
 محل دوشاخه شدن شریان ائورت است. L5مقطع 

 عضله ایلیاکوس و عضله پسواس ماژور باهم یک عضله مشترک بنام ایلیوپسواس تشکیل میدهند که به 

 تروکانتر کوچک فمور متصل میشود.

 محل یکی از جاهایی است اهمیت عبور میزنای از کنار داخلی عضله پسواس ماژور در اینست که این 

 که کالیبر داخلی میزنای کاهش می یابد و چون در امتداد کنار داخلی این عضله قرار میگیرد عضله 

 میلی متر کمتر میکند. 3روی آن تاثیر میگذارد و کالیبر میزنای را از 

 ایل ناف مکانی است که پوست به فاسیای عمقی چسبیده است.عضالت جدار طرفی شکم به نامهای م

 داخلی و مایل خارجی و عضله عرضی شکم در جلو حالت تاندونی پیدا میکنند که آپونوروز نامیده میشود 

 چون مانند صفحه است وبعد به کناره داخلی عضله رکتوس ابدومینوس آمده و این عضله را دربرمیگیرد 

 دوطرفش را بطوری که عضله عرضی شکم از خلف آن به تاندون مربوط به عضله مایل داخلی و 

 دربرمیگیرد و مایل خارجی هم از روی آن عبور میکند.در غالف رکتوس یک شریان ودو ورید دیده 

 میشود به نام شریان اپی گاستریک فوقانی یا تحتانی که اگر در حفره ناف مقطع گرفته باشیم اپی 

 گرفته باشیم اپی گاستریک فوقانی است که ادامه شریان موسکولوفرنیک میباشد و اگر پایینتر مقطع 

 گاستریک تحتانی است که شاخه ای از ایلیاک خارجی میباشد که باهم در اطراف ناف آناستاموز شده و 

 را برعهده دارند.  amblicalخونرسانی ناحیه 

 مقطع باالی ناف:اگر از زیر ناف بخواهید حفره شکم را باز کنید به محض اینکه عضله رکتوس 

 آن حفره صفاقی و صفاق قرار گرفته ولی باالتر از ناف پشت عضله ابدومینوس را بردارید پشت 

 رکتوس دوباره یک الیه از نیام هست و بعد از آن صفاق را خواهیم داشت. 

 تشکیل شده است و محل تشکیل شدن آن جلوی زوائد عرضی مهره L3  وL2و L1شبکه عصبی لومبار از 

 لیاکوس ودر خلف عضله پسواس تشکیل میشود های کمری هم شماره خودش است که در جلوی عضله ای

 که یکی از اعصاب مشخصش فمورال میباشد.که کامال به کناره خارجی عضله پسواس چسبیده است 

 یعنی بین ایلیاکوس و پسواس میباشد.



 

 

 

  S1:از دهانه فوقانی لگن عبور میکند.مهمترین لندمارک این مقطع سطح قدامی)دماغه( مهره S1مقطع 

 3ل لگن کوچک برآمده شده است. قطر لگن فاصله بین سمفیز پوبیس تا دماغه که است که در داخ

 سانتیمتراست میباشد.

 به طرفین حرکت کنیم سه لیگامان دیده میشود که یکی از آنها به نام  laina albaاگر از 

medial amblical ligament   مشخص تر از دوتای دیگر به نامهایlateral amblical ligament  



 که در  lateral amblical ligamentصفاق عناصری وجود دارد مانن میباشد.درضخامت  median و

 واقع یک چین است که داخل این چین صفاق شریان و ورید اپی گاستریک را پوشانده است.

medial amblical ligament ورید نافی مسدود شده است وmedian amblical ligament  هم یک 

 را در طی دوره زندگی جنینی بطور موقت به ناف متصل میکرده است وبعد بسته شده مجراست که مثانه 

 و اثرش به صورت لیگامان باقی میماند.

 لگن آقایان:ارتفاع زیاد و عرض کمی دارد.موقعیت ساکروم در خانمها و آقایان باهم تفاوت دارد.حرکات 

  sexual difference. فرق دارند.مفصل ساکروایلیاک در دو جنس متفاوت است.همه سوراخها و ..

