
URINARY SYSTEM

Dr. Zahiri

تو نام یکتا پزًردگار



(Bladder)هثبًَ 

 ّ ثخؾی اص دعتگبٍ ادساسی تٌبعلی اعت کَ ادساس سا اص کلیَ دسیبفت
آى سا ثب ایدبد  detrusorتْعظ عضالت صبفی تست عٌْاى عضلَ 

.فؾبس ثَ پیؾبثشاٍ هی سیضد

 ؽکل ّ زدن ّ هْلعیت هثبًَ ثش زغت پش یب خبلی ثْدى آى هتفبّت
.اعت

 دس افشاد ثبلغ هثبًَ ی خبلی دس زفشٍ ی لگي کْچک  ّ دس پؾت
.عوفیض پْثیظ لشاس داسد





 هثبًَ دس زبلت پش ثیضی ؽکل اعت ّ دس زفشٍ ی ؽکن لشاس
.هی گیشد

دس زبلت عبدی ُشهی ؽکل اعت.

داسای یک لبعذٍ ّ یک ساط  اعت.

 لبعذٍ دس عمت ّ ساط دس خلْ ّ دس پؾت عوفیض پْثیظ لشاس
.داسد

 هثبًَ داسای یک عطر فْلبًی ّ دّ عطر طشفی تستبًی
(infralateral )هی ثبؽذ.



Base
 ٍلبعذ(Fundus )هثلثی ؽکل ّ هتوبیل ثَ پبییي ّ عمت اعت.

هدبّست لبعذٍ هثبًَ دس خٌظ هًْث ّ هزکش هتفبّت هی ثبؽذ.



دس پبییي ثب پشّعتبت ّ دس ثبال ثب ثخؼ اًتِبیی زبلت ، : در مذکز
.عویٌبل ّصیکل ّ ثخؼ اًتِبیی هدشای دفشاى هدبّس اعت

 ًَدس ًبزیَ لگي پْؽؼ صفبلی ازبطَ کٌٌذٍ ی عطر فْلبًی هثب
ثش سّی سثع ثبالیی لبعذٍ هثبًَ  هٌعطف ؽذٍ  ّ ثخؾی اص عویٌبل 

.ّصیکل ّ هدشای دفشاى سا ُن هی پْؽبًذ

 ّ ٍعپظ ثش سّی سکتْم هٌعطف ؽذrectovesical pouch  سا ایدبد
.هی ًوبیذ

 عبًت فبصلَ داسد 7.5ایي ثي ثغت تب عْساش همعذ.





 ثخؼ لبعذٍ هثبًَ ثب ثخؼ تستبًی عشّیکظ ّ در جنس مٌنث
.فْلبًی ّاژى  هدبّست داسدلذاهی 

 صفبق اص عطر فْلبًی هثبًَ دس هدبّست عْساش داخلی سزن ثش لذام
سا  Vesicouterineسزن هٌعطف هی ؽًْذ ّ دس ایي ًبزیَ ثي ثغت 

.ایدبد هی کٌذ



راس مثانو:

ساط هثبًَ توبیل ثَ ثبال ّ خلْ داسد.

دس عمت، عوفیض پْثیظ لشاس داسد.

 ثَ ًبف هشتجظ هی ثبؽذ اًراکٌسساط تْعظ ًغح لیفی تست عٌْاى.

 ٍی هدشای آالًتْئیظ هی ثبؽذاّساکْط ثبلیوبًذ.





طی دّساى خٌیٌی ایي هدشا هثبًَ سا ثَ ًبف هشثْط هی کٌذ  .

 ثمبیبی آى دس عطر خلفی خذاس لذاهی ؽکن ثَ صْست یک چیي
median umblicalنام رتاط نافی میانی صفبلی ثَ  lig.  هی

.ثبؽذ





 هثبًَسطخ فٌقانی:

  هثلثی اعت

 لبعذٍ آى دس عمت ّ ساط آى دس خلْ لشاس داسد کَ هٌطجك ثش ساط
.هثبًَ ُن هی ثبؽذ

عطر ثبالیی تْعظ صفبق هفشّػ هی ؽْد.

 دس خبًن ُب ایي عطر ثب لْعِبی سّدٍ ای ّ ثب عطر لذاهی سزن
.هدبّس اعت



سطٌح طزفی تذتانی

 هثلثی ؽکل ثْدٍ ّ ثب پْثیظ ّ عضالت خذاس لگي اص خولَ عضلَ ی
ثبال ثشًذٍ همعذ ّ اّثتْساتْس داخلی ّ هدشای دفشاى کَ خذاس طشفی 

.لگي سا طی هی کٌذ هدبّس اعت

زذ فبصل آًِب ًغح چشثی اعت.



