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 مفاهیم کلی در مورد توراکس

است وِ  (aperture)دّاًِ  2یه هخزٍط تا ضىلی ًاهٌظن است وِ دارای  (thorax)تَراوس 

دّاًِ ی فَلاًی وَچىتز ٍ تاس است ٍ دّاًِ ی تحتاًی تشرگتز است ٍ تَسظ دیافزاگن تستِ ضذُ 

 است.

 

 

دًذُ ّا ٍ ػضالت( ٍ دیافزاگن حفزُ ی سیٌِ ای یا تَراوس تَسظ دیَارُ ی تَراوس)هتطىل اس 

 L/R pleural)  چپ ٍ راست حفزُ ّای جٌة  .1,2احاعِ ضذُ است ٍ ضاهل سِ جشء ّست: 

cavities) 3 ُهیاى پزد .(mediastinum)  
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، هذیاستیٌَم تخطی ظخین ٍ لاتل اًؼغاف است وِ اس تافت ًزم ساختِ ضذُ است ٍ ضاهل: للة

 اصلی هیثاضذ. هزی، ًای، ػزٍق سیستویه اصلی ٍ اػصاب

حفزُ ّای جٌة تِ عَر واهل تَسیلِ ی هذیاستیٌَم اس ّن جذا ضذُ اًذ تٌاتزایي ّز اتفالی در یه 

 حفزُ ی جٌة تیافتذ رٍی دیگزی اثز ًخَاّذ داضت ٍ ًىتِ ی دیگز ایٌىِ تزای دستزسی تِ

 هذیاستیٌَم ًیاسی ًیست وِ ٍارد حفزُ ّای جٌة ضَین.

وطیذُ ضذُ اًذ ٍ راس ّز  ٌة ایي است وِ تا تاالی دًذُ ی اٍلیه هطخصِ ی دیگز حفزُ ّای ج

ریِ تا ریطِ ی گزدى تاال اهذُ است ٍ هتؼالثا ّز هطىل یا اتٌزهالیتی ریِ ّا هیتَاًذ ػٌاصز هَجَد 

 در ریطِ ی گزدى ٍ تالؼىس )ّز هطىلی در ریطِ ی گزدى هیتَاًذ رٍی ریِ ّا( اثز تگذارد.

ذُ ی تَراوس اػن اس دًذُ ّا ٍ ػضالت ٍ دیافزاگن در ػول تٌفس ًىتِ: ساختار ّای تطىیل دٌّ

 ًتز ریِ ّا تِ ٌّگام تٌفس هیطًَذ.اٍ تاػث حزوت اس تسیار حیاتی ّستٌذ

ریِ ّا ٍ ػزٍق تشري است ٍ ّویي عَر ضىل  ،حفزُ ی تَراسیه هىاًی تزای هحافظت اس للة

هثال تخطی  ضًَذگٌثذی ضىل دیافزاگن تاػث ضذُ است تا اس تؼضی اس احطاء ضىوی ّن هحافظت 

اس لَب راست وثذ سیز گٌثذ راست دیافزاگن لزار هیگیزد ٍ یا هؼذُ ٍ عحال سیز گٌثذ چة دیافزاگن 

 لزار هیگیزد.

 دیافزگن لزار هیگیزد...ٍ ّویي عَر تخص فَلاًی ولیِ ّا رٍی 

 هذیاستیٌَم تِ هاًٌذ یه رٍسًِ تزای ػثَر ػٌاصز ٍ احطا ػول هیىٌذ:

هزی، اػصاب ٍاي ٍ هجزای تَراسیه)هجزای لوفی( در هسیز خَد اس گزدى تِ ضىن اس هذیاستیٌَم 

 هیگذرًذ.

