتثٌای اٍلیي ٍ زٍهیي هْطُ گطزًی ،تویِ هْطُّا ّط یي قاهل ین تَزُ اؾتَاًِای هساهی تِ ًام تٌِ ( ٍ )bodyیي هَؼ اؾترَاًی ذللی
تِ ًام هَؼ هْطُای (ّ )vertebral archؿتٌس .زٍ اًتْای هَؼ هْطُای زض خلَ ،تِ تاالتطیي هؿوتّای عطكی ؾغح ذللی تٌِ خَـ
هیذَضًس ٍ خوؼا (هَؼ ٍ تٌِ) ؾَضاخ هْطُای ( )vertebralforamenضا هیؾاظًس.
ٍهتی ًِ هْطُّا تا ٍاؾغِ زیؿٌْای تیي هْطُای ،ضٍی ّن هطاض هیگیطًس ،ؾَضاخّای هْطُای تِ اًضوام ضتاعْای ظضز (ًِ الهیٌاّا ضا تِ ّن
ٍصل هیًٌٌس) خوؼأ هدطای هْطُای ( )vertebral canalضا ایداز هیًٌٌس ًِ زض آى ًراع ٍ پَقفّایف هطاض هیگیطًسّ .ط هَؼ هْطُای ،زض
زٍضُ خٌیٌی اظ زٍ ًین هَؼ ضاؾت ٍ چپ تكٌیل یاكتِ اؾتّ .ط ًین هَؼ ،تِ ًَتِ ذَز قاهل یي هؿوت ذللی تِ ًام الهیٌا (تیـِ)
( ٍ )vertebral laminaیي هؿوت هساهی تِ ًام پسیٌل (پایِ) ( )pedicleاؾت الهیٌای ضاؾت ٍ چپ زض ػوة تِ ّن هیپیًَسًس ٍ اظ هحل
تالهی آًْا ،یي ظائسُ ذللی پسیس هیآیس تِ ًام ظائسُ ذاضی ( )spinous processظائسُّای ذاضی ضا زض عَل ذظ هیاًی پكت گطزى ٍ تٌِ
هیتَاى اظ ضٍی پَؾت لوؽ ًطز .اظ هحل تالهی الهیٌا (تیـِ) ٍ پسیٌل (پایِ)ؾِ ظائسُ ذاضج هیقَز .یي ظائسُ ػطضی(تطًؿَضؼ پطاؾؽ)
( ًِ )transverse processزض خْت ػطضی اهتساز زاضز ٍ زٍ ظائسُ هلصلی (كَهاًی ،تحتاًی) ًِ خْت ػوَزی زاضًس .ظائسُ هلصلی كَهاًی
( )superior articular processتِ ؾوت تاال اهتساز هیاتس ٍ ضٍیِ هلصلی اى ضٍ تِ ػوة اؾت ظائسُ هلصلی تحتاًی( )inf. Articular orocessضٍ
تِ پائیي اهتساز زاضز ٍ ضٍیِ هلصلی آى ضٍ تِ خلَ اؾت .زض زٍضاى حیات ،ایي ضٍیِّای هلصلی تَؾظ ؿضطٍف هلصلی پَقیسُ قسُاًسٍ .هتی
ًِ هْطُّا ضٍی ّن هطاض هیگیطًس ،ظائسُ هلصلی كَهاًی تا ضٍیِ هساهی ظائسُ هلصلی تحتاًی هْطُ تاالیی ذَز هلصل هیقَز .چَى حطًات
هاتیي هْطُّا ،هحَضّایقاى توطیثا اظ زیؿيّای تیي هْطُای هیگصضز ،زاهٌِ ایي حطًات تِ هوساض ظیازی تَؾظ هلاصل تیي ظائسُّای
هْطُای ًٌتطل هیگطزز.
زض ظیط ّط پسیٌل (پایِ) یي تطیسگی ًؿثتأ ػوین ّؿت تِ ًام تطیسگی هْطُای تحتاًی( ًِ )inferior vertebral notchهاتیي ظائسُ هلصلی تحتاًی
ٍ تٌِ هْطُای هطاض زاضز .زض تاالی ّط پسیٌل(پایِ) ًیع یي تطیسگی ًن ػون ّؿت تِ ًام تطیسگی هْطُای كَهاًیٍ ،هتی ًِ هْطُّا تا ٍاؾغِ
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زیؿيّای تیي هْطُای ضٍی ّن هطاض هیگیطًس ،تطیسگیّای هْطُای كَم زض ّط عطف ،تكٌیل ؾَضاخ تیي هْطُای ( )intervertebral foramenضا
هیسٌّس ًِ هؿوت هساهی ایي ؾَضاخّا ،تَؾظ ضراهت زیؿي تیي هْطُای ( )intervertebral diskتٌویل هیگطزز .پؽ زیؿي تیي هْطُای ٍ
هلصل هاتیي ظائسُّای هلصلی (ٍ زض ًاحیِ تَضاًؽ ،هلصل ًَؾتٍَض تثطال) تِ ؾَضاخ تیي هْطُای هٌتْی ٍ هطتثظ هیقًَس .اظ عطین ؾَضاخّای
تیي هْطُای ( )intervertebral foramenػصة ًراػی ( ٍ )spinal nerveػطٍم ،ذاضج یا ٍاضز هدطای ًراػی هیگطزًس.
تِ عَض ذالصِ یي هْطُ ًوًَِ (هثأل چْاضهیي یا پٌدویي هْطُ ؾیٌِای) ّواى عَض ًِ كَهأ تَصیق قس ،قاهل یي تٌِ ،زٍ پسیٌل (پایِ) ،زٍ
ظائسُ ػطضی ،چْاض ظائسُ هلصلی ،زٍ الهیٌا(تیـِ) ٍ یي ظائسُ ذاضی اؾت .اًساظُ ٍ قٌل ّط یي اظ ایي اخعا تط حؿة ًاحیِای ًِ هْطُ زض آى
هطاض هیگیطز تا ّن هرتصط تلاٍتّایی زاضًس ًِ تؼسا قطح هیزّین.
تٌِ هْرُّب ()body
هیقًَس.
اظ تاال تِ پائیي تا ؾاًطٍم ًِ ٍظى تسى ضا تِ ًوط تٌس لگٌی هٌتول هیًٌٌس ،تسضیدا تعضگتط هیگطزًس ،تؼس اظ آى ؾطیؼا ًَچي 
زائذُ عرضی ()transverse processes
ظائسُّای ػطضی اعلؽ(اٍلیي هْطُ گطزًی) ًؿثتأ تعضٍ ّؿتٌسٍ ،لی ظائسُّای ػطضی تویِ هْطُّای گطزًی ضقس ًوتطی زاضًس .ظائسُّای
ػطضی هْطُّای ؾیٌِای ،اظ اٍلیي تا زٍاظزّویي تسضیدا ًَچٌتط هیقًَس .ظائسُّای ػطضی هْطُّای ًوطی ضا هؼازل زًسُّای ًَچي ثاتت
قسُ هیگیطًس ٍ ًوی تطخؿتِتط اظ ظائسُّای ػطضی ؾیٌِای ّؿتٌس.
زائذُّبی خبری ()spinous processes
اظ ظائسُ ذاضی ّلتویي گطزًی یا ٍضتثطا پطاهیٌٌؽ( )vertebra prominensتا ؾٌطٍم ٍ ًاًؿیٌؽ ،هیتَاى آًْا ضا تط ضٍی ذظ هیاًی پكتی لوؽ
ًطز .ظائسُ ذاضی زٍهیي هْطُ گطزًی ّن زضقت ٍ هاتل لوؽ اؾت .ظائسُّای ذاضی ؾیٌِای ،تا قكویي هْطُ ؾیٌِای تؿیاض هایل هیقًَس ٍ
هاًٌس الهیٌاّا ،هؿوتّای ظیطیي ذَز ضا هیپَقاًٌس ،زض صَضتی ًِ زض ًاحیِ الهثاض(ًوطی) ًاهأل اظ ّن كاصلِ هیگیطًس .زض ًاحیِ گطزًی قٌاف
تیي آًْا ٍهتی گطزى ضاؾت تاقس ،هتَخِ تاالؾتٍ .ؾیؼتطیي قٌاف تیي تیـِای ( )interlaminar gapزض ؾِ خاؾت :هاتیي اعلؽ ٍ اًؿیؽ،
هاتیي چْاضهیي ٍ پٌدویي ًوطی ٍ هاتیي پٌدویي ًوطی ٍ ؾاًطٍم ،زض ایي هحلّا الهثاض پاًٌچَض  )lumbar) puncture l.p.ضا هیتَاى اًدام
زاز .ظائسُ ذاضی ؾَهیي هْطُ ؾیٌِایّ ،وؿغح تا ضیكِ ذاض اؾٌپَال اؾت .ظائسُ ذاضی زٍاظزّویي هْطُ ؾیٌِایّ ،وؿغح تا ًیوِ اضتلاع ذغی
اؾت ًِ ظاٍیِ تحتاًی اؾٌپَال ضا تِ تاالتطیي هؿوت ایلیاى ًطؾت ٍصل هیًٌس .زٍهیي ظائسُ ذاضی ؾاًطٍم ،تا ذاض ذاصطُ ذللی – كَهاًی
اؾترَاىّ-ای ّیپ ٍ ؾاًطال پطٍهًَتَضی ّوؿغح اؾت.
ًبٍداى هْرُای ()vertebral groove
زٍ ًاٍزاى ػوین ّؿتٌس ًِ زض عطكیي ظائسُّای ذاضی ،زض عَل ؾتَى هْطُای زیسُ هیقًَس.
زائذُّبی هفصلی ()articular processes
زض ظیط ػضالت اضًتَض اؾپایٌی( )erector spinae m.پٌْاى ّؿتٌس.
هْرُّبی گردًی سرٍیکبل ()cervical vertebrae
ؾتَى هْطُای گطزًی قاهل ّلت هْطُ گطزًی اؾت؛ قاهل ّلت هْطُ گطزًی اؾت ،هحَض اؾترَاًی گطزى ضا تكٌیل هیزّس ٍ اظ هؿوتّای
اًؼغاف پصیط ؾتَى هْطُای اؾت .اظ ذصَصیات هْطُّای گطزًی ٍخَز یي ؾَضاخ زض هاػسُ ظائسُّای ػطضی آى اؾت .ضأؼ ظائسُّای ػطضی تا
ذظ ٍؾظ ًوی تیكتط اظ  2/5ؾاًتیوتط كاصلِ زاضًس ٍ هیتَاى آًْا ضا زض عطكیي گطزى اظ ضٍی پَؾت تِ صَضت هواٍهتّایی لوؽ ًطز ظائسُ
ػطضی اٍلیي هْطُ گطزًی (اعلؽ) ضا هیتَاى زض ظیط ظائسُ هؿتَئیس خودوِ لوؽ ًطز .ضأؼ ظائسُ ذاضی زٍهیي ٍ ّلتویي هْطُ گطزًی ضا
هیتَاى زض ذظ ٍؾظ پكت گطزى لوؽ ًطزّ .لتویي ظائسُ ذاضی تِ اًساظُ ًاكی تطخؿتِ اؾت ٍ تطاهسگی هْطُای (ً )vertebra prominensام
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هیگیطزًٌ .اض تحتاًی ؾَهیي هْطُ گطزًیّ ،وؿغح تا ًٌاض كَهاًی ؿضطٍف تیطٍئیس ( )thyroid cartilageاؾت ٍ قكویي هْطُ گطزًی تا ؿضطٍف
ًطیٌَئیس ()cricoid cartilage؛ ًِ زض ظیط تیطٍئیس هطاض زاضز؛ ّوؿغح هیتاقس.
هْرُّبی سَم تب ضطن گردًی ()third to sixth cervical vertebrae

