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کدام یک از استخوانهای زیر در تشکیل لگن کاذب نقش دارند؟
 .1ایلیوم
 .2ایلیوم و بخش فوقانی ایسکیوم
 .3ایلیوم و قسمتی از پوبیس
 .4ایلیوم ،ایسکیوم و پوبیس
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کدام یک از رباطها نقش مهمی در تقویت مفصل لومبوساکرال دارند؟
 .1رباط ساکرواسپاینال
 .2ایلیو لومبار قدامی و خلفی
 .3رباط ساکروتوبرال
 .4ساکروکوکسیژال طرفی
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در ارتباط با "  "Pubic tubercleکدام توصیف ،صحیح است؟
ستیغ موجود بر روی بخش فوقانی جسم پوبیس را گویند.
برآمدگی موجود بر روی انتهای خارجی ستیغ پوبیس می باشد.
خط موجود بر روی لبه ی باالیی شاخ فوقانی پوبیس است.
به پایین و عقب متمایل شده و به شاخ ایسکیوم متصل می شود.
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کدام عبارت توصیف کننده ی "  "Pos. Gluteal lineمی باشد؟
از زاویه قدامی فوقانی استخوان هیپ تا بریدگی سیاتیک بزرگ ختم می شود.
از بریدگی سیاتیک بزرگ تا بخش خلفی ستیغ ایلیاک کشیده می شود.
از زاویه قدامی تحتانی استخوان هیپ تا بریدگی سیاتیک بزرگ ختم می شود.
مشخص ترین خط گلوتئال می باشد.
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Intermediate sacral crest چگونه ایجاد می شود؟
 از اتصال زوائد عرضی مهره های ساکروم ایجاد می شود.
 .2از اتصال زوائد خاری مهره های ساکروم ایجاد می شود.
 . 3اتصال جسم مهره های ساکروم ایجاد می شود.
 .4از اتصال زوائد مفصلی مهره های ساکروم ایجاد می شود.
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 کونژگه دیاگونال چیست؟
 فاصله ی بین پرومونتوریوم ساکروم تا کنار تحتانی سمفیزپوبیس
 .2 فاصله ی بین پرومونتوریوم ساکروم تا کنار فوقانی سمفیزپوبیس
 .3 فاصله ی بین پرومونتوریوم ساکروم تا بخش میانی سطح خلفی
سمفیزپوبیس
 .4همان کونژوگه ی حقیقی است.
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Pelvic muscles
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 عضالت لگن:
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 : Interinsicعضالتی که ابتدا و انتهای آنها در حفره ی لگن قرار دارد.
مانند :عضله ی باال برنده ی مقعد ( )levator aniو کوکسیژئوس ()coccygeous
که با هم دیافراگم لگنی را می سازد.
 :Exterinsicاز حفره ی لگن مبدا می گیرد  ،سپس لگن را ترک می کند و به اندام
تحتانی می رسد.
مانند :پیریفورمیس ،اوبتوراتور داخلی
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: Piriformis 
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جزء عضالت جدار لگن می باشد.
بخشی از ابتدای آن در داخل لگن قرار دارد.
قسمت خارجی آن در ناحیه گلوتئال قرار دارد.
هرمی شکل است.
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 توسط  3زبانه از قدام جسم مهره ای  3 ،2و  4ساکروم مبداء می گیرد.
 الیاف پس از عبور از سوراخ سیاتیک بزرگ خارج شده و به ناحیه ی گلوتئال وارد می شود.
 در نهایت به کنار فوقانی تروکانتر بزرگ فمور متصل می شود.

6/18/2017
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 این عضله در ناحیه ی گلوتئال یک نشانه است







از باالی آن عروق و اعصاب گلوتئال فوقانی و از پایین آن عروق و اعصاب گلوتئال تحتانی و ...
می گذرد.
عملکرد:
روتیشن خارجی ران
در صورت فلکس بودن ران  ،مفصل هیپ را ابداکت می کند.

