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 هؼذُ 

 .ایي اسگبى ثیي لسوت اًتْبیی اصٍفبگَس ٍ دئَدًَم لشاس داسد-

 .اسگبًی ػضالًی وِ هتسغ تشیي ثخص لَلِ گَاسش است-

 .دس ثش گشفتِ ضذُ ((visceral peritoneum ثِ عَس وبهل تَسظ پشیتًَئَم احطبیی-

لشاس  (left hypochondrium)ّبیپَوٌذسیبی چپ اص ًظش هَلؼیت دس ًَاحی اپی گبستشیه ٍ -

 .داسد

 

 :داسای یه اًحٌبی وَچه است وِ-

  .ثِ اهٌتَم وَچه هتصل هیطَدٍ  همؼش ثَدُ ٍ وٌبس ساست هؼذُ سا ضىل هیذّذ

 :داسای یه اًحٌبی ثضسي است وِ -

 .ثِ اهٌتَم ثضسي هتصل هیطَدٍ  هحذة ثَدُ ٍ وٌبس چپ هؼذُ سا تطىیل هیذّذ
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 :پیلَسیه تمسین هیطَد ًبحیِ ی تٌِ ٍ فًَذٍس، ثِ وبسدیب،هؼذُ  -

 :ثخص وبسدیبن -

اص ًظش .)اص ًظش فیضیَلَطیىی ًمص اسفٌگتش داسدٍ  ثخطی است وِ ثب اصٍفبگَس استجبط داسد

 (آًبتَهیه لبثل تطخیص ًیست

 ًىتِ: وبسدیبن ًبچ ثیي هشی ٍ فًَذٍس تطىیل هیطَد.

 فًَذٍس-

 .یبفتِ استاغلت اص گبص تجوغ ٍ  ًین دایشُ ای ضىل است
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 Body تٌِ-

 .اهتذاد داسد (صاٍیِ ای وِ آًتشٍم پیلَسیه سا اص تٌِ جذا هیىٌذ) angular incisureاص فًَذٍس تب 
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 یهپیلَسًبحیِ ی -

اداهِ  (وِ ثِ دئَدًَم ثبص هیطَد) pyloric orificeیب  یهتب سَساخ پیلَس Angular incisuresاص 

 .داسد

هیگزسد ٍ اص  L1، همغؼی است وِ اص صیش هْشُ ی (transpyloric)ًىتِ: همغغ تشًسپیلَسیه )

 سَساخ پیلَسیه دس ًضدیىی سوت ساست خظ ٍسظ ثذى هیگزسد.(

 .وبًبل پیلَسیه تمسین ضَد ،آًتشٍم پیلَسیه ٍ دیستبل ،هوىٌِ ثِ پشٍگضیوبلًبحیِ ی پیلَسیه 

 

 وبًبل پیلَسیه-

اعشاف سَساخ پیلَس است ٍ خبلی ضذى اص ًظش آًبتَهیه ًمص اسفٌگتش پیلَسی داضتِ وِ 

 .هحتَیبت هؼذُ سا ثِ دئَدًَم هَسد وٌتشل لشاس هیذّذ
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 هجبٍسات هْن هؼذُ

 :هجبٍست لذاهی

 دیبفشاگن - جذاس لذاهی ضىن - لت چپ وجذ

 عحبل :هجبٍست آى اص عشف چپ

 لَة چپ ٍ چْبسگَش وجذ :هجبٍست آى اصعشف ساست

 :هجبٍست خلفی-

 َططًَمًخن دئَد - غذُ فَق ولیِ چپ - لغت فَلبًی ولیِ چپ - پبًىشاس – دیبفشاگن – عحبل

 ػشٍق هضاًتشیه فَلبًی - تٌِ سلیبن -

 

 :خًَشسبًی هؼذُ-

وِ اص تٌِ ی سلیبن هٌطب هیگیشد )تٌِ ی سلیبن یىی اص سِ ضبخِ ی  ضشیبى گبستشیه چپ -

  (ائَست ضىوی است

 ضشیبى گبستشیه ساست وِ اص ضبخِ ّبی ضشیبى وبهي ّپبتیه است.  -

 هؼذُ ای وَچه ّبی ضشیبىٍ  )گبستشٍ اهٌتبل( یهئضشیبى گبستشٍاپی پلَ -
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  تخلیِ ی ٍسیذی هؼذُ:

 .ٍسیذ ّبی گبستشیه چپ ٍ ساست وِ هسئَل تخلیِ ی اًحٌبی وَچه هؼذُ ّستٌذ 

  فًَذٍس هؼذُ ّستٌذ.ٍسیذ ّبی وَچه هؼذُ وِ هسئَل تخلیِ ی 

 .ٍسیذ گبستشٍاهٌتبل چپ وِ هسئَل تخلیِ ی اًحٌبی ثضسي هؼذُ است 
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  وجذ

فَلبًی ٍ ساست حفشُ ضىوی  1/4ػوذتب دس وِ  1.5kgثضسگتشیي اسگبى احطبیی ثذى ثب ٍصًی حذٍد.

 ٍجَد داسد ٍ تب خظ هیذ والٍیىَالس چپ اداهِ داسد...

