
سيستم اسكلتي

دكتر ظهيري

به نام خدا



 می باشد  )ماتريکس(مرکب از سلولها و ماده زمينه ای مينراليزه شده ) سخت و محکم(استخوان بافت همبند ويژه.  
اجزای ماتريکس  :
مواد آلی  -١
مواد معدنی -٢
آب -٣
مواد آلی  :
کوندروايتين سولفات، کراتان سولفات و اسيد  (درصد از پروتئوگليکانها  ١٠درصد از کالژن نوع يک و  ٩٠

)سيالوپروتئين، اوستئوکلسين و اوستئونکتين(و گليکوپروتئينها ) هيالورونيک
در رنگ آميزی بعلت فراوانی کالژن نوع يک اسيدوفيل است.
 
مواد معدنی  :
عمده ترين مواد کلسيم و فسفر، بيشتر به شکل بلورهای هيدروکسی آپاتيت می باشد.
يونهای کربنات، فسفات، سيترات، سديم، منيزيم و فلور  : بقيه
 قابل برداشت از استخوان و تبادل با مايعات بدن
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:  وظيفه اصلي براي ساختار اسكلتي مي توان برشمرد  5در يك تقسيم بندي 

بافتهاي نرم و اندامهاي داخلي بدن غالبا بوسيله استخوانها احاطه شده اند: محافظت  .
استخوانها و غضروفها از كل بدن در مقابل ضربه ها و صدمات حمايت مي كنند: حمايت.
استخوانها مقدار قابل توجهي مواد معدني مثل كلسيم و فسفات را در خود ذخيره مي : ذخيره كردن

بعالوه سلولهاي چربي در حفره هاي داخلي بسياري از استخوانها به صورت بافت ليپيد ذخيره مي . كنند
.  شوند تا به عنوان مواد انرژي زا مصرف شوند

سلولهاي قرمز خون و بسياري از اجزاي ديگر خون در حفره هاي : ساخت سلولهاي قرمز خون
در واقع، سلولهاي قرمز خون توسط سلولهايي موسوم به . داخلي بسياري از استخوانها توليد مي شوند

.  اريتروبالست ها در مغز قرمز استخوان ساخته مي شوند
 استخوانها با ايفاي نقش يك سيستم ماشيني با انقباض عضالت اسكلتي : ايجاد نقش سيستم اهرمي

.  در مفاصل ايجاد حركت مي كنند
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)طبقه بندي عمومي استخوان ها(انواع استخوان بر اساس شكل 



:ازنظر شكل مي توان استخوان ها را به پنج گروه تقسيم كرد

استخوان هاي دراز مانند استخوان هاي ران، بازو و ساق پا*

بيل استخوان هاي مچ دست و پاقاستخوان هاي كوتاه از*

)كتف(و اسكاپوال ) بي نام(استخوان هاي پهن همانند استخوان هاي هيپ *

)ساكروم(استخوان هاي نامنظم كه شكل معيني ندارند مثل مهره ها و استخوان خاجي *

مانند كشكك) كنجدي(استخوان هاي سزاموئيد *
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.سلولهاي بافت استخواني بر چهار نوع اند كه همزمان قابل رويت نيستند

  استئوسيتها
اين سلولها ستاره اي شكل اند و هسته بيضي و پر از كروماتين دارند  .
 براي جلوگيري از مرگ سلولي ، استئوسيتها توسط زوايد . دارد الكوناهر استئوسيت در پيرامون خود

. بسيار ظريف سيتوپالسمي به يكديگر مرتبط هستند
تا زماني كه صدمه اي به استخوان وارد نشود، استئوسيتها تقسيم نمي شوند  .
تعدادي از آنها به صورت استئوبالست ، ماده زمينه اي . با ايجاد ضايعه ، تقسيمات سلولها آغاز مي شود

بي شكل را مي سازند و خود به استئوسيت تبديل مي شوند برخي ديگر به صورت سلولهاي اجدادي 
.  استخوان باقي مي مانند

D
r. M

aria Zahiri



  استئوبالستها
 كه در خارج از مركز سلول قرار داردهسته اي سلولهايي هستند چند ضلعي و  .
 اين سلولها در محلي كه فعاليت سازندگي زياد است فراوان اند و داراي شبكه آندوپالسمي ناصاف و

.اين دو نشان دهنده فعاليتهاي ترشحي اند. دستگاه گلژي هستند
 هنگام  . هنگام فعاليت ، قادرند ماده زمينه اي بسازند و به همين دليل سلولهاي سازنده خوانده مي شوند

.  هستند اسيدوفيليوهنگام استراحت ، پهن و  بازوفيليفعاليت مكعبي شكل و  D
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  استئوكالستها
 توليد مي شوند مونوسيتهاي خوناستئوكالستها از  .
استئوكالستها مسئول تجزيه ماده زمينه استخوان در هنگام استخوان سازي هستند  .
نقش استئوكالستها عكس استئوبالستهاست به همين دليل سلولهاي مخرب ناميده مي شوند.
 استئوكالستها معموال . اين سلولها ، ابتدا ماده زمينه اي بي شكل و سپس كالژن را تجزيه مي كنند

.هسته دارند 50تا  6وسيع اند و تعداد سيتوپالسم سلولهايي غول آسا با 

استئوكالستهاي جوان تك هسته اي بوده و در هنگام فعاليت بازوفيلي و هنگام استراحت اسيدوفيلي 
. هستند

 كاهش  پاراتورمونو  تيروكسينبه عالوه هنگامي كه ميزان كلسيم خون به علت عمل هورمون
استئوكالستها نزديك . مي يابد، استئوكالست كلسيم را از استخوان مي گيرد و به جريان خون مي فرستد

.  سطح استخوان از حفره اي از ماده استخواني در حال تخريب قرار دارند
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 بافت استخواني تازه تشكيل را كه داراي استقامت، متريكس و مواد آهكي كم و سلولهاي استئوسيت
Imature(فراوان است به نام استخوان نابالغ يا اوليه  Woven or Primary bone) 

.مي نامند كه طرز قرارگيري رشته هاي كالژن در آن نامشخص است

 بافت هاي استخواني كه پس از استخوانهاي اوليه پديد مي آيد، داراي متريكس و تيغه هاي فراوان و
 ,Mature(اين گونه بافت استخواني را استخوان بالغ يا ثانويه . استقامت بيشتري مي باشند

Lamellae or Secondary bone) مي گويند.
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 بافت استخواني متراكمCompact bone tissue)(
 استخوان هاي متراكم در ديافيز استخوانهاي طويل و در سطح استخوانهاي اسفنجي در زير پريوست قرار

.دارند
تيغه هاي بينابيني، تيغه هاي اطرافي داخلي و خارجي، پريوست و . اين بافت شامل سيستم هاي هاروس

.اندوست مي باشد

 بافت استخواني اسفنجي)Spongy bone tissue(
 اين بافت استخواني كه از خارج توسط اليه اي از پريوست پوشيده شده است، در داخل آن تيغه هاي

.استخواني نامنظم قرار دارند
 در بين اين تيغه ها فضاهايي قرار دارد كه

توسط اندوست پوشيده شده و ما بين آنها 
.را مغز استخوان پر مي كند

در زير پريوست استخوانهاي اسفنجي اليه اي
.از بافت استخواني متراكم قرار دارد 
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فرآيند هاي استخوان سازي در بدن


در دوران جنيني يك سري صفحات از جنس بافت هم بند مزانشيمي اطراف مغز را : داخل غشايي .  1
در داخل آن پوسته مراكز استخوان ) پوسته اي از جنس بافت هم بند مزانشيمي(احاطه مي كنند 

.آيند¬سازي ايجاد مي شود و در نهايت استخوان هاي پهن جمجمه به وجود مي
يعني ابتدا بافت هم بند مزانشيمي تشكيل و سپس . درون غشايي يعني درون بافت هم بند مزانشيمي

.تبديل به استخوان مي شود
در واقع بافت هم بند مزانشيمي در اطراف سلولهاي مغز جنين يك پوسته تشكيل مي دهد و يكسره 

.توسط استخوان سازي ، مزانشيم تبديل به استخوان مي شود
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2  . ابتدا بافت هم بند مزانشيمي تبديل به غضروف مي شود سپس مراكز استخوان : داخل غضروفي
.ساز در غضروف شروع به ساخت استخوان مي كنند و غضروف تبديل به استخوان مي شود

مراكز استخوان سازي ثانويه در دو سر استخوان دراز هستند و پس از مدتي شروع به استخوان سازي 
.مي كنند

در نهايت فقط يك سري صفحات رشد در دو سر استخوان باقي مي ماند كه مسئول رشد طولي 
.سالگي استخواني مي شوند و رشد طولي متوقف مي شود 25 - 20استخوان هستند كه در سن 

D
r. M

aria Zahiri



D
r. M

aria Zahiri



)HEALINGONEB(جوش خوردن استخوان 

 اگر شرايط براي استخوان شكسته مطلوب باشد، ترميم و بهبودي استخوان اتفاق افتاده، به تدريج سخت و
. مستحكم شده و بازسازي مي گردد

