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 ١  افراد ثبت نامی نخبگان بوده و هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارداستفاده از جزوات مخصوص 
 

  ) base of the skull( ناحیه تحتانی یا قاعده جمجمه

  . است)داخلی و خارجی(قاعده جمجمه داراي دو سطح

  سطح داخلی یا درون سري قاعده جمجمه ) الف

  . است(قدامی، میانی و خلفی( این سطح داراي سه حفره کرانیال

این حفره از جلو به عقب از صفحه هاي اوربیتال استخوان ): anterior cranial fossa( حفره مغزي قدامی - 1
به جلوي ل( فرونتال، صفحه غربالی استخان اتموئید، سطح فوقانی بال کوچک و بخش قدامی یا ثلث قدامی تنه اسفنوئید

در قدامی ترین . این حفره محل استقرار لوب فرونتال نیمکره هاي مغزي است. تشکیل شده است) قدامی ناودان کیاسماتیک
بخش حفره مغزي قدامی، قسمت ابتدایی ناودان سینوس ساجیتال فوقانی قرار دارد و بالفاصله در پائین آن ستیغ فرونتال دیده 

بعد از ان کریستاگالی وجود دارد که بین دو نیمکره مغزي واقع میشود و به آن . د میشود که محل اتصال داس مغزي میباش
  . بین کریستاگالی و ستیغ فرونتال سوراخ کور قرار دارد. داس مغزي متصل میگردد

 اتموئید وجود دارد که حالت ناودانی داشته که به آن ناودان) ceibriform plate( در طرفین کریستاگالی صفحه غربالی
  . گویند که جایگاه پیاز بویایی میباشد) olfactory groove( بویایی

 ant. & post. Ethmoidal( در لبه خارجی ناودانهاي بویایی، سوراخهاي مربوط به مجاري اتموئیدال قدامی و خلفی

canal (عقب لبه ناودان قرار  سوراخ اتموئیدال قدامی در قسمت میانی لبه ناودان و سوراخ اتموئیدال خلفی در. قرار دارد
خلفی ترین بخش حفره مغزي قدامی را . دارد که از این مجاري عروق و اعصاب اتموئیدال قدامی و خلفی عبور مینماید

تشکیل )jugum sphenoid( سطح فوقانی بال کوچک اسفنوئید و بخش قدامی سطح فوقانی اسفنوئید یا مهتابی اسفنوئید
کنار خلفی . ئید مفصل میشودوقرار دارد که با اتم) ethmoidal spine( د خار اتموئیدالدر جلوي مهتابی اسفنوئی. میدهد

بال کوچک در داخل شیار طرفی نیمکره مغزي قرار میگیرد شکستگی حفره مغزي قدامی منجر به خونریزي و خروج مایع 
  . مغزي نخایی به داخل حفره بینی و کاسه چشمی میگردد

این حفره در جلو . عمیق تر و وسیع تر از حفره مغزي قدامی است): middle cranial fossa( حفره مغزي میانی - 2
از کنار خلفی بال هاي کوچک اسفنوئید، زوائد کلنوئید قدامی و لبه قدامی ناودان کیاسماتیک و در عقب، کنار فوقانی پتروز 

صدف استخوان گیجگاهی  زاویه قدامی تحاتنی استخوان پریتال و, تمپوال و دورسوم سال و در طرفین بال بزرگ اسفنوئید
 . تشکیل شده است
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  :در قسمت میانی این حفره از جلو به عقب از قسمتهاي زیر تشکیل شده است

زین ترکی )دور سوم(و پشتی)وحفره هیپوفیزي در کف آن (ناودان کیاسماتیک، مجراي اپتیک، تکمه زین ترکی، زین ترکی
  . تشکیل شده است

( غده هیپوفیز در عمق زین ترکی. ان افتالمیک گذشته و وارد کاسه چشم میشونداز مجراي اپتیک عصب اپتیک و شری
sellae turcica or Turkish saddle (قرار دارد .  

