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شاخه ایلیاك مشترك راست و چپ L4  =2آئورت شکمی در حد 

شاخه ایلیاك داخلی و خارجی L5-S1  =2ایلیاك مشترك راست و چپ در حد  

خونرسانی اندام تحتانی= ایلیاك خارجی 
خونرسانی احشاء و دیواره لگن= ایلیاك داخلی 



 internal iliac arteryشریان ایلیاك داخلی  

)طول دارد  cc 4: ( مسیر شریان 

 از جلويSI joint  و حد فاصلL5-S1 شروع میشود
به سمت پایین و عقب حرکت میکند
 شاخه میشود 2به کنار فوقانی سوراخ سیاتیک بزرگ میرسد و

 در امتداد شریان اصلی است و تا خار ایسکیوم ادامه دارد: تنه قدامی بزرگ
 به سمت سوراخ سیاتیک بزرگ میرود: تنه خلفی کوچک







شاخه ھای شریان ایلیاک داخلی

:شاخه هاي تنه خلفی

ایلیولومبار
گلوتئال فوقانی
ساکرال طرفی

:شاخه هاي تنه قدامی

نافی
مثانه اي تحتانی

رکتال میانی
رحمی
واژینال

اوبتوراتور
پودندال داخلی
گلوتئال تحتانی



شریان نافی. 1

اولین شاخه احشایی
=  بخش دیستال مسدود شده

رباط نافی داخلی

=  بخش پروگزیمال باز 

1.A شریان مثانه اي فوقانی
1.B  شریان مثانه اي میانی
1 .C شریان مجراي دفران



1.A شریان مثانه اي فوقانی

١ -۴ شاخھ شریانی
 خونرسانی قسمت فوقانی

مثانھ 



1.B   میانیشریان مثانه اي

:خونرسانی 

فوندوس مثانھ
سمینال وزیکول
قسمت تحتانی حالب

:آناستوموز با 
 

و مثانھ ای  سایر شریان ھای
حالبشریان ھای 



١ .C  دفرانشریان مجرای

خونرسانی مجرای دفران

:آناستوموز با 
  شریان تستیکوالر در

مجاورت بیضھ



شریان مثانه اي تحتانی. 2
غالبا بصورت فرد است

:خونرسانی
)اناستوموز با شاخه مقابل( پروستات / سمینال وزیکول / مثلث مثانه / فوندوس 

گاهی تنه مشترك با رکتال میانی



شریان رکتال میانی. ٣

گاهی تنه مشترك با مثانه اي تحتانی و  
پودندال داخلی دارد

:خونرسانی 
سمینال وزیکول / قسمت تحتانی رکتوم 

پروستات/ 
آناستوموز با رکتال فوقانی و میانی







:شریان رحمی . 4
گاهی تنه مشترك با واژینال و رکتال میانی دارد

:مسیر شریان
پس از جدا شدن از ایلیاك داخلی
حرکت رو به پایین مجاور جدار طرفی لگن
رسیدن به خار ایسکیال
قرار گرفتن در عقب و خارج حالب
تغییر جهت به داخل و جلو
قرار گرفتن در رباط پهن رحم
حرکت بداخل و رسیدن به کنار طرفی رحم
صعود به باال در کنار طرفی رحم تا رسیدن به زاویه فوقانی طرفی رحم
حرکت به سمت خارج در زیر لوله رحمی
رسیدن به ناف تخمدان
 آناستوموز با شریان تخمدانی





:مجاورت شریان رحمی

:حالب

در ابتدا شریان در عقب حالب است
گردن رحم شریان از جلوي حالب عبور میکند cc 2در 

و با آن تقاطع دارد 

:خونرسانی

لوله رحم
رحم

گردن رحم
واژن



:شریان واژینال. 5
ممکن است بیش از یک شریان باشد

روي کف لگن به سمت داخل حرکت میکند
شاخه هاي متعدد براي جدار قدامی و خلفی واژن

شریان آزیگوس واژینال قدامی و خلفی در خط وسط 2تشکیل 





:شریان اوبتوراتور. 6
روي جدار طرفی لگن به سمت پایین حرکت میکند

به کانال اوبتوراتور میرسد و از آن عبور میکند
شاخه قدامی و خلفی تقسیم میشود 2وارد ران میشود و 

:مجاورات

عصب اوبتوراتور: باال
شریان اوبتوراتور: وسط 
ورید اوبتوراتور: پایین



:شریان پودندال داخلی. 7

یکی از دو شاخه انتهایی تنه قدامی شریان ایلیاك داخلی است
پس از انشعاب به سمت پایین وخارج حرکت میکند

لگن را ترك میکنداز زیر پیریفورمیس  از طریق سوراخ سیاتیک بزرگ و 
وارد ناحیه گلوتئال میشود

خار ایسکیوم و رباط ساکرواسپاینوس را دور میزند
از طریق سوراخ سیاتیک کوچک وارد ناحیه پرینه میشود





:شریان گلوتئال تحتانی. 8

یکی از دو شاخه انتهایی تنه قدامی شریان ایلیاك داخلی
/ در جلوي شبکه ساکرال و عضله پیریفورمیس 

و در خلف شریان پودندال داخلی به سمت پایین حرکت میکند
لگن را ترك میکنداز زیر پیریفورمیس  از طریق سوراخ سیاتیک بزرگ و 

وارد ناحیه گلوتئال میشود