 هستند ) مجراي مغز استخوان(كه داراي مجراي مدولر ) توبولر(جوش خوردگي در استخوان هاي لوله اي
به صورت كال داخلي و كال (در محل شكستگي ايجاد مي گردد ) كالوس(ازطريق تشكيل كال استخواني 

). خارجي
 و استخوان است كه قابليت تبديل به بافت استخواني را ) فيبروز(كال استخواني تركيبي از غضروف، بافت ليفي

. دارد
 به علت سطح تماس بيشتر و عروق ) همانند مهره هاي ستون فقرات(در استخوان هاي اسفنجي يا كنسلوس

خوني مناسب، جوش خوردگي سريع تر صورت مي گيرد و لزومي به تشكيل كال استخواني همانند استخوان 
.اين استخوان ها فاقد مجراي مدولر هستند. هاي لوله اي نيست

 در پروسه جوش خوردگي استخوان ها، استئوبالست ها)Osteoblasts(  باعث ايجاد ماتريكس بين سلولي
مي گردند كه شامل كالژن و پلي ساكاريد است كه به تدريج با رسوب امالح كلسيم در آن به پيدايش 

. استخوان مي انجامد
 اگرچه استئوبالست ها در طي فرآيند جوش خوردگي باعث استخوان سازي مي شوند ولي درارتباط با منشاء

.اين سلول ها و چگونگي فعال شدن آنها پس از شكستگي اتفاق نظر وجود ندارد
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مراحل جوش خوردگي استخوان
 تقسيم كرد سه مرحلهبه طوركلي جوش خوردن استخوان را مي توان به:
* مرحله التهابي)Inflammatory stage(
* مرحله ترميمي)Reparative stage(
* مرحله شكل گيري مجدد)Remodeling stage(
با اينحال، . مراحل فوق بصورت جدا از يكديگر نبوده و نوعي تداخل و همپوشاني بين آنها وجود دارد

كوتاهترين مرحله بهبودي استخوان مربوط به فاز التهابي و طوالني ترين آن درارتباط با فاز شكل گيري 
.مجدد است
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 مرحله التهابي)Inflammatory stage(
 شكستگي استخوان منجربه آسيب عروق خوني مي گردد كه نتيجه آن خونريزي در ناحيه

برخي از عروق خوني كه ممكن است به هنگام شكستگي آسيب ببينند . شكسته است
:عبارتنداز

*عروق خوني استخوان
* ضريع يا پرده بيروني استخوان(عروق خوني پريوست(
*عروق خوني عضالت
*عروق خوني مغز استخوان
 هماتومخونريزي در ناحيه شكسته باعث تشكيل)Hematoma ( در آن ناحيه و اطرافش

در اين مرحله به علت نقص خونرساني در لبه استخوان شكسته، اين نواحي دچار . مي گردد
نسج مرده مربوط به لبه استخوان شكسته و برخي از بافت هاي  . نكروز و مردگي مي گردند

ديگر منجربه يك واكنش التهابي در منطقه شكسته شده و ايجاد عاليمي همانند تورم و 
سلول هايي كه وارد اين ناحيه مي شوند شامل سلول هاي چند هسته اي و . قرمزي مي كند

مرحله التهابي كوتاهترين مرحله بوده كه مدت زمان آن دو الي سه روز . ماكروفاژها هستند
.است
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 مرحله ترميمي)Reparative stage(
برخي . اين مرحله شامل تكثير سلولي و همچنين نفوذ عروق خوني در ناحيه شكسته است

معتقدند هماتومي كه در مرحله التهابي تشكيل شده بود، در مرحله ترميمي ارگانيزه و سفت 
شده و به تدريج باعث ايجاد بافت استخواني مي گردد، درحاليكه ديگران اعتقاد دارند كه 

نقش هماتوم در ترميم بسيار كم بوده و يا اصال نقشي ندارد، بلكه هماتوم ازطريق بافت در 
.حال تكثير حذف مي گردد

 در بين قطعات ) كالوس( كال استخوانيآنچه كه در مرحله ترميمي اهيمت دارد ايجاد
كال استخواني كه در شروع . شكسته است كه در ابتدا نرم بوده و به تدريج سفت مي شود

استخوان "نارس است توسط استئوبالست ها به وجود مي آيد كه به اين استخوان نارس، 
استئوبالست ها به تدريج استخوان بافته را به . مي گويند )Woven bone" (بافته