 هیىٌٌذ. اػصاب فزًیه ّن تزای ٍارد ضذى تِ دیافزاگن ٍ ػصة دّی اى اس عزیك هذیاستیٌَم ػثَر
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 ّن اس هذیاستیٌَم هیگذرًذ... SVCًای، ائَرت سیٌِ ای ٍ 

 

 

 

 



وراکست کلی در موردمفاهیم   Page 4 
 

 

 

 دّاًِ فَلاًی هذیاستیٌَم:

 

 هذیاستیٌَم:دّاًِ ی تحتاًی 
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ساختار ّایی وِ اس تیي سیٌِ ٍ  دّاًِ ی تحتاًی هذیاستیٌَم تَسیلِ ی دیافزاگن تستِ ضذُ است ٍ

  دیافزاگن هیگذرًذ یا دیافزاگن را سَراخ هیىٌٌذ ٍ یا اس پطت اى هیگذرًذ.

 دیافزاگن:

تذلیل ایٌىِ دّاًِ ی تحتاًی هذیاستیٌَم هایل است، اتصال خلفی دیافزاگن پاییي تز اس اتصال 

ست وِ گٌثذ راست تاالتز اس لذاهی اى است. دیافزاگن تِ صَرت تخت ًیست تلىِ دارای دٍ گٌثذ ا

ّن هیایذ. ٍلتی وِ دیافزاگن هٌمثض هیطَد حجن ریِ ّا  5چپ لزار هیگیزد ٍ تا تاالتز اس دًذُ ی 

اس ًاحیِ ی ػضالًی دیافزاگن ٍ در  T10)اس حذٍد هْزُ ی  هزی سیادتز ضذُ ٍ َّا ٍارد ریِ ّا هیطَد.

اس تاًذٍى هزوشی دیافزاگن هیگذرد  T8در حذٍد هْز ُ ی  IVCٍ خظ هیاًی تذى هیگذرد چپ حذٍد 

 هیگذرد.( T12دیافزاگن را سَراخ هیىٌذ ٍلی ائَرت اس خلف اى در حذٍد 
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 هذیاستیٌَم:

 

حفزُ ی سیٌِ ای تا دّاًِ ی تحتاًی اى ٍ اس استزًَم تا هْزُ ّا وطیذُ ضذُ اس دّاًِ ی فَلاًی 

هیگذرد اى را تِ دٍ  T4,T5است. یه خظ فزضی وِ اس ساٍیِ ی استزًال ٍ دیسه ّای تیي هْزُ ای 

لسوت فَلاًی ٍ تحتاًی تثذیل هیىٌذ وِ لسوت تحتاًی اى تَسظ الیِ ی پزیىارد تِ سِ لسوت 

 )هذیاستیٌَم لذاهی، هیاًی ٍ خلفی(ضىل ًوایاى است...تمسین هیطَد وِ در 

 پزیىارد ٍ للة هذیاستیٌَم را تطىیل هیذٌّذ.

 :(pleural cavities)حفزُ ّای جٌة

تَسظ یه الیِ هشٍتالیال پَضاًذُ ضذُ است دٍ حفزُ ی جٌة در عزفیي هذیاستیٌَم لزار دارًذ وِ 

سهاًی وِ ریِ ّا رضذ هیىٌٌذ، اس هذیاستیٌَم خارج هیطًَذ ٍ تَسظ ایي غطا در تز گزفتِ هیطًَذ وِ 

هیطَد. الثتِ ارتثاط ریِ ّا تا هذیاستیٌَم تَسظ ریطِ ای  (recess)ایي تاػث ایجاد فزٍرفتگی ّایی 
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زٍق خًَی ریَی، تافت ّای لٌفی ٍ اػصاب است، تزلزار ػ، وِ ضاهل راُ ّای َّایی)تزًٍص ّا(

 هیطَد.