 آنقدر در لگن زیاد است که اگر بخواهند از روی اسکلت به مرد و زن بودن پی ببرند لگن را بررسی 

 وظیفه اصلی 4آنها برمیگردد.در خانمها  reproductive behaviorمیکنند.تفاوت اساسی در لگن به 

  genital tractاز  urinary tractبراین جفت گیری،لقاح،بارداری و زایمان را به عهده دارد بنا

 جداست.

 مثانه پشت سمفیزپوبیس قرار گرفته است و پر یا خالی بودن آن بر جایگاهش تاثیر میگذاردواهمیت پرو 

 خالی بودن مثانه در سونوگرافی در اینست که رحم روی مثانه قرار گرفته و وقتی مثانه پر باشد زاویه 

 اش تغییر کرده و باز میشود. 

 در جدار قدامی ساکروم رکتوم دیده میشود که از کف لگن رد میشود و به کانال آنال تبدیل میشود.

 و مقطع پایینتر که باید در خانمها در خط وسط مثانه  S3وS2 مقطع باالی سمفیزپوبیس در مرد در حد 

 در جلو و رکتوم در رحم و رکتوم و در آقایان مثانه و رکتوم دیده شود.مجرا و ساختاری که بین مثانه 

 عقب قرار دارد سمینال وزیکول میباشد.در زیر مثانه در آقایان باید پروستات را داشته باشیم.

 باسن:یک کلمه فرانسوی است که همان ناحیه گلوتئال میباشد که دو گروه کلی عضله را در خود جای 

 س مینیموس نام داده است: عضالت سطحی که گلوتئوس مدیوس،گلوتئوس ماگزیموس و گلوتئو

 دارند.عضله ایلیاکوس و پسواس ماژور قبل از اینکه از لیگامان اینگوینال عبور کنند باهم یکی میشوند و 

 ایلیوپسواس را تشکیل میدهند.بین کنار خارجی عضله پسواس ماژور یا بین ایلیاکوس و پسواس عصب 



 میباشد و اکستنشن مفصل زانو به فمور قرار داردکه عصب اصلی تغذیه کننده عضالت جدار قدامی ران 

 عهده همین عصب است.

 در کناره خارجی عضله پسواس ماژور عصب فمورال را داریم و در سمت داخل آن عصب ابتراتور 

 قرار دارد.

 موقعیت یوریتر:به کناره داخلی عضله پسواس ماژور آمده بعد به سمت لگن آمده و به خط وسط نزدیک 

 ته و بعد وارد مثانه میشود.یوریتر راست وچپ یک تفاوت اساسی میشود و به قاعده مثانه رف

 دارند،یوریتر چپ از پشت مزوی سیگموئید عبور میکند بنابراین یوریتر چپ در ناحیه ای بیشتر از 

 کردن و کاهش کالیبر داخلی را دارد. arrestیوریتر راست احتمال 

 تهایی کامن ایلیاک هر طرف هستند.ایلیاک شریانهای ایلیاک داخلی و ایلیاک خارجی که شاخه های ان

 داخلی وارد لگن کوچک و ایلیاک خارجی مسیرش را با عضله پسواس ماژور طی میکند و لگن را ترک 

 خواهد کرد.لگن خانمها عریضتر و کم ارتفاعتر میباشد.و ناحیه فوقانی لگن که 

superior pelvic aperture نال واژینال و کانال زایمان و نام دارد ابعادش بسیار مهم است چون کا 

 عبور بچه با این ابعاد در ارتباط است.

 فضایی از لگن که بین بالهای ایلئوم قرار گرفته است را لگن بزرگ یا لگن کاذب میگویند.و فضایی که 

 دقیقا بین ساکروم و دو دهانه لگن است لگن کوچک میگویند.

 گنی است که احشا را نگه داشته است و اگر دستمان را اگر در لگن کوچک قرار بگیریم کف پا دیافراگم ل

 به پشت بزنیم ساکروم قرار گرفته و اگر به جلو بزنیم با یک ارتفاع کم سمفیز پوبیس قرار گرفته و 

 طرفین هم استخوان هیپ واقع شده است.وارد لگن کوچک که میشویم قسمت انتهایی لوله گوارشی،قسمت 

 یی از دستگاه تناسلی را خواهیم دید. انتهایی سیستم ادراری و بخشها

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 


