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ــوند  ــيکس متصــل می ش ــه کوکس ــی ب ــور آن ــالت لوات ــال، عض ــوس آن ــت هيات در پش

ــاط  ــکيل رب ــيژئوس در تش ــه کوکس ــس عضل ــازند. پ ــيژيال را می س ــاط آنوکوکس و رب

ــدارد. آنوکوکســيژئال نقشــی ن

شکل ۷-۲

پاسخ  با توجه به متن درسنامه، ديافراگم لگنی از دو عضله ی لواتور آنی و کوکسيژئوس 

تشکيل شده اما بخش خلفی ديافراگم لگنی توسط عضله کوکسيژئوس تکميل می شود.

پاسخ  بر اساس درسنامه، عضله ی پيريفورميس در ديواره ی خارجی و خلفی لگن قرار دارد.

مالحظاتتعداد سؤاالت در آزمون های دو سال اخیرنام مبحث
خیلی مهم6عروق و اعصاب لگن

عروق لگن

اين  است.  داخلی  ايلياک  شريان  پرينه،  و  لگن  اصلی  شريان 

شريان در سطح ديسک بين مهره ای L5 و S1 از شريان ايلياک 

مشترک جدا  می شود و در سطح فوقانی سوراخ سياتيک بزرگ 

به دو تنه ی قدامی و خلفی تقسيم  می شود.

شاخه های تنه ی خلفی ← ايليولومبار، گلوتئال فوقانی، ساکرال 

خارجی )گلوتئال فوقانی ادامه ی تنه ی خلفی ست و بزرگ ترين 

شاخه  است.(

ــه ای(  ــکال )مثان ــی، وزي ــی ← ناف ــه ی قدام ــاخه های تن شکل۲-۸. شاخه های شريان ايلياک داخلیش

فوقانــی، وزيــکال تحتانــی، رکتــال ميانــی، ابتوراتــور، پودنــدال داخلــی، گلوتئــال تحتانــی 

و رحمــی )فقــط در بانــوان(.

�� 3- خلفی تریــن عضلــه ی دیافراگــم لگنــی کــدام 

است؟ )پزشــکی قطبــی( 

الف پیریفورمیس

ب کوکسیژئوس

ج پوبورکتالیس

د ایلئوکوکسیژئوس

�� 4- کدامیک از عضالت زیر در جدار خلفی حفره ی 

لگن قرار دارد؟ )پزشکی آذر ۹۷- میان دوره ی کشوری(

Pubo- Rectalis الف

Pubo- Coccygeus ب

Piriformis ج

Levator prostate د

بانه
طبی
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اعصاب لگن

شبکه های سوماتیک 

عصب دهـی بـه لگن و پرينه توسـط شـبکه های سـاکرال و کوکسـيژيال انجام  می شـود. شـاخه های شـبکه سـاکرال اکثـراً به عضـالت می روند. 

عصـب پودنـدال کـه مهم تريـن عصـب پرينـه اسـت، جزء اعصاب سـوماتيکی اسـت که از شـبکه ی سـاکرال منشـأ می گيـرد و اليافی از سـطوح 

نخاعـی  S2 تـا S4 را حمـل می کنـد. ايـن عصـب لگن را از سـوارخ سـياتيک بـزرگ )در زير عضلـه پيريفورميس( تـرک کرده و از طريق سـوراخ 

سـياتيک کوچـک وارد پرينـه می شـود. عصـب پودنـدال در تمام مسـير خود بـا عروق پودنـدال داخلی همراه اسـت. 
شبکه های احشایی

در شــکم يــک ســری شــبکه ی عصبــی مثــل شــبکه ی عصبــی جلــوی مهــره ای وجــود دارد. شــبکه ی عصبــی جلــوی مهــره ای بــه صــورت 

