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احشاء لگن
• دس حفشُ ی لگي ػالٍُ ثش اػضبء تٌبػلی احـبء دیگشی وِ دس ّش دٍ جٌغ هـتشن
اػت ًیض لشاس هی گیشد.
• ؿبهل :سوتَم ،هثبًِ  ،حبلت ٍ ػشٍق ٍ اػصبة هی ثبؿذ.
• ّوچٌیي ثخـی اص احـبء ؿىن اص جولِ وَلَى ػیگوَئیذ لؼوتی اص لَع ّبی
ایلیَم ًیض لشاس داسد.

• راست روده ()Rectum
•
•
•
•

ثخؾ اًتْبیی دػتگبُ گَاسؽ اػت.
دس اهتذاد وَلَى ػیگوَئیذ اػت.
دس حذٍد  12ػبًتی هتش عَل داسد.
دس ثبال اص  S3ؿشٍع ٍ دس پبییي دس حذٍد  2تب  3ػبًتی هتشی ساع وَوؼیىغ ٍ پغ
اص ػجَس اص دیبفشاگن لگي ثِ وبًبل آًبل هشتجظ هی ؿَد.

دس ًوبی عشفی داسای  2خویذگی اػت.
:Sacral flexure
اٍلیي خویذگی ثب تمؼش لذاهی ثَدُ ٍ هجبٍس ػبوشٍم اػت
:Perineal flexure
سوتَم دس ساع وَوؼیىغ ثِ ػوت ػمت هٌؼغف هی ؿَدٍ .داسای یه خویذگی ثب
تحذة لذاهی هی ؿَد.

•
•
•
•

در نوای قذاهی رکتوم  3خن یا انحنا دارد:
دس ؿشٍع اثتذا ثِ ساػت هتوبیل هی ؿَد ٍ اًحٌبی فَلبًی سوتَم سا هی ػبصد.
ػپغ ثِ ػوت چپ هتوبیل ؿذُ ٍ خن هیبًی سا هی ػبصد.
ػپغ ثِ خظ ٍػظ هتوبیل ؿذُ ٍ خن تحتبًی سا هی ػبصد.

• دس هحل اهتذاد سوتَم ثب ػیگوَئیذ اختالف ػبختوبًی ٍجَد ًذاسد.
• دس ٍالغ اختالف آًْب ثب پَؿؾ صفبلی اػت دس ٍالغ جبیی وِ هضٍ توبم هی ؿَد
سوتَم ًبم داسد.
• ثخؾ ّبی هختلف سوتَم اص ًظش پَؿؾ صفبلی هتفبٍت هی ثبؿٌذ ثٌبثشایي
هضٍپشیتًَئبل اػت.

• هَلؼیت تٌیبوَلی سوتَم هـبثِ ثمیِ سٍدُ ثضسي اػت.
• ثب ایي تفبٍت وِ دس ؿشٍع سوتَم تؼذاد ایي تٌیبّب اص  3ػذد ثِ  2وبّؾ هی یبثذ یىی
دس جلَ ٍ دیگشی دس ػمت
• سوتَم هبًٌذ ػىَم ٍ آپبًذیغ ٍ ثش خالف ثمیِ ثخؾ ّبی سٍدُ ی ثضسي فبلذ صٍائذ
چشثی ( )epiploic appendixاػت.

مجاورات رکتوم
•
•
•
•
•
•

•
•

اس خلف :
ثب اػتخَاًْبی ػبوشٍم ٍ وَوؼیىغ  ،ػضالت پیشیفَسهیغ ،ؿشیبى ػبوشال هیبًی ،
صًجیشُ ّبی ػوپبتیه ٍ ؿبخِ ّبی لذاهی اػصبة ػبوشال هجبٍست داسد.
تَهَسّبی خلفی سوتَم هی تَاًذ ثش اػصبة ػبوشال فـبس ٍاسد ًوَدُ ٍ دسد ؿذیذی
سا ایجبد ًوبیذ.
اس قذام:
در هذکز ثب لَع ّبی ایلئبل ٍ وَلَى ػیگوَئیذ  ،لبػذُ ی هثبًِ  ،هجشای دفشاى ،
حبلت ّب ٍ ػویٌبل ٍصیىل ّب هجبٍس اػت.
در هونث ػغح لذاهی سوتَم اص عشیك ثي ثؼت داگالع ثب ػغح خلفی سحن ٍ ٍاطى
هجبٍس اػت.
در طزفین :
ثش اثش اًؼغبف صفبق اص سٍی سوتَم ثِ جذاس عشفی لگي دٍ حفشُ تحت ػٌَاى پبساسوتبل
فَػب ایجبد هی ؿَد.وِ جبیگبُ لَع ّبی ایلئبل ٍ وَلَى ػیگوَئیذ اػت.

