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  دكتر دانشور: استاد درس                    رشته مهندسي پزشكيرشته مهندسي پزشكي    --آناتومي عمومي آناتومي عمومي 

 
  :كالبدشناسي يا آناتومي

 .ي است كه به بررسي و شناخت دستگاه هاي مختلف بدن مي پردازد و ارتباط و مجاورت يك عضو با ساير اعضا را مشخص مي كندلمع

  

  

  

 

  :جود دارددر آناتومي دو روش براي بررسي و

  روش توصيفي:  Systemic anatomyتشريح دستگاهي    -1

  Regional anatomyتشريح موضعي    -2

  : در روش دستگاهي

ماننـد  دسـتگاه   .  قـرار گرفتـه انـد    اينكه قسمتهاي مختلف دسـتگاه كجـا   بدن به دستگاه هاي مختلف تقسيم مي گردد بدون توجه به

  .گردش خون، تنفس، گوارش

  .ه شكمي استدر ناحيه گردن و بخش ديگر در ناحيسيستم از  ل در دستگاه گوارش بخشابعنوان مث

  : در روش موضعي

  .بدن به سه قسمت تقسيم كرده و هر قسمت را از سطح به عمق بررسي مي كنند

  

  

  

  

  

  

 

  

  از مفصل شانه تا نوك انگشتان دست: اندام فوقاني

  از مفصل ران تا نوك انگشتان پا: اندام تحتاني

  شناخت اعضا
 تشريح

 ارتباط اعضا با يكديگر

 Abdomen  شكم  

  Pelvis   لگن 

 Thoraxقفسه سينه   

  Trunk     تنه   سه قسمت

 Limbsاندامها   

Head and neckسرو گردن

 lower limbs اندام تحتاني

 upper limbsاندام فوقاني  
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  :اسامي تشريحي

  :وضعيت تشريحي -الف

دستها در طرفين بدن آويزان بوده و كف آنها به جلو و انگشـت شسـت   . حالتي كه فرد ايستاده، سرو گردن  مستقيم و بطرف جلو است

  .ستون مهره ها در حالت طبيعي و راست و پاها مستقيم و كمي از هم فاصله دارند. به خارج چرخيده است

  :يصفحات تشريح -ب

  :(Sagittal) صفحه ساجيتال

صفحه سهمي كه از مركز بدن عبور كـرده  بـدن را بـه دو    . ي عمودي كه بدن را به دو قسمت چپ و راست تقسيم مي كندصفحه فرض

  .گفته مي شود Median planeقسمت مساوي تقسيم مي كنند

  ):Frontal(اني شيپصفحه 

  .تقسيم مي كند) خلفي(و عقبي ) قدامي(صفحه فرضي و عمودي كه بدن را به دو قسمت جلويي 

  ):Horizontal(صفحه افقي 

  .صفحه فرضي و افقي كه بدن را به مقاطع باال و پائين تقسيمي مي كند

  :لغات تشريحي

  .عناصري كه به سطح قدامي بدن نزديكترند: Anteriorجلويي، قدامي، 

 .ندعناصري كه به سطح خلفي بدن نزديكتر:  posterior:عقبي، خلفي،

  .عناصري كه به خط مياني بدن نزديكترند: Medialداخلي،

  .عناصري كه به خط مياني بدن دورترند: Lateralخارجي،

  .عناصر كه به انتهاي دمي يا پائين نزديكترند: Inferiorپاييني،

  .سري يا باال نزديكترندانتهاي عناصري كه به : Superior  فوقاني

  .حشاء و عناصر توخالي بكار مي رودادرون در مورد : Internal دروني

  .احشاء و عناصر توخالي بكار مي رودخارج در مورد : External خارجي

 : حركات تشريحي

 Flexion  خم كردن -1

 Extension باز كردن -2

 Abduction دور كردن -3

  Adduction نزديك كردن -4
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 Medial rotation چرخش به داخل -5

 Lateral rotation چرخش به خارج -6

  

  : Bone (Osteology)استخوان شناسي 
 

  :دسته تقسيم مي شوند 5استخوانها اسكلت بدن را تشكيل مي دهند كه از نظر ظاهري به 

 Longطويل    -1

  Shortكوتاه    -2

  Flatپهن   -3

  Pneumaticحفره دار    -4

 Irregularنامنظم    -5

 .آيد كه دستگاههاي مختلف در آن قرار مي گيرند ت بوجود مياز اتصال استخوانها با يكديگر فضاهايي در اسكل

 .مانند ران و بازو. داراي كانال مركزي است. يك تنه و دو سر دارد :استخوان طويل -1

 .محتواي آنها اسفنجي مانند استخوان مچ. كوتاه بوده و داراي يك كورتكس نازك هستند :استخوان كوتاه -2

 مانند استخوان كتف. استخواني نازك كه بين آنها بافت اسفنجي است از دو ورقه :استخوان پهن -3

حل عبور اعصاب حفرات م .اي  و پروانه  Ethmoidاستخوان مانند استخوانهايي كه داراي حفرات هوايي هستند :دار استخوان حفره -4

 .هستند و رگها

  

  .مانند مهره هاي بدن. شكل هندسي مشخصي ندارند :نامنظم -5

 .عدد مي باشد 200ل استخوانها حدوداً تعداد ك

  

 :(Skeletal division) تقسيم بندي استخوان بندي

 

  

  

  

 

 محوري

 Appendicularضميمه 

 استخوان بندي 

  .)در برخي مراجع جداگانه در نظر گرفته مي شود(جمجمه

 قفسه سينه

 فقرات ستون

 استخوان اندام ها
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استخوان سينه، دنده ها و مهره ها در ناحيه سينه . اسكلت ضميمه توسط كمربند شانه اي و لگني به استخوان محوري متصل مي گردد

  . گفته مي شود (Thoracic cage)محفظه اي را تشكيل مي دهند كه قفسه سينه 

  

  Sternumاستخوان سينه يا جناغ 

  

  

 

 

 

 

كناره هاي طرفي جناغ بريدگي هايي دارد كه محل اتصال غضروف دنده هاي اولـي  . اين استخوان در جلوي قفسه سينه واقع شده است

  .اين بريدگي ها بصورت تو رفتگي مي باشد .تا هفتم است

بـه ايـن بريـدگي     .گويند Jugularگي است كه زير پوست گردن لمس مي گردد كه آنرا  بريدگي گردني كناره فوقاني دسته داراي بريد

Supra sternal noth در طرفين بريدگي، بريدگي ديگري است كه مربوط به استخوان ترقوه است كه بريدگي ترقوه گفته . هم مي گويند

  .سازدرا مي (Sterno-cavicular joint)چمبره  -مفصل جناغي با دسته جناغ در اين محل) چمبر(استخوان ترقوه . مي شود

بـين دسـته و تنـه بافـت ليفـي      . دنده دوم در حد فاصل دسته و جسم استخوان جناغ قرار دارد كه اين ناحيه را زاويه سينه مـي نامنـد  

  .جناغي گويند -اين مفصل را مفصل دسته اي. غضروفي است را اين دو قسمت را بهم متصل مي كند

سطح قدامي استخوان جناغ  .سالگي غضروفي است و بعداً استخواني مي گردد 40تا كه در انتهاي تحتاني جناغ قرار دارد زايده خنجري 

پستاني و سينه اي بزرگ است و سطح خلفي در باال محل اتصال عضالتي است كه به ناحيه گردن -چنبري-محل اتصال عضالت جناغي

 .ال عضله عرضي سينه استدر پايين محل اتص. مي روند

  

  

 استخوان سينه يا جناغ

 ستون فقرات

 استخوان بندي محوري دنده ها

 Manubriumدسته

 Bodyتنه 
 قسمت تشكيل شده است 3از 

 Xiphoid processزايده خنجري
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  :چند نكته باليني در مورد استخوان جناغ

طرفين اين زاويـه غضـروف دنـده    . گفته مي شود) زاويه لوئيس(محل اتصال دسته به تنه برآمدگي قابل لمس دارد كه زاويه جناغي  -1

  .دوم متصل است و از طريق آن مي توان دنده ها را شمرد

سيته داشته و در مقابل سريعاً ضربات كمتـر  تيين با غضروفهاي دنده اي مفصل شده است يك حالت االاستخوان جناغ چون در طرف -2

بعلـت تحـت فشـار    ( در صورت شكستگي و يا جابجايي استخوان به عقب بايستي سريعاً درمان شـروع گـردد  . دچار شكستگي مي شود

  ).گرفتن قلب

  .ب استفاده مي شوداز برش طولي در سراسر جناغ اعمال جراحي باز قل -3

  .ولت مي توان به بافت مغز قرمز استخوان دست يافتهستخوان جناغ، بسابعلت در دسترس بودن  -4

رد فرد سينه كبوتري و زماني كه به عقب رفته باشـد سـينه   واگر تنه در تولد بيش از اندازه جلو آمده باشد دنده ها را نيز جلو مي آ  -5

 .ينه قيفي فشار زياد بر قلب وارد گردد بايستي عمل جراحي گردداگر در س .قيفي ناميده مي شود

 

 

  Ribs: دنده ها

  . دنده ها به دو دسته حقيقي و كاذب تقسيم مي شوند. جفت دنده شركت دارند 12در ساختمان توراكس 

  :دنده هاي حقيقي

  .)دنده 7( دنده هايي كه با غضروف مستقل به جناغ متصل هستند

  :دنده هاي كاذب

  ).12و  11جفت دنده هاي -دنده هاي مواج(جناغ وصل نمي شود به و يا ) 10، 9، 8دنده هاي ( ال مستقيم به جناغ ندارنداتص

  .درجه است 75زاويه زيگفوئيد حدود  .ابتدا يكي شده سپس به غضروف دنده هفتم متصل مي گردند 10و  9و  8دنده هاي 

  

  

  

  

  .متصل مي گردد ه جناغبغضروف ي  به وسيلهانتهاي قدامي در جلو 

  

  

  

 تنه

 انتهاي قدامي

 دنده

 انتهاي خلفي

 )تنه مهره هم شماره و مهره باالتر(ور مفصل مي شودبا تنه دو مهره مجا Head:سردنده 

 انتهاي خلفي   گردن دنده

 .هاي هم شماره خود مفصل مي شود با زايده برخي مهره :تكمه دنده
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 .طول دنده ها از دنده اول تا هفتم افزايش و از هفتم تا دوازدهم كاهش مي يابد .تنه دنده محل اتصال عضالت است

  

  :نكات باليني

ن ايـ . باشـد  هـا مـي   اي موجب سهولت شـمارش دنـده   هر فضاي بين دنده. ايي به نام فضاي بين دنده اي وجود داردضبين هر دنده ف -1

  .فضاها در ناحيه خلفي كمتر و قدامي بيشتر مي گردد

بعلـت احتمـال صـدمه     پونكسيون از ناحيه خلفي. استفاده مي گردد) زير بغلي(براي پونكسيون مايع پلورال از فضاي ششم يا هفتم  -2

بهتـرين  . مل مناسـب نيسـت  در قسمت قدامي نيز اعصاب و عروق بين دنده اي وجود دارد و براي اين ع  .خطرناك است زدن به عصب

در فضاي بين دنده اي هفتم به پائين هم نبايد سوزن زد چون احتمـال   .است Mid axillaryمكان قسمت در طول خط مياني زير بغلي 

  .صدمه به ديافراگم وجود دارد

اول و دنـده   تمـال شكسـتگي در  ه است و احشكستگي دنده در كودكان به ندرت اتفاق مي افتد در بالغين بيشتر در ناحيه زاويه دند -3

 . كمتراست) بعلت آزاد بودن و داشتن تحرك( 12و  11و  )بعلت محافظت توسط استخوان ترقوه( دوم

  

 :(Vertebral column)ستون مهره ها

 از قاعده جمجمه شـروع شـده و تـا ناحيـه    . اين ستون اسكلت محوري را تشكيل مي دهد. از پيچيده ترين قسمتهاي اسكلت بدن است

  .عدد است 26عدد است ولي مهره خارجي و دنبالچه به هم جوش خورده بنابراين در فرد بالغ تعداد  33تعداد مهره ها . لگن ادامه دارد

  تقسيم بندي منطقه اي ستون مهره اي

 (Cervical vertebrae)      مهره 7مهره هاي گردن  -1

  (Thoracic vertebrae)    مهره 12مهره هاي سينه  -2

  (Lumbar vertebrae)     مهره 5مهره هاي كمري  -3

  .عدد محسوب مي شود 1عدد جوش خورده كه در بالغين  5 (Sacral vertebrae)   )ساكروم(مهره هاي خارجي  -4

 .عدد بوده و از جوش خوردن چهار مهره تكامل نيافته ايجاد مي شود 1 (Coccyx vertebrae)   مهره دنبالچه -5

 

  

  

  

  

  

مفصل بين تنه ها . از طريق ديسك با مهره هاي مجاور مفصل مي شود و بافت اسنفجي دارد: bodyتنه   

  .ل وزن اهميت ويژه داردتنه در تحم. غضروفي كاذب دارد

از زوائدي تشكيل شده است كه نقش اصلي آنها محافظت از نخاع و : Vertebral Archقوس مهره اي 
  .حركت در ستون مهره هاست

 هر مهره شامل
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  :گي هاي قوس مهره اييژو 

  :از دونيم قوس راست و چپ تشكيل شده كه هر نيم قوسي شامل

  يا تيغه در قسمت خلفي Laminaلمينا  -1

  يكول يا پايه در قسمت قداميدپ -2

  . خاري ايجاد مي شود كه قابل لمس است د از تالقي الميناها زايده خلفي بنام زاي

  .اصل مي شودح هزائد 3يكول دپو  از تالقي المينار

  )زوج مي باشد( Transverse processعرضي  هزائد -1

  .)جهت رويه مفصلي آن به عقب است. زائده كه به سمت باال امتداد دارد 2( مفصلي فوقاني هزائد -2

