
دكتر ظهيري

به نام خالق زيبايي ها 



هفت عدد مي باشد كه محور استخواني گردن را تشكيل مي دهد  مهره هاي گردني.
ديسك هاي بين مهره اي كه . اندازه تنه مهره از مهره اول گردني تا پنجمين كمري افزايش مي يابد

.اند تنه مهره را از يكديگر ، جدا مي كنند فيبرياز جنس غضروف 
اي ههره مC6  تاC3  داراي مشخصات مشتركند و به آنها نمونه(Typic) مهره .گفته مي شود

گفته مي  (Atypic)داراي ويژگي هاي يكساني هستند و به آنها غيرنمونه  C7و  C2و  C1هاي 
.شود
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قوس يك و قدام در اي مهره جسم يك شامل مهره هر مهره يك عمومي ساختمان  
 اي مهره سوراخ بخش دو اين اتصال از.باشد مي درخلف )عصبي قوس( در اي مهره

 اي مهره مجراي جمعا اي مهره سوراخهاي گرفتن قرار هم روي از .آيد مي وجود به
  .باشد مي آن هاي پرده و نخاع گيري قرار جايگاه كه آيد مي وجود به

. تيغه را قوس نيم هر خلفي قسمت (lamina) پايه را آن قدامي قسمت و 
(pedicle) ناميدند.
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زائده و گردند مي متصل )مياني خط در( يكديگر با خلف در چپ و راست الميناهاي 
spinous)  خاري process)طول در خاري زوائد اين .آورند مي وجود به را 

 گردني هاي مهره در خاري زوائد .باشند مي لمس قابل گردن پشت مياني خط
  در .اند متصل مهره جسم فوقاني خلفي سطح به ها پايه .باشند مي شاخه دو بصورت

 نسبتا وتحتاني عمق كم فوقاني اي مهره بريدگي نام به بريدگي مهره هر پايين و باال
 روي اي مهره بين ديسكهاي توسط ها مهره جسم كه زماني .شود مي مشاهده عميق

 مهره بين سوراخ تشكيل طرف هر در فوق اي مهره هاي بريدگي .گيرند مي قرار هم
  .گذرند مي نخاعي اعصاب و عروق اي مهره بين هاي سوراخ طريق از .دهند مي را اي
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يك زائده  .در محل تالقي المينا وپديكل در هر طرف سه زائده خارج مي شود
و دو زائده فوقاني وتحتاني(Transverse process) عرضي 

 (superior & inferior articular process)دارد عمودي جهتي كه. 
 از.باشد مي تر وپايين باالتر مهره با شدن مفصل براي وتحتاني فوقاني مفصلي زوائد
 پذير انعطاف ستوني اي مهره بين ديسكهاي واسطه با ها مهره گرفتن قرار هم روي
 .آيد مي پديد بدن براي
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اول مهره)Atlas(  
ندارد مهره تنه.
 جانبي توده دو از و بوده حلقه شكل به باال نماي از )lateral mass( يك توسطكه شده تشكيل 

anterior) قدامي قوس arch)خلفي قوس يك و (posterior arch) شوند مي متصل هم به .
يسر پس استخواني نديلوك با باال در طرفي توده هر (occypital condyle)با پايين در و جمجمه 

.شود مي مفصل گردني دوم مهره فوقاني مفصلي زائده
فوقاني مفصلي سطوح (Superior articular)مفصلي سطوح حاليكه در مقعرند و شكل لوبيايي 

.است صاف و حلقوي تقريباً تحتاني

 Inf. View sup. view
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راي يك رويه مفصلي براي زائده دندانه اي به نام اسطح خلفي قوس قدامي اطلس د
dens  از مهره دوم)Axis (كه از سطح فوقاني آن به سمت باال بيرون زده  است

.است مي باشد
  زائده دندانه اي توسط يك رباط قوي به نام رباط عرضي اطلس)Transverse 

ligemant of atlas) كه در خلف آن قرار مي گيرد در محل مفصل نگه داشته
زائده دندانه اي به عنوان محوري عمل مي نمايد كه امكان چرخش اطلس را  .شود

