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چكيده
به منظور بررسـي شـكل و ابعاد دقيق عقده هاي لنفاوي گاو تعداد ۴۰۰ نمونه عقدة لنفاوي سـالم از نواحي مختلف بدن گاو شـامل 
عقده هاي لنفاوي فكي۱، بناگوشـي۲، پشـت حلقي جانبي۳، پيش كتفي يا گردني سطحي۴، خاصره اي۵ ، پيش راني يا زير خاصره اي۶ 
و پس زانوئي يا ركبي۷ از دوجنس نرو ماده و درسـنين ۱ تا ۴ سـال از كشـتارگاه شـهركرد جمع آوري شـد. پس از جمع آوري در 
هر كدام از نمونه ها طول ، عرض و ضخامت با اسـتفاده از كوليس اندازه گيري گرديد و نتايج بدسـت آمده بين دوجنس و سـنين 
مختلف از نظر آماري با آزمون هاي تي - اسـتيودنت و دانكن آناليز ومقايسـه گرديد كه نتايج آن در متن به صورت جداولي آورده 
شـده اسـت. در بررسي نتايج مشـخص گرديد كه در بين عقده هاي لنفاوي مورد بررسي بيشـترين طول، عرض و ضخامت بترتيب 
در عقده هـاي لنفـاوي پيش كتفي (  ۳۷/ ۱  ۹۸/ ۷۲ ميليمتر ) ، خاصره اي (۹/۹۴ ± ۳۴/۶۱ ميليمتر) و پيش كتفي (۴/۱۱ ± ۱۶/۱۸ 
ميليمتـر)و كمتريـن طول ، عرض و ضخامت بترتيب در عقده هاي لنفاوي فكي ( ۰۱/ ۸±  ۱۸/ ۴۰ ميليمتر ) ، فكي ( ۵/۴۴ ± ۲۲/۳۷)و 
خاصره اي( ۹۴/ ۱  ۰۶/ ۱۱ )مشـاهده گرديد. درمقايسـة اين فاكتورها در بين دوجنس ، در جنس نر داراي ابعاد بزرگتري از ماده بود.در 

بين سنين مورد مطالعه نيز بيشترين ابعاد اين عقده ها در سن ۲ سالگي مشاهده گرديد. 
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سازندگي و پژوهش و سازندگي۱۴ ۱۵پژوهش

۱۳۸۵ تابستان ،۷۱ شماره

و روشها مواد
از نواحي مختلف ــالم لنفاوي س عقدة ۴۰۰ نمونه تعداد تحقيق در اين
، جانبي حلقي ــت پش ــي، بناگوش فكي، ــامل عقده هاي لنفاوي ش گاو بدن
ماده، نر و دوجنس از زانوئي ــي و پس ران پيش كتفي ، خاصرهاي ، ــش پي
جمع آوري شد. شهركرد كشتارگاه از سال ۴ تا ۱ ــنين س در و دورگ نژاد
با ضخامت و ــرض ، ع طول ها نمونه از ــدام ك هر در ــعآوري جم از ــس پ
و جنس دو بين آمده بدست نتايج و گرديد اندازه گيري كوليس از استفاده
آناليز و دانكن استيودنت تي - با آزمونهاي آماري از نظر مختلف ــنين س

گرديد. مقايسه و

M. Al-e-Ahmad Dehkordi, Graduated from Faculty of Veterinary Medicine Shahrekord, Iran.
In this study 400 cow’s lymph nodes from different areas of body such as : Mandibular, parotid, lateral retropharyngeal, 
prescapular or superficial cervical, iliac, prefemoral or subiliac, and popliteal lymph nodes from Shahrekord abattoir 
were collected. The specimens were selected from inbreeding breed and two sexes with aged 1 to 4 years .After 
collecting of specimens factors such as : Length,width and thickness of each lymph node were measured by calliper 
device. All factors between two sexes and different ages were analysed and compared using t and Duncan’s tests 
(p<0.05) . It was revealed that , the maximum length, wide and thickness were observed in prescapular (72.98 ±1.37 
mm), iliac (34.61± 9.94 mm) and prescapular(16.18 ± 4.11mm) lymph nodes respectively and on the other hand, 
the minimum length,width and thickness of lymph nodes were observed in mandibular (40.18 ± 8.01mm),(22.37 ± 
5.44mm) and iliac (11.06 ± 1.94mm) lymph nodes respectively. These factors were larger in male than in female. By 
comparing factors between ages , the maximum dimensions of lymph nodes were observed in 2 year old animals.