  .)است جلوجهت رويه مفصلي آن به . زائده كه به سمت پايين امتداد دارد 2( مفصلي تحتاني هزائد -3

 

  :ايسوراخ بين مهره 

   ).واقع است  مهرهدو بين ( از اين سوراخ ها ريشه هاي نخاعي عبور مي كند

 Vertebral canal.   نخاع عبور مي كندمحلي كه  :كانال نخاع

  

  :بررسي ستون مهره اي به عنوان يك كل

 

 

  

  

كـم شـدن    -الـف : كم مـي شـود  در افراد مسن طول ستون مهره به دو دليل . كم تر مي شود cm2در حالت ايستاده طول ستون مهره 

  .تشديد انحناي ستون مهره اي بويژه در ناحيه سينه اي -ارتفاع ديسكهاي بين مهره اي؛ ب

  .ضعيف ترين قسمت در ناحيه گردن واقع است. كيلوگرم نيرو است 152كيلوگرم حداكثر كشش  355حداكثر وزن قابل تحمل  

 : بيشترين صدمات در

  .سينه اي كمريي  ناحيهمانند  متصل مي شود؛تحرك ابت به يك قسمت منسبتا ث ناحيهجايي كه يك  -1

  ه نيرو به طريق اهرمي اثر مي كند؛ جايي ك -2

 .مانند دنبالچه ؛جايي كه نيرو مستقيم اثر كند -3

  

 

  cm 70:مردان

  cm60: زنان

 طول ستون مهره
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  :انحناهاي ستون مهره اي

  :انحناست 4ستون مهره اي شامل 

اين انحنا خفيف تر است و يك ماه پس از تولـد ايجـاد   . ره سينه اي ادامه دارد؛ با تحدب قدامي كه تا دومين مهانحناي ناحيه گردن -1

   .مي گردد

  ؛ تقعر قداميانحناي ناحيه سينه اي -2

در اواخر سال اول و شروع به راه رفـتن بچـه ايجـاد    . مهره كمري شروع مي شود ؛ تحدب قدامي از دوازدهمين انحناي ناحيه كمري -3

  .مي گردد

  .و دنبالچه؛ تقعر قدامي دارد كه براي جا دادن احشاي لگني ايجاد شده و از ابتدا وجود دارد ه خارجيانحناي ناحي -4

  

   :نقش انحناها

ضربه هاي عمومي وارد بر ستون مهره اي را جذب مي كند و مانع از انتقال ضربه هاي عمودي بطور مستقيم بـه سـتون مهـره اي مـي     

  .شود

  .ه مهم در بدن داردوظيف 3بطور كلي ستون مهره ها 

  .تحمل وزن؛ كه به علت داشتن انحنا مي تواند وزن زيادي را تحمل نمايد -1

12 += nR   )n   تعداد قوس وR مقاومت ستون(  

كـه  برابـر بيشـتري از سـتون مشـابهي اسـت       17مقاومت ستون فقرات  .انحنا در ستون فقرات وجود داشته باشد 4طبق رابطه باال اگر 

  .مستقيم باشد

  ؛محافظت از نخاع -2

  .ستون مهره ها در حركت اندام ها و حالتهاي مختلف نقش اساسي دارد ؛حركت -3

  

 :ديسك بين مهره اي

  

  

  

  

  

 حلقه فيبري

 ماده ژالتيني نيمه جامد

 حلقه محيطي

 هسته مركزي

 ديسك
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اتفاق مي افتد كه معموالً به علت ضربه، فشار در اثر سقوط از ارتفـاع و بـا حادثـه اي ماننـد      L2و  T12 ،L1شكستگي مهره ها بيشتر در 

  .دف اتفاق مي افتدتصا

داراي ويژگي  Axisمهره دوم يا . گويند Axisو مهره دوم را  Atlasكه مهره اول گردن را اطلس . مهره وجود دارد 7در مهره هاي گردن 

  .ن گردش نمايدآاين مهره دندانه اي دارد كه سبب مي شود مهره اول و جمجمه حول محور . خاصي است

  

  مفاصل قفسه سينه

كنـد، عمـل    شوند كه قفسه سينه به عنوان يك ساختمان متحرك كه حجم آن در موقع دم و بـازدم تغييـر مـي    وجب مياين مفاصل م

  .نمايد

شود، يك مفصل غضروفي است و حركـت جزئـي آن    اين مفصل بين دسته و تنه استخوان جناغ ايجاد مي: اي ـ جناغي  مفصل دسته -1

  .در عمل تنفس اهميت دارد

آيـد و از نـوع مفاصـل     ها با تنه مهره هم شماره خود و مهره باالتر به وجـود مـي   اين مفاصل بين سر دنده: اي دنده -اي مفاصل مهره -2

  .باشد مي Synovialحقيقي 

شـود و از نـوع    ايجـاد مـي  ) شـماره دنـده   مهره هـم (ها و زوائد عرضي مهره مربوط  اين مفاصل بين تكه دنده: اي عرضي مفاصل دنده -3

  .حقيقي است

  .باشد شود و از نوع مفاصل غضروفي بدون حركت مي بين غضروف هر دنده با انتهاي قدامي آن ايجاد مي: غضروفي-اي  مفاصل دنده -4

مفصل غضروف دنـده اول بـا جنـاغ از    . شود ها و كنار طرفي جناغ ايجاد مي اين مفاصل بين غضروف دنده: جناغي -مفاصل غضروفي -5

هاي دوم تـا   هاي دنده در صورتي كه مفاصل بين غضروف. كند تحكام اندام فوقاني و مفصل شانه كمك مينوع بدون حركت بوده و به اس

  .هفتم حقيقي يا سينوويال هستند

  :شود اين مفاصل بين مهره تشكيل شده و به دو دسته تقسيم مي: اي مفاصل بين مهره -6

شود و از نوع مفاصل كاذب غضروفي است و داراي حركت  ي تشكيل ميا هاي بين مهره ها كه از طريق ديسك مفاصل بين تنه مهره) الف

  .نيست

شـود و از نـوع    تر ايجاد مـي  اي كه بين زوائد مفصل فوقاني و تحتاني يك مهره با زوائد مفصل مهره باالتر و پايين مفاصل قوس مهره) ب

به علـت وضـعيت زوائـد مفصـلي در ناحيـه      . هستند Rotationو  Flexion ،Extentionاين مفاصل داراي حركات . مفاصل حقيقي است

در صورتي كه حركات فلكشـن و اكستنشـن   . اي گردش يا روتاسيون با دامنه بيشتري نسبت به نواحي كمري و گردني وجود دارد سينه

  .در فقرات گردني و كمري آزادتر است
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  هاي كمري هاي مهره ويژگي

  :برخي از ويژگي ها عبارتنداز. ده تا بتوانند وزن زياد را تحمل كننداندازه آنها بزرگ بو. مهره است 5تعداد آنها 

  .ها هستند فاقد رويه مفصلي براي دنده -1

  .فاقد سوراخ عرضي هستند -2

  .اي درشت است تنه مهره -3

  .هاي گردني كوچكتر است اي سينه بزرگتر و از سوراخ مهره هاي مهره از سوراخ. اي سه گوش است سوراخ مهره -4