و در طرفین دور سوم سال، زوائد ) middle clinoid process( در طرفین تکمه زین ترکی زوائد موسوم به کلنوئید میانی
قرار دارند در طرفین اسفنوئید ناودان هاي کاروتید واقع شده است که جایگاه ) post. Clinoid process( کلنوئید خلفی

  . شریانهاي کاروتید داخلی، سینوس غاري و اعصاب کاسه چشمی میباشد

قسمت هاي . این ناودان در عقب از فورامن السروم شروع شده و در جلو به سطح داخلی زائده کلنوئید قدامی ختم میشود
انی، عمیقند، شامل حفره هایی براي شکنج هاي مغزي و شیارهایی براي شاخه هاي شریان منژیال میانی طرفی حفره می

  :سوراخ در حفره کرانیال میانی دیده میشوند که از جلو به عقب عبارتند از 4معموال یک شکاف و . میباشند

) لبه تحتانی(هاي کوچک لبه فوقانی، بزرگاین شکاف توسط بال): superior orbital fissure( شکاف اوربیتال فوقانی -
این شکاف حفره مغزي میانی را به کاسه چشم مرتبط میکند و از آن ورید افتالمیک . اسفنوئید ساخته میشود) لبه داخلی(و تنه

، الیاف سمپاتیک اطراف شریان کاروتید داخلی، شاخه اوربیتال شریان مننژیال 5شاخه افتالمیک زوج  6،4،3اعصاب زوج
  . میانی و شاخه ریکورنت شریان الکریمال عبور میکند

این سوراخ در جلوي بال بزرگ اسفنوئید قرار داشته و حفره مغزي میانی را  ):foramen rotundum( سوراخ گرد - 
  . عبور میکند5به حفره تریگوپاالتین مرتبط میکند و از آن عصب ماگزیالري زوج 

سوراخ در عقب و خارج سوراخ گرد قرار داشته و حفره مغزي میانی رابه این : )foramen ovale( سوراخ بیضی - 
شریان مننژیانل فرعی و عصب پتروزال کوچک عبور , 5حفره اینفراتمپورال مرتبط میکند و از آن عصب مندیبوالر زوج

  . میکند

و حفره مغزي  این سوراخ در عقب و خارج سوراخ بیضی قرار گرفته ):foramen spinosum(سوراخ خاره اي - 
  . میانی را به حفره اینفراتمپورال متصل میکند و از ان شریان مننژینال میانی میگذرد

این سوراخ بین رأس پتروز تمپورال در عقب و تنه و بال بزرگ  ):foramen lacerum( سوراخ پاره اي قدامی - 
این الیه غضروفی توسط . ی اشغال میگرددوفی لیفرکف این حفره توسط یک الیه غض. اسفنوئید در جلو قرار گرفته است
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از قسمت فوقانی . سوراخ میشود)از شریان خلفی صعودي(و یک شاخه مننژینال) vidian nerve( عصب ویدین یا تریگوئید
  . سوراخ شریان کاروتید داخلی همراه با شبکه سمپاتیکی دور ان عبور میکند

ستخوان تمپورال قرار دارد، که از خارج به داخل شامل قسمتهاي زیر در بخش خلفی حفره مغزي میانی، سطح قدامی پتروز ا
  : است

مربوط به مجراي نیم دایره فوقانی، ) arcuate eminence( ، برامدگی قوسی)tegmen tympani( سقف صماخی
نزدیک به رأس پتروز , )شکاف عصب پتروزال کوچک ( هیاتوس کوچک, )شکاف عصب پتروزال بزرگ(هیاتوس فالوب

قرار )عقده گاسر(که در آن گانگلیون تریژمینال) trigeminal impression( ک فرورفتگی خفیف بنام اثر تریژمینالی
  . میگیرد

عمیق تر و پائین تر از حفره کرانیال دیگر , این خفره وسیع تر): fossaposterior cranial( حفره مغزي خلفی - 3
کنار فوقانی پتروز استخوان تمپورال و از عقب توسط صدف استخوان اکسیپیتال و ناودان هاي , از جلو پشتی زین ترکی. است

  . در این حفره مخچه پل مغزي و بصل النخاع قرار میگیرند. سینوسی عرضی محدود میگردد

قرار دارد که در هر طرف آن، یک ) foramen magnum( فره مغزي خلفی، ناحیه اي به نام سوراخ بزرگدر مرکز ح
کمی باالتر از این تکمه، سوراخ مجراي هپیو گلوسال . دیده میشود) alar ligament( تکمه زیر جهت اتصال رباط آالر

در باالي مجراي . عبور میکند) لقی صعودياز شریان ح( قرار دارد که از آن عصب هیپوگلوس و یک شاخه مننژینال
عبور  11،10،9در عقب تکمه ناودان کم عمق وجود دارد که از آن اعصاب زوج . هیپوگلوس تکمه ژوگوالر دیده میشود

  . میکنند

در جلوي سوراخ بزرگ، بخش قاعده اي استخوان اکسیپیتال و ثلث خلفی تنه اسفنوئید، یک سطح ناودان ماند به نام 
کلیووس در طرفین با خاره استخوان تمپورال . میسازند که در آن بصل النخاع و پل مغزي قرار میگیرند) clivus( سکلیوو

