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 گفتار پیش

یادگیری آناتومی و بافت شناسی برای اکثر رشته های پزشکی الزم و ضروری است. اما به اظهار  اکثر مسلماً 

طاقت فرسا می باشد. مطالعه و فهم آن  بشمار آمده،سخت  جزو دروس آناتومیدانشجویان گروههای پزشکی، 

کتاب درسی که ساده و آسان نوشته شده باشد و در عین حال به راحتی نکات پیچیده و ظریف  داشتنبنابراین 

با سعی شده حاضر، در نگارش کتاب نعمتی پر ارزش محسوب می شود. آناتومی و بافت شناسی را آموزش دهد، 

ده از نثری ساده، اکثر نکات ریز آناتومی و بافت شناسی مورد نیاز دانشجویان بیان شده و با اضافه کردن تصاویر استفا

این کتاب مشتمل بر هشت فصل است. ابتدا به استخوان شناسی جمجمه پرداخته  شود.به فهم مطلب کمک گویا 

ت، عروق، اعصاب موجود در حفره اربیت شده و سپس در مورد محتویات حفره اربیت که شامل فاسیاها، عضال

بدنبال آن در مورد الیه های مختلف کره چشم، محتویات آن و مسیرهای هدایت عصبی  توضیح داده شده است و 

بر خود واجب می دانم از تالش های صمیمانه خانمها امینی فرد بینایی و رفلکس های بینایی شرح داده شده است. 

 بینایی سنجی دانشکده توانبخشی( تشکر و قدردانی نمایم.  رشته و خالوند )دانشجویان

این کتاب نهایت دقت صورت گرفته است ولی به طور یقین دارای نواقصی است که از چشم اساتید  تهیهرچند در ه

محترم و دانشجویان عزیز دور نخواهد ماند. موجب کمال امتنان خواهد بود که با ارسال نظرات ارزشمند خود ما را 

 یاری فرمایند. بهبود محتوای کتابر د

 

 دکتر هما رسولی
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   (Skull)جمجمه 

استخوان تشکیل شده است )به غیر از سه جفت استخوانچه  22از می نامند که   (skull) جمجمهاسکلت سر را   

 است: بخششامل دو و  های گوش میانی( 

 :اسهت زیهر اسهامیبهه  استخوان 8برای حفاظت از مغز و شامل  است به ای استخوانیجع (calvaria)کالواریا  -1

(، sphenoidای یها اسهفنوئید )پرهشهب( ، ethmoid(، پرویزنی یا غربالی یا اتموئیهد )frontalپیشانی یا فرونتال )

  (.temporalال )گیجگاهی یا تمپور( و parietal(، آهیانه یا پریتال )occipitalسری یا اکسی پیتال )پس

 (1-1و جدول  2-1و  1-1)شکل  های تمپورال و پریتال از نظر تعداد، زوج و بقیّه فرد هستند.استخوان

به  استخوان 14و شامل  ستزیر کالواریا قرار گرفته ا جلو و (facial skeleton)استخوان بندی صورت  -2

، فک (inferior nasal concha) اینفریور کونکا (، شاخک تحتانی یا nasalبینی یا نازال ) :است اسامی زیر

(، اشکی یا الکریمال zygomaای یا زیگوما )( ، گونهpalatine(، کامی یا پاالتین )maxillaفوقانی یا ماگزیال )

(lacrimalتیغه ،) ( بینی یا وومرvomer( و فک تحتانی یا مندیبل )mandible .) 

  (1-1و جدول  2-1و  1-1 )شکلداد، فرد و بقیّه زوج هستند. های مندیبل و وومر از نظر تعاستخوان

جمجمه را که  (as a whole)ع یک ساختار واحد درست می کنند، ساختار کلی استخوان در واق 22این از آنجا که 

نی : نماهای فرونتال، لترال، خلفی، فوقامطالعه می کنندنماهای مختلف با اسامی زیر  اهمیت بالینی نیز دارد، در

  )دارای دو سطح بیرون سری و درون سری( و تحتانی یا قاعده )دارای دو سطح بیرون سری و درون سری(.

