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مقدمه ی ناشر

در  طی چندین سال تدریس و تحصیل، دریافته ایم که درس آناتومی یکی از پایه ای ترین و کاربردی ترین 
دروس علوم پزشکی است و خوب آموختن این درس در یادگیری سایر  علوم پزشکی،  که با جسم و بدن 

انسان ارتباط دارد، تأثیر بسزایی خواهد داشت.
است، مجموعه ای  رشته  این  آموخته  دانش  که خود  گلچینی  احسان  دکتر  آقای  روان  و  قلم شیوا 
را پدید آورده که نه تنها مورداستفاده دانشجویان گروه پزشکی در طی دوران تحصیل دانشجویی 
می باشد بلکه داوطلبان آزمون های تحصیالت تکمیلی )کارشناسی ارشد و دکتری(، آزمون جامع علوم 
پایه و آزمون لیسانس به پزشکی را برای پشت سر گذاشتن سّد آزمون به بهترین نحو ممکن حمایت 
می نمایند. امیدواریم این مجموعه مفید موردقبول اساتید، دانشجویان و داوطلبان آزمون های علوم 

پزشکی واقع شود.

مدیریت موسسه علمی انتشاراتی سنا
دکتر هادی طغیانی - دکتر منیره ملکی



مقدمه ی مؤلف

بی شک آناتومی یکی از مهمترین و دشوارترین دروس علوم پایه محسوب می شود. به دلیل وسعت زیاد 
مطالب آناتومی، دانشجویان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد علوم تشریح و همینطور آزمون 
لیسانس به پزشکی، همیشه از نبود یک منبع جامع و کامل جهت مطالعه و مرور مطالب مهم آناتومی 
رنج می برند. کتاب پیش رو که نتیجه ی ساعت ها گردآوری و تدوین مطالب مهم مورد نیاز برای این 
عزیزان است، در وهله اول منبعی مفید جهت رسیدن به فهم صحیح و درست از آناتومی و در وهله دوم، 
منبعی جهت مطالعه مطالب مورد نیاز جهت آزمون کارشناسی ارشد و همینطور لیسانس به پزشکی 
می باشد. یکی دیگر از ویژگی های این کتاب، استفاده از تصاویر متعدد جهت درک بهتر مفاهیم است؛ 
جهت پرهیز از باال رفتن حجم کتاب، از آوردن تصاویر اضافی خودداری نمودم و توصیه می شود تا در 
صورت تمایل به مطالعه بیشتر، به تصاویر موجود در اطلس های آناتومی )مثل اطلس نتر و اطلس 

زوبوتا( مراجعه نمایید. 
در انتها جا دارد از حمایت جناب آقای دکتر طغیانی و سایر عزیزان نشر سنا، کمال تشکر و قدردانی را 

داشته باشم.
امید است خوانندگان گرامی با مطالعه این کتاب، در آزمون های پیش رو موفق باشند.

احسان گلچینی
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)Back( 1پشت



مؤسسه علمی انتشاراتی 2 صفر تا صد آناتومی

)Vertebral column( ستون مهره ها
H.تعداد مهره ها در فرد بالغ، 33 عدد است
H ،سـینه ای گردنـی،  انحنـای   4 دارای  فقـرات  سـتون 

کمـری و خاجـی اسـت. انحنای سـینه ای و خاجـی، اولیه 
هسـتند )یعنـی در بدو تولد وجـود دارنـد( و انحنای گردنی 
و کمـری، ثانویـه هسـتند )یعنـی به طور اکتسـابی تشـکیل 

می شـوند( )شـکل 1-1(.

شکل 1-1: ستون فقرات در نماهای مختلف

H انـدازه مهره هـا از اولیـن مهـره گردنـی تـا آخریـن مهـره
کمـری، افزایـش می یابـد. انـدازه مهره هـا از اولیـن مهـره 

خاجـی تـا آخریـن مهـره دنبالچـه ای، کاهـش می یابـد.
H:ویژگی های عمومی هر مهره

  )Body( جسم
پایـه )Pedicle( و 2 تیغـه    قـوس مهـره ای کـه از 2 

اسـت. شـده  تشـکیل   )Lamina(
سوراخ مهره ای که نخاع از آن عبور می نماید.  
  )Spinous process( زائده خاری
  )Transverse process( یک جفت زائده عرضی
یک جفت زائده مفصلی فوقانی  
یک جفت زائده مفصلی تحتانی  

H:مهره های گردنی
هفت عدد هستند )C7-C1( )شکل 2-1(.  
و    اولیـن  )به جـز  شـاخه   2 خـاری  زوائـد  داشـتن 

