
 ورید های سر و گردن

ثز ای ثزرعی ٍریذّب ّویؾِ اس هحیظ ثِ عوت قلت پیؼ هیزٍین، پظ ثزای ثزرعی ٍریذ ّبی ایي 

 قغوت اس هغش ؽزٍع هیکٌین.

 



 

 وریدها و سینوس های مغزی

در هغش ٍریذ ّب هتغع ؽذُ اًذ ٍ عیٌَط ّب را تؾکیل دادُ اًذ )عیٌَط: حفزُ ی کؾیذُ ؽذُ 

expanded area in a canal or tube.) 

 

 



 

: در هزس فَقبًی داط هغشی ٍ دریبفت کٌٌذُ ی ٍریذ ّبی هغشی عیٌَط عبجیتبل فَقبًی .1

 .CSFفَقبًی، دیپلَییک ٍ خزٍجی ٍ ّن ایي عَر 

عیٌَط عبجیتبل تحتبًی: در هزس تحتبًی داط هغشی ٍ دریبفت کٌٌذُ ی تعذادی اس ٍریذّب ی  .2

 هغشی ٍ ٍریذ ّبیی اس خَد داط هغشی.

ی دریبفت کٌٌذُ ی ٍریذ تٌتَریَم عزثل در هزس اتصبل داط هغشی ٍ :straightعیٌَط راعت  .3

 هغشی فَقبًی، ٍریذ هغشی خلفی ٍ ٍریذ ثشرگ هغشی، عیٌَط عبجیتبل تحتبًی ٍ...

 .int: فضبی هتغع ؽذُ ای در  (confluence of sinuses)ارتجبط ثیي عیٌَط ّب  .4

occipital protuberance ٌٌذُ ی عیٌَط ّبی عبجیتبل فَقبًی ٍ دریبفت کstraight  ٍ

 عیٌَط ّبی اکغیپیتبل ٍ دریبفت کٌٌذُ ی عیٌَط پتزٍسال فَقبًی ٍ ... اعت.



: ثِ صَرت افقی در اهتذاد (transverse sinuses)عیٌَط ّبی عزضی راعت ٍ چپ  .5

 اتصبالت خلفی ٍ خبرجی تٌتَریَم عزثلی. 

عیٌَط ّب، ٍریذ ّبی جبگَالر داخلی ٍجَد دارًذ ٍ عیٌَط ّبی عیگوَئیذ: در اهتذاد ایي  .6

 دریبفت کٌٌذُ ی عیٌَط ّبی عزضی ّغتٌذ.

در عزفیي ثبدی اعفٌَئیذ ٍ دریبفت کٌٌذُ ی ٍریذ ّبی  :(cavernous.s)عیٌَط کبٍرًَط  .7

ٍ عیٌَط ّبی ؽجکِ ی تزیگَئیذ   (emissary)افتبلویک، هغشی، ٍریذ ّبی خزٍجی

 اعفٌَپزیتبل.

: اس عال تَرعیکب هیگذرد ٍ اتصبل دٌّذُ ی  (intercavernous.s)کبٍرًَطعیٌَط ایٌتز  .8

 عیٌَط ّبی کبٍرًَط اعت.

عیٌَط اعفٌَپزیتبل)یک جفت ّغتٌذ( : اس سیز ثبل کَچک اعفٌَئیذ هیگذرد ٍ دریبفت کٌٌذُ  .9

 ی ٍریذ ّبی دیپلَئیک ٍ هٌٌضیبل اعت.

عیٌَط پتزٍسال فَقبًی )یک جفت( : در لجِ ی فَقبًی ًبحیِ ی پتزٍط اعتخَاى توپَرال ٍ   .11

 ٍریذ ّبی هغشی ٍ هخچِ ای. عیٌَط کبٍرًَط ٍ دریبفت کٌٌذُ ی

در درس ثیي پتزٍط توپَرال ٍ اعتخَاى اکغی پیتبل )درس عیٌَط پتزٍسال تحتبًی )یک جفت(:   .11

inf.petrosal sinusٍ ِریذ جبگَالر داخلی ختن هیؾَد ٍ دریبفت کٌٌذُ ی ( ٍجَد دارد ٍ ث

 عیٌَط کبٍرًَط ٍ ٍریذ ّبی هخچِ ٍ ٍریذّبی گَػ داخلی ٍ عبقِ ی هغش اعت.