  .يس فراهم مي كندسروي اك
 زوائد عرضي اطلسي بزرگ بوده و به عنوان اهرم هايي براي عملكرد عضالت به ويژه

.ل حركت مي دهند عمل مي نمايندپيتا يسعضالتي كه سر را روي مفصل اتالنتو اك
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راي يك زائده دندانه اي به نام ادdens  كه از سطح فوقاني آن به سمت باال   است
.بيرون زده است مي باشد

 نسبت به مهره اول كوچكتر مي باشدزوائد عرضي

 مهره دوم)Axis(
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 ؟آرتروز يا ساييدگي مهره هاي گردن چيست

   
تر آرتريت دژنراتيو مهره هاي گردن بيماري است كه در آن   آرتروز يا به زبان دقيق

به علت تغييراتي كه در غضروف مفصلي، بافت ديسك بين مهره اي و رباط هاي  
اطراف مهره ها بوجود ميايد اين ساختمان ها نميتوانند به درستي فعاليت كنند و 

 . نتيجه آن دردناك شدن گردن و محدود شدن حركات آن است
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آناتومي سطحي گردن
)Surface Anatomy of the Neck(

Dr. Maria Zahiri



 سر وتنه قرار مي گيرد و حدود آن عبارتند   اي است كه بين گردن ناحيه
:از 

 در باال) الف
1 ( چانه اي سمفيز)Symphysis menti(   
2 ( كنار پاييني فك پاييني)Base of mandible(
3 ( زايده پستاني استخوان گيجگاهي)Mastoid process(
4 ( خط بااليي قفايي)Superior nuchal line(
5 ( برجستگي خارجي پس سري)External occipital 

protuberance(
در پايين ) ب
1 ( بريدگي باالي جناغي)Supra sternal or jugular 

notch(
2 ( ترقوه)Clavicle(
3 (Acromion
4( خطي كه اكروميون دو طرف را طوري به هم وصل كند كه از زايده

.عبور نمايد) C7(خاري مهره هفتم گردني 

:حدود گردن
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گردن به دو قسمت زيرتقسيم مي گردد:
1( قسمت پشتي)Posterior or Back of the neck :( قسمتي از گردن

.پوشيده شده است ) Trapezius(كه توسط عضالت ذوزنقه اي

2( قسمت جلويي خارجي)Antero lateral :(  از كناره هاي جلويي عضالت
.  ذوزنقه اي تا خط وسط را قسمت جلويي خارجي مي گويند
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 ارتفاق چانه اي)Symphysis menti( : در خط وسط جايي كه دونيمه بدنه
.فك پاييني به هم متصل مي شوند به صورت ستيغ نامشخص قابل لمس مي باشد

 كنارپاييني فك پاييني)Inferior border or base of 
mandible:(  از ارتفاق چانه اي)Symphysis menti (  تا زاويه فك

Mandibular(پاييني angle ( مي باشد     ادامه دارد و به راحتي قابل لمس.

  زاويه فك پاييني)Mandibular angle:( فك پاييني و   بين كنار پاييني
قرار دارد و هم سطح دومين مهره گردني ) Ramus(كنار پشتي شاخ فك پاييني 

)C2 (واقع مي شود و به راحتي لمس مي گردد.
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 زايده پستاني استخوان گيجگاهي)Mastoid process:(  در پشت گوش قرار دارد و به
مي شود  راحتي لمس 

 
 برجستگي پس سري خارجي)External occipital protuberance:(  در قسمت

.گويند  Inionمي باشد و برجسته ترين قسمت آن را      مياني پشت سر

 خط قفايي بااليي)Superior nuchal line:(  با انحنايي از برجستگي پس سري خارجي تا
Sternocleidomastoidو  Trapeziusزايده پستاني كشيده شده است وعضالت 

