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پیریفورمیــس عبــور کردنــد، بــا دور زدن خــار ایســکیال و عبــور از درون ســوراخ ســیاتیک 

کوچــک، از لگــن بــه پرینــه می رونــد.

از بین گزینه ها عضله ی ابتوراتور داخلی از سوراخ سیاتیک کوچک عبور می کند.

پاسخ  بــا توجــه بــه پاســخ ســوال ۲، عضــالت گلوتئــوس مدیــوس و مینیمــوس باعــث 

ابداکشــن فمــور و جلوگیــری از ســقوط لگــن هنــگام ایســتادن و راه رفتــن می شــوند و 

در حفــظ تعــادل لگــن، هنــگام ایســتادن روی یــک پــا نقــش دارنــد.

مالحظاتتعداد سؤاالت در آزمون های دو سال اخیرنام مبحث
 مهم3استخوان و عضالت ران

استخوان ران

فمــور، اســتخوان ران و بلندتریــن اســتخوان در بــدن اســت. مشــخصه انتهــای پروگزیمــال آن، یــک ســر و گــردن و دو برآمدگــی بــزرگ بــه 
نــام تروکانترهــای بــزرگ و کوچــک اســت. ســر فمــور بــا اســتابولوم اســتخوان لگــن مفصــل می شــود.

در نمــای خلفــی فمــور، روی شــفت اســتخوان یــک خــط ضخیــم بــه نــام خــط خشــن یــا Linea aspera وجــود دارد کــه محــل اصلــی اتصال 
ــت. عضالت در ران اس

بــا امتــداد یافتــن خــط خشــن بــه ســمت پائیــن، دو لبــه جــدا شــده و خطــوط ســوپراکوندیالر داخلــی و خارجــی را می ســازند کــه بیــن آن هــا 
ســطح پوپلیتئــال تشــکیل می شــود.

انتهــای دیســتال فمــور را دو کوندیــل بــزرگ مشــخص می کننــد کــه بــا ســر پروگزیمــال تیبیــا مفصــل می شــوند. کوندیل هــا در جلــو بــه 
ــال )کشــکک( مفصــل می شــوند. ــا پات ــد و ب هــم می پیوندن

عضالت ران

در ناحیه ی ران سه کمپارتمنت عضالنی وجود دارد: قدامی، داخلی و خلفی.

کمپارتمنت قدامی:

۱. عضله ی چهار سر رانی: عضله ی اصلی کمپارتمنت قدامی که خود، از 4 عضله تشکیل شده است 

شامل: رکتوس فموریس، واستوس مدیالیس، واستوس لترالیس و واستوس اینترمدیوس.

۲. سارتوریوس

۳. ایلیاکوس

4. پسواس ماژور 

عضــالت پســواس مــاژور و ایلیاکــوس )اصطالحــاً عضلــه ی ایلیوپســواس( بــر مفصــل 

هیــپ، عضــالت ســارتوریوس و رکتــوس فموریــس بــر هــر دو مفصــل هیــپ و زانــو و 

ــو عمــل می کننــد. ــر مفصــل زان عضــالت واســتوس ب

شکل 4-۳. عضالت کمپارتمنت قدامی ران

هنگام  لگن،  تعادل  حفظ  در  عضله  مؤثرترین   -5  👸

ایستادن روی یک پا کدام است؟ )پزشکی شهریور ۹۹- کشوری(

Iliopsoas الف

Obturator internus ب

Gluteus maximus ج

Gluteus medius د
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کمپارتمنت داخلی: 

۱. گراسیلیس

۲. پکتینئوس

۳. ادداکتور النگوس

4. ادداکتور برویس

۵. ادداکتور مگنوس

۶. ابتوراتور خارجی

تمامــی ایــن عضــالت عمدتــاً ران را در مفصــل هیــپ بــه ادوکســیون می  برنــد، به جــز 

ابتوراتــور خارجــی کــه باعــث روتاســیون خارجــی ران در مفصــل هیــپ می شــود.