یعٌی در خلف عال تَرعیکب. عیٌَط ّبی پتزٍسال  (clivus)عیٌَط ثبعیالر: کِ در کلیٍَط   .12

 عت.تحتبًی را ثِ یکذیگز هتصل ٍ ثب ؽجکِ ی ٍریذی هْزُ ای در ارتجبط ا

 

 

 

 



 ورید های صورت

 

 

: کِ اصلی تزیي ٍریذ صَرت اعت ٍ ٍریذ ّبی عَپزا اٍرثیتبل ٍ ٍریذ  (facial.v)ٍریذ صَرت  .1

ّبی دیگز ثِ ّن هیپیًَذًذ ٍ ٍریذ اًگَالر را تؾکیل ٍ در اهتذاد ایي ٍریذ، ٍریذ صَرتی عبختِ 

َالر گذؽتِ ٍ ثِ ایٌتزًبل هیؾَد ٍ در حذ ساٍیِ ی هٌذیجل، ایي ٍریذ اس عغح غذُ ی عبثوٌذیج

جبگَالر ٍیي ختن هیؾَد ٍ در راُ ؽبخِ ّبیی اس پلک، گًَِ، چبًِ، لت ّب ٍ ثیٌی خبرجی 

  دریبفت هیکٌذ.

 



 ٍریذ صَرتی ارتجبعبتی ثب ٍریذ ّب ٍؽجکِ ّبی ٍریذی عوقی تز صَرت هثل:

 در قغوت هیبًی چؾن ثب ٍریذ افتبلویک ارتجبط دارد. .1

 ایٌفزا اٍرثیتبل ارتجبط دارد کِ ٍارد عَراخ ایٌفزا اٍرثیتبل هیؾَد. در قغوت گًَِ، ثب ٍریذ .2

صَرت هیپیًَذد ٍ ٍارد ؽجکِ ی ثِ ٍریذ عوقی  ،3در ًبحیِ ی دًذاى ّبی اعیبی ثشرک  .3

 تزیگَییذ هیؾَد.

ًکتِ: ّوِ ی ؽبخِ ّبی ٍریذ ّبی صَرتی تَعظ ٍریذ ّبی خزٍجی ثِ عیٌَط کبٍرًَط 

در ٍاقع ٍریذ ّبی خزٍجی، ٍریذ ّبی خبرج جوجِ را ثِ ٍریذ ّبی داخل جوجِ ارتجبط دارًذ.) 

 داخل جوجِ ارتجبط هیذٌّذ.(

 

 

تب لجِ ی تحتبًی  EAMتوپَرال تخلیِ هیؾَد، اس جلَی ٍریذ عزضی صَرت کِ ثِ ٍریذ عغحی  .2

 چؾن کؾیذُ ؽذُ اعت.

 

 ٍریذ ّبی ًبحیِ ی چؾن: .3



 

 

 ؽجکِ ی تزیگَییذ:  .4

 هبکغیالری ثِ ٍریذ رتزٍهٌذیجَالر هیپیًَذد.اس خلف تَعظ ٍریذ کَچک 

 اس قذام تَعظ ٍریذ عوقی صَرت ثِ ٍریذ صَرتی هیپیًَذد.

ًکتِ: ؽجکِ ی تزیگَییذ ّن در اخز ثب عیٌَط کبٍرًَط در ارتجبط اعت کِ تَعظ ٍریذ ّبی خزٍجی 

  هیؾًَذ.ایي ارتجبط ثزقزار هیؾَد ٍ ایي ٍریذ ّبی خزٍجی ثیؾتز اس عَراخ اٍٍال ٍارد جوجِ 



 

 

 

 ورید های گردن

.ٍریذ ّبی خبرجی گزدى1  

 ؽبهل: 

( ٍریذ جبگَالر خبرجی-  

( ٍریذ جبگَالر قذاهی-  

 ًکتِ: تخلیِ عغحی ًبحیِ ی گزدى ثَعیلِ ی ایي دٍ ٍریذ اًجبم هیؾَد.



 
( ٍریذ جبگَالر خبرجی اس ثِ ّن پیَعتي ٍریذ اٍریکَالر خلفی ٍ ٍریذ رتزٍهٌذیجَالر عبختِ -

.هیؾَد  

 ٍریذ اٍریکَالر خلفی هغئَل درًبص اعکبلپ هَجَد در خلف ٍ ثبالی گَػ اعت.

