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Skull

 جمجمه يا اسکال= صورت + استخوانهای سر
 فک تحتانی -جمجمه)mandible =(cranium

دارای دو بخش می باشدجمجمه:
)calvaria(کاسه سر 

)Facial skeleton(استخوانبندی صورت 
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)calvaria(کاسه سر 

 عدد فرد و مياني اند و دو عدد زوج و طرفي مي  4استخوان را شامل مي شود كه  8مجموعا
. باشند

پيشاني : استخوانهاي فرد شاملFrontal- Ethmoid- Sphenoid-Occipital
-Temporal: استخوانهاي زوج شامل Parietal
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)Facial skeleton(استخوانبندی صورت 

 عدد زوج و دو عدد فرد مي باشند 6عدد هستند كه  14استخوانهاي صورت:
استخوانهاي زوج شامل :Maxilla- Palatin- Zygomatic- lacrimal- Nasal - Inferior 

Concha nasal  -

استخوانهاي فرد شامل :Mandible-Vomer
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Suture : اتصال استخوانها به همديگر در نماي ظاهري جمجمه به صورت درز يا سوچور
.  ديده مي شود

Sinus :در ضخامت برخي استخوانهاي سر و صورت حفراتي به نام سينوس ديده مي شود  .
)مانند سينوس پروانه اي، پيشاني، ماگزيالري و اتموئيد(
فضاي دروني اين سينوسها توسط مخاط تنفسي پوشيده شده است  .
هر كدام از اين ها توسط مجرايي به حفره بيني سمت . به اين سينوسها پارا نازال مي گويند

.   خود راه دارند
سينوس ها باعث سبك شدن استخوانها شده و در تقويت صدا تاثير دارند.

Dr. Maria Zahiri



):superior view  (نمای فوقانی جمجمه

اين نما صاف و محدب است.
استخوان پريتال و بخشهايي از استخوانهاي فرونتال و اكسي پيتال در آن ديده مي شود .
در اين نما درزهاي كرونال، ساژيتال و المبدوئيد ديده مي شود   .

Dr. Maria Zahiri



):Anterior view (نمای قدامی جمجمه

 تشكيل شده است و داراي حفراتي براي چشم ) نامنظم ( و تحتاني ) صاف(اين نما از دو بخش فوقاني
.  و بيني مي باشد

بيني و گونه  و فك تحتاني -فك باال -پيشاني: استخوانهايي كه در اين نما ديده مي شوند شامل
 استخوانهاي بيني تا كناره فوقاني حفره چشم )orbit (آمده اند و سقف حفره چشم را مي سازند  .
در دو طرف باالي اربيت قوس هاي ابرويي قرار دارند  .
 در كنار فوقاني هر كدام از اربيت ها سوراخ يا بريدگيSupra orbit  قرار دارد.
استخوان فرونتال در  خارج با استخوان گونه و در داخل با فك فوقاني و بيني مفصل مي شود .
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 در وسط بهم مفصل مي شوند و آرواره فوقاني، قسمت قدامي كام سخت ، قسمتي از ديواره ماگزيالها
.خارجي بيني و قسمتي از كف حفره چشم را مي سازد

 اين استخوان در زير لبه تحتاني اربيت داراي سوراخInfra orbit   است كه از آن عروق و اعصاب
. ماگزيالري مي گذرد

 برجستگي گونه و قسمت خارجي و كف حفره چشم را مي سازداستخوانهاي گونه اي  .
  از يك تنه و دو شاخ عمودي تشكيل شده استاستخوان مانديبل.
كنار فوقاني تنه منديبل داراي زوائد آلوئلي است كه ريشه دندانها را در خود جاي مي دهد  .
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):Posterior view (نماي خلفي جمجمه

 در اين نما بخشهاي خلفي استخوانهاي پريتال ، بخش صدفي استخوان  پس سري، زوائد
.  ماستوئيدي استخوان  تمپورال قرار دارد