گردنـی( مهـره  هفتمیـن 
وجود سـوراخ عرضی )Foramen transverarium( در   

عرضی زوائد 
بـه رأس زائـده خاری مهـره C7، برجسـتگی مهره ای   

)Vertebral prominence( گوینـد.
مهـره اطلـس )C1(: ویژگی هـای اصلـی ایـن مهـره   

عبارتنـد از )شـکل 3-1(:

شکل 1-2: نمونه از مهره های تیپیک گردنی
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�فاقد تنه است.
� )Lateral mass( طرفـی  توده هـای  دارای 

اسـت. سـطح فوقانـی هـر تـوده طرفـی، بـا کندیـل 
)مفصـل  می شـود  مفصـل  سـری  پـس  اسـتخوان 
اطلنتواکسـیپیتال(. سـطح تحتانـی هر تـوده طرفی 
 Atlantoaxial مفصل شـده و مفصل C2 با مهره

می دهـد. تشـکیل  را 
�قـوس قدامـی )Anterior arch(: سـطح خلفـی 

آن بـا زائـده دندانـه ای )Dens( مهـره C2 مفصـل 
می گـردد.

�قـوس خلفـی )Posterior arch(: سـطح فوقانـی 

مهـره ای  شـریان  عبـور  بـرای  شـیاری  دارای  آن 
اسـت. )ورتبـرال( 

کسـیس )C2(: ویژگی هـای اصلـی این مهره    مهـره آ
از: عبارتند 

�)Dens( زائده دندانه ای
لبـه فوقانی تنـه مهره هـای گردنـی دارای زائده ای به   

نام زائـده قالبی )Uncinate process( اسـت. اتصال 
ایـن زائـده بـا سـطح تحتانـی مهـره باالیـی، مفصـل 

زیگاپوفیزیـال را تشـکیل می دهـد.
H مهره هـای سـینه ای )شـکل 1-4(: دوازده عدد هسـتند

.)T12-T1(

شکل 1-3: مهره اطلس و آکسیس

شکل 1-4: مهره تیپیک سینه ای
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تنه قلبی شکل  
زائده خاری بلند و نوک تیز  
شکل کانال مهره ای: گرد  
وجـود سـطوح مفصلـی بـر روی طرفیـن جسـم مهره   

و زوائـد عرضی
نحـوه مفصـل شـدن همه مهره هـا با دنده ها یکسـان   

نیست:
�اول  دنـده  بـا  اول  مهـره  فوقانـی  مفصلـی  سـطح 

کامـل اسـت و درنتیجه دنـده اول فقط بـا مهره اول 
توراسـیک مفصـل شـده و بـا مهـره هفتـم گردنـی 

نمی شـود. مفصـل 
�متشـابها، مهـره T10 و اغلـب T9 فقط بـا دنده هم 

شـماره خـود مفصل شـده و سـطح مفصلـی تحتانی 
ندارد.

�مهـره T11, T12 فقط با سـر دنده هم شـماره خود 
مفصـل می شـوند. سـطح مفصلـی در زائـده عرضی 
خـود ندارنـد و یک سـطح مفصلی کامـل در طرفین 

جسـم مهره ای دیده می شـود.

H:مهره های کمری
پنج عدد هستند )L5-L1( )شکل 5-1(.  

شکل 1-5: مهره تیپیک کمری

اندازه بزرگ  
چهارگوش بودن زوائد خاری  
مهـره L5: دارای زوائـد عرضـی بـزرگ و مخروطـی   

شـکل اسـت کـه بـه ربـاط ایلیولومبـار متصـل می گـردد.
H:)6-1 مهره های خاجی )شکل

شکل 1-6: ساکروم و کوکسیکس

پنـج عدد هسـتند )S5-S1(. این مهره هـا به یکدیگر   
متصـل شـده و یـک اسـتخوان مثلثـی واحـد بـه نـام 

اسـتخوان خاجـی )سـاکروم( را تشـکیل می دهنـد.
جفـت     4 سـاکروم،  خلفـی  و  قدامـی  هـر سـطح  در 

دارد. وجـود  سـوراخ 
این اسـتخوان در سـطوح طرفی خود دارای سـطحی   

بـه نـام Auricular surface اسـت کـه بـا اسـتخوان 
لگـن مفصـل می گـردد.

لبه قدامی مهره S1، پرومونتوری نام دارد.  

H:مهره های دنبالچه ای
چهـار یـا پنـج عدد بـوده کـه بـه یکدیگر متصل شـده   

و اسـتخوان واحـدی بـه نـام اسـتخوان دنبالچـه ای یا 
کوکسـیجیال )Coccygeal( را تشـکیل می دهـد.

