ثَ ًبم خذاًّذ هِشثبى

دکتش هبسیب ظِیشی





عرَق لگه

ؽشائیي آئْست ؽکوی دس هدبّست
چٍبرمیه مٍري کمری ثَ عَ ؽبخَ
اًتِبیی تمغین هی ؽْد:



ؽشاییي ایلیبک هؾتشک ساعت ّ چپ



ؽشیبى عبکشال هیبًی



شریبن سبکرال میبوی Median sacral A.



ایي ؽشیبى اص عطر خلفی آئْست ؽکوی لجل اص هسل دّ ؽبخَ ؽذى آى خذا هی ؽْد



عپظ اص سّی چِبسهیي ّ پٌدویي هِشٍ کوشی هی گزسد



ثب عجْس اص سّی پشّهٌتْسیْم عبکشّم دس خظ ّعظ طی هغیش هی ًوبیذ ّ تب ساط اعتخْاى
کْکغیکظ اداهَ پیذا هی ًوبیذ.



ؽبخَ ُبی خبًجی :



ؽبخَ ُبئی کَ ثب ؽشیبى ایلیْلْهجبس ّ ؽشیبى عبکشال طشفی پیًْذ هی ؽْد



ؽبخَ ُبیی ثشای سکتْم



ؽبخَ ُبیی کَ ّاسد عْساخِبی لذاهی عبکشّم هی ؽْد.



شرائیه ایلیبک مشترک Common iliac A



ؽشیبى ایلیبک هؾتشک ساعت



دس زذّد پٌح عبًتی هتش طْل داسد.





ایي ؽشیبى دس طْل کٌبس داخلی عضلَ پغْاط ّ اص خلْی دّ ؽبخَ ؽذى ّسیذ
اخْف تستبًی ّ پٌدویي هِشٍ کوشی ّ صًدیشٍ عوپبتیک هی گزسد.





ایي ؽشیبى دس خلْ ثب ؽجکَ ُیپْگبعتشیک فْلبًی هدبسّت داؽتَ ّ تْعظ
صفبق پْؽیذٍ هی ؽْد .
ًِبیتبً ؽشیبى ایلیبک هؾتشک ساعت دس هسبرات هفصل عبکشّایلیبک ساعت ثَ
دّ ؽبخَ اًتِبیی خْد تست عٌْاى ایلیبک داخلی ّ خبسخی تمغین هی ؽْد.







ؽشیبى ایلیبک هؾتشک چپ لذسی کْتبُتش اص ؽشیبى ایلیبک هؾتشک ساعت
هی ثبؽذ ّ دس زذّد چِبس عبًتی هتش طْل داسد
علت کْتبٍ تش ثْدى ؽشیبى ایلیبک هؾتشک چپ ایي اعت کَ آئْست ؽکوی دس
عوت چپ عتْى هِشٍ ُب لشاس داسد.
اص خلْی ایي ؽشیبى زبلت عوت چپ ّ اص عطر خلفی آى صًدیشٍ عوپبتیک
عوت چپ هی گزسد.






شریبن ایلیبک خبرجی External iliac A.
ایي ؽشیبى اص زذّد هفصل عبکشّایلیبک ؽشّع ّ تب سثبط ایٌگْیٌبل اداهَ پیذا هی ًوبیذ.
ثعذ اص سثبط ایٌگْیٌبل ؽشیبى ّاسد ًبزیَ ساى ؽذٍ ّ تست عٌْاى ؽشیبى فوْسال ًبهیذٍ هی
ؽْد.

ؽشیبى ایلیبک خبسخی دس طْل هغیشػ دس خلْ ّ خبسج ّسیذ ایلیبک خبسخی ّ دس عطر
عضلَ پغْاط لشاس داسد ّ دس عوت ساعت زبلت اص خلْی آى هی گزسد



ؽبخَ ُبی ایي ؽشیبى ثَ ؽشذ صیش هی ثبؽذ.



