
 ؿشیاى ّای ػشٍ گشدى

ٍ   int . carotidچپ ٍ ساػت ٍ ؿاخِ ّای آى یعٌی   common carotidؿشیاى ّای 

ex.carotid   ٍظیفِ خَى سػاًی تِ  تخؾ اعظن ًَاحی ػشٍ گشدى سا تش عْذُ داسًذ .  هٌـاء

شک ساػت اص هتفاٍت اػت . ؿشیاى کاسٍتیذ هـتؿشیاى ّای کاسٍتیذ ساػت ٍ چپ دس ّش عشف 

ؿشیاى تشاکیَػفالیک دس پـت هفصل اػتشًَکالٍیکَالس ساػت خذا هی ؿَد . ٍلی  ؿشیاى کاسٍتیذ 

ٍ دس قفؼِ ػیٌِ  تاال هی آیذ تا  تِ پـت هـتشک چپ هؼتقیوا اص قَع آئَست خذا هی ؿَد . 

 هفصل اػتشًَکالٍیکَالس چپ تشػذ . 

 

ػاتکالٍیي چپ  ، کاسٍتیذ هـتشک چپ ٍ تٌِ  ًکتِ : اص قَع آئَست اص چپ تِ ساػت ؿشیاى ّای

تشاکیَػفالیک ، ؿشیاى )تٌِ ی( ؿشیاى تشاکیَػفالیک خذا هی گشدد  کِ کوی تاالتش اص ؿشیاى 

 کاسٍتیذ هـتشک ساػت ٍ ػاتکالٍیي ساػت خذا هی ؿَد . 

 

ساػت ٍچپ دس ّش عشف گشدى دس داخل غالف کاسٍتیذ تِ ػوت    common carotidؿشیاى ّای 

تِ  دٍ  C3 and C4))دس حذٍد هْشُ ّای  تاال حشکت هی کٌٌذ . دس  کٌاس فَقاًی  غضشٍف تیشٍئیذ

ؿاخِ  کاسٍتیذ داخلی ٍ کاسٍتیذ خاسخی تقؼین هی ؿًَذ . ًثض ؿشیاى کاسٍتیذ دس ایي هحل قاتل 



اسٍتیذ تِ دٍ ؿاخِ تقؼین هی ؿَد  ػیٌَع کاسٍتیذ ٍ خؼن لوغ اػت .  دس هحلی کِ ؿشیاى ک

 سٍتیذ ٍخَد داسًذ .اک

 

 

 

 ( carotid sinusػیٌَع کاسٍتیذ )

ػیٌَع  کاسٍتیذ  دسٍاقع اتؼاعی اػت کِ دس اًتْای ؿشیاى کاسٍتیذ هـتشک ٍ اتتذای ؿشیاى 

 کاسٍتیذ داخلی قشاس داسد  ٍ ًؼثت تِ تغییشات فـاس خَى حؼاع اػت . 

 ( carotid bodyخؼن کاسٍتیذ )



ى کاسٍتیذ هـتشک  خؼن کَچک ٍتیضی تِ سًگ  قَُْ ای هایل تِ س هحل دٍ ؿاخِ ؿذى ؿشیاد

قشهض ٍخَد داسد کِ  ػلَل ّای  خؼن کاسٍتیذ داسای گیشًذُ ّایی اػت کِ  ًؼثت تِ  تشکیثات 

 ؿیویایی خَى ، ًقصاى اکؼیظى ٍ افضایؾ گاص کشتٌیک حؼاع اػت . 

 

 ؿشیاى کاسٍتیذ خاسخی 

ایي ؿشیاى دس ًضدیکی کٌاس فَقاًی غضشٍف تیشٍئیذ  اص ؿشیاى کاسٍتیذ هـتشک خذا هی ؿَد . دس 

هثلث کاسٍتیذ تِ ػوت تاال عی هؼیش کشدُ ٍ ٌّگام خشٍج اص ایي هثلث اص ػغح داخلی تغي 

ُ هاػتَئیذ  ٍ صاٍیِ خلفی عضلِ دیگاػتشیک  ٍ عضلِ اػتیلَّایَئیذ گزؿتِ ٍ تا عثَس اص تیي صائذ

 maxillaryهٌذیثل ٍاسد غذُ پاسٍتیذ هی ؿَد ٍ ػشاًدام دس عقة اػتخَاى هٌذیثل  تِ دٍؿاخِ 

artry   ٍSuperficial temporal artry   . تقؼین هی ؿَد 



 

 

ٍ ؿاخِ ؿاخِ خلفی ٍ د 3ؿاخِ قذاهی ،  3.   ؿشیاى کاسٍتیذ  خاسخی داسای ّـت  ؿاخِ اػت

 :عثاست اًذ اص ّوِ ی ایي ؿاخِ ّا اًتْایی  کِ

 ؿاخِ ی قذاهی( 3)ؿشیاى صَستی. 3 ؿشیاى صتاًی  .2  ؿشیاى تیشٍئیذ فَقاًی.1

 ؿاخِ ی خلفی( 3)خلفی  یؿشیاى گَؿ .6ؿشیاى اکؼی پیتال .5ؿشیاى حلقی صعَدی   .4

 ؿاخِ ی اًتْایی( 2) . ؿشیاى توپَسال ػغحی8  ؿشیاى هاگضیالسی  .7 



 

 ؿاخِ اٍل دس هثلث کاسٍتیذ اص ؿشیاى خذا هی ؿَد .  5*

 

 



 

 

 

 

 

  superior thyroid artry ؿشیاى تیشٍئیذ فَقاًی 



دس پاییي ؿاخ تضسگ اػتخَاى ّایَئیذ اص ًوای قذاهی ؿشیاى ًضدیک تِ هثذا اى خذا هی ؿَد ٍ دس  

عوق عضالت ایٌفشا ّایَئیذ تِ ػوت پاییي ٍ خلَ عی هؼیش کشدُ ٍ ػشاًدام ٍاسد قؼوت 

 فَقاًی غذُ تیشٍئیذ هی گشدد  . 

 هْوتشیي ؿاخِ ّای ایي ؿشیاى عثاست اًذ اص : 

1 .superior laryngeal artery infra hyoid branch .2   )کداػت؟؟؟( 

 

  ascending pharyngeal artery ؿشیلي حلقی صعَدی  

هی ؿَد . ایي ؿاخِ اص تیي ؿشیاى ؿاخِ ای اػت کِ اص ًوای خلفی ؿشیاى کاسٍتیذ  خاسخی خذا  

 تاال آهذُ تا ایي کِ تِ قاعذُ خودوِ هی سػذ . ،کاسٍتیذ داخلی ٍ دیَاسُ عشفی حلق

 ؿاخِ ّای ایي ؿشیاى عثاست اًذ اص : 

 ؿاخِ ّای حلقی ، ؿاخِ پاالتیي ، ؿاخِ تیوپاًیک تحتاًی  ٍؿاخِ هٌٌظیال 

 

  lingual arteryؿشیاى صتاًی  

دس خلَی ؿاخ  ایي ؿشیاى اص ًوای قذاهی ؿشیاى کاسٍتیذ  خاسخی  ٍدس تاالی ؿشیاى تیشٍئیذ فَقاًی  

ایي ؿشیاى اص عوق تغي خلفی دایگاػتشیک ٍ گ اػتخَاى ّایَئیذ خاسج هی گشدد . ستض

دس ػغح تحتاًی عثَس اص عوق عضلِ ّیَگلَع، اػتیلَّایَئیذ  تِ ػوت خلَ ٍ تاال  هی ایذ ٍ تا 

 اػت . صتاى تِ خلَ سفتِ ٍصتاى سا هـشٍب هی کٌذ . هْن تشیي ؿاخِ ایي ؿشیاى  ؿشیاى صیش صتاًی 

 



 

 

  facial artery    ؿشیاى صَستی 

 ٍ تا عثَس اص عوقای قذاهی ؿشیاى کاسٍتیذ خاسخی  خذا هی  گشدد اص تاالی ؿشیاى  صتاًی ٍ اص ًو

غذُ  خلفهی ؿَد  ٍاص لَّایَئیذ  ٍاسد هثلث دیگاػتشیک تغي خلفی عضلِ دایگاػتشیک ٍ اػتی

َست کٌاسُ تحتاًی هٌذیثل  ٍاسد ص عثَس اصتِ ػوت خلَ آهذُ ٍ تا ٍ دس کٌاس ایي غذُ ػاتوٌذیثَالس 

 هی ؿَد .

ًیض   buccinators muscleدس صَست تا عثَس اص خلَی عضلِ هؼتش  اص سٍی عضلِ تَکؼیٌیتَس  

تِ  orbital cavityعثَس هی کٌذ ٍ تِ ػوت تاال ٍ ٍ داخلی صَست سفتِ  ٍدس حذ صاٍیِ داخلی 

 هیـَد.تثذیل  angularؿشیاى 

 ؿاخِ صَستی ٍ گشدًی داسد .  صَستی ؿشیاى



 ؿاخِ ّای گشدًی عثاست اًذ اص : 

1. ascending palatine  2.  tonsilar branch  3.  glandular branches 4.  
submental  branch 

 ؿاخِ ّای صَستی عثاست اًذ اص : 

1  superior labial   ٍاسد لة فَقاًی هی ؿَد 

2 inferior labial   . ٍاسد لة تحتاًی هی گشدد 

3 alar branch   . ؿاخِ پشُ ای کِ ٍاسد پشُ تیٌی هی ؿَد 

4 septal branch  ٍاسد قؼوت قذاهی تحتاًی تیٌی هی گشدد  . 

 ؿشیاى اکؼی پیتال : 

اص    ascending pharyngeal artery  اص ػغح خلفی ؿشیاى کاسٍتیذ خاسخی  ٍ تاالتش اص ؿاخِ

ایي ؿشیاى  سا اص ػوت خاسج قغع هی کٌذ . ایي ؿشیاى 12ذا هی ؿَد . عصة صٍج ؿشیاى خایي 

تا عثَس اص ػغح داخلی تغي خلفی عضلِ دیگاػتشیک ٍ اػتیلَّایَئیذ ، خلَی غالف کاسٍتیذ ٍ 

 تِ ػوت عقة سفتِ  ٍ ٍاسد ًاحیِ  اکؼی پیتال هی گشدد .  11ٍ 9عصة 

 

   خلفی: )گَؿی( ؿشیاى اٍسیکَالس

 دسػت تاالی تغي خلفی  سخی ٍ تاالتش اص ؿاخِ اکؼی پیتال،اص ػغح خلفی ؿشیاى کاسٍتیذ خا

عضلِ دیگاػتشیک اص ایي ؿشیاى خذا هی ؿَد .  ایي ؿشیاى اص ها تیي غذُ پاسٍتیذ ٍصائذُ 

اػتیلَئیذ تِ ػوت عقة سفتِ ٍ دس ًاٍداى تیي صائذُ هاػتَئیذ ٍ هدشای گَؽ خاسخی قشاس هی 

اص ؿاخِ ّای  اٍسیکَالس خلفی  ؿشیاى اػتیلَهاػتَئیذ اػت کِ اص ػَساخ  گیشد . یکی

 اػتیلَهاػتَئیذ ٍاس د گَؽ هیاًی هی گشدد . 



 دٍ ؿاخِ اًتْایی ؿشیاى کاسٍتیذ خاسخی ، ؿشیاى توپَسال ػغحی ٍ ؿشیاى هاگضیالسی اػت . *

  superfacial temporal artery ؿشیاى توپَسال ػغحی   

ایي ؿشیاى یکی اص دٍ ؿاخِ اًتْایی ؿشیاى کاسٍتیذ  خاسخی اػت کِ  پغ اص خذا ؿذى اص ایي 

ؿشیاى هتَخِ تاال ٍعقة هی ؿَد ػپغ اص قاعذُ غذُ کاسٍتیذ خاسج ؿذُ ٍ دس عقة هفصل 

temporomandibular   دس خلَی  هدشای گَؽ خاسخی قشاس هی گیشد  ٍتِ ػوت تاال حشکت ٍ

 تِ دٍ ؿاخِ اًتْایی تقؼین هی ؿَد .  zygomatic archتش اص هی کٌذ  ٍ کوی تاال

  maxillary artery ؿشیاى هاگضیالسی     

ؿشیاى هاگضیالسی  یکی اص دٍ ؿاخِ اًتْایی ؿشیاى کاسٍتیذ خاسخی اػت  کِ دس عقة گشدى هٌذیثل  

پشیتال گزؿتِ  ٍ  اص تیي گشدى هٌذیثل ٍ ستاط اػفٌَ  ٍ ٍ دس ًؼح  غذُ پاسٍتیذ اص آى خذا هی ؿَد

تِ صَست ػغحی یا عوقی  ًؼثت تِ ػش تحتاًی پتشیگَئیذ خاسخی تِ ػوت تاال ٍ خلَ سفتِ ٍتا 

عثَس اص تیي دٍ ػش ایي عضلِ  اص عشیق حفشُ پتشیگَهاگضیالسی ٍاسد حفشُ پتشیگَ پاالتیي هی ؿَد . ٍ 

َپاالتیي تقؼین هی ؿَد پتشیگ .3پتشیگَئیذ  .2هٌذیثَالس . 1تا تَخِ تِ هؼیشؽ تِ ػِ قؼوت  

 . 