نیمه قدامی این سوتور ناودانی . را تشکیل میدهند) petroocipital suture( ور خاره اي پس سريچمفصل شده و سو
 jugularسوراخ پاره اي خلفی ( سوراخ ژوگوالر براي سینوس پتروزال تحتانی می سازد و در نیمه خلفی اش،

foramen(بخش قدامی آن سینوس پتروزال تحتانی، بخش میانی . سوراخ ژوگوالر شامل سه بخش است. دیده میشود
سیپیتال و حلقی کاز شریان هاي ا(و از بخش خلفی آن سینوس سیگموئید و چند شاخه مننژیال 11،10،9اعصاب زوج 

  .میگذرد)صعودي

و عروق البیرینتی عبور مینماید در عقب و  8و7االي سوراخ ژوگوالر، سوراخ گوش داخلی است که از آن اعصاب زوج در ب
وجود ) aquaeductus vestibule(به نام قنات دهلیزي) حفره ناخنی( خارج سوراخ گوش داخلی، دهانه شکاف مانندي

ب سوراخ بزرگ حفره هاي اکسیپیتال تحتانی قرار دارند که در عق. دارد که در آن مجرا و کیسه اندولنفاتیک قرار دارد
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سینوس  ستیغ نیز جایگاه. درون این حفره ها نیمکره هاي مخچه قرار دارند. توسط ستیغ اکسیپیتال داخلی از هم جدا میشوند
  . اکسیپیتال و محل اتصال داس مخچه است

این ناودان جایگاه سینوس . هاي عرضی محدود میشود حد خلفی حفره هاي اکسیپیتال تحتانی توسط ناودان هاي سینوس
این ناودان ها در طرفین روي زاویه تحتانی خلفی . هاي عرضی است و لبه هاي این ناودان محل اتصال چادر مخچه میباشد

سینوس  مانند است که جایگاه Sاستخوان پاریتال، بخش ماستوئیدي استخوان تمپورال و زائده ژوگوالر اکسیپیتال به صورت 
  . در ناودان ناحیه ماستوئید، سوراخ ماستوئیدي دیده میشود. سیگموئید میباشد

  سطح تحتانی قاعده جمجمه ) ب

این سطح نامنظم بوده و از جلو توسط زوائد حفره دندانی پیشین ماگزیال، از عقب توسط خطوط پس سري فوقانی و از 
براي بررسی دقیق . طرفین توسط زوائد حفرات دندانی دیگر، قوس گونه اي و زائده پستانی استخوان تمپورال محدود میشود

تقسیم میکنند، بخش هاي میانی و خلفی توسط صفحه فرضی که از لبه )یمیانی و خلف, قدامی(تر، این سطح را به سه ناحیه
  . قدامی سوراخ بزرگ عبور میکند، جدا میشوند

حفره یا آلوئول دندانی است که اندازه آنها  16شامل کام سخت و  :قسمت قدامی سطح تحتانی قاعده جمجه - 1
گزیال و ثلث خلفی آن از تیغه عرضی استخوان کامی دو ثلث قدامی کام سخت از تیغه کامی استخوان ما. متفاوت است
قرار دارد که در ته آن چهار سوراخ ) incisive fossa(باالفاصله در عقب دندان هاي پیشین حفره پیشین. تشکیل میشود

یان سوراخ هاي طرفی مربوط به مجاري اینسیزیو هستند که به کف حفره هاي بینی باز میشوند و از آن ها شر. دیده میشود
پاالتین بزگ و عصب نازوپاالتین عبور میکنند دو سوراخ دیگر در خط وسط ممکن است وجود داشته باشند که یکی در 

کام سخت داراي درزهاي اینترماگزیالري، اینترپاالتین و . جلو و دیگري در عقب حفره اینسوزیو دیده میشوند و غیر ثابتند
  . پاالتو ماگزیالري میباشد

وجود دارد که عروق پاالتین )greater palatine foramen( ی کام استخوانی، سوراخ پاالتین بزرگدر زوایاي خلف
  . از آن عبور میکنند) قدامی(بزرگ و عصب کامی نزولی

 lesser( در قسمت عقب سوراخ پاالتین بزرگ، برجستگی استخوان پاالتین قرار دارد که شامل سوراخ هاي پالتین کوچک

palatine  foramina (ستیغ کامی، یک کنار قوسی شکل در عقب . است و اعصاب کامی خلفی و میانی عبور میکنند
این ستیغ محل اتصال قسمتی از عضله , سوراخ کامی بزرگ است که به صورت عرضی به داخل کشیده شده است