.  استخوان بالغ تر تبديل مي كنند كه داراي ساختمان تيغه اي است
همچنين ممكن است بافت غضروفي به ميزان كم يا زياد ازطريق 

ايجاد گردند ولي ) كندروبالست ها(سلول هاي غضروف ساز 
.غضروف ها در پروسه التيام شكستگي استخوان جزء اصلي محسوب نمي شوند
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منشاء استئوبالست ها و نحوه فعال شدن آنها
 همانطور كه در باال نيز ذكر شد در پروسه جوش خوردگي استخوان ها، استئوبالست ها باعث ايجاد

ماتريكس بين سلولي مي گردند كه شامل كالژن و پلي ساكاريد است كه به تدريج با رسوب امالح 
اگرچه استئوبالست ها در طي فرآيند جوش خوردگي . كلسيم در آن به پيدايش استخوان مي انجامد

باعث استخوان سازي مي شوند ولي درارتباط با منشاء اين سلول ها و چگونگي فعال شدن آنها پس از 
.شكستگي اتفاق نظر وجود ندارد

با اينحال ممكن است محققين منشاء استئوبالست ها را به موارد زير نسبت دهند:
* سلول هاي مزانشيمي اليه عمقي پريوست يا ضريع)Periosteum(
* سلول هاي مزانشيمي اندوست)Endosteum( ) بافتي كه داخل مجراي مغز استخوان را مي

)پوشاند
* سلول هاي مزانشيمي مغز استخوان)Bone marrow(
*سلول هاي اندوتليال مويرگ هايي كه وارد هماتوم مي شوند
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 مرحله شكل گيري مجدد)Remodeling stage(
 اين مرحله نسبت به دو مرحله ديگر طوالني تر بوده، به طوري كه ممكن است حتي تا چندين سال

مرحله شكل گيري مجدد در فرآيند التيام استخوان مرحله اي است جهت نزديك شدن كال . ادامه يابد
در برخي از موارد به هنگام جوش خوردگي كال بزرگي . استخواني به حالت اوليه استخوان طبيعي

كه نه تنها فاصله بين قطعات شكسته را پر مي كند بلكه در داخل مجراي استخوان و -تشكيل مي شود
به واسطه مرحله شكل گيري مجدد، بخش هاي اضافي حذف شده و  كه -اطراف آن نيز ايجاد مي شود

در فاز شكل گيري مجدد، سلول هاي . همچنين سطوح استخوان وضعيت مناسب تري پيدا مي كنند
استئوكالست و استئوبالست با يكديگر فعال بوده به نحوي كه استئوكالست ها وظيفه حذف قسمت 

هاي اضافي و سطوح نامنظم را برعهده داشته و استئوبالست ها به وظيفه استخوان سازي خود در 
مجراي مدولر بنابراين در اين مرحله، . جهت هر چه طبيعي شدن ساختمان استخوان ادامه مي دهند

در ناحيه شكسته كه قبال توسط كال استخواني پر شده بود، به تدريج دوباره به ) مجراي استخوان(
.وضعيت طبيعي خود برمي گردد

مرحله شكل گيري مجدد در كودكان نسبت به افراد بالغ وضعيت مطلوب تري دارد
به نحوي كه در بسياري از موارد، امكان تشخيص ناحيه شكسته پس از انجام  

راديوگرافي وجود ندارد ولي در افراد بالغ در بيشتر موارد به واسطه اسكلروز 
.تشخيص داده مي شود
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:  استئوپورز

 كاهش تراكم استخوان و از دست رفتن كيفيت ريزساختار استخوان، منجر به افزايش خاصيت
اهميت استئوپروز در شكستگي ناشي . شكنندگي استخوان و در نتيجه افزايش خطر شكستگي مي شود 

.  از آن است D
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)استخوان مرمري( استئوپتروز

اين بيماري . استئوپتروز بيماري ارثي و نادري است كه داراي اشكال فنوتيپي و ژنوتيپي متفاوتي است
بنابراين افزايش تراكم استخوانها ايجاد شده به . بر اثر كمبود فعاليت استئوكالست ها بوجود مي آيد

نحوي كه استخوانها به آساني مي شكند D
r. M

aria Zahiri



)(JOINTSمفاصل 



مفاصل بدن به سه گروه اصلي . مفصل ناحيه اي است كه استخوان ها به يكديگر متصل مي گردند
:تقسيم مي شوند

)فيبروز(مفاصل ثابت يا ليفي *

مفاصل نيمه متحرك يا غضروفي *

)سينوويال(مفاصل متحرك *
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خسته نباشيد عزيزان
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اندام فوقاني

دكتر ظهيري

به نام خالق متعال



:شامل بخشهاي زير مي باشد اندام فوقاني

.