گزدن مثانو

دس پبییي هثبًَ لشاس داسد

  ثش سّی لبعذٍ ی پشّعتبت لشاس داسد ّ اص آى ثخؼ در جنس مذکز
.اثتذایی پیؾبثشاٍ آغبص هی ؽْد

 ثش سّی فبعیبی لگٌی کَ اثتذای پیؾبثشاٍ سا ازبطَ هی در مٌنث
.کٌذ لشاس داسد





سطخ داخلی مثانو:

 دس ثیؾتش . هثبًَ تْعظ هخبط هفشّػ ؽذٍ اعتعطر داخلی
ًمبط هخبط ّ صیش هخبط تْعظ ثبفت ُوجٌذ عغتی ثَ عضالت هتصل 

.هی ؽًْذ

دس هْالعی کَ هثبًَ خبلی ثبؽذ عطر آى چشّکیذٍ اعت.

 َخْاًذٍ هی ؽْدمثلث مثانو دس لبعذٍ هثبًَ خبیی ک(Trigon) ،
ثٌبثشایي دس زبلت هثبًَ ی خبلی . اتصبل هخبط ثَ عضلَ هسکن اعت
.ًیض ایي ثخؼ چیي خْسدگی ًذاسد





 لبعذٍ ی ایي هثلث دس ثبال لشاس داسد ّ دس طشفیي آى عْساش ُبی
.زبلت ثبص هی ؽًْذ

 ساط ایي هثلث هشثْط ثَ عْساش خشّخی ادساس ثْدٍ ّ عْساش داخلی
.پیؾبثشاٍ ًبم داسد

 ثیي دّ عْساش زبلت چیي هخبطی ثشخغتَ ای ثَ ًبم
interureteric ridge ّخْد داسد.



 عی عی گٌدبیؼ داسد 300-250ثطْس طجیعی هثبًَ زذّد  .

 ثشاثش آى سا ُن داسد 3ّلی فشد تسول رخیشٍ ی تب.

 َدفع  ادساس ثب ؽل ؽذى اعفٌکتش هثبًَ ؽشّع ؽذٍ ّ ثب ّسّد ادساس ث
پیؾبثشاٍ پشّعتبتی،  اعفٌکتش هخطظ ّ ثعذ اص آى عضالت دتشعْس ثب 

.اًمجبض خْد تخلیَ ادساس سا اًدبم هی دٌُذ



رتاط ىای مثانو:

 هثبًَ اص طشیك گشدى ثش سّی پشّعتبت ّ اص عطْذ طشفی تستبًی ثش
.سّی دیبفشاگن لگي تکیَ داسد

ُوچٌیي ثَ کوک سثبط ُبیی دس خبیگبٍ خْد تثجیت هی ؽْد.



رتاط پٌتٌپزًستاتیک:

 پْثْپشّعتبتیک داخلی ّ خبسخی اعتسثبط ؽبهل.

 اص عطر خلفی پْثیظ ّ لْط ّتشی لگي هٌؾب هی گیشد ّ دس عمت
ثَ غالف پشّعتبت هشتجظ هی ؽْد

هعبدل ایي سثبط دس هًْث سثبط پْثّْصیکبل اعت.



 رتاط نافی میانی (Median umblical lig.)

ساط هثبًَ تْعظ اّساکْط ثَ ًبف هشتجظ هی ؽْد.

رتاط دقیقی طزفی مثانو(Lateral true lig of vesica)

 عطْذ طشفی تستبًی هثبًَ تْعظ ًغح لیفی ثَ طبق ّتشی لگي
.هشثْط هی ؽْد



رتاط خلفی مثانو(posterior lig. Of the bladder)

الیبف لیفی کَ لبعذٍ هثبًَ سا ثَ ّسیذُبی ایلیبک هشثْط هی کٌٌذ.