-1شریبن اپیگبستریک تحتبوی Inferior epigastric A.



ایي ؽشیبى اص عطر داخلی ؽشیبى ایلیبک خبسخی کوی ثبالتش اص سثبط ایٌگْئیٌبل هٌؾعت
هی ؽْد ّ پظ اص عجْس اص زذ داخلی عْساش عومی کبًبل ایٌگْئیٌبل دس زبلیکَ ثَ تْعظ
صفبق ّ فبعیبی تشًغْسعبلیظ پْؽیذٍ هی ؽْد ثَ عوت ثبال ّ داخل اهتذاد یبفتَ ّ
ّاسد غالف سکتْط هی ؽْد ّ کوی ثبالتش اص ًبف ثب ؽشیبى اپیگبعتشیک فْلبًی کَ
ؽبخَ ای اص ؽشیبى عیٌَ ای داخلی  Inferior epigastric A.هی ثبؽذ پیًْذ هی ؽْد.
اص ایي ؽشیبى ؽبخَ ُبی هتعذدی ثَ ؽشذ صیش هٌؾعت هی ؽْد.







الف -شریبن کرمبستریک
ایي ؽشیبى ثَ ُوشاٍ ثٌذ ثیضَ ّاسد کبًبل ایٌگْئیٌبل هی ؽْد ّ ثَ عضلَ کشهبعتش ؽبخَ
هی دُذ دس صى ایي ؽشیبى تست عٌْاى ؽشیبى سثبط گشد سزوی اعت ّ ؽبخَ ُبی ثَ
سثبط هزکْس هی دُذ.

ة -شریبن پُبیک
ؽشیبى پْثیک دس سّی ؽبخَ فْلبًی اعتخْاى پْثیظ ثب ؽشیبى ُوٌبهؼ اص ؽشیبى
اثتشاتْس پیًْذ هی ؽْد.






عالٍّ ثش ایي ؽشیبى ایلیبک خبسخی چٌذیي ؽبخَ خلذی ّ عضالًی هٌؾعت کَ ثش
پْعت ّ عضالت هدبسّ ختن هی ؽًْذ ًیض داسد.

شریبن سیرکُمفلکس ایلیبک عمقیایي ؽشیبى کوی ثبالی سثبط ایٌگْئیٌبل اص عوت خبسج ؽشیبى ایلیبک خبسخی
هٌؾعت هی ؽْد عپظ ثَ عوت ثبال ّ خبسج هٌعطف هی ؽْد ّ دس زذّد عتیغ
ایلیبک پظ اص عْساش ًوْدى عضالت خذاس ؽکن ثب ؽشائیي ایلجْلْهجبسّگلْتئبل
فْلبًی پیًْذ هی ؽْد.



شریبن ایلیبک داخلی Internal iliac Artery



ایي ؽشیبى یکی اص ؽبخَ ُبی اًتِبیی ؽشیبى ایلیبک هؾتشک هی ثبؽذ






دس زذّد چِبس عبًتی هتش طْل داسد
ؽشّع ایي ؽشیبى اص زذّد هفصل عبکشّایلیبک هی ثبؽذ ّ پظ اص ّسّد ثَ زفشٍ لگي ثَ
عوت پبئیي ّ عمت هتوبیل ؽذٍ ّ دس زذّد ثشیذگی عیبتیک ثضسگ خبتوَ هی یبثذ.
ایي ؽشیبى دس خلْ ثب زبلت ،دس عمت ثب ّسیذ ایلیبک داخلی ّ تٌَ عصجی لْهجْعبکشال ّ
دس خبسج ثب عصت اثتشاتْس هدبّست داسد ُوچٌیي گشٍ ُبی ایلیبک داخلی دس طْل هغیش
ؽشیبى لشاس داسد.