 در وسط استخوان  پس سري بر جستگي به نام برجستگي خارجي )Inion ( قرار دارد كه
.  محل اتصال عضالت و رباط هاي پس گردني مي باشد
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):Lateral view (جمجمهنماي خارجي
 تقريبا مثلثي شكل مي باشد و قاعده آن در باال قرار دارداين نما  .
 بخشهايي از پريتال ، اكسيي پيتال، بال بزرگ اسفنوئيد و بخش هاي صدفي و ماستوئيد تمپورال و

. راموس منديبل در اين نما ديده مي شود
اين نما به سه بخش به نام هاي حفره تمپورال، حفره اينفرا تمپورال و ماستوئيد تقسيم مي شود  .
 در باالي قوس زايگوما قرار دارد و محتواي عضله تمپوراليس مي باشدحفره تمپورال .
 در اين حفره از محل اتصال استخوانهاي فرونتال ، پريتال، اسفنوئيد و تمپورال ناحيه اي شبيه

از سمت داخل اين ناحيه شريان مننژ مياني عبور مي .  ايجاد مي شود pterionبه نام  Hحرف 
. نمايد كه از نظر باليني حائز اهميت مي باشد

 در پايين قوس زايگوما قرار دارد و در سمت داخل آن شياري عمودي به نام حفره اينفرا تمپورال
.  شيار پتريگوماگزيال قرار دارد

 شامل سوراخ خارجي گوش، زائده ماستوئيد و سوراخ ماستوئيد مي باشدبخش ماستوئيدي .
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)cranial fossa( حفره كرانيال

 سطح درون سري نماي تحتاني جمجمه را گويند كه حاوي مغز و پرده هاي مننژ و اعصاب
. مغزي و سينوسهاي وريدي كرانيال مي باشد

خود داراي سه بخش قدامي ، مياني و خلفي است  .
حفره كرانيال قدامي  :
صفحه افقي فرونتال، بال هاي كوچك اسفنوئيد و صفحه غربالي اتموئيد در آن قرار دارد  .

.محل قرار گيري لوب فرونتال نيمكره هاي مغزي است
حفره كرانيال مياني:
 جايگاه . تنه اسفنوئيد در وسط و بالهاي بزرگ و بخش هايي از تمپورال در طرفين قرار دارد

.  غده هيپوفيز و لوب تمپورال نيم كره هاي مغزي است
حفره كرانيال خلفي:
استخوان پس سري و تمپورال و تنه اسفنوئيد در آن . از دو حفره ديگر عميق تر مي باشد

.  قرار دارد
در اين حفره مخچه، پل مغز و بصل النخاع قرار مي .  سوراخ مگنوم در وسط آن قرار دارد

.گيرد
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:مالج ها 

Ant. Fontanelle : تا  12لوزي شكل است و . محل تالقي درز كرونال و ساژيتال را گويند
.  ماه پس از تولد استخواني مي شود 18

Post. Fontanelle: مثلثي شكل است و . محل تالقي درز ساژيتال  و المبدوئيد را گويند
.  ماه پس از تولد استخواني مي شود 3تا  2
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)Vertebral Column( ستون مهره ها 

محور اسكلت بدن را مي سازد.
از قاعده جمجمه شروع مي شود و در تمامي طول گردن و تنه ادامه دارد.
 قطعه استخوان نا منظم به نام مهره 33از  )vertebra (  تشكيل شده كه با بافتي ليفي

و ستوني منعطف براي حمل تنه را پديد مي . غضروفي به نام ديسك به هم متصل مي باشند
. آورند

 در افراد مسن طول ستون مهره ها بدليل كاهش ارتفاع ديسكهاي بين مهره اي و تشديد
.  انحناي ستون مهره ها از طول آن كم مي شود

ارتفاع ديسك ها تقريبا يك چهارم كل طول ستون مهره مي باشد .
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)Vertebral Clumn( ستون مهره ها 

 ناحيه است 5ستون مهره ها داراي:
مهره 7شامل : ناحيه گردن
مهره 12شامل : ناحيه سينه
 مهره 5شامل :  ناحيه كمر
 مهره كه بهم جوش خورده اند و تشكيل استخوان واحدي به نام  5شامل :  ناحيه خاجي

. را مي دهد) Sacrum(استخوان خاجي 
مهره ناقص بهم جوش خورده مي باشد كه با هم استخوان  4تا  3شامل : ناحيه دنبالچه

.را مي سازد) coccyx(واحدي به نام دنبالچه 
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)Vertebral Clumn( ستون مهره ها 

 انحنا  است 4ستون مهره ها داراي:
پس از تولد ايجاد مي –با تحدب به جلو : ناحيه گردن

.شود
ناشي از وضعيت جنين –با تحدب به عقب:  ناحيه سينه

.در رحم مي باشد
 ناشي از وضعيت جنين –با تحدب به جلو :   ناحيه كمر

.در رحم مي باشد
 ناشي از وضعيت جنين –با تحدب به عقب: ناحيه خاجي

.در رحم مي باشد
 انحناهاي سينه و خاجي اوليه اند و گردني و كمري ثانويه

.مي باشند
 تحدب بيش از حد قوس كمر راlordosis  و كاهش

. گويند flat backقوس كمر را 
 تحدب بيش از حد قوس سينه راkyphosis  و انحراف

. گويند Scoliosisجانبي ستون مهره را 
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:خصوصيات مشترك مهره ها

هر مهره داراي دو بخش قدامي و خلفي مي باشد.
بخش قدامي شامل تنه مهره و بخش خلفي قوس مهره اي  را تشكيل مي دهد  .
 دو زائده عرضي، دو رويه مفصلي فوقاني و  دو رويه  -دو تيغه–قوس مهره شامل دو پايك

. مفصلي تحتاني و يك زائده شوكي مي باشد
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تنه مهره )Body  :(تقريبا استوانه اي است و شكل ان در نواحي مختلف متفاوت مي باشد  .
. تنه مهره ها از  باال به پايين ارتفاع و حجم بيشتري مي يابد

 تنه در سطوح فوقاني و تحتاني خود به توسط ديسك بين مهره اي با مهره هاي ديگر مفصل
.  مي شود

 پايك)Pedicle :( از سطح خلفي خارجي تنه مهره دو زائده استخواني به طرف عقب امتداد
.  دارد

 تيغه)Lamina :( از انتهاي خلفي پايه ها دو صفحه به عقب و داخل كشيده مي شود و بهم
 (به اين ترتيب پايك ها و تيغه ها سوراخي را به نام سوراخ مهره اي . وصل مي شود

vertebral foramen (مجموع اين سوراخ ها كانال مهره اي . مي سازد)vertebral 
canal (را مي سازد كه جايگاه نخاع است.

زوائد عرضي )transvers process :( از محل اتصال پايك و تيغه شروع و به سمت خارج
.امتداد مي يابد
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زوائد مفصلي فوقاني)sup. Articular process :( از باالي محل اتصال پايك و تيغه زائده
اي به سمت باال امتداد دارد كه داراي رويه مفصلي است كه با زوائد مفصلي تحتاني مهره 

.بااليي مفصل مي شود
زوائد مفصلي تحتاني)Inf. Articular process :( از پايين محل اتصال پايك و تيغه زائده

.اي به سمت باال امتداد دارد كه داراي رويه مفصلي است 
 زائده خاري )Spinus process :( از محل اتصال دو تيغه در خط وسط يك زائده

.  استخواني به عقب و پايين كشيده مي شود
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 استخوان جناغ )Sternum :(
استخواني پهن و بلند كه در قسمت مياني جدار قفسه سينه قرار دارد  .

، و زائده )body(، تنه )manubrium( داراي سه بخش دسته 
Xyphoid process مي باشد .