تٌِ ()body
ًَچيتط اظ تٌِ هْطُّای زیگط اؾت .ػطض آى  1/5تطاتط هغط هساهی -ذللی آى اؾتًٌ .اضّای عطكی ؾغح كَهاًی ،لثِ زاض اؾت ٍ زض عطكیي
ؾغح تحتاًی تِ صَضتی اؾت ًِ تایس تا لثِّای هَهاًی هْطُ ظیطیي خلت قَز .ؾغح هساهی تٌِ زض هداٍضت ضتاط عَلی هساهی ( anterior
 )longitudinal ligamentهطاض زاضز ٍ لثِ تحتاًی آى تِ عطف پائیي پیف ضكتِ ،زیؿي تیي هْطُای ضا هیپَقاًس.
سَراخ هْرُای ()vertebral foramen
توطیثا ؾِ گَـ ٍ ًؿثتأ ٍؾیغ اؾت.
زائذُ خبری ()spinous process
زض اًتْا زٍ قاذِ هیقَز ٍ تِ آًْا لیگاهٌتَم ًًَی ضتاط پؽ ؾیطی ( ٍ )ligamentum nuchaeػضالت هیچؿثٌس.
زائذُّبی عرضی ()transverse processes
ّط ظائسُ ػطضی قاهل زٍ ضیكِ اؾت ًِ یٌی اظ هؿوت ذاضخی تٌِ ٍ زیگطی اظ هؿوت ذاضخی پسیٌل هثسأ هیگیطز ٍ زض ٍاهغ ّط ظائسُ اظ زٍ
هؿوت تطًیة قسُ اؾت :هؿوت هساهی آى ،یي زًسُ حویوی هیٌیاتَضی اؾت ًِ تِ تٌِ ٍ تِ ظائسُ ػطضی خَـ ذَضزُ ٍ اًتْای ذاضخی آى
تثسیل تِ تٌوِ هساهی ( )anterior tubercleهیگطزز .هؿوت ذللیّ ،واى ظائسُ ػطضی حوین اؾت ًِ اظ اًتْای پسیٌل ؾطچكوِ هیگیطز ٍ تِ
هؿوت هساهی خَـ هیذَضز .اًتْای ذاضخی ایي هؿوت ّن تثسیل تِ تٌوِ ذللی ( )posterior tubercleهیگطزز ًِ هحل اتصال ػضالت
اؾت .زٍ هؿوت هساهی ٍ ذللی (تكٌیل زٌّسُ ظائسُ ػطضی) ًاٍزاًی ضا تَخَز هیآٍضًس ًِ قاذِ ًٍتطال ( )ventral ramusػصة ًراػی گطزى،
پؽ اظ ػثَض اظ ذلق قطیاى ٍضتثطال (هْطُای) ،زض آى هطاض هیگیطز ،ؾپؽ اظ هاتیي تٌوِّای هساهی ٍ ذللی هیگصضز.
سَراخ عرضی ()foramen transversarium
زض هاػسُ ظائسُّای ػطضی یي ؾَضاخ اؾت تِ ًام ؾَضاخ ػطضی یا كَضاهي تطًؿَضؾاضیَم ًِ زض ػوی تَؾظ پسیٌل ٍ زض خلَ ٍ ذاضج تَؾظ
ضیكِّای ظائسُ ػطضی هحسٍز هیگطزز .ؾَضاخّای ػطضی حاهل قطیاى هْطُای ( )vertebral arteryقثٌِ ٍضیسی ٍ قثٌِ ؾوپاتیي
(اظگٌگلیاى ؾوپاتیي گطزًی تحتاًی) ّؿتٌس؛ تِ اؾتثٌای ؾَضاخ ػطضی ّلتویي هْطُ گطزًی ًِ كوظ حاهل ٍضیس هْطُای كطػی اؾت.
زائذُّبی هفصلی ()articular processes
ًؿثتأ ٍؾیغ ّؿتٌس ٍ زض زٍ اًتْای كَهاًی ٍ تحتاًی یي ؾتَى ًَتاُ اؾترَاًی عطكی ،هطاض زاضًس تِ ًام تَزُ هلصلی( )articular massضٍیِّای
هلصلی تیضی قٌل ّؿتٌس ٍ زض ؾغحی هایل هطاض زاضًس .تطیسگیّای كَهاًی ٍ تحتاًی پسیٌل ،توطیثا ػووی ًساضًس .اظ ایي ضٍ اؾت ًِ قاذِّای
ػصثی ًراػی گطزًی ،تِ ٍیػُ قاذِ زٍضؾال تِ تٌگی اظ هداٍضت هلاصل تیي هْطُای ػثَض هیًٌٌس.
سبیر هْرُّبی گردًی
اطلس ( :)atlasاٍلیي هْطُ گطزًی یا اعلؽ ،خودِ ضا حول هیًٌس ٍ كاهس تٌِ ٍ ظائسُ ذاضی اؾت .قاهل زٍ تَزُ عطكی اؾت ًِ اظ عطف خلَ
تَؾظ هَؼ هساهی ٍ اظ عطف ػوة تَؾظ هَؼ ذللی تِ یٌسیگط اتصال یاكتِ ،یي حلوِ اؾترَاًی هیؾاظًسٌّ .گاهی ًِ اعلؽ ٍ اًؿیؽ
(زٍهیي هْطُ گطزًی تا ّن هتصل هیقًَس ظائسُ زًساًی(زًؽ) اًؿیؽ زض پكت هَؼ هساهی اعلؽ هطاض هیگیطز ٍ زض ػوة ّن تَؾظ ضتاط
ػطضی ًگِ زاقتِ هیقَز.
کلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک ،فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه برداشت و کپی برداری از مطالب پیگرد قانونی دارد
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تَدُّبی طرفی ()lateral masses
ّط تَزُ عطكی زاضای قف ؾغح (هساهی ،ذللی ،زاذلی ،ذاضخی ،كَهاًی ٍ تحتاًی) اؾت.
سطح قذاهی :تا هَؼ هساهی ٍ ضیكِ ظائسُ ػطضی هرلَط ٍ هتصل هیگطزز ٍ تِ آى ػضلِ ضًتَؼ ًپیتیؽ هیچؿثس.
سطح خلفی :تا هَؼ ذللی ٍ ضیكِ ظائسُ ػطضی هرلَط ٍ هتصل هیگطزز.
سطح فَقبًی :قاهل یِ ضٍیِ هلصلی لَتیایی قٌل هوؼط اؾت ًِ تا ًًَسایل اًؿیپیتال( )occipital condyleعطف ذَز ،هلصل هیقَز.
سطح تحتبًی :قاهل یِ ضٍیِ هلصلی گطز اؾت ًِ تا اًؿیؽ ( )axisهلصل هیقَز.
سطح داخلیً :وی زض كضای ؾَضاخ هْطُای تِ پیف ضكتِ اؾت ٍ زض هؿوت هساهیاـ زاضای یي تٌوِ اؾت ًِ ضتاط ػطضی اعلؽ ضٍی آى
هیچؿثس ٍ ظائسُ زًساًی (زًؽ) اًؿیؽ ضا اظ پكت ؾط خایف ًگِ هیزاضز .ضتاط ػطضی اعلؽ ،ؾَضاخ هْطُای اعلؽ ضا تِ زٍ هؿوت
(هساهی ،تحتاًی) توؿین هیًٌس .هؿوت هساهی خایگاُ زًؽ اؾت .هؿوت ذللی تعضٍتط اؾت هحل ػثَض ًراع گطزًی ٍ هٌٌػّا ()meninges
هیتاقس.
سطح خبرجی :زض ظیط ضٍیِ هلصلی كَهاًی ،تِ ػلت ػثَض قطیاى ٍضتثطال(هْطُای) (ً )vertebral arteryاٍزاًی قسُ اؾت .تالكاصلِ زض ظیط
ًاٍزاى ،ظائسُ ػطضی هثسأ هیگیطز.
قَس قذاهی ()anterior aech
اظ خلَ تِ ػوة ترت قسُ ٍ ًَتاُ تط اظ هَؼ ذللی اؾت .زض ٍؾظ ؾغح ذللی آى ،یي ضٍیِ هلصلی تطای زًؽ (ظائسُ زًساًی) اًؿیؽ
(ٍ )dena of axisخَز زاضز .زض ٍؾظ ؾغح هساهی آى ًیع تٌوِ هساهی (ٍ )anteriortubercleخَز زاضز ًِ هحل اتصال ػضالت الًگَؼ
ؾطٍیؿیؽ (زضاظ گطزًی) ( )longus cervicis m.ؿكای اعلٌتَاًؿیپیتال ( )atlanto-occipitalتِ ًٌاض كَهاًی هَؼ ٍ ضتاط عَلی هساهی
( )anteriorlongitudinal lig.تِ ًٌاض تحتاًی هَؼ هساهی هیچؿثس.
قَس خلفی ()posterior arch
خایگعیي الهیا ٍ پسیٌل هْطُ ًوًَِ هیگطزز .زض ٍؾظ ؾغح ذللی آى ،تٌوِ ذللی ( )posterior tubercleهطاض زاضز ًِ تط ضٍی آى ضتاط پؽ
ؾطی (لیگاهٌتَم ًًَی) ( )ligamentum nuchaeهیچؿثس ٍ زض ّط عطف ایي تٌوِ ،ػضلِ ضًتَؼ ًپیتیؽ ذللی ًَچي ( rectus capitis
 )posterior minorهیچؿثس .اًدا ًِ هَؼ ذللی تِ تَزُ عطكی هلحن هیقَز ،زض اثط ػثَض قطیاى ٍضتثطال ،تِ صَضت یي ًاٍزاى هایل زض
هیآیس ٍ زض ایٌدا اٍلیي ػصة گطزًی هاتیي تَزُ عطكی ٍ قطیاى هطاض زاضز .گاّی ایي ًاٍزاى تَؾظ یي تیـِ اؾترَاًی تثسیل تِ یي ؾَضاخ
هیقَز .تِ ًٌاض كَهاًی هَؼ ذللی ،ؿكای اعلٌتَ اًؿیپیتال ذللی( )posterior atlanto-occipitalهیچؿثس .تِ ًٌاض تحتاًی هَؼ ،اٍلیي
خلت ضتاط ظضز ( )ligament flavaهیچؿثٌس.
زائذُّبی عرضی ()transverse processes
زضاظ ٍ هحٌن ّؿتٌس ٍ تٌیِ گاُ ذَتی تطای اتصال ػضالتی ًِ تِ چطذف ؾط ًوي هیًٌسّ ،ؿتٌس .ایي ظائسُ ضا هیتَاى هاتیي ظائسُ
هؿتَئیس ٍ ظائسُ هٌسیثل (كي تحتاًی) زض التِ الی تاكتّا لوؽ ًطز .زض هاػسُ ظائسُ ػطضی ،ؾَضاخ ػطضی(ٍ )foramen transversariumخَز
زاضز .اظ زضٍى ؾَضاخ ػطضی ،قطیاى ٍضتثطال ٍ ٍضیسّایف ٍ ػصةّای ؾوپاتیي ػثَض هیًٌس .قاذِ ًٍتطال اٍلیي ػصة ًراػی گطزى ،اظ تیي
قطیاى ٍضتثطال ٍ ؾغح ذاضخی تَزُ عطكی خلَ هیآیس .ؾپؽ اظ خلَ ظائسُ ػطضی ٍ پكت ٍضیس غگَالض ذاضج هیگطزز .ظائسُ ػطضی اعلؽ
هحل اتصال ػضالت هتؼسزی هاًٌس ضًتَؼ ًپیتؽ ذاضخی( )rectus capitis lateralisاتلیٌَؼ ًپیتیؽ كَهاًی ٍ تحتاًی( superior and
 ،)inferior obliquus capitisاؾپلیٌیَؼ ؾطٍیؿی ( 9 splenius cervicisاؾٌالي هیسیَؼ(ًطزتاًی هیاًی) ( ٍ )scaleneus mediusلَاتَض
اؾٌپیَلی(تاال تطًسُ ًتق) اؾت.
کلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک ،فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه برداشت و کپی برداری از مطالب پیگرد قانونی دارد
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اکسیس ()axis
اًؿیؽ یا زٍهیي هْطُ گطزًی ،تِ ًوي ظائسُ زًساًیاـ (زًؽ  ،)densهحَضی ًِ اعلؽ ٍ خودوِ حَل آى هیچطذٌس.
زائذُ دًذاًی (dense )odontoid process