 شانه)Shoulder :( ناحيه   4دارايAxillary ،Pectoral ،Scapular و Deltoid  مي
.باشد
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SHOULDER

محسوب مي شود يكي از پيچيده ترين مفاصل بدن.
موجب اتصال اندام فوقاني به تنه است  .
براي حركت در هر جهتي بايد عضالت خاصي با و  بيشترين دامنه حركت را در بين مفاصل بدن دارد

.هماهنگي كامل با يكديگر حركت كنند
 خود مفصل براي اينكه بتواند دامنه حركتي زيادي داشته باشد بايد براي حركت كردن آزاد باشد پس

.حمايت مي شودرباط ها و عضالت اطراف شانه مي باشد و توسط ناپايدار 
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:اجزاء استخوانی شانه

شانه از كنار هم قرار گرفتن سه استخوان درست شده است.
 استخوان كتف يا اسكاپوالScapula در طرف پشت
 قسمت بااليي استخوان بازو يا هومروسHumerus در طرف خارج
 استخوان ترقوه يا كالويكلClavicle در طرف جلو
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SCAPULA

قرار  2-7روي دنده هاي ي پهن و مثلثي است كه در قسمت خلفي فوقاني قفسه سينه كتف استخوان
. دارد

 دو سطح)Ant,Post( سه كنار ،)Sup, Med,Lat( و سه زاويه ،)Sup, Inf, Lat (دارد.
 سطوح قدامي و خلفي اسكاپوال محل اتصال عضالت متعدد مي باشدبر روي. D
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 در قسمت خارجي استخوان كتف يك حفره استخواني كم عمق وجود دارد كه به آن حفره گلنوئيد
Glenoid fossa ميگويند .

 حفره گلنوييد با سر استخوان بازو مفصل شده و مفصل شانه را ميسازد و استخوان اسكاپوال از ناحيه
Glenohumeral. سطح دروني آن پوشيده از غضروف است joint)(

Acromion process  مي باشدباالي حفره گلنوييد  ي موجود در برجستگي استخوان  .
Coracoid process مي باشدحفره گلنوييد جلوي  ي موجود در برجستگي استخوان  .

D
r. M

aria Zahiri



CLAVICLE

 است به شكل ترقوه استخوانيS  قرار بطور افقي قفسه سينه قسمت قدامي فوقاني كه در خوابيده
.در تمام طولش از روي پوست قابل لمس است. گرفته است

 دو سطح)Sup,Inf(دو كنار ،)Ant,Post ( و دو انتها)Med,Lat (دارد.
 و در طرف خارج با زائده آكروميون از مفصل استرنوكالويكوالر از طرف داخل با استخوان جناق

.  مي سازدرا  راستخوان كتف مفصل آكروميوكالويكوال
كتف+ترقوه =Shoulder Girdle 
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غضروف -آناتومی شانه 

سطح داخلي حفره گلنوييد و سطح خارجي سر استخوان بازو با عضروف هيالن پوشيده شده است  .
.  غضروف بصورت اليه صاف و لغزنده و سفيد رنگي است و وظيفه آن تسهيل حركت در مفصل است

غضروف مفصلي با ايجاد كردن يك اليه صاف و لغزند موجب ميشود تا استخوان هاي تشكيل دهنده 
.مفصل به راحتي روي يكديگر حركت كنند
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کپسول   -آناتومی شانه 

 كپسول مفصل يك پرده بافتي كلفت و محكم به شكل كيسه است كه دور تا دور مفصل شانه را گرفته
دو سر اين كيسه باز است و در واقع به شكل يك بشكه استوانه اي بدون دو قاعده باال و پايين . است
دايره باالي اين كيسه استوانه اي به دور تا دور حفره گلنوئيد ميچسبد و دايره پايين آن به دور تا . است

بدين صورت يك فضاي كامال بسته بوجود ميايد كه در درون آن . دور گردن استخوان بازو ميچسبد
.حفره گلنوييد و سر استخوان بازو قرار دارند
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:ليگامنت های شانه

 رباط ها يا ليگامان ها نوار هاي بافتي كلفت و محكمي هستند كه در اطراف و روي كپسول مفصلي قرار
يك سر اين نوار ها در باال به يك استخوان ميچسبد و سر ديگر آنها در پايين به استخوان ديگر . دارند

