
 صفاق تَ تعذ ّاسد حفشٍ ؽکن هیؾْین.آًچَ دس ؽکن هِن اعت هْلعیت عٌاصش ًغثت تَ  T12اص همطع 

  intraperitoneal  ّ extraperitoneal .عٌاصش ًغثت تَ صفاق دّ حالت داسًذ. اعت

 خاسج صفالی خْد تَ دّ حالت اّلیَ ّ ثاًْیَ اعت کَ یا اص اتتذا تیشّى صفاق اعت هثل کلیَ ُا ّ 

 ّ عضلَ پغْاط یا داخل صفاق تْدٍ ّ تعذا تَ دالیلی تیشّى صفاق  IVC ،uretherؽکوی، ائْست

 هثل پاًکشاط،دئْدًْم،کْلْى صعْدی ّ لغوتِایی اص لْلَ گشفتَ یعٌی خلف صفالی ثاًْیَ لشاس

 گْاسؽی کَ تایذ تَ طْس طثیعی داخل صفاق تاؽٌذ ّلی تَ دلیل چشخؼ دس طی دّسٍ خٌیٌی ّ دس حیي 

 تي لْلَ گْاسؽی تیشّى اهذٍ اعت.ؽکل گشف

 کثذ طْسی لشاس گشفتَ کَ گٌثذ دیافشاگوی عوت ساعت سا تَ تاال خاتدا کشدٍ اعت.

 خضّ هفاصل عیٌّْیال اعت. costovertebralهفصل 

 ؽشّع هیؾْد ّ  L2،L1،L3عتًِْای دیافشاگوی عوت ساعت عشیض تشًذ ّ طْل تیؾتشی داسًذ اص

 ؽشّع هیؾْد ّ تا الیاف عتْى عوت ساعت یکی  L1،L2 عتًِْای دیافشاگوی عوت چپ اص

 سا  esophageal hiatusهیؾْد.عتْى دیافشاگواتی ساعت طْسی اسایؼ پیذا هیکٌذ کَ عْساخی تَ ًام 

 ایداد هیکٌذ کَ اص داخل اى عصة ّاگ ّ اصّفاژ عثْس هیکٌذ.عتْى دیافشاگواتیک ساعت ّ چپ دس 

 ُیاتْط ایداد هیکٌٌذ کَ داخل اى اداهَ ائْست عیٌَ ای  اعت ؽکافی تَ ًام ائْستیک  T12تشاتش هِشٍ 

 ّ دس پؾت اى تْساعیک لیوفاتیک داکت ؽکل هیگیشد.تیي دّ عتْى دیافشاگوی ساعت ّ چپ دس خلف 

 هحل عثْس ائْست دس خظ دیافشاگن اعت کَ ائْستیک ُیاتْط گفتَ هیؾْدتَ علت ّخْد لْط 

 ت ؽکوی ّ تٌَ علیاک دیذٍ ًویؾْد دس هحل دیغک دیافشاگواتیک عوت ساعت پیْعتگی تیي ائْس

 هحل خذاؽذى ائْست ؽکوی اص تٌَ علیاک اعت کَ تَ عَ ؽاخَ تمغین هیؾْد.یک ؽاخَ  T12 ّL1تیي

 اعت کَ دس تاالی پاًکشاط حشکت هیکٌذ ؽشیاى ّ  SPLEENICتَ چپ حشکت هیکٌذ کَ ؽشیاى 

 ّسیذ اعپلٌیک چْى حالت اعپیشال داسًذ دس هماطع هختلف هیضاى هتفاّتی اص ُشیک سا هی 

 .تخؼ 3.اعتشًال،صائذٍ صیفْئیذ 2.تخؼ دًذٍ ای 1دیافشاگن اص عَ ًاحیَ هٌؾا گشفتَ اعتتیٌین.