كنار فوقاني آن . مانوبريوم شبيه ذوزنقه است و در باال قرار  دارد
Jjugular(بريدگي ژوگوالر نام دارد  notch(

 در كناره هاي دسته فرورفتگي هايي براي مفصل شدن با غضروف دنده
.  اول وجود دارد

 كنار تحتاني دسته با كنار فوقاني تنه مفصل شده و زاويهlois  يا
.  جناقي را تشكيل مي دهد

در طرفين زاويه لوئيس غضروف دنده دوم متصل است  .
در طرفين فرورفتگي هايي براي مفصل . تنه كمي به جلو تحدب دارد

 7و يك نيم بريدگي براي غضروف  6تا  3شدن با غضروف دنده هاي 
.  دارد

زائده در باال به لبه تحتاني تنه متصل مي شود.
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 دنده ها)Ribs:(
در عقب با مهره هاي سينه اي و در جلو  با غضروف . استخوانهايي پهن و كشيده و قوسي اند

.  هايي به جناغ وصل مي شوند
 دنده هاي حقيقي )True ribs :( هفت دنده اول كه هر كدام توسط غضروف مستقلي به جناغ

.  وصل مي شود
 دنده هاي كاذب)False ribs :( كه غضروف آنها توسط غضروف دنده اي  10و  9، 8دنده هاي

.  به استخوان جناغ متصل مي شود 7
 دنده هاي شناور يا مواج)floating ribs :( كه به جناغ وصل نمي شوند 12و  11دنده هاي.
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داراي بخش هاي زير مي باشد: انتهاي خلفي دنده ها.
 داراي دو نيم رويه مفصلي براي مفصل شدن با مهره هاي سينه اي مي باشد: سر دنده.
سانت 2/5در ادامه سر است به طول : گردن دنده
 بر آمدگي مفصلي است كه با زائده عرضي مهره سينه اي هم شماره خود مفصل : تكمه دنده

.  مي شود
ابتدا به عقب و خارج و سپس به جلو امتداد دارد. بخش پهن و كشيده دنده مي باشد: تنه  .

)Costal Angle(محل اين تغيير مسير را زاويه دنده گويند 
 تنه حول محور طولي خود چرخش دارد و داراي دو سطح داخلي و خارجي است و دو كنار

.فوقاني و تحتاني
 در بخش تحتاني سطح داخلي ناودان دنده اي)costal groove ( قرار دارد كه عروق و

.  اعصاب بين دنده اي در آن قرار مي گيرد
اين انتها توسط غضروف دنده اي به جناغ متصل مي شود: انتهاي قدامي دنده ها  .
 با بقيه دنده ها  12-11 -10 -1دنده هاي

.  كمي فرق دارد
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 قفسه سينه)Thorax:(
 مهره  12جفت دنده و غضروف هايش ،  12فضايي مخروطي شكل است كه توسط

.  سينه اي و استخوان جناغ محدود شده است
 راس آن در باال و در ريشه گردن قرار دارد و توسط مهره اول سينه اي ، دنده اول و

.  كنار فوقاني جناغ تشكيل شده است
 اين دهانه لوبيايي شكل است و مدخل قفسه سينه )Thorasic inlet (نام دارد  .
غضروف  12و  11، دنده هاي 12توسط مهره . قاعده مخروط در پايين قرار دارد ،

.  و  زائده خنجري تشكيل شده است 10تا  7دنده هاي 
به اين بخش دهانه .  اين دهانه توسط ديافراگم از حفره شكمي جدا مي شود

thorasicخروجي  outlet مي گويند  .
Subcostal angle : زاويه اي را كه بين غضروف هاي دنده اي دو طرف در زير

.زائده خنجري است را گويند
 قسمت اصلي سيستم هاي تنفسي و گردش خون توسط اين مجموعه استخواني

