
 آناتومی عضالت و حرکت شناسی

 

سهیال نجفی : مدرس   



 عضالت عمل کننده بر ستون فقرات 



 عضالت جلو ستون مهره ها 
prevertebral muscle  

 . عضله هستند که عمقی میباشد  4شامل 

 Rectus Capitis Latralisعضله راست راسی خارجی 

  Rectus Capitis Anteriorعضله راست راسی قدامی 

  Longus Capitisعضله طویل راسی 

 Longus coliعضله طویل گردنی 

 سطح قدامی تمام مهره های گردنی و سه مهره پشتی : سر ثابت 

 سطح قدامی استخوان پس سری و مهره های گردنی : سر متحرک 

 . فلکشن و فلکشن جانبی : عمل 



 



 Scalens عضالت نردبانی 

 میانی ، قدامی دسته سه به عضالت این

  قرینه طور به و میشوند تقسیم خلفی و

   . دارند قرار گردن طرف دو در

 و میانی نردبانی ) اول دنده محل از

 زائده به ( خلفی نردبانی ) دوم و ( قدامی

  متصل گردنی های مهره عرضی های

   . میشوند



 



 نردبانی قدامی به زائده عرضی سومین تا ششمین مهره گردنی  
 نرده بانی میانی به زائده عرضی چهارمین تا ششمین مهره گردنی

 نرده بانی خلفی به زائده ی عرضی چهارمین تا ششمین مهره گردنی  
 .متصل میباشد 



 عضