
 اسالید یک مقطع ساجیتال یا پاراساجیتال ناحیه سرو گردن را نشان میدهد:

 از پایین ترین حد شروع میکنیم یعنی منطقه ای که در ریشه گردن قرار گرفته است به همین خاطر 

  left common carotidرا میبینیم. وقتی قوس آئورت دیده شود ابتدای شریان  aortic archقسمتی از 

 شکل دارنددر عقب نای ساختار غضروفی دیده نمیشود ولی در  Cهم دیده میشود.غضروفهای نای حالت  

 مشاهده میشود که بعضی از عناصر آن  larynxجلوی آن ساختار غضروفی دیده میشود.فضای حنجره یا 

 3تا غضروف فرد و میانی و 3غضروف دارد:9قابل تشخیص است.مانند غضروف کریکوئید.حنجره 

 جفت غضروف زوج که در طرفین قرار گرفته اند.

 و چین پایینی   vestibularدو چین دیده میشود.چین باالیی  کریکوئید بین غضروف تیروئید و 

vocal cord  یا چین صوتی میباشند که دونوع چین صوتی حقیقی و کاذب داریم و شکاف بینشان 

ventricle  .نامیده میشود 

 و لیگامانی در پشت  thyrohyoid membraneاستخوان هایوئید غشایی بنام بین غضروف تیروئید و 

 که از سطح خلفی تیروئید به دسته ی اپیگلوت متصل  thyroepiglotis ligamentآن تحت عنوان 

 میشود.اپیگلوت دهانه ورودی حنجره را میبندد و مانع ورود غذا به داخل حنجره میشود.پوششی که روی 

 شد در قاعده زبان قرار میگیرد.اپیگلوتیس میبا

 ( 2( یک چین میانی که در مقطع میدساجیتال دیده نمیشود. 1سه چین زبان را به اپیگلوت متصل میکند:

 که چین سمت چپ تاحدی  glosso epiglotic( و دو چین لترال median glosso epiglotic 3چین 

 تشکیل  valeculaا و قاعده زبانحفراتی بنام دیده میشود و چین سمت راست دیده نمیشود.بین این چینه

 میشود.

  oral cavity properحفره دهان به دو قسمت تقسیم میشود: دهلیز قسمتی که در بیرون قرار گرفته و 

 قسمتی ست که در داخل دهان قرار دارد.در کف حفره دهان اولین عضله ای که میبینیم مایلوهایوئید است 

 که بین استخوان فک تحتانی درباال و هایوئید کشیده میشود.باالتر جنیوگلوس دیده میشود که از 

superior genital tubercle   یاmental spine  شروع شده ودر سطح عمقی زبان پخش میشود.در 



 هان خلفی زبان جدا میکند.سقف د 3/1قدامی زبان را از  sulcus terminalis 3/2زبان شیاری بنام 

hard palatine   است که درواقعpalatine process of maxilla   میباشد و در عقب 

horizontal plate   زبان کوچک قرار دارد.فضایlaryngopharynx  دقیقا پشت larynx  قرار 

 که دقیقا پشت حفرات بینی قرار گرفته است. nasopharynx گرفته و فضای

 ت پایین و زبان کوچک به سمت باال حرکت میکنند و باعث بسته شدن هنگام غذا خوردن اپیگلوت به سم

 راه تنفسی میشود و غذا وارد حلق و ازوفاژ و سپس معده میشود.اگر مقطع دقیقا میدساجیتال باشد از 

 وسط تیغه بینی رد میشد.

 در عقب سینوس اسفنوئید قرار دارد.  nasal septumتیغه بینی یا  

 است و دو مفصل دیگر  central atlanto axialتا مفصل اتالنتوآگزیال داریم یکی 3

lateral atlanto axial  .میباشندcentral   بین سطح خلفی قوس قدامی اطلس و دنس تشکیل 

 محسوب میشود و جایگاهش نسبت  pivotکه جزو مفاصل هرمی یا   synovial cavityشده.شکافی بنام 

 که وظیفه اش  anularجزو مفاصل هرمی است.لیگامان   central atlanto axialاست.به نخاع مهم 

 نگهداری دنس میباشد.جابجایی دنس به عقب به نخاع فشار وارد میکنه و بیشتر در بیماران تروماتیک 

  بویژه ضایعات نخاعی دیده میشود در بعضی بیماریها مثل روماتیت ارترایتیت یکی از مفاصلی که درگیر

 میشود مفصل اتالنتوآگزیال میباشد که لیگامانهایی که این مفصل را از پشت نگه میدارند یک لیگامان 

 ترنسورس دو لیگامان آالر و یک لیگامان اپیکال میباشند.عالئم روماتیت آرترایتیت ِسر شدن دست و 

 3جابجایی بیشتر از اگر  watersیا   open mouthپا،بی حسی و خواب رفتن اندام میباشد.در کلیشه 

 میلی  متر باشد یعنی به سمت عقب درحال جابجایی میباشد و به نخاع فشار وارد میکند.

 و وسط دنس عبور کند حدفوقانی نخاع و حد تحتانی بصل النخاع را نشان   anterior archخطی که از 

 میدهد.

 ورتبرال در شیار پلی بصل النخاعی  در جلوی پل مغزی شریان بازیالر را میبینیم که از اتحاد شریانهای

 تشکیل میشود و در برابر کناره فوقانی پل به دو شاخه انتهایی خود تقسیم میشود.



Inter thalamic adhension   یا چسبندگی بین تاالموسی که به ان رابط تاالموسی هم میگویند اما در 

 ن به سمت عقب و طرفین میکند و واقع رابط نیست چون تاالموس حول این ناحیه شروع به رشدکرد

 دو تاالموس  را به هم چسبانده به همین خاطر اگر وجود نداشته   inter thalamic adhensionدرواقع 

 باشد مشکلی ایجاد نمیشود چون فیبرهای رابط بین دو تاالموس از ان عبور نکرده است.

 قرار دارد که ترشح   seat of the soleدر دورسال تاالموس غده پینه آل یا اپی فیز یا صنوبری یا 

 هورمون مالتونین را بعهده دارد در مرکز ژئومتریک)هندسی( مغز قرار گرفته است.دارای 

photo receptor   میباشد که به همین خاطر به ان چشم سوم هم میگویند.در طب سنتی چین که بر 

 شود،یکی از چند منطقه در مغز است اساس طب سوزنی و چاکراه است چاکراه دوم یا سوم محسوب می

 که فاقد سد خونی مغزی است.به همین خاطر مغز از طریق غده پینه آل در معرض تغییرات خون قرار 

 میگیرد.ساعت بیولوژیک محسوب میشود و وظیفه اش تنظیم ریتمهای بیولوژیک است.هورمون مالتونین 

 میشود.در انسان چون نیمکره ها خیلی رشد کرده یکی از موثرترین انتی اکسیدانها در بدن ما محسوب 

 نور به پینه ال نمیرسد اما در رده های پایینتر تکاملی که نیمکره ها رشد زیادی نکرده مثل پرندگان و 

 خزندگان پینه ال زیر جمجمه قرار گرفته و نور از جمجمه رد میشه و پینه ال را تحریک کرده و به 

 یا زمستان   hyber nateهمین دلیل ریتمهای درونی ما را با محیط بیرون تنظیم میکند.پروژه جدید بنام 

 میباشد.بین قسمت فوقانی فورنیکس و سطح تحتانی  کورپوس کولوزوم  agingخوابی که کند کردن روند 

 قرار دارد. septum placidumتیغه ای بنام تیغه شفاف یا 

 ر اسو از خط وسط به سمت چپ رفته است.نخاع مشاهده نمیشود و فقط کانال نخاعی اسالید بعدی عمقی ت

 عبور  T5و   T4قرار دارند.صفحه ای که از  T5و   T4مهره های   aortic archمشاهده میشود.پشت 

 میکند حد فوقانی میان سینه را مشخص میکند.

 که در   vocal foldقرار دارد و   vestibular fold ، vestibular ligamentدر ضخامت 

 یا شکمچه بطنی ساختاری  ventricleقرار دارد.داخل   vocal cord و  vocal ligament ضخامتش 

 بنام ساکول قرار دارد که داخلش مجموعه ای از غدد قرار دارند که ترشحاتشان تارهای صوتی را 

 میگیرند.چین صوتی باالیی کاذب است و مرطوب میکند چون تارهای صوتی مرتبا در معرض هوا قرار 



 هیچ نقشی در تولید صوت ندارد.و فقط جنبه حفاظتی دارد و چین صوتی پایینی چین صوتی حقیقی 

  internal auditory tube یا   ostashian tubeمیباشد.در جدار طرفی چپ دهانه ای دهانه ای بنام 

 بینی تا گوش میانی کشیده میشود و باعث  هست که از طرفین حلق pharyngotympanic tube یا 

 تنظیم فشار هوا در دوطرف پرده گوش میشود.در سقف و جداره خلفی حلق بینی ساختاری بنام 

pharyngeal tonsile  یا لوزه های کامی قرار داردکه قسمت باال و طرفی 

 internal auditory tube   را گرفته اند.مجاورت تونسیلهای حلقی با internal auditory tube  

 اهمیت دارد چون تونسیلها جزو سیستم دفاعی بدن هستند و بخشی از سییستم ایمنی اند و هرجا که حفرات 

 بدن با بیرون در ارتباط هستند این تونسیلها وجود دارند مثل تونسیل های حلقی،کامی،زبانی.اگر لوزه ای 

 حلقی عفونت کنن ادنوئید یا لوزه سوم نام دارد مشکالتی که ادنوئید ایجاد میکند اینکه روی ترستوباریوس  

 فشار می اورد و دهانه اش رو میبندد،هوا پشت پرده گوش نمیرود و پس از مدتی کودک مشکل تنفسی و 

 .(adenoid face)شنوایی پیدا کرده و قیافه کودک تغییر میکند.

 رونتال در تشکیل سقف کاسه چشم و سقف حفره بینی شرکت میکند.باالی سینوس اسفنوئید استخوان ف

 قرار دارد . 2جایگاه غده هیپوفیز است که در جلوی جایگاه غده هیپوفیز عصب زوج

 مقطع عمقی تر و خارجی تر:دیگر قوس ائورت دیده نمیشود.زیر عضله  مدیال رکتوس عضله اینفریور 

 عضله سوپریور ابلیک قرار داردو راس هرم محل خروج عصب بینایی میباشد. ابلیک و باالی ان

 نمای خارجی تر:دهانه سینوس ماگزیالری که به میدل مآتوس باز میشود مشاهده میشود.عضله 

 تمپورالیس به سمت راموس مندیبل می اید و به کوراموئید اتصال می یابد.و عضله لترال تریگوئید به 

 مندیبل متصل میشود.گردن استخوان 



 

THORAX: 

 سانتی متر باالی زاویه لوئیس رد شده است و از پایین به مقطع  1-1.5:صفحه فرضی T4و  T3مقطع  

 نگاه میکنیم.مفصل بین دنده دوم و مهره دوم که مفصل پروستوورتبرال نام دارد و مفصل بین توبرکل 

 که از گردن می   nuchal ligamentمیباشد.دنده و سطح قدامی زائده عرضی مفصل پروستوترنسورس 

 است.  suprastinatus ligamentاید و روی نوک زائده وکی به پایین میاد و همان 

 عضله تراپزیوس که سطحی ترین عضله این قسمت است و ابتدا عرضش کم است بعد که به ناحیه 

 سرشانه میرسد عریضتر میشود و بعد دوباره کم میشود. در سطح قدامی اسکاپوال 

subscapularis muscle  و در سطح خلفی عضله infrastinatus  میباشد و همچنین عضله دیگری 

 هم وجود دارد که از سطح قدامی ساب اسکاپوالریس عبور کرده،از کنارههای طرفی توراکس شروع 



 دامی کناره داخلی می اید که عضله دندانه قدامی نامیده میشود که جزو عضالت میشود و به سطح ق

 کمربند شانه ای میباشدو عضله ای قوی است. 

 حفره آگزیالری منطقه ایست بین قسمت فوقانی اندام فوقانی و جدار طرفی توراکسکه عروق و اعصابی 

 رد اندام فوقانی میشوند.عضله پکتورالیس مینور که از ناحیه گردن می ایند ازاین ناحیه عبور میکنند و وا

 عضله مهمیست چون وقتی این عضله را در مقطع  بیابیم در پشت ان میشود کلیه عروق و اعصابی که 

 در حفره اگزیالری ست پیدا کرد.

 ریوی و یک فضا در وسط  -تقسیم بندی فضای داخل قفسه سینه:دو فضا در طرفین بنام فضاهای جنبی

 سطح است دو سطح طرفی ریه 6ضای مدیاستینال که یک فضای مکعب مستطیلی هست که دارای بنام ف

 و زیر ان دیافراگم و باال دهانه فوقانی  T1- T12ها که جلوی ان استرنوم و پشت ان مهره های پشتی 

 سیم به دو قسمت میان سینه فوقانی و تحتانی تق   قفسه سینه میباشد.میان سینه توسط یک صفحه فرضی

 میشود.

 در این مقطع لوبهای فوقانی هردو ریه دیده میشوند.الیه پلورای ویزرال مستقیما روی ریه قرار دارد 

 والیه ای که دور ریه قرار گرفته پلورای پریتال نام دارد و فضای بینشان حفره جنب نام دارد. 

 ،کاروتید مشترک چپ و ساب اگر مقطعی باالتر از قوس ائورت داشته باشیم سه شریان براکیوسفالیک

 کالوین چپ را می بینیم در نتیجه در مقطع پایینتر خود قوس ائورت مشاهده میشود.همچنین مجرایی  در 

 .این مجرا از خط وسط باال می اید thoracic lymphatic ductاین مقطع دیده میشود بنام مجرای 

 همراه با ائورت از دیافراگم عبور میکند از بادی مهره ها باال میاد اما وقتی وارد فضای شکمی میشود 

 کرده به سمت چپ میرود و اوزوفاژ روی ستون مهره ها در   shiftپشت اوزوفاژ به باال میرود آئورت 

 که میرسد بعد در سمت داخل ریه چپ  روی قله ریه تغییر مسیر میدهد  T4خط وسط قرار دارد تا حدود 

  4/3و نهایتا به جایی که ورید ساب کالوین چپ و ورید اینترنال ژاگوالر به هم میرسند تخلیه میشود.لنف

 بدن منهای نیمه راست سر وگردن عضالت فوقانی سمت راست و نیمه راست قفسه سینه  را منتقل 

 میکند.



 رنیک و عصب واگ هم در میان سینه فوقانی دیده میشوند که وقتی به میان سینه میانی میرسند عصب ف

 مسیرشان عوض میشود،عصب واگ شیفت کرده در سمت اوزوفاژ قرار میگیرد و شبکه اوزوفاژیا ایجاد 

 راست  دارد یعنی از حدود قلب تبعیت میکند و یکی به دیافراگم نیمه diversionseمیکند عصب فرنیک 

 دارد یعنی دور ازوفاژمیرود.  conversionseو یکی به دیافراکم نیمه چپ میرود. ولی عصب واگ

 را ایجاد میکند.مفصل   SUPERIOR VENA CAVAورید براکیوسفالیک راست وچپ در نهایت 

 ه برقرار استرنوکالویکوالر مهم است به این دلیل که تنها مفصلی است که ارتباط  اندام فوقانی را با تن

 میکند.از ویژگیهای مهم این مفصل وجود دیسک میباشد.

 

 حد تحتانی میان سینه فوقانی است.عضله پکتورالیس ماژور مهم است.ریه ها مشخص  T4-T5  مقطع

 ترند طوری که میشود شیارهای ریه ها را هم دید.شیار ابلیک ریه راست و چپ مشخص است.قوس 

 سیستم اصلی درناژ وریدی داخل قفسه سینه میباشد که شامل ورید  تخلیه میشود و SVCآزیگوس به 



 ازیگوس در سمت راست دوتا ورید اکسسوری ازیگوس و همی ازیگوس در سمت چپ قرار گرفته اند 

 تخلیه میشوند. SVCکه همگی نهایتا به ازیگوس تخلیه میشوند و از طریق قوس ان به 

 ساختار دیگری که در میان سینه فوقانی مشاهده میشود و د رافراد بالغ غالبا وجود ندارد تیموس میباشد 

 گرم میرسد..شریان 14گرم است ولی بتدریج وزنش کم شده و به 44که در بچه ها بزگ است وحدود 

 ند که از سطح سانتی متر در طرفین استرنوم قرار گرفته ا1-1.5توراسیک داخلی و وریدش به فاصله 

 تحتانی قسمت اول شریان ساب کالوین و فضای بین دندهای دوم شروع شده واز فضای بین دنده ای دوم 

 تا ششم دوشاخه میشود.

 