(SCM (به اين خط مي چسبند.
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 بريدگي باالي جناغي يا وداجي )Suprasternal or jugular notch:(  به صورت يك
Manubrium(فرورفتگي در انتهاي پاييني خط وسط گردن و باالي دسته جناغ  of 

sternum ( قابل لمس مي باشد در سطح دومين مهره سينه اي در مردان و سومين مهره سينه اي
)T3 (در زنان قرار مي گيرد  .
مفصلSternoclavicular:  در سمت خارج بريدگي باالي جناغي و در فاصله بين دو اتصال

واقع مي شود و با حركت شانه به طرف باال و پايين سطح مفصلي آن لمس مي گردد  SCMعضله 
.  و گردن و تنه مي باشد  كه يك نشانه مهم در سر

ترقوه)Clavicle:( در كل مسيرش قابل لمس مي باشد.
Acromion: در باالي شانه و در انتهاي ترقوه قابل لمس مي باشد .
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 ارتفاق چانه اي)Symphysis menti(
 استخوان المي)Hyoid bone( : در سطح مهره سوم گردني)C3 ( قرار دارد و شروع حنجره را

.  مي دهد  نشان
Thyrohyoid membrane:  پرده اي است كه بين استخوان المي و كنار بااليي غضروف

. يك فرورفتگي در بين دو نشانه مذكور قابل لمس مي باشد تيروئيد كشيده مي شود و به صورت 
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 بزرگترين غضروف حنجره بوده و به صورت سپر مي باشد و داراي دو تيغه)Lamina ( مي باشد كه
يا سيب آدم ) Laryngeal prominence(در جلو به هم متصل شده و برجستگي حنجره 

)Adam’s apple ( و واضح تر مي      را ايجاد مي كند كه اين برجستگي در مردان برآمده تر
. باشد

 بريدگي)Notch (اين غضروف در كنار بااليي اين غضروف و هم سطح چهارمين مهره گردني)C4 (
اين برجستگي به راحتي لمس مي . به پشت اين غضروف متصل مي شوند  طنابهاي صوتي. مي باشد

شود و چنانچه فرد سرش را به طرف عقب خم كند قسمت باالي اين غضروف در فاصله بين چانه و 
.اين غضروف با بلع حركت مي كند. مي باشد ولي در وضعيت آناتوميكي به چانه نزديكتر است جناغ 
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حنجره اي قابل   در زير غضروف تيروئيد قرار دارد و به راحتي پايين تر از برآمدگي
لمس مي باشد اين غضروف نشانه سطحي مهمي محسوب مي شود زيرا كنار پاييني 

:  آن با نقاط زير هم سطح مي باشد
1 ( ششمين مهره گردني)C6(
2 (محل اتصال حنجره به ناي
3 (محل اتصال حلق به مري
.
.
.
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  ضروف تيروئيد و كريكوئيد واقع شده و قابل لمس مي باشدغبه صورت يك فرورفتگي بين  .

 از استخوان المي به پايين مربوط به حنجرهفوق الذكرتمام ساختمانهاي قابل لمس )Larynx (
.مي باشند كه بايد به آرامي لمس شوند

  در مواردي ممكن است جسم خارجي در مدخل حنجره)Laryngeal inlet ( و يا در فاصله
Rima(بين تارهاي صوتي حقيقي  glottidis(   گير كند و راه تنفسي را ببندد و باعث

 Laryngeal(جسم خارجي در سينوس حنجره اي . خفگي شود و بعالوه ممكن است
sinus ( و ناي يا نايژه ها گير كند و باعث گرفتگي گلوت)Glottic spasm ( و در نتيجه

.  خفگي شود
 ممكن است باعث تورم مخاط ) مثالًدر ديفتري يا خروسك(همچنين التهاب قسمت باالي حنجره

Oedema(مايع به بافت زير مخاطي شل شود) Effusion(توسط ارتشاح  of glottis  (
.  و در نتيجه باعث خفگي شود