 

ثِ جض ًبحیِ ای وِ ثِ عَس  ٍ پشیتًَئَم احطبیی احبعِ ضذُ، ثِ عَس وبهل تَسظ وپسَل فیجشی

 هستمین دس توبس ثب دیبفشاگن است.
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 سغَح ٍ وٌبسُ ّبی وجذ

 ح:سغ دٍ ضبهل-

 فَلبًی ٍ خلفی است.، . سغح دیبفشاگوی وِ دس جْبت لذاهی1

 

 . سغح احطبیی وِ دس جْت تحتبًی است.2
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داسد وِ ثِ عَس هستمین دس استجبط ثب دیبفشاگن  (bare area)ًبحیِ ای ثشٌِّ وجذ ًىتِ: 

 .است)ثذٍى پَضص صفبلی(

 ثب دیگش اسگبًْبی ضىوی هشتجظ هی ضَد.سغح احطبیی 

 وٌبسُ تحتبًی

 جبیی است وِ سغح احطبیی ٍ دیبفشاگوی ثِ ّن هیشسٌذ.

 لت ّبی وجذ

 

 فمظ سٍی سغح احطبیی ثِ ٍضَح لبثل سٍیت است.

 لجْبی وجذ ثِ یىذیگش ضجیِ ًیست. ْبیهٌتْب فبًىطٌ، استفبدُ استاص لٌذهبسن ّبی لبثل 

 داسد IVCدس لسوت ساست حفشُ ای ثشای ویسِ صفشا ٍ ٍ  اص لت چپ ثضسگتش است لت ساست

 ثِ ضىل صثبى وَچه است ٍ تب سوت چپ هیذالیي اهتذاد یبفتِ. لت چپ

 ligamentum) ٍسیذیٍ سٍی سغح احطبیی سثبط  Falciformلیگبهبى  ییبفشاگودسٍی سغح 

venosum)  ٍ  گشدسثبط (ligamentum teres) .لبثل هطبّذُ است 
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 :(caudate lobe) لت دهی

 اص تمسیوبت لت ساست وجذ است.

 ٍسیذی وطیذُ ضذُ است.سثبط  ٍ IVCلسوت  خلفی ًبف وجذ ثیي ضیبس 

 اص تمسیوبت لت ساست وجذ است: (quadrate lobe) لت چْبسگَش

 احطبیی وجذًوبّبیی اص سغح 

 

Porta Hepatis 

 ًبف وجذ است.

 تَسظ ضیبس ػشضی اص لجْبی چْبسگَش ٍ دهی جذا هیطَد.

ضشیبى ّپبتیه ساست ٍ چپ ٍ ًمغِ ی ٍسٍد   ، (hepatic ducts)ًمغِ ی خشٍج هجبسی وجذی 

ضبخِ ّبی چپ ٍسیذ پَست ٍ ضبخِ ّبیی اص ضجىِ ػصجی ٍ ػشٍق لٌفی اص جولِ ػٌبصشی ّستٌذ وِ 

 ًٌذ ثِ وجذ ٍاسد یب اص آى خبسج ضًَذ.هیتَا
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 IVCًبٍداًی ثشای 

)ًبحیِ ای وِ  ّوشاُ ًبحیِ ثشٌِّ وجذ ثیي لَة دهی ٍ لسوت فَلبًی لَة ساست است.

 .ٍسیذ ّبی ّپبتیه ثِ آى تخلیِ هیطَدٍ  همبثل دیبفشاگن است( پشیتًَئَم اى سا ًپَضبًذُ است

 

 حفشُ ای ثشای ویسِ صفشا

 ٍ لسوت تحتبًی لَة ساست است.ثیي لَة چْب گَش 

دس ایي لسوت پَضص صفبلی وبّص ٍ  اص وٌبسُ ی تحتبًی وجذ تب ٍسیذ پَست گستشش پیذا وشدُ

 .هیبثذ

 ثیي لت دهی ٍ لَة چپ وجذ است.ضىبفی  سثبط ٍسیذی *

 .ثیي لَة چْب گَش ٍ لَة چپ وجذ است سثبط گشد* 

 سثبط ّبی وجذ

وجذ سا ثِ جذاس لذاهی ضىن اص دٍ الیِ صفبلی سبختِ ضذُ است ٍ  (falciform) سثبط داسی ضىل

 یبفشاگن تحتبًی هتصل هیىٌذ.دٍ سغح 



13  

 

 

 ًبحیِ آصادی ٍجَد داسد وِ ضبهل سثبط گشد ٍ لسوت وَچىی اص ٍسیذ آهجَلیىبل است.

