
Cross section of T5 –  T6 

 در این سکشن وارد میان سینه تحتانی می شویم . و فضاهای جنبی ریوی در اطراف آن مشاهده میشود . براساس موقعیت قرار 

 تقسیم می شود .این سه قسمت   ant , middle , post mediastinumگرفتن قلب و پرده های قلبی میان سینه تحتانی به سه قسمت 

 از لحاظ محتوا با یک دیگر متفاوت هستند . هر سه میان سینه با میان سینه فوقانی درارتباط هستند و فضای میان سینه میانی با قدامی 

 استخوان هومروس و و خلفی در ارتباط نیست . ولی عفونت ایجاد شده در آن ها می تواند از طریق میان سینه فوقانی منتقل شود . 

 ترایسپس نیز  long headو   lat. Headوعضله کوراکوبراکیال، دلتوئید انی در این سکشن قابل مالحظه است . عضالت اندام فوق

 عضالت پکتورالیس ماژور و مینور دیده می شود . به سرتاسر ورتبرال بوردر اسکاپوال سراتوس قدامی می  .قابل مشاهده است

 راین سکشن دیده میشود که ده می شود . فضای آگزیالری نیز داین شکل دی چسبد. خود اسکاپوال و عضله اینفرا اسپایناتوس در

 عدد متغیر است . این غدد لنفاوی در  04تا  01مملو از چربی است و داخل آن غدد لنفاوی قرار گرفته است . و تعداد آن بین 

breast cancer   غدد وجود دارد . شبکه بازویی و ورید دارای اهمیت است . چو ن در سرطان سینه امکان در گیر شدن این 

 راین سکشن دیده می شود و د رپشت آن قضای رترو استرنوم و غضروف دنده ای د bodyآگزیالری در ناحیه دیده می شود . 

 نسج چربی و استرنال قرار دارد که اگر در میان سینه فوقانی باشد ما تیموس را در آن می بینیم ولی اگر در میان سینه تحتانی باشد ما 

 لیگامان های پریکاردیواسترنال )سطح پریکارد را به سطح خلفی استرنوم متصل کرده ( را می بینیم که وظیفه آن تثبیت پریکارد و 

   ای بدن به خصوص اندام ها به دو دسته عمقی و سطحی تقسیم می شوند . وریدهای عمقی معموال همراه و هم نامهوریدقلب است . 

 ستند . ورید های سطحی درضخامت فاسیای سطحی قرار می گیرند  و در اندام فوقانی و تحتانی اهمیت دارند . در اندام شریان ها ه

   BYPASSو داخل وریدی  است اهمیت دارد . در اندام تحتانی ار این وریدها برای  IVهای فوقانی به دلیل این که محل تزریق های 

 مهره و تکمه دنده ای مفصل  body  ده هم شماره خودش و باالیی مفصل میشود . با مهره هم شماره استفاده می کنند . هر مهره با دن

 در این سکشن هر دو مفصل دیده می شود . در این می شود . که مفصل کوستوورتبرال و کوستوتوبرکوالر را تشکیل می دهد . 

 رپشت غضروف های ددورسی جای آن را می گیرد . سکشن تراپزیوس مشاهده می شود ولی در سکشن های بعدی لتیسموس 

 ن و یک ورید دیده می شود . که شریان اینترنال توراسیک ادر طرفین کناره های استرنوم یک شری 5/0دندهای در فاصله یک تا 

 که شاخه ای از شریان ساب کالوین است در طرفین استرنوم تا فضای بین دندهای ششم پایین می آید . از زمانی که وارد قفسه است 

 می شود از فضای بین دنده ای دو که عبور می کند دو ورید همراهیش می کنند که وریده ای اینترنال توراسیک هستند . این دو سینه 

 در فضای بین دنده ای دوم با هم یکی می شوند و به عنوان یک ورید واحد به سابکالوین همان سمت تخلیه می شود . شریان به ورید 

 یان سینه میانی قلب ، پریکارد و عروق قلب قرار فضای بین دنده ای ششم می آید و به دو شاخه انتهایی تقسیم میشود . در فضای م

 پریکارد ویسرال است که به آن اپی کاردیوم گفته می شود و دارای یک الیه پریکارد پریتال است که بین دارد . قلب دارای یک الیه 

 دیده می شود و در زیر آن تنه پولموناری را   ascending aortaاین دو الیه مایع پریکاردیوم قرار دارد . در این سکشن آئورت 



 م می شود . این دو شاخه شریان پولموناری راست و چپ است . عناصر ناف ریه بینیم که در زیر قوس آئورت به دو شاخه تقسیمی 

 ود که در پشت آن مری دیده میان سینه میانی قرار دارند . برونکوس اصلی چپ و راست هم در این سکشن دیده می شجزء 

 وسط بالفاصله پشت مری  مجرای چنین ورید آزیگوس و همی آزیگوس یا همی آزیگوس فرعی دیده می  شود . در خط هم میشود.