ــروق  ــل ع ــمت داخ ــتريک )در س ــبکه ی  هايپوگاس ش

ايليــاک داخلــی( وارد لگــن  می شــود. در محــل دو 

شاخه شــدن آئــورت )تقريبــاً جلــوی L5( شــبکه ی 

ــاف  ــه الي ــود ک ــاد  می ش ــی ايج ــتريک فوقان  هايپوگاس

ســمپاتيک آن از گانگليــون ۳ و ۴ کمــری و اليــاف 

ــا S4 )اســپالنکنيک لگنــی(  پاراســمپاتيک آن از S2 ت

اســت. ايــن شــبکه وظيفــه ی عصب رســانی بــه غــدد 

ــن  ــتقات اي ــده دارد. مش ــا را برعه ــی و حالب ه جنس

ــه روده ی پســين )از پيوســتگاه دو ســوم پروگســيمال و يــک ســوم  ــرای عصب دهــی ب ــی ب شــبکه باعــث ايجــاد شــبکه ی مزانتريــک تحتان

ديســتال کولــون عرضــی تــا بخــش فوقانــی مجــرای مقعــدی( و شــبکه ی  هايپوگاســتريک تحتانــی بــرای عصب دهــی بــه همــه ی احشــاء 

ــرار دارد. ــوم ق ــن رکت ــی در طرفي ــتريک تحتان ــبکه ی  هايپوگاس ــود. ش ــب  می ش ــی و حال ــدد جنس ــز غ ــی به ج لگن

شکل۹-۲

پاسخ  شاخه های تنه ی قدامی شریان ایلیاک داخلی

ــد مســدود  می شــود  شــريان نافــی: اوليــن شــاخه ی تنــه ی قدامــی اســت و بعــد از تول

ــکال  ــی )medial umbilical ligament( را می ســازد. شــريان وزي ــاط نافــی داخل و رب

فوقانــی بطــور طبيعــی از ايــن شــريان منشــأ می گيــرد.

شريان وزيکال تحتانی: فقط در مردان وجود دارد و در زنان شريان واژينال معادل آن است.

شريان رکتال ميانی: با شريان های رکتال فوقانی و تحتانی آناستوموز می دهد.

شــريان پودنــدال داخلــی: بــه تمــام پرينــه خون رســانی می کنــد و مهم تريــن 

ــا پشــتی پنيــس، عمقــی پنيــس،  ــی، خلفــی ي ــال تحتان ــد از رکت شــاخه های آن عبارتن

ــس، از  ــس/ کلیتوری ــی پنی ــریان های اصل �� 1- ش

ــی(  ــکی قطب ــعب می شوند؟ )پزش ــریان منش ــدام ش ک

Inferior Mesenteric الف

External Iliac ب

Median Sacral ج

Internal Pudendal د

بانه
طبی

نشر 
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بولــب پنيــس، اســکروتال خلفــی و شــاخه های پرينــه آل. )شــاخه های عصــب پودنــدال 

ــتند.( ــام هس ــی هم ن ــدال داخل ــريان پودن ــاخه های ش ــا ش ب

ــاخه هايی  ــس ش ــب پني ــس و بول ــی پني ــس، عمق ــی پني ــريان های خلف ــون ش ــس چ پ

ــس در  ــی پني ــريان های اصل ــت ش ــوان گف ــتند، می ت ــی هس ــدال داخل ــريان پودن از ش

ــد. ــأ می گيرن ــی منش ــدال داخل ــريان پودن ــان از ش ــس در زن ــردان و کليتوري م

شکل ۲-۱۱. شاخه های شريان پودندال داخلی

ــام  ــی هم ن ــدال داخل ــا شــاخه های شــريان پودن ــدال ب پاسخ  شــاخه های عصــب پودن

هســتند. ســه شــاخه انتهايــی اصلــی عصــب پودنــدال عبارتنــد از:

۱- اعصاب رکتال تحتانی: اين عصب حس عمومی پوست مثلث آنال )توضيح مثلث آنال در 

مبحث پرينه هست(، عصب دهی اسفنکتر خارجی مقعد و عضالت لواتور آنی را بر عهده دارد.

ــه ی  ــه عضــالت اســکلتی در فضــای پرين ــه آل: شــاخه های حرکتــی ب ۲- عصــب پرين

ــد. ــی می ده ــطحی و عمق س

ــه عمقــی  می شــود و حــس  ــا کليتوريــس: وارد فضــای پرين ــت ي ۳- عصــب خلفــی آل

ــد. ــل می کن ــس را منتق ــت و کليتوري آل

پس انتقال حس پنيس و کليتوريس برعهده ی عصب پودندال است.