وسط کنار خلفی، خار بینی در . کنار خلفی کامی سخت آزاد است و محل اتصال کام نرم میباشد. تنسورویلی پاالتین است
  . متصل میگردد) uvula (وجود دارد که به آن عضله یووال) post. Nasal spine(خلفی
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در قسمت میانی در عقب و باالي کام سخت سوراخ هاي خلفی : قسمت میانی سطح تحتانی قاعده جمجه - 2
کنار فوقانی . وان ومر از هم جدا میشونددیده میشود که در خط وسط توسط استخ) post. Aperture of the nasal(بینی

استخوان ومر با زائده واژینال . اسفنوئید را در بر میگیرد) rostrum( تشکیل بالهاي ومر را داده که روستروم, استخوان ومر
ال مجراي پاالتوواژین. بال داخلب تریگوئید مجراي ومر واژینال را تشکیل میدهد که از آن عروق و اعصاب حلقی میگذرد

از داخال این مجرا شاخه هاي حلقی . بین زائده واژینال بال داخلی تریگوئید و زائده اسفنوئیدال استخوان کامی شکل میگیرد
مجراي ) باالي تکمه تریگوئید( در قاعده زائده تریگوئید. عقده تریگوپاالتین و شاخه حلقی شریان ماگزیالري عبور میکنند

بال داخلی زائده هاي تریگوئید . دیده میشود که از آن عصب و شریان ویدین میگذرد) vidian canl(تریگوئید یا ویدین
  . حد خارجی دهانه هاي خلفی حفرات بینی را تشکیل میدهند

) pharyngeal eubercle(جلوتر از سوراخ بزرگ روي سطح تحتانی قسمت قاعده اي استخوان اکسیپیتال تکمه حلقی
ال الیافی از عضله تنگ کننده فوقانی حلق است و در طرفین آن عضالت لونگوس کاپیتیس دیده میشود، این تکمه محل اتص

  . و رکتوس کاپیتیس قدامی متصل میگردد

این صفحات در جلو به یکدیگر جوش میخورند و . تشکیل شده است) داخلی و خارجی(زوائد تریگوئید از دو صفحه یا بال
ه ماگزیال جدا میشوند و در عقب دو صفحه از هم فاصله گرفته و حفره تسط شیار تریگوماگزیالري از سطح خلفی تن

این حفره محل اتصال عضالت تریگوئید داخلی و تنور ویلی پاالتین . را بوجود میآورند) pterygiod fossa( تریگوئید
  . میباشد

سوراخ هاي . تمپورال تقسیم میشودسطح خارجی بال بزرگ اسفنوئید توسط ستیغ اینفراتمپورال به دو قسمت تمپورال و اینفرا
این خار در . در کنار خلفی بال بزرگ خار اسفنوئید دیده میشود. بیضی و خاره اي در سطح اینفراتمپورال دیده می شوند

و در طرف خارج با عصب )شیپور استاش( و لوله شنوایی) 7شاخه اي از زوج ( طرف داخل با عصب طناب صماخی
سطح قدامی خار . رأس آن محل اتصال رباط اسفنومندیبوالر است. مجاورت دارد) 5از زوج  شاخه اي(اوریکولوتمپورال

بین خاره و بال بزرگ اسفنوئید، ناودان مربوط به شیپور استاش . محل اتصال قسمتی از الیاف عضله تنسور ویلی پاالتین میباشد
  . وجود دارد

( قرار دارد که توسط درز اسکوآموتمپاتیک) mandibular fossa( خارج خار اسفنوئید، حفره مندیبوالر یا گلنوئید
squamotympanic fissure (درز اسکوآموتمپاتیک باز و پترواسکوآموزال . [به دو بخش قدامی و خلفی تقسیم میشود

  ].مسدود تقسیم میشود 

( ندیبوالر، تکمه مفصلیدر جلوي حفره م. بخش قدامی ان صاف، مقعر و مفصلی بوده و با کوندیل مندیبل مفصل میشود
articular tubercle (وجود دارد که مربوط به ریشه عرضی)در جلوي تکمه مفصلی قسمتی از . زایگوما میباشد) قدامی

  . صدف تمپورال وجود دارد که قسمتی از سقف حفره اینفراتمپورال را میسازد
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در این بخش . ی صفحه صماخی ساخته شده استبخش خلفی حفره مندیبوالر، زبر و غیر مفصلی بوده که توسط سطح قدام
در عقب حفره مندیبوالر زائده استیلوئید و سوراخ استیلوماستوئید قرار دارد که از این . قسمتی از غده پاروتید قرار میگیرد

راي ب(در سطح داخل زائده ماستوئید، بریدگی ماستوئید. خارج و شریان استیلوماستوئید وارد میشوند 7سوراخ عصب زوج 
  . وجود دارد)براي عبور شریان اکسیپیتال(و داخل تر از آن ناودان اکسیپیتال)اتصال بطن خلفی عضله دیگاستریک