اص دٍ الیِ لذاهی ٍ خلفی تطىیل ضذُ وِ تَسظ ًبحیِ ثشٌِّ جذا  (coronary lig) سثبط تبجی* 

 .هیطَد

دس ٍ  لَة ساست سا ثِ سغح تحتبًی دیبفشاگن هتصل هیىٌذ ساست (triangular lig) سثبط هثلثی

 .  لسوت ساست سثبط تبجی لشاس داسد

لَة چپ وجذ سا ثِ سغح تحتبًی دیبفشاگن ٍ  دس لسوت چپ سثبط تبجی لشاس داسد سثبط هثلثی چپ

 ش یبفتِ است.تب لسوت لذاهی ثخص ضىوی اصٍفبگَس گستش هتصل هیىٌذ.
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 استجبعبت هْن وجذ

 ًبحیِ ثشٌِّ ثِ عَس هستمین ثب ػٌبصش صیش هشتجظ هیطَد

 دیبفشاگن* 

IVC *  

 غذُ فَق ویِ ساست* 

 لغت فَلبًی ولیِ ساست* 

 

 ایي ػٌبصش سا دس تصَیش صیش (impression))اثش  :استسغح احطبیی لَة ساست وجذ ثب ػٌبصش صیش هشتجظ 

 )هیتَاًیذ ثجیٌیذ
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 ویسِ صفشا* 

 ولیِ ساست* 

 خن وَلیه ساست* 

 لسوت دٍم دئَدًَم* 

 :سغح احطبیی لَة چپ وجذ ثب ػٌبصش صیش هشتجظ است 

 اصٍفبگَس* 

 فًَذٍس ٍ تٌِ هؼذُ* 

 :سغح احطبیی لَة دهی ثب ػٌبصش صیش هشتجظ است 

 Lesser peritoneal sacتٌگِ فَلبًی * 

 Epiploic   سَساخ* 

 :گَش ثب ػٌصش صیش هشتجظ استسغح احطبیی لَة چْب 

 پیلَس هؼذُ* 
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 خَى سسبًی وجذ

یىی اص ضبخِ ّبی ضشیبى ّپبتیه هطتشن اص تٌِ  ضشیبى وجذیوِ  اص ضشیبى وجذی صَست هیگیشد

دس ًبف وجذ ثِ دٍضشیبى وجذی ساست ٍ  اص عشیك سثبط ّپبتَدئَدًبل وجذ سا غٌی هیىٌذ سلیبن است

 .حول هیىٌذخَى وجذ سا  ٪21 چپ تمسین هیطَد

 .لَة ساست وجذ سا هطشٍة هیىٌذ ضبخِ ای اص ضشیبى وجذی است ضشیبى وجذی ساست 

لَة ّبی چپ ٍ دهی ٍ چْبسگَش سا هطشٍة  ضبخِ ای اص ضشیبى وجذی است ضشیبى وجذی چپ

 .هوىي است ضبخِ ای اص گبستشیه چپ ثبضذ هیىٌذ.
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 ٍسیذ پَست

اص ساُ گبستشٍایٌتستیٌبل  سا خَى ٍسیذی تمسین هیطًَذدس ًبف وجذ ثِ دٍ ضبخِ ی ساست ٍ چپ 

 .خَى وجذ سا حول هیىٌذ ٪81 دسیبفت هیىٌذ.

 تخلیِ هیگشدد. IVCاص سغح خلفی هیأیذ ٍ ثِ عَس هستمین ثِ ػذد است،  3هؼوَال  ٍسیذ ّپبتیه
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سیستن صفشاٍی
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 :ویسِ صفشا

 

 رخیشُ ٍ ًگْذاسی صفشا سا ثِ ػْذُ داسد. سا داساست. 30ml ظشفیتی حذٍد  اسگبًی گالثی ضىل است.

 سٍی سغح احطبیی وجذ ثیي لَة ساست ٍ لَة چْبسگَش اهتذاد یبفتِ است.

توبهی لسوت ّبی آى ثِ جض لسوتی وِ ثِ وجذ هتصل است ثَسیلِ صفبق پَضیذُ ضذُ 

 است.
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داسای ثخطی ثِ ًبم  :)ًىتِ تٌِ ٍ گشدى تمسین هیطَد. ،(FUNDUS) ثِ سِ لسوت لؼش

infundibulum  لیف است وِ ثِ اى  یبhartman’s pouch .هیگَیٌذ( 

 

 صیش وٌبس تحتبًی وجذ لشاس داسد.ق پَضیذُ ضذُ، :  وبهالتَسظ صفبFundus لؼش

 )ساست(است.9دس لذام جذاس لذاهی ضىن دس هحبرات غضشٍف دًذُ ی 

 ثیي فًَذٍس ٍ لسوت ثبسیه ضذُ گشدى است.: bodyتٌِ 

 دس اهتذاد هجشای سیستیه لشاس هیگیشد.: Neckگشدى 
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 Bile ductهجشای صفشاٍی 

 صشن وجذی سبختِ هیطَد وِ پس اهطتهجشای  ای وجذی ساست ٍ چپدس ًبف وجذ اص الحبق هجش

ثب ٍسیذ تطىیل ضذُ است ٍ  ثِ اى هجشای صفشاٍی هطتشن ثَجَد هیبیذ.ه یصبل هجشای سیستات

 .ٍ ضشیبى وجذی هجبٍست داسد (port)ثبة 

cystic ductهجشای سیستیه 
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تَسظ غطبی هَوَصی احبعِ ضذُ  گشدى ویسِ صفشا سا ثِ هجشای ّپبتیه هطتشن استجبط هیذّذ.

  ٍ اسگبًی است وِ ضٌبٍس است.