معاینه از طریق رکتوم
•
•

•
•
•
•

ثؼیبسی اص ثخؾ ّبی صیش اص عشیك هؼبیٌِ ثب اًگـت لبثل اسصیبثی هی ثبؿٌذ(تَؽ
سوتبل)
دس ػمت ٍ عشفیي دس ّش دٍ جٌغ اػتخَاًْبی ػبوشٍم  ،وَوؼیىغ ،حفشُ ّبی
ایؼىیَسوتبل ٍ خبسّبی ایؼىیَم لبثل لوغ ّؼتٌذ.
دس جلَ دس هزوش:
پشٍػتبت ٍ ػویٌبل ٍصیىل ّب
دس جلَ ٍ هًَث:
هشوض ٍتشی پشیٌِ  ،گشدى سحن  ،ثي ثؼت داگالع ٍ گبّب تخوذاًْب

بافت شناسی رکتوم
•
•
•
•

ّوبًٌذ ثمیِ ثخؾ ّبی لَلِ ی گَاسؽ اص  4الیِ ی هخبط ،صیش هخبط ،ػضلِ ٍ ػشٍص
تـىیل ؿذُ اػت.
هخبط ضخین اػت.
ثش سٍی ػغح داخلی هخبط داسای چیي ّبی عَلی اػت وِ ثب پش ؿذى  ،اص ثیي هی
سٍد.
ثؼالٍُ  3چیي ّاللی ّن ثِ ًبم چیي ّبی ػشضی (ٍ )Transverse foldجَد داسد
وِ ثِ ًبم چیي ّبی َّػتَى ّن هؼشٍف اػت.

•
•
•
•

آهپول رکتوم:
ثخؾ ّبی تحتبًی سوتَم پیؾ اص اتصبل ثِ وبًبل آًبل داسای اتؼبػی ثِ ًبم آهپَل
سوتَم اػت.
دس ایي ثخؾ غذد هَوَػی فشاٍاًی اػتّ .وچٌیي هیضاى لبثل تَجْی ثبفت
لٌفَئیذی ًیض داسد.
در الیه سیز هخاطی ؿجىِ ی ٍسیذی ٍػیؼی هَجَد هی ثبؿذ.

کانال آنال
•
•
•
•
•
•

سوتَم دس هحبرات ساع وَوؼیىغ ثِ پبییي ٍ ػمت اهتذاد هی یبثذ ٍ.وبًبل آًبل سا هی ػبصد.
 4ػبًت عَل داسد.
داسای  2هٌـب جٌیٌی هتفبٍت اػت.
دٍ ػَم ثبالیی هٌـب اًذٍدسهی داسد ٍ اپی تلیَم هٌـَسی ػبدُ داسد.
یه ػَم تحتبًی هٌـب اوتَدسهی داسد ٍ اص  Anal pitػبختِ هی ؿَد ٍ پَؿؾ آى هبًٌذ
پَػت اػت.
ثیي ایي دٍ ثخؾ یه ًبحیِ ی ون ػشٍق ٍجَد داسد وِ ثِ آى خظ ػفیذ ّیلتَى
گَیٌذ()Hilton White line

•

•
•
•
•

دس ثبالی وبًبل آًبل تؼذادی چیي هخبعی ػوَدی ٍجَد داسد وِ ػتَى ّبی آًبل Anal
 columnیب ػتَى ّبی هَسگبًی ً Column of morganiبم داسد.
ایي ػتًَْب  1ػبًتی هتش عَل داسد ٍ ثِ تؼذاد  8 -6ػذد اػت.
دس پبییي ضخین اػت ٍ تَػظ چیي ّبیی ثِ ًبم  anal valveثِ ّن هشثَط ّؼتٌذ.
دس ثبالی ایي دسیچِ ّب فشٍسفتگی ّبیی ثِ ًبم ػیٌَع آًبل ٍجَد داسد.
دس صیش چیي ّبی آًبل فضبیی ثِ ًبم ًبحیِ ی ّوَسٍئیذی اػتZona hemorroida .