 در اين موارد كه راه تنفسي بسته مي شود بايد حنجره يا ناي توسط برش اليه اي سطحي به
با يك برش عرضي كوچك   Cricothyroidدر موارد بسيار فوري، پرده . بيرون باز شود

مي  Laryngotomyبريده و لوله اي وارد قسمت پايين حنجره مي نمايند كه به اين حالت
.گويند
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گردن پوستي عضله )Platysma(
عضله  Sternocleidomastoid (SCM):  

 بين در كه باشد مي Sternal  و  Clavicular سر دو داراي پايين در عضله اين
Lesser عنوان به كه شود مي ايجاد شكلي مثلثي فضاي سر دو اين

supraclavicular fossa حفره اين در .شود مي شناخته 
 گردن خارجي جلويي ناحيه عضله اين .دارد قرار Sternoclavicularمفصل

.كند مي تقسيم پشتي و جلويي مثلث دو به را

          گردن لنفاوي غدد التهاب  )Cervical lymphadenitis(فشار باعث 
Spinal يعني مغزي، اعصاب يازدهم زوج روي accessory نتيجه در و 
 تحريك بعالوه .شود مي ها بچه در خصوصًا ،)Torticolli(  كجي گردن

 همچنين، .شود مي كجي گردن و عضله اين اسپاسم باعث عصب مركزي
 و عضله كوتاهي باعث تواند مي زايمان هنگام در عضله اين در خونريزي

Congenital( مادرزادي كجي گردن torticolli(شود.  
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 عضله ذوزنقه اي)Trapezius:(  كنار جلويي اين عضله از)Superior nuchal
line (شروع مي شود.

 عضالت پايين المي)Infrahyoid muscles :(  شامل دو دسته عضالت سطحي
.  و عمقي اند

عضالت سطحي شامل:

 عضله Sternohyoid:  عضله اي نواري شكل مي باشدكه از سطح عقبي دسته استرنوم
. شروع شده و در طرف باال به كنار زيرين استخوان هيوئيد ختم مي شود

 عضلهOmohyoid :داراي دو بطن مي  . در خارج عضله استرنوهيوئيد قرار دارد
از  باالي كتف در مثلث خلفي آغاز شده به وتر  ) inf. Belly(بطن پاييني . باشد

طي مسير به سمت باال و جلو از روي  در ) sup. Belly(و واسطه اي مي رسد 
.  غالف كاروتيد گذشته و به كنار تحتاني استخوان المي متصل مي شود
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عضالت عمقی شامل:
Sternothyroid : از سطح عقبی مانوبريوم و غضروف دنده اول

. تا خط مايل موجود بر روی سطح خارجی غضروف تيروئيد
Thyrohyoid : از خط مايل غضروف تيروئيد تا شاخ بزرگ

. هيوئيد
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نواحي گردن
خارجي -قسمت جلويي)Antero lateral ( گردن توسط عضلهSCM   به دو مثلث

عضالت ديگري به  طاين مثلثها نيز به نوبه خود توس. جلويي و پشتي گردن تقسيم مي گردد
.تقسيم مي شوند  ييمثلثها

 مثلث جلويي گردن)Anterior triangle of the neck:(  راس آن در پايين
:است و اضالع آن عبارتند از

(خط وسط گردن : در داخل) الفMidline.(
كنار جلويي عضله : در خارج) بSCM .
كنار پاييني فك پاييني): قاعده(در باال ) پ.
 مثلث جلوی گردن به توسط بطن بااليی عضله

به دو مثلث کاروتيد و مثلث عضالنی تقسيم اوموهيوئيد 
. شودمی 
  ،در اين ناحيه اجزای مثلث کاروتيد و مثلث عضالنی

. غده تيروئيدو پاراتيروئيد قرار دارند
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حدود اين مثلث عبارت است از:
در جلو بطن بااليی اوموهيوئيد
 در عقبSCM  
در باال عضله استيلوهيوئيد و بطن عقبی عضله دو بطنی
در اين مثلث غالف کاروتيد قرار دارد.
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 يک لوله غشايی است از جنس فاسيای عمقی، که در آن شريان
.  کاروتيد، وريد ژوگوالر داخلی و عصب زوج دهم يا واگ قرار دارد