 

 

 

دس ساس پبپیالی ثضسي دٍاصدِّ ثِ لسوت دٍم آى  common bile ductهجشای صفشاٍی هطتشن 

 ثبص هیطَد.

دس هجبٍست لسوت دٍم دٍاصدِّ ثب هجشای پبًىشاتیه ّوشاّی ضذُ ٍ دس ضخبهت جذاس خلفی 

 (سا هیسبصد.(ampulla of vaterداخلی لسوت دٍم دٍاصدِّ ثب ّن یىی ضذُ ٍ آهپَل ٍاتش 
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 اص سغح خلفی لسوت اٍل دئَدًَم تب ساست ضشیبى گبستشٍدئَدًبل هیگزسد.
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 (BOWELS)روده ىا 

 

 سٍدُ ی وَچه

 .ططًَم ٍ ایلیَم است ضبهل دئَدًَم،

 

 

 

 



25  

 

 دئَدًَم

 

Cاص پیلَس هؼذُ ضشٍع تب ثِ ططًَم هٌتْی ضَد. ٍ ضىل است 

 L1اص سوت ساست هیذالیي ٍ اٍلیي هْشُ ووشی  سش پبًىشاس سا تحت پَضص خَد لشاس هیذّذ.

 :ثِ چْبس لسوت تمسین هیطَدٍ  اهتذاد هیبثذ L2تب سوت چپ هیذالیي ٍ ضشٍع هیطَد، 
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 لسوت اٍل -

اص صفحِ تشًس پیلَسیه تب ساست تٌِ هْشُ اٍل  هؼشٍف است (superior) ثِ لسوت فَلبًی

دیَاسُ لبثل اًؼغبفی وِ داسد دس ثبلت دئَدًَم ًبهیذُ هیطَد،ثِ ػلت  ووشی اداهِ داسد.

 تَسظ لجِ آصاد لسش اهٌتَم ثِ وجذ هتصل هیطَد سادیَگشافی اص ثبسین وٌتشاست استفبدُ هیطَد.

 صخن ّبی دئَدًبل اغلت دس ایي لسوت ضبیغ است.

 دس خلف ٍسیذ پَست،هجشای صفشاٍی هطتشن ٍ ضشیبى گبستشٍدئَدًبل لشاس داسد.

 لسوت دٍم -

اهتذاد  L3تب هحبرات  L1اص سوت ساست تٌِ  ًبهیذُ هیطَد. (descending) لسوت ًضٍلی

دس لسوت هیبًی ثب سش  دس لسوت خلف ثب ٍسیذ ولیَی ساست ٍ ًبف ولیَی ساست، هیبثذ.

س هجشای پبًىشاتیه فشػی ثِ سا پبًىشاس ٍ اص سوت لتشال ثب خن وَلیه ساست هجبٍست داسد

 .دئَدًبل ثضسي ثبص هیطَد َل ّپبتَپبًىشاتیه ثِ ساس پبپیالآهپپبپیال دئَدًبل وَچه ثبص هیطَد، 

 (یب تحتبًی لسوت سَم)افمی -

ًی ٍ سیطِ سٍدُ وَچه دس لذام ثب ػشٍق هضاًتشیه فَلبهیگزسد، L3اص لسوت لذاهی تٌِ هْشُ 

 آئَست ضىوی هجبٍست داسد. ٍ IVCدس خلف ثب هجبٍست داسد، 

 لسوت چْبسم)صؼَدی( -

َططًبل تَسظ ًَاس فیجشی ػضالًی ًدس خن دئَد َططًبل اهتذاد داسد.ًدئَدتب خن  L2اص وٌبس چپ تٌِ 

حوبیت هیطَد.ٍ هجذا آى ستَى ساست دیبفشاگن ٍ همصذ آى سغح خلفی خن دئَدٍططًبل 

 ((Ligament of treitsاست.
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 خًَشسبًی دئَدًَم

 

ضشیبى پبًىشاتیىَدئَدًبل تحتبًی ٍ    ضشیبى پبًىشاتیىَدئَدًبل فَلبًی اص ضشیبى گبستشٍدئَدًبل

 ضشیبى ّبی سَپشادئَدًبل ٍ ستشٍدئَدًبل اص ضشیبى گبستشٍدئَدًبلٍ    اص ضشیبى هضاًتشیه فَلبًی
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 ططًَم ٍ ایلیَم

 

ساست تحتبًی حفشُ 1/4دس  ذ.ًچپ فَلبًی حفشُ ضىوی ضشٍع هیطَ 1/4َططًَم دس ًاص خن دئَد

ثِ  ((15cmتَسظ هضاًتش سٍدُ وَچه  ذ.ًهٌتْی هیطَ دسیچِ ایلئَسىبل( ileocecal(ضىوی ثِ 

 .ّستٌذجذاس خلفی ضىن هتصل 

 ذ.ًتَسظ ضبخِ ّبیی اص ضشیبى هضاًتشیه فَلبًی خًَشسبًی هیطَ

 پَست هیشیضد.ِ تَسظ ٍسیذ هضاًتشیه فَلبًی دسًبط هیطَد وِ خَى ایي ٍسیذ ث ْبخَى آً

 

 jejnumططًَم 

اثتذایی سٍدُ ی وَچه سا ضبهل  2/5ضىن است ٍ  (left upper quadrant) چپفَلبًی  1/4دس 

 یپالن پی یش ثضسگتش ٍ ضخین تش ًسجت ثِ ایلیَم سا داساست.هیطَد،  جذاسُ ضخین تش ٍ لغَستشی 

