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ناحیه لوزي شکل پوشاننده دهانه تحتانی لگن
سیمفیزیس پوبیس و رباط قوسی پوبیس : راس قدامی
نوك کوکسیکس: راس خلفی

برجستگی هاي ایسکیال: رئوس طرفی
شاخ هاي ایسکیوپوبیک : اضالع قدامی
رباطهاي ساکروتوبروس: اضالع خلفی

:خط عرضی که از قدام برجستگی هاي ایسکیال میگذرد، پرینه را به دو مثلث تقسیم میکند

مثلث آنال: مثلث خلفی
مثلث قدامی مثلث یوروژنیتال 

پرینه







جسم پرینئال یا تاندون مرکزي
توده لیفی عضالنی–
بین بولب پنیس و مقعد: در مردان–
در زنان بین مقعد واژن  –

:داراي الیاف عضالنی از–
اسفنکتر خارجی مقعد–
اسفنکتر یورترا–
)پوبوواژینالیس(لواتور پروستاته –
بولبواسپونژیوسوس–
ترنسورس پرینه سطحی–
ترنسورس پرینه عمقی–

ضعیف شدن کف لگن و پروالپس رحم و واژن: آسیب حین زایمان



عضالت پرینه
    عضالت مثلث آنال:
عضله چین دهنده پوست مقعد  ١.
اسفنکتر خارجی مقعد٢.
اسفنکتر داخلی مقعد٣.

عضالت مثلث یوروژنیتال:
گروه سطحی•

)  ترنسورس پرینه سطحی(عضله عرضی سطحی پرینه ١.

عضله بولبواسپونژیوسوس٢.

عضله ایسکیوکاورنوسوس٣.

گروه عمقی•
)  ترنسورس پرینه عمقی(عضله عرضی عمقی پرینه ١.
اسفنکتر یورترا٢.

:عصب گیري تمامی عضالت مثلث یوروژنیتال
شاخه پرینئال عصب پودندال  



عضله چین دهنده پوست مقعد

نازك–
غیر ارادي–
به صورت شعاعی در اطراف مقعد–
شروع از زیر مخاط–
اتصال به پوست در خارج–



)  ترنسورس پرینه سطحی(عضله عرضی سطحی پرینه 

باریک–
مبداء سطوح قدامی و داخلی برجستگی ایسکیال–
به سمت داخل–
عبور از جلوي رکتوم–
اتصال به جسم پرینه–
ثابت شدن جسم پرینه: عملکرد–





عضله بولبواسپونژیوسوس

دو بخش قرینه–
)احاطه واژن(در زنان جدا از هم –
)اسفنکتر واژن(در زنان –
جسم پرینه: مبداء–
در طرفین واژن به جلو آمده–
بولب وستیبول را پوشانده–
اتصال به اجسام غاري کلیتوریس–
:عملکرد–

تنگ شدن سوراخ واژن ١.

کمک به نعوظ کلیتوریس٢.



عضله ایسکیوکاورنوسوس
احاطه کردن ستون کلیتوریس–

سطح داخلی توبروزیتی و شاخ ایسکیوم: مبداء–

سطوح جانبی و تحتانی ستون کلیتوریس: اتصال –

:عملکرد–

فشار به ستون کلیتوریس–

جلوگیري از بازگشت خون–

حفظ نعوظ کلیتوریس  –



)  ترنسورس پرینه عمقی(عضله عرضی عمقی پرینه 

سطح داخلی شاخ ایسکیوم: مبداء–
جسم پرینئال: اتصال به –

:یکی شدن با
عضله همنام مقابل، ١.
اسفنکتر خارجی مقعد  ٢.
اسفنکتر یورترا ٣.

:عملکرد–
ثابت کردن جسم پرینه–



اسفنکتر یورترا 

شاخ تحتانی پوبیس: مبداء–
:در زنان–
در بر گرفتن قسمت تحتانی پیشابراه–
)جسم پرینه ال(یکی شدن باعضله طرف مقابل –
عبور برخی از الیاف از بین واژن و پیشابراه–

:عملکرد–
انقباض پیشابراه و جلوگیري از خروج ادرار  –



فاسیاهاي ناحیه پرینه

فاسیاي سطحی–

فاسیاي عمقی–



دو الیه سطحی و عمقی–
در ناحیه آنال به هم چسبیده–
Colles(الیه عمقی – fascia (در امتداد فاسیاي اسکارپا
Cruveilhier)الیه سطحی – fascia)  امتداد فاسیا

)چربی(کمپر

:در داخل–
ادغام دو الیه سطحی و عمقی فاسیاي سطحی –
)ایجاد لب بزرگ(

فاسیاي سطحی





فاسیاي عمقی :در ناحیه آنال–
و قسمتی از ) اینفرا انال ( فاسیاي تحتانی دیافراگم لگنی 

فاسیاي اوبتوراتور

:  در ناحیه یوروژنیتال–
شامل فاسیاي فوقانی و تحتاي دیافراگم یوروژنیتال–



فاسیاي فوقانی و تحتانی دیافراگم یوروژنیتال  
در جلوي حفره ایسکیورکتال فاسیاي تحتانی دیافراگم لگنی دو الیه  

:میشود 

   فاسیاي فوقانی دیافراگم یوروژنیتال(الیه عمقی  :(
سطح فوقانی عضله  (بین عضله لواتور آنی و عضله ترنسورس پرینه عمقی 