 هتفاّت داسدسّدٍ پیؾیي،هیاًی ّ پغیي.اص  لْهثاسّلتی لْلَ گْاسؽی اّلیَ تؾکیل هیؾْد عَ لغوت

 ُشکذام اص لغوتِای سّدٍ چیضُایی ؽکل هیگیشد اص سّدٍ پیؾیي هعذٍ هشی طحال کثذ پاًکشاط کیغَ 

  3/2صفشا ّ لغوتی اص دئْدًْم.اص سّدٍ هیاًی هاتمی سّدٍ کْچک عکْم اپاًذیظ کْلْى صعْدی ّ 



 عَ شعَ لغوت سّدٍ عَ ؽشیاى هدضا داسًذ.کْلْى عشضی ّ هاتمی اص سّدٍ پغیي ؽکل هیگیشًذ.ُ

 اص تٌَ ائْست ؽکوی خذا هیؾْد تٌَ علیاک ًام داسًذ کَ تشای سّدٍ پیؾیي  T12ؽشیاًی کَ دس تشاتش 

 اعت ُش چَ کَ اص سّدٍ پیؾیي هؾتك ؽْد اص ایي ؽشیاى خًْشعاًی هیؾْد.

 یاى طحالی کَ چغثیذٍ تَ ّ ؽش  left gustricتٌَ علیاک یک عاختاس خلف صفالی اعت ّعَ ؽشیاى اى

 کٌاسٍ فْلاًی پاًکشاط حشکت هیکٌذ ّ ؽشیاى ُپاتیک کَ خًْشعاًی کثذ کیغَ صفشا ّ دئْدًْم سا تَ 

 عِذٍ داسد.

 ّسیذ طحالی تا ّسیذ هضاًتشیک ّسیذ اعپلٌیک ًغثت تَ ؽشیاى اى پاییٌتش ّ خلفی تش لشاس گشفتَ اعت.

 غاصًذ.اّلیي عٌصشی کَ دس هداّست هغتمین تا فْلاًی دس پؾت گشدى پاًکشاط ّسیذ پْست سا هی

 ؽشیاى طحالی لشاس هیگیشد پاًکشاط اعت.یک لیگاهاى دم پاًکشاط سا تا ًاف طحال پاییي 

 یا حفشٍ صفالی کْچک هیگْیٌذ.پاًکشاط عضْ  lesser omentumهیاّسد.فضای پؾت هعذٍ سا 

 سؽی اعت ّلی اص لحاظ خٌیي خاسج صفالی ثاًْیَ ّلی طحال داخل صفالی ّ هشتثظ تا عیغتن گْا

 ؽٌاعی ّ عولکشد ستطی تَ عیغتن گْاسؽی ًذاسد ّلی دس صفاق لشاس گشفتَ اعت چْى علْلِای 

 عاصًذٍ طحال اص عیغتن ایوٌی ها ُغتٌذ هِاخشت کشدٍ دس داخل صفاق طحال سا تؾکیل هیذٌُذ.

 ٌتش اعت.دّس کلیَ ُا سا کلیَ عوت چپ تاالتش لشاس گشفتَ اعت ّ کلیَ ساعت تَ دلیل ّخْد کثذ پایی

 چشتی پشی سًال پْؽاًذٍ اعت.

 یا فضای تشٌَُ  bare area of the liverلغوتی اص عطح خلفی کثذ خاسج صفاق لشاس گشفتَ اعت کَ 

 کثذی ًام داسد.

 هعذٍ اص کاسدیا فًْذّط تٌَ ّ پیلْس تؾکیل ؽذٍ اعت کَ پیلْس اص دّ تخؼ اًتشّم پیلْسیک ّ کاًال 

 .ش پیلْسیک ختن هیؾْد تؾکیل هیؾْداعفٌکتپیلْسیک کَ تَ 

 ختن هیؾْد.حفشٍ صفالی تشخالف   L2ؽشّع ّ تَ عوت چپ هِشٍ L1دئْدًْم اص عوت ساعت هِشٍ 

 لشاس حفشٍ پلْس ّ پشیکاسدی کَ یک حفشٍ اًذ اص دّ حفشٍ صفالی تضسگ کَ دس اى چادسیٌَ تضسگ 

 خٌیٌی عیغتن گْاسؽی دس پؾت هعذٍ لشاس گشفتَ اعت ّ حفشٍ صفالی کْچک کَ تَ دلیل چشخؼ ُای 

 گشفتَ اعت ایي دّ حفشٍ اص اّل تاُن استثاط داؽتَ اًذ کَ تا چشخؼ عیغتن گْاسؽی استثاط اًِا ُوچٌاى 

 ْى تَ سًگ آتی اعت( تشلشاس اعت.)چاص طشیك عْساخ ّیٌغلْ یا عْساخ اپیپلْئیک یا عْساخ آتی