Keywords: Morphology, Morphometry, Lymph nodes, Cow

نتايج
سطح و سري۸ - جناغي بين عضلة اين عقدهها فكي: لنفاوي عقده هاي
۳-۴ و بوده بيضي شكل اين عقده ها قرار دارند. فكي بزاقي تحت شكمي غدة
۳-۲ عدد ميرسد. به آنها تعداد دارند. پهنا سانتيمتر ۲-۳ سانتيمتر طول و
، بيني حفرة قدامي ناحية ، ــخت س كام ، گونه ها ، لبها ، نواحي پوزه لنف
اين عقده ها توسط زباني زير و فكي تحت ، بناگوشي بزاقي غدد زبان ، نوك

ميگردد. جمعآوري
- فكي مفصل شكمي سطح در عقدهها اين بناگوشي: لنفاوي عقدههاي
بزاقي توسط غدة و خلفي عضلة جوشي۱۰ قرار دارند قسمت و در گيجگاهي۹

مورفومتري... و مورفولوژي مطالعه

مقدمه
ــكلي ش بيضي گرد تا ــاختارهاي س ــاوي لنف ــاي عقدهه
امتداد مجاري لنفي در مختلف بدن و در مناطق ــتند كه هس
و حذف تصفية لنف ــي اين عقده ها اصل . فعاليت دارند ــرار ق
ــط توس كه پادگن هايي را كه صورت . بدين ــت باكتريهاس
انداخته دام به عقدهها اين توسط ميگردد انتقال و نقل لنف
مي كنند ايفا ــدن ب را در نقش صافي ــا ه عقده .اين ــود ميش
از بازگشت قبل ، بافتي مايع از ــده ش ــتق مش لنف و تمامي
تصفيه ميگردد. توسط اين عقده ها خون ــتم گردش به سيس
عقدهها شده اين وارد كپسول مختلف نواحي از عروق لنفاوي

ميگردد(۶). آن خارج ناف طريق از و
رتيكولر بافت از اي شبكه از عقدهها اين شناسي بافت نظر از
سلولهاي توسط رتيكولر الياف بين فضاي كه شده اند تشكيل
از هرعقده بافتي در مقطع . است پر شده ماكروفاژ و ــيت لنفوس
است. شده تشكيل مدوال و پاراكورتكس كورتكس ، قسمت سه
تودههاي لنفاوي ــلولهاي س پاراكورتكس و كورتكس در ناحية

آنها به ميدهند كه تشكيل بيضي يا گرد اشكال متراكمي را به
لنفاوي نوع سلولهاي گفته ميشود. فوليكول لنفاوي يا نودول
مدوال ناحية در . ميباشد متفاوت قسمت دو اين در فوليكولها
اينطنابها آرايشسلولهايلنفاويبصورتطنابيميباشدكه

دارند(۳). فاصله هم لنفاوي از سينوسهاي توسط
متفاوت هم با لنفاوي عقدههاي از يك هر فرم و ــكل ش
ــگ و اندازة رن ، ــكل ــاي عفوني ش بيماري ه در و ــد ميباش
بدن جزء ايمني ــتگاه دس اينكه به نظر ــد. ميكن ــا تغيير آنه
بدن بيماريزا در عوامل ورود با كه ــت دستگاههاس مهمترين
لنفاوي عقدههاي ــي بررس اينكه به با توجه و مي كند ــه مقابل
ويژهاي اهميت كشتارگاه در خصوصًا ــي گوشت بازرس امر در
لنفاوي عقدههاي از دقيقي مورفولوژي ــون تاكن چون و دارد
تحقيق اين تا شد تصميم گرفته نشده است ارائه گاو در سالم
بيماري هاي در الگو راهنما و عنوان يك iب تا ــرد گي صورت
ــت گوش ــين و بازرس محققين به عقدههاي لنفاوي با مرتبط

نمايد. كمك
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۲-۳ عرض با و سانتيمر ۶-۹ طول با آنها اندازة شدهاند. پوشيده ــي بناگوش
لنفاوي عقدة يا ۳ ۲ بهصورت نمونهها از بعضي در . ــت متغير اس ــانتيمتر س
، غدة پلك ، سر اكثر عضالت و پوست نواحي مشاهده مي شوند. لنف كوچك
بناگوشي بزاقي غدة و لبها، لثهها ، پوزه بيني ، قداميحفرة قسمت و اشكي