ؾغح كَهاًی تٌِ اًؿیؽ تِ صَضت یي ظائسُ هرطٍعی ،تِ عَل توطیثی  1/5ؾاًتیهتط ،تِ عَض ػوَزی صؼَز هیًٌس ،تِ ًام زًؽ(ظائسُ
زًساًی) ًِ ٍاضز ؾَضاخ هْطُای اعلؽ هیگطزز ٍ اظ پكت تَؾظ ضتاط ػطضی زض خای ذَز ًگْساضی هیقَز .زض ؾغح هساهی زًؽ ،یي ضٍیِ
هلصلی تیضی قٌل زیسُ هیقَز ًِ تا ضٍیِ هكاتِ ؾغح ذللی هَؼ هساهی اعلؽ هلصل هیقَز .ؾغح ذللی زًؽ ،تا ضتاط ػطضی تواؼ
زاضز .ضأؼ زًؽً ،ؿثتأ تیع اؾت ٍ ضتاط آپیٌال ( )apical ligamentآى ضا تِ ًٌاض هساهی كَضاهي هگٌَم ( )foramen magnumاتصال هیزّس.
ؾغَح عطكی زًؽ ًیعّ ،ط یي تَؾظ ضتاط آالض(تالی) ( )alar ligamentتِ تٌوِ زاذلی تَزُ عطكی اعلؽ هتصل هیگطزًس.
تٌِ ()body
ؾغح هساهی تٌِ ،زض عطكیي ،تِ ػلت اتصال ػضالت الًگَؼ ًَلی (زضاظ گطزًی) ( )lonus colli m.كطٍ ضكتِ اؾت ٍ لثِ تحتاًی ؾغح هساهی،
تطخؿتِ تَزُ هحل اتصال ضتاط عَلی هساهی اؾت .لثِ تحتاًی ؾغح ذللی تٌِ ،هحل اتصال ضتاط عَلی ذللی ٍؿكای تٌتَضیال ( tectorial
 )membraneاؾت .زٍ ضٍیِ هلصلی تعضٍ زض عطكیي زًؽ هطاض زاضًس ًِ تا ضٍیِّای هلصلی تحتاًی تَزُّای عطكی اعلؽ هلصل هیقًَس.
ضٍیِّای هلصلی تحتاًی ٍ كَهاًی زض یي ؾتَى هطاض ًساضز ،تلٌِ ضٍیِّای هلصلی تحتاًی ًوی ػوةتط ٍاهغ قسُاًس.
پذیکلّب ()pedicles
هحٌن ٍ زاضای تطیسگی هْطُای تحتاًی ًؿثتأ ػوین ّؿتٌس.
الهیٌبّب ()laminae
ضرینتط اظ الهیٌای ؾایط هْطُّای گطزًی تَزُ ،هحل اتصال ضتاطّای ظضز ّؿتٌس.
زائذُ خبری ()spinous process
ًؿثتأ هَی ٍ زض ًتْا زٍ قاذِ اؾت .تِ عطكیي ظائسُ ذاضی ،ػضلِ هایل تحتاًی ؾط( ٍ )obliquus capitais inferior m.ضًتَؼ ًپیتیؽ
ذللی تعضٍ ( )rectus capitis posterior major m.هیچؿثٌس .تِ قٌاف زٍ قاذِ اًتْای ظائسُ ،لیگاهٌتَم ًًَی (،)ligamentus nuchae
الیاكی اظ ػضالت ؾوی اؾپیٌالیؽ ؾطٍیؿیؽ( )semispinaliscervicis m.اؾپایٌیلیؽ ؾطٍیؿیؽ ( ،)spinalis cervicis m.ایٌتطااؾپایٌیلیؽ
( ٍ )interspinalis m.هالتی كسیؽ ( )multifidus m.هیچؿثٌس .هؿوتی اظ ككاض ًاقی اظ اًوثاض ػضالتی ًِ ؾط ضا تاال ٍ پائیي هیًكٌس یا
هیچطذاًٌس تط ظائسُ ذاضی اًؿیؽ ٍاضز هیقَز.
زائذُّبی عرضی ()transverse processe
ًَچٌٌس ٍ زض هاػسُ آًْا ؾَضاخ ػطضی ٍخَز زاضز ًِ قطیاى ٍ ٍضیس ٍضتثطالٍ ،ضیس ٍ قثٌِ ؾوپاتیي اظ آى ػثَض هیًٌٌس .تِ اًتْای ظائسُ
ػطضی ،ؾِ ػضلِ تِ ًامّای اؾپلٌیَؼ ؾطٍیؿیؽ ( ٍ )splenius cervicis m.لَاتَض اؾٌپیَلی ( ٍ )levator scapulae m.اؾٌالي هیسیَؼ
ًطزتاى هیاًی ( )scalenus medius m.هیچؿثٌس .تِ ؾغح كَهاًی ٍ ؾغح تحتاًی ظائسُ ،ػضالت تیي ػطضی ()intertransverse mm.
هیچؿثٌس.
ّوفتویي هْرُ گردًی ()the seventh cervical vertebra
ظائسُ ذاضی زضاظ اؾت ٍ زض اًتْا زٍ قاذِ ًیؿت ٍ یٌی اظ زٍ یا ؾِ تطآهسگی ذلق ضیكِ گطزى ضا هیؾاظز ًِ تِ ٍضتثطا پطاهیٌٌؽ ( vertebra

 )prominensهَؾَم اؾت .تِ اًتْای ظائسُ ذاضی لیگاهٌتَم ًًَی هتصل هیگطزز .ضیكِ هساهی ظائسُ ػطضی تاضیي ٍ تٌوِ هساهی آى ًَچي
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اؾت یا ٍخَز ًساضز ،گاّی هوٌي اؾت ضیكِ هساهی ظائسُ ػطضی ،تِ صَضت یي ًَاض اؾترَاًی یا لیلی تعضٍ ٍ ًكیسُ زض آیس تِ ًام زًسُ
گطزًی ( ًِ ،)cervical ridهؼوَال تِ ؾغح كَهاًی زًسُ اٍل ذتن هیقَز ،اها هوٌي ّن ّؿت ًِ هتَخِ اؾتطًَم گطزز ٍ زض حالی ًِ اظ ظیط
قطیاى ؾاب ًالٍیي ( ٍ )subclavin a.قاذِ ًٍتطال اٍلیي ػصة ًراػی ؾیٌِای هیگصضز ،تِ ؾِ قثٌِ تاظٍیی اهتساز هیاتس .اّویت زًسُ
گطزًی زض ایي اؾت ًِ ؾثة ككاض تِ تٌِ تحتاًی قثٌِ تطًیال قسُ ٍ ایداز زضز زض هؿوت زاذل ؾاػس ٍ زؾت ًطزُ ٍ هَخة تحلیل
ػضالت ًَچي زؾت هیقَزّ .وچٌیي ؾثة اكعایف ككاض ضٍی قطیاى ؾاب ًالٍیي ( ٍ )subclavian a.اذتالل زض ذَى ضؾاًی اًسام كَهاًی
هیگطزز.
تٌوِ ذللی ظائسُ ػطضی ،تِ اًساظُ ظائسُ ػطضی اٍلیي هْطُ ؾیٌِای تِ عطف ذاضج ًكیسُ قسُ اؾت .ؾَضاخ ػطضی هؼوَال ًَچي اؾت ٍ
كوظ ٍضیس ٍضتثطال كطػی اظ آى ػثَض هیًٌس.
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تكطیح ترفّای هرتلق هْطُّای گطزًی ()C3, C4, C7
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تكطیح ترفّای هرتلق هْطُّای گطزًی ()C1, C2
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خصَصیبت سبیر هْرُّبی ستَى هْرُای
هْرُّبی سیٌِای پطتی یب تَراسیک ()thoracic vertebrae
زٍاظزُ هْطُ ؾیٌِای ،زض خساض ذللی هلؿِ ؾیٌِ (تَضاًؽ) هطاض زاضًس ٍ تِ تسضیح ًِ ضٍ تِ پائیي هیضًٍس زض اثط اكعایف ؾٌگیٌی تاض ضٍی آًْا،
تعضٍتط هیقًَس .اظ هكرصات ایي هْطُّا ،یٌی ٍخَز ضٍیِّای هلصلی زض ًٌاض تٌِ هْطُای ّط  12هْطُ تطای ؾط زًسُّا ٍ زیگطی ٍخَز
ضٍیِ هلصلی تط ضٍی ظائسُ ػطضی  9تا  10هْطُ اٍل تطای تٌوِ زًسُّا اؾت .ؾط زًسُّای اظ  2تا  ،9تِ تطتیة تا تٌِ هْطُ هطتَط تِ ذَز ،تا
زیؿي تیي هْطُای ٍ تا تٌِ هْطُ هاكَم آى هلصل هیقًَس .ؾط اٍلیي زًسُ كوظ تا تٌِ اٍلیي هْطُ ؾیٌِای هلصل هیقَز ٍ ؾط زًسُّای 10
ٍ ً 12 ٍ11یع ّط ًسام كوظ تا تٌِ هْطُّای هطتَط تِ ذَز هلصل هیقًَس.
تٌِ هْرُای ()bode
اؾتَاًِای اؾت ٍ اظ ؾَهیي هْطُ تِ تؼس حدن تٌِ اكعایف هیاتس .تٌِ هْطُای اٍلیي ٍ ًْویي قاهل یي ضٍیِ هلصلی ًاهل ًعزیي لثِ تحتاًی،
تٌِ هْطُّای  12ٍ11 ٍ 10كوظ یي ضٍیِ هلصلی تطای ؾط زًسُ هطتَعِ زاضًس.
زائذُّبی خبری ()soinous processes
زضاظ ،ؾِ ٍخْی ٍ هتَخِ پائیي (تِ ٍیػُ هْطُّای هیاًی) ّؿتٌس .ظائسُ ذاضی اٍلیي ؾیٌِای قثیِ ّلتویي گطزًی ٍ زٍاظزّویي ،قثیِ اٍلیي
ًوطی اؾت.
پذیکلّب ()pedicles
تِ هؿوت تاالی تٌِ ٍصل قسُاًس اظ ایي ضٍ ،تطیسگی تحتاًی ػوینتط اظ تطیسگی كَهاًی اؾت ٍ ؾَضاخّای تیي هْطُای گطز اؾت.
الهیٌبّب ()laminae
گط چِ ًاظًٌسٍ ،لی هاًٌس ؾلال ّای ؾوق ّوسیگط ضا هیپَقاًٌس
سَراخّبی هْرُای ()vertebral foramen
توطیثا گطز ٍ ًَچٌتط اظ ًَاحی زیگطًس.
زائذُّبی عرضی ()transverse processes
زضاظ ٍ ضرین ٍ گطز ّؿتٌس .اًتْای ظائسُّای ػطضی تِ ػلت اتصاالت ضتاعْا ٍ ػضالت ظتط اؾت ٍ تط ضٍی ؾغح هساهی زاضای یي ضٍیِ هلصلی
تطای تٌوِ زًسُای هطتَط تِ ذَز اؾت .اها ظائسُّای ػطضی هْطُای  12 ٍ 11كاهس ضٍیِ هلصلی ّؿتٌس .زٍاظزّویي ظٍج ظائسُ ػطضی ،قثیِ
ظائسُّای ػطضی هْطُّای ًوطی اؾت.
زائذُ هفصلی ()articular processes
ضٍیِ هلصلی كَهاًی ،هتَخِ ػوة ٍ تاال ٍ ذاضج اؾت ٍ ایي ٍضؼیت چطذف زضحَل هحَض عَلی هْطُّا ٍ ّوچٌیي كلٌكي ٍ اًؿتٌكي ضا
هداظ هیًٌس .ضٍیِّای هلصلی تحتاًیًَ ،تاّتطًس ٍ خٌْی ػٌؽ ضٍیِّای كَهاًی زاضًس .ظائسُّای هلصلی تحتاًی زٍاظزّویي هْطُ ؾیٌِای،
اظ ًَع ظائسُ هْطُّای ًوطی اؾت ٍ هاتیي ظائسُّای هلصلی كَهاًی اٍلیي هْطُ ًوطی خلت هیقَز ٍ ایي حالت چطذف ضا هحسٍز هیًٌس.
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تكطیح ترفّای هرتلق هْطُّای تَضاؾیي (ؾیٌِایی)
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هْرُّبی کوری لَهجبر ()lumbar vertebrae
هْطُّای ًوطی پٌح ػسز ٍ تِ ػلت ككاض ٍظى ظیاز ،تعضٍ ّؿتٌس .ػٌصط زًسُای زض ظائسُ ػطضی ازؿام قسُ ،اظ ایي ضٍ ظائسُ ػطضی كاهس ضٍیِ
هلصلی تطای زًسُّا ٍ كاهس ؾَضاخ ػطضی ّؿتٌس .تٌِ چْاضهیي هْطُ ًوطی تا تلٌستطیي ًوغِ ایلیاى ًطؾت ّوؿغح اؾت ،زض صَضتی ًِ
ًافّ ،وؿغح تا زیؿي كَم آى اؾت.
تٌِ هْرُای ()body
زضقت ٍ زض هوغغً ،لیَی قٌل اؾت .اضتلاع تٌِ پٌدویي هْطُ ًوطی زض عطف خلَ تیكتط اظ عطف ػوة اؾت.
سَراخ هْرُای ()vertebral foramen
ؾِ گَـ اؾت ،اظ ؾَضاخ هْطُّای ؾیٌِای تعضٍتط ٍ اظ ؾَضاخ هْطُّای گطزًی ًَچيتط اؾت.
زائذُ خبری ()spinous process
توطیثا اكوی ٍ چْاض گَـ ٍ ضرین اؾت.
زائذُّبی هفصلی ()articular processes
ضٍیِ هلصلی ظائسُّای كَهاًی ًاٍزاًی ٍ ػوَزی ّؿتٌس.
زض ًٌاض ذللی ظائسُّای هلصلی كَهاًی ،ظائسُ هاهیالضی (پؿتاًی) ٍ mammillary processخَز زاضز .ضٍیِ هلصلی ظائسُّای تحتاًی ،هحسب ٍ
اؾتَاًِای ّؿتٌس .ایي كطم ظائسُّا ،اخاظُ كلٌكي ٍ هوساضی اًؿتٌكي ضا هیزٌّس ،اها هحطى چطذف ضا قسیسا هحسٍز هیًٌٌس .ظائسُ هلصلی
تحتاًی پٌدویي هْطُ ًوطی ٍؾیغ ٍ ترتتط اؾت ٍ تا ظائسُ هلصلی كَهاًی ؾاًطٍم خلت هیقَز.
زائذُّبی عرضی ()transverse processes
تاضیي ٍ زضاظًس .زض هؿوت ذللی ضیكِ آًْا یي تطخؿتگی تِ ًام ظائسُ كطػی ( )accessory processزیسُ هیقس .پٌدویي هْطُ ًوطی زاضای
ظائسُّای ػطضی حدین اؾت ًِ تِ آًْا ضتاط ایلیَ لَهثاض ( )lliolumbar lig.اتصال هیاتس .گاّی ّن هوٌي اؾت تا هؿوت عطكی ؾاًطٍم
خَـ ترَضًس.
الهیٌبّب ()laminae
ًاهال كاصلِ زاضًس ٍ تَؾظ ضتاطّای ظضز تِ ّن هتصل ّؿتٌس .اظ كاصلِ اًْا هیتَاى تطای اًدام الهثاض پاًٌچَض)lumbar puncture (l.p