)ترانسورس پرینه ال عمقی

    فاسیاي تحتانی دیافراگم یوروژنیتال یا غشاي پرینئال(الیه سطحی  :(
سطح تحتانی عضله ترنسورس پرینه عمقی 



دیافراگم یوروژنیتال
عضالت عرضی عمقی پرینه–

عضالت اسفنکتر یورترا–

فاسیاهاي فوقانی و تحتانی دیافراگم یوروژنیتال–



فضاهاي پرینه
 حفره ایسکیورکتال یا ایسکیوآنال
فضاي پري آنال  –
فضاي ایسکیورکتال–
)الکوك(مجراي پودندال –

 فضاي پرینئال سطحی

 فضاي پرینئال عمقی





فضاي پرینئال سطحی 
  و ) فاسیاي کل(بین الیه عمقی فاسیاي سطحی پرینئال

)غشاي پرینئال (فاسیاي تحتانی دیافراگم یوروژنیتال 

:حاوي
 عضالت سطحی ناحیه یوروژنیتال
 شاخه هاي عصب پودندال
 شاخه هایی از شریان اینترنال پودندال
 غدد وستیبوالر بزرگ



فضاي پرینئال عمقی
 بین فاسیاي فوقانی و تحتانی دیافراگم یوروژنیتال

:حاوي
   عضالت عمقی دیافراگم یوروژنیتال
 عروق پودندال



:شریان پودندال داخلی

:مسیر شریان

شاخه شریان ایلیاك داخلی
خروج از لگن از طریق سوراخ سیاتیک بزرگ
ورود به ناحیه گلوتئال
دور زدن خار ایسکیال و رباط ساکرواسپاینوس
عبور از سوراخ سیاتیک کوچک
عبور از کانال پودندال
ورود به فضاي پرینه آل عمقی
ورود به ناحیه پرینه



:مجاورات شریان پودندال داخلی

از خارج به داخل: ( در زمان دور زدن خار ایسکیوم(
عصب پودندال–عروق پودندال داخلی –عصب عضله اوبتوراتور 

در کانال پودندال:
عصب پشتی پنیس: در باال 

عصب پرینه آل: در پایین





شاخه هاي 
شریان پودندال  

:داخلی 

رکتال تحتانی
پرینه آل

بولب پنیس
پیشابراهی

عمقی پنیس
پشتی پنیس





:شریان رکتال تحتانی

خروج از کانال پودندال در باالي برجستگی ایسکیال
عبور عرضی از حفره ایسکیورکتال

سوراخ کردن غشاء پري آنال
پوست و عضالت مقعد

آناستوموز با شریان هاي رکتال فوقانی و میانی





:شریان پرینه آل

در انتهاي قدامی کانال پودندال جدا میشود
سوراخ کردن غشاء پرینه ال

ورود به فضاي پرینه ال سطحی

:شاخه ها
خونرسانی بافت بین مقعد و بولب پنیس= پرینه ال عرضی 
خونرسانی پوست اسکروتوم و عضله دارتوس= اسکروتال خلفی 





:شریان بولب پنیس

کوتاه و قطور 
در فضاي پرینه ال عمقی

سوراخ کردن غشاء پرینه ال
و غده بولبواورترال) بولب پنیس (خونرسانی خلف جسم اسفنجی 



:شریان پیشابراهی

سوراخ کردن غشاء پرینه ال
قرار گیري در ضخامت جسم اسفنجی تا گلنس

خونرسانی پیشابراه 



:شریان عمقی پنیس

یکی از شاخه هاي انتهایی پودندال داخلی
سوراخ کردن غشاء پرینه ال

قرارگیري در ضخامت جسم غاري
خونرسانی بافت نعوظی



:شریان پشتی پنیس

یکی از شاخه هاي انتهایی پودندال داخلی
صعود از بین ستون پوبیس و سیمفزیس پوبیس

عبور از رباط آویزان کننده پنیس
قرارگیري در سطح پشتی پنیس تا گلنس



:عصب پودندال

 S2-S3-S4شاخه قدامی 

خروج از لگن از طریق سوراخ سیاتیک بزرگ
ورود به ناحیه گلوتئال
دور زدن خار ایسکیال و رباط ساکرواسپاینوس
عبور از سوراخ سیاتیک کوچک
عبور از کانال پودندال
ورود به فضاي پرینه آل عمقی
ورود به ناحیه پرینه



:شاخه هاي عصب پودندال

رکتال تحتانی
پرینه ال

پشتی پنیس



:عصب رکتال تحتانی

سوراخ کردن جدار داخلی کانال پودندال
عبور عرضی از حفره ایسکیورکتال

سوراخ کردن غشاء پري آنال
بخش تحتانی کانال مقعدي/ اسفنگتر خارجی مقعد / عصب دهی به پوست مقعد 





:عصب پرینئال

شاخه انتهایی بزرگتر
زیر شریان پودندال

:شاخه ها
بخش قدامی اسفنگتر خارجی مقعد/ عضالت سطحی و عمقی پرینه :  عضالنی 

حس مخاط پیشابراه اسفنجی:  بولبواسپونژئوس 
البیا ماژور/ پوست اسکروتوم :  اسکروتال خلفی 





):کلیتوریس(عصب پشتی پنیس 

شاخه انتهایی کوچکتر
باالي شریان پودندال

)در این ناحیه شاخه ندارد(در فضاي پرینه ال عمقی 
سوراخ کردن غشاء پرینه ال

قرارگیري در سطح پشتی پنیس تا گلنس
در خارج شریان پشتی پنیس

عصب دهی پوست پنیس و گلنس