 داسد.
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هضاًتش آى لَس ضشیبًی ووتشی ًسجت ثِ پٌجشُ ّبی هطخص ٍ چشثی ووی داسد،  هضاًتش آى داسای

 .تشی است ثلٌذ (vasa recta) داسای ضشیبى ّبی ساست ٍ ّویي عَس ایلیَم داسد

 

  ileumایلیَم 

 جذاس ًبصن تشی ًسجت ثِ ططًَم داسد. (right lower quadrant)تحتبًی ساست  1/4ثیطتش دس 

ی ٍ داسای ٍاصا سوتب ّبی وَتبُ تش ٍهضاًتش اى پش چشثی استهضاًتش آى پٌجشُ ّبی هطخص ًذاسد 

 ضشیبًی ثیطتشی است.است ٍ داسای لَس ّبی 

 فَتی اص دسیچِ ایلئَسىبل لشاس داضتِ 3-2دس فبصلِ  Meckel’s diverticulumدیَستیىَل هىل  

 )وِ دس افشاد ایجبد ًبساحتی هیىٌذ( افشاد دیذُ هیطَد. %2دس  ٍ 

 هوىي است ضبهل ثبفت هؼذُ یب پبًىشاس ثبضذ.
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 سٍدُ ثضسي

 
هتش  1.5حذٍد سوتَم ٍ وبًبل همؼذی است ٍ  وَلَى، آپبًذیس، یب صائذُ وشهی ضبهل سىَم،

 عَل داسد.

 هیىٌذ. د( ایجب(epiploic appendicaپَضص صفبلی سٍدُ ثضسي سبختوبًی ثِ ًبم *
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)تبًیب  Free taenia. 1اص ػضالت عَلی دس سٍدُ ثضسي است وِ ضبهل:  تیٌبوَلی سِ ًَاس ثبسیه*

 )تبًیب هضٍوَلیه( Mesocolic taenia. 3)تبًیب صفبلی(  Omental taenia. 2اصاد( 

 

 سىَم

 

س وبهل تَسظ صفبق پَضیذُ هؼوَال ثِ عَ ثِ هؼٌبی وَس است ٍ اثتذای سٍدُ ثضسي هیجبضذ.

 ثِ وَلَى صؼَدی ٍ لسوت اًتْبیی ایلیَم هشتجظ است.ضذُ است، 

 سَساخ ایلیَسىبل سٍی جذاس داخلی لشاس داسد.

 خلفی ضىن است.-سٍی جذاس داخلی illeocecal valvaدسیچِ ایلیَسىبل 
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دس لسوت خلفی ٍ سغَح ایلیَسىبل است ٍ  ضی اص هَوَص است وِ دستوبمضبهل دٍ الیِ ػش

 هیبًی ثب صائذُ وشهی ضىل آپبًذیس هشتجظ هیطَد.

 خًَشسبًی هیطَد. )ضبخِ ای اص ضشیبى ایلیَسىبل( تَسظ ضشیبى ّبی لذاهی ٍ خلفی سىبل

 تَسظ ٍسیذ هضاًتشیه فَلبًی ثِ ٍسیذ پَست تخلیِ هیطَد.

 

 آپبًذیس

 

ٍ تٌَع  ((12cm-10تٌَع عَل ، خلفی سىَم صیش دسیچِ ایلیَسىبل ثیشٍى هیضًذ-داخلیاص جذاس 

 ثِ عَس وبهل تَسظ صفبق احبعِ ضذُ است.جبیگبُ داسد 

بًذیس اص حفشُ ضىن آٍیضاى هیجبضذ ٍ ػشٍق خَى سسبى هضٍآپ مآپبًذیس ثِ ٍسیلِ صفبلی ثِ ًب

 ػضلِ ای عَلی داسد. ثبفتدٌّذُ ی اپبًذیس ّن اص ایٌجب خًَشسبًی هیىٌٌذ. 

 ٌّگبهی وِ التْبثی دس آپبًذیس حبد سٍی هیذّذ.هوىي است صفبق پشیتبل سا دس ثشگیشد.

 تَسظ ضشیبى آپبًذیىَالس وِ ضبخِ ای اص اًطؼبثبت ضشیبى ایلیَوَلیه است خًَشسبًی هیطَد.
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 وَلَى

 

 :وَلَى صؼَدی

 خلف صفبلیَلیه ساست )صیش وجذ(اهتذاد هیبثذ ٍ اص دسیچِ ایلیَسىبل تب خن و

(retoperitoneal) .است 

 ایلیبوَس ٍ لغت تحتبًی ولیِ ساست هجبٍست داسد.دس خلف ثب هبّیچِ ّبی هشثغ ووشی ٍ 
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 .تَسظ ضشیبى ّبی وَلیه ٍ ایلیَوَلیه)ضبخِ ّبیی اص ضشیبى هضاًتشیه فَلبًی(هطشٍة هیطَد

 :وَلَى ػشضی

اص جذاس خلفی تَسظ  ضشٍع ٍ ثِ خن وَلیه چپ)خن عحبلی(ختن هیطَد.اص خن وَلیه ساست 

ٍ  دس سوت ساست ثب وجذ ٍ دس سوت چپ ثب عحبل هشتجظ هیطَد هضٍوَلَى ػشضی آٍیضاى است.