اظ ّن
اؾتلازُ ًطز .زض ًاحیِ ًوطی ،ػضلِ ؾَئؽ  psoasهاتیي تٌِّا ٍ ظائسُّای ػطضی زض خلَ هطاض زاضز ٍ ػضلِ اضًتَض اؾپایٌی erector spinae
ظاٍیِ هاتیي ظائسُّای ذاضی ٍ ظائسُّای ػطضی ضا اقـال هیًٌس.
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تكطیح ترفّای هرتلق هْطُّای لَهثاض (ًوطی)

استرًَم جٌبغ ()sternum
اؾتطًَم ،یي اؾترَاى ترت ٍ زضاظ تِ عَل  15تا  20ؾاًتیهتط ًِ ،زض هؿوت هیاًی خساض هساهی تَضاًؽ (هلؿِ ؾیٌِ) هطاض زاضز ٍ اظ ضیكِ
گطزى تا خساض قٌن اهتساز هیاتس .زض توام عَلف ،اظ ضٍی پَؾت هاتل لوؽ اؾت .زض اًتْای كَهاًی ،زض عطكیي ،تا ًلَیٌل هلصل هیقَزٍ .
ًٌاضّای عطكی آى تا ّلت خلت ؿضطٍف زًسُای كَهاًی هلصل هیقًَس .اظ تاال تِ پائیي قاهل ؾِ هؿوت اؾت تِ ًام هاًَتطیَم ()manubrium
تٌِ ٍ ظائسُ ظیلَئیس ( )xiphoid processذَز تٌِ زض خَاًی اظ چْاض هغؼِ تكٌیل قسُ اؾت ًِ تَؾظ ؿضطٍف تِ ّن هیپیًَسًس.
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هبًَثَیَم ()manubrium
هاًَتطیَم ،پْيتطیي هؿوت اؾتطًَم اؾت ٍ توطیثا تِ قٌل یي شٍظًوِ هیتاقس ًِ هاػسُ تعضٍ آى زض تاال هطاض زاضز .هاًَتطیَم ،هسیاؾتیٌَم
( )mediastinumهساهی ضا اظ خلَ هحسٍز هیًٌس.
کٌبر قذاهی ( :)superior borderقاهل یي تطیسگی گطز هیاًی اؾت تِ ًام تطیسگی غٍگَالض (ؾَپط اؾتطًال)  ٍ jugular notchزٍ تطیسگی
عطكی تِ ًام تطیسگی ًلَیٌَلط  ًِ clavicular notchتا ًلَیٌل هلصل هیقًَس ٍ هلصل اؾتطًًَلَیٌَلط ضا هیؾاظًس .تطیسگی غٍگَالض،
ّوؿغح تا ًٌاض تحتاًی زٍهیي هْطُ ؾیٌِای اؾت ٍ تِ آى الیاكی اظ ضتاطّای ایٌتطًلَیٌَلط اتصال زاضًس.
کٌبرُّبی طرفی ( :)lateral bordrersزض تاال قاهل یي تطیسگی ًاّوَاضًس ًِ تا ؿضطٍف اٍلیي زًسُ هلصل هیقًَس ٍ زض اًتْای تحتاًی ًیع
قاهل یي ًین ؾغح هلصلی تطای زٍهیياًس ،ؿضطٍف زًسُای ( )costal cartilageهیتاقٌس.
کٌبرتحتبًی ( :)intferior borderزض خَاًاى تَؾظ ؾاذتواى لیلی -ؿضطٍكی هلصل هاًَتطیَاؾتطًال ( )manubriosternalتِ تٌِ ٍصل
هیقَز ٍ تا ّن ظاٍیِ ذلیق تا تحسب هساهی هیؾاظًس تِ ًام ظاٍیِ اؾتطًال ( .)sternal angleایي ظاٍیِ تا ًٌاض كَهاًی پٌدویي هْطُ ؾیٌِای
ّوؿغح تَزُ ٍ اظ ضٍی پَؾت هاتل لوؽ اؾت ٍ ضاٌّوای ذَتی تطای یاكتي حس كاصل هسیاؾتیٌَم كَهاًی تا هسیا ؾتیٌیَم (تِ اصغالح)
تحتاًی ٍ ضزیاتی زٍهیي ظٍج زًسُ هیتاقس.
سطح قذاهی (ً :)anterior surfaceاّوَاض اؾت ٍ زض ظیط تطیسگی ًلَیٌَلط ،قاهل یي ظتطی اؾت ًِ تِ آى الیاف اؾتطًال ػضلِ
اؾتطًًَالیسٍهؿتَئیس ( )sternocleidomastoidهیچؿثس .زض ظیط آى ،زض عطكیي ؾغح هساهی ،الیاف اؾتطًال كَهاًی ػضلِ پٌتَضالیؽ هاغٍض
( )petctoralis majorاتصال زاضز.
سطح خلفی ( :)posterior surfaceصاف ٍ ًوی هوؼط اؾتّ .وؿغح تا تطیسگی ًلَیٌَلط ،هحلل اتصلال ػضللِ اؾلتطًَّایَیس ()sternohyoid
اؾت ٍ ّوؿغح تا اٍلیي ؿضطٍف زًسُای ،هحل اتصال ػضلِ اؾتطًَتایطٍئیس ( )sternothyroidهیتاقس.
تٌِ ()body
تٌِ اؾتطًَم ،اظ تِ ّن خَـ ذَضزى چْاض هغؼِ ترت تِ ًام اؾتط ًثطی ( )sternebraeؾاذتِ قسُ ٍ عَل آى توطیثا زٍ تطاتط هاًَتطیَم اؾت .اظ
تاال تِ پائیي ،تسضیدا تِ ػطض آى اضاكِ هیقَز ،تسیي تطتیة ًِ اًتْای كَهاًی آى توطیثا  2/5ؾاًتیوتط ػطض زاضزٍ .لی هغؼِ چْاضهی آى تِ
چْاض ؾاًتیوتط هیضؾس ٍ زض اًتْا هدسزا تاضیي هیقَز.
کٌبر فَقبًی ( :)superior borderتَؾظ هلصل هاًَتطیَاؾتطًال ( )manubriosternalتِ هاًَتطیَم ٍصل هیقَز ٍ ظاٍیِ اؾتطًال ضا هیؾاظًس.
کٌبر تحتبًی ( :)inferior borderتاضیي اؾت ٍ تَؾظ هلصل گعیلی اؾتطًال ( )xiphisternal jointتِ گعیلَئیس ٍصل هیقَز.
کٌبرُّبی طرفی ( :)interal bordersزض اًتْای كَهاًی ،قاهل یي ًین ضٍیِ هلصلی اؾت ًِ تا ًین ضٍیِ هلصلی هاًَتطیَم ،تكٌیل یي ضٍیِ
هلصلی ًاهل تطای زٍهیي ؿضطٍف زًسُای هیزٌّس .زض اًتْای تحتاًی ًیع ،قاهل ضٍیِ هلصلی اؾت ًِ تا ًین ضٍیِ هلصلی گعیلَئیس ،تكٌیل
یي ضٍیِ هلصلی ًاهل تطای ّلتویي ؿضطٍف زًسُای هیزٌّس .زض كاصلِ تیي زٍ ًین ضٍیِ كَمًٌ ،اض عطكی تٌِ ،قاهل چْاض ضٍیِ هلصلی
(تطیسگی زًسُای ؾَهیي ،چْاضهیي ،پٌدویي ٍ قكویي زًسُ هلصل هیقًَس.
سطح قذاهی ( :)anterior surfaceظتط اؾت ٍ ؾِ ذظ تطخؿتِ ػطضی ضٍی آى زیسُ هیقَز ًِ اظ توایای خَـ ذَضزى چْاض هغؼِ
(اؾتطًثطی) هیتاقٌس .اتصاالت ػضلِ پٌتَضالیؽ هاغٍض اظ هاًَتطیَم ،زض ّط عطف تِ تواهی عَل تٌِ كطٍز هیآیس.
سطح خلفی ( :)posterior surfaceصاف ٍ عَال ًوی هوؼط اؾت ٍ تِ آى زض ؾوت پائیي ،ػضالت تطًؿَضؾَؼ
(ػطضی ؾیٌِ) ٍ تاالتط اظ آى ،ضتاطّای اؾتطًَپطیٌاضزیال ( )sternopericardialligamentsهیچؿثٌس.