)Intervertebral foramen( سوراخ بین مهره ای
محـل عبـور اعصـاب نخاعی و عروق خونرسـان بـه نخاع 
اسـت. محـدوده سـوراخ بیـن مهـره ای عبارتنـد از )شـکل 

:)7-1
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شکل 1-7: سوراخ های بین مهره ای در ناحیه کمری

تنـه مهره هـای    و  مهـره ای  بیـن  دیسـک  قـدام:  در 
مجـاور

در خلـف: مفصـل زیگاپوفیزیـال )مفصلـی کـه بیـن   
زوائـد مفصلـی مهره هـای مجـاور ایجـاد می شـود(

در پایین: بریدگی مهره ای فوقانی مهره تحتانی  
Hدر باال: بریدگی مهره ای تحتانی مهره فوقانی

مفاصل

دیسک های بین مهره ای )شکل 8-1(
هـر دیسـک بیـن مهـره ای کـه در بیـن تنـه مهره هـا قـرار 

دارد، دارای 2 بخـش اسـت:
الیه هـای     :)Anulus fibrosis( فیبـروزی  حلقـه 

دارنـد. قـرار  دیسـک  محیـط  در  کـه  هسـتند  فیبـروزی 

ژالتینـی     :)Nucleous polposus( مرکـزی  هسـته 
اسـت و در مرکـز دیسـک قـرار دارد.

شکل 1-8: دیسک بین مهره ای

)Zygapophysial( مفاصل زیگاپوفیزیال
مفاصلـی هسـتند که بین زوائـد مفصلی مهره هـای مجاور 

ایجـاد می گردند.
Uncovertebral مفاصل

لبـه فوقانـی تنـه مهره هـای گردنـی دارای زائـده ای به نام 
زائـده قالبـی )Uncinate process( اسـت. اتصـال این 
زائده با سـطح تحتانـی مهره باالیی، مفصـل زیگاپوفیزیال 
را تشـکیل می دهـد. توجـه کنیـد که ایـن مفاصـل فقط در 

مهره هـای گردنـی وجـود دارند.

رباط ها

H Anterior Longitudinal( قدامـی  طولـی  ربـاط 
ligament(: در تمام طولش به سـطح قدامی جسـم مهره ها 

)شـکل 9-1(. اسـت  مهره هـا چسـبیده  بیـن  دیسـک  و 
H Posterior Longitudinal( خلفـی  طولـی  ربـاط 

جسـم  خلفـی  سـطح  بـه  طولـش  تمـام  در   :)ligament

شکل 1-9: برخی از رباط های ستون فقرات
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مهره هـا و دیسـک بیـن مهره هـا چسـبیده اسـت. در واقع، 
ایـن ربـاط در کانـال مهـره ای و در مجـاورت نخـاع قـرار 
دارد. بخـش فوقانـی آنکـه در بـاال، مهـره دوم گردنی را به 
بخـش داخـل جمجمـه ای کـف جمجمه متصـل می کند، 

غشـای تکتوریـال )Tectorial membrane( نـام دارد.
H زائـده دنـس ربـاط رأسـی )Apical ligament(: رأس 

مهـره C2 را بـه اطلـس متصـل می نماید )شـکل 10-1(.

H را به C2 طرفیـن زائـده دنـس :)Alar( رباط هـای بالـی
اطلـس متصـل می نمایند.

H ربـاط عرضی اطلـس: زائده دنس را در مجاورت سـطح
خلفـی قـوس قدامی اطلس، نگـه می دارد.

H المینـای بیـن   :)Ligamentum flavum( زرد  ربـاط 
دارد. قـرار  مجـاور  مهره هـای 

شکل 1-10: رباط های رأسی، بالی و عرضی اطلس

H نـوک زوائـد عرضـی مهره هـا را :Supraspinous ربـاط
بـه یکدیگـر متصـل می کنـد.

H زوائـد عرضـی مهره هـای مجـاور :Interspinous ربـاط
را بـه یکدیگـر متصـل می نمایـد.