مجاورات:
SCMازجلو و خارج

از عقب مجاور عضالت جلوی مهره ای
از داخل مجاور نای، حنجره و مری
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حدود اين مثلث عبارت است از:
در جلو خط ميانی گردنی
در عقب و در باال بطن بااليی اوموهيوئيد
عضالت پايين هيوئيد سطحی و عمقی
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 و نسبت به    اين مثلث كامالً در پشت گردن قرار نمي گيرد بلكه در سطح خارجي گردن قرار گرفته
:اضالع آن عبارتند از. در پشت قرار مي گيرد SCMعضله 

كنار پشتي عضله -:در جلو) الفSCM .
كنار جلويي عضله : در عقب) بTrapezius.
يك سوم مياني ترقوه: در پايين) پ.
 قسمت پايين اين مثلث واضح تر مي باشد و به عنوان حفره بزرگ باالي ترقوه اي
)Greater supracalvicular fossa (شناخته مي شود.

)Greater supracalvicular fossa (
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 غده تيروئيد)Thyroid gland:(  
 گرم و به شكل  25غده اي به وزنH طرفي  مي باشد كه داراي دو لوب)lateral 

lobe( و چپ و تنگه   راست)Isthmus (مقابل در لوبها حد بااليي . مي باشد
.   مقابل ششمين حلقه ناي استو حد پاييني آن در خط مايل غضروف تيروئيد 

.  ناي قرار دارد 4و 3و 2ايسموس در برابر حلقه هاي 
 گاه در كنار بااليي آن يك لوب سوم به نام لب هرميpyramidal كه . قرار دارد

گها از راس آن يك نوار همبندي باريك تا قاعده زبان كشيده شده كه اين نوار از  
thyroglossal.  بقاياي مجراي تيروئيدي زباني دوران جنيني مي باشد
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مجاورات غده:
عضالت زير المي: در جلو
مقابل غضروف هاي تيروئيد و كريكوئيد: انتهاي باالي لبها
ناي و مري: در خلف
غالف كاروتيد: خارج و عقب

:كپسول هاي اطراف غده
كپسول داخلي يا حقيقي كه بافت همبند نازكي است كه بدرون غده . بوسيله دو كپسول پوشيده مي شود

.  هم نفوذ مي كند
كپسول خارجي كه ضخيم تر بوده و از غشا جلوي نايي

در كنار عقبي لب طرفي اين غشا. بوجود مي آيد 
.  دو اليه مي شود  
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 غده تيروئيد بافت نرم مي باشد ولي معموالً قابل لمس و مشاهده مي باشد جهت
مشاهده غده، فرد بايد كمي سرش را به عقب خم كرده و مقداري آب بنوشد كه در 

جهت لمس . اين حالت مي توان حركت غده و قرينه بودن دو لوب را مشاهده كرد
در موقع بلع تنگه غده . غده تيروئيد، غضروف كريكوئيد نشانه خوبي به شمار مي رود

زنان تيروئيد بزرگتر و قابل لمس تري نسبت به . زير دست شما لمس مي گردد
.مي گويند) Goitre(به هر نوع بزرگي غده تيروئيد گواتر. مردان دارند
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 دو تا شش غده كوچك بيضي كه در عقب لبهاي تيروئيد و در بين كپسول هاي
ترشح كننده . در امتداد كنار زيرين كريكوئيد قرار گرفته است. تيروئيد قرار دارد

. پاراتورمون مي باشد كه در تنظيم كلسيم خون نقش دارد
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 حلقه اول ناي)First ring of trachea:( در زير غضروف تيروئيد لمس مي گردد.
 تنگه غده تيروئيد)Isthmus of thyroid gland:(  روي حلقه دوم، سوم و گاهي چهارم