 خًَشسبًی هیطَد. )ضبخِ ای اص ضشیبى هضاًتشیه فَلبًی( تَسظ ضشیبى وَلیه هیبًی

 :وَلَى ًضٍلی

لگي جبیی وِ دس اهتذاد وَلَى سیگوَئیذ لشاس هیگیشد اهتذاد اص خن وَلیه چپ تب دّبًِ ٍسٍدی 

 دس سوت چپ ثب پبساوَلیه گبتش هشتجظ هیطَد. خلف صفبلی استٍ  هیبثذ

 خلف آى ثب هبّیچِ ّبی هشثغ ووشی ٍ ایلیبوَس ٍ لغت تحتبًی ولیِ چپ هجبٍست داسد.

 هطشٍة هیطَد. تَسظ ضشیبى وَلیه چپ )ضبخِ ای اص هضاًتشیه فَلبًی(

 سیگوَئیذ

ئیذ اص جذاس خلفی تَسظ هضٍسیگوٍَ  وطیذُ هیطَد S3اص حفشُ ایلیبن )دّبًِ ٍسٍدی لگي(تب 

 آٍیضاى است.

 تَسظ ضشیبى سیگوَئیذال )ضبخِ ای اص هضاًتشیه فَلبًی(هطشٍة هیطَد.

 

 پبًىشاس

ثش ػْذُ داسد ثخص دسٍى سیض آى تَلیذ آًضین سا  غذُ ای است وِ دٍ اسگبى دسٍى سیض ٍ ثشٍى سیض داسد،

 ٍ ثخص ثشٍى سیض آى هختص تَلیذ َّسهَى است. وِ ثِ ّضن هَاد ووه هیىٌذ.
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دس ًبحیِ اپی گبستشیه ٍ صیشدًذُ ای چپ  سٍی جذاس خلفی ضىن لشاس داسد ٍ خلف صفبلی است.

اص ضبخِ ّبی هٌطؼت ضذُ اص ضشیبى ّبی عحبلی ٍ است ٍ L1سغح تٌِ آى دس حذ هْشُ  است.

 هطشٍة هیطَد.پبًىشاتَدئَدًبل 

 :تٌِ ٍ دم است-گشدى-ضبهل سش

 

 :Headسش 

ٍ ثخص تحتبًی ٍسیذّبی ولیَی IVCسغح لذاهی آى ثب  دس داخل اًحٌبی دٍاصدِّ لشاس داسد.

صائذُ لالثی ضىلی  هجبٍست داسد.ثب هجشای صفشاٍی هطتشن اص لسوت دٍم دئَدًَم ػجَس هیىٌذ.

 داسد وِ دس خلف ػشٍق هضاًتشیه فَلبًی است.
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 :Neckگشدى 

 دس خلف ثب ػشٍق هضاًتشیه فَلبًی ٍ ضشٍع ٍسیذ پَست هجبٍست داسد. ثیي سش ٍ تٌِ لشاس داسد.

 :bodyتٌِ 

دس لذام تَسظ سیطِ ًَططًبل لشاس داسد ٍ دس ثبال ٍ سوت چپ خن دئَد دس ثشش ػشضی هثلثی است.

 هضٍوَلَى ػشضی پَضیذُ ضذُ است.

عحبلی ٍ لسوت اًتْبیی ٍسیذ هضاًتشیه تحتبًی هجبٍست  ػشٍق دس سغح خلفی ثب ٍسیذ ولیَی چپ،

 داسد.

 :Tailدم 

 اص لیگبهبى لیٌَسًبل تب ًبف عحبل است.

دس ساس پبپیالی ثضسي دئَدًبل ثِ  Ducts of the pancreasی اصلی پبًىشاس اش*هج

 لسوت دٍم دئَدًَم ثبص هیطَد.

پبپیالی وَچه ثِ دس ساس  Accessory pancreatic ductی فشػی پبًىشاس اش*هج

 لسوت دٍم دٍاصدِّ ثبص هیطَد.
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 عروق تنو

 

 ًبم گزاسی ضىل:

1 .IVC  2   سیَی یب . دسیجِ ی 5. تٌِ ی سیَی  4. ٍسیذ ّبی سیَی ساست  3. ضشیبى سیَی ساست

. ثغي ساست                             8  (TRICUSPID). دسیچِ ی سِ للَ 7. دّلیض ساست  6 (SEMILUNAR)وِ حاللی یً

9 .IVC  11.   ضشیبى سبثىالٍیي چپ                                 12. تٌِ ی ثشاویَسفبلیه  11وبسٍتیذ هطتشن چپ .