( رأس پتروز در قسمت جلو و داخل توسط سوراخ السروم. سطح تحتانی پتروز استخوان تمپورال در این نما دیده میشود
در رأس . در جلو سوراخ لسروم دهانه خلفی مجراي تریگوئید وجود دارد .از تنه اسفنوئید جدا میشود) سوراخ پاره اي قدامی

در خارج آن دهانه تحتانی . پتروز ناحیه چهارگوش و خشن وجود دارد که مبدا اتصالی عضله باال برنده کام نرم میباشد
ینماید در عقب آن سوراخ که از آن شریان کارتوئید داخلی و اعصاب سمپاتیک دور آن عبور م. مجراي کارتوئید قرار دارد

از بخش قدامی، سینوس پتروزال . وجود که توسط سخت شامه به سه بخش تقسیم میگردد) سوراخ پاره خلفی(ژوگوالر
شاخه اي از شریان حلقی (و از بخش خلفی سینوس سیگموئید و شریان مننژیال 11،10،9تحتانی، از بخش میانی سه عصب 

( وانی که بین مجراي کارتوئید و سوراخ ژوگوالر وجود دارد، مجراي صماخیبر روي تیغه استخ. میگذرند)صعودي
tympanic canaliculus (دیده میشود که ار آن عصب صماخی یا ژاکوبسون) میگذرد) 9شاخه اي از زوج .  

وجود دارد که از آن عصب گوشی یا ) mastoid canaliculus( در جدار خارجی سوراخ ژوگوالر مجراي ماستوئید
  . میگذرد)10شاخه اي از عصب زوج ( نولدآر

در عقب بخش بازیالر استخوان اکسیپیتال، سوراخ بزرگ دیده میشود : قسمت خلفی سطح تحتانی قاعده جمجمه - 3
در . متصل میشود) .alar lig( به سطح داخلی هر کوندیل، رباط آالر. که در طرفین آن کوندل هاي اکسیپیتال وجود دارد

در باالي قسمت قدامی هر . زائده ژوگوالر قرار دارد که محل اتصال رکتوس کاپتیس خارجی است خارج هر کوندیل،
شاخه اي از (از آن عصب زیر زیبانی شریان مننزینال] قرار دارد، ) کوندیالر قدامی(کوندیل مجراي هیپو گلوسال یا زیر زبانی

قرار دارد که ممکن است ) condylar fossa(دیالردر خلف هر کوندیل حفره کون. عبور مینماید) شریان حلقی صعودي
در عمق آن مجراي کوندیالر خلفی وجود داشته باشد و حفره کوندیالر را به ناودان مربوط به سینوس سیگموئید مرتبط 

  . از این مجرا وریدي از سینوس سیگموئید خارج میشود. میکند

از طرفین . ه به سمت برجستگی اکسیپیتال خارجی کشیده میشودستیغ اکسیپیتال خارجی قرار دارد ک, در خلف سوراخ بزرگ
و از طرفین ستیغ ) sup. & highest nuchal lines( برجستگی اکسیپیتال خارجی خطوط پس سري فوقانی و فوقانی تر

فواصل این خطوط زبر . به سمت خارج امتداد میابد) inf. Nuchal line( اکسیپیتال خارجی، خطوط پس سري تحتانی
  . بوده و محل اتصال عضالت میباشد
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  )89ارشد اناتومی :( تمام عناصر زیر در سطح قدامی تنه استخوان ماگزیال دیده می شود به جز: سوال

  برجستگی ماگزیال)ب    Canine fossaحفره نیشی)الف

  سوراخ اینفرا اوربیتال)بریدگی بینی استخوان ماگزیال    د)ج

  /پاسخ گزینه ب

  )89ارشد اناتومی :(  به جزتمام استخوان هاي زیر در تشکیل سقف حفره بینی شرکت می کنند : سوال
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  اشکی)اسفنوئید    د) اتموئید    ج)بینی     ب)الف

  /پاسخ گزینه د

  )89ارشد اناتومی ( کانال کاروتید در ضخامت کدام بخش استخوان تمپورال قرار دارد؟: سوال

  پستانی)خاري    د)ج  صماخی  ) صدفی    ب)الف

  /پاسخ گزینه ج

  )91ارشد اناتومی ( کدامیک از سوراخهاي زیر در حفره کرانیال خلفی قرار دارد؟: سوال

  ژگوالر)خاري    د)بیضی     ج)گرد    ب)الف

  /پاسخ گزینه د
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