
 ناحیه گردن : 

) اولین خار قابل لمس در گردن ( ودر جلو حد تحتانی گردن : هر طرف از آکرومیون اسکاپوال تا 

 لبه باالیی کالویکوالر تا آکرومیون اسکاپوال . -  از 

 پایینی مندیبل حرکت می کندحد فوقانی گردن : از مندیبل شروع می شود ، از سمفیز منتی روی بوردر 

بعد روی  برسیم . از زاویه فک خطی رسم می کنیم تا  تا به زاویه 

 خلفی گردن ادامه می دهیم تا به برجستگی پس سری خارجی برسیم .

 

 

 

 



 

 

 

 این مهره مرز بین توراسیک وسرویکال است وخصوصیات هر دو را داراست . مهمترین لند مارک آن 

 دیده می شود  دو شاخه است . در این اسالید دیسک بین مهره ای  نداشتن  

 امتداد تا مهره    عضله تراپزیوس مشاهده می شود . این عضله از  در این 

  پیدا می کند .



 ولیگامان برجستگی پس سری خارجی  – مدیال خط پس گردنی  /مبدا تراپزیوس : 

 لیگامان فوق خاری مهره  هفتم گردن و خار تمام مهره های سینه ای  - پس گردنی 

 بخش تحتانی  –بخش میانی به آکرومیون و لبه خار کتف  –خارجی کالویکل  /انتها : بخش باالیی 

 به قسمت مدیال خار کتف .

 کالویکل را مشاهده  تراپزیوس است . در این  در واقع عریض ترین عضله در مقطع 

 می کنیم . البته به دلیل اینکه کالویکل در خانم ها به طرف پایین شیب دارد نباید انتظار داشت تمام 

 مت هایش را در یک مقطع دید .قس

 در این مقطع عالوه بر کالویکوالر ، زائده آکرومیون اسکاپوال و مفصل آکرومیوکالویکوالر قابل 

 مشاهده است . هم چنین در طرفین مقطع عضله دلتوئید مشاهده میشود .

 ویوسعالوه بر این عضله پکتورالیس ماژور در جلوی کالویکل مشاهده می شود وعضله ساب کال

 از دنده اول به سطح تحتانی کالویکل کشیده می شود .

عضالت پاراورتبرال یا راست نگه دارننده ستون فقرات  مهره  در اطراف 

 مشاهده می شود .

 ضخامت فاسیای سطحی در قدام وخلف برابر نیست به طوری که فاسیا در قدام نازک تر از سطح خلفی

 فاسیای سطحی ضربه گیری است وخود شامل عروق واعصاب وچربی است .است . وظیفه 

 اخلی ران وباسن زیاد ودر جدار قدامی گردن و صورت کم است .ضخامت فاسیای سطحی در جدار د

 هم چنین در محل هایی که تبادل گرمایی نداریم این بافت را نداریم وبا افزایش سن این ضخامت کم تر 

 ی یابد .شده  وچربی اش کاهش م

اگر از فاسیای سطحی قدام گردن به عقب حرکت کنیم اولین عضله ای که می بینیم 

 است . 

 این عضله دارای یک سر استرنال ویک سر کالویکوالر است و در انتها به سطح لترال زائده مستوئید 



 ونیمه لترال خط پس گردنی فوقانی  وصل می شود .

عضله پایین هایوئید قرار دارد  و سوپرا هایوئید گویند آن ها  د که به هایوئید قرار دارعضله باالی  

 که به آنها اینفرا هایوئید گویند .

 استرنو هایوئید واسترنو تیروئید از عضالت اینفرا هایوئید هستند . استرنوهایوئید نسبت به استرنوتیروئید

 سطحی تر است .

عضله پوستی گردن گویند این است که یک سر آن به پوست وسر  علت این که که به عضله 

غم .....( وعصب دهی –شادی  –ترس دیگر به استخوان وصل است ونشان دهنده حالت روحی است 

         است . آنها با شاخه گردنی عصب 

 له است :عض دامی عضله تراپزیوس مثلث خلفی گردن قرار دارد که شامل در کنار ق

 اسکالن قدامی ومیانی  -  باال برنده کتف 

، غالف لوله ای شکلی از جنس فاسیای عمقی گردن وجود  در هر طرف گردن در عمق عضله 

 دارد که از قاعده جمجمه تا قاعده گردن ادامه یابد . محتویات آن شامل ورید ژوگوالر داخلی در سمت 

 ودر ادامه آن شریان کاروتید داخلی در سمت داخل  وشترک م خارج،شریان کاروتید

 عصب واگ که در عقب وبین عناصر فوق قرار دارد ، می باشد .

 

 



 در زیر پالتیسما وروی عضله استرنوکلیدومستوئید قرار می گیرد .  

 در این مقطع نای و غضروف کریکوئید یا انگشتری قابل مشاهده است ودر پشت نای مری مشاهده 

 می شود .

 به بعد حنجره به نای وحلق به مری تبدیل می شود . از 

این مقطع به خوبی قابل مشاهده است ودر اسالید قبل دیده نمی شود شاخ غضروف  آنچه در 

 مفصل می شود . تیروئید است که با کریکوئید

 

 

 

 

 

 

 

 



 نخاعی در این اسالید  قابل مشاهده است . عصب  در این اسالید دیسک بین مهرهای 

 قابل مشاهده است . این عصب یکی از شاخه های تشکیل دهنده شبکه بازویی است . این عصب برای 

ورود به ناحیه گردن ابتدا باید از مثلث خلفی گردن عبور کند . تمام اعصاب 

علت سندروم اسکالن هم فشار این عضالت به  همگی از بین اسکالن قدامی ومیانی عبور می کنند . 

 شبکه بازویی است که  سبب بی حسی یا فلج موقت می گردد .

 –نو تیروئید در قدام عضله تیروئید قابل مشاهده است . فضای حنجره عضله استر در این 

 حفره پری فورمیس در این مقطع دیده می شود . دو غضروف هرمی هم که  –حدود تارهای صوتی 

 روی غضروف کریکوئید قرار دارد در این مقطع دیده می شود . در خلف این ناحیه شکاف حلق ودر 

 ق قرار دارد .خلف آن عضالت تنگ گننده حل

مقطعی که بهتر دیده میشود،سوراخ عرضی است که در داخلش شریان و ورید ورتبرال قرار  در 

 . شروع میشود این سوراخ را داریم ولی شریان ورتبرال را نداریم چون از هم  میگیرد.در 

 

  



 

 

 

 

 

 

 