 

 

 ؿشیاى کاسٍتیذ داخلی 

ایي ؿشیاى دس ًضدیکی کٌاس فَقاًی غضشٍف تیشٍئیذ اص ؿشیاى کاسٍتیذ هـتشک خذا ؿذُ ٍ دس غالف 

کاسٍتیذ اصپـت  تغي خلفی عضلِ دیگاػتشیک  ٍ عضلِ اػتیلَّایَئیذ  عثَس کشدُ ٍ تذٍى ایي کِ 

قاعذُ خودوِ  تاال هی سٍد ٍ پغ اص عثَس اص کاًال کاسٍتیذ ٍاسد دس گشدى ؿاخِ ای داؿتِ تاؿذ  تا 

قشاس    carotid grooveدس اػفٌَئیذ   bodyعشفیي  ودوِ هی ؿَد ٍ دس داخل خودوِ  دس خ

تِ   clinoidگشفتِ  ٍ اص دسٍى ػیٌَع کاٍسًَع  هی گزسد .  ای ى ؿشیاى دس ػغح هذیال صائذُ 

  ophthalmic artery ، artery anterior cerebralتِ ًام ّای   اصلی   ػِ ؿاخِ اًتْایی

،middle cerebral  artery  . تقؼین هی ؿَد 



 

 قؼوت صیش تقؼین هی ؿَد :  4ؿشیاى کاسٍتیذ داخلی تشاػاع هؼیش حشکتؾ تِ 

: اٍلیي قؼوت ایي ؿشیاى تَدُ ٍ ّیچ گًَِ ؿاخِ ای دس گشدى   cervical partقؼوت گشدًی 

 ًذاسد . 

 : دس کاًال کاسٍتیذ قشاس داسد . هْن تشیي ؿاخِ آى  ؿاخِ   petrous partقؼوت خاسُ ای 

tympanic caroido . اػت کِ اص دسٍى کاًال کاسٍتیذ  ٍاسد حفشُ تیوپاًیک هی ؿَد 

ى ػیٌَع کاٍسًَع قشاس داسد . ٍدس ػوت خاسج تا دسٍ س: د  cavernous part قؼوت غاسی 

ؿاخِ کاٍسًَع تشای ٍ افتالویک هداٍست داسد . هْن تشیي ؿاخِ ّای آى  6،  4، 3اعصاب صٍج 



گاًگلیَى تشی طهیٌال ٍ ػیٌَع کاٍسًَع ، ؿاخِ ّیپَفیضی تشای غذُ ّیپَفیض ٍ ؿاخِ هٌٌظیال 

 تشای هٌٌظحفشُ خودوِ ای قذاهی هی تاؿذ .

:  دس ٍاقع ؿاهل ّواى ػِ ؿاخِ اًتْایی اػت کِ دس تاال تِ      cerebral partقؼوت هغضی 

 آى اؿاسُ ؿذ .

ٍ ؿاخِ ّای آى ًیؼت .   internal carotidؿشیاى ّایی کِ تِ هغض خَى سػاًی هی کٌٌذ تٌْا 

 تلکِ ؿشیاى ّای ٍستثشال ّن دس خَى سػاًی هغض ٍ تـکیل حلقِ ٍیلیغ ًقؾ داسًذ .

یاى ّای ٍستثشال دس ّش دٍ عشف دس هحارات ؿـویي هْشُ گشدًی اص ؿشیاى ػاتکالٍیي خذا ؿذُ ؿش

ٍ اص ػَساخ ّای عشضی هْشُ ّای گشدًی تِ ػوت تاال هی سٍد ٍ اص عشیق ػَساخ هگٌَم ٍاسد  

 خودوِ هی گشدد . 



 

 ؿاخِ ّای ؿشیاى ٍستثشال عثاست اًذ اص : 

 ؿشیاى هخچِ ای پاییٌی عقثی ؿشیاى هٌٌظیال ، ؿشیاًْای ًخاعی ٍ 

  posterior inferior cerebellar artery ؿشیاى هخچِ ای پاییٌی عقثی 

ایي ؿشیاى قثل اص ایي کِ ؿشیاى ّای ٍستثشال تِ یک دیگش تپیًَذد اص ؿشیاى ٍستثشال خذا هی 

 عثَس کشدُ ٍ تِ ػغح صیشیي هخچِ هی سٍد .  11ٍ 11ؿًَذ . ٍ اص  تیي هثذا عصة ّای 



ؿشیاى ّای ٍستثشال تِ یک دیگش هی پیًَذًذ ٍ ؿشیاى   pons   ٍmedulla دس ًضدیکی هشص تیي 

دس ؿیاس   ponsدس ًوای قذاهی  ىسا پذیذ هی آٍسًذ . ایي ؿشیا basilar artery یا قاعذُ ای 

basilar   قشاس هی گیشًذ  ٍ دس کٌاس فَقاًی پل هغضی تِ دٍ ؿاخِ اًتْاییposterior cerebral 

artery  . تقؼین هیـَد 

 

 عثاست اًذ اص :   basilarؿاخِ ّای دیگش ؿشیاى 

1 anterior inferior cerebellar artery  :  اٍلیي ؿاخِ ای اػت کِ اص ؿشیاىbasilar   خذا

 هی ؿَد . 



2 labyrinthine artery   کوی تاالتش اص ؿشیاى پاییٌی خلَیی خودوِ اص تٌِ ؿشیاى :basilar  

 خذا هی ؿَد . 

3 pontine arteries   ایي ؿشیاى ّا دس حذ فاصل تیي ؿشیاى :superior cerebellar   ٍ

labyrinthine   . اص تٌِ  ؿشیاى قاعذُ ای خذا ی ؿًَذ 

4 superior cerebellar artery  اًتْایی ؿشیاى قاعذُ ای یعٌی : کِ قثل اص دٍ ؿاخ ِ

posterior cerebral   . اص ؿشیاى قاعذُ ای خذ اهی ؿَد 

 ّواى عَس کِ گفتِ ؿذ  ؿشیاى کاسٍتیذ داخلی دس خودوِ ػِ ؿاخِ اًتْایی هی دّذ کِ دٍ ؿاخِ  

anterior cerebral artery     ٍmiddle cerebral artery   ُخَى سػاًی تِ هغض سا تش عْذ

 . داسًذ 

 

 :   anterior cerebral veinؿشیاى قذاهی هغض 

 

کیاػوای   ایي ؿشیاى یکی اص ؿاخِ ّای کاسٍتیذ داخلی اػت کِ پغ اص خذا ؿذى اص آى اص تاالی 

تِ  corpus callosumٍاسد ؿیاس عَلی هغض هی گشدد ػپغ دس اهتذاد   optic chiasmتیٌایی 

 ػوت عقة هی سٍد .



 

 anterior communicatingایي ؿشیاى ّا  دس اتتذای هؼیش تِ ٍ ػیلِ ؿشیاى کَچکی تِ ًام  

artery   . تِ یکذیگش  هتصل هی ؿًَذ 

 

 :  middle cerebral  veinؿشیاى هیاًی هغض 

ى هیاًی هغض پغ اص عثَس اص کٌاس ى کاسٍتیذ داخلی قشاس داسد . ؿشیاایي ؿشیاى دس اهتذاد ؿشیا 

قذاهی داخلی ؿیاس لتشال  دس اهتذاد ایي ؿیاس تِ عقة سفتِ ٍتِ ػغح خاسخی ًیوکشُ ّای هغض 

هی سػذ  . خَى سػاًی تخؾ صیادی اص ػغح خاسخی ًیوکشُ ّای هغض تَػظ ایي ؿشیاى صَست هی 

 posterior communicating شیاى ّای کاسٍتیذ داخلی ساػت ٍچپ تَػظّن چٌیي ؿگیشد . 

artery    تِ ؿشیاى خلفی هغض هتصل هی گشدد . 



 

 :    choroidal arteryؿشیاى ّای کَسٍئیذال  

 

Anterior choroidal artery  ِکِ یکی اص ؿاخِ ّای کاسٍتیذ داخلی اػت ٍ ت :coroid 

plexus   . ؿاخ تحتاًی تغي عشفی خَى هی دّذ 

Posterior lateral  choroidal artery   کِ هاًٌذ  : ؿاخِ لتشال  ؿشیاى خلفی هغض اػت

 ؿاخ تحتاًی تغي عشفی خَى هی دّذ .   coroid plexusکَسٍئیذال قذاهی تِ  

Posterior medial choroidal artery  ؿاخِ  هذیال ؿشیاى خلفی هغض اػت :.  

 

 



 

 

 حلقِ ٍیلیغ 

قشاس هی   optic chiasmaاف کیاػوای تیٌایی شحلقِ ای ؿشیاًی اػت کِ دس قاعذُ هغض ٍ  دس اع

 گیشد . 



 

ی خلفی  ، ؿشیاى ّای قذاهی هغض ٍ  ساتظ تیي ی هغض ، ؿشیاى ّای استثاط دٌّذُ ؿشیاى ّای خلف

 تـکیل دٌّذُ حلقِ ٍیلیغ ّؼتٌذ .  قذاهی ( ّای آى ّا )استثاط دٌّذُ



 

 ساػت اػت . کاس حلقِ ٍیلیغ تشقشاسی استثاط تیي ؿشیاى ّای هغضی چپ ٍ