وِ تیي ایي دٍ غطاء یه  (peripheral).هحیغی2 (visceral).احطایی1دٍ ًَع پزدُ ی جٌة دارین: 

وِ ایي فضاّا تِ عَر واهل تَسظ ریِ ّا پز ًویطَد ٍ تِ  دارین (potential space) فضای پٌْاًی

دُ لزار هیگیزد... هْن تزیي ایي فزٍرفتگی ّا، ٌّگام ًفس وطیذى هَرد استفا

costodiaphragmatic recess  یاcostophrenic recess .است 
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 ارتثاط دّاًِ ی فَلاًی حفزُ ی تَراسیه تا گزدى:

 

 

= ٍرٍدی اگشیالری راُ ّای ارتثاط  (axillary inlet)وس ٍ اگشیالری ایٌلت راًىتِ: دّاًِ ی فَلاًی تَ

تا گزدى ّستٌذ. ٍرٍدی اگشیالری تِ ضىل هثلث است وِ لسوت خلفی اى را اسىاپَال، لذام اى را 

اس ایي ٍرٍدی، ػزٍق تشري هثل  والٍیىل ٍ دیَارُ ی داخلی را دًذُ ی اٍل تطىیل هیذّذ.

subclavian aretery and vein  اتتذای ضثىِ ی ػصثی تاسٍیی ٍ(brachial plexus) .هیگذرًذ 
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 ًَاحی اس تَراوس وِ تا هْزُ ّای سیٌِ ای هجاٍرت دارًذ:

 (دیافزاگن: تذٍى ضزح...)لثال تَضیح دادُ ضذُ(-

 

( سَراخ وزدى ًاحیِ ی پىتَرال تَسظ ػزٍق خًَی ٍ ػزٍق لٌفی، وِ اس فضا ّای تیي دًذُ ای -

 هیطًَذ.  (BREAST)هیگذرد ٍ ٍارد سیٌِ  2ٍ3ٍ4
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 سیزا: هیگذرد یىی اس هْوتزیي هماعغ تذى است  T4,T5( سغح افمی وِ اس تیي هْزُ ّای -

 

 

 ( دًذُ ّا سیزا دًذُ ی یه تذلیل  تزای ضوارشاس ساٍیِ ی استزًال هیگذرد ٍ لٌذهارن دًذُ ی دٍم است

 لاتل لوس ًیست(.، هَلؼیت والٍیىل

  جذا هیىٌذ ٍ حذ فَلاًی پزیىارد را ًطاى هیذّذ.هذیاستیٌَم فَلاًی ٍ تحتاًی را اس ّن 

 .لٌذهارن ضزٍع ٍ پایاى لَس ائَرت است 

  ِهطخص وٌٌذُ ی ًاحیِ ای است وSVC .پزیىارد را سَراخ هیىٌذ ٍ ٍارد للة هیطَد 

 .ًاحیِ ای است وِ ًای تِ ًایژُ ّا ی راست ٍ چپ تمسین هیطَد 

  حذ فَلاًی تٌِ ی ریَی(PULMONARY TRUNK) اى هیذّذ.را ًط 
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 ٍریذ ّای تٌِ:

 

 هْن تزیي ّا:

SVC, IVC , AZYGOS AND HEMIAZYGOS 

 جذا هیطَد. SVCاس  T4ًىتِ: ٍریذ اسایگَس اس حذٍد هْز ُ ی 
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 ضزیاى ّای تٌِ:

 

 هْن تزیي ّا:

AORT AND INTERNAL THORACIC ARTERYIES 

 هٌطا هیگیزًذ.ًىتِ: ضزیاًْای تَراسیه داخلی اس ضزیاى ّای ساتىالٍیي 
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 ػصة دّی دیافزاگن:

 C3,C4,C5دٍ ػصة فزًیه اس ضثىِ ی ػصثی گزدًی )هتطىل اس ضاخِ ّای لذاهی اػصاب ًخاػی 

تیطتز اس سایز ضاخِ ّاست( تِ سوت پاییي ًشٍل هیىٌذ ٍ در راُ ًشٍل اس لذام ریطِ  C4وِ ًمص 

دیافزاگن هیزسذ ٍ ػصة  پزیىارد ّن ضاخِ ّایی را هیذّذ ٍ پس اس اى تِ ٍ تِ ّای ریِ ػثَر هیىٌذ

 گن را تاهیي هیىٌذ...حزوتی دیافز

 

 