 ن ّصل هیؾًْذ ّ تْعظ لیگاهاى تَ یکذیگش ّصل تَ خذاس خلفی ؽکعٌاصش داخل صفالی تْعظ هضّ 

 هیؾًْذ.خٌظ لیگاهاى ّ هضّ ؽثیَ ُن اعت.تیي کثذ ّ لْط کْچک هعذٍ ّ ُوچٌیي تیي کثذ ّ دئْدًْم 

 لیگاهاى لشاس گشفتَ اعت.چادسیٌَ کْچک اص دّ لیگاهاى گاعتشّ ُپاتیک ّ ُپاتْدئْدًال تَ ّخْد اهذٍ 

 ین تش ؽذٍ کَ دس داخل اى عَ عٌصش ؽشیاى ُپاتیک هؾتشک اعت ّ دس لغوت تیي کثذ ّ دئْدًْم ضخ

 دس چپ ّ هدشای صفشاّی هؾتشک دس ساعت ّ دس عوك اى ّسیذ پْست لشاس داسد کَ تشیاد پْست 

 ًیض ًام داسًذ.

 اؽاسٍ داسد ّ تَ للة هیشّد ّ   IVCدس حفشٍ ؽکن دّ عیغتن ّسیذی داسین:عیتن ّسیذی کاّا کَ تَ 

 َ کثذ هیشّد.عیغتن ّسیذی پْست کَ ت

 اعت. IVCّسیذ پْست حذ لذاهی عْساخ ّیٌغلْ سا تؾکیل هیذُذ ّ حذ خلفی اى 

 لْب اعت.لْب ساعت کَ تضسگتشیي لْب اعت،لْب چپ دّهیي لْب اعت،لْب دهذاس ّ 4کثذ داسای 

 .quadrateلْب هشتعی یا 

 تی ّ کپغْل، چشتی پشی سًال ّ فاعیای سّی کلیَ کپغْل کلیَ ّ پْؽؼ سّی چشچشتی سّی کلیَ 

 فاعیای کلیْی ّ الیَ تعذی چشتی پاساسًال ًام داسًذ.

 ّسیذ طحالی ّ هضاًتشیک فْلاًی دس پؾت گشدى طحال ّسیذ پْست سا هیغاصًذ کَ ّاسد ًاف کثذ 

 هیؾْد ّ خًْی کَ حاّی هْاد غزایی تغیاسی اعت سا تَ کثذ ّاسد هیکٌذ.کثذ ّظیفَ هتاتْلیضٍ 

 کشدى هْاد غزایی ایي هدوْعَ سا تَ عِذٍ داسد. کشدى،دتْکغیفیَ کشدى ّ رخیشٍ

 عثْس ّ  L3هیایذ.لغوت عْم اص ساعت  L3ؽشّع ّ تا ساعت  L1لغوت دّم دئْدًْم اصعوت ساعت 

 هیشّد.عاختاسی کَ تیي لْب چپ ّ ساعت کثذ لشاس داسد   L2تَ چپ L3لغوت چِاسم اص عوت چپ 

 ًام  falciformاهی ؽکن هتصل هیکٌذ لیگاهاى عطح لذاهی کثذ سا تَ عطح خلفی خذاس لذ کَ دس ّالع

 داسد کَ دس کٌاسٍ اصاد اى لیگاهاى گشد لشاس  داسد کَ داخل اى ّسیذ ًافی لشاس داسد کَ اکغیژى ّ هْاد 

 دس عطح تحتاًی کثذ لغوتی افمی تَ ًام ًاف کثذ لشاس غزایی سا اص طشیك تٌذ ًاف  تَ کثذ هٌتمل هیکٌذ.

 هیغاصًذ.خظ عوْدی ساعت دّ   H طشفیي ًاف کثذ هیثاؽذ کَ ؽکلی ؽثیَداسد کَ دّؽاخَ صعْدی دس 

 ّ ؽیاس خلْیی خایگاٍ کیغَ صفشا اعت.دس عوت چپ کثذ ؽیاس طْلی  IVCؽیاس داسد کَ ؽیاس عمثی 

 لشاس داسد کَ تْعظ ًاف کثذ تَ دّ لغوت تمغین هیؾْد.ؽیاس عمثی خایگاٍ لیگاهاى ًّْصّم ّ ؽیاس 



 گشد اعت کَ ُشدّ دس صًذگی خٌیٌی اُویت داؽتَ اًذ ّ تاص تْدٍ ّ هدشا تْدٍ خلْیی خایگاٍ لیگاهاى 