transversus thoracis
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زائذُ گسیفَئیذ ()xiphoid process
ًَچٌتطیي هؿوت اؾتطًَم اؾت .ترت ٍ اظ خٌؽ ؿضطٍكی اؾت ٍ اظ ؾي توطیثا  40ؾالگی تِ تؼس هؿوت كَهاًی آى اؾترَاًی هیقَز.
قٌل آى هتـیط اؾت گاّی ؾَضاذی زض ٍؾظ زاضز ،گاّی زٍ قاذِ اؾت ٍ ؿیطُ .اًتْای كَهاًی آى تِ تٌِ اتصال یاكتِ هلصل گعیلی اؾتطًال
ضا هیؾاظًس .چَى ًاظًتط اظ تٌِ اؾت .زض خلَ تا ًِ یي كطٍ ضكتگی ایداز هیًٌس تِ ًام حلطُ اپیگؿتطیي ( ٍ )epigastric fossaهلصل گعیلی
اؾتطًال ضا هیتَاى زض لثِ كَهاًی ایي حلطُ لوؽ ًطز .ظائسُ گعیلَئیس ،خعء خساض هساهی اتسٍهي (ًاحیِ اپیگؿتطیي) اؾت ٍ تِ اًتْای تحتاًی
آى لیٌِ الثا ( )linea albaهیچؿثس.
تِ ؾغح هساهی ٍ ًٌاضّای ظائسُ گعیلَئیس ،ػضالت خساض هساهی اتسٍهي هیچؿثٌس .تِ ؾغح ذللی آى زیاكطاگن ( ٍ )diaphragmالیاكی ّن اظ
ػضلِ تطًؿَضؾَؼ تَضؾیؽ (ػطضی ؾیٌِ) اتصال زاضًس .زض ظٍایای كَهاًی گعیلَئیس ،یي ًین ضٍیِ هلصلی ٍخَز زاضز ًِ تا ًیوِ ضٍیِ تٌِ،
یي ؾغح هلصلی ًاهل تطای ّلتویي ؿضطٍف زًسُای ایداز هیًٌٌس.

ًوای هساهی اؾترَاى خٌاؽ (اؾتطًَم)
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ًوای ذللی اؾترَاىّای هلؿِ ؾیٌِ ٍ هْطُّا

دًذُّب ()ribs
ظٍج هَؼ اؾترَاًی ّؿتٌس ًِ زض ػوة تا  12هْطُ ؾیٌِای هلصل هیقًَس ٍ پؽ اظ آًٌِ خساضّای عطكی هلؿِ ؾیٌِ (تَضاًؽ) ضا
ؾاذتٌس ،زُ خلت كَهاًی زض خلَ ،تا ٍاؾغِ ؿضطٍفّای زًسُای تا اؾتطًَم هلصل هیقٌَز .تؼساز زًسُّا ،زض ظى ٍ هطز یٌؿاى اؾتٍ .لی
هوٌي اؾت زض تؼضی اكطاز تِ ػلت ضقس زًسُّای گطزًی تا ًوطی تؼساز آًْا اكعایف یاتس ٍ یا تِ ػلت ػسم ٍخَز زٍاظزّویي ظٍج ًاّف یاتس.
ّلت خلت اٍلّ ًِ ،طًسام هؿتویوا تَؾظ ؿضطٍف زًسُای هؿتول ،تِ اؾتطًَم هیضؾٌس زًسُّای حویوی ) ٍ costae verae (true ribsپٌح
خلت آذط ضا ،زًسُّای ًاشب ( )false ribscostae spuriaeهیًاهٌس .ؿضطٍف زًسُای زًسُّای ّ 10 ٍ9 ٍ 8ط یي تِ یي ؿضطٍف زًسُای هاكَم
ذَز هتصل هیگطزًسٍ ،لی زًسُّای  ًِ 12 ٍ11زض خلَ آظازًس ،زًسُّای هَاج ً floating ribsامگصاضی قسُاًس .عَل زًسُّا ،اظ اٍل تا ّلتن
تسضیدا اكعایف هییاتس ٍ تؼس اظ آى ،تا زٍاظزّن تسضیدا ضٍ تِ ًاّف هیگصاضز .زٍ زًسُ اٍل ٍ ؾِ زًسُ آذطّ ،ط ًسام زاضای هكرصات ٍیػُ
هیتاقٌس (زًسُ آتیپیٌال)ٍ ،لی تویِ زًسُّا ( 3لـایت  )9عطح هكاتْی زاضًس (زًسُّای تیپیٌال) ،اظ ایي ضٍ یٌی اظ آًْا (هثال پٌدن) ضا تِ ػٌَاى
زًسُ ًوًَِ قطح هیزّین.
دًذُّبی تیپیکبل typical ribs

زًسُ ًوًَِ تیپیٌال ،تِ قٌل یي هَؼ اؾترَاًی تاضیي ٍ ترت ٍ ًوی پیچ ٍ تاب زاض اؾت ًِ قاهل اًتْای ذللی ،تٌِ ٍ اًتْای هساهی اؾت.
اًتْبی خلفی posterior (vertebral) end

اًتْای ذللی یا هْطُای ،قاهل ؾط ،گطزى ٍ تٌوِ اؾت:

کلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک ،فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه برداشت و کپی برداری از مطالب پیگرد قانونی دارد
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سر  :headزاضای زٍ ضٍیِ هلصلی اؾت ًِ تَؾظ یي ذظ تطخؿتِ اظ ّن هدعا ّؿتٌس .ضٍیِ تحتاًی ًِ تعضٍتط اؾت ،تا تٌِ هْطُای ًِ اظ
ًظط قواضـ هغاتن تا زًسُ هعتَض اؾت هلصل هیقَز ،ضٍیِ كَهاًی ًِ ًَچيتط اؾت تاتٌِ هْطُای تاالیی هلصل هیقَز ٍ ذظ تطخؿتِ
هاتیي آى زٍ ًیع ،تَؾظ ضتاط زاذل هلصلی  intra-articular lig.تِ زیؿي تیي هْطُای هتصل هیگطزز.
گردى  :neekتوطیثا  2/5ؾاًتیهتط عَل زاقتِ ،هاتیي ؾط ٍ تٌِ هطاض زاضز .ؾغح ذللی گطزى ظتط اؾت تَؾظ ضتاط زًسُای -ػطضی
 costotransverse lig.تِ ظائسُ ػطضی هْطُ اتصال زاضزًٌ .اض كَهاًی گطزى تِ ؾتیؾ گطزى زًسُ هَؾَم اؾت ٍ تَؾظ ضتاط زًسُای -ػطضی
كَهاًی  sup.costotransverse lig.تِ هْطُ تاالیی اتصال زاضزًٌ .اض هساهی گطزى صاف اؾت ٍ تَؾظ پلَضای خساضی پَقیسُ هیقَز.
تکوِ  :tubercleتط ضٍی ؾغح ذللی ،زض حس كاصل گطزى ٍ تٌِ هطاض زاقتِ ،قاهل یي هؿوت هلصلی ٍ یي هؿوت ؿیط هلصلی اؾت .هؿوت
هلصلی تا ظائسُ ػطضی هْطُ هلصل هیقَز .هؿوت ؿیط هلصلی ،هحل اتصال ضتاط زًسُای -ػطضی ذاضخی  lateral costotransverse lig.اؾت.
تٌِ shaft

تٌِ زًسُ ًوًًَِ ،وی اظ گطزى تِ عطف ذاضج اهتساز هیاتس تا هیطؾس تِ یي ذظ ظتط ػوَزی ٍاهغ تط ضٍی ؾغح ذاضخی ًِ ،زض اثط اتصاالت
(ككیای) تَضاًَالهثاض  thoracolumbar fasciaپسیس هیآیس .ایي ذظ ظتط ،زض خایی ٍاهغ قسُ ًِ اًحٌای تٌِ زًسُ تكسیس هیاتس تا ظاٍیِ زًسُای
 angle of the ribضا ایداز هیًٌس .ظاٍیِ زًسُای ،زض اٍلیي زًسُ ،زض ؾغح تٌوِ زًسُ هطاض زاضزٍ ،لی زًسُّای زیگط (تا زًسُ ًْن) تسضیدا اظ
تٌوِ كاصلِ هیگیطًس ٍ اظ آى تِ تؼس ذظ ٍ ظاٍیِ زًسُای ؿیط هكرص هیگطزًس .تؼس اظ ظاٍیِ ،تٌِ تا ؾیطی هَؾی تا توؼط زاذلی تِ عطف خلَ
ٍ ًوی هتوایل تِ پائیي اهتساز هیاتس .تًٌِ ،اظى ٍ ترت اؾت ٍ قاهل زٍ ؾغح زاذلی ٍ ذاضخی ٍ زٍ ًٌاض كَهاًی ٍ تحتاًی هیتاقس .تٌِ ،ػالٍ
ُ تط ؾاذتي ظاٍیِ زًسُای ،زض اهتساز هحَض عَلی ذَز ّن ًوی تاب ذَضزُ اؾت .زض ٌّگام هطاض زازى زًسُ ضٍی یي ؾغح صاف ایي تاب
ًاهال ًوایاى هیگطزز ،اظ ایي ضٍ ؾغح ذاضخی هؿوتی اظ تٌِ ًِ پیف اظ ظاٍیِ هطاض زاضز ،تِ عطف پائیي ٍ ػوة اؾت ،زض صَضتی ًِ ؾغح
ذاضخی هؿوت تٌِ ًِ تؼس اظ ظاٍیِ هطاض زاضز ،هتَخِ ذاضج ٍ تاالؾت.
سطح داخلی  :internal surfaceصاف اؾت ٍ زض عَل ًٌاض تحتاًی آى ،تا زًسُای  costal grooveزیسُ هیقَزًٌ .اض تحتاًی ًاٍزاى ّواى
ًٌاض تحتاًی زًسُ اؾت؛ ًٌاض كَهاًی ًازٍزاى زض ػوة ،تِ ًٌاض تحتاًی گطزى هیضؾسٍ ،لی زض خلَ تا حس كاصل ثلث هیاًی -هساهی تٌِ اهتساز
زاضز ٍ تؼس اظ آى ًاٍزاى هحَ هیقَز .تِ ًٌاضُّا ٍ ػن ًاٍزاى ،ػضالت تیي زًسُای (ذاضخی ،زاذلی ٍ ایٌتیوا) هیچؿثٌس ٍ ػطٍم ٍ اػصاب
تیي زًسُای اظ هاتیي آًْا ػثَض هیًٌٌس .تِ هؿوت ذللی ؾغح زاذلی تٌِ ،ػضالت ظیط زًسُای  subcostal m.هیچؿثٌس .تاهیواًسُ ؾغح
زاذلی تٌِ صاف اؾت ٍ هداٍض تا پلَضای خساضی اؾت.
سطح خبرجی  :external surfaceتَؾظ ػضالت پَقیسُ قسُ ٍ زض ّوِ خا صاف اؾت هگط ًعزیي تِ اًتْای هساهی (زض هحل اتصال ػضالت
ؾطاتَؼ آًتطیَض  ٍ serratus anterior m.هایل ذاضخی قٌن) ًِ یي ذظ ظتط هایل زیسُ هیقَز ،زض ایي هٌاى ،گاّی زًسُ ایداز یي ظاٍیِ
زًسُای هساهی هیًٌس.
کٌبر فَقبًی  :superior borderگطز اؾت ٍ هحل اتصال ػضالت تیي زًسُای ٍ ؿكای تیي زًسُای زاذلی هیتاقس.
اًتْبی قذاهی anterior(costal) end
اًتْای هساهی زًسُ تِ یي حلطُ تیضی ظتط ذتن هیقَز ًِ تا ؿضطٍف زًسُای هوتس هیگطزز.
دًذُّبی اتیپیکبل atypical
دًذُ اٍل the first rib