 به عناصری که یا وارد ریه می شوند و یا از آن خارج می شوند پایه ریوی گفته می شود  که در لینفاتیک را می بینیم . توراسیک 

 د و میانی قرار می گیرند . پایه ریوی شامل یک برونکوس اصلی ، یک شریان  ریوی و دو ورید ریوی که خارج می شونمیان سینه 

 دهلیز چپ می آیند . نحوه قرار گیری آن ها از جلو به عقب به ترتیب ورید ، شریان و برونکوس است و در ریه چپ و به سمت 

 دیگر یکسان  است  در صورتی که نحوه قرار گیری از باال به پایین در هر دو ریه با یک دیگر متفاوت است . راست با یک 

 

 

    



Cross section of T7  

T7   . از نوک پستان ها عبور می کند 

Breast 

 در ضخامت فاسیای سطحی قرار گرفته که یک غده عرق  هدر جدا رقدامی قفسه سینه در حد فاصل دنده های دوم تا ششم یک غد

 دارد ویک قسمت به نام   bodyیک . تغییر شکل یافته است . در مردان رشد نمی کند مگر اختالالت هورمونی وجود داشته باشد 

 قرار گرفته لست . یک سری غدد به نام   areolaنیپل که منشاء با خود پستان متفاوت است و دور آن ناحیه ای به نام 

areolar gland   . فضای رترومامیالری یک در این ناحیه قرار گرفته  که دارای اهمیت است و اثر بزاق نوزاد را کاهش می دهد 

 لیگامانهایی وجود دارند که شکل پستان روی جدار قدامی قفسه سینه حرکت کند . ل است که باعث می شود نسج پستان فضای پتانسی

  داخلپستان از سرطلنی است . پر یا آویزان کننده قرار دارند که محل ایجاد سلول های را حفظ می کنند و به آن ها لیگامان های کو

 توسط شریان اینترنال توراسیک و از باال توسط شریان سوپریور و لترال توراسیک خون رسانی می شود . 

 درناژ لنفاوی پستان : 

 به غدد لنفاوی زیر بغل تخلیه می شود و مقدار کمی از آن به غدد پارا استرنال ، لنف پستان طرف مقابل و لنف حفره شکم تخلیه  4/3

 می شود . 

 استرنوم دیده می شود . زاویه تحتانی اسکاپوال دیده می شود . عضله لتیسموس دورسی به   bodyورالیس ماژور و عضالت پکت 

 را می بینیم . مفصل کوستوورتبرال به خوبی دیده می شود . در این مقطع به پایین قلب  T7مهره   bodyخوبی قابل مشاهده است . 

 ه به این سطح از قلب سطح برهنه قلب گفته می شود . در میان سینه خلفی مری کامال دیده در پشت استرنوم قرار می گیرد ک مستقیما

 می شود . 

 بن بست مایل پریکاردی که در قلب جنبه حفاظتی دارد که هنگام عبور غذا از مری به دهلیز چپ فشار وارد نکند . 

 اگم می چسبد و بعد روی عروق اصلی قاعده قلب گسترش می الیه خارجی قلب پریکارد فیبروزی است که روی سنترال تاندون دیافر

 یابد و جنبه تثبیت کننده قلب را دارد . 

  cardiac impressionد رریه چپ  بیشتر به اثر بطن چپ است . و دهلیز چپ نقش کمی دارد . و   Cardiac  impressionدر 

 با دهلیز راست ارتباط دارد . پریکارد سروزی دو الیه دارد که الیه ویسرالش اسمش اپی کارد است و جنسش چربی دور قلب است  

 و تغذیه آن مستقیم از عروق قلبی انجام می شود . د رسطح داخلی قلب پاپیال ها و طناب های وتری دیده می شوند . در دوران جنینی 

 . مقاومتی که برای بطن راست وجود دارد و دلیل قطور ر است و بعد از تولد میوکارد چپ قوی می شود میوکاردیوم راست قطورت

 شدن آن است ، سیستم ریو ی است که کار نمی کند و بطن راست باید خون را با فشار به سیستم آئورتیک بر گرداند . در این سکشن 

 آن بین مرز دریچه  4/0عضالنی است و  4/3دیواره بین بطنی . بین بطن چپ و دهلیز چپ سینوس کرونری دیده می شود 



 که دسته  میترال و ترایکوسپید ، غشایی است . چون منشاء جنینی متفاوت دارد . علت اهمیت قسمت غشایی این است که دسته پورکنژ

 در رادیولوژی به شریان هدایتی قلب است  در این مکان به دو شاخه  تقسیم می شود  و به بطن چپ و راست می رود . 

anterior ventricular  inter  ،LAD   گفته می شود و وریدGreater cardiac   .  در از کنار آن می گذرد 

atrioventricular sulcus   شریا ن کرونری سمت راست قرار دارد و وریدsmall cardiac vein   . در سطح همراه آن است 

 هستند .   pectinateعضالت  چپ دیده می شود که دارای داخلی قلب گوشک راست و

 

 

 

 

 

 



Cross section of T10 

 

 دراین سکشن ما قله های دیافراگم را رد کردیم و وارد حفره شکم شده ایم . از این سکشن به بعد ما سکشن های مربوط به حفره شکم  

 و حفره لگنی را مورد بررسی قرار می دهیم . 