.  حمايت مي شوند
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 استخوان بندی اندام تحتانی )lower limb(
 قطعه می باشد ٣١در هر طرف.
 استخوان خاصره )Hip  :(
 استخوانی پهن و نا منظم که کمربند لگنی را تشکيل داده و وزن اندام بااليی و

. تنه را به اندام تحتانی منتقل می کند
دارای سه قسمت می باشد :Ilium, Ischium وPubis
  کنار فوقانی ، تحتانی، قدامی ، خلفی و  ۵سطح داخلی و خارجی و  ٢دارای

.داخلی می يباشد

Appendicular Skeleton اسکلت ضميمه ای
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 ، بخش پهن و فوقاني هيپ مي باشد كه داراي دو سطح داخلي و خارجي و سه كنار قدامي
. خلفي و داخلي  و دو انتهاي فوقاني و تحتاني است

 سطح خارجي به سطح سريني)gluteal  ( معروف است كه محل اتصال عضالت ناحيه
. سرين است

 سطح داخلي صاف و فرورفته است به نام حفره ايلياكIliac fossa  كه در واقع جدار طرفي
. لگن كاذب را تشكيل مي دهد

 در كنار قدامي استخوان خار خاصره اي قدامي فوقاني)Ant. Sup. Iliac Spine (  خار ،
Ant. inf. Iliac Spine(خاصره اي قدامي تحتاني 

 ( و برجستگي شانه اي)Pectineal Eminance(
. قرار دارد 

)Ilium(استخوان تهيگاهی 
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 در كنار خلفي استخوان خار خاصره اي خلفي فوقاني)post. Sup. Iliac Spine (  ،
و بريدگي سياتيك بزرگ) post. inf. Iliac Spine(خار خاصره اي خلفي تحتاني 

)greater sciatic notch (قرار دارد .
 كنار داخلي در زير حفره ايلياك قرار دارد و لگن كاذب را از لگن حقيقي جدا مي

. كند
 انتهاي فوقاني استخوان به ستيغ ايلياكiliac crest از روي پوست  . معروف است

. قابل لمس است
اين ستيغ حفره شكم را از ناحيه سريني جدا مي كند  .
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داراي يك تنه و دو شاخ فوقاني و تحتاني است. بخش قدامي ، تحتاني استخوان هيپ است  .
سطح قدامي محل اتصال عضالت اداكتور ران است.
اين سطح ديواره قدامي لگن حقيقي را مي سازد. سطح خلفي يا سطح لگني مجاور با مثانه است  .
سطح داخلي داراي رويه مفصلي براي مفصل شدن با استخوان سمت مقابل است .
 كنار فوقاني تيز است وPubic crest نام دارد  .
 در سمت خارج كرستpubis tubercle قرار دارد  .
 شاخ بااليي در تشكيل حفره استابولوم و شاخ پاييني با شاخ ايسكيوم يكي شده و شاخ

.  ايسكيوپوبيك را مي سازد

)pubis(استخوان شرمگاهی 
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داراي يك تنه و يك شاخ است. بخش خلفي، تحتاني استخوان هيپ است .
 كنار قدامي ، خلفي و خارجي 3و . سطح خلفي، داخلي و خارجي است 3تنه داراي
سطح داخلي ،  لگني  است و سطح خارجي مجاور استخوان ران است. سطح خلفي در امتداد ايليوم است .
 كنار خلفي در امتداد كنار خلفي ايليوم است و خار ايسكيوم و بريدگي سياتيك كوچك در اين كنار

.است

انتهاي فوقاني در حفره استابولوم دخيل است  .
 محل تالقي شاخ و تنه برجستگي ايسكيالIschial tuberosity  

.را مي سازد      
سوراخ سدادي )Obturator :( توسط دو بخش پوبيس و ايسكيوم

. ايجاد مي شود     
قسمت فوقاني اش محل عبور عروق و اعصاب ابتوراتور است .