ؽشیبى ایلیبک داخلی دس ًضدیکی عْساش عیبتیک ثَ چٌذیي ؽبخَ تمغین هی ؽْد کَ
ثَ ازؾبی لگي ،پشیٌَ ّ ثخؼ ُبی پشّگضیوبل اًذام تستبًی ختن هی ؽْد
دس استجبط ثب ؽبخَ ُبی ایلیبک داخلی تمغین ثٌذی ُبی هتفبّتی ّخْد داسد عذٍ ای
اًؾعبثبت ؽشیبى ایلیبک داخلی سا ثَ دّ گشٍّ ازؾبیی ّ خذاسی تمغین هی ًوبیٌذ ّ
ؽبخَ ُبی ُش تٌَ سا هْسد ثشسعی لشاس هی دٌُذ ّلی دس ایي هْسد اختالف چٌذاًی
ّخْد ًذاسد چْى ُوَ ؽبخَ ُبی ازؾبیی لگي ثَ ُوشاٍ ؽشیبى پْدًذال داخلی اص تٌَ
لذاهی خذا هی ؽًْذ.



شبخً ٌبی احشبیی شریبن ایلیبک داخلی



شریبن وبفی Umbelical A.







ؽشیبى ًبفی دس طی صًذگی داخلی سزوی ثضسگتشیي ؽبخَ ایلیبک هی ثبؽذ ّ خْى ّسیذی خٌیي سا
ثَ خفت هی ثشد
پظ اص تْلذ ثب لطع استجبط خٌیي ّ هبدس ایي ؽشیبى دس ًبزیَ ًبف لیگبتْس هی ؽْد ّ .فمظ ثخؼ
اثتذایی آى کَ دس هدبّست هثبًَ لشاس داسد ثبص اعت ّلی ثخؼ اًتِبی آى کَ اص هثبًَ تب ًبف هی ثبؽذ
هغذّد اعت اص ایي ؽشیبى ؽبخَ ُبیی ثشای ثخؼ فْلبًی هثبًَ ثَ ًبم ؽشیبى هثبًَ ای فْلبًی
 superior vesical A.هٌؾعت هی ؽْد
ُوچٌیي ؽبخَ ای اص آى تست عٌْاى ؽشیبى هدشای دفشاى ثشای عضْ ُوٌبهؼ فشعتبدٍ هی ؽْد ّ
اص هدشای ایٌگْئیٌبل تب اپیذیذین اهتذاد داسد اص ایي ؽشیبى ؽبخَ ُبیی ثشای عویٌبل ّصیکْل فشعتبدٍ
هی ؽْد ایي ؽشیبى هوکي اعت هغتمیوبً اص ایلیبک داخلی هٌؾعت ؽْد.







شریبن مثبوً ای تحتبوی Inferior vesical A.
ایي ؽشیبى دس طْل سثبط طشفی هثبًَ لشاس داسد ّ ثَ لبعذٍ هثبًَ ّ عطْذ طشفی طْلی تستبًی آى
ؽبخَ هی فشعتذ اص ایي ؽشیبى دس خٌظ هزکش ؽبخَ ُبیی ثشای پشّعتبت ّ عویٌبل ّصیکْل ّ دس
خٌظ هًْث ثشای ّاژى فشعتبدٍ هی ؽْد.

شریبن رکتبل میبوی Middle rectal A.
ایي ؽشیبى هوکي اعت هغتمیوبً اص ؽشیبى ایلیبک داخلی ّ یب اص ؽشیبى هثبًَ ای تستبًی هٌؾعت
ؽْد .ایي ؽشیبى دس ثبالی کف لگي ثَ لغوت آهپْلی سکتْم ختن هی ؽْد .اداهَ ایي ؽشیبى دس ثبال
ثب ؽشیبى سکتبل فْلبًی ّ دس پبئیي ثب ؽشیبى سکتبل تستبًی یًْذ هی ؽْد اص ایي ؽشیبى دس خٌظ هزکش
ؽبخَ ُبیی ثشای هثبًَ ،پشّعتبت ،عویٌبل ّصیکْل ّ دس خٌظ هًْث ثشای ّاژى هٌؾعت هی ؽْد.