وظيفه عمده رباط . اين رباط ها در واقع به كپسول مفصل چسبيده اند و جزئي از آن شده اند. ميچسبد
 .ها اينست كه اطراف مفصل را محكم بگيرند تا در نرود
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:مهمترين رباط هاي شانه عبارتند از 

Glenohumeral ligaments
.اين ها سه رباط فوقاني، وسطي و تحتاني هستند و وظيفه تقويت كپسول مفصل گلنوهومرال را دارند

Coraco-acromial
اين رياط بين زائذه هاي كوراكوييد و آكروميون استخوان كتف قرار گرفته اند

Transverse Humeral ligament
اين رباط بين دو توبروزيته كوچك و بزرگ بازو قرار گفته اند و موجب ميشود تاندون ير بلند عضله دو 

.سر بازو در داخل ناودان بازويي ثابت باقي بماند
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 رباط آكروميوكالويكولرAcromioclavicular ligament
اين رباط بين انتهاي بيروني استخوان ترقوه و زائده آكروميون است و در واقع كپسول مفصل 

آكروميوكالويكولر را تقويت ميكند
 رباط كوراكوكالويكولرCoracoclavicular ligament

.زائده كوراكوييد استخوان كتف را به سطح زيرين استخوان ترقوه متصل ميكنند
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مايع سينوويالو  اليه سينوويال

 اليه يا پرده سينوويالSynovial membrane  يك پرده نازك است كه مانند فرش سطح داخلي كپسول
.وظيفه اين اليه ترشح مايع سينوويال است. مفصلي را پوشانيده است

 مايع سينوويالSynovial fluid  مايع شفاف و غليظ و لزجي است كه به توسط پرده سينوويال ترشح
اين مايع دو وظيفه عمده دارد. ميشود

  اين كار مثل روغن كاري ماشين . مايع سينوويال سطح روي غضروف مفصل را لزج و سر و لغزنده ميكند
.هاست و موجب ميشود تا مفصل راحت تر حركت كند

  مايع سينوويال سرشار از مواد غذايي و اكسيژن است  .
غضروف رگ خوني ندارد و تغذيه سلول هاي آن به توسط 

.انتشار اكسيژن و مواد غذايي از مايع سينوويال است
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BURSA
 بورس ها كيسه هاي نازكي هستند كه سطح داخلي آن ها با پرده سينوويال پوشيده شده و در درون آنها كمي

براي تجسم اين ساختمان ها يك كيسه فريزر را در نظر بگيريد كه داخل آن كمي . مايع سينوويال قرار دارد
.  در اين وضعيت دو سطح اين كيسه فريزر به راحتي روي هم سر ميخورند. روغن مايع ريخته و لبه آنرا دوخته ايد
.كيسه بورس هم همينطور عمل ميكند

بعضي از آنها بزرگ و بعضي ديگر كوچك . بورس ها در مناطق مختلفي در اطراف مفاصل شانه قرار گرفته اند
بطور مثال در محلي كه عضله . بورس ها در جاهايي قرار گرفته اند كه دو ساختمان بايد روي هم بلغزند. هستند

اين . سوپرااسپيناتوس از زير زائده آكروميون عبور ميكند بين عضله و استخوان يك بورس مهم قرار گرفته است
بورس موجب ميشود لغزش عضالت بر روي استخوان راحت تر 

.انجام شود
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 بازو)Brachium(Upper Arm   : شامل استخوانHumerus  است كه در باال با استخوان
.را مي سازد) Shoulder Joint(اسكپوال مفصل شده و 
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HUMERUS

كه داراي يك تنه و دو انتها  بلند است يبازو استخوان)Sup,Inf (مي باشد.
 در انتهايSup اجزاء زير قرار دارند  :head, Neck, Tubercle
قرار اسكپوال در مجاورت حفره گلنوئيد با رويه مفصلي است كه   به شكل نيمكره اي ناحيه شانه استخوان در  سر

و زند زيرين  Radius) راديوس(و در آرنج با استخوان هاي ساعد يعني زند يااليي  گرفته و با آن مفصل ميشود
اين استخوان بزرگترين استخوان اندام فوقاني است . مفصل ميشود Ulna) اولنا( 
 در زير سر استخوان بازو دو برجستگي استخواني يكي در سطح خارجي به آنGreater tubercle و ديگري

. نام دارد Lesser tubercleدر سطح جلويي قرار گرفته و كه كوچكتر 
Bicipitalناودان به نام  بين اين دو برجستگي يك شيار يا groove  كه محل عبور تاندون سر بلند قرار دارد