• وبًبل آًبل دس جلَ ثب هشوض ٍتشی پشیٌِ ٍ ثب ٍاػغِ ی اى ثب لؼوت ّبی غـبیی
پیـبثشاُ ٍ ثَلت آلت دس هزوش ٍ دس هًَث ثب ثخؾ تحتبًی ٍاطى هجبٍست داسد.
• ػغح خلفی وبًبل آًبل ثب وَوؼیىغ ٍ سافِ آًَوَوؼیظئبل ٍ دس عشفیي ثب حفشات
ایؼىیَسوتبل هجبٍست داسد.

اسفنکترهای مقعذ
• دس اعشاف وبًبل دٍ اػفٌىتش ٍجَد داسد:
• اػفٌىتش داخلی  ،اػفٌىتش خبسجی

اسفنکتر داخلی مقعذ
•
•
•
•

دس حمیمت ّوبى ػضالت حلمَی جذاس سوتَم اػت.وِ دس ثلث ثبالیی وبًبل آًبل سا دس
ثش هی گیشد.
غیش اسادی اػت.
اص ؿجىِ ی ػبوشال ػصت گیشی هی وٌذ.
تحشیه ػوپبتیه ثبػث اًمجبض ٍ پبساػوپبتیه ثبػث ؿلی ػضلِ هی ؿَد.

اسفنکتر خارجی مقعذ
•
•
•
•
•
•
•
•

ایي ػضلِ دٍ ثلث تحتبًی وبًبل آًبل سا احبعِ هی وٌذ.
جضء ػضالت هخغظ اػت.
پغ اسادی اػت.
داسای  3ثخؾ صیش جلذی  ،ػغحی ٍ ػومی اػت.
بخش سیز جلذی :
ػغحی تشیي ثخؾ اػت.
ثالفبصلِ دس صیش پَػت لشاس داسد.
اتصبل اػتخَاًی ّن ًذاسد.

• بخش سطحی:
• دس ثبالی ثخؾ صیش پَػتی اػت.
• دس ػمت ثِ ساع اػتخَاى وَوؼیىغ ٍ دس جلَ ثِ هشوض ٍتشی پشیٌِ اتصبل داسد.
بخش عوقی:
ّوبًٌذ ثخؾ صیش پَػتی اتصبل اػتخَاًی ًذاسد.
الیبف آى دس ػمت ثب الیبف ػضلِ ی پَثَسوتبل اص ػضلِ ی ثبال ثشًذُ ی همؼذ هشتجظ هی
ؿَد.
ایي ثخؾ اص اػفٌىتش خبسجی ًمؾ هْوی دس وٌتشل اسادی داسد.
ثٌبثشایي آػیت ّبی ٍاسدُ ثِ خصَف ثِ ثخؾ لذاهی اػفٌىتش ثی اختیبسی سا ثِ دًجبل
داسد.

• عصب:
• ایي ػضلِ اص ػصت سوتبل تحتبًی ؿبخِ ای دسیبفت هی وٌذ.

بافت شناسی
•
•

•

•
•

ػبختبس جذاس آى ّوبًٌذ سوتَم اػت .ثب ایي تفبٍت وِ غذد سٍدُ ای دس ایي وبًبل
ٍجَد ًذاسد.
دس ایي ًبحیِ ٍسیذّبی عَلی فشاٍاى ثب جذاس ًبصن ٍجَد داسد .وِ هَجت ثشجؼتگی
هخبعی دس دٍ ثلث ثبالیی وبًبل هی ؿَد ٍ .چیي ّبی عَلی هـخصی سا ایجبد هی
ًوبیذ وِ ػتَى ّبی آًبل ًبم داسد.
دس ثلث تحتبًی وبًبل اپی تلیَم تغییش ؿىل یبفتِ ٍ اص اپی تلیَم هٌـَسی ثِ
ػٌگفشؿی هغجك ؿبخی تجذیل هی ؿَد.
الیِ ی ػضالًی دس وبًبل آًبل ؿبهل اػفٌىتش خبسجی همؼذ وِ هخغظ اػت هی
ثبؿذ.
اػفٌىتش داخلی همؼذ وِ ثخؾ ثبالیی ایي وبًبل سا احبعِ هی وٌذ جضء ػضالت
صالف ٍ دس اداهِ ػضالت حلمَی سوتبل هی ثبؿذ.

وریذ ها
•
•
•
•
•
•

ٍسیذّبی سوتَم ٍ وبًبل آًبل ّوٌبم ٍ ّوشاُ ؿشاییي اػت.
ٍسیذ سوتبل ثبالیی ثِ ٍسیذ هضاًتشیه تحتبًی ٍ ٍسیذ سوتبل هیبًی ثِ ٍسیذ ایلیبن
داخلی ٍ ٍسیذ سوتبل تحتبًی ثِ ٍسیذ پَدًذال داخلی تخلیِ هی ؿَد.
خَى ٍسیذ سوتبل فَلبًی دس ًْبیت ٍاسد ٍسیذ پَست هی ؿَد.
سوتبل هیبًی ٍ تحتبًی ثِ ٍسیذ اجَف تحتبًی هی سیضًذ.
پغ دس ًبحیِ وبًبل آًبل یه ؿٌت پَستَوبٍ ایجبد هی ؿَد.
ثب تَجِ ثِ ایٌىِ ایي ٍسیذّب دس صیشهخبط یه ؿجىِ ی ٍسیذی ایجبد هی وٌٌذ ،جذاس
آًْب ًبصن اػت پغ دس ؿشایغی وِ افضایؾ فـبس ٍسیذ پَست پیؾ آیذ خَى ٍسیذ
سوتبل فَلبًی ثبصگـت ًوَدُ ٍ ؿجىِ ی ٍسیذی صیش هخبط سا هتؼغ هی ًوبیذ ٍ ایجبد
ّوَسٍییذ هی وٌذ.

• ػِ تب اص ٍسیذّبیی وِ دس ضخبهت ػتَى ّبی آًبل لشاس داسًذ ٍ هؼتؼذ ٍاسیؼی ؿذى
ّؼتٌذ ٍسیذّبیی ّؼتٌذ وِ اگش ثیوبس دس ٍضؼیت لیتَتَهی ثبؿذ دس ػبػبت ٍ 7 ،3
 11هی ثبؿٌذ.
• ثِ ّوَسٍئیذ ّبیی وِ دس ثبالی حلمِ ی ّوَسٍئیذال لشاس داسًذّ ،وَسٍییذ داخلی ٍ ثِ
آًْب وِ دس صیش حلمِ اًذ ًیض ّوَسٍییذ خبسجی هی گَیٌذ.

تخلیه لنفاتیک
• لٌف ثخؾ ثبالیی سوتَم ثِ گشُ ّبی هضاًتشیه تحتبًی تخلیِ هی ؿَد.
• لٌف ثخؾ هیبًی ثِ گشُ ّبی ایلیبن داخلی هی سیضد
• لٌف ثخؾ تحتبًی آى ثِ گشُ ّبی ایٌگَیٌبل ػغحی ختن هی ؿَد.

اعصاب
• سوتَم ٍ ثخؾ ثبالیی وبًبل آًبل اص عشیك اًـؼبثبت ؿجىِ آئَستی ٍ لگٌی ػصت
دسیبفت هی ًوبیذ.
• ثلث تحتبًی وبًبل آًبل ٍ اػفٌىتش خبسجی همؼذ ثب اػصبة سوتبل تحتبًی ٍ ؿبخِ
ّبی پشیٌئبل ػصت هی گیشد.

