
 



مشاهده میشود.همچنین  Alveolar processدر این اسالید تنه ی مندیبل و تا حدی 

ومخاط داخلی لب ها  از هر دو طرف مشخص هستند . در حد فاصل بین  

)دهلیز دهانی(  قرار میگیرد، که پشتش حفره دهانی واقع است . در این  محفظه ای به نام 

)بزرگترین غده دهانی( را میبینیم . سوراخی که دیده میشود   اسالید در طرفین ما  

در آن قرار دارند . اثر کنار    کانال مندیبوالر است جایی که شریان و عصب 

 بل روی پاروتید کامال مشخص است . پاروتید در داخل با عضله ی مدیال خلفی راموس مندی

 تریگوئید مجاورت دارد.

این ورید به طور عمودی درون  قرار دارد .  ورید   در سطح عمقی عضله 

ال )ادامه سینوس عرضی( و اینفریور پتروز سیگمویید سینوس   2  غالف کاروتید نزول میکند و از 

 منشاءمیگیرد.

 وشاخه های (posterior Auricular) این ورید از الحاق ورید اوریکوالر خلفی  ورید جاگوالر خارجی*:

 وریدهای , تشکیل شده و به ورید سابکالوین تخلیه میشود   خلفی رترومندیبوالر 

 جاگوالر قدامی و خارجی ، فاسیای عمقی گردن را سوراخ کرده ودر پشت اتصال سر کالویکوالر 

 میگیرد. قرار  عضله 

شاخه تقسیم میشود.اکسترنال آن در سمت   2در شاخ غضروف تیرویئد به      

 ال نامیده می شود .داخل و جلو واقع شده ولی چون بیرون جمجمه را خونرسانی میکند اکسترن

است که از شاخ بزرگ هایوئید شروع وتا گردن مندیبل ادامه  می یابد   شریانی   

 شاخه تقسیم میشود.  2و به 

تقسیم   در خلف به حلق دهانی محدود میشود( که (حفره ی حقیقی دهان به دو بخش وستیبول و 

 از طریق پشت دندان آسیای سوم ارتباط بر قرار میکنند. 2  و این  میشود که دندان مرز آنها است

 پشت غضروف اپیگلوتیس فضای حلق و عضالت تنگ  . جینوهایویید پایین ترین عضله در دهان است

 کننده ی آن است.

 که به آن   لترال(2)یکی مرکزی و  چین داریم3بین سطح قدامی غضروف اپیگلوتیس و قاعده ی زبان 



  . میگویند . عضله ی مایلوهائیوید کف دهان را ایجاد میکند 

 :شریان صورتی 

 این شریان،از سطح قدامی داخلی شریان کاروتید خارجی منشعب شده و در باالی استخوان هایوئید ودر 

 عمق عضله دیگاستریک عبور میکند و به سطح خلفی غده ساب مندیبوالرمیرسد.

 :شریان تمپورال سطحی 

 شاخه ای از شریان کاروتید خارجی بوده و از ما بین لوب های عمقی و سطحی غده پاروتید  این شریان ،

 عبور کرده و در باالی انتهای خلفی زائده زایگوماتیک ودر بافت های زیر جلدی اطراف پوست سر 

 پایان  مییابد.

 :شریان ماگزیالری 

 در عمق غده پاروتید و در مجاورت قسمت خلفی گردن مندیبل از شریان کاروتید خارجی منشعب میشود 

 و تحت عنوان شریان اسفنوپاالتین خاتمه می یابد.

 :حلقه ی ویلیس 

 این حلقه ی شریانی ، در فضای ساب آراکنوئید،درقاعده ی جمجمه قرار داشته و ازآناستوموز بین دو 

 شریان کاروتید داخلی و دو شریان ورتبرال بوجود می آید . شریان های ارتباطی قدامی ، مغزی خلفی 

 ورتبرال ایجاد میشود( ،کاروتید داخلی ، ارتباطی خلفی ، مغزی خلفی و بازیالر )که از الحاق دو شریان 

 در تشکیل حلق ی ویلیس شرکت میکنند.