 .عضله دو سر بازويي است
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Anatomic neck :در واقع بخش جدا كننده سر از بقيه قسمت هاي انتهاي فوقاني است.
Surgical neck :جدا كننده انتهاي فوقاني از تنه استخوان بازو را گويند  .
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 تنه)Body :( قسمت وسط استخوان بازو را تنهHumeral shaft تنه استخوان بازو . آن ميگويند
عمدتاً توسط تنه  .در قسمت هاي بااليي شكل استوانه اي دارد ولي در قسمت پاي پايين پهن ميشود

. قابل لمس مي باشد  عضالت پوشيده شده ولي به سادگي

 اين برجستگي كه در سطح خارجي و . در وسط تنه استخوان بازو، استخوان كمي برجسته ميشود
ميگويند و محل اتصال عضله  Deltoid tuberosityقدامي استخوان است را توبروزيته دلتوييد 

.در سطح خارجي بازو قابل لمس مي باشد .دلتوييد به استخوان بازو است

 اپي كنديل داخلي)Medial epicondyle :( چون عضالت خم كننده)Flexors ( به آن متصل
اين برجستگي نسبتًا بزرگ زير پوستي به . نيز مي گويند Flexor epicondyleبه آن   مي شوند،

شياري است كه ازآن عصب اولنار   بوده و در پشت آن  راحتي در سمت داخل آرنج قابل لمس
)Ulnar nerve ( عبور مي كند و فشار به آن مخصوصاً در افراد الغر ممكن است احساس

به اين قسمت   به همين خاطر. بدهد) برق گرفتگي(روي عصب يا احساس ناخوشايند   فشار
) Funny bone(استخوان مضحك   استخواني،

.مي گويند
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 اپي كنديل خارجي)Lateral epicondyle :(وقتي كه . كوچكتر از اپي كنديل داخلي است
در قسمت پشتي خارجي آرنج يك فرو ر فتگي قرار دارد كه در عمق ) Extended(آرنج باز باشد 

.خارجي قابل لمس مي باشد  اين فرو رفتگي اپي كنديل
اين ساختمان را . بين كنديل خارجي و داخلي، شكل استخوان تغيير كرده و بشكل يك قرقره درميايد

قرقره پوشيده از غضروف مفصلي است ) پشت(و زير و خلف ) جلو(سطح قدام . قرقره يا تروكلئا ميگويند
. اليي استخوان زند زيرين يا اولنا مفصل ميشودTrocleaو با قسمت با

اين قسمت را . سطح جلويي و پاييني كنديل خارجي كمي برجسته تر بوده و پوشيده از غضروف است
باالي كاپيتلوم در سمت . ميگويند و با سر استخوان راديوس مفصل ميشود Capitulumكاپيتلوم 

وجود دارد كه وقتي مفصل  Radial fossaجلو، يك فرورفتگي به نام حفره راديال يا راديال فوسا 
در باالي تروكلئا در سمت جلو يك . آرنج كامال خم ميشود سر استخوان راديوس در آن قرار ميگيرد

Coronoidفرورفتگي به نام كورونوييد فوسا  fossa  وجود دارد كه وقتي مفصل آرنج كامال خم
Coronoidميشود زائده كورونوييد  process در باالي تروكلئا در سمت پشت . در آن قرار ميگيرد

Olecranonيك فرورفتگي عميق به نام فوساي اولكرانون  fossa  وجود دارد كه وقتي آرنج كامال
Olecranonصاف ميشود زائده اولكرانون  process در آن قرار ميگيرد.
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 آرنج)Elbow( :Cubitus   داراي دو  ناحيه قدامي ياCubital Fossa  و يك ناحيه خلفي يا
Olecranon Region  مي باشد  . D
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 ساعدForearm  قسمتي از اندام فوقانيUpper limb  است كه بين مفاصل آرنجElbow  و مچ
اين دو . تشكيل شده است Ulnaو  Radiusساعد از دو استخوان . قرار گرفته است Wristدست 

استخوان در كنار يكديگر قرار گرفته و در سه ناحيه با يكديگر مفصل ميشوند كه عبارتند از
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مفصل راديواولنار پرگزيمال
 Proximal radioulnar joint
اين مفصل از قرار گرفتن سر استخوان راديوس در سطح مقعر بااليي استخوان اولنا به نام راديال ناچ بوجود ميايد  .