ٍریذ رتزٍهٌذیجَالر اس ثِ ّن پیَعتي ٍریذ توپَرال عغحی ٍ ٍریذ هبکغیالری در هیبى غذُ 

ی پبرٍتیذ عبختِ هیؾَد ٍ تب ساٍیِ ی هٌذیجل ًشٍل کزدُ ٍ در اًجب ثِ دٍ ؽبخِ ی قذاهی 

 ٍ خلفی تقغین هیؾَد.



ؽبخِ ی خلفی ثِ ٍریذ اٍریکَالر خلفی هیپیًَذد ٍ ٍریذ جبگَالر خبرجی را تؾکیل ( -

 هیذّذ.  

را   (commom facial.v)( ؽبخِ ی قذاهی ثِ ٍریذ صَرت هیپًَذد ٍ ثب ّن ٍریذ هؾتزک صَرت -

 تؾکیل هیذّذ کِ در اخز ایي ٍریذ ثِ ٍریذ جبگَالر داخلی تخلیِ هیؾَد.

ثِ صَرت اریت ًغجت ثِ ایي عضلِ پبییي هیبیذ ٍ  SCMعغح عضلِ ی  ٍریذ جبگَالر خبرجی در

ثِ ٍریذ  INVESTINGثب ٍارد ؽذى ثِ فبعیبی  SCMدرعت در خلف کالٍیکل ٍ خلف اًتْبی عضلِ ی 

 عبثکالٍیي ٍارد هیؾَد.

 POST.JUGULAR.V  ٍTRANSVERSE ًکتِ: در عَل راُ ٍریذ جبگَالر خبرجی ٍریذّبیی هثل

CERVIAL.V یذ عزضی گزدى( ٍ ٍریذ ّبی عَپزا اعکبپَالر ثِ اى هیپیًَذًذ. )ٍریذ خلفی گزدى )ٍر

 ٍظیفِ ی درًبص عغح خلفی گزدى را ة عْذُ دارد.(

 

( ٍریذ جبگَالر قذاهی: در افزاد هتفبٍت اعت ٍ هغئَل درًبص عغح قذاهی گزدى اعت ٍ در دٍ عزف -

ّبیَئیذ ثِ یکذیگز هیپیًَذًذ ٍ تب عغح تحتبًی خظ هیبًی گزدى اهتذاد دارد ٍ در ثبالی اعتخَاى 

گزدى پبییي هیبیٌذ ٍ درعت در ثبالی عَپزا اعتزًبل ًبچ تَعظ قَط ٍریذی جبگَالر ثِ ّن هیپیًَذًذ 

 ٍ در اخز ثب عَراخ کزدى فبعیب یِ ٍریذ عبثکالٍیي تخلیِ هیؾَد.

 

 . ٍریذ جبگَالر داخلی:2



 

 

عیٌَط عیگوَئیذ ثَجَد هیبیذ در راُ عیٌَط پتزٍسال تحتبًی ًیش ثِ ٍریذ ایٌتزًبل جبگَالر اس اهتذاد 

اًْب هیپیًَذد. ٍریذ جبگَالر تحتبًی هغئَل درًبص جوجِ، هغش، عغح صَرت ٍ ثعضی اس ًَاحی گزدى 

ٍ در غالف  اس جوجِ خبرج هیؾَد 9ٍ11ٍ11اعت. ٍریذ جبگَالر اس عَراخ جبگَالر ثِ ّوزاُ سٍج ّبی 

ایٌتزًبل جبگَالر در خلف اًتْبی اعتزًبل کالٍیکلْب ثِ ٍ ّز دٍ ٍریذ  دى ًشٍل هیکٌذکبرٍتیذ در عَل گز

یکذیگز هیپیًَذًذ ٍ پبییي تز ثِ ّوزاُ ٍریذ عبثکالٍیي، ٍریذ ثزاکیَعفبلیک را تؾکیل هیذٌّذ. ٍ در 

 را تؾکیل هیذٌّذ.  SVCاخز ّن ٍریذ ّبی ثزاکیَعفبلیک چپ ٍ راعت ثِ یکذیگز هیپیًَذًذ ٍ 



سثبًی، حلق، تیزٍئیذی هیبًی ٍ فَقبًی ّن ثِ ٍریذ ایٌتزًبل کتِ: ٍریذ ّبی صَرتی،اکغیپیتبل، ً

  جبگَالر هیپیًَذًذ.

 

 

 



 