  .زائد خاري افقي، چهار گوش و ضخيم است -5

 

  

 اسكلت اندام فوقاني

  :اسكلت اندام فوقاني عبارتند از

تخوان زند زبرين س، استخوان هاي ساعد شامل دو اHumerus، استخوان بازو Scapula، استخوان شانه )Clavicle(استخوان چمبر ترقوه 

و   Metacarpus، اسـتخوانهاي كـف دسـت    Carpus، استخوانهاي مچ دست Ulna )زند اسفل(و استخوان زند زيرين  Radius)زند اعلي(

 .Phalanxاستخوانهاي انگشتان شامل بند 

  

  )Clavicle(چمبر ترقوه يا 

هفتـه  (اولين استخواني است كه در بدن شروع به تشكيل مـي كنـد   . داراي خصويات منحصر بفردي است. به شكل كمان يا حلقه است

ترقوه در جدار قدامي  .شايعترين استخواني است كه دچار شكستگي مي شود. از استخوانهاي دراز فاقد مجرا است). پنج تا هفتم جنيني

  .و انتهاي آكروميال است sternal endداراي انتهاي جناغي چمبر . و طرفي توراكس قرار مي گيرد

حركت كردن اندام فوقاني درمـان انجـام    ر شكستگي ها با بيد. نه فاصله داشته باشندتين استخوان موجب مي شود كه اندام فوقاني از ا

 .مي شود

  

  Scapula) كتف(استخوان شانه 

اين  .رادر بر مي گيرد و بين تعداد زيادي عضله واقع شده است 7تا  2از دنده . توراكس واقع شده است و طرفي فوقاني ،در جدار خلفي 

  .استخوان تماس مستقيم با دنده ها ندارد

  :ده استائسه زشانه داراي  استخوان

   Coracoid processزائده غرابي  -1
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  Spinous زائده خاري -2

 Acromion) سرشانه اي(زائده آكرومي  -3

مفصل گلنوهومرال يـك مفصـل   . در رفتگي هاي اين استخوان در ناحيه مفصل گلنوهومرال زياد است. شكستگي بندرت اتفاق مي افتد 

  .دن استحقيقي و متحرك ترين مفصل ب

  :در رفتگي ها اين مفصل زياد است

  .)عدم تطابق سطح مفصلي( بزرگ است و حفره گلنوئيد كوچك و كم عمق است) بازو(وس رمزيرا سر استخوان هو) الف

  .ك اين مفصل بسيار زياد استتحر) ب

 .دچار دررفتگي مي شود بويژه در جهت قداميمفصلي آن شل است و از اين رو كسپول ) ج

  

  :Humerusن بازو   استخوا

  :قسمتهاي مهم آن. در باال به استخوان كتف و در پائين با استخوان ساعد مفصل مي شود. از استخوانهاي دراز است

  .دارد و مفصل شانه را تشكيل مي دهد روئيد قراننيم كره اي كه داخل حفره گل:  Headسر  -1

  .شياري كه اطراف سر را احاطه كرده است: گردن تشريحي -2

  .استقسمتي از استخوان كه سر را به تنه وصل نموده و داراي زاويه منفرجه  :گردن جراحي -3

گردد و قسمتي ديگر سـر   يك بخش به نام ترقوه كه به زند زيرين متصل مي .ستابخش انتهايي داراي دو قسمت داخلي و خارجي  -4

  . شود كه به زند زبرين وصل مي

  Frozen shoulder:   زده يخبيماري شانه 

  .كنداگر شانه به مدت زيادي بي حركت باشد مفصل حالت خشكي پيدا مي

  

  :Forearmاستخوان هاي ساعد 

در بـاال  . اين دو استخوان در باال و پائين با هم مفصل مي شوند. تشكيل شده است Ulnaو زند زيرين  Radiusرين باز دو استخوان زند ز

در وضعيت آناتوميك اولنا در سمت داخل و راديوس در سـمت خـارج   . وانهاي مچ مفصل مي گردندبه استخوان بازو و در پائين به استخ

)Lateral (قرار مي گيرد .  

  ).در زند زيرين( وجود دارددر ساعد مهم  هدو زائد

  .درباالي زند زيرين است كه حفره مفصلي قرقره اي را در باال و عقب محدود مي كند: زائده آرنجي

 .قسمت پايين و جلو حفره قرقره اي را مي سازد :زائده منقاري
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  :Carpus  استخوانهاي مچ دست

رديف فوقاني با سـاعد مفصـل   . قرار گرفته اند Distal rowو انتهايي  Proximal rowاستخوان درست شده كه در دو رديف ايتدايي  8از 

 .مي شود و رديف تحتاني با قاعده استخوانهاي كف دستي مفصل مي شوند

  

  Metacarpus:ستخوانهاي كف دستا

با  proximalكه انتهاي فوقاني يا . انتها دارد هر استخوان يك تنه و دو. به داخل ت است، يعني از خارجشسسمت  ازنها آشماره گذاري 

  .رديف تحتاني استخوانهاي مچ مفصل مي گردد

  

  phalanxبندهاي انگشتان   

  

  :استخوانهاي اندان تحتاني عبارتند از 

 Hipلگن   -1

  Femur       استخوان ران -2

  Fibulaنازك ني  -Tibia    2درشت ني  -1: استخوانهاي ساق كه دو تا هستند -3

   Tarsusاستخوانهاي مچ پا  -4

  Metatersus   استخوانهاي كف -5

  Digits بندهاي انگشتان -6

  

  :استخوانهاي سر و صورت

ايـن  . را شـكل مـي دهنـد   ) Skull(محفظه استخواني به نام جمجمه . تشكيل مي دهندمجموعه استخوانهايي كه اسكلت سرو صورت را 

  .محفظه مغز را خود جاي داده است

  .قطعه مربوط به صورت است 14قطعه مربوط به سر و  8قطعه استخوان شركت دارد كه  22در تشكيل جمجمه 

  :قطعه استخوان سر 8

  :قطعه 4استخوانهاي فرد 

 Frontalپيشاني   -1

  Ethmoid    غربالي -2

  Sphenoidشب پره اي   -3



  

 

13

  Occipitalپس سري   -4

 :قطعه 4استخوانهاي زوج 

  Temporalگيجگاهي   

  Parietal آهيانه اي

 

  :استخوانهاي مهم صورت 

  Maxilla فك بااليي

  Mandibular bone فك پايين 

  

  :Frontal boneاستخوان پيشاني 
قسمت . ي است و در تشكيل سقف جمجمه و كمي هم در تشكيل كف آن شركت داردداراي يك قسمت عمودي و يك قسمت افق

  .سازد عمودي استخوان قسمتي از سقف جمجمه و نيز پيشاني راه مي

  .Glabellaدر قسمت پيشاني برجستگي صاف است به نام : سطح خارجي بخش عمودي

پوشاند، اليه خارجي  اليه دارد مي 3ژ كه ناعصاب مركزي را منروي سيستم . سطح داخلي بخش عمودي با استخوان غربالي ارتباط دارد