. دسچِ ی 17. دّلیض چپ 16. ٍسیذ ّبی سیَی چپ  15. ضشیبى سیَی چپ  14. ائَست ًضٍلی  13

 . ثغي چپ19ستیه یب ًیوِ حاللی  . دسیچِ ی ائ18َهیتشال  
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 اص آئَست ثضسگتشیي ضشیبى تٌِ ضشٍع هیىٌین:

 لسوت صؼَدی،لَس ٍ ًضٍلی تمسین هیطَد.3اص ثغي چپ ضشٍع ضذُ، ثِ 

Ascending Aorta: ٍ ِ5عَلی ثِ اًذاصُ  اص ثغي چپ هٌطبءگشفتcm .سا داساست 

ساست)ثذٍى ّیچ ضبخِ ای( لذام ٍ  ضشٍع ٍ ثِ سوت ثبال، 3دس حذ غضشٍف دًذُ ی

اهتذاد هیبثذ ٍ ًْبیتب دس اًتْبی دًذُ دٍم ساست پبیبى یبفتِ ٍ لَس آئَست ضشٍع 

 هیطَد.

Arch of Aorta:  ضبخِ اص آى جذا  3دسجِ ای وِ داسد  131ایي لَس ثب چشخص

 هیطَد:

1)Brachio cephalic Trunk  

2)L.common carotid Artary 

3)L.sub clavian Artery 
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ضبخِ وبسٍتیذ هطتشن ساست ٍ سبثىالٍیي  2ثشاویَسفبلیه ساست خَد ثِ  تٌِ ی

 ساست تمسین هیطَد.

ت وِ ثشای تَساوس لبثل اّویت است یىی  اص ضبخِ ّبیی اص ضشیبى سبثىالٍیي ساس

internal thoracic.A ِضبخِ 2است.وِ ایي ضشیبى دس فضبی ثیي دًذُ ای ضطن  ث

ضشیبى هَسىَلَفشًیه تمسین هیطَد. لَس سبثىالٍیي ی اپی گبستشیه فَلبًی ٍ 

لجل اص آًىِ اص ایي  اسىبلي لذاهی هیگزسد.ػضلِ ی  اص ثبالی دًذُ ی اٍل هیگزسد ٍ اص

ٍ  ThroCo-cervical.trunk  Vertebral.A ضبخِ هیذّذ وِ 3هبّیچِ ػجَس وٌذ،

ّن   costocervical trunkضبخِ هیذّذ وِ  4)الجتِ دس ول ایٌتشًبل تَساسیه است.

 جض اى ّب است(
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ضشیبى تَساسیه داخلی سا دس  2اگش اص داخل ثِ دیَاسُ لذاهی لفسِ سیٌِ ًگبُ وٌین 

سوت لتشال استشًَم هیجیٌین ٍ ثؼذ اص گزضتي اص پطت دًذُ ی اٍل ّش وذام ٍاسد 

 دیَاسُ لذاهی ضذُ ٍ هطشٍة هیٌوبیذ.

Descending Aorta ُدس حذ هْش:T4ذ هْشُ ضشٍع ضذُ ٍ دس حT12 اص دیبفشاگن

                      گزضتِ ٍ ٍاسد ضىن هیطَد.ضبخِ ّبی هٌطؼجِ آى ضبهل:
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Posterior intercostal.a   ( 9وِ ضبهل )ّش وذام اص ػوك ػضالت  صٍج است ٍ

Inter costal ضبخِ -ضشیبى ثشًٍطیبل چپ2-هیگزسد.یه صٍج ضشیبى صیش دًذُ ای

ضشیبى فشًیه فَلبًی جْت -سبًی ثِ ثخص هذیبل هشییبل ثشای خًَشطّبیی اص اصٍفب

 ضبخِ ّبی پشیىبسدی جْت سغح-خًَشسبًی ثِ ثخص خلفی اص سغح فَلبًی دیبفشاگن

 ...خلفی پشیىبسدیَم

 

 

 

 

Brachio cephalic.V وِ دس سوت ساست حذٍدcm2.5  عَل داضتِ ٍ اص هفصل

ثِ ٍسیذ  اٍل خبتوِ یبفتِ،استشًَوالٍیىَالس ضشٍع ضذُ دس وٌبس تحتبًی غضشٍف دًذُ 

 ثشاویَ سفبلیه چپ هلحك ضذُ.

عَل داضتِ ّوبًٌذ ٍسیذ هتمبثل ساست خَد ثِ ٍسیذ ّن cm 6ثشاویَسفبلیه چپ 

 ًبم خَد اتصبل یبفتِ.
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 :SVCًحَُ تطىیل 

 ٍ ٍ گشدى( )اصلی تشیي ٍسیذ سشIJV (internal jugular vein)خَى دٍ ٍسیذ 

اص الحبق دٍ  ثِ ثشاویَسفبلیه تخلیِ ضذُ، اًذام فَلبًی()اصلی تشیي ٍسیذ  سبثىالٍیي

 .سبختِ هیطَدٍسیذ ثشاویَسفبلیه ساست ٍ چپ ٍسیذ اجَف فَلبًی 

وِ اص صیش دیبفشاگن  است. Azygos.Vein تخلیِ هیطَد، SVCیىی اص ٍسیذ ّبیی وِ ثِ 

ِ سیٌِ ضشٍع ضذُ ٍ تب ستَى هْشُ ّب ثبال هیشٍد ٍ خَى دیَاسُ ی لتشال ٍ خلفی لفس

 سا دسیبفت هیىٌذ.
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ثِ عَس هستمین ثِ آى posterior intercostals.V دس سوت ساست ٍسیذ آصیگَس، 

 Hemi-azygos.Vاٍل ثِ  تخلیِ هیطَد ٍلی ّویي ٍسیذ دس سوت چپ آصیگَس،

ٍ دّلیض ساست SVC دس ًْبیت ثِ  تخلیِ ٍ ثؼذ اص عشیك آى ثِ آصیگَس خبلی ضذُ ٍ

 هیشیضد.