از بهم پيوستن سه استخوان هيپ در سطح خارجي: حفره استابولوم
.  محل مفصل شدن با سر استخوان ران است. آن ايجاد مي شود  

)ischium(استخوان نشيمنگاهی 
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بزرگترين و بلندترين استخوان بدن است .
يك تنه و دو انتهاي فوقاني و تحتاني دارد  .
 در انتهاي فوقاني سر، گردن و دو برجستگي )trochanter  (

.  دارد
 سر به اندازه دو سوم يك كره است و داراي رويه مفصلي است

.  كه در استابولوم قرار مي گيرد و مفصل هيپ را مي سازد
 درجه به تنه  125سانت طول داردو سر را با زاويه  5گردن

. وصل مي كند
برامدگي چهار گوش موجود در سمت خارج و : تروكانتر بزرگ

تروكانتر كوچك مخروطي است و در عقب و داخل انتهاي 
.  فوقاني قرار دارد

 بين دو برجستگي در جلو خط بين تروكانتري
intertrochanteric line  و در عقب ستيغ بين تروكانتري

intertrochanteric crest قرار دارد  .

)Femor(استخوان ران 
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تنه به جلو تحدب دارد.
 سطح  3و . كنار داخلي ، خارجي و خلفي است 3داراي

.قدامي، داخلي و خارجي دارد
 كنار خلفي مشخص تر از بقيه كناره هاست و به خط

.  معروف است Linea Asperaخشن
 انتهاي تحتاني داراي دو كونديل داخلي و خارجي است

كه داراي رويه هاي مفصلي با كونديلهاي هم نام خود از 
)مفصل زانو. (استخوان تيبيا است

 بين دو كونديل در سطح قدامي رويه مفصلي كشككي
.  براي مفصل شدن با استخوان كشكك وجود دارد

 بين دو كونديل در عقب شكافu  شكل به نام بريدگي
inter condylarبين كونديلي  notch وجود دارد  .

شكستگي گردن و منطقه بين دو برجستگي فمور در افراد 
.مسن بدليل پوكي استخوان شايع است

)Femor(استخوان ران 
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بزرگترين استخوان سزاموئيد بدن مي باشد  .
سطح قدامي آن خشن بوده و محل اتصال عضله چهار سر راني است .
در رفتگي اين استخوان شايع است.

)patella(استخوان کشکک 
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كه در داخل ساق .  استخواني بلند و حجيم است
. پا قرار دارد

 انتهاي فوقاني و تحتاني است 2يك تنه و  .
 انتهاي فوقاني حجيم بوده و داراي دو كونديل

.داخلي و خارجي است و يك برجستگي
 برجستگيtibia tuberosity  نام دارد كه در

تاندون عضله پاتالر . جلوي انتهاي فوقاني قرار دارد
.  به آن متصل مي شود

 سطح قدامي،، خلفي،   5انتهاي تحتاني داراي
و قوزك داخلي. داخلي ، خارجي و تحتاني است

 كنار قدامي از برجستگي تيبيا شروع و تا قوزك
.  گويند shinداخلي امتداد دارد به اين كنار قلم پا 

 نيمه فوقاني سطح خلفي خط نعلي شكلSoleal
line قرار دارد .

)tibia(استخوان درشت نی 
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كه در .  استخواني بلند و باريك است
. خارج ساق پا قرار دارد

 انتهاي فوقاني و تحتاني  2يك تنه و
. است

 انتهاي فوقاني حجيم بوده و داراي سر و
. گردن مي باشد

 زير . گوش است 4سر داراي برجستگي
. كنديل خارجي تيبيا است

 انتهاي تحتاني قوزك خارجي را مي
.سازد

 شكستگي استخوانهاي ساق بسيار شايع
. است

قطعه . چون تيبيا زير جلدي است
. شكسته پوست را مي شكافد

)Fibulaّ(استخوان نازک نی 
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بخش مچ پا 3پا در  استخوان )Tarsus( كف پا ، )Metatars ( و انگشتان )
phalange (قرار دارد .

)foot bone(استخوان های پا 
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