کمپارتمنت خلفی:

۱. دو سر ران )بای سپس(

۲. سمی تندینوسوس

۳. سمی ممبرانوس

ــپ و  ــاه دو ســر ران از روی هــر دو مفصــل هی ــن عضــالت به جــز ســر کوت ــام ای تم

ــد. ــور می کنن ــو عب زان

شکل 4-4. عضالت کمپارتمنت داخلی ران

شکل 4-۵. عضالت کمپارتمنت خلفی ران

پاسخ در انتهــای پروگزیمــال فمــور، ســر اســتخوان و تروکانتر هــای کوچــک و بــزرگ 

ــای  ــک و در نم ــط اینترتروکانتری ــی خ ــای قدام ــا در نم ــن تروکانتر ه ــم. بی را می بینی

ــه ی  ــک تکم ــتیغ اینترتروکانتری ــد. روی س ــود دارن ــک وج ــتیغ اینترتروکانتری ــی س خلف

ــزرگ، حفــره تروکانتریــک وجــود  مربعــی را می بینیــم. روی ســطح داخلــی تروکانتــر ب

دارد کــه محــل اتصــال عضلــه ابتوراتــور خارجــی اســت.

در نمــای خلفــی فمــور روی شــفت اســتخوان یــک خــط ضخیــم بــه نــام خــط خشــن 

یــا Linea aspera وجــود دارد. بــا امتــداد یافتــن ایــن خــط بــه ســمت بــاال دو لبــه ی 

آن از هــم جــدا شــده و توبروزیتــه ی گلوتئــال )لبــه ی خارجــی- محــل اتصــال گلوتئــوس 

ماگزیمــوس( و خــط پکتینئــال یــا شــانه ای یــا اســپیرال )لبــه ی داخلــی( ایجاد می شــوند. 

�� 1- تمام موارد زیر روی استخوان فمور قرار دارند، 

بجز: )پزشکی قطبی( 

Gluteal Tuberosity الف

Pectineal Line ب

Arcuate Line ج  

Linea aspera د

بانه
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بــا امتــداد خــط اســپیرال بــه ســمت جلــو بــه خــط اینترتروکانتریــک می رســیم. بــا امتداد 

یافتــن خــط خشــن بــه ســمت پائیــن هــم دو لبــه جــدا شــده و خطــوط ســوپراکوندیالر 

ــال  ــطح پوپلیتئ ــی، س ــطح خلف ــا در س ــن آن ه ــه بی ــازند ک ــی را می س ــی و خارج داخل

ــود. ــکیل می ش تش

انتهــای تحتانــی فمــور دارای کندیل هــای داخلــی و خارجــی اســت. در بــاالی کندیل هــا، 

اپی کندیل هــای داخلــی و خارجــی وجــود دارنــد. در بــاالی اپی کوندیــل داخلــی 

تکمــه ی ادداکتــور قــرار گرفتــه کــه محــل اتصــال بخــش اکستنســوری )همســترینگ( 

عضلــه ی ادداکتــور مگنــوس اســت.

از بیــن گزینه هــا فقــط  arcuate line روی فمــور قــرار نــدارد. خــط قوســی مربــوط بــه 

اســتخوان لگن اســت.

پاسخ  کمپارتمنت خلفی ران

در کمپارتمنــت خلفــی ران در ســمت خــارج، ســر دراز عضلــه ی بای ســپس و در ســمت 

ــه  ــم. ب ــمی ممبرانوس را داری ــق آن س ــوس و در عم ــه ی سمی تندینوس ــل، عضل داخ

ــوس  ــور مگن ــه ی ادداکت ــور عضل ــراه بخــش اکستنس ــه هم ــن عضــالت ب ــوع ای مجم

ــالت: ــن عض ــه ی ای ــود. هم ــه می ش ــترینگ گفت ــالت همس عض

۱- از ایسکیال توبروزیتی مبدأ می گیرند.

۲- از شاخه ای از عصب سیاتیک به اسم عصب تیبیال عصب می گیرند.

۳- باعث اکستنسیون ران در مفصل هیپ و فلکسیون ساق در مفصل زانو می شوند.

در کمپارتمنـت خلفـی همچنیـن سـر کوتاه بای سـپس را می بینیم. این بخـش از عضله ی 

بای سـپس از اسـتخوان فمـور مبـدأ گرفتـه و عصب آن پرونئال )فیبوالر( مشـترک اسـت. 