 مجاورت سطحی و عمقی دارد. 2مجاورت پاروتید : 

 : در بیرون و با شاخه ها و عصب های فیشیال و سرویکال مجاورت سطحی

 : در خود نسج غده پاروتید استمجاورت عمقی 



ورید رترومندیبوالر                 ( 2عصب فیشیال  ( 1عنصر در این غده است : 3از سطح  به عمق 

 شریان کاروتید خارجی. (3

 

 

 

 

 

                    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

                                   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 سپتوم زبان -درمقطعی که از فک فوقانی عبور میکند عناصر زیر قابل مشاهده است   : زبان 

 -)سر مندیبل(  &     

 و عضالت شیپوری   

 عضله میبینیم.عضله مدیال تریگوئید که به سطح داخلی راموس   2در سطح خارجی و داخلی ممندیبل 

 مندیبل اتصال پیدا میکند و عضله مستر که به سطح خارجی آن اتصال دارد . 

 .است مستر و شیپوری به نام  یک زائده سفید رنگ که چربی است ، بین عضله

 جذب همین چربی گود میافتد ی غذایی طوالنی مدت دارند این ناحیه به علت  افرادی که 

نشان دهیم از طریق عضله شیپوری وارد تاج دومین دندان  را   اگر بخواهیم مسیر 

 میشویم . فوقانی میشویم و بعد وارد وستیبول

 2  رو میبینیم و در جلو و عقب لوزه     ها گر از داخل حفره دهان به سمت عقب حرکت کنیم ا

 .را مشخص میکند   عضله قرار گرفته که جایگاه

قرار   لوزه حلقی در )سقف حلق بینی( - پاالتین )در قاعده( در منطقه سر و گردن لوزه های زبانی

  . میگیرد

 عضله به نام 2است که در جلو و عقب  لوزه کامی در جایگاهی به نام 

 . چین در جلو و عقب(  2)به صورت  -

و کانال مهره ای را میبینیم که پهن تر شده.بیشترین قطر کانال مهره ای برای  در این اسالید تنه ی

 مهره های گردنی است.

در  و عصب واگ،  وقتی به سمت باال میرود همراه   عضله ی 

 بطن خلفی دایگستریک  قرار میگیرد .



    شروع و به   lدر خلف اسالید لیگامان گردنی را میبینیم که از    

 دانسیته لیگامانی است .ختم میشود و زواید شوکی را به هم وصل میکند و دارای 

 

 

 

 

 

 



 



 اسالید بعد : مهمترین لند مارک فک فوقانی سینوس ماگزیالری است . 

 سینوس های استخوانی در جمجمه کال به نام سینوس های پارانیزال معروف است . 

 ش هوای استنشاقیچرخ  -ایجاد صوت   -کار سینوس : سبک کردن جمجمه  

 عفونت سینوس : سینوزیت

 سینوس ماگزیالری نسبت به سینوس های دیگر بیشتر دچار عفونت می شود . چون عالوه بر اینکه پایین 

 تر از سطح بینی قرار دارد مایعات درون این سینوس باید بر خالف جهت دیکر سینوس ها وبه سمت باال 

 دیگر هم وارد سینوس ماگزیالری شوند .تخلیه شود ومکن ترشحات سینوس های 

 این سینوس فضای مشخصی را به خودش اختصاص داده که قاعده اش در طرفین حفره ی بینی، سمت 

 راستش زایگوماتیک است و سطح داخلش توسط غشا پوشیده شده است . 

 شنوایی  مجرای هوایی میبینیم که مجرای 2در عقب ناحیه نیزوفارینکس است و در جدار طرفی آن 

 داخلی است  . این مجرا گوش میانی را به حلق بینی متصل میکند  و در قاعده ی پتروس است . 

عبور میکند و از 00-01-9دیده می شودکه از قسمت میانی عصب   در این مقطع  

 قسمت قدامی آن ورید جاگوالرعبور میکند . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 





 تصاویر مربوط  به آناتومی طولی  این بخش 

 



 

 

 



 



 

 



 

 



 

 