 

 مفاصل جمجمه

به یکدیگر اتصال دارند. البته در  (suture)استخوان های جمجمه در بالغین در مفاصل غیر متحرکی به نام درز 

ز بافت فیبری تشکیل می شوند. بدین ترتیب مغز می تواند پس زمان تولد این درزها هنوز کامال استخوانی نشده و ا

به اندازه مشخصی  طی ماههای آینده اندازه دور سر نوزادهد. بنابراین، از تولد نیز به تکامل و رشد خود ادامه د

 . (3-1)شکل  افزایش می یابد

  ل از نوع سینوویال و متحرک هستند.ماندیب و استخوان تنها دو مفصل تمپوروماندیبوالر بین استخوان های تمپورال

 سینوس های هوایی

ههوایی قهرار دارد. ههر  ، سینوس هایدر ضخامت برخی از استخوان های جمجمه که در اطراف حفرات بینی هستند

بینهی از  کدام از این سینوس ها، توسط مجرایی به حفره بینی راه می یابند. مخها  تنفسهی مفهروش کننهده حفهره

ها گسترش پیدا کرده و سطح داخل آنها را می پوشانند. این سینوس ها عبارتنهد ی به داخل سینوسطریق این مجار

 و ماگزیالری می باشد.  القدامی، میانی و خلفی، اسفنوئید الاز سینوس های هوایی فرونتال، اتموئید



 7 

 استخوان های تشکیل دهنده جمجمه : 1-1جدول 

Calvaria Facial skeleton 

Frontal 

Sphenoid  
 Ethmoid 

Occipital 

Temporal (2) 

Parietal (2) 

Mandible 

Vomer 

Maxilla (2) 

Nasal (2) 

Zygomatic (2) 

Lacrimal (2) 

Inferior Concha (2)  

Palatine (2) 

 

 
دو سینوس هوایی فرونتال در ضخامت استخوان فرونتهال و در محهلّ تالقهی صهفحات عمهودی و افقهی آن تشهکیل 

های هوایی در خط وسط توسط یک تیغه استخوانی نازک به طهور غیهر قرینهه از ههم  عموالً این سینوسشوند. ممی

 شوند.مجزا می

 هر سینوس هوایی ماگزیالری در ضخامت تنه ماگزیال قرار دارد. 

قدامی، میانی و خلفهی در ضهخامت ههر یهک از تهوده ههای  الهر کدام از سینوس های هوایی اتموئیدقسمت اعظم 

توسهط این سینوس ها در داخل توده های طرفی اتموئید باز است و  انتهای فوقانیالبته  فی اتموئید واقع شده اند.طر

قرار دارند، تکمیل می شوند.  در سطح تحتانی و در دو طرف بریدگی اتموئیدال استخوان فرونتالنیم حجره هایی که 

بین جدار  در فاصله بخش کوچکی از این سینوس ها (.شوندو قتی استخوان اتموئید با استخوان فرونتال مفصل می )

  داخلی حفره اربیت و جدار خارجی حفره بینی قرار دارند.

دو سینوس هوایی اسفنوئید هم در ضخامت تنه اسفنوئید واقع شده اند و توسط یک تیغه استخوانی نهازک بهه طهور 

در سهطح قهدامی تنهه اسهفنوئید و در طهرفین سهتی  شوند. دهانه های ایهن سهینوس هها غیر قرینه از هم مجزا می

 باز می شوند.   (sphenoidal crest)اسفنوئید

 (Fontanelمالج یا فونتانل )

( مهی fontanelبه محل برخورد بیش از دو استخوان و یا محل تالقی دو درز یا بیشتر در نوزادان، مالج یا فونتانهل )

 گویند. 

 ها عبارتند از:وجود دارد. این فونتانلدر جمجمه نوزاد، شش فونتانل اصلی 

شهود. دیرتهر از همهه بسهته . فونتانل قدامی: در محلّ برخورد دو استخوان پریتال با استخوان فرونتهال تشهکیل می1

ماند. محل ایهن شود و تا حدود یک و نیم سالگی، گاهی تا دو سالگی و در بعضی از افراد هم تا پایان عمر باقی میمی

 شود.( نامیده میBregmaس از استخوانی شدن، برگما )فونتانل پ
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 : نمای قدامی جمجمه 1-1 شکل                                   

 

شود. این فونتانل تها پایهان پیتال تشکیل می. فونتانل خلفی: در محلّ برخورد دو استخوان پریتال با استخوان اکسی2

 شود.( نامیده میLambdaاستخوانی شدن، المبدا )شود و پس از سال اوّل زندگی بسته می

پریتال، فرونتال، اسفنوئید )بال بزرگ آن(  (: بین استخوان هایanterolateralطرفی ) –. فونتانل های قدامی4و  3

پهس از اسهتخوانی شهدن، پتریهون  اسهت وفونتانل اسفنوئیدال آن، شود. نام دیگر و تمپورال )صدف آن( تشکیل می

(Pterionنامیهده می )قههدامی شههریانی منن یههال میههانی ) شههود. در سههطح درون سههری پتریههون، شهاخهmiddle 

meningial a.کند. در صورتی که این قسمت جمجمه دچار شکستگی منجهر بهه پهارگی شهریان شهود، ( عبور می