شکل 4-7. نمای خلفی انتهای پروگزیمال استخوان فمورشکل 4-۶. نمای قدامی انتهای پروگزیمال استخوان فمور

�� 2- تمــام عضــالت ذیــل در اکستانســیون مفصــل 

هیــپ نقــش دارنــد، بجز: )پزشــکی قطبــی( 

الف گلوتئوس ماگزیموس

ب سمی ممبرانوس

ج سمی تندینوسوس

د گلوتئوس مینیموس

بانه
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عضله ی بای سـپس به اسـتخوان فیبوال و عضالت سمی تندینوسـوس و سـمی ممبرانوس 

بـه اسـتخوان تیبیـا ختـم می شـوند. از آنجایـی کـه سـر کوتـاه بای سـپس از روی مفصل 

هیـپ عبور نمی کنـد؛ روی آن تأثیـری ندارد.

عضــالت سمی تندینوســوس و ســمی ممبرانــوس جــزء عضــالت همســترینگ هســتند 

ــم  ــوس ه ــوس ماگزیم ــه گلوتئ ــد. عضل ــش دارن ــپ نق ــل هی ــیون مفص و در اکستانس

ــه  گلوتئــوس مینیمــوس، باعــث ابداکشــن فمــور  اکستنســور قــوی فمــور اســت. عضل

ــدارد. ــی ن ــپ نقش ــل هی ــیون مفص ــود و در اکستانس می ش

پاسخ  کمپارتمنت داخلی ران

عضـالت کمپارتمنـت داخلـی ران عبارتند از: گراسـیلیس، پکتینئوس، ادداکتـور النگوس، 
ادداکتـور برویـس، ادداکتـور مگنوس و ابتوراتـور خارجی. همه ی این عضالت از اسـتخوان 
هیـپ مبـدأ می گیرنـد و عصب همه ی آن ها ابتوراتور اسـت؛ به جز عضلـه ی پکتینئوس که 
عصبـش فمـورال اسـت. بخش همسـترینگ عضله ی ادداکتـور بزرگ نیز از شـاخه تیبیال 
عصـب سـیاتیک عصـب می گیـرد. همـه ی این عضـالت باعث ادداکشـن ران می شـوند؛ 
به جـز ابتوراتـور اکسـترنوس. عضلـه ی ابتوراتـور خارجی بـه حفـره ی تروکانتریک متصل 
می شـود و عملکردش شـبیه عضالت ناحیه ی گلوتئال )روتاسـیون خارجی ران در مفصل 
هیـپ( اسـت. عضلـه ی ادداکتـور مگنوس یک بخـش ادداکتور و یک بخش همسـترینگ 
)اکستنسـوری( دارد. بخـش همسـترینگ به تکمـه ی ادداکتور متصل می شـود. این عضله 

هـم از ابتوراتـور و هم از سـیاتیک عصـب می گیرد. 
گراســیلیس از اســتخوان هیــپ بــه ســطح داخلــی بخــش پروگزیمــال تنــه تیبیــا متصــل 
می شــود؛ بنابرایــن بــر هــر دو مفصــل ران و زانــو کارایــی دارد. ایــن عضلــه عــالوه بــر 

ایــن کــه باعــث ادداکشــن ران )هیــپ( می شــود، باعــث فلکشــن زانــو هــم می شــود.

پاسخ کمپارتمنت قدامی ران

عصب تمام عضالت این ناحیه شاخه های حرکتی عصب فمورال است. 

عضله ی اصلی کمپارتمنت قدامی عضله ی چهار سر رانی است که خود، از 4 عضله تشکیل 

واستوس  و  لترالیس  واستوس  مدیالیس،  واستوس  فموریس،  رکتوس  شامل:  است؛  شده 

اینترمدیوس. مبدأ تمام این عضالت از خود فمور است؛ به جز: رکتوس فموریس. سر مستقیم 

رکتوس فموریس از خار خاصره ی قدامی تحتانی )AIIS( و سر منعطف آن از باالی حفره ی 

استابولوم مبدأ می گیرد. تاندون این 4 عضله در نهایت یکی شده و از طریق رباط پاتالر به 

توبروزیته ی تیبیال متصل می شود.

عمــل اصلــی عضلــه ی چهــار ســر، اکستنســیون زانــو اســت امــا ســر مســتقیم رکتــوس 

فموریــس عمــل فلکســیون ران را هــم انجــام می دهــد. 