شزیانيا:

 هثبًَ تْعظ ؽبخَ ُبیی اص ؽشیبى ایلیبک داخلی هْعْم ثَ ؽشیبى
.ّصیکبل فْلبًی ّ تستبًی هؾشّة هی ؽْد

 دس هًْث ؽبخَ ُبیی اص ؽشیبى سزوی ّ ّاژًی ُن ثَ ایي عضْ ّاسد
هی ؽْد

 دس هزکش ؽبخَ ُبیی اص ؽشیبى سکتبل هیبًی ّ پشّعتبتی ُن ثَ آى
.ختن هی ؽْد





ًریدىا:

  ّسیذُبی خذاس هثبًَ یک ؽجکَ ی ّسیذی سا ایدبد هی کٌٌذ  کَ دس
خلْ ّ دس طشفیي ثَ ؽجکَ پشّعتبتی ّ ؽجکَ هثبًَ ای ّ دس عمت ثَ 

.ؽجکَ عویٌبل ّصیکل تخلیَ هی ؽْد

دس ًِبیت ایي ؽجکَ ُب ثَ ّسیذ ایلیبک داخلی تخلیَ هی ؽًْذ.





لنف:

  تخلیَ لٌفبتیک هثبًَ ثَ گشٍ ُبی ایلیبک داخلی، خبسخی ّ عبکشال
.اعت

دس ًِبیت ایي گشٍ ُب ثَ گشٍ ُبی آئْستی ختن هی ؽًْذ.





اعصاب:

 الیبف عصجی خْدهختبس ؽجکَ هثبًَ ای اص طشیك عشّق هثبًَ ای ّاسد
.هثبًَ هی ؽًْذ

 ّعوپبتیک هثبًَ ای اص  طشیك دّ گبًگلیْى تستبًی عیٌَ ای ّ د
.گبًگلیْى فْلبًی کوش تبهیي هی ؽْد

 پبساعوپبتیک هثبًَ اص اعصبة اعپالًکٌیک لگٌیS2-3-4  هؾتك هی
.ؽْد





 الیبف پبساعوپبتیک اص طشفی سؽتَ ُبی زشکتی خْد سا ثَ عضالت
دتشعْس هثبًَ هی فشعتٌذ ّ اًمجبض ایي عضالت سا ایدبد هی کٌٌذ ّ 

.اص طشف دیگش الیبف هِبسی ثَ اعفٌکتش هثبًَ هی فشعتٌذ

عوپبتیک عکظ ایي عول سا اًدبم هی دُذ.



تافت شناسی

 ًَالیَ هخبط ، عضالًی ّ ادًّتیظ داسد 3خذاس هثب.

 الیَ دس زبلت پش ثَ  6هخبط اپی تلیْم هتغییش اعت ّ دس زبلت خبلی
الیَ تملیل هی یبثذ 3یب  2

صیش هخبط داسای الیبف فیجشّاالعتیک اعت

 الیَ اعت 3الیَ عضالًی داسای:

  الیبف طْلی، زلمْی ّ هبیل کَ الیبف زلمْی ثخؼ هیبًی آى سا
.تؾکیل هی دُذ

ایي الیبف دس گشدى تشاکن ثیؾتش یبفتَ ّ اعفٌکتش هثبًَ سا هی عبصًذ



 الیبف زلمْی دس اطشاف عْساش ُبی زبلت ًیض اعفٌکتشی سا ایدبد
هی کٌٌذ کَ اص ثبصگؾت ادساس اص هثبًَ ثَ زبلت خلْگیشی کٌذ

ادًّتیظ داسای ثبفت لیفی فشاّاًی اعت

عطْذ فْلبًی لبعذٍ ی هثبًَ سا هی پْؽبًذ.





دالة:

  هیض ًبی یب زبلت ثخؾی اص عیغتن ادساسی اعت کَ اًتمبل ادساس سا
.اص کلیَ ُب ثَ هثبتَ ثَ عِذٍ داسد

 عبًتی هتش طْل داسد 25دس زذّد.

 ًیوی اص آى دس زفشٍ ی ؽکن ّ ًین دیگش اص آى دس زفشٍ ی لگي لشاس
داسد

دس توبم طْل خْد ثَ صْست خلف صفبلی اعت



 داسدتٌگی ّخْد  3دس طْل ایي هدشا

یکی دس اثتذای زبلت

 َتٌگی دّم دس هسل عجْس زبلت اص هذخل لگي ّ عْهیي تٌگی  ک
تٌگ تشیي هی ثبؽذ، دس هسل ّسّد زبلت ثَ هثبًَ لشاس گشفتَ اعت



 ثخؾی اص زبلت کَ اص تٌگَ فْلبًی لگي هی گزسد ّ ّاسد زفشٍ ی
.لگي هی ؽْد ثَ ًبم زبلت لگٌی اعت