ميگردد. جمعآوري عقدهها اين توسط
و حلقي جانبي پشت عقدة ــامل دو ش پشـت حلقي: لنفاوي عقدههاي
مهرة اطلس شكميبال سطح در جانبي حلقي پشت عقدة . داخلي ميباشد
قرار بطني۱۱ دو عضلة شكمي – خلفي و كاروتيد سرخرگ پشتي سطح در و
اندازة است و ــده ش واقع ضميمهاي۱۲ و واگ اعصاب روي بر اين عقده دارد.
ــانتيمتر س ۲- ۳/۵ آن عرض و ــانتيمتر ۵-۴ س آن طول . ــت اس متغير آن
كوچك عقدة سه يا همراه با يك بزرگ ــامل يك عقدة ش اغلب ــد و ميباش
كام ، ، لبها لثهها دهاني ، حفرة مخاطي غشاء زبان ، لنف نواحي ميباشد.
ــط توس گردن اكثر عضالت و المي ــتگاه ، عضالت دس بزاقي غدد ، ــخت س
داخلي ــطح س در داخلي ــت حلقي پش عقدة جمعآوري ميگردد. عقده اين
۳-۶ و عقده يك بهصورت ــوًال معم و دارد قرار المي۱۳ - نيزهاي ــتخوان اس
دهان ، كف زبان نواحي لنف سانتيمتر عرض دارد. ۲/۵-۴ و سانتيمتر طول
خلفي حفرة ــمت ، قس حلق حنجره ، ، لثه ها ، لوزهها ، نرم و ــخت س كام ،

ميگردد. جمع آوري عقده اين توسط بيني
در  ها عقده اين : سـطحي گردني يا كتفـي پيش لنفاوي هـاي  عقـده
اند. گرفته ــرار نردباني۱۵ ق عضلة روي بر و ــوكي۱۴ ش فوق قدامي عضلة ــة لب
توسط شكمي آن قسمت و عرضي كتف۱۶ عضلة ــط توس آن پشتي ــمت قس

۱۰ بوده عقده كشيده دراز اين شده است . - سري۱۷ پوشيده بازوئي عضلة
، گردن نواحي پوست دارد. لنف عرض ــانتيمتر س و ۵-۲/ ۱ طول سانتيمتر
، سينه اي كمر بند عضالت ، ــينه س قفسة جانبي نواحي ــمتي از كتف ، قس

ميگردد. جمع آوري اين عقده توسط كتف خارجي سطح
داخلي، ــي تهيگاه ــامل عقدهها ش خاصرهاي: اين لنفاوي عقدههـاي
ــدن ش ــاخه دو ش محل داخلي در عقدة خاصره اي ــت. اس دروني و ــي جانب
خاصرهاي ، عقدة ۱۸ خارجي اي خاصره ــرخرگهاي س آئورت به ــرخرگ س
و عقدة عمقي خاصره اي۱۹ چرخشي سرخرگ منشعب شدن محل جانبي در
سرخرگ ــاخة ش و ــاكروتوبرال س رباط داخلي ــطح در س داخلي خاصرهاي
نيمة ، لگن ناحية ، كمري عضالت نواحي لنف دارد. قرا ر داخلي خاصرهاي
عقده اين توسط خلفي اندام استخوان هاي و خلفي اندام شكم، ديوارة خلفي

ميگردد. جمعآوري
بر عقدهها ــن اي خاصـرهاي: زير يـا عقدههـاي لنفـاوي پيش راني
عضلة با تماس در و ــكم ش مورب خارجي آپونروز عضلة ــا ــدون ي تن روي
باالتر سانتيمتر ۱۲-۱۵ عقده دارند. محل اين قرار التا۲۰ ــيا فاس ــندة كش
۸-۱۰ حدود آن طول و بوده پهن و كشيده آن شكل مي باشد. كشكك از
ران لگن، نواحي پوست .لنف است ــانتيمتر س ۲/۵ آن عرض و سانتيمتر
و قضيب توسط اين عقده ــينه س قفسة خلفي ــمت قس پا، شكم، ــاق س و