�� 4- کدام یـک از عضـالت زیـر مفصـل زانـو را 

قطبـی(  زانو(؟ )دندان پزشـکی  )اکستنشـن  راسـت می کنـد 

)bicepse femoris( الف دو سر رانی

)Quadriceps( ب چهار سر رانی

)Tibialis. Ant( ج تیبیال قدامی

)gastrocnemius( د گاستروکنمیوس

�� 3- کــدام عضلــه بــر روی هــر دو مفصــل ران و 

زانــو کارآیــی دارد؟ )پزشــکی قطبــی( 

الف گراسیلیس

ب پکتینئوس

ج ادداکتور النگوس )ادداکتور دراز(

د ادداکتور مگنوس )ادداکتور بزرگ(

بانه
طبی

نشر 
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پاسخ عضلــه ی دیگــر کمپارتمنــت قدامــی، ســارتوریوس اســت کــه از خــار خاصــره ی 

قدامــی فوقانــی )ASIS( مبــدأ گرفتــه و بــه انتهــای فوقانــی ســطح داخلــی تیبیــا متصل 

می شــود. عملکــرد ایــن عضلــه فلکشــن ران، فلکشــن ســاق، ابداکشــن و چرخــش بــه 

خــارج ران و چرخــش بــه داخــل ســاق اســت. ) بــرای بــه خاطــر ســپردنش، حالتــی رو 

در نظــر بگیــر کــه روی صندلــی نشســتی و پــا روی پــا انداختــی. تــوی ایــن حالــت هــر 

مفصــل چــه وضعیتــی داره؟(

ــی، در  ــی فوقان ــره ای قدام ــار خاص ــه خ ــارتوریوس ب ــه س ــال عضل ــه اتص ــه ب ــا توج ب

صــورت شکســتگی ایــن خــار، عملکــرد عضلــه ســارتوریوس دچــار اختــالل می شــود.

پاسخ  دو عضلــه ی ایلیاکــوس و پســواس مــاژور یــا اصطالحــًا عضلــه ی ایلیوپســواس 

ــاک  ــره ی ایلی ــوس از حف ــه ی ایلیاک ــی ران اســت. عضل ــت قدام ــزء کمپارتمن ــم ج ه

ــد.  ــدأ می گیرن ــری مب ــای کم ــه ی مهره ه ــاژور از تن ــواس م ــپ و پس ــتخوان هی اس

ــر  ــه تروکانت ــال ب ــاط اینگوین ــر رب ــور از زی ــا عب ــاف آن هــا یکــی شــده و ب ســپس الی

ــاژور  ــواس م ــورال و پس ــب فم ــوس از عص ــوند. ایلیاک ــل می ش ــور متص ــک فم کوچ

مســتقیمًا از خــود شــبکه ی کمــری عصــب می گیرنــد. ایــن عضــالت باعــث فلکســیون 

ــوند.  ــور می ش فم

بــا توجــه بــه اتصــال ایلیوپســواس بــه تروکانتــر کوچــک، در صــورت شکســتگی تروکانتر 

کوچــک، فلکســیون ران کــه عملکــرد ایلیوپســواس بــوده، مختل می شــود.

پاسخ از هــر کــدام از کمپارتمنت هــای ران یــک عضلــه، یعنــی عضلــه ی ســارتوریوس 

از کمپارتمنــت قدامــی، عضلــه ی گراســیلیس از کمپارتمنــت داخلــی و عضلــه ی 

ــطح  ــی س ــای فوقان ــه انته ــان ب ــی تاندون هایش ــت خلف ــوس از کمپارتمن سمی تندینوس

داخلــی تیبیــا متصــل می شــوند و پنجه غــازی یــا pes anserinus را تشــکیل 

ــوس،  ــمی ممبران ــا س ــود ی ــمی تندینوس ب ــی س ــی نکن ــه قاط ــرای اینک ــد. )ب می دهن

یــادت باشــه کــه بایــد یــه عضلــه ای باشــه تلفظــش شــبیه ســارتوریوس باشــه، یعنــی 

سمی تندینوســوس.(

ــازی  ــزء عضــالت پنجــه غ ــی ج ــر ران ــه دو س ــر دراز عضل ــط س ــا فق ــن گزینه ه از بی

نیســت.