 عصب:
 شاخه های قدامی  S1و S2

6/18/2017
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Internal obtrator 
 مبدا آن در حفره ی لگن است.
 از سطح لگنی غشاء اوبتراتور و بخش عمده ی لبه ی استخوانی سوراخ اوبتوراتور منشاء
میگیرد.
 از طریق سوراخ سیاتیک کوچک حفره ی لگن را ترک می کند و وارد ناحیه ی گلوتئال می شود.
 در حالیکه در زیر پیریفورمیس و عقب کپسول هیپ قرار دارد به خارج رفته و به سطح داخلی
تروکانتر بزرگ متصل می شود.
 عملکرد:
 همراه با دیگر عضالت ناحیه گلوتئال در روتاسیون
خارجی ران دخیل است.
 عصب:
 شاخه های  L4و S1
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Pelvic Diaphragm
مجموعه عضالتی را شامل می شود که کف حفره ی لگن را محدود می کنند.
شامل دو عضله ی پهن می باشد که در خط وسط با هم تالقی کرده و بعنوان تکیه گاه عمده کف
لگن می باشند.
باال برنده ی مقعد ):)Levator ani
این عضله بر روی رکتوم و واژن عمل اسفنکتری دارد
به افزایش فشار داخل شکمی کمک می کند.
بزرگترین و مهمترین عضله ی تشکیل دهنده ی کف لگن است.

6/18/2017
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:  دو دسته الیاف عضالنی دارد
iliococcygeus  وPubococcygeus 

Dr. Maria Zahiri
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Pubococcygeus
این بخش از لواتور آنی از سطح خلفی استخوان پوبیس و نیمه ی قدامی قوس وتری منشاء می
گیرد.
در جنس مذکر الیاف از طرفین پروستات میگذرد و در عقب به مرکز وتری پرینه متصل می
شود ..به این الیاف باالبرنده ی پروستات می گویند.
در جنس مونث این الیاف از طرفین واژن گذشته و به مرکز وتری پرینه متصل می شوند .به این
الیاف عضله ی پوبوواژینال گویند.
عضله ی پوبوواژینال بر روی بخش تحتانی واژن اثر تنگ کنندگی دارد.

6/18/2017
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 عضله ی پوبورکتال Puborectal
 بخشی از الیاف پوبوکوکسیژئوس با منشاء سطح خلفی پوبیس به سمت عقب امتداد یافته و پس از
عبور از طرفین رکتوم در عقب آن با عضله ی طرف مقابل و بخش عمده ی اسفنکتر خارجی مقعد
مرتبط می شود.

6/18/2017
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 الیاف ایلیوکوکسیژال
 در جلو از نیمه ی خلفی خط سفید یا قوس وتری و خار ایسکیوم منشاء میگیرد.
 الیاف این عضله در عقب به کنار کوکسیکس و رافه ی آنوکوکسیژال در زیر محل اتصال عضله
کوکسیژئوس متصل می شود.

6/18/2017
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در جنس مذکر لواتور آنی توسط یورترا و کانال آنال سوراخ می شود.
در مونث لواتور انی توسط یورترا ،واژن و کانال آنال سوراخ می شود.
نقش لواتور آنی:
نگهداری احشاء لگن
خاصیت اسفنکتری

 آسیب و شل شدن لواتور آنی :پروالپس ( )prolapsرحم ،رکتوم و ...
 عصب:
 شبکه ساکرولومبار  -شبکه ی کوکسیژال
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Coccygeus 








در واقع می تواند ایسکیوکوکسیژئوس نام بگیرد.
عضله ای سه گوش است.
بخش خلفی دیافراگم لگنی را می سازد.
در عقب به کناره های ساکروم و کوکسیکس اتصال دارد.
در جلو به خار ایسکیوم اتصال دارد.
در حد فاصل بخشی از این عضله که در مجاورت الیاف عضله ی ایلیوکوکسیژئوس قرار دارد
فضایی است که توسط بافت همبندی و فاسیای دیافراگم لگن مفروش می شود.
عصب S4 :و S5

