
ĐM liên sườn trước

ĐM ngang cổ

ĐM cổ sâu Cơ vùng cổ

ĐM đốt sống

Xoang bao tim

Xoang ngực

ĐM dưới đòn trái Tuyến ức

ĐM cổ trên

ĐM cổ dưới

ĐM cổ nông

Cơ ngực nông Cơ nhị đầu(đầu dưới)

Tâm thất trái ĐM chủ ĐM thân cánh tay chung Cơ ngực sâu ĐM chóp vai Cơ trên gai Cơ ngực sâu

Cơ dưới gai ĐM vòng cánh tay trước Cơ nhị đầu cánh tay

ĐM nách ĐM cánh tay ĐM trụ

Cơ dưới vai Cơ tam đầu cánh tay ĐM quay ĐM quay trước

ĐM ngực trong Cơ tròn lớn Cơ căng cân mạc cẳng tay Nhánh ngoài

ĐM vai cổ Cơ tam đầu cánh tay(đầu dài) Cơ khuỷu nhỏ Nhánh giữa

ĐM sườn cổ ĐM ngực ngoài Nhánh trong

ĐM cổ sâu Nhánh liên cốt trong

ĐM đốt sống ĐM cảnh trong Màng lưới mạch quản não Nhánh liên cốt ngoài

ĐM cổ chung ĐM cảnh ngài Cơ nhai Nhánh liên cốt giữa

Nhánh cơ Tai trước ĐM ngón ngoài Nhánh lưng và bụng Đốt 1

Nhánh thực quản ĐM sau tuyến dưới hàm Tuyến dưới tai ĐM ngón trong Nhánh lưng và bụng Đốt 2

Nhánh khí quản ĐM đỉnh màng cứng não ĐM răng hàm dưới Ống răng dưới Nhánh Đốt 3

ĐM sau tuyến dưới tai ĐM màng não sau Nhánh Màng khẩu cái ĐM vừng Đốt 3

ĐM giáp trạng trước Nhánh thanh quản trên ĐM phân vào Ống nhĩ hầu Nhánh Ống nhĩ hầu

ĐM yết hầu ĐM não tủy màng cứng

ĐM thanh quản sau Nhánh chẩm Cơ vùng chẩm mũi

Cơ thiệt giáp ĐM thái dương sâu cơ thái dương

Cơ yết hầu Nhãn cầu

giữa tuyến dưới hàm Tuyến lệ

Cơ hàm Trán

Cơ cánh Xoang sàng

Cơ lưỡi Mi mắt

Màng yết hầu Khóe mắt

Hạch hạnh nhân ĐM khẩu cái nhỏ Màng khẩu cái

Lưỡi ĐM bướm khẩu cái niêm mạc xoang mũi

Cơ lưỡi vòm khẩu cái

ĐM tuyến dưới hàm trước răng trên

ĐM tuyến dưới lưỡi Môi trên

Môi dưới ĐM má

Môi trên

Mép

Mũi

Khóe mắt

Cơ nhai

Tuyến dưới tai

Tai ngoài

Tai giữa

Tai trong

ĐM nhị đầu cánh tay

ĐM cánh tay sau

ĐM liên cốt lưng

ĐM quay gan tay

ĐM quay sau

ĐM dưới vai

ĐM gan bàn tay

ĐM vừng

ĐM tai lớn

ĐM phân vào cơ nhai

ĐM sườn cổ

ĐM ngực trong

ĐM ngực ngoài

ĐM vai cổ

ĐM dưới đòn phải

ĐM khẩu cái trên

ĐM lưỡi

ĐM hàm ngoài

ĐM cơ nhai

ĐM thái dương nông

ĐM đầu cánh tay

ĐM chẩm

ĐM tuyến dưới giữa hàm

Nhánh hàm ngoài

ĐM khẩu cái lớn

ĐM hố dưới mắt

ĐM hàm trong

ĐM mắt ngoài

ĐM màng não giữa

ĐM mặt