ــر کوچــک و  ــن دو تروکانت ــن، بی ــه پاســخ ســؤال ۱ و نمــودار پایی ــا توجــه ب پاسخ  ب

ــتیغ  ــر روی س ــود دارد. ب ــک وج ــتیغ اینترتروکانتری ــی، س ــای خلف ــور در نم ــزرگ فم ب

ــه اســت.  ــرار گرفت ــی ق ــه مربع ــک، تکم اینترتروکانتری

 Pes( 7- تمــام عضــالت زیــر جــزء پنجــه غــازی 👸

Anserinus(  هســتند، بجز: )پزشــکی قطبــی( 

الف سارتوریوس

ب سمی تندینوسوس

ج سر دراز دوسر رانی

د گراسیلیس

روی  بر   )Quadrate tubercle( مربعی  تکمه ی   -8

کدامیک از نواحی زیر قرار دارد؟ )پزشکی قطبی(

Intertrochanteric line الف

Intertrochanteric Crest ب

Spiral line ج

Linea aspera د

�� 6- در شکستگی تروکانتر کوچک استخوان فمور 

کدامیک از حرکات مفصل هیپ مختل می شود؟ )پزشکی 

قطبی( 
Extension الف

Abduction ب

Flexion ج

Adduction د

�� 5- در صــورت شکســتگی خــار خاصــره ای 

قدامــی فوقانــی اســتخوان لگــن عملکــرد کــدام عضلــه 

دچــار اختــالل می شود؟ )پزشــکی شــهریور ۱۴۰۰( 

Biceps femoris الف

Sartorius ب

Rectus femoris ج

Pectineus د

بانه
طبی

نشر 
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حفره تروکانتریک

تکمه مربعی

خط اینترتروکانتریکبین آن ها در قدام:سر و گردن

ستیغ اینترتروکانتریک

ایلیوپسواس

پیریفورمیس،گلوتئوس 
مینیموس، گلوتئوس 

مدیوس،ابتوراتور اینترنوس

روی ستیغ اینترتروکانتریک

روی سطح داخلی تروکانتر بزرگ

محل اتصال عضله مربع رانی

محل اتصال عضله ابتوراتور خارجی

بین آن ها در خلف:

تروکانتر کوچک محل اتصال 
عضالت:

تروکانتر بزرگ محل اتصال 
عضالت: 

تروکانتر کوچک و بزرگ

انتهای فوقانی فمور

پاسخ  بــا توجــه بــه پاســخ ســؤال ۱ و نمــودار پاییــن، در نمــای خلفــی فمــور روی تنــه 

اســتخوان یــک خــط ضخیــم بــه نــام خــط خشــن یــا Linea aspera وجــود دارد.

ــای  ــه انته ــوط ب ــل مرب ــن، کندی ــودار پایی ــنامه و نم ــن درس ــه مت ــه ب ــا توج پاسخ  ب

ــور اســت. ــی فم تحتان

کندیل های داخلی و خارجی

تکمه ادداکتور
در امتداد اپی کندیل داخلی

محل اتصال بخش همسترینگ ادداکتور مگنوس

انتهای تحتانی فمور

جداشدن توسط بریدگی اینترکوندیالردر عقب

مفصل شدن با پاتالدر جلو

اپی  کندیل  های داخلی و خارجیدر باال

صاف و مدورسطح قدامی

خط خشن

در انتهای دیستال تنهسطح پوپلیتئال

جدا شدن دو لبه خط در پایین:

جدا شدن دو لبه خط در باال:
لبه خارجی: توبروزیته گلوتئال

در امتداد خط اینترتروکانتریکلبه داخلی: خط پکتینئال

محل اتصال عضله گلوتئوس 
ماگزیموس

خط سوپراکوندیالر داخلی

خط سوپراکوندیالر خارجی
سطح خلفی

تنه فمور

10- کدام یـک از قسـمت های اسـتخوانی زیـر جـزء 

است؟ )دندان پزشـکی  ران  اسـتخوان  تحتانـی  انتهـای 

)۱۴۰۰ شـهریور 
Condyle الف

Neck ب

Greater trochanter ج

Pectineal line د

9- خط خشن )Linea Aspera( بر روی کدام استخوان 

زیر قرار دارد؟ )دندان پزشکی اردیبهشت ۹۷- میان دوره ی 

کشوری( 
Femur ب  Humerus الف

Tibia د  Radius ج

بانه
طبی

نشر 
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پاسخ بــا توجــه بــه پاســخ ســؤال 4 و نمــودار پاییــن، عضلــه رکتــوس فموریــس هــم در 

اکستنســیون زانــو و هــم به واســطه ســر مســتقیم، در فلکســیون ران نقــش دارد. 