ؽشیبى سزوی Uterine A.
یک یب چٌذ ؽشیبى هِجلی هوکي اعت هغتمیوبً اص ایلیبک داخلی یب اص ؽشیبى سزوی هٌؾعت
ؽًْذ .ایي ؽشیبى دس اطشاف ّاژى ثَ دّ ؽبخَ تمغین ؽذٍ ّ دس سّی خذاسُبی لذاهی ّ خلفی
ّاژى ثَ عوت پشیٌَ هی سّد ّ ثب ؽبخَ ُبی هِجلی ؽشیبى سزن ،ؽشیبى فشد ّاژى azygos
arteries of vaginaسا ایدبد هی کٌذ.




ؽشیبى پْدًذال داخلی Internal pudendal
ایي ؽشیبى یکی دیگش اص اًؾعبثبت تٌَ لذاهی ؽشیبى ایلیبک داخلی هی ثبؽذ کَ ثَ ُوشاٍ عصت
ُوٌبهؼ زفشٍ لگي سا اص طشیك عْساش عیبتیک ثضسگ لگي تشک هی ًوبیذ ّ خبسعیبتیک سا دّس صدٍ ّ
اص طشیك عْساش عیبتیک کْچک ّاسد زفشٍ لگي هی ؽْد .اداهَ ایي ؽشیبى ّاسد ًبزیَ پشیٌَ هی ؽْد
ّ عپظ ّاسد زفشٍ ایغکیْسکتبل ؽذٍ ّ دس خذاس خبسخی ایي زفشٍ دس زبلیکَ دس کبًبل پْدًذال یب
الکْک لشاس داسد ثَ عوت خلْ طی هغیش هی ًوبیذ ّ ًِبیتبً اص ثبالی دیبفشاگن اّسژًیتبل ّ پبئیي
دیبفشاگن لگي گزؽتَ ّ دس صیش عوفیضپْثیظ پیؼ هی سّد .اص ایي ؽشیبى ؽبخَ ُبیی ثَ ؽشذ صیش
خذا هی ؽْد.





دس زفشٍ ایغکیْسکتبل اص ؽشیبى پْدًذال داخلی ؽشیبى سکتبل تستبًی inferior rectal A.خذا
هی ؽْد .ایي ؽشیبى ثَ کبًبل آًبل ّ پْعت اطشاف همعذ ختن هی ؽْد

دس خلْ کبًبل پْدًذال ؽشیبى پشیٌئبل  perineal A.اص ؽشیبى پْدًذال داخلی هٌؾعت ؽذٍ ّ دس
پشیٌَ گغتشػ هی یبثذ ّ دس خٌظ هزکش ؽبخَ ُبیی ثَ اعکشّتْم ّ دس خٌظ هًْث ثَ ثخؼ
خلفی لجِبی ثضسگ هی دُذ.



اًؾعبثبتی اص ایي ؽشیبى ثَ ثْلت آلت ّ ثْلت ّعتیجْل خْاٌُذ سفت کَ تغزیَ پیؾبثشاٍ سا ًیض ثَ
عِذٍ داسًذ .اًؾعبثبت دیگشی ّاسد اخغبم غبسی ؽذٍ ّ تست عٌْاى ؽشائیي پٌیظ deep
ً artery of the penisبهیذٍ هی ؽًْذ ؽبخَ اًتِبیی ؽشیبى پْدًذال داخلی دس عطر ثَ
ُوشاٍ عصت ُوٌبهٌؼ اص صیش لْط پْثیظ گزؽتَ دس عطر پؾتی آلت لشاس هی گیشد ّ ثَ آى
ؽشیبى پؾتی آلت  dorsal artery of the penisهی گْیٌذ اداهَ ایي ؽشیبى تب ًْک آلت اداهَ
داسد ّ دس طْل هغیشػ ثَ تْعظ ؽبخَ ُبی استجبطی ثب ؽشیبى عومی آلت پیًْذ هی ؽْد.



شبخً ٌبی جداری شریبن ایلیبک داخلی



ؽبخَ ُبی خذاسی ؽشیبى ایلیبک داخلی عوذتبً اص تٌَ خبسخی هٌؾعت هی ؽًْذ ّ ثَ ؽشذ صیش هی ثبؽٌذ:



شریبن ایلیُلُمببر Iliolumbar A.







ایي ؽشیبى اص ثخؼ اثتذایی ؽشیبى ایلیبک داخلی خذا هی ؽْد ّ ثش سّی عطر لگٌی اعتخْاى عبکشّم ثَ عوت
لجَ داخلی عضلَ پغْاط ثبال هی سّد ّ ثَ دّ ؽبخَ لْهجبس ّ ایلیبک تمغین هی ؽْد.
ؽبخَ لْهجبس یب کوشی خبًؾیي پٌدویي ؽشیبى کوشی هی ؽْد ّ ضوي ایٌکَ عضالت خذاس خلفی ؽکن سا تغزیَ هی
ًوبیذ ؽبخَ ای ثشای ًخبع هی فشعتذ.
ؽبخَ ایلیبک ثَ عوت زفشٍ ایلیبک هی سّد ّ ؽبخَ ای ثَ عضلَ ایلیبکْط هی دُذ ّ ًِبیتبً ثب ؽشیبى اثتشاتْس ّ
ؽشیبى عیشکْهفلکظ ایلیبک عومی کَ ؽبخَ ای اص ؽشیبى ایلیبک خبسخی هی ثبؽذ دس طْل عتیغ ایلیبک
آًبعتْهْص هی ؽْد.



ؽبخَ دیگشی کَ اص ایي ؽشیبى خذا هی ؽْد ؽشیبى عبکشال طشفی  Iateral sacralاعت ایي
ؽشیبى کَ هعوْال ً دّ عذد هی ثبؽذ ّ هعبدل ؽشیبى ُبی ثیي دًذٍ ای خلفی ّ ؽشیبًِبی کوشی
اعت ّ ؽبخَ ُبیی اص آًِب خذا هی ؽْد کَ اعتخْاى عبکشّم ّ سیؾَ ُبی اعصبة ًخبعی سا
هؾشّة هی ًوبیذ .ؽشیبى عبکشال طشفی ثب ؽشیبى عبکشال هیبًی کَ ؽبخَ ای اص آئْست ؽکوی
اعت پیًْذ هی ؽْد.



شریبن ابتراتُر obturator A.



ایي ؽشیبى اص تٌَ لذاهی ؽشیبى ایلیبک داخلی هٌؾعت هی ؽْد



دس طْل خذاس طشفی لگي ّ دس عطر داخلی عضلَ اثتشاتْس داخلی تب عْساش اثتشاتْس ثَ پیؼ هی سّد



دس طْل هغیش آى ،عصت اثتشاتْس دس ثبالی آى ّ ّسیذ اثتشاتْس دس صیش آى لشاس داسد .ؽشیبى اثتشاتْس ًِبیتبً اص طشیك عْساش
اثتشاتْس زفشٍ لگي سا تشک کشدٍ ّ ثَ دّ ؽبخَ لذاهی ّ .خلفی تمغین هی ؽْد.







اص ؽشیبى اثتشاتْس دس زفشٍ لگي ؽبخَ ُبیی خذا هی ؽْد کَ تغزیَ عضالت خذاس لگي اص خولَ عضلَ ایلیبکْط سا ثَ
عِذٍ داسد.
ُوچٌیي ؽشیبى پْثیک ثب ؽبخَ ُوٌبهؼ اص اپیگبعتشیک تستبًی پیًْذ هی ؽْد ّ ؽشیبى هثبًَ ای کَ تغزیَ هثبًَ سا
ثَ عِذٍ داسد.
ؽبخَ لذاهی ؽشیبى اثتشاتْس عضالت اداکتْس سا هؾشّة هی ًوبیذ ّ ثب ؽشیبى عیش کْهفلکظ فوْسال داخلی پیًْذ
هی ؽْد .ؽبخَ خلفی ؽشیبى اثتشاتْس ضوي تغزیَ عضالًی کَ ثَ تْثشّصیتَ ایغکیْم اتصبل داسد ؽبخَ ای اص آى ثَ
ًبم ؽبخَ اعتبثْالس ّ acetabular branchاسد هفصل ُیپ ؽذٍ ّ ثَ تْعظ سثبط عش اعتخْاى فوْس تب عش اعتخْاى
ساى هی سّد.









شریبن گلُتىبل فُقبوی Superior gluteal artery
ایي ؽشیبى یکی اص اًؾعبثبت ؽشیبى ایلیبک داخلی هی ثبؽذ کَ زفشٍ لگي سا اص طشیك عْساش عیبتیک ثضسگ تشک هی
ًوبیذ ّ پظ اص عجْس اص ثبالی عضلَ پیشیفْسهیظ ّاسد ًبزیَ گلْئتبل هی ؽْد ّ ثَ دّ ؽبخَ عطسی ّ عومی تمغین
هی گشدد.
ؽبخَ عومی ؽشیبى هزکْس ثیي عضلَ گلْتئْط هذیْط ّ هیٌیوْط لشاس هی گیشد
ؽبخَ عطسی ؽشیبى گلْتئبل فْلبًی ثیي عضالت گلْتئْط هبگضیوْط ّ هذیْط لشاس هی گیشد ّ ثَ ایي عضالت
ؽبخَ هی دُذ.










شریبن گلُتئبل تحتبوی gluteal artery Inferior
یکی دیگش اص ؽبخَ ُبی ؽشیبى ایلیبک داخلی هی ثبؽذ کَ ثب عجْس اص عْساش عیبتیک ثضسگ ّ عجْس
اص صیش عضلَ پیشیفْسهیظ ّاسد ًبزیَ گلْتئبل هی ؽْد
ُوچٌیي اص ایي ؽشیبى ؽبخَ ای تست عٌْاى ؽشیبى عیبتیک خذا هی ؽْد کَ ُوشاٍ عصت
عیبتیک ؽذٍ ّ تغزیَ عصت عیبتیک سا ثَ عِذٍ داسد
 .اداهَ ایي ؽشیبى ّاسد ًبزیَ خلف ساى هی ؽْد ّ دس آًدب ثب اّلیي عْساش کٌٌذٍ ّ ؽبخَ ُبی
عشضی ؽشاییي عیشکْهفلکظ فوْسال داخلی ّ خبسخی پیًْذ ؽذٍ ّ ؽجکَ صلیجی سا ایدبد هی
ًوبیذ.




َریدٌبی لگه
ّسیذُبی هْخْد دس زفشٍ لگي ُوٌبم ّ ُوشاٍ ؽشائیي هی ثبؽٌذ ّ
ثبعتثٌبی ّسیذُبی ًبفی ّ ایلیْهجبسکَ ثَ تشتیت ثَ کجذ ّ ّسیذ ایلیبک
هؾتشک تخلیَ هی ؽًْذ ثمیَ ّسیذُبی لگي ثِن هشثْط ؽذٍ ّ ّسیذ
ایلیبک داخلی سا تؾکیل هی دٌُذ .ؽبیبى رکش اعت کَ ایي ّسیذُب اص
طشیك ؽجکَ ُبی ّسیذی ازبطَ کٌٌذٍ ازؾبء خْى سا خوع آّسی ًوْدٍ ّ
ؽجکَ ُبیی سا ُوچْى سکتبلّ ،صیکبل ،پشّعتبتیک ّ یْتشیي سا ثْخْد هی
آّسًذ.



شبکً ٌبی َریدی لگه



شبکً َریدی رکتُم Rectal plexus



ّسیذُبی هْخْد دس صیش هخبط سکتْم ؽجکَ ُبیی سا ثْخْد هی آّسًذ کَ ًِبیتبً ثَ ّسیذُبی سکتبل
فْلبًی ،هیبًی ّ تستبًی تخلیَ هی ؽْد کَ ّسیذ سکتبل فْلبًی ثَ ّسیذ پْست ّ ّسیذُبی سکتبل هیبًی
ّ تستبًی ثَ ّسیذ ایلیبک داخلی تخلیَ هی ؽْد ثٌبثشایي دس ًبزیَ سکتْم یک ؽٌت پْستْکبّ ایدبد هی
ؽْد ثٌبثشایي افضایؼ فؾبس ّسیذ پْست هی تْاًذ هٌدش ثَ هتْسم ؽذى ایي ّسیذُب ّ ُوْسّئیذ گشدد.




شبکً َریدی مثبوً ای Vesical plexus
ایي ؽجکَ دس اطشاف هثبًَ ّ ثَ خصْؿ دس لبعذٍ آى ّ دس اطشاف عویٌبل ّصیکْل ،اًتِبی زبلت
ُب ّ هدبسی دفشاى ایدبد هی ؽْد .ایي ؽجکَ اص طشیك ّسیذُبی هْخْد دس خلْی عبکشّم ثب
ؽجکَ ّسیذی هِشٍ ای داخلی استجبط داسد کَ خْد یکی اص ساُِبی هتبعتبص ازؾبی لگي ثَ هِشٍ
ُب ّ اعتخْاًِبی خودوَ ثبؽذ .ؽجکَ هثبًَ ای اص طشیك ّسیذُبی هثبًَ ای تستبًی ثَ
ّسیذُبی ایلیبک داخلی تخلیَ هی ؽْد.




شبکً َریدی پرَستبت Prostatic venous plexus
ایي ؽجکَ دس خلْ ّ طشفیي پشّعتبت لشاس داسد ثَ ایي ؽجکَّ ،سیذُبی پؾتی عومی آلت،
ّسیذُبی پْثیظ ّ ّسیذُبی هثبًَ ای هی سیضد.




شبکً َریدی رحمی Uterine plexus
ؽجکَ ّسیذی سزوی دس طشفیي سزن ّ دس ثیي الیَ سثبط پِي لشاس داسد ایي ؽجکَ ثب ؽجکَ ُبی ّسیذی
تخوذاى ّ ّاژى استجبط داسد.



ّسیذ ایلیبک خبسخی اداهَ ّسیذ فوْسال هی ثبؽذ کَ پظ اص عجْس اص عمت سثبط ایٌگْئیٌبل تست
ایي عٌْاى ًبهیذٍ هی ؽْد ّسیذ ایلیبک خبسخی دس زبلیکَ دس طشف داخل ؽشیبى ُوٌبهؼ لشاس
داسد ؽبخَ ُبی ّسیذی ُوٌبم ؽشیبى سا دسیبفت ًوْدٍ ّ ًِبیتبً دس هسبرات هفصل عبکشّایلیبک
ثب ّسیذ ایلیبک داخلی استجبط ثشلشاس ًوْدٍ ّ ّسیذ ایلیبک هؾتشک سا ایدبد هی ًوبیذ .ایي ّسیذ دس
طشف چپ طْیلتش ثْدٍ ّ ثَ آى ّسیذ عبکشال هیبًی تخلیَ هی ؽْد .اص اختوبع ّسیذُبی ایلیبک
هؾتشک ساعت ّ چپ دس هسبرات کٌبس فْلبًی پٌدویي هِشٍ کوشی ّ دس عوت ساعت آىّ ،سیذ
اخْف تستبًی  inferior vena cavaایدبد هی ؽْد.

بسرگتریه دشمه آرامش اوسبن مقبیسً خُد بب دیگران است!
غبفل از ایىکً ٌر کسی در مسیری کبمال متفبَت از دیگری در حبل
سفر َ یبدگیری است