 محلی است که مری از دیافراگم عبور کرده و وارد   T10در این سکشن کبد در سمت راست و معده در سمت چپ دیده می شود . 

 کامال مشخص است .  هم چنین   esophgogastro junctionحفره شکمی می شود . در این سکشن محل اتصال مری به معده 

 crus   در واقع  اتوس مری را دردیافراگم ایجاد می کند . که هیهای راست دیافراگم دیده می شود esophageal hiatus   به طور 

 سمت چپ آن را از خارج تقویت می کند . در خلف دیافراگم    crusراست دیافراگم تشکیل شده است و فیبرهای   crusعمده از 

 عبور می کند .   aortic hiatusمی شود و از  مهره ها رد bodyرا می بینیم  که از جلوی   abdominalعبور آئورت شکمی یا 

Thoracic lymphatic duct   از زمانی که تشکیل می شود و در نهایت وارد قفسه سینه می شود و تاt4  می آید و بعد به سمت 

 مهره ها قرار می گیرد و در سمت راستش ورید آزیگوس دیده می شود .   bodyچپ می رود و در سمت چپ قرار می گیرد روی 

 و فوندوس معده دیده می شود . عضله لتیسموس دورسی به عنوان یک لند مارک مهم و مشخص د راین   bodyراین سکشن د

  dura materنخاع و وان دید . را در این شکل می ت و پاراورتبرال  سکشن دیده می شود  عالوه بر آن فیبرهای انتهایی تراپزیوس

 حفره شکمی باید به دو نکته توجه داشت :   cross sectionalد راطراف آن به خوبی دیده می شود . در بحث 

 چرخش های جنینی سیستم گوارشی  -2صفاق  – 0

 در مورد صفاق و روپوشش ........................:  استاد 

 چون کبد در حال رشد است و فضای زیادی اشغال می کند . حدود هفته هفتم قسمت هایی از قوس های صفاق در دوران جنینی : 

 روده از ناف بیرو ن می آید  و به درون بند ناف می آیند . یک ماه آنجا می مانند و دوباره وارد حفره شکم می شوند که یک فتق 

 ر رابطه شان با صفاق به هم می ریزد . فیزیولوژیک است . در این رفت و برگشت یک سری از عناص

 استاد : صفاق و بادکنک ..................

 که به آن ها عناصر کلیه ها ، آئورت شکمی و اینفریور ،ونا کاوا، حالب و عضله پسوآس عناصر خارج صفاقی محسوب می شوند . 

 خارج صفاقی اولیه گفته می شود . 

 است که آن را به خلف حفره  به نام مزو . عضو داخل صفاقی دارای استطاله دو الیهیک سری عناصر هم داخل صفاقی هستند 

 شکمی می چسباند . 

 در هفته هفتم تا یازدهم اتفاق دیگری هم رخ می دهد . برخی اعضای داخل صفاقی بودند و بعدا خارج صفاقی شدند مثل دئودنوم ، 

 ر خارج صفاقی ثانویه گفته می شود . پانکراس و کولون صعودی و نزولی که به آن ها عناص



 ( داشت حتما داخل صفاقی است . mesoهر عضو داخل صفاقی الزاما مزو ندارد ولی اگر عضوی مزو )

 مزو الیه دوالیه ای است که عضو را به جدار خلفی شکم وصل می کند . 

 ار دارد و مزو بین عضو و دیواره خلفی شکم . لیگامان صفاقی و مزو صفاقی هر دو یک جنس هستند ولی لیگامان بین دو عضو قر

 ستودیافراگماتیک قرار می گیرند که در واقع بن بست های جنبی هستند . های کو  recessریه ها در پایین گسترش پیدا می کند و در 

 ست تا فضا برای باز شدن ریه حنب دو الیه ویسرال و پریتال دارد . الیه ویسرال هم اندازه خود ریه است ولی الیه پریتال بزرگ تر ا

 را داشته باشد. جاهایی که الیه ویسرال و پریتال از هم فاصله می گیرند که د رقسمت تحتانی ریه هم هستند . چون قسمت تحتانی ریه 

 کوستودیافراگماتیک افزایش حجم پیدا می کند . الیه پریتال به اندازه دو دنده از الیه ویسرال یا خود ریه فاصله می گیرد . دو بن بست 

 ها جمع می شود و در کلیشه  recessو دو بن بست کوستو مدیاستینوم  در ریه دیده می شود . وقتی فرد ایستاده مایه در این 

 رادیوگرافی هم قابل مشاهده است . 

  8الیه پریتال در دنده    م می شود .تما 6و الیه ویسرال هم در دنده تمام می شود  6کناره قدامی ریه در دنده اگر در خط پارا استرنال 

 تمام می شود . در خط  01تمام می شود و الیه پریتال در دنده  8تمام می شود . درخط میدآگزیالری ریه و الیه ویسرال در دنده 

 تمام می شود .  02تمام می شود و الیه پریتال در حد مهره  01 دنده ریه و الیه ویسرال در،  پاراورتبرال پشت 



 

 

 

 

 

 