کمپارتمنت قدامی ران

عملکردعصبمقصدمبدأعضله

چهار سر رانی

رکتوس فموریس
 AIIS :سر مستقیم

سر منعطف: باالی حفره استابولوم
تاندون چهار سر به 
پاتال، سپس توسط 

رباط پاتالر به 
عصب فمورالتوبروزیته تیبیال

اکستنسیون زانو؛ سر مستقیم، 
فلکسیون ران هم انجام می دهد.

واستوس مدیالیس
اکستنسیون زانوفمور واستوس لترالیس

واستوس اینترمدیوس

ASISسارتوریوس
انتهای فوقانی سطح 

داخلی تیبیا

فلکسیون و ابداکسیون و چرخش 
به خارج ران، فلکسیون و چرخش 

به داخل ساق
حفره ایلیاک هیپایلیاکوس

فلکسیون رانتروکانتر کوچک فمور
 مستقیم از شبکه کمریتنه مهره های کمریپسواس ماژور

پاسخ با توجه به متن درسنامه و نمودار پایین، از بین گزینه ها فقط عضله گراسیلیس جزء 

عضالت خلف ران نیست. گراسیلیس در کمپارتمنت داخلی ران قرار دارد.

کمپارتمنت خلفی ران

عملکردعصبمقصدمبدأعضله

دو سر ران

سر کوتاه
استخوان فمور 

)خط خشن(
سر فیبوال

عصب پرونئال 
مشترک

فلکسیون ساق

سر دراز

عصب سیاتیکایسکیال توبروزیته

روتاسیون خارجی ران و ساق

فلکسیون ساق و 
اکستنسیون ران

انتهای فوقانی سطح داخلی تیبیاسمی تندینوسوس
روتاسیون داخلی ران و ساق

کوندیل داخلی تیبیاسمی ممبرانوس

12- کدام یک از عضالت زیر جزء عضالت خلف ران 

نیست؟ )دندان پزشکی اسفند ۹۹ - کشوری(

Biceps femoris الف

Gracilis ب

Semitendonosus ج

Semimembranosus د

11- کدام یــک از عضــالت زیــر فلکســور مفصــل ران 

و اکستنســور مفصــل زانــو است؟ )پزشــکی قطبــی( 

Rectus femoris of quadriceps الف

Sartorius ب

Gracilis ج

Tensor fascia lata د

بانه
طبی

نشر 
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پاسخ 

بــا توجــه بــه پاســخ ســؤال ۳ و نمــودار بــاال، عضلــه ادداکتــور مگنــوس از دو عصــب، 

ــیاتیک و  ــب س ــال عص ــاخه تیبی ــترینگ آن از ش ــش همس ــد. بخ ــری می کن عصب گی

بخــش ادداکتــوری از عصــب ابتوراتــور.

پاسخ 

شکل 4-8. نمای خلفی شفت استخوان فمور

ــر کوچــک  ــاال مشــخص اســت کــه تروکانت ــه پاســخ ســوال ۱ و شــکل ب ــا توجــه ب ب

ــت. ــرار گرفته اس ــری ق ــت پایین ت ــا در موقعی ــایر گزینه ه ــه س ــبت ب نس

کمپارتمنت داخلی ران

عملکردعصبمقصدمبدأعضله 

ادداکتور مگنوس
بخش همسترینگ

استخوان هیپ

اکستنسیون رانشاخه تیبیال عصب سیاتیکتکمه ادداکتور
بخش ادداکتور

خط خشن

عصب ابتوراتور

ادداکسیون ران ادداکتور النگوس
ادداکتور برویس

گراسیلیس
انتهای فوقانی سطح 

داخلی تیبیا

ادداکسیون ران

فلکسیون زانو
روتاسیون خارجی رانحفره تروکانتریکابتوراتور خارجی

عصب فمورالخط پکتینئال فمورپکتینئوس
ادداکسیون ران

فلکسیون ران

ساختار  کدام  ران  استخوان  فوقانی  انتهای  در   -14

پایین تر از بقیه واقع شده است؟ )پزشکی قطبی( 

Greater trochanter الف

Trochanteric fossa ب

Quadrate tubercle ج

Lesser trochanter د

تغذیه  دو عصب  از  عضله  کدام  ران  ناحیه ی  در   -13

می شود؟ )پزشکی قطبی( 

الف واستوس خارجی

ب ادداکتور دراز

ج ادداکتور بزرگ

د واستوس داخلی

بانه
طبی

نشر 