 زبلت ساعت اص خلْی ؽشیبى ایلیبک خبسخی ّ زبلت چپ اص خلْی
.ایلیبک هؾتشک هی گزسد

 زبلت اص خلْی هدشای دفشاى ّ عویٌبل ّصیکل گزؽتَ ّ در مذکز
.ّاسد هثبًَ هی ؽْد



 زبلت اص عمت خبیگبٍ تخوذاى گزؽتَ ّ دس لبعذٍ ی سثبط در مٌنث
پِي لشاس هی گیشد

 عپظ ثَ خلْ اهتذاد هی یبثذ ّ پظ اص  تاللی ثب ؽشیبى سزوی دس
ّ ًین عبًتی هتشی اص خبسج عشّیکظ  ّ فْسًیکظ ُبی طشفی 2

.هی گزسد ّ ثب هثبًَ هشتجظ هی ؽْد



 هدبّست ثب عشّیکظ ّ فْسًیکظ ُبی طشفی هوکي اعت زبلت سا
دس ُیغتشکتْهی ّ زیي ثغتي عشّق سزوی دس هعشض لیگبتْس لشاس 

.دُذ



تافت شناسی:

  الیَ ی هخبطی، عضالًی ّ ادًّتیظ اعت 3داسای.

 هخبط آى تشًضیؾٌبل ثْدٍ ّ داسای چیي ُبی طْلی فشاّاًی هی
ثبؽذ

ثَ ُویي دلیل دس همطع عشضی عتبسٍ ای ؽکل هی ثبؽذ.

 ّ الیَ ی عضالًی ضخین ثْدٍ ّ اص یک الیَ عضلَ زلمْی دس خبسج
طْلی دس داخل تؾکیل هی ؽْد





 دس زذ تستبًی زبلت یک الیَ عضالًی طْلی دیگش ثَ اى اضبفَ هی
.ؽْد

عضلَ ی زلمْی ًبپذیذ هی گشدد ّ.

  الیَ ادًّتیظ ؽبهل ثبفت ُوجٌذی اعت کَ خذاس آى سا اص ثیشّى
.هفشّػ هی کٌذ

 چْى خلف صفبلی اعت ثٌبثشایي عطر لذاهی آى داسای پْؽؼ
.عشّصی اعت



 پیشاتزاه

هدشایی اعت کَ ادساس سا اص هثبًَ ثَ خبسج ُذایت هی کٌذ.

 عبًتی هتش طْل داسد ّ اص هثبًَ تب ًْک آلت اداهَ داسد 20دس هزکش.

 ثخؾی اص آى اص ضخبهت پشّعتبت هی گزسد کَ پیؾبثشاٍ پشّعتبتی
.ًبم داسد

 َثخؾی اص پیؾبثشاٍ اص ضخبهت خغن اعفٌدی هی گزسد ک
پیؾبثشاٍ اعفٌدی ًبم داسد



Proststic potion of urethra

 عبًتی هتش طْل داسد 3زذّد

هتغع تش اص ثمیَ ی لغوت ُبعت

 دس سّی خذاس خلفی ایي ثخؼ یک ثشخغتگی عوْدی تست ًبم عتیغ
هی ثبؽذ کَ ثش سّی ثخؼ هیبًی آى یک  urethral  crestپیؾبثشاُی 

colloculusثشخغتگی ثَ ًبم  seminalis  یبvermontanum هی ثبؽذ.



 ثش سّی ثخؼ هیبًی ایي ثشخغتگی یک فشّسفتگی ثَ طْل ًین
ًبم داسد ّ ثمبیبی سزن هی ثبؽذ utricleعبًتی هتش ّخْد داسد کَ 

 دس طشفیي اّتشیکل ّ ثش سّی ثشخغتگی فْق دس ُش طشف یک عْساش
هدشای اًضالی لشاس داسد کَ تشؽسبت خْد سا ثَ پیؾبثشاٍ پشّعتبتیک 

.تخلیَ هی کٌذ

  دس طشفیي عتیغ پیؾبثشاُی دس ُش طشف یک ًبّداى عوْدی ثَ ًبم
عیٌْط پشّعتبتیک ّخْد داسد کَ ثَ آى عْساش ُبی هدبسی خبسج 

کٌٌذٍ پشّعتبت ثبص هی ؽْد



پیشاتزاه غشاییmembranous 

 ایي ثخؼ کْتبٍ تشیي ّ تٌگ تشیي  ثخؼ پیؾبثشاٍ اعت

  یک ّ ًین عبًتی هتش طْل داسد

اص ساط پشّعتبت تب ثْلت آلت اهتذاد  داسد.