.  ناي را پوشانده است و به صورت جسم نرمي در زير دست لمس مي گردد
در پايين تر از تنگه غده تيروئيد قرار دارند و از پوست فاصله بيشتري دارند : حلقه هاي پاييني ناي

 .ولي با فشار عميق تر ممكن است لمس مي گردد
 تراكئوستومي)Tracheostomy :( در موارد اورژانس و خصوصاً وقتي كه به فضاي بيشتري

.جهت بازماندن راه تنفس نياز است از اين تكنيك استفاده مي كنند كه دو نوع بااليي و پاييني دارد
1 ( Superior tracheostomy : در اين حالت برش عمودي در پوست در زيرغضروف

و حلقه هاي دوم و سوم ناي را برش زده و لوله مخصوص را درون ناي قرار مي    كريكوئيد ايجاد شده
.  دهند

2 ( Inferior tracheostmy : برش در باالي بريدگي باالي جناغي صورت مي گيرد و بعد از
باال زدن تنگه غده تيروئيد برش طولي در حلقه هاي چهارم و پنجم ناي داده شده
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 عضله دو بطنيDigastric :
بطن جلويي ازحفره دي گاستريك . داراي دو بطن جلويي و عقبي است

.واقع در كنار تحتاني فك پايين شروع شده و به باال و عقب مي رود
 بطن عقبي از بريدگي ماستوئيد واقع در سطح داخلي زائده ماستوئيد

استخوان تمپورال شروع مي شود و به پايين و لو مي آيد و در نزديكي شاخ 
. كوچك هيوئيد توسط يك وتر مياني بهم مرتبط مي شود
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 ناحيه باالي المي در هر دو طرف توسط بطنهاي عضله دي گاستريك به دو مثلث
.  زير چانه اي و زير فكي تقسيم مي شود

 زير چانهمثلث محدوده
ضلع داخلي خط مياني گردن
ضلع خارجي بطن جلويي عضله دو بطني
قاعده نيمي از استخوان هيوئيد
در اين حفره چند گره لنفاوي قرار دارد كه لنف
نوك زبان و لب پاييني را تخليه مي كند  

و همچنين عروق زير چانه اي و وريد ژوگوالر قدامي
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 قرار دارددو بطن عضله دو بطني و  خط تحتاني فك پاييناين ناحيه يا مثلث بين
  محتويات آن شامل عضالت و غدد بزاقي زير فكي ، زير زباني ، عصب زباني و زير

 .. زباني و گانگليون زير فكي مي باشد
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 غده بزاقي زيرفكي)Submandibular salivary gland  :(
 كنار خارجي عضلهmylohyoid  دو قسمت سطحي و به داخل غده نفوذ مي كند و آن را به

بين اين عضله و غده از باال به پايين عصب زباني، گانگليون زير فكي و عصب زير . تقسيم مي كندعمقي 
.  زباني عبور مي كند

 ترشحات اين غده از سوراخي كه دركف دهان و عقب دندان مياني پايين قرار دارد به دهان تخليه مي
.   شود

منشا آن خط مايلوهيوئيد واقع در سطح داخلي تنه استخوان فك پايين است : عضله مايلو هيوئيد  .
ازاين ناحيه اليافي به پايين كشيده مي شود و بر روي تنه هيوئيد متصل شده و با الياف سمت مقابل 

.  مرتبط مي گردد
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 قسمت سطحي آن در جلو زاويه فك پاييني با معاينه دقيق قابل لمس است و اگر گره هاي لنفاوي اين
جهت لمس عمق آن انگشت اشاره را در كف دهان و . ناحيه بزرگ شوند در روي آن قابل لمس مي باشند

مجراي اين غده . انگشت شست را در قسمت جلو و داخل زاويه فك پاييني زير كف دهان قرار دهيد
)Warton duct ( در كف دهان در طرفين افسار)Frenulum ( برجستگي زير  زبان به صورت

.قابل لمس و مشاهده مي باشد) Sublingual papilla(زبان
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