ميگردد. آوري جمع
ــطحي س صورت عقده به دو اين ركبي: يا لنفاوي پس زانوئي عقدههاي
لنفاوي عقدة ندارد. وجود گاو در آن سطحي نوع كه ميشود ديده عمقي و

ميدهد(۷). را نشان گاو لنفاوي هاي عقده از كلي : نماي ۱ شمارة تصوير
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(mm)ضخامت (mm)عرض (mm)طول سن(سال) لنفاوي عقدة نام
۱۱/۹±۳/۲۴a ۲۲/۳۷±۵/۴۴a ۴۰/۱۸±۸/۰۶ab ۱

فكي
۱۲/۸۳±۲/۴۶b ۲۲/۲۷±۴/۳۸a ۴۱/۴۳±۷/۱۶a ۲
۹/۷۰±۱/۹۴c ۲۰/۴۱±۴/۵۱b ۳۸/۵۲±۹/۷۵ab ۳
۱۰/۴۳±۱/۰۹c ۲۰/۴۱±۳/۰۹b ۳۸/۶۷±۸/۶۳b ۴
۱۲/۲۷±۳/۰۷a ۲۲/۴۸±۴/۸۹a ۵۷/۳۲±۱۰/۸۴a ۱

بناگوشي
۱۱/۴۳±۲/۰۴b ۲۲/۲۴±۳/۷۱a ۶۱/۱۴±۱۰/۱۱b ۲
۷/۲۶±۲/۹۰c ۱۸/۳۰±۳/۶۵b ۴۵/۱۳±۷/۳۲c ۳
۹/۰۵±۱/۷۳d ۱۷/۹۲±۳/۳۲b ۴۶/۶۳±۱۲/۰۸c ۴
۱۴/۸۹±۳/۲۰a ۳۰/۲۷±۵/۲۲a ۴۸/۷۹±۸/۶۳a ۱

جانبي حلقي پشت
۱۴/۶۵±۲/۵۹a ۲۸/۴۹±۵/۵۲b ۵۰/۴۱±۸/۲۹a ۲
۱۲/۷۸±۲/۲۴b ۲۰/۳۰±۱/۹۹c ۳۸/۷۸±۹/۴۵c ۳
۱۲/۹۸±۲/۰۰b ۲۴/۲۴±۳/۹۵d ۴۱/۶۶±۷/۸۸c ۴
۱۶/۱۸±۴/۱۱a ۳۱/۰۶±۷/۴۱a ۷۲/۹۸±۱۱/۳۷ac ۱

كتفي پيش
۱۴/۷۳±۲/۳۲b ۳۲/۷۹±۶/۱۴b ۷۷/۵۰±۱۱/۰۵b ۲
۱۰/۳۵±۳/۷۲c ۱۴/۳۵±۵/۰۶c ۶۸/۲۶±۱۰/۸۸dc ۳
۱۱/۸۰±۲/۰۳c ۲۰/۳۲±۵/۱۵d ۶۶/۱۰±۱۱/۳۰d ۴
۱۱/۰۶±۱/۹۴a ۳۴/۶۱±۹/۹۴a ۵۹/۰۶±۱۷/۱۳a ۱

خاصرهاي
۱۲/۰۱±۲/۴۴b ۴۰/۸۵±۶/۶۲b ۶۳/۵۹±۹/۹۱b ۲
۹/۵۲±۳/۳۰c ۲۴/۰۰±۶/۷۴c ۳۹/۴۴±۸/۰۸c ۳
۱۰/۸۹±۱/۴۷a ۴۰/۷۳±۱۳/۱۵d ۵۳/۴۱±۱۲/۶۷d ۴
۱۳/۵۲±۳/۳۷a ۲۵/۱۰±۶/۰۰a ۶۸/۱۵±۱۲/۵۰ac ۱

راني پيش
۱۳/۴۰±۲/۲۷a ۲۲/۴۲±۶/۴۳b ۶۹/۹۰±۱۱/۰۱a ۲
۸/۶۵±۲/۷۱b ۱۲/۱۷±۴/۰۷c ۵۰/۹۶±۲/۸۲b ۳
۱۱/۱۹±۲/۴۸c ۱۸/۰۱±۴/۲۱b ۶۴/۰۶±۲۲/۰۸c ۴
۱۳/۱۸±۳/۱۴a ۲۴/۹۲±۴/۸۳a ۳۸/۱۵±۷/۸۲a ۱