 لشاس داسد.  caudateلْب دهذاس یا  IVCاًذ ّ تعذ تغتَ ؽذٍ اًذ.تیي لیگاهاى ًّْصّم ّ 

 یا هخشّط اًتِایی  conus medularisتَ تعذ ًخاع ًذاسین.اّل لغوت تاسیک ؽذٍ ای تَ اعن  L1اص 

 ُای عصثی دس اطشاف ًخاع طْسی لشاس هیگیشًذ کَ ًوای دم اعثی سا ایداد  لشاس داسد تعذ سؽتَ

 هیکٌٌذ.

 کاستشد داسد. LPعیغتشى لْهثاس کَ داخل اى هایع هغضی ًخاعی خشیاى داسد تشای 

 ًاحیَ 4کَ هحل اتصال یْسیتش ّ پلْیظ اعت دس ایٌغت کَ دس  urethropelvic junctionاُویت 

 ًاحیَ 4ًاحیَ لشاس هیگیشًذ.یکی اص ایي 4ؾْد.عٌگِای یْسیتش دس ایي اخلی یْسیتش کن هیدکالیثش 

urethropelvic junction  َاعت کextrahilar  .ًاحیَ اعت یعٌی تیشّى ًاف کلیَ لشاس گشفتَ اعت 

 ٌاسٍ داخلی عضلَ پغْاط هاژّس اعت.ًاحیَ دیگش خایی عت کَ اص دُاًَ فْلاًی لگي عثْس دیگش ک

 ییغت کَ ّاسد هثاًَ هیؾْد کَ تیؾتشیي احتوال عٌگ دس ایي ًاحیَ اعت.هیکٌذ ّآخشیي ًاحیَ خا

 یا لالتی کَ تخؾی اص پاًکشاط اعت ّ پاًکشاط داسای دّ هٌؾا خٌیٌی اعت کَ تاعث  ancinateصائذٍ 

 تؾکیل ایي صائذٍ هیؾْد.دس خلْی ایي صائذٍ ؽشیاى ّ ّسیذ هضاًتشیک فْلاًی لشاس داسد.

 یک پٌظ ؽشیاًی لشاس داسد کَ ایي پٌظ ؽشیاًی دس عمة ؽشیاى ائْست لغوت عْم دئْدًْم تیي 

 ؽکوی ّ خلْی هضاًتشیک فْلاًی اعت کَ یک هؾکل دس اختالل دس فؾاس ؽشیاًی سّی دئْدًْم فؾاس 

 ّاسد هیکٌذ ّ تاعث اًغذاد دئْدًْم هیؾْد.

 شهیگیشد اص کٌاسٍ سا دست .لیگاهاًی کَ کثذ ّ تعذ هعذٍچیي دّالیَ صفالی اعتچادسیٌَ تضسگ یک 

 الیَ اعت ّلی چْى 4تضسگ هعذٍ اّیضاى هیؾْد ّ سّی خْدػ تشهیگشدد ّ دس اصل چادسیٌَ تضسگ 

 الیَ ُای داخلی یکی هیؾْد دّالیَ هیؾْد.

 ًام داسد. transtubercularکشعت ایلیاک ّ ًاف تگزسد خطی کَ اص تاالی 

 ذ.ّصى تذى سا تحول هیکٌ 3/2ّعیعتش اعت چْى  L1تٌَ هِشٍ 

 پاییٌتش کَ هی ایین تعذاد دم اعة کوتشهی ؽْد چْى دس هماطع پاییٌتش اص عْساخِای هِشٍ ای خاسج 

 هیؾْد.

 تا ُن یکی ؽذٍ ّ عضلَ ایلیْپغْاط سا ایداد کشدٍ تَ تشّکاًتش  iliac crusعضلَ پغْاط هاژّس ّ 



 کْچک ساى هتصل هیؾْد ّ فلکغْس هفصل ُیپ اعت.

 یعٌی داخل عضلَ ای تضسیك هیؾًْذ تی اثش اعت چْى ًغح  IMتغیاسی اص داسُّایی کَ تَ صْست -

 عَ عاًتی هتش اعت تَ تافت عضلَ ای ًویشعذ ّ فالذ  needleچشتی دس افشاد صیاد ؽذٍ ّ چْى طْل 

 اثش اعت.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