6/18/2017
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Pelvic facia
ادامه ی فاسیای حفره ی شکم در لگن امتداد یافته و جدار حفره ی لگن و احشای موجود در آن
را مفروش می نماید.
در زیر این صفاق پوشش همبندی وجود دارد که به نام فاسیای لگنی خوانده می شود.
فاسیای جداری :بخشی از این فاسیا جدار حفره ی لگن را مفروش می کند
فاسیای احشایی :بخشی از فاسیا است که احشای حفره ی لگن را مفروش می کند

6/18/2017
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 فاسیای جداری:








ادامه ی فاسیای عمقی شکم یا فاسیای ترنسورسالیس است که در حفره ی لگن هم امتداد می یابد.
جدارهای قدامی ،خلفی و طرفی لگن را مفروش می کند.
بر روی دیافراگم لگنی منعطف شده و سطح فوقانی آن را می پوشاند.
در هر ناحیه نام مربوط به خود را دارد.
بطور مثال فاسیای اوبتراتور که روی عضله ی اوبتراتور را می پوشاند.
فاسیای دیافراگم لگن دو الیه است و سطوح فوقانی و تحتانی دیافراگم لگن را می پوشاند..
فاسیای فوقانی ضخیم تر است و مقاومت دیافراگم لگنی را افزایش می دهد.

6/18/2017
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 فضاهای خارج صفاقی:

 فضای پلَی رکتال
 فضای ایسکیَرکتال

6/18/2017
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Pelvirectal space 
 فضایی است در حد فاصل بین سطح فوقانی عضله ی باالبرنده ی مقعد و فاسیای فوقانی آن و
رکتوم
 این فضا بوسیله ی بافت همبندی سست اشغال می شود.
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Ischiorectal space 
 در حد فاصل عضله ی باالبرنده مقعد و فاسیای تحتانی آن و جدار طرفی کانال آنال قرار دارد.
 این فضا با بافت چربی پر می شود.

6/18/2017
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 بر روی بخشی از فاسیای جداری لگن که روی سطح داخلی عضله اوبتراتور داخلی است در حد
فاصل سمفیز پوبیس و خار ایسکیوم فاسیای جداری افزایش ضخامت یافته و به صورت خطی در
جهت قدامی خلفی به نام خط سفید  white lineیا قوس وتری  arcuate tendineumدر می
آید که به عنوان محل اتصال لواتور آنی است.

6/18/2017
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 فاسیای احشایی








تمامی احشا موجود در لگن مانند مثانه رکتوم ،واژن و رحم دارای پوششی از یک
بافت همبندی سست می باشند.
این بافت همبندی ضمن آستر کردن احشاء در فضاهای اطراف آنها گسترش می یابد.
مانند فضای اطراف رکتوم و مثانه
در برخی مناطق میزان کالژن آن افزایش می یابد و رباط هایی را ایجاد می کند که
منجر به تثبیت احشای لگن می شود.
مثل رباط یوتروساکرال ،پوبوپروستاتیک ،پوبووزیکال ،کاردینال
این عناصر به تثبیت احشاء کمک می کنند.

6/18/2017

27

Dr. Maria Zahiri

 صفاق Peritoneum

 جشئی اس پزدُ ّای سزٍسی است کِ جذار حفزُ ی ضکن ٍ لگي ٍ احطاء آى را هفزٍش هی
کٌذ.
 بخطی اس صفاق جذاری کِ حفزُ ی ضکن را هی پَضاًذ الیِ ی جذاری ٍ بخطی کِ احطای
هَجَد در آى را احاعِ هی کٌذ صفاق احطایی ًام دارد.
 اداهِ ی صفاق ضکن ٍارد حفزُ ی لگي هی ضَد ٍ آى را هفزٍش هی کٌذ.
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Pelvic peritoneum in the male
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صفاق لگنی در جنس مذکز:
اداهِ صفاق ضکن پس اس ٍرٍد بِ حفزُ ی لگي  ،احطاء ٍ جذار آى را هفزٍش هی کٌذ.
در جلَ صفاقی کِ سغح خلفی جذار قذاهی ضکن را هفزٍش هی کٌذ در پاییي اس رٍی
سوفیش پَبیس گذضتِ ٍ بز رٍی هثاًِ هٌعغف هی ضَد ٍ سغح فَقاًی آى را هی پَضاًذ.
اتصاالت صفاق در اعزاف هثاًِ تَسظ یک ًسج ّوبٌذی سست است.
بٌابزایي با پز ضذى هثاًِ صفاق ًیش با آى باال هی رٍد.
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 این پوشش در عقب از روی سطح فوقانی مثانه گذشته و بر روی ربع فوقانی قاعده ی مثانه
منعطف می شود و در همین ناحیه مجرا و بخش فوقانی سمینال وزیکل را می پوشاند.
 سپس از قاعده مثانه بر روی رکتوم منعطف می شود و بن بستی را بین رکتوم و مثانه ایجاد
می نماید که به آن بن بست  Rectovesicalگویند.
 عمق این بن بست تا سوراخ مقعد در حدود  7.5سانتی متر است.