زانوئي پس
۱۳/۶۷±۲/۷۲a ۲۵/۵۳±۵/۶۰a ۴۲/۳۵±۹/۳۰b ۲
۱۰/۰۰±۲/۵۲b ۱۹/۳۰±۵/۶۴b ۲۵/۰۹±۶/۷۸c ۳
۱۰/۶۷±۱/۱۹b ۲۰/۳۹±۷/۰۴b ۲۹/۲۸±۶/۳۶d ۴

نيم و راني۲۱ ــر دوس عضالت بين و دوبطني عضلة روي عمقي بر زانوئي پس
۲-۳ آن و عرض ــانتيمتر س ۳-۴ ــط به طور متوس طولش . قرار دارد وتري۲۲
ناحيه اين عضالت پاو ساق جانبي و خلفي نواحي لنف ــد. مي باش سانتيمتر

.(۹ ،۷ ،۵ مي گردد(۴، آوري جمع عقده اين توسط
گرديد مشخص ماده نر و جنس دو بين در اين عقدهها ابعاد بررسي در
جانبي و حلقي پشت لنفاوي عقدة طول ميانگين ــاله س ــنين ۱-۴ س در كه
ــتر از بيش جنس نر كتفي در پيش و ــي بناگوش لنفاوي عقدة عرض ، فكي
معني دار p< ۰ /۰۵ سطح در جنس دو بين حاصله اختالف و ميباشد ماده
ابعاد كه گرديد مشاهده شمارة۱) (جدول مطالعه مورد ــنين بين س در بود.
اختالف ميباشد و ساير سنين از بيشتر سالگي سن دو در عقدههاي لنفاوي

ميباشد. سنين معني دار ساير با حاصله

بحث
ــت گوش ــي بازرس در ــمت مهم ترين قس لنفاوي ــي عقده هاي بازرس

لنفاوي عقدههاي بهخصوص لنفاوي عقده هاي چراكه ميشود، ــوب محس
بسيار مهم ــه الش مورد در قضاوت و بيماري فرايند ارزيابي در ــطحي س
محركهاي و ــالزي ، نئوپ نتيجة التهاب ــاوي در عقدههاي لنف ــتند. هس
سريع بوده معموًال محرك به پاسخ اين و شده هيپرپالزي زا دچار ايمني
ــود. ميش ايجاد آن بافت نقص در گاهي پرخوني و ، اندازه افزايش ــا ب و
با راهنماي ــك مي تواند ي لنفاوي ــدة عق قوام و ، رنگ ــدازه اين ان ــر بناب
مورفولوژي از ــي قبل ــناخت ش و ــد باش بيماري فرآيند ارزيابي در ارزش
بر اين، . عالوه ميبخشد ضرورت گوشت بازرس يك را براي آنها طبيعي
ناحيه آن لنف كه ــد مي باش ــي زهكش منطقة داراي يك لنفاوي عقدة هر
به لنفاوي عقده هر ــي زهكش منطقه ــناخت ش بنابراين ميكند. تصفيه را

ــت. ارزش اس با ــه الش ــلي س و عفونتهاي چركي قضاوت خصوص در
لنفاوي عقدههاي ابعاد ــر روي ب جنس ــن و س اثرات كه تحقيق اين در
پيش راني ، خاصرهاي ، كتفي پيش ، جانبي حلقي پشت ، ، بناگوشي فكي
نتايج است شده ــي بررس ــال ــنين ۱ تا ۴ س س دورگ در گاو زانوئي و پس

مختلف در سنين گاو لنفاوي آماري ابعاد عقدههاي آناليز نتايج : شمارة ۱ جدول

دارند داري اختالف معني ( p<۰/۰۵)با هم آماري لحاظ از مشابه نيستند حروف داراي ميانگين هايي كه ٭
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.( ميدهد(۷ نشان لنف جمعآوري مسير با گاو را همراه سر ناحية لنفاوي عقدههاي : شمارة۲ تصوير

.( نشان ميدهد(۷ لنف جمعآوري مسير با همراه را گاو گردن ناحية لنفاوي عقدههاي شمارة ۳: تصوير
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مقايسه در عقدهها اين ابعاد سالگي ۲ سن در كه ميدهد نشان آمده بدست
اين ابعاد نر جنس در نيز و در بين دو جنس ميباشد بيشتر سنين ــاير با س