  دس عمت عوفیض پْثیظ، دیبفشاگن لگي سا عْساش هی کٌذ ّ دس ضخبهت دیبفشاگن
.اّسّژًیتبل لشاس هی گیشد

 دس ایي ًبزیَ تْعظ اعفٌکتش هخطظ هدشا ازبطَ ؽذٍ ّ دس زبلیکَ ّسیذ پؾتی
آلت دس خلْی آى  ّ غذد ثْلجْیْستشال دس طشفیي آى ُغتٌذ ثَ پیؾبثشٍ اعفٌدی 

.هشثْط هی ؽًْذ

دس زیي اعتفبدٍ اص عًْذ ایي ثخؼ هی تْاًذ دچبس آعیت ؽْد



 پیشاتزاه  اسفنجیSpongy 

  عبًتی هتش  17 -15ثْدٍ ّ دس زذّد  پیؾبثشاٍ طْیل تشیي ثخؼ
طْل داسد

دس اثتذا هغیشی افمی دس ضخبهت خغن اعفٌدی داسد

 دس صیش عوفیض پْثیظ تغییش هغیش دادٍ  ّ دس ؽشایطی کَ آلت دس
زبلت اسکؾي ًجبؽذ ثَ پبییي اهتذاد هی یبثذ

کَ ثَ آى غذد . دس طْل ایي ثخؼ غذد هخبطی هتعذدی ّخْد داسد
.ّ ثیؾتش ثَ عطر پؾتی آى ثبص هی ؽًْذ. لیتشٍ هی گْیٌذ



 اعفٌدی اتغبعی ّخْد داسد کَ ثَ آى غذد  پیؾبثشاٍ دس ؽشّع
.ثْلجْیْستشال یب کْپش ثبص هی ؽْد

  اتغبعی ثَ ًبم  پیؾبثشاٍ دس اًتِبی لذاهی ایي ثخؼ اص
navicular  fossa  ّخْد داسد کَ ّعیع تشیي ثخؼ پیؾبثشاٍ اعت



 ٍتٌگ تشیي ًمطَ ی پیؾبثشاٍ عْساش خبسخی پیؾبثشاostium 

urethra externa کَ ثَ هئبتْط ُن هؾِْس اعت. هی ثبؽذ



 پیشاتزاه تافت شناسی

 ٍپشّعتبتی داسای اپی تلیْم هتغیش اعت  پیؾبثشا

پیؾبثشاٍ غؾبیی ّ اعفٌدی اپی تلیْم هٌؾْسی هطجك داسد

زفشٍ ی ًبّیکْالس داسای اپی تلیْم عٌگفشؽی هطجك اعت

 َایي اپی تلیْم داسای غذد لْلَ ای هٌؾعجی ثَ ًبم لیتشٍ اعت ک
.هْکْط تشؽر هی کٌٌذ

 هخبط تْعظ الیَ ای اص ثبفت ُوجٌذ فیجشّاالعتیک زبّی الیبف
.عضالًی ازبطَ هی ؽًْذ



عزًق ً اعصاب:

  ّ غؾبیی  پیؾبثشاٍ پیؾبثشاٍ پشّعتبتی ؽبخَ ُبیی اص عشّق پشّعتبتی
اًؾعبثبتی اص ؽشیبى سکتبل تستبًی ّ ؽشیبى ثْلجی دسیبفت هی کٌذ

 پیؾبثشاٍ اعفٌدی ؽبخَ ُبیی اص ؽشیبًِبی ثْلجی، ثْلجْیْستشال ّ ؽشیبى
پؾتی آلت هی گیشد



ًریدىا:

 دس هزکش ثَ ؽجکَ ُبی ّسیذی عبًتْسیٌی، هثبًَ  پیؾبثشاٍ ّسیذُبی
ای ّ پشّعتبتی تخلیَ هی ؽًْذ

ّسیذُبی ثخؼ اعفٌدی ثَ ّسیذُبی پؾتی آلت هی سیضًذ



لنف:

 لٌف ثخؼ اعفٌدی ثَ گشٍ ُبی ایٌگْیٌبل ّ ایلیبک خبسخی

 ثخؼ غؾبیی ثَ گشٍ ُبی ایلیبک داخلی ّ خبسخی

ثخؼ پشّعتبتی ثَ گشٍ ُبی ایلیبک داخلی تخلیَ هی ؽْد



اعصاب:

 الیبف خْدکبس ؽجکَ ی ُبیپْگبعتشیک اص طشیك ؽجکَ ی پشّعتبتی
ّاسد هی ؽْد

 اًؾعبثبتی ُن اص عصت پْدًذال  ثَ ًبم اعصبة ثْلجْیْستشال ّ عصت
پؾتی آلت هی گیشد



غدد تٌلثٌیٌرتزالbulbourethral

 غذد ثْلجْیْستشال یب کْپش یک خفت غذٍ ی کْچک هی ثبؽٌذ کَ دس دیبفشاگن
اّسّژًیتبل ّ دس ضخبهت عضلَ ی عشضی عومی پشیٌَ ّ دس طشفیي پیؾبثشاٍ 

.غؾبیی لشاس داسد ّ اعفٌکتش هخطظ هدشا آى سا ازبطَ هی کٌذ

ایي غذد دس هدبّست ثْلت آلت لشاس داسًذ

 عبًت ُغتٌذ کَ هتوبیل ثَ خلْ ّ داخل  4تب  3داسای هدشای تشؽسی ثَ طْل
اعفٌدی  پیؾبثشاٍ اعت ّ پظ اص عجْس اص ضخبهت ثْلت آلت ثَ ثخؼ اثتذایی 

ثبص هی ؽْد

 تشؽر ایي غذد هبدٍ ی ثبصی ضعیفی اعت کَ تشؽسبت اعیذی ّاژى سا خٌثی
.هی کٌذ



پیشاتزاه مٌنث

4 عبًتی هتش طْل داسد

 پشّعتبتی ّ غؾبیی هزکش اعت پیؾبثشاٍ هعبدل

داسای چیي ُبی طْلی اعت کَ دس زبلت هتغع اص ثیي هی سّد

 لشاس داسد  پیؾبثشاٍ یکی اص چیي ُب کَ دس عمتurethral crest   ًبم
داسد

 داسای غذد هخبطی ثغیبسی اعت پیؾبثشاٍ اپی تلیْم



 ثشخی اص ایي غذد هخبطی دس طشفیي پیؾبثشاٍ لشاس داسًذ ّ عذٍ ای آًِب سا
هعبدل غذد پشّعتبت دس خٌظ هزکش هی داًٌذ 

 کَ دس داخل زفشٍ ی لگي لشاس  داسد تْعظ اعفٌکتش  پیؾبثشاٍ ثخؼ ثبالیی
هخطظ هدشا ازبطَ هی ؽْد

 دس خلْ ثب سثبط ُبی پْثّْصیکبل ّ عوفیض پْثیظ ّ ؽجکَ ی عبًتْسیٌی
هدبّست داسد

دس عمت دس توبم طْل خْد ثب خذاس لذاهی ّاژى هدبّس اعت

 عْساش تستبًی پیؾبثشاٍ دّ ًّین عبًت دس عمت کلیتْسیظ ثَ خبسج ثبص هی
ؽْد



تافت شناسی

 اپی تلیْم ثیؾتش اص ًْع عٌگفشؽی هطجك اعت ّلی دس ثشخی
ثخؼ ُب هٌؾْسی هطجك یب کبرة ُن هی ؽْد

داسای غذدی ؽجیَ لیتشٍ اعت

دس خذاس آى دّ الیَ عضالت صبف ّخْد داسد

 داسای اعفٌکتش  پیؾبثشاٍ ثخؼ فْلبًی آى دسهسبرات عْساش داخلی
هخطظ اعت



عزًق:

  ؽبخَ ُبی اص ؽشیبى ّصیکبل تستبًی ّ ؽشیبى ّاژى کَ ؽبخَ ُبیی
اص ؽشیبى ایلیبک داخلی اعت ّ ؽشیبى ثْلجی کَ ؽبخَ ای اص 

ؽشیبى پْدًذال داخلی اعت دسیبفت هی کٌذ



ًرید:

  دس ثبال ثَ ؽجکَ عبًتْسیٌی ّ ؽجکَ ّاژًی ّ دس پبییي ثَ ّسیذ ثْلجی
تخلیَ هی ؽْد



لنف:

 ثَ گشٍ ُبی ایلیبک داخلی  ّ عبکشال تخلیَ هی ؽْد.

  ثشخی ًیض ثَ گشٍ ُبی ایٌگْیٌبل عطسی



اعصاب:

اًؾعبثبتی  اص عصت پْدًذال داخلی ّ ؽجکَ ُبیپْگبعتشیک