6/18/2017
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 صفاق هٌعغف ضذُ بز رٍی رکتَم ثلث فَقاًی رکتَم را اس  3عزف ٍ در ثلث هیاًی آى فقظ سغح قذاهی
را پَضص دادُ ٍ در ثلث تحتاًی رکتَم کاهال بذٍى صفاق است ٍ بِ کوک یک ًسج ّوبٌذی بِ ًام
 Rectovesical septumاس عٌاصز قذاهی هاًٌذ پزٍستات جذا هی باضذ.
 بز اثز اًعغاف صفاق اس رٍی رکتَم بِ جذار عزفی لگي در ّز عزف ٍ در عزفیي رکتَم حفزُ ای بِ ًام
 pararectal fossaایجاد هی ضَد.
 در عزفیي هثاًِ ّن حفزاتی بِ ًام ٍ Paravesical fossaجَد دارد.

6/18/2017
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Pelvic peritoneum in the female
 صفاق لگنی در جنس مونث:





اداهِ صفاقی کِ سغح فَقاًی هثاًِ را هی پَضاًذ بز رٍی سغح قذاهی رحن هٌعغف هی ضَد ٍ .در ایي ًاحیِ بي
بستی را بیي هثاًِ ٍ رحن ایجاد هی کٌذ بِ ًام Vesicouterine
pouch
اداهِ ی ایي صفاق بز رٍی سغح خلفی رحن هٌعغف ضذُ ٍ توام جسن ٍ گزدى رحن ٍ ربع فَقاًی سغح خلفی
ٍاصى را هفزٍش هی کٌذ.
صفاق پَضاًٌذُ ی قذام ٍ خلف رحن در عزفیي رحن بْن هزتبظ ضذُ ٍ بِ ًام رباط پْي اس کٌارُ ّای رحن بِ جذار
عزفی لگي هزبَط هی ضَد  ٍ .سپس با صفاق جذاری هوتذ هی گزدد.
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در کل رحم و رباط های مربوط به آن حفره ی لگن را به دو بخش قدامی و خلفی تقسیم می کند.
حفره ی قدامی جایگاه مثانه و حفره ی خلفی محل استقرار رکتوم است.
سپس صفاق از ناحیه ی واژن بر روی رکتوم منعطف می شود و همانند صفاق رکتوم در جنس
مذکر آن را مفروش می نماید.
در حد فاصل بین رکتوم و رحم بن بستی ایجاد می شود به نام  Rectouterine pouchیا بن
بست Douglas
این بن بست عمیق ترین بن بست حفره ی لگن می باشد .تا مقعد طولی در حدود  5.5سانتی متر
دارد.
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این بن بست دارای اهمیت کلینیکی است و ترشحات حفره ی شکم به دلیل عمق آن در آن تجمع دارد.
عمق آن از ناحیه مقعد قابل لمس است .و از ناحیه کانال آنال می توان احتمال تجمع ترشحات را تعیین
نمود.
صفاق احشایی بر خالف صفاق جداری حس ندارد.
حس صفاق جداری از طریق عصب اوبتراتور است.
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