عضالت پشت 
)الیـه(  طبقـه   4 در  می تـوان  را  تنـه  پشـتی  عضـالت 

:)11-1 )شـکل  نمـود  تقسـیم بندی 

شکل 1-11: برخی از عضالت پشت



7  لواشلصف    ) تشپ تشپپ

طبقه اول: شـامل عضـالت تراپزیوس و لتیسـموس   
دورسـی )بـه مبحـث عضـالت انـدام فوقانـی مراجعه 

نمایید( اسـت.
مینـور،    رومبوئیـد  عضـالت  شـامل  دوم:  طبقـه 

رومبوئیـد مـاژور و عضلـه باالبرنـده کتـف )بـه مبحث 
اسـت. نماییـد(  مراجعـه  فوقانـی  انـدام  عضـالت 

طبقه سـوم: شـامل عضالت اسـپلنیوس، سـراتوس   
خلفـی- فوقانـی و سـراتوس خلفـی- تحتانـی اسـت 

)شـکل 12-1(.
سـتون    اطـراف  عضـالت  شـامل  چهـارم:  طبقـه 

مهره هاسـت. عضـالت ایـن طبقـه خـود بـه 3 گـروه 
می گـردد: تقسـیم بندی 

�Erector spi- عضـالت شـامل  سـطحی:   الیـه 
ایلیوکوسـتالیس،  شـامل  عضـالت  ایـن   .nae

اسـت. اسـپاینالیس  و  النجیسـیموس 
�الیه میانی: شـامل عضالت ترانسورسواسـپاینالیس 

است.
� Interspinales، عضـالت  شـامل  عمقـی:  الیـه 

.Rotatores و   intertransversari

شکل 1-12: برخی از عضالت پشت

عضالت طبقه سوم پشت

عملکردعصب دهیانتهاابتداعضله
فوقانی  خلفی-  سراتوس 
 Serratus posterior(

)superior

رباط  تحتانی  بخش 
خاری  زائده  پس گردنی، 
و   T3-C7 مهره های 
رباط های سوپرا اسپاینوس

لبه فوقانی دنده های 
در  درست   5 تا   2
زاویه  طرفی  بخش 

دنده ای

شاخ قدامی اعصاب 
بین دنده ای فوقانی

باال بردن دنده های 2 تا 5

سراتوس خلفی- تحتانی 
 Srratus posterior(

)inferior

مهره های  خاری  زوائد 
رباط های  و   L3-T9

سوپرااسپاینوس

لبه تحتانی دنده های 
در  درست   12 تا   9
زاویه  طرفی  بخش 

دنده ای

شاخ قدامی اعصاب 
بین دنده ای تحتانی

پایین کشیدن دنده های 9 
از باال  تا 12 و ممکن است 
در  دنده ها  شدن  کشیده 
دیافراگم  انقباض  هنگام 

جلوگیری کند.



مؤسسه علمی انتشاراتی 8 صفر تا صد آناتومی

)Thoracolumbar fascia( فاشیای توراکولومبار
را  پشـت  عضـالت  از  بخشـی  عمقـی،  فاشـیای  ایـن 
اسـت: الیـه   3 دارای  کمـری،  منطقـه  در  می پوشـاند. 

را    ارکتـور اسـپینه  از عقـب، عضـالت  الیـه خلفـی: 
پوشـش می دهـد. در بخـش داخلـی خـود بـه زائـده 
بـه الیـه  در بخـش خارجـی خـود  و  خـاری مهره هـا 

می گـردد. متصـل  توراکولومبـار  فاشـیای  میانـی 
الیـه میانـی: از عقـب، عضلـه کوآدراتـوس لومبـاروم   

)مربـع کمـری( را پوشـش می دهد. در بخـش داخلی 
خـود بـه زائـده عرضـی مهره هـا و در بخـش خارجـی 
خـود در به الیـه قدامی فاشـیای توراکولومبـار متصل 

می گـردد.
کوآدراتـوس    عضلـه  قدامـی  سـطح  قدامـی:  الیـه 

داخلـی  بخـش  در  می دهـد.  پوشـش  را  لومبـاروم 
خـود بـه زائـده عرضـی مهره هـا و در بخـش خارجـی 
خـود در بـه الیه میانـی فاشـیای توراکولومبـار متصل 
می گـردد. ایـن الیـه نهایتـًا در امتداد فاشـیای عرضی 

قـرار می گیـرد. شـکم 

)Suboccipital triangle( مثلث ساب ُاکسیپیتال
دارد.  قـرار  گـردن  خلفـی  سـطح  عمـق  در  مثلـث  ایـن 
عضـالت زیـر، مرزهای مثلث ساب ُاکسـیپیتال را تشـکیل 

:)13-1 )شـکل  می دهنـد 

شکل 1-13: مثلث ساب ُاکسیپیتال

�لبه داخلی: عضله رکتوس کپیتیس خلفی ماژور
�لبه خارجی: عضله ُابلیک کپیتیس فوقانی
�لبه تحتانی: عضله ُابلیک کپیتیس تحتانی

محتویات مثلث ساب ُاکسیپیتال:
�C1 شاخ خلفی
�شریان مهره ای
�ورید مهره ای