بود. بزرگتر عقده ها
ــتومتري  هيس مورفولوژي و با رابطه در زمينه تحقيقاتي ــن همي در
بعضي است. گرفته صورت محققين ــاير س ــط توس نيز لنفاوي عقده هاي
راني ، پيش ، كتفي پيش لنفاوي عقده هاي مورفولوژيكي ــاختارهاي از س
است گرديده رسي بر گاو ميش و فكي در يا ركبي زانوئي پس بغلي، زير
ندولهاي قطر ترابكولي، و كپسول ضخامت كه است گرديده ــاهده مش و
از و پيش راني كتفي پيش لنفاوي عقدههاي زايندة و قطر مركز ــاوي لنف
گروه پنج لنفاوي عقدههاي از بعضي .( ۲) ميباشد بيشتر عقده ها ــاير س
ساختارهاي و ارتباط ــت اس گرفته قرار ــي بررس مورد بوميكره بزهاي از
است شده گرفته نتيجه و ــت اس ــده ش ــي بررس ــن با س آن مورفولوژيك
رنگ و ولي در ــده ش بزرگتر ــن س با افزايش لنفاوي هاي عقده اندازة كه
پايين داراي سن در لنفاوي ــود و بافت نميش ايجاد تغييري آن موقعيت
اندازة در اختالفي تحقيق اين در مي باشد و بالغ به نسبت كمتري تكامل

است(۱۰). مختلف مشاهده نشده در سنين B و T لنفوسيتهاي
و جواني سنين در گاوميش نوع يك در سطحي لنفاوي عقدههاي ابعاد
و ضخامت عرض، طول، تحقيق اين در . است گرفته قرار بررسي مورد بالغ
بغلي، زير كتفي، پيش ، اطلسي ، فكي ، ــي بناگوش عقده هاي لنفاوي وزن
راست و چپ سمت در ــطحي س مغابني و ( راني، پس زانوئي (ركبي پيش
عقده فكي كه ــد ش گرفته نتيجه ــد و اندازه گرفته ش و ماده و دو جنس نر
عقدة كوچكترين و كمتري ابعاد داراي ــاله گوس در بغلي زير و ــن بالغي در
بزرگتري ابعاد داراي كتفي پيش لنفاوي عقدة گروه هر در و است لنفاوي
عقدههاي رروي بر ــه مطالعهاي ك با ــت(۱). اس لنفاوي عقدة ــن بزرگتري و
ــفند گوس راس در ۲۰ روده ير پي و پالكهاي طحال كمري، زير لنفاوي
در بررسي مورفومتري گرفت صورت لگي ــا و يكس ماهگي ــنين۴-۶ س در
بالغيين در لنفاوي نودولهاي قطر و كپسول ضخامت كه گرديد ــخص مش
از ــتر پايين بيش ــنين س در ايلئوم رودة ــر ي پي پالكهاي و ــود ب ــتر بيش
لنفاوي عقدههاي روي ــر كه ب حاضر ــه مطالعة ب توجه با بود(۸). ــن بالغي
بدست ارقام نتايج و ــت گرفته اس گوشت صورت ــي بازرس درامر گاو مهم
مطالعه مور ــنين س در لنفاوي گاو طبيعي عقدههاي ــر ابعاد آمده نمايانگ
و پاتولوژيك با نمونههاي طبيعي حالت ــة مقايس در ميتواند كه ــد ميباش

گيرد. قرار استفاده مورد لنفاوي عقدههاي بيماريهاي در

پاورقيها
1 - Mandibular lymph node
2 - Parotid lymph node
3 - Lateral retropharyngeal lymph node
4 - Prescapular or superficial lymph node
5 - Iliac lymph node
6 - Prefemoral or subiliac lymph node
7 - Popliteal lymph node
8 - Sternocephalicus muscle
9 - Temporomandibular joint
10 - Masseter muscle

11 -Digastricus muscle 
12 - Accessory nerve
13 - Stylohyoid bone
14 - Supraspinatus muscle
15 - Scalneus muscle
16 - Omotransversarius muscle
17 - Brachiocephalicus muscle
18 - External iliac artery
19 -Deep circumflex iliac artery
20 - Tensor fascia lata
21 - Biceps femoris muscle
22 - Semitendinosus muscle
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