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حشًتی: ) استَپذی ٍ سٍهبتَلَطی( –سیستن ػضالًی   

 اػوبل استخَاى:

ًگْذاسًذُ ی ثبكت ًشم. استخَاى چْبسچَة 1  

ًت ًوي هی ًٌذ.ت ًِ ثِ هبّیچِ ّب ثشای ایجبد حش. استخَاى اّشهی اس2  

. حلبظت اسگبى ّبی حیبتی خبصی هبًٌذ هلت ٍ هـض ٍ سیِ ًِ دس استخَاى ّب هحصَس ضذُ اًذ ٍ 3

 استخَاى ّب اص آى ّب هحبكظت هی ًٌذ

. ّوبتَپَئض )خَى سبصی(4  

 (Ca,P,Mg, HCO3آلی )لیپَپشٍتئیي، ًالطى، پشٍتئیي( هَاد هؼذًی ). استخَاى هٌجغ تجوغ هَاد 5

 ًٌتِ: اص ًبسّبی هْن دیگش استخَاى، رخیشُ هَاد آلی ٍ هؼذًی است

ٍهتی هی گَیین استخَاى اص یٌسشی هبتشیٌس تطٌیل ضذُ است ایي هبتشیٌس ضبهل هَاد هؼذًی 

ى ّبٍ ًالطى ًِ ایي هَاد سسَة یٌبهی ضَد ٍ هبدُ ی صهیٌِ ای ضبهل لیپَپشٍتئیي ّب، پشٍتَگل

ٌٌٌذ دس ثبكت ٍسٍدی هبتشیٌس استخَاى یب ثبكت صهیٌِ ای سا تطٌیل هی دّذ. هبتشیٌس اص هَاد هی

ثیٌشثٌبت ًِ ثبیذ سسَة ًٌٌذ دس یي ثبكت صهیٌِ ای ًِ  ,   P , Caآلی ٍ هؼذًی تطٌیل هیطَد هثل 

 .ایي ثبكت ثِ استخَاى استحٌبم هی دّذ

Type of Bones: 

 گشٍُ توسین هی ضًَذ. 4استخَاى دس ثذى ٍجَد داسد ًِ ثِ  236

1. Long: Femur _ Humerus _ Radius _ Ulna _ etc  

 تیجیب _سادیَس ٍ اٍلٌب  _ثبصٍ  _كوَس  _دساص: استخَاى ساى  1.

2. Short: Fingers & Toes (Phalanges) 

 پبضٌِ پب _. استخَاى ًَتبُ: اًگطتبى دست ٍ پب 2
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3. Flat: Scapula & Sternum 

 لگي _جوجوِ  _ًتق  _اسٌبپَال  _. استخَاى پْي: استشًَم 3

4. Irregular: Nerfebral _ Spine 

 . استخَاى ًبهٌظن: ستَى كوشات4

ضٌل هطخص ًذاسًذ ٍ ًبهٌظن ّستٌذ. هثال استخَاى ّبی هْشُ ی ًوش ثب یي هْشُ ای دس گشدى دس 

  Irregularهال ضجیِ ّن ًیستٌذ ٍ ًبهٌظن ّستٌذ ثشای ّویي ثؼضی جْبت ضجیِ ّن ّستٌذ اهب ًب

 ًبهیذُ هی ضًَذ.

ًٌتِ: استخَاى ّبی لگي یي استخَاى كلت هحسَة هی ضَد. چَى یي ًبهٌظوی ٍ یي سشی 

 ّن هحسَة هی ضَد.  Irregularصٍایبیی دس آى ٍجَد داسد جضء 

ّستٌذ ٍ ّش هسوت هوٌي است ثِ استخَاى ّب خَد اص هسوت ّبیی تطٌیل هی ضًَذ ٍ هطؼِ هطؼِ 

 .Shortثبضذ ٍ یي هطؼِ   Flatیي ضٌلی ثبضذ هثال اهٌبى داسد یي هطؼِ 

    Epiphys Proximal . ثبال )دٍ سش استخَاى(1هسوت تطٌیل ضذُ است:  3استخَاى ّبی دساص اص 

    

                Diaphysis                Distal. ثذًِ 2                                                                                

 Distal Epiphys. پبییي 3                                                                               

د ثب هسوت ثبالی استخَاى ًِ پشٍگضیوبل اپی كیض ٍ هسوت اًتْبیی دیستبل اپی كیض هلصل هی ضَ √

 استخَاى ّبی دیگش.

 دس ثیبى ضٌستگی ّب دهیوب هحل استخَاى رًش هی ضَد.

یي  Epiphysاگش ثخَاّین اجضای ایي استخَاى )استخَاى دساص( سا ثشسسی ًٌین: اص هسوت ثبال 

اص یي ؿضشٍف هلصلی تطٌیل ضذُ است. )اص ثیشٍى ثِ سوت داخل( ًِ ثشای هلصل ضذى  ستخَاىا

 ٍ ثشای ًبّص اصطٌبى است.
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 Spongy Bone                             . اسلٌجی1  ثِ طَس ًلی هب دٍ ًَع ثبكت استخَاًی داسین:          

                               Compact Bone. هتشاًن2                                                                                

تخَاى دس آى هشاس سثبكت اسلٌجی: دس هسوت اپی كیض ثبكت اسلٌجی دیذُ هی ضَد ٍ هـض هشهض ا √

 گشكتِ است.

 ثبكت هتشاًن: دس هسوت ثذًِ ی استخَاى ًِ سخت است دیذُ هی ضَد. √

 ثِ سوت ثیشٍى ثیبیین:اگش ثخَاّین اص داخل 

√ Endosteum                      هسوت داخلی استخَاى است ًِ ثب ػشٍم، ٍسیذ، ضشیبى ٍ اػصبة

 هجبٍست پیذا هی ًٌذ.

√ Periosteum                )استخَاى است ًِ صسدی استخَاى ّن ًبهیذُ  هسوت خبسجی )ثیشًٍی

 است Diaphysisهی ضَد ًِ ثیطتش دس هسوت 

q:  آیب استخَاى ّبی دساص كوط اص ثبكت هتشاًن تطٌیل ضذُ است ؟ خیش، ّش دٍ ثب ّن است اسلٌجی

استخَاى هشاس گشكتِ است. هـض  بسجی ٍ ثذًِ است ثؼذ اص الیِ صسدّن است. هتشاًن ثیطتش دس هسوت خ

 .ٍجَد داسد صسد استخَاى دس هسوت ثذًِ

هتشاًن )ًَستیٌبل( ٍ استخَاى ّبی پْي داسای  استخَاى ّبی دساص هؼوَال داسای ثبكت استخَاًی √

 ثبكت اسلٌجی )تشاثٌَالس( ّستٌذ.

ثبكت اسلٌجی سا تشاثٌَالس ّن هی ًبهٌذ ٍ حبلت ضجٌِ ای ٍ حلشُ ٍ كضبّبی خبلی ثیطتشی ثیي ثبكت 

ّب ٍجَد داسد. استخَاى ّبی دساص ثیطتش ًبس تحول ٍصى ٍ كؼبلیت ّبی كیضیٌی اكشاد ثِ ػْذُ ی آى 

ى استشًَم هثال استخَا است ٍ ثیطتشیي ثبكت آى، ثبكت هتشاًن است ٍ سلت ٍ سخت ّستٌذ          

خَاى كوَس است. ٍهتی هی گَیین هتشاًن یؼٌی ایي كضبّب ًوتش است ٍ ثِ تسختی آى ًوتش اص یي اس

 .ثبیذ ثِ ضٌل هیٌشٍسٌَپی دیذُ ضًَذ صَست هبًشٍسٌَپی دیذُ ًوی ضَد ٍ
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پشضذُ تَسط الیِ ای اص استخَاى ّبی ًَتبُ هثل استخَاى ًق دست سبختِ ضذُ اص تشاثٌَالس  √

 ًَستیٌبل

 استخَاى ّبی ًبهٌظن: هثل هْشُ ّب √

استخَاى ّبی ثلٌذ             هثل استخَاى ساى / اص یي دیبكیض اص ًَستیٌبل / دٍ سش اپی كیض اص  √

تشاثٌَالس / صلحبت اپی كیضّب اص دیبكیض / صلحبت اپی كیضی هشًض سضتِ ی طَلی استخَاى ّب دس 

ي / پَضیذُ ضذى اپی كیضّب ثَسیلِ ی ؿضشٍف ٍ ًَدًبى / ًلسیلیِ ضذى صلحبت اپی كیضی دس ثبلـی

 هلصل / ایجبد هبثلیت تحول

دس ًَدًی ایي صلحِ ثبص است ٍ ًَدى هی تَاًذ سضذ ًٌذ اهب دس ًَجَاًی ثستِ هی ضَد ٍ كشد تب  √

یي سٌی هی تَاًذ سضذ ًٌذ ٍ ثؼذ اص آى دیگش هذش ثلٌذ ًوی ضَد ٍ ثبثت هی هبًذ ٍ ایي ثِ ػلت 

 صلحبت اپی كیض است. ثستِ ضذى تذسیجی

استخَاى ّبی پْي            هثل استخَاى جٌبؽ / هشاًض هْن خَى سبصی ثذى / هسئَلیت حلبظت اص 

 اًذام ّبی حیبتی / سبختِ ضذُ اص یي الیِ تشاثٌَالس ًِ ثیي دٍ الیِ اص ًَستیٌَل هشاس داسد.

یي الیِ ی اسلٌجی ضٌل  اص .هشاًض هْن خَى سبصی ثذى ّستٌذ هثل استشًَم، هثل استخَاى لگي

تطٌیل ضذُ ًِ دٍ طشف آى ًَستیٌَل است. استخَاى ّبی ًبهٌظن ّن ثِ ایي ضٌل است ًِ ٍسط 

ًَستیٌَل است ٍلی استخَاى ّبی ثلٌذ دٍس تب دٍس هتشاًن است ٍ خَاى اسلٌجی ٍ سٍی آى استآى 

 داخل اسلٌجی است.

تن ّبٍسس( اُستئَى، ًَچیٌتشیي ػضَ تطٌیل ٍاحذ تطٌیل دٌّذُ ی استخَاى اُستئَى است )سیس

دٌّذُ است ًِ دس ٍاحذ هیٌشٍسٌَپی دیذُ هی ضَد. چٌذیي اُستئَى دس ًٌبس ّن هشاس هی گیشًذ تب 

 .ثتَاًٌذ یي ثبكت هتشاًن استخَاى سا تطٌیل دّذ. اُستئَى ّب خَد داسای اجضایی ّستٌذ

استئَى ّب خَد اص یٌسشی دٍایش هتحذ الوشًض تطٌیل هی ضَد ًِ ثِ آًْب الهِال هی گَیٌذ ًِ دس 

ٌٌذ اطشاف هجشای ّبٍسس هشاس گشكتٌذ. هجشای ّبٍسس دس هشًض است ٍ ػشٍم ٍ اػصبة اص آى ػجَس هی

 ِ است.ٍ ثبػث هچَس ضذى ثبكت الهال هی ضَد ٍ سلَل ّبی استخَاًی ًِ دس هبثیي الهال هشاس گشكت
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 سلَل ّبی استخَاًی دس كضبّبی الهال هشاس گشكتٌذ. √

 ّبیی ًِ اًجبم هی دٌّذ ًَع ثبكت ّبیطبى ثب ّن هتلبٍت است. Functionاستخَاى ّب ثٌب ثِ  √

 اجضای سیستن ّبٍسس:

 . ٍاحذ استخَاى هتشاًن، سیستن ّبٍسس )استئَى( ًبم داسد.1

 اػصبة ٍ ػشٍم است. هجشای ّبٍسس، یي حلشُ ی هشًضی است ًِ هحتَی

 . دٍایش هتحذ الوشًض استخَاًی )الهال( ًِ حلشُ ی هشًضی سا احبطِ ًشدُ اًذ.2

. الًًَب: ثِ كضبی ثیي الهال ًِ هحتَی سلَل ّبی استخَاًی ّستٌذ گلتِ هی ضَد ٍ ٍاحذ هبتشیٌس 3

یل ثِ است چَى ایي سلَل ّب هبتشیٌس استخَاًی هی سبصًذ ٍ دٍس خَد ٍ یي استئَثالست تجذ

 ل ّب الثِ الی الهال است.َاستئَسیت ضذُ دس كضبیی ثِ اسن الًًَب هستوش هی ضَد ًِ جبی ایي سل

ًبًبلیٌَل ّب: هجبسی ثبسیٌی ّستٌذ ًِ اص الهال ػجَس ًشدُ ٍ ثِ الًًَب ٍصل هی ضًَذ. اص هیبى  .4

 َد.ّویي هجبسی است ًِ هَاد ؿزایی ثَسیلِ ی سٍ ّب ثِ داخل هجبسی ّبٍسس پخص هی ض

ٍسط ّش استئَى هجبسی ّبٍسس هشاس داسد ًِ ػشٍم ٍ اػصبة دس هشًض آى ّب هستوش هی ضَد. ػشٍم 

ٍ اػصبة اص ثیشٍى استخَاى اص ًبحیِ پشیَس استخَاى اص طشین ًبًبل ّبیی ًِ ًَچي ّستٌذ ثْن 

ضَد لٌوي. ایي هجبسی هٌطؼت هی ضَد ٍ اص پشیَس ػشٍم ٍاسد هی هی پیًَذًذ تحت ػٌَاى هجشای ٍ

 ٍ ٍاسد تي تي استئَى ّب هی ضَد ٍ تب ثِ هسوت هشًض هی آیذ.

م هجبسی ٍلٌوي ثِ یٌذیگش هتصل هجبسی ّبٍسس هجبٍس ّن ثَسیلِ ی هجبسی ػشضی ثبسیي ثِ ًب

طًَذ ٍ اص هیبى ّویي هجبسی ّست ًِ هَاد ؿزایی ثَسیلِ ی سٍ ّب ثِ داخل هجبسی ّبٍسس هی

 پخص هی ضَد.
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 استخَاى اسلٌجی:

َاى اسلٌجی داسای الهالّبیی است ًِ اص ًظش سبختوبى ضجیِ ثِ الهالّبی استخَاى هتشاًن استخ

ّستٌذ ثب ایي تلبٍت ًِ كضبّبی هَجَد دس استخَاى اسلٌجی ثضسگتش ثَدُ ٍ سیستن ّبٍسس كوط دس 

 تشاثٌَالسّبی ثضسٍ دیذُ هی ضَد.

q:كشم استخَاى اسلٌجی ٍ هتشاًن : 

ضَد ٍلی دس اسلٌجی ایي ّبی ثیي استخَاًی هیٌشٍسٌَپی دیذُ هی استخَاى هتشاًن كطشدُ ٍ كضب

كضبّب ثبصتش است. ّوِ ی ػٌبصش سا داسد اهب دس هجبسی ّبٍسس ٍ استئَى ٍ ... ثب ًظن ٍجَد ًذاسد ٍ 

تشاًن آى ًوتش است، ضٌٌٌذُ تش است ٍ ػشٍم ثیطتشی ّن داسد ٍ دس صَست ضٌستگی صٍدتش اص 

ضَد چَى ػشٍم ثیطتش داسد. استخَاى اسلٌجی ثیطتش اص هـض هشهض استخَاى ّبی دیگش تشهین هی 

 استخَاى تطٌیل ضذُ است.

 سلَل ّبی استخَاى:

ثب تشضح هبتشیٌس استخَاى دس استخَاى سبصی ًوص  . استئَثالست ّب: سلَل ّبی سبصًذُ استخَاى1

 داسًذ             استئَسیت ًبثبلؾ ًِ هبتشیٌس هی سبصد.

سا اص استخَاى ثشهی داسد ٍ ًبس تجضیِ ًشدى استخَاى  Caسلَل جوغ ًٌٌذُ استخَاى           اهالح ٍ 

 خَى سا اكضایص هی دّذ. Caسا اص استخَاى هی ًٌَذ ٍ  Caسا ثش ػْذُ داسد هثال دس پبسخ ثِ پبساتَسهَى 

سا اص استخَاى  Caست خَى تشضح هی ضَد ٍ ثب تبثیش ثش استئَثال Caپبساتَسهَى دس پبسخ ثِ ًبّص 

 خَى سا ثبال هی ثشد. Caًٌذُ ٍ 

 . استئَسیت: سلَل ّبی ثبلؾ استخَاى ّستٌذ ًِ دس الًًَب ٍاحذ هبتشیٌس استخَاى هشاس داسًذ.2

. استئًَالست ّب: سلَل ّبی جزة ًٌٌذُ استخَاى. ٍاطُ ًالست ثِ هؼٌبی ضٌستي یي ًبم 3

 هشاس داسد. howship هٌبست ثشای ػولٌشد آى ّب هی ثبضذ. دس كضبی
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 خالصِ:

ًَع استخَاى داسین. سلَل ًبثبلؾ               3سلَل ّبی استخَاًی دس كضبّبی ثیي الهالّب هشاس داسًذ. 

استئَثالست             ًبس تَلیذ هبتشیٌس سا ثشػْذُ داسد ٍ ٍهتی ثِ تذسیج هبتشیٌس سا دس خَد تَلیذ 

یل هی دّذ ًِ استئَثالست سلَل ًبثبلؾ ثِ استئَسیت تجذیل ًشد یي ثبكتی سا دس اطشاف خَد تطٌ

 هی ضَد.

 ي استئَثالست ثبلؾ است            ًبس تَلیذ هبتشیٌس سا ثشػْذُ داسدی استئَسیت پس

اصطالحب ثِ  الثِ الی الهالّب هشاس هی گیشًذ كضبّبیی ًِ استئَسیت ّب دٍس خَد هبتشیٌس سبختٌذ ٍ

 .ستئَسیت هشاس هی گیشد هٌبًص سا الًًَب هی گَیٌذآى ّب الًًَب هی گَیٌذ. كضبیی ًِ ا

 Pro. استخَاى ّب تشًیجی اص سلَل ّب + هبتشیٌس + 4