 

 

ایي ضشیبى  ٍ دس اهتذاد آئَست سیٌِ ای است.T12ست ضىوی دس حذ ضشٍع آئًَىتِ: 

عی هسیش وشدُ ٍ دس ایي حذٍد ثِ دٍ ضبخِ ایلیبن هطتشن چپ ٍ ساست  L4تب هْشُ 

 تمسین هیطَد ٍ ضبخِ ّبی هٌطؼت ضذُ اص ایي ضشیبى سا ثشسسی هیىٌین.



45  

 

 

 (: Celiac Trunkتٌِ سلیبن)

 Cm1ضشٍع هیطَد ٍ فمظ عَلی ثِ اًذاصُ T12اص سغح لذاهی آئَست ضىوی دس حذ

 سِ ضشیبى صیش اص تمسیوبت ایي تٌِ است: ٍ داضتِ
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 (:Common Hepatic Artety(ضشیبى وجذی هطتشن)1

اص سوت ساست تٌِ سلیبن جذا ضذُ .ٍلتی ایي ضشیبى ثِ اٍلیي لسوت دئَدًَم 

 َد.سسیذ ثِ ضبخِ ّبی ضشیبًی گبستشٍدئَدًبل ٍ گبستشیه ساست تمسیه هیط

 (:L.Gastric.A(ضشیبى گبستشیه چپ)2

ایي ضشیبى ثِ ضبخِ ّبی هشٍی)اصٍفبطیبل(تمسین ضذُ ٍ ثلث تحتبًی هشی سا تغزیِ 

 هیىٌذ.

 (:Splenic.A(ضشیبى عحبلی)3

-هؼذُ-ایي سِ ضشیبى دس خًَشسبًی وجذاص سوت چپ تٌِ سلیبن جذا ضذُ ٍ 

 عحبل ٍ دئَدًَم ًمص داسد.-پبًىشاس

 .ٌِ ی سلیبن ضشیبى سًبل سا داسین وِ ثبفت ولیِ سا هطشٍة هیىٌذووی پبییٌتش اص ت
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 (:Sup.Mesenteric.Aضشیبى هضاًتشیه فَلبًی)

اص آئَست ضىوی هٌطؼت ضذُ ٍ ٍسیذ ّوٌبهص دس  L1ایي ضشیبى دس هحبرات هْشُ 

ضشیبى پبًىشاتیىَدئَدًبل تحتبًی ضبخِ ای اص ایي ضشیبى  سوت ساستص لشاس داسد.

 است.

دس صًبى اص  ovarianدس هشداى ٍ Testicular Arteriesضشیبى ّبی L2دس حذ هْشُ 

 آئَست ضىوی جذا هیطَد.
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 :(Inf.Mesenteric.Aضشیبى هضاًتشیه تحتبًی)

ثَدُ ٍ ثِ سوت چپ ًضٍل وشدُ ٍدس هجبٍست داخلی حبلت چپ لشاس L3دس حذ هْشُ 

 هیگیشد ٍ ثب ضشیبى ایلیبن هطتشن چپ تمبعغ هیبثذ.

 .ّبی جذا ضذُ اص آئَست ضىوی است ضبخِ ضشیبى ّبی ووشی ٍ سبوشال ًیض اص دیگش

ضشیبى ایلیبن هطتشن دس ّش عشف ثِ دٍ ضشیبى ایٌتشًبل ٍ اوستشًبل ایلیبن تمسین 

 ضذُ.
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ٍلتی اص لیگبهبى ایٌگَئیٌبل ػجَس هیىٌذ ثِ ضشیبى فوَسال  ضشیبى اوستشًبل ایلیبن:

 تغییش ًبم هیبثذ.

دس سوت  Deep-circumflex iliac.Aضشیبى  2ي اص ایي لیگبهٌت ثِ لجل اص گزضت

لسوت تحتبًی دیَاسُ ضىوی سا هطشٍة ) Inf.Epigastric.A لتشال ٍ 

 هیٌوبیذ(تمسین هیطَد.

 ٍسیذ اجَف تحتبًی:

 تطىیل هیطَد. L5اص ثْن پیَستي ٍسیذ ّبی ایلیبن هطتشن دس حذ هْشُ ی 

 

 :(Portal vٍسیذ ثبة)

 ...تطىیل هیطَدL2ایي ٍسیذ،اص الحبق ٍسیذّبی عحبلی ٍ هضاًتشیه فَلبًی دس حذ 
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