 ای رخ خواهد داد.خونریزی خارج سخت شامه

پیتال و تمپهورال )زائهده پریتهال، اکسهی (: بین استخوان هایposterolateralطرفی ) –. فونتانل های خلفی6و  5

شود. نهام دیگهر آن فونتانهل ماسهتوئید اسهت کهه پهس از بسهته شهدن، بهه آن آسهتریون ماستوئید آن( تشکیل می

(Asterion) شوند.ماهگی بسته می 3تا  2طرفی بین  –طرفی و خلفی –های قدامیمی گویند. فونتانل 
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 جمجمه طرفیی نما:  2 -1شکل 

 

 

 
 از نمای طرفی : جمجمه نوزاد 3-1شکل 
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 استخوان های کالواریا

استخوان تشکیل می شهود کهه دوتها از آن هها، زوج و بقیهه فهرد  8همان طور که قبال ذکر شد، مجموعه کالواریا از 

 هستند. به شرح زیر:

 (Frontal)استخوان پیشانی یا فرونتال 

. (6-1 شکلو  5-1 و شکل 4-1)شکل  استه افقی و یک صفحه عمودی )صدف( استخوان پیشانی دارای یک صفح

 می نامند. (orbitonasal ridge)محل برخورد این دو صفحه را لبه اربیتونازال 

شکلی به نام بریدگی  Uتوسط بریدگی  از دو صفحه اربیتال تشکیل می شود که ، خودافقی صفحه

اربیتال در تشکیل کف حفره کرانیال  اتصفحسطح فوقانی  .دارندفاصله از یکدیگر  (ethmoidal notch)اتموئیدال

یا بخش عمده ای از سقف حفره کاسه چشم سطح تحتانی، قدامی ) بخشی از سطح درون سری قاعده جمجمه( و 

در اتموئید عقب است و صفحه غربالی استخوان  بریدگی اتموئیدال به سمت ( شرکت دارد. تقعرorbit)حفره اربیت 

اربیت  حفرات فوقانی دهانه عمودی، اسکلت ناحیه پیشانی را می سازد و در پایین به لبه . صفحهمی گیرد جاین آ

 دیده می شود. (superciliary archs) یک قوس استخوانی به نام قوس ابرویی ،ختم می شود. باالی دهانه اربیت

سینوس یک جفت و صفحه افقی و عمودی، ابرویی استخوان فرونتال و در محل برخورد د های در ضخامت قوس

 هوایی فرونتال قرار دارد.

 
 : استخوان فرونتال )سطح بیرون سری، نمای قدامی( 4-1شکل 
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 : استخوان فرونتال )سطح بیرون سری، نمای تحتانی( 5-1شکل 

 

 
 : استخوان فرونتال )سطح درون سری( 6-1شکل 

 

 (Ethmoid) اتموئیداستخوان 

استخوان از این در تشکیل حفره کرانیال قدامی، حفرات اربیت و حفرات بینی شرکت می کند.  موئیداتاستخوان  

 perpendicular)و یک صفحه عمودی  (cribriform plateیک صفحه افقی سوراخ دار به نام صفحه غربالی )
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plate)   .ه یک صلیب به یکدیگر عمودی و افقی استخوان اتموئید شبی اتصفحو دو توده طرفی تشکیل شده است

سوراخ طریق استخوان پیشانی قرار می گیرد و اعصاب بویایی از  اتموئیدالصفحه غربالی در بریدگی عمود می شوند. 

 است، . بخشی از صفحه عمودی که باالی صفحه غربالیاز حفره بینی وارد حفره کرانیال قدامی می شوند های آن

و بخشی از صفحه  ایجاد می کند )حفره کرانیال قدامی( ر کف جمجمهرا د (crista galli)زایده تاج خروسی 

 .بینی شرکت دارد هحفربین دو در تشکیل سپتوم میانی  ،زیر صفحه غربالی است عمودی که

توده طرفی در تشکیل جدار خارجی حفره بینی و جدار داخلی حفره اربیت شرکت دارد. در ضخامت توده های هر 

( وجود دارد که با حفره بینی در ارتبا  هستند. شاخک های های هوایی اتموئیدیی )سینوسمذکور تعدادی سلول هوا

دو ورقه استخوانی نازک و خمیده هستند که کنار فوقانی آن  (superior & middle concha)فوقانی و میانی 

 توسا بن بست یا مئار ن ها آزاد هستند. فضای زیر شاخکتوده طرفی چسبیده و کنار تحتانی آسطح داخلی ها به 

 (8-1و  7-1)شکل  می نامند.

 

     
 یید از نمای فوقانیوم: استخوان ات 7-1شکل 

 
 : تصویر شماتیک استخوان اتمویید از نمای قدامی 8-1شکل 