ليگامان آنولر كه دور سر استخوان راديوس قرار گرفته است به جلو و عقب راديال ناچ متصل شده و اسنخوان 
.هاي راديوس و اولنار را در اين مفصل در كنار هم نگه ميدارد
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 مفصل راديواولنار ديستالDistal radioulnar joint
 اين مفصل از قرار رفتن سر استخوان اولنا در سطح مقعر پاييني استخوان راديوس به نام اولنار ناچ بوجود

در قدام اين مفصل و ليگامان راديواولنار دورسال در پشت اين مفصل قرار قدامي ليگامان راديواولنار . ميايد
.گرفته و آن را پايدار ميكنند
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 پرده بين استخوانيInterosseous membrane
 اين يك پرده بافتي پهن و نازك است كه در بين استخوان هاي راديوس و اولنا و در سه چهارم پاييني آنها قرار

.گرفته است
وظيفه اين سه مفصل برقراري امكان چرخش استخوان راديوس حول استخوان اولنا است.

.بر روي اين استخوان ها عضالت ساعد قرار گرفته و در بين عضالت عروق و اعصاب قرار دارند

D
r. M

aria Zahiri



 دست)Manus (Hand : شامل مچ)carpus (wrist-  دست واقعيhand proper  
)Metacarpal bones (-  انگشتانDigits    D
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 كليات   -آناتومي دست
دست . دست مهمترين ابزار حركتي است كه انسان به توسط آن ميتواند محيط اطرافش را تغيير دهد

مانند گرفتن اشياء سنگين و جابجا (هم ميتواند براي كارهايي كه نياز به نيروي زيادي دارند بكار رود 
نوك انگشتان انسان  . و هم براي كارهاي ظريف مانند خلق آثار هنري از آن استفاده ميشود) كردن آنها

بيشترين و متراكم ترين پايانه هاي حسي را نسبت به ديگر مناطق بدن دارد و نوك انگشتان دست 
.بيش از هر جاي ديگر بدن انسان ميتواند در موقعيت هاي دلخواه فضايي قرار گيرد
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  كف دست (دست قسمت انتهايي اندام فوقاني است و تشكيل شده از يك كفي پهنPalm ( و پنج
 .Digitانگشت 

در انتهاي كف دست چهار انگشت قرار گرفته كه ميتوانند روي كف دست خم شده و توانايي گرفتن 
Grasping انگشت نزديك شست انگشت دوم است و به آن انگشت اشاره . را به انسان بدهند

Index finger انگشت وسطي . هم ميگويندMiddle finger  انگشت سوم يا بلندترين ،
است و انگشت پنجم  Ring fingerانگشت چهارم انگشت حلقه يا انگشتري . انگشت دست است

شست يا انگشت اول به كناره كف دست متصل شده و . است Small fingerانگشت كوچك 
شست در مقابل چهار انگشت ديگر قرار ميگيرد و تقريبا در همه كارهايي . مهمترين انگشت دست است

.كه با دست انجام ميدهيم شركت ميكند
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بند انتهايي يا ديستال . هر انگشت از سه بند تشكيل شده استDistal  بندي است كه ناخن بر روي
هم ميگويند و بندي كه به كف دست متصل  Middleبند وسط را بند ميدل . آن قرار گرفته است

.شست از دو بند تشكيل شده و بند وسط ندارد. مينامند Proximalميشود را بند پرگزيمال  D
r. M

aria Zahiri



 استخوان و مفاصل   -آناتومي دست
 در كف دست انسان پنج استخوان دراز به نام متاكارپMetacarp  وجود دارد و هر انگشت سه

به استخوان هاي انگشت، فاالنكس . استخوان دارد بجز شست كه از دو استخوان تشكيل شده است
Phalanx هر متاكارپ و هر فاالنكس از سه قسمت سر، تنه و قاعده درست شده است. ميگويند.
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 در بعضي از نقاط كف دست استخوان هاي گرد كوچكي با نام استخوان هاي سزاموئيدSesamoid
bones تعداد اين . وجود دارد كه در مسير تاندون ها قرار گرفته و كارايي آنها را بيشتر ميكنند

.استخوان هاي سزاموييد در دست افراد مختلف متفاوت است D
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مفاصل دست
دست سه نوع مفصل دارد
 مفاصل متاكارپوفاالنژيالMetacarpophalangeal joints  كه بين استخوان هاي متاكارپ و

استخوان هاي بند پرگزيمال انگشتان واقع شده اند
 مفاصل اينترفاالنژيال پرگزيمالjoints Proximal interphalangeal  كه بين بند هاي

مياني و پرگزيمال انگشتان قرار گرفته اند
 مفاصل اينترفاالنژيال ديستالDistal interphalangeal joints  كه بين بند هاي وسطي و

انتهايي انگشتان هستند
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خسته نباشيد عزيزان
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