شکل ۱0-۲

�� 2- مــردی متأهــل و چهل ســاله بعد از ســانحه ی 

ــه  ــت ب ــدن دوره نقاه ــل و گذران ــا اتومبی ــادف ب تص

 errection کلینیــک مراجعــه نمــوده و از عــدم توانایــی

آلــت شــکایت دارد. ضایعــه ی عصبــی کــدام یــک از 

ــی(  ــر است؟ )پزشــکی قطب ــاب زی اعص

الف عصب پودندال

ب شاخه ی ژنیتال عصب ژنیتوفمورال

ج عصب ایلیواینگوئینال

د پرینه آل

بانه
طبی
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شکل به ۱۲-۲

پاسخ  سه شريان رکتال وجود دارد:

ــانه ای  ــاالی خــط ش ــه ب ــی، خون رســانی ب ــک تحتان ــی ← از مزانتري ــال فوقان ۱. رکت

کانــال مقعــدی

۲. رکتال ميانی ← از تنه ی قدامی ايلياک داخلی جدا  می شود.

۳. رکتال تحتانی ← از پودندال داخلی، خون رسانی به زير خط شانه ای کانال مقعدی

بنابرايــن شــريان رکتــال تحتانــی از شــريان پودنــدال داخلــی منشــأ می گيــرد. شــريان 

بولــب پنيــس و اورتــرال هــم از شــاخه های شــريان پودنــدال داخلــی هســتند. در بيــن 

گزينه هــا، فقــط شــريان رکتــال ميانــی اســت کــه شــاخه ای از تنــه ی قدامــی شــريان 

ــرد. ــأ نمی گي ــی منش ــدال داخل ــريان پودن ــاک داخلی ســت و از ش ايلي

پاسخ بــا توجــه بــه متــن درســنامه و نمــودار پاييــن، شــريان گلوتئــال فوقانــی از تنــه ی 

خلفــی شــريان ايليــاک داخلــی جــدا می شــود.

شاخه های شریان ایلیاک داخلی

شریان نافی

تنه قدامی

تنه خلفی

شریان مثانه ای فوقانی و تحتانی

شریان رکتال میانی

شریان ابتوراتور

شریان پودندال داخلی

شریان گلوتئال تحتانی

شریان رحمی

شریان ایلیولومبار

شریان گلوتئال فوقانی

شریان ساکرال خارجی

�� 3- کــدام شــاخه شــریانی زیــر از شــریان 

پودنــدال داخلــی منشــأ نمی گیرد؟ )پزشــکی خــرداد 

کشــوری(  میــان دوره   –  1۴00
الف رکتال تحتانی

ب بولب پنیس

ج رکتال میانی

د اورترال

ــی  ــه ی خلف ــر از تن ــریان های زی ــک از ش 4- کدامی

می شود؟ )پزشــکی  جــدا  داخلــی  ایلیــاک  شــریان 

ریفــرم و کالســیک آذر ۹۸- میــان دوره ی کشــوری(
Inferior Gluteal الف

Internal Pudendal ب

Superior Gluteal ج

Middle Rectal د

بانه
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پاسخ  توجــه بــه نمــودار پاييــن، شــريان رکتــال تحتانــی از شــريان پودنــدال داخلــی 

ــرد. ــأ می گي منش

رکتال تحتانی شاخه های شریان پودندال داخلی
خلفی )یا پشتی( پنیس

عمقی پنیس

بولب پنیس

اسکروتال خلفی

شاخه های پرینه آل

ــوان گفــت خــم کوليــک  ــن می ت ــن درســنامه و نمــودار پايي ــه مت ــا توجــه ب پاسخ  ب

چــپ )Splenic flexure(، کولــون نزولــی، کولــون ســيگموئيد، رکتــوم و قســمت فوقانی 

مجــرای مقعــدی، کــه بخشــی از روده  پســين هســتند، عصــب پاراســمپاتيک خــود را از 

عصــب احشــايی لگنــی دريافــت می کننــد.

پاسخ  بــر اســاس درســنامه شــريان تمامــی احشــای لگنــی از ايليــاک داخلــی اســت، 

بجــز غــدد جنســی. شــريان ovarian و Testicular مســتقيماً از آئــورت جــدا می شــوند. 

بنابرايــن تخمــدان توســط شــريان ايليــاک داخلــی خون رســانی نمی شــود.

)Splenic flexure( خم کولیک چپ

عصب رسانی به غدد جنسی و حالب ها 

شبکه عصبی هایپوگاستریک فوقانی

عصب  رسانی به روده ی پسین

شبکه مزانتریک تحتانی

عصب رسانی به همه ی احشاء لگنی به جز 
غدد جنسی و حالب

شبکه هایپوگاستریک تحتانی

کولون نزولی کولون سیگموئید رکتوم قسمت فوقانی مجرای مقعدی

روده پسین شامل:

عصب دهی لگن

5- کدام یک منشاء شریان رکتال تحتانی است؟ )پزشکی 

اسفند 1۴00( 
Internal pudendal artery الف

Lateral sacral arteries ب

Superior mesenteric artery ج

External iliac artery د

6- عصب احشایی لگنی، عصب دهی پاراسمپاتیک کدام 

تأمین می کند؟ )پزشکی شهریور  لوله گوارش را  قسمت 

۹۹- کشوری( 
Duodenojejunal junction الف

Ileocecal valve ب

Splenic flexure ج

Hepatic flexure د

7- کدامیک از ساختارهای تشریحی زیر توسط شریان 

ایلیاک داخلی خون رسانی نمی شود؟ )پزشکی شهریور ۹۹- 

کشوری(
الف تخمدان

ب رحم

ج رکتوم

د مثانه

بانه
طبی

نشر 
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910سؤال
الفبپاسخ

ــا توجــه بــه متــن درســنامه و نمــودار ســؤال ۴، شــريان رحمــی شــاخه ای از  پاسخ  ب

تنــه ی قدامــی شــريان ايليــاک داخلــی اســت.

ــب  ــن عص ــدال مهم تري ــب پودن ــد، عص ــه ش ــنامه گفت ــه در درس ــور ک پاسخ  همانط

پرينــه اســت.

مالحظاتتعداد سؤاالت در آزمون های دو سال اخیرنام مبحث
مهم5پرینه

پرينه در مجموع يک ناحيه ی لوزی شکل در 

زير کف لگن )ديافراگم لگنی( است که در جلو 

به سمفيز پوبيس و قوس پوبيس، در طرفين به 

ايسکيال توبروزيتی و در عقب به کوکسيکس 

محدود  می شود.

اگر در وسط اين ناحيه ی لوزی شکل و بين دو 

ايسکيال توبروزيتی خط افقی فرضی رسم کنيم، پرينه به 

۲ تا مثلث تقسيم می شود:

مثلــث قدامــی يــا مثلــث ادراری تناســلی )اوروژنيتال( و 

مثلــث خلفــی يــا آنال.

مثلث آنال

در مرکز مثلث آنال سوراخ آنال قرار دارد و در طرفين آن 
حفرات ايسکيورکتال قرار گرفته است. سقف مثلث آنال 

هم ديافراگم لگنی است.

اسفنکتر مقعد در مثلث آنال قرار دارد و از دو بخش داخلی 

شکل ۱۳-۲

شکل ۱۴-۲

است. )دندان پزشکی   ...... از  9- شریان رحمی شاخه ای 

اسفند ۹۹- کشوری(
الف آئورتای شکمی

ب شریان ایلیاک داخلی

ج شریان تخمدانی

د شریان کلیوی

محسوب  پرینه  عصب  مهم ترین  کدامیک   -10

می شود؟ )پزشکی خرداد 1۴00 – میان دوره کشوری(

الف عصب پودندال

ب شاخه های عصب سیاتیک

ج عصب ژنیتوفمورال

د عصب ایلئواینگوئینال

بانه
طبی

نشر 