ها، سينوس ساجيتال  يكي از اين سينوس. كند هاي مغزي مي اليه شده و ايجاد سينوس شامه است كه در بعضي جاها دو آن سخت

ني و سطح داخلي استخوان رود و در سطح تحتا اين سينوس از بخش عمودي استخوان فرونتال شروع شده و به عقب مي. فوقاني است

اي  هاي بخش عمودي با استخوان آهيانه و بال بزرگ استخوان شب پره كناره .يابد سري امتداد مي آهيانه و نيز روي استخوان پس

  .شود مفصل مي) اي پروانه(

  

  :Ethmoidاستخوان غربالي 
ه كاسه چشم، ديواره خارجي و سقف حفره بيني و قرار گرفته و بخشي از ديواره داخلي حفر) قاعده(در قسمت قدامي كف جمجمه 

هاي  سطح تحتاني اين استخوان با استخوان. سطح فوقاني با استخوان پيشاني مفصل شده است .دهد ديواره مياني بيني را تشكيل مي

  .گردد و سطح خلفي با استخوان پروانه مفصل مي Maxillaفك فوقاني 

  

  :Sphenoidاي يا پروانه  استخوان شب پره
عالوه بر . اند اين استخوان در قاعده جمجمه قرار گرفته و داراي تنه و دو بال بزرگ و دو بال كوچك است كه در طرفين تنه قرار گرفته

اين استخوان با استخوان غربالي، استخوان پس سري، استخوان گيجگاهي . آن استخوان داراي دو پاست كه از تنه به پايين امتداد دارد

  . پيشاني در ارتباط استو استخوان 
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  :Occipitalاستخوان پس سري 

داراي يك سوراخ بزرگ است كه طناب نخاعي . دهد اين استخوان قسمتي از كف جمجمه و قسمت اعظم عقب كاسه سر را تشكيل مي

  .كند اي از آن عبور مي و شريان مهره

  .اين استخوان از سه قسمت اصلي تشكيل شده است

  .در عقب سوراخ بزرگ قرار دارد: Squamous partصدف  -1

  .اي كشيده شده است از سوراخ تا استخوان شب پره: Basilar partاي  بخش قاعده -2

است كه سطوح مفصلي براي مفصل شدن با  كنديلدر نماي خارجي داراي دو برآمدگي مشخص به نام : Lateral partقسمت طرفي  -3

كه محل  (Hypoglossal Canal)ها مجراي مشخصي به نام مجراي زيرزباني  در مجاورت كنديل. اند پيدا نموده) اطلس(مهره اول گردن 

  .شود است، ديده مي) عصب حركتي براي عضالت زبان( 12عبور عصب زوج 

  

  :Temporal Boneاستخوان گيجگاه 
  :استخوان گيجگاه از چهار قسمت تشكيل شده است

 Squamaبخش صدفي  -1

  Petro mastoidني اي ـ پستا بخش خاره -2

  Styloid proc.اي  نيزه هزائد -3

  Tympanic partبخش گوش  -4

  

  :بخش صدفي -1

 Zigomaticاي  شود به نام زائده گونه اي خارج مي از قسمت پايين آن زائده. است بخشي را تشكيل كه محل اتصال عضله گيجگاهي

proc. محل اتصال عضله ماضعه كند و  اي را ايجاد مي كه با استخوان گونه قوس گونهMasseter باشد مي.  

  

  :اي ـ پستاني قسمت خاره -2

  .داراي دو بخش پستاني و خاره است

  .سطح خارجي آن زبر بوده و محل اتصال عضالت است. دهد بخش خلفي استخوان گيجگاهي را تشكيل مي: بخش پستاني

حد . ن پروانه و قاعده آن متصل به صدف و ماستوئيد استم سه وجهي است كه راس آن مجاور تنه استخواهربه شكل : بخش خاره

فاصل خاره و استخوان پس سري سوراخ بزرگي است كه از هر دو استخوان گيجگاهي و پس سري درست شده است و سوراخ ژوگوالر 

  .در ضخامت خاره اعضاء شنوايي و تعادلي قرار دارند. شود ناميده مي
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  :Parietalاستخوان آهيانه 
. كند هر دو استخوان در وسط با يكديگر مفصل شده و درز ساجيتال را ايجاد مي. تخوان در قسمت طرفي جمجمه قرار دارداين اس

و  سري پساستخوان آهيانه با استخوان پيشاني، . سطح داخلي داراي شيارهاي مشخصي است كه مربوط به شريان مغزي مياني است

  .گيجگاهي در ارتباط است

  

  :رتهاي صو استخوان
  Maxillaاستخوان فك فوقاني 

  . سازد بيشترين قسمت سقف دهان، كف حفره بيني، جدار خارجي بيني و كف حفره چشم را مي. بزرگترين استخوان زوج صورت است

  

  Plalatine boneاستخوان كام 

  .كند را درست مياستخوان كام در عقب زائده كامي استخوان فك فوقاني قرار دارد و در مجموع بخش خلفي سقف دهان 

  

  Mandibular boneاستخوان فك پايين 

ها به صورت عمودي واقع شده است و محل  شاخه. باشد داراي يك تنه به شكل نعلي و دو شاخه مي. بزرگترين استخوان صورت است

  .باشد ها زاويه فك مي اتصال تنه و شاخه
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  MMuussccllee  ooff  BBooddyy      عضالت بدنعضالت بدن

  

ري از بافت نرم هستند كه اكثر روي استخوانها اتصال داشته و با عبور از مجاور مفاصل با انقباض خود موجب حركت عضالت بدن عناص

  .در بدن مي شوند

  :عضالت را در چند قسمت زير بررسي مي كنيم

  عضالت قفسه سينه -1

  شكمي عضالت -2

  عضالت اندام فوقاني -3

  عضالت اندام تحتاني -4

 عضالت سرو گردن -5

  

  :عضالت قفسه سينه

  :براي مطالعه اين منطقه مي توان آنها را به دو دسته تقسيم بندي نمود

  .(Extrinsic muscle) عضالتي كه اتصالي به جدار توراكس داشته ولي ادامه آنها به مناطق ديگر مي رود -الف

  .(Intrinsic muscle) دا و انتهاي آنها در قفسه سينه مي باشدعضالتي كه ابت -ب

  

  :عضالت گروه اول به چهار دسته تقسيم مي شوند

  .اياي، ذوزنقهعضله سينه اي بزرگ، دندانه. عضالتي كه از جدار توراكس به اندام فوقاني مي روند -1

  .عضالتي  كه از دنده ها مبدا گرفته و در جدار قدامي شكمي ادامه مي يابند مانند عضله راست شكمي -2

  .و از ناحيه پشت به مناطق كمر و لگن كشيده شده اند الت راست كننده ستون مهره ها هستندعضالت پشتي كه شامل عض -3

  .عضالتي كه از قفسه سينه به ناحيه گردن مي روند -4

  

  :عضالت دروني توراكس

  :كه شامل  از داخل به دنده ها و جناغ متصل هستند

   :عضالت بين دنده اي خارجي -
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 اين عضالت در هنگام دم دنده هـا را  . شروع شده و به كنار فوقاني دنده تحتاني ختم مي شودفوقاني  هاين عضالت از كنار تحتاني دند

  .به باال و خارج كشيده و موجب افزايش حجم قفسه سينه مي شود

  :عضالت بين دنده اي داخلي -

  .ين و عقب استاين عضالت از كنار جناغ و كنار تحتاني دنده بااليي شروع شده و جهت الياف آن به پائ

  

  :عضله ديافراگم

از آنجائيكه ديافراگم حفره توراكس را كامالً از حفره شكمي جدا مي كند لذا . اين عضله سوراخ تحتاني قفسه سينه را مسدود كرده است

 .كرده اند عناصري مانند آئورت و اعصاب براي وارد شدن از قفسه سينه به حفره شكم ديافراگم را سوراخ كننده

  : ديافراگمعمل 

ديافراگم در موقع عمل دم منقبض شده و گنبدهاي آن پائين آمده و احشاء شكمي را به پائين مي رانـد و بـدين ترتيـب حجـم قفسـه      

  .سينه افزايش پيدا مي كند در موقع بازدم گنبد چپ تا فضاي بين دنده اي پنجم و گنبد راست تا دنده پنجم باال مي آيد
  

  :اكس و نقش آنها در تنفسچگونگي ايجاد حركات تور

در هنگام انجام عمل دم فضاي توراكس از طريق انقباض عضالت تنفسي افزايش يافته و فشار نسبت به فشار اتمسفر منفـي تـر شـده و    

  .لذا هوا را به داخل مكيده مي شود

حركـت   .مـي شـود   سـته يووجب بـازدم پ زگشت به حالت اوليه مقفسه سينه در با لها و تماي افت ريهاز قدرت ارتجاعي و برگشت پذير ب

. شـود  خلفي توراكس و حركت دنده هاي تحتاني موجب افزايش قطر عرضي تـوراكس مـي  -هاي فوقاني موجب افزايش قطر قدامي دنده

  .در بازدم عميق انقباض شكمي و پشتي بزرگ كمكي مي كنند. دهد انقباض عضله ديافراگم قطر عمودي توراكس را افزايش مي

  

  :ي بزرگ ديافراگمسوراخ ها

  T8مجاورت مهره  سوراخ وريد اجوف تحتاني  -1

 T10مجاورت مهره  ) سوراخ قدامي(سوراخ مروي  -2

 T12مجاورت مهره  ) سوراخ خلفي(سوراخ آئورتيك  -3

  

  :در مورد ديافراگم چند نكته باليني

چون در حالت نشسته . تر صورت مي گيردتبه حالت نشسته باشد و بازوهايش بي حركت باشد عمل تنفس راح درتنگي نفس بيمار اگر

حركتـي اسـتخوان    نمودن بازوهـا موجـب بـي    ثابتاز طرفي . يي را در تنفس داردآحد قرار گرفته و ماكزيمم كار ترين گم در پائينديافرا
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كشـند و از طريـق    كتف شده و در نتيجه عضالت دندانه اي قدامي و سينه اي بزرگ و كوچك روي دنده ها عمل كرده و آنها را باال مي

  .افزايش فضاي توراكس به عمل كمك مي كنند

  :  عضالت شكمي

تنگـه  (در پـايين  ) سطح تحتاني ديـافراگم (حدود شكم در باال  .حفره شكمي قسمتي از تنه است كه زير عضله ديافراگم واقع شده است

  .مي باشد) ا و عضالت پشتي حفره شكمستون مهره ه(و در عقب ) جدار قدامي شكم و عضالت قدامي(در جلو ) فوقاني لگن

  

  :عضالت جدار قدامي شكم -

  .عضالت جدار قدامي شكم به دو دسته قدامي كه قرينه يكديگر تقسيم مي شوند

  :عضله مايل خارجي شكم

  .جهت الياف اين عضله به جلو، پايين و داخل است

  :عضله مايل داخلي شكم

  . ستجهت الياف اين عضله به جلو و باال و داخل ا

  :عضله عرضي شكم

  .الياف جهت عرض و رو به جلو دارند كه با عضله ديافراگم پنجه در پنجه است ناي

  :عضله راست شكمي

 ايـن عضـله توسـط چنـد نـوار ليفـي عرضـي       . مسير الياف عضـله بصـورت طـولي و عمـودي اسـت     ن عضله شكمي بوده كه يداخلي تر

)Intersection tendons( ا ليفي از جابجايي الياف عضله جلوگيري مي كننداين نواره. قطع مي شود.  

  

  :اعمال مهم عضالت شكم

ـ  نگه داشتن و محافظت داخل حفره شكم، اين عضالت يك جدار االستيك فراهم آورده و -1 ه در احشاء شكمي را برخالف نيروي جاذب

  .انجام مي شود داخلي لجاي خود نگه مي دارند اين عمل بوسيله توان و قدرت عضالت مايل بخصوص ماي

  .وقتيكه عضالت مايل  توسط عضالت  شكمي كمك شوند، انقباض آنها موجب فشاري بر روي احشاء شكمي مي شود -2

ه فعضالت مايل خارجي بطور قابل توجهي در بازدم عميق قسمت تحتاني توراكس را تحت فشار قرار داده و موجب اعمالي مثل سـر  -3

  .ي شوندكردن و عطسه كردن و فوت كردن م

  .طرفين نن فقرات و خم كردنقش حركات تنه مانند خم كردن ستو -4

  .مي گيردتنه بوسيله عضله مايل خارجي يك طرف بهمراه انقباض عضله مايل داخلي طرف مقابل انجام ) Rotation(عامل چرخشي  -5
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   :پشت تعضال

  .رسد عضالتي كه از جداره توراكس به اندامهاي فوقاني مي

  ): Trapezoid(نقه اي عضله ذوز

. الياف فوقاني اين عضله شانه ها را باال مي كشند، الياف مياني استخوانهاي كتف را به هم نزديك مـي كننـد  . در ناحيه گردني قرار دارد

باالي سـر،   وئيد كتف را به باال چرخانده و اين عمل براي فلكسيون كامل مفصل شانه و باال آوردن دستها،ندر مجموع الياف آن حفره گل

  .الزم و ضروري است

  

  :عضله پشتي بزرگ

. اين عضله از نظر باليني بسيار ارزشمند است زيرا تنها عضله اي است كه  بين كمربند لگني و كمربند شانه اي ارتباط برقرار مـي كنـد  

 .انقباض اين عضله به باز نمودن مفصل شانه نيز كمك مي كند

 

  )چكبزرگ و كو(عضالت متوازي االضالعي 

. عالوه به كنار داخلي استخوان كتف اتصـال مـي يابنـد   . اتصاالت اين عضالت روي مهره هاي تحتاني گردن و مهره هاي سينه اي است

   يوئيد را به باال و داخـل مـ  نعضله ذوزنقه اي در اثر انقباض قدري حفره گل. اين عضله نزديك كننده هر استخوان كتف به يكديگر است

 .عضالت متوازش االضالعي اين حفره را به پائين مي چرخانند گرداند در حاليكه

  

  : عضله باال برنده كتف

عمل آن باال بردن كتـف و پـائين   .عضله كوچكي است كه از زاويه فوقاني داخلي كتف به زائده عرضي مهره هاي گردني كشيده مي شود

 .آوردن مهره هاي گردني است

  

  Serratus Sup-post and Inf-postاي خلفي فوقاني و تحتاني  دندانه

دندانه اي فوقاني به دنده هاي  .اين دو عضله از مهره هاي گردني تحتاني و مهره هاي سينه اي مبدا گرفته و به دنده ها اتصال مي يابند

  .ها كمك مي كنند اين عضالت به مقدار كم، در عمل دم با باال و خارج كشيدن دنده. فوقاني و دندانه اي تحتاني به دنده هاي تحتاني

 

 Erector spinea: عضالت راست كننده ستون مهره ها

 .اين عضالت عمقي ترين عضالت ناحيه پشت  هستند و بطور وظيفه آنها نگهداشتن ستون فقرات است
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  :عضالت اندام فوقاني

  :اندام فوقاني به پنج ناحيه تقسيم مي شود 

 shoulder  شانه -1

 Brachial          و باز -2

  Elbow  آرنج -3

  Forearm  ساعد -4

 Manus  دست -5

  :منطقه شانه

  .ارتباط بين تنه و اندام فوقاني را برقرار مي كند و عناصر آن يك سر در توراكس و يك سر در شانه دارند

 Axilla زير بغل -1

 Scapular كتف  -2

  Pectoral سينه اي -3

   Deltoid      دلتوئيد -4

  :منطقه زير بغلي 

  .ر دست را در زير بغل قرار دهيم حفره اي را لمس مي كنيم كه همان حفره زير بغلي استاگ

  :عضله سينه اي بزرگ

ايـن عضـله در دم هـم دخالـت     . عمل آن چرخاندن بازو و به داخل است كه به بدن نزديك مي كند. مبدا اين عضله ترقوه و جناغ است

  .دارد

  :يعضله زير چنبر

عمـل اصـلي آن محافظـت از    . سطح تحتاني ترقوه و سطح فوقاني دنده اول به طور مايل كشيده شده است عضله كوچكي است كه بين

  .عروق زير ترقوه اي است

 

  :منطقه كتف

  .شامل عضالتي است كه به كتف اتصال دارند

  :عضالت سطح قدامي

 .Serrata antي دندانه اي قدام -1
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  Sub Scapularis       ي   تحت كتف  -2

 

  :ندانه اي قداميعضله د

سپس الياف آن از جلوي كتف عبور كرده و به حاشيه سطح قـدامي كتـف    .دنده اول مي باشد 10تا  8مبدا آن از سطح طرفي خارجي 

  . متصل مي شود

تف متصل است و آنرا به جلو مي كشد و با نگه داشتن آن اين امكان را مي دهـد كـه عضـالت ديگـر     ضله اي است كه به كقوي ترين ع

اين عضله . درجه به جهت خارج مي چرخاند 90عالوه بر آن حفره گلئوئيد را در حالت باال بردن بيش از زاويه . وي كتف كار مي كنندر

  .در دم نيز شركت دارد

  :عضله تحت كتفي

اض ايـن عضـله   در اثـر انقبـ  . از سطحي قدامي استخوان كنف مبدا گرفته و انتهاي ان به برجستگي هاي كوچك استخوان بازو مي دهد

 .مفصل شانه به داخل مي چرخد

  

  :عضالت سطح خلفي كتف

  :عضله فوق خاري

عمل آن چـرخش  . گي بزرگ استخوان بازو متصل مي شودا گرفته و در انتها به قسمت برجستاين عضله از حفره فوق خارجي كتف مبد

  .حركت توسط دلتوئيد انجام مي گيرد كه ادامه اين Abductionو شروع دور كردن بازو  Lat.Rotمفصل بازو به خارج 

  :منطقه دلتوئيد

  .مهمترين عمل آن دور كردن مفصل شانه است. و قوي به نام دلتوئيد تشكيل شده است اين منطقه از يك عضله بزرگ

  :منطقه بازويي

  .انگشت باالتر از حفره آرنج است 3حد فوقاني آن مفصل شانه و حد تحتاني آن 

  :ناحيه قدامي بازو

  :Biceps brachه دو سر بازويي عضل

وئيـد  نو سر دراز از تكمـه فـوق گل  ) غرابي(سر كوتاه از زائده كوراكوئيد. يكي سر كوتاه و ديگري سردراز: مبدا اين عضله دو قسمت است

  .كتف مبدا مي گيرد

حول  Supinationون گردانيد آرنج و ديگر اينكه راديوس را عمل بر Flexionيك خم كردن  :عضله دو سر بازويي دو عمل مهم دارد

  .هنگامي كه در مجراي را باز مي كنيم اين عضله بيشترين فعاليت را دارد. اولنا مي چرخاند
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  : عضله بازويي

عمل آن در . وصل مي شود) اولنا(انتهاي آن به استخوان زند زيرين . عضله اي بزرگ و عمقي است كه روي استخوان بازو وصل مي شود

  .وده و در وضعيت آناتوميكال فعالترين عضله خم كننده آرنج مي باشدخم كردن آرنج ب

  

  :بازويي -عضله غرابي

ن در نزديك كـردن و چـرخش بـه داخـل     آعمل . ئده غرابي استخوان كتف مبدا مي گيردات و از زسا عضله كوچك در طرف داخل بازو

  .مفصل شانه و قدري در فلكسيون مفصل است

  

  :عضله سه سربازويي

ن به سطح خلفي استخوان بازو، و سر دراز آن  به زائده آسرهاي داخلي و خارجي . ضله داراي سه سر داخلي، خارجي و دراز استاين ع

  .عمل ان باز كردن مفصل آرنج است. آرنجي استخوان اولنا متصل مي گردد

  

 .گردد ، دست و اندام تحتاني بصورت آزاد به خود دانشجويان واگذار ميدمطالعه آرنج، ساع* 

  

  ::عضالت صورتعضالت صورت
  :تمامي عضالت سطحي صورت به چهار گروه تقسيم شده و عبارتند از

 پس سري -عضله پيشاني -1

 عضالت اطراف چشم  -2

 عضالت اطراف بيني  -3

  عضالت اطراف دهان -4
  

  :پس سري -عضله پيشاني

اين عضله حركت پوست پيشاني را به عهده داشته . ه شده استگاه مو سر تا ابرو كشيدنسترپوشانده و تقريباً باالتر از جمجمه را در باال 

 .اي عرضي ايجاد مي كندهو چين 

  :عضالت اطراف چشم

بطور ارادي و غيره ارادي باعث بسـتن پلـك و ترشـح اشـك     . ه چشم را مي پوشاندسيك عضله حلقوي كه اطراف كا  -عضله مدورچشم

  .شودمي
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  :عضله چين دهنده ابرو

  .ن و داخل كشيدن ابروها استعمل اين عضله پايي

  :عضله پلكي

  .عمل اين عضله نگه داشتن پلك باال است و در نتيجه باز نگه داشتن چشم است

 

  :عضالت اطراف بيني 

  :عضله بيني

فوقـاني   ككه از فاست پره بيني بخش  قسمت ديگر. قسمت عرضي آن از فك فوقاني شروع شده و به خط ميان پشت بيني مي چسبد

  .ن سوراخ هاي بيني را تنگ و قسمت پره اي آن اين سوراخ ها را گشاد مي كندآقسمت عرضي . پره بيني مي چسبد به غضروف

 :عضله پايين آورنده تيغه بيني

  .فوقاني به قسمت پايين تيغه مياني بيني مي چسبد فكاز 

  

  :عضالت اطراف دهان

  .شامل عضالت متعددي است كه مي توان به چند نوع اشاره كرد

  .از پايين لبه كاسه چشم به پوست لب باال مي چسبد: باال برنده لب باال -1

  .لب را به باال و خارج مي كشد. از سطح خارجي استخوان گونه به پوست لب باال مي چسبد: عضله گونه اي كوچك -2

ي عضات اطراف دهـان مخلـوط مـ   فيبرهاي اين عضله بصورت يك حلقه دور اطراف دهان را گرفته و با تمام : عضله حلقوي دهان -3

  .شوند 

اين عضـله در همـه افـراد وجـود     . عضله كوچكي است كه موقع خنديدن باعث ايجاد گودي در ناحيه گونه مي شود: عضله خندان -4

  .ندارد

 .كوچك است تعضال از نوع: عضله چانه اي -5
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 (Cardiovascular system)دستگاه گردش خون

 

  اين دستگاه از دو جرء اصلي قلـب . رساندن اكسيژن و مواد مغذي به سلولهاي بدن و تخليه مواد زايد استوظيفه دستگاه گردش خون 

 .در قفسه سينه و عروق در اقصي نقاط بدن گسترده شده اند) آبشامه(قلب درون كيسه پريكارد . و عروق خوني تشكيل شده است

  

  ):آبشامه(پريكارد 

مجاورت قاعده قلب و عروق بزرگ قلب اسـت و   رعروق بزرگ را در برگرفته، راس آن در باال و د و ريشه هاي است كه قلب ليفيكيسه 

كيسه اي كه خارج است و از يك . پريكارد شامل دو كيسه است كه در داخل هم قرار گرفته اند. قاعده آن در مجاورت با راس قلب است

. روزي گفتـه مـي شـود   دو اليه تشكيل شده است پريكارد س خل است و ازو كيسه اي كه دا) روزييبف(اليه تشكيل شده پريكارد ليفي 

ايـن فضـا موجـب    . روزي بين دو اليـه قـرار دارد  سروزي حفره پريكارد است كه در حالت عادي يك اليه از مايع سبين دو اليه پريكارد 

  .كاهش اصطكاك و تسهيل حركات و ضربان مدام قلب مي شود
  

  : قلب

طي شكل تخصص يافته مي باشد كه بطور مايل در پشت تنه جناغ و غضـروفهاي دنـده اي واقـع شـده اسـت      مخرو -يك عضله توخالي

راس آن و ن متمايل به راست، باال و عقب اسـت  آقاعده . نسبت به خط وسط ثلث آن در سمت راست و دو ثلث آن در سمت چپ است

  .گرم است 250و در زنان در حدود گرم  300وزن آن در مردان . ايل به چپ و جلو استمدر پايين و مت
  

  :Apex of heart   راس قلب

جهت آن به سمت پايين و جلو و چپ مي باشد از اين رو با كنار قـدامي ريـه   . راس قلب محل تالقي سطوح قلب و جزء بطن چپ است

  .نوك قلب در فضاي بين دنده اي پنجم طرف چپ واقع شده است. چپ مجاورت پيدا مي كند
 

  :Base of heart  قاعده قلب

. ن توسط دهليز چپ و قسمت كوچكتر آن توسط دهليز راست سـاخته مـي شـود   آتر گقاعده در باال و عقب واقع شده است؛ قسمت بزر

چهار وريد ريوي به دهليز چپ و دو وريد اجوف فوقاني و تحتاني به دهليـز راسـت بـاز     .قاعده قلب مجاورت نزديك با عروق بزرگ دارد

 .مي شوند

 

  :فرات قلبيح

  :Right Atrium دهليز راست
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اين حفره خون وريدي تمام قسمتهاي بدن را دريافت مي كند، دهليز راست كنار راست و قسمتي از كنار فوقاني قلب و سطح قـدامي و  

اجـوف تحتـاني را    دهليز بطور عمودي وسعت يافته در باال وريد اجوف فوقاني و در پايين وريـد  .قسمتي از قاعده قلب را ايجاد مي كند

  .دريافت مي كند

اين دريچه يك طرفه بوده و فقط اجازه عبور خون از دهليز به بطن  .وارد بطن راست مي شود Tricuspidخون از طريق دريچه سه لتي 

 .را مي دهد و از برگشتن خون به دهليز جلوگيري مي كند

  

  :Right ventricle   بطن راست

ت كه خون را از دهليز راست دريافت مي كند و از طريق تنه شـرياني ريـوي و سـپس شـريانهاي     بطن راست يك حفره هرمي شكل اس

  .ريوي راست و چپ جهت اكسيژن گيري به ريه ها مي فرستند

قسمت داخلـي بطـن راسـت داراي دو    . قسمت ورودي بطن به علت وجود خطوط عضالني خشن بوده و قسمت خروجي صاف مي باشد

  .سوراخ مي باشد

  .بطن راست كه توسط دريچه سه لتي محدود مي شود-سوراخ دهليزي: الف

  .سوراخ شريان ريوي كه بوسيله دريچه مخصوص كه داراي سه لت نيمه هاللي است محافظت مي گردد: ب

  .ديواره عضالني بطن چپ سه برابر قوي تر از بطن راست است

  

  :Left Atrium  دهليز چپ

دهليز چپ خون غنـي  . اين دهليز كوچكتر از دهليز راست است. ه در عقب واقع شده استدهليز چپ يك حفره مكعبي مشكل است ك

 .آنرا به بطن چپ مي فرستد) ميترال(بطني چپ  -از اكسيژن را توسط چهار وريد ريوي دريافت كرده و از طريق سوراخ دهليزي

  

  :Left ventricle بطن چپ

بطن . دن پمپ مي كندب ياطريق شريان آئورت به تمام قسمته چپ دريافت كرده از اين حفره از قلب خون اكسيژن دار را كه از دهليز

  .چپ در تشكيل راس قلب شركت مي كند

چپ كه توسط دريچه ميترال اشغال شـده اسـت و ديگـري سـوراخ      يبطن -در بطن چپ دو سوراخ ديده مي شود يكي سوراخ دهليزي

 .اشغال مي شود) ه هاللياز سه حالت نيم(آئورتيك كه توسط دريچه آئورتيك 

  

  Structure of the Heart :ساختمان قلب

  : قلب ار نظر ساختماني از سه اليه تشكيل شده است


