
 شریانها ی سر و گردن

تِ ّوِ ی اجسای سر ٍ  EXT & INT CAROTIDٍ ضاخِ ّای اى  COMMON CAROTIDضریاى 

 گردى خَى رساًی هیىٌٌذ.

 

تٌِ ی تراویَسفالیه در خلف هفصل استرًَوالٍیىَالر جذا هیطَد اها ضریاى واهي وارٍتیذ راست از 

 چپ هستمیوا از لَس ائَرت جذا هیطَد. ذضریاى واهي وارٍتی

. ضریاى 1ضاخِ جذا هیطَد ٍ تِ ترتیة از چپ تِ راست عثارتٌذ از:  3ًىتِ: در ٍالع از لَس ائَرت 

.تٌِ ی تراویَسفالیه وِ ووی تاالتر تِ ضریاى واهي 3. ضریاى وارٍتیذ چپ 2ساتىالٍیي چپ 

 .وارٍتیذ راست ٍ ضریاى ساتىالٍیي راست تمسین هیطًَذ

ضریاى ّای واهي وارٍتیذ از طرفیي ًای ٍ هری در طَل گردى در غالف وارٍتیذ تاال هیرًٍذ تذٍى ایٌىِ 

 ّیچ ضاخِ ای را ایجاد وٌٌذ.



 C3ٍc4در حذٍد تیي هْرُ ّای ضریاى ّای واهي وارٍتیذ در ًسدیىی سطح فَلاًی غضرٍف تیرٍئیذ 

 یطًَذ.تِ دٍ ضریاى وارٍتیذ داخلی ٍ وارٍتیذ خارجی تمسین ه

 

 

 carotid)تمسین ضریاى واهي وارٍتیذ تِ دٍ ضاخِ ی ایٌترًال ٍ اوسترًال در هثلت وارٍتیذ 

triangle)  .از زیر ٍاحذ ّای هثلت لذاهی گردى اتفاق هیافتذ 



 

در هحل دٍ تا ضذى ضریاى واهي وارٍتیذ، ایي ضریاى تِ ّوراُ ضریاى وارٍتیذ داخلی ووی اتساع 

سیٌَس وارٍتیذ هیگَیٌذ وِ تغییرات فطار خَى را ثثت هیىٌذ ٍ پیذا هیىٌٌذ وِ تِ ایي هحل 

هغسی عصة دّی هیطَد. در ّویي هحل وارٍتیذ تادی ٍجَد  (glossopharyngeal) 9تَسط زٍج 

تغییرات ضیویایی خَى ٍ هیساى اوسیژى خَى را ضٌاسایی هیىٌذ. ٍ تَسط ضاخِ ّایی از  دارد وِ

 عصة دّی هیطَد. 11ٍ  9عصة زٍج 

 ( ضریاى وارٍتیذ داخلی: -



در طَل گردى وِ سعَد هیىٌذ تِ ّیچ ضاخِ ای تمسین ًویطَد تا ٌّگاهی وِ تِ لاعذُ ی جوجِ 

یي ضریاى خَى رساًی ًین ورُ ّای هغس ٍ هحتَیات ترسذ ٍ از واًال وارٍتیذ ٍارد جوجِ ضَد. ا

   داخلی حفرُ ی چطن ٍ پیطاًی را تر عْذُ دارد. 

 ( ضریاى وارٍتیذ خارجی:-

وِ  از ّواى هحل دٍ تا ضذى ش.ن.ن ضرٍع تِ تمسین ضذى ٍ دادى ضاخِ ّایی تِ اطرف هیطَد

 ایي ضاخِ ّا عثارتٌذ از:

 

 

 

ضریاى تیرٍئیذ ی فَلاًی: خًَرساًی تِ غذُ ی تیرٍئیذ ٍ ساختواى ّای داخلی حلك ٍ عضالت  .1

 ٍ وریىَتیرٍئیذ SCMتیرٍّایَئیذ، 



ُ ّای هٌٌژ در حفر ُ ی صواخی، پرد -ضریاى حلمی صعَدی: خًَرساًی وام، لَزُ، تیَب حلمی .2

 خلفی جوجِ ٍ تعضی از عضالت.

 تاى، غذُ ی زیر زتاًی، لَزُ ی واهی، وام ًرم، اپیگلَت.ضریاى لیٌگَال یا زتاًی: خًَرساًی ز .3

ضریاى صَرتی یا فیطال: خًَرساًی ّوِ  ی اجسای صَرت) از هرز تحتاًی هٌذیثل ٍ لذام  .4

 هسیتر تا گَضِ ی چطن( ٍ غذُ ی ساب هٌذیثَالر ٍ ...

 پردُ ّای هٌٌژ خلفی جوجِ ٍ... ٍ SCMضریاى پس سری: خَى رساًی عضلِ ی  .5

 خلفی: خَى رساًی گَش داخلی، خارجی ٍ هیاًی ٍ... ضریاى گَضی .6

ضریاى توپَرال سطحی: خَى رساًی تخص خارجی صَرت، غذُ ی پارٍتیذ ٍ عضلِ ی هسیتر  .7

...ٍ 

 ضریاى هاوسیالری: تیطتر ساختار ّای هَجَد در ًاحیِ ی هاوسیالری ٍ ... .8

 



ای اى ًیستٌذ تلىِ دٍ ضریاى هْرُ تِ هغس تٌْا ایٌترًال وارٍتیذ ٍ ضاخِ ّ ىاها ضریاى ّای خًَر سا

هٌطاء هیگیرًذ ّن در تطىیل حلمِ ی ضریاًی  وِ از ضریاى تراویَسفالی (vertebral arteries)ای 

وِ خًَرساًی   (costo-cervical)دًذُ ای-هغس )حلمِ ی ٍیلیس( ًمص دارًذ الثتِ ضریاى گردًی

 لسوتی از گردى را اًجام هیذّذ ّن از ضریاى تراویَسفالیه هٌطا هیگیرد. 

 استفادُ هیىٌین: NETTERترای درن تْتر از چٌذ تصَیر اطلس 



  

 



 ضریاى ّای هغس

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 حلقه ی ویلیس

 

 

 

 



شریان  2شریان اصلی نقش دارند که عبارتند از:  4در واقع در تشکیل حلقه ی ویلیس 

 ورتبرال و شریان های کاروتید داخلی راست وچپ.

شریان های ورتبرال به یکدیگر میپیوندند و شریان باسیالر که در قدام ساقه ی مغز قرار 

شریان ارتباطی  2میگیرد را تشکیل میدهند بعد این شریان توسط 

و  یونددبه شریان های کاروتید داخلی راست و چپ میپ (POST.communicating.A)خلفی

میدهند که در قدام  ANT. Cerebral.Aشریان های کاروتید داخلی هم شاخه هایی به نام 

به یکدیگر میپیوندند و حلقه ی ویلیس را تشکیل  ANT.communicating.Aمغز توسط 

 میدهند.



 

 



 