ًَتاُ ٍ تا تیكتطیي اًحٌاؾت .زاضای زٍ ؾغح (كَهاًی ،تحتاًی) ٍ زٍ ًٌاض (ذاضخی ،زاذلی) اؾت .ؾطًَ ،چي اؾت ٍ كوظ یي ضٍیِ هلصلی گطز
زاضز ًِ تا تٌِ اٍلیي هْطُ ؾیٌِای هلصل هیقَز .گطزى تا تٌِ ؾوپاتیي هداٍضت زاضز .تٌوِ ٍ ظاٍیِ زًسُای هٌغثوٌس .تط ضٍی ؾغح كَهاًی زٍ
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ًاٍزاى ًن ػون هایل زیسُ هیقَز ًِ تَؾظ یي ؾتیؾ ذلیق اظ ّن خسا هیقًَس .ایي ؾتیؾ تط ضٍی ًٌاض زاذلی زًسُ تثسیل تِ یي تٌوِ
هیگطزز تِ ًام تٌوِ اؾٌالي  ًِ scalen tubercleتِ آى ػضلِ اؾٌالي هساهی  scalenus anterior m.هیچؿثس.
ًاٍزاى ذللی ،حاٍی قطیاى ؾاب ًالٍیي  ٍ subclavian a.قاذِ ًٍتطال اٍلیي ػصة تَضاؾیي اؾت .زض پكت ایي ًاٍزاىً ،احیِ ظتطی اؾت ًِ
تا تٌوِ زًسُای ازاهِ زاضز ٍ هحل اتصال ػضلِ اؾٌالي ذللی اؾتً .اٍزاى هساهی ،حاٍی ٍیس ؾاب ًالٍیي اؾت ٍ ًاحیِ ظتطی ًِ زض خلَی
آى ٍاهغ قسُ ،هحل اتصال ضتاط ًَؾتًَلَیٌَلط  costoclavicular lig.هیتاقس .تط ضٍی تٌوِ اؾٌالي ،تٌسٍى ػضلِ اؾٌالي هساهی هیچؿثس.
دًذُ دٍم the second rib

توطیثا زٍ تطاتط عَل زًسُ اٍل ضا زاضز ٍ اًحٌای آى هكاتِ زًسُ اٍل اؾت .تاب ًرَضزُ اؾت ٍ زاضای یي ؾغح ذاضخی هیتاقس ًِ ضٍ تِ ذاضج
ٍ تاالؾت .زض اٍاؾظ ؾغح ذاضخی ،تٌوِ ظتطی زاضز ًِ هحل اتصال الیاف كَهاًی ػضلِ اؾٌالي ذللی هیچؿثسً .اٍزاى زًسُای ،چٌساى
هكرص ًیؿت.
دًذُ دّن the trnth rib

ؾط زًسُ ،كوظ ضٍیِ هلصلی زاضز ًِ تا تٌِ هْطُ زّن ٍ زیؿي تیي هْطُای تاالیی هلصل هیقَز.
دًذُّبی یبزدّن ٍ دٍازدّن the eleventh and twelfth ribs

ّط ًسام كوظ تا تٌِ هْطُ هطتَط تِ ذَز هلصل هیقًَس .اظ ایي ضٍ ؾط زًسُّا كوظ یي ضٍیِ هلصلی زاضًسّ .یچ ًسام زاضای تٌوِ زًسُای
ًویتاقٌس .اًتْای هساهی ّوطاُ تا ؿضطٍف زًسُای تاضیي ٍ ًَى تیع اؾت .زًسُ یاظزّن زاضای یي ظاٍیِ ذلیق ٍ یي ًاٍزاى ًن ػون اؾت.
ٍلی زًسُ زٍاظزُ ّیچ یي ضا ًساضز.
زًسُ زٍاظزّن ،هحل اتصال ػضالت ٍ ضتاطّای هتؼسز اؾت:
 تِ یي زٍم زاذلی ؾغح هساهی (زاذلی) ،ػضلِ هطتغ ًوطی  quadratus lumborum m.هیچؿثس ًِ تاالتط اظ آى ،زًسُ تا ضؾیؽ
ًَؾتَزیاكطاگواتیي پلَضا  costodiaphragmatic pleural r.هداٍض اؾت.
 تِ ًٌاض كَهاًی ،ػضلِ تیي زًسُای زاذلی ٍ زیاكطاگن  diaphragmاتصال زاضًس.
 تِ ًٌاض تحتاًی ،ككیای تَضاًَلَهثاض هتصل اؾت ٍ زض ًعزیٌی ؾط زًسُ ،ضتاط ًاؾتَلَهثاض آى ضا تِ ظائسُ ػطضی اٍلیي هْطُ ًوطی اتصال
هیزّس.
 تِ هؿوت زاذلی ؾغح ذاضخی ،آذطیي ػضلِ تاال تطًسُ زًسُ ٍ ػضالت اضًتَض اؾپایٌی هیچؿثٌس ٍ تِ هؿوت ذاضخی ؾغح ذاضخی،
ػضالت ؾطاتَؼ ذللی -تحتاًی ٍ لتیؿیوَؼ زٍضؾای ٍ هایل ذاضخی قٌن هیچؿثٌس.
ّواى عَض ًِ گلتِ قس ،حس تحتاًی پلَضا اظ خلَی ؾغح زاذلی (هساهی) زًسُ زٍاظزّن ػثَض هیًٌسٍ ،لی اًتْای هساهی زًسُ پائیيتط اظ ایي
حس هطاض زاضز .ایي هغلة زض خطاحی اّویت زاضز.
غضرٍفّبی دًذُای costal cartilages

تِ صَضت تیـِّای اؾتَاًِای اظ ؿضطٍف ّیالي ّؿتٌس ًِ اظ خلَ تِ ػوة ترت قسُاًس ٍ تَؾظ یي الیِ پطی ًًَسضیَم پَقیسُ قسُاًس ًِ
زض اهتساز پطیَؾتیَم  periosteumزًسُ هطاض هیگیطز ،تِ هؿوتی ًِ اگط پاضگی ؿضطٍف اتلام تیلتس زض زاذل پطی ًًَسضیَم perichondrium
اؾت ٍ تسٍى خا تِ خایی.
ؿضطٍفّای زًسُایّ ،واى هؿیط زًسُّا ضا تِ ؾَی اؾتطًَم ازاهِ هیزٌّس؛ ؿضطٍفّا اظ پٌدن تا زّن پؽ اظ عی زٍ تا ؾِ ؾاًتیهتط ،تِ عطف
تاال ٍ زاذلی تـییط خْت هیزٌّس تا تِ اؾتطًَم تطؾٌس .ؿضطٍفّای زًسُای  12 ٍ 11تاضیي ٍ ًَى تیع ٍ آظازًس زض ؾٌیي پیطی ،ؿضطٍفّای
زًسُایً ،طهی ذَز ضا تسضیدأ اظ زؾت زازُ ٍ تطز ٍ قٌٌٌسُ هیقًَس ٍ تطای اؾترَاًی قسى ؾغحی هؿتؼس هیگطزًس.
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تكطیح ترفّای هرتلق زًسُ

سئَاالت چٌذ سبل اخیر ٍزارت ثْذاضت:
 ₪در هَرد هْرُّب کذاهیک ار هَارد زیر صحیح است؟ (ارضذ اًبتَهی )89

الق) ؾَضاخ هْطُای زض هْطُّای ؾیٌِای اظ ؾایط ًَاحی تعضگتط اؾت
ب) ظائسُ قًَی هْطُّای ًوطی زٍ قاذِ هیتاقس
ج) ؾَضاخ ػطضی زض ظائسُ ػطضی هْطُّای ؾیٌِایی زیسُ هیقَز.
ز) ظائسُ قًَی هْطُّا زض هؿوت هیاًی ؾیٌِ تصَضت هایل تغطف پاییي ٍ هایل اهتساز زاضز.
پاؾد گعیٌِ ز/
 ₪کذاهیک از هْرُّبی زیر دارای زائذُ خبری کَتبُ ٍ چْبرگَش است ٍ یک رٍیِ هفصلی در سطح خبرجی تٌِ دارد؟(ارضذ آًبتَهی)93
ب) T12

الق) c8

ج) L2

ز) S1

پاؾد گعیٌِ ب/
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سئَاالت تبلیفی فصل اٍل:
 -1در کذام سطح از تٌِ هْرُای یک یب چٌذ سَراخ جْت عجَر ٍریذّبی قبعذُای (ٍ )basiovertebral veinجَد دارد؟

الق) كَهاًی

ب) تحتاًی

ز) ذللی

ج) هطاهی

-2کذام یک از دًذُّب فبقذ گردى ٍ تکوِ دًذُای است؟

الق) زّن

ب) زٍم

ز) زٍاظزّن

ج) ًْن

 -3ثلٌذتریي ٍ کَتبُتریي زائذُ عرضی در هْرُّبی کوری ثِ ترتیت هرثَط ثِ کذام هْرُ است؟

الق) 5-3

ب) 3-5

ز) 4-6

ج) 6-4
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فصل دوم :توراکس (تنه)
قفسِ سیٌِ )(thorax

هلؿِ ؾیٌِ ( )thoraxتِ قٌل یي اؾتَاًِ ًاهٌظن تا یي زّاًِ تطیي زض تاال (زّاًِ كَهاًی تَضاًؽ) ٍ یي زّاًِ ًؿثتاً تعضٍ زض پائیي (زّاًِ
تحتاًی تَضاًؽ) اؾت .زّاًِ كَهاًی تَضاًؽ یا زّاًِ كَهاًی هلؿِ ؾیٌِ ،تاظ اؾت ٍ تا گطزى اضتثاط زاضز .زّاًِ تحتاًی هلؿِ ؾیٌِ تَؾظ
زیاكطاگن تؿتِ هیقَز.
زیَاضُ ػضالًی -اؾٌلتی هلؿِ ؾیٌِ هاتل اًؼغاف اؾت ٍ هتكٌل اظ ترفّای هغؼِ هغؼِ هاًٌس هْطُّا ،زًسُّا ،ػضالت ٍ اؾتطًَم هیتاقس.
حلطُ هلؿِ ؾیٌِ ( ًِ )thoracic cavityتِ ٍؾیلِ زیَاضُ هلؿِ ؾیٌِ ٍ زیاكطاگن هحصَض قسُ اؾت ،تِ ؾِ هؿوت اصلی توؿین هیقَز:
 حلطات خٌة چپ ٍ ضاؾت ًِ ّط ًسام یي ضیِ ضا احاعِ ًطزُاًس.
 هسیاؾتیٌَم (هیاى ؾیٌِ)
هسیاؾتیٌَم ( ،)mediastinumیي تیـِ تاكت ًطم هاتل اًؼغاف ٍ ضرین اؾت ًِ تِ عَض عَلی زض یي هَهؼیت ؾاغیتال هیاًی هطاض گطكتِ اؾت
ٍ حاٍی هلة ،هطیً ،ای ،اػصاب اصلی ٍ ؾیؿتن اصلی ػطٍم ذًَی هیتاقس.
ثخصّبی تطکیل دٌّذُ قفسِ سیٌِ
دیَارُ قفسِ سیٌِ
زیَاضُ هلؿِ ؾیٌِ هتكٌل اظ اؾترَاىّا ٍ ػضالت اؾت.
 زیَاضُ هلؿِ ؾیٌِ زض ذلق اظ زٍاظزُ هْطُ ؾیٌِای ٍ زیؿيّای تیي هْطُای هطتَعِ ؾاذتِ قسُ اؾت.
 ایي زیَاضُ زض ذاضج تِ ٍؾیلِ زًسُّا ( 12زًسُ زض ّط عطف) ٍ ؾِ الیِ ػضلِ ًِ كضاّای تیي زًسُای ضا پط ًطزُ ،زًسُّا ضا حطًت
هیزٌّس ٍ تاػث هحاكظت اظ كضاّای تیي زًسُای هیقًَس ،تكٌیل قسُ اؾت.
 زض هسام ایي زیَاضُ ،اؾتطًَم هطاض گطكتِ ًِ هتكٌل اظ زؾتِ (هاًَتطیَم)؛ تٌِ ٍ ظائسُ گعیلَئیس اؾت.
زؾتِ اؾترَاى خٌاؽ تا تٌِ آى زض هلصل هاًَتطیَاؾتطًال ظاٍیِ ضٍ تِ ػوة هیؾاظز ٍ ظاٍیِ اؾتطًال ضا تكٌیل هیزّس ًِ یي ًكاًِ ؾغحی
اصلی تطای اؾتلازُ پعقٌاى زض اًدام هؼایٌات كیعیٌی هلؿِ ؾیٌِ هیتاقس.
اًتْای هساهی (زیؿتال) ّط زًسُ هتكٌل اظ ؿضطٍف زًسُای اؾت ًِ تِ حطًت ٍ حالت اضتداػی زیَاضُ هلؿِ ؾیٌِ ًوي هیًٌس.

فصل دٍم :تَراکس (تٌِ) 23 /
ّوِ زًسُّا زض ذلق تا هْطُّای تَضاؾیي هلصل هیقًَس .اًثط زًسُّا (اظ زًسُ  2تا  )9تا ؾتَى هْطُّا ؾِ هلصل زاضًس .ؾط ّط زًسُ تِ تٌِ
هْطُ ّن قواضُ ٍ تِ تٌِ هْطُ تاالتط هتصل هیقَزّ .واًغَض ًِ زًسُّا تِ ؾوت ذلق ذویسُ هیقًَسّ ،ط ًسام ًیع تِ ظائسُ ػطضی هْطُ ّن
قواضُ ذَز هتصل هیقًَس.
زض هسام ؿضطٍفّای زًسُای زًسُّای  8تا  10تِ لثِ تحتاًی ؿضطٍفّای زًسُای تاالتط هتصل هیقًَس .زًسُّای  12 ٍ 11زًسُّای هَاج
ًاهیسُ هیقًَس ظیطا تِ زًسُّای زیگط ،ؿضطٍفّای زًسُای ٍ یا اؾتطًَم هتصل هیقًَس .ؿضطٍفّای زًسُای ایي زٍ زًسُ ًَچي اؾت ٍ
صطكاً ًَى آًْا ضا هیپَقاًس.
زاضتؿت اؾٌلتی زیَاضُ هلؿِ ؾیٌِ هٌاى ٍؾیؼی ضا تطای اتصال ػضالت گطزى ،قٌن ،پكت ٍ اًسامّای كَهاًی ایداز هیًٌس.
تؼسازی اظ ایي ػضالت تِ زًسُّا هتصل قسُ ٍ تِ ػٌَاى ػضالت كطػی تٌلؽ ػول ًویًٌٌس :تطذی اظ آًْا ًیع هَهؼیت اٍلیي ٍ آذطیي زًسُّا
ضا تثثیت هیًٌٌس.
دّبًِ فَقبًی قفسِ سیٌِ
زّاًِ كَهاًی هلؿِ ؾیٌِ ( )sup.thoracic apertureتِ عَضًاهل اؾترَاًی تَزُ ٍ هتكٌل اظ تٌِ هْطُ اٍل ؾیٌِای زض ذلقًٌ ،اضُ زاذلی زًسُ
اٍل زض ّط عطف ٍ هاًَتطیَم زض هسام اؾتًٌ .اض كَهاًی هاًَتطیَم توطیثاً ّن ؾغح تا زیؿي تیي هْطُّای زٍم ٍ ؾَم ؾیٌِای هیتاقس.
زًسُّای اٍل اظ هحل اتصال ذَز تِ تٌِ هْطُ اٍل ؾیٌِای زض ػوة ،تِ عطف پائیي اهتساز یاكتِ ٍ زض خلَ تِ هاًَتطیَم هتصل هیقًَس .زض
ًتیدِ صلحِای ًِ زّاًِ كَهاًی هلؿِ ؾیٌِ هیگصضز ،هایل اؾت ٍ هتَخِ خلَ هیتاقس.
ترفّای كَهاًی حلطات خٌة ًِ ضیِّا ضا پَقاًسُاًس زض زّاًِ كَهاًی هلؿِ ؾیٌِ زض عطكیي ٍضٍزی هسیاؾتیٌَم هطاض زازًس.
ؾاذتواىّایی ًِ تیي اًسام كَهاًی ٍ هلؿِ ؾیٌِ هطاض زاضًس ،اظ ضٍی زًسُ اٍل ٍ هؿوت كَهاًی حلطُ خٌة ػثَض هیًٌٌس تا ٍاضز هسیاؾتیٌَم قسُ
ٍ یا اظ آى ذاضج قًَس .ؾاذتواىّایی ًِ تیي ؾط ٍ گطزى ٍ هلؿِ ؾیٌِ هطاض زاضًس ،تا هؿیطی ػوَزیتط اظ زّاًِ كَهاًی هلؿِ ؾیٌِ هیگصضًس.
دّبًِ تحتبًی قفسِ سیٌِ
زّاًِ تحتاًی هلؿِ ؾیٌِ ( ،)inf,thoracis apettureتعضٍ ٍ هاتل اًؼغاف اؾت ٍ لثِ آى اظ اؾترَاى ،ؿضطٍف ٍ ضتاطّا تكٌیل هیقَز.
زّاًِ تحتاًی هلؿِ ؾیٌِ تِ ٍؾیلِ زیاكطاگن هؿسٍز قسُ ٍ ؾاذتواىّایی ًِ تیي قٌن ٍ هلؿِ ؾیٌِ هیگصضًس ،اظ ذلق زیاكطاگن ػثَض ًطزُ
ٍ یا آى ضا ؾَضاخ هیًٌٌس.
اخعای اؾٌلتی زّاًِ تحتاًی هلؿِ ؾیٌِ ػثاضتٌس اظ:
 تٌِ هْطُ  T12زض ػوة.
 زًسُ  ٍ 12اًتْای زیؿتال زًسُ  11زض ترف ذللی خاًثی.

 اًتْای زیؿتال ؿضطٍفّای زًسُای  7تا  ًِ 10تِ یٌسیگط هتصل قسُ ٍ زض هؿوت هساهی خاًثی ،لثِ زًسُای ضا تكٌیل هیزٌّس.
 ظائسُ گعیلَئیس زض هسام.
هلصل تیي لثِ زًسُای ٍ خٌاؽ ؾیٌِ ،توطیثاً زض ّواى صلحِ اكوی اؾت ًِ زیؿي تیي هْطُ  T10 , T9هطاض زاضز .تِ ػثاضت زیگط ،لثِ ذللی
زّاًِ تحتاًی هلؿِ ؾیٌِ ًؿثت تِ لثِ هساهی آى پاییيتط اؾت.
ٍهتی اظ خلَ ًگاُ هیًٌین (اظ ًوای هساهی) ،زّاًِ تحتاًی هلؿِ ؾیٌِ تِ ؾوت تاال ذن قسُ اؾت.
دیبفراگن (حجبة حبجس)
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درسٌبهِ طالیی آًبتَهی جلذ ( )1هجحث تٌِ

زیَاضُای اؾت ػضالًی -لیلی ًِ حلطُ تَضاًؽ ضا اظ حلطُ اتسٍهي هدعا هیًٌس .ایي زیَاضُ گٌثسی قٌل اؾت ٍ تحسب آى زض زاذل تَضاًؽ
تِ حسی اؾت ًِ احكای قٌوی زاذل گٌثس ،اظ حوایت زًسُّای آذط تطذَضزاض هیقًَس .زض یي تاظزم ػازی ،تلٌستطیي ًوغِ گٌثس زیاكطاگن
زض عطف ضاؾت زض هحاشات پٌدویي زًسُ ٍ زض عطف چپً ،وی پاییيتط اؾت ٍ زض هحاشات پٌدویي كضای تیي زًسُای هطاض هیگیطز .زض
هطًع زیاكطاگن ،یي هؿوت ٍتطی تِ قٌل قثسض ؾِ تطٍ (تطٍ هساهی ،تطٍ ضاؾت ،تطٍ چپ) ٍخَز زاضز تِ ًام ٍتط هطًعی Central
 .Tendonزض هحیظ آى ،الیاف ػضالًی قؼاػی هطاض زاضًس ًِ ٍتط هطًعی ضا تِ هحیظ زّاًِ تحتاًی تَضاًؽ اتصال هیزٌّس .پطیٌاضزیَم لیلی،
تِ ٍتط هطًعی چؿثیسُ ٍ ًویتَاى آى زٍ ضا اظ ّن خسا ًطز .هاتیي تطٍ هساهی ٍ تطٍ ضاؾت ،ؾَضاخ ٍضیس اخَف تحتاًی یا ؾَضاخ ًٍا ًاٍا
ایٌلطیَض  Caval Opening Of Diaphragmهطاض گطكتِ اؾت.
اتصاالت زیاكطاگن تِ زّاًِ تحتاًی تَضًؽ (هلؿِ ؾیٌِ) قاهل ؾِ هؿوت ًوطی یا الهثاض  ،Lumbar Partزًسُای یا ًاؾتال ٍ Cosal Part
خٌاؿی یا اؾتطًال  Sternal Partاؾت ،تسیي قطح:
قسوت کوری دیبفراگن Lumbar Part Of Diaphragm

اتصاالت ًوطی الیاف گَقتی زیاكطاگن ،قاهل یي هثسا هْطُای ٍیي هثسا هَؾی اؾت .اظ هثسا هْطُای ،ؾتَىّای ضاؾت ٍ چپ زیاكطاگن
 Left Ani Right Crura Of Diaphragmتكٌیل هیگطزًس .هثسا هَؾی زض ّط عطف ،اظ زٍ هَؼ ٍتطی تِ ًام ضتاط هَؾی زاذلی Medial
 ٍ Arcuate Ligamentضتاط هَؾی ذاضخی  Lateral Arcuate Ligamentؾطچكوِ هیگیطز .تِ عَض ذالصِ هیتَاى گلت ًِ اتصاالت ًوطی
زیاكطاگن زض ّط عطف اظ ؾِ هثسا هیآیس ًِ ػثاضتٌس اظ ؾتَى زیاكطاگوی ،ضتاط هَؾی زاذلی ،ضتاط هَؾی ذاضخی.
ستَى دیبفراگوی ّ :Crus of Diaphragmطیي اظ ؾتَى ضاؾت ٍ چپ زیاكطاگن زض عطكیي ذظ ٍؾظ ،تط ضٍی ؾغح هساهی تٌِ هْطُّای
ًوطی كَهاًی ٍ زیؿيّای تیي هْطُای آًْا هیچؿثٌس .ؾتَى ضاؾت ،عَیلتط ٍ هغَضتط اظ ؾتَى چپ اؾت ٍ اتصاالت آى تط ضٍی ؾِ هْطُ
ًوطی كَهاًی ٍ زیؿي تیي هْطُای آًْاؾت .اتصاالت ؾتَى چپ ،تط ضٍی زٍ هْطُ ًوطی اٍل ٍ زیؿي تیي آًْاؾت .ایي ؾتَىّا تِ عطف
تاال ٍ خلَ ؾیطًطزُ ،تِ ًٌاض ذللی ٍتط هطًعی هٌتْی هیگطزًس .تؼضی اظ الیاف ؾتَىّا ٍاضز ؾتَى هواتل قسُ ٍ زض ًتیدِ كاصلِ تیي زٍ
ؾتَى ضاؾت ٍ چپ ضا تثسیل تِ زٍ قٌاف  Hiatusذللی ٍ هساهی هیًٌٌس.
 قٌاف ذللی یا ؾَضاخ آئَضتیي  Aortic Hiatusزض تطاتط هؿوت تحتاًی (ًوی هتوایل تِ چپ) زٍاظزّویي هْطُ ؾیٌِای هطاض زاضز ٍ اظ آى،
آئَضتا  ٍ Aortaهدطای تَضاؾیي  ٍ Thoracic Ductگاّی ّن ٍضیس آظیگَؼ  Azygos Veinػثَض هیًٌٌس.
 قٌاف هساهی یا ؾَضاخ اظٍكاخیال  ،Esophageal Hiatusؾَضاذی اؾت ػضالًی ًِ زض هحاشات زّویي هْطُ ؾیٌِای هطاض زاضز ٍ ًوی زض
خلَ ٍ چپ ؾَضاخ ائَضتیي هطاض گطكتِ ٍ اظ آى ،اظٍكاگَؼ (هطی)  ،Esophagusػصةّای ٍیگَؼ  Vagus.Nضاؾت ٍ چپ ٍ قاذِّای
اظٍكاخیال قطیاى گؿتطیي چپ  Esophageal Branches of the Left Gastric Arteryػثَض هیًٌٌس.
ككیایی ًِ ؾغح تحتاًی زیاكطاگن ضا هیپَقاًس تِ ككیای زیاكطاگن  Diaphragmatic fasciaهَؾَم اؾت ٍ زاضای هوساض ظیازی تاكت االؾتیي
هیتاقس .ایي ككیا اظ ؾَضاخ اظٍكاخیال ػثَض ًطزُ ،اعطاف اظٍكاگَؼ ضا كطا هیگیطز ٍ الیاف آى ،زٍ ؾاًتیهتط تاالتط اظ پیَؾتگاُ  Junctionاظٍكاگَؼ
(هطی) ٍ هؼسُ ،تِ خساض اظٍكاگَؼ هیچؿثس ٍ تكٌیل یي ككیای هرطٍعی قٌل زض اعطاف اظٍكاگَؼ هیزّس .تؼضیّا اؾن ایي ككیای
هرطٍعی قٌل ضا ضتاط كطًیٌَ اظٍكاغیال گصاقتِاًس .ایي ضتاط اظٍكاگَؼ ضا تِ عَض هاتل اًؼغاكی تِ زیاكطاگن هتصل ًطزُ ٍ اخاظُ حطًت آظازاًِ
ٌّگام تلغ ٍ تٌلؽ تِ آى هیزّس ٍ زض ػیي حال خاتدا قسى آى ضا تِ ؾوت تاال هحسٍز هیًٌس .اگط قٌاف اظٍكاخیال كطاختط اظ هؼوَل تاقس
هوٌي اؾت ایداز كتنّای ّیاتال ) Hiatal Hernia (Hiatus Herniaتٌوایس.
ضتاط هَؾی زاذلی  Media Arcuate Ligamentیا هَؼ ؾَئؽ هَؾی اؾت ٍتطی ًِ اظ تٌِ اٍلیي یا زٍهیي هْطُ ًوطی ،تِ ضاؼ ظایسُی
ػطضی اٍلیي هْطُ ًوطی ًكیسُ قسُ ٍ اظ ظیط آى هؿوت كَهاًی ػضلِ ؾَئؽ هاغٍض  Psoas Majorػثَض هیًٌس.
ضتاط هَؾی ذاضخی  Lateral Arcuate Ligamentیا هَؼ ًَازضیتَؼ الهثَضٍم (هطتغ ًوطی) اظ ضاؼ ظایسُ ػطضی اٍلیي هْطُ ًوطی ،تِ
ضاؼ زًسُ زٍاظزّن ًكیسُ قسُ ٍ اظ ظیط آى ػضلِ ًَازضیتَؼ الهثَضٍم (هطتغ ًوطی)  Quadratus lumborumػثَض هیًٌس .ؾغح كَهاًی-
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فصل دٍم :تَراکس (تٌِ) 25 /
ذللی ًلیِ ،تط ضٍی ایي هؿوت اظ الیاف زیاكطاگن تٌیِ زاضز؛ زض تؼضی هَاضز هوٌي اؾت هؿوتی اظ ایي الیاف ًِ هداٍض اتصاالت زًسُای
زیاكطاگن اؾت ٍخَز ًساقتِ تاقس ٍ تِ خای آى یي كضای ؾِ گَـ تِ ًام هثلث الهثًََؾتال  Lumbocostal Triangleپسیس آیس؛ ٍ زض ایي
صَضت ؾغح ذللی -كَهاًی ًلیِ ،اظ پلَضای خساضی كوظ تَؾظ تاكت ؾلَلی هدعا هیگطزز .اظ ذلق هَؼ ذاضخی ،ػطٍم ٍ ػصة ؾاب
ًَؾتال (زٍاظزّویي تیي زًسُای)  Subcostalػثَض هیًٌٌس.

قسوت دًذُای دیبفراگن Costal Part of Diaphragm

ایي هؿوت تِ ؾغح زاذلی ؿضطٍفّای زًسُای ٍ هؿوتّای هداٍض قف زًسُ آذط هتصل هیگطزز ٍ ظتاًِّای اتصالی آى تا ظتاًِّای اتصالی
ػضلِ تطًؿَضؾَؼ اتسٍهیٌیؽ (ػطضی قٌن) زض تواؼاًس.
سَراخّبی دیبفراگن
 -1سَراخ آئَرتیک :تیي ؾتًَْای زیاكطاگن ٍ زض خلَی تٌِ  T12هطاض زاضز .اظ ایي ؾَضاخ :آئَضت ،هدطای تَضاؾیي ٍ ٍضیس آظیگَؼ ػثَض
هیًٌٌس (هدطای تَضاؾیي اظ ذلق آئَضت ٍاضز هلؿِ ؾیٌِ هیقَز).
 -2سَراخ هری :زض هحاشات  T10هطاض زاضز ٍ قاهل یي ًین حلوِ ػضالًی هكتن قسُ اظ ؾتَى ضاؾت زیاكطاگن هیتاقس .اظ ایي ؾَضاخ :هطی،
ػصة ٍاگَؼ چپ ٍ ضاؾت (تِ تطتیة زض خلَ ٍ ػوة هطی) ،قاذِّای اظٍكاغیال ػطٍم اپیگاؾتطیي چپ تِ ّوطاُ لٌق  1/3تحتاًی هطی
ػثَض هیًٌٌس.
 -3سَراخ ٍریذ اجَف تحتبًی :زض هحاشات  T8هطاض زاضز ٍ زض زاذل ٍتط هطًعی هطاض گطكتِ اؾت .اظ ایي ؾَضاخ ٍ IVC ،قاذِّای اًتْایی
ػصة كطًیي ضاؾت ػثَض هیًٌٌس.
 -4اػصاب اؾپالًٌٌیي تعضًٍَ ،چي ٍ تحتاًی ؾتَىّای زیاكطاگن ضا ؾَضاخ هیًٌٌس ٍ تٌِّای ؾوپاتیي زض ّط عطف اظ ذلق ضتاط هَؾی
زاذلی هیگصضًس.
ً کتِ:
 -1ؾَضاخّای هطی ٍ آئَضت زض ترف ػضالًی زیاكطاگن هطاض زاضًس ٍلی ؾَضاخ  IVCزض ترف ٍتطی زیاكطاگن اؾت تٌاتطایي ؾَضاخ ٍضیس
اخَف تحتاًی زض هَاهغ اًوثاض زیاكطاگن تـییط هحؿَؾی ًویًٌس.
 -2اگط ؾَضاخ اظٍكاغی گكازتط اظ حس هؼوَل تاقس هوٌي اؾت ایداز كتنّای ّیاتال ًٌس.
 -3لٌق قٌن ٍ تَضاًؽ اظ عطین زیاكطاگن تِ ّن اضتثاط پیسا هیًٌٌس.
عرٍق ٍ اعصبة دیبفراگن Vascular Supply and Innervation of the Diaphragm

ضریبىّب  :Arteriesهؿوت هحیغی زیاكطاگن تَؾظ پٌح قطیاى تیي زًسُای آذط ٍؾغح اتسٍهیٌال (قٌوی) زیاكطاگن ،تَؾظ قطیاىّای
كطیٌي تحتاًی ضاؾت ٍ چپ (قاذِّایی اظ آیَضتای اتسٍهیٌال)  Inferior phrenic Arteriesهكطٍب هیگطزز .قطیاىّای پطیٌاضزیٌَكطًیي
 ًِPericardiacophrenic Arteriesػصةّای كطًیي ضا قطیاى هیزٌّس ٍ قطیاى هاؾٌَلَكطًیي ( Musculophrenic Arteriesقاذِّایی اظ
قطیاى تَضؾیي زاذلی) ٍ قطیاى كطًیي كَهاًی (قاذِای اظ آئَضتای تَضؾیي) ًیع چٌس قاذِ تاضیي تِ زیاكطاگن هیكطؾتٌس.
ٍریذّب ّ :Veinsوطاُ قطیاىّا ّؿتٌس.
لٌفبتیک  :Lymphaticػطٍم لٌلاتیي زیاكطاگن ،لٌق قٌن (اتسٍهي) ضا تِ لٌق تَضاًؽ اضتثاط هیزٌّس ٍ هكاّسات تالیٌی ًكاى هیزّس ًِ
خْت اًتكاض ،اًثطاً اظ قٌن تِ عطف ؾیٌِ اؾت.
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درسٌبهِ طالیی آًبتَهی جلذ ( )1هجحث تٌِ

عصت دّی  :Nerve Supplyاظ اػصاب كطًیي ضاؾت ٍ چپ  ٍ Phrenic Nn.اظ قف یا ّلت ػصة تیي زًسُای آذط اؾت .ؾتَىّا Crura
كوظ اظ تیي زًسُایّا ػصة هیگیطًس.
 ₪کذام یک از عٌبصر زیر ثب سطح داخلی ریِ چپ هجبٍرت دارد؟ (ارضذ )96

ب) هطی

الق) ٍضیس آظیگَؼ
پاؾد گعیٌِ ب/

ز) تیوَؼ

ج) آئَضت صؼَزی

 ₪کذام عٌصر زیر در هذیبسیتٌَم خلفی قرار دارد؟ (ارضذ )97

الق) ػصة كطًیي
پاؾد گعیٌِ ب/

ب) ػصة ٍاٍ

ج) ٍضیس )Inferior Vena Cava (IVC

ز) ٍضیس )Superior Vena Cava (SVC

ّ ₪وِ هَارد زیر ّن سطح ثب زاٍیِ استرًبل ّستٌذ ،ثجس( :ارضذ )97

الق) زٍ قاذِ قسى ًای
پاؾد گعیٌِ ج/

ب) ؿضطٍف زًسُ زٍم

ج) اتصال ٍضیسّای تطاًیَؾلالیي

ز) توؼط هَؼ آئَضت

نکته ههن :داوطلبین هحترم توجه فرهاییذ که با تهیه این جسوات دیگر نیاز به خریذ هیچ گونه
کتاب هرجع دیگری نخواهیذ داشت .برای اطالع از نحوه دریافت جسوات کاهل با شواره های
زیر تواس حاصل فرهاییذ.
906-33090936-33090966-90630006393

خریذ اینترنتی:

Shop.nokhbegaan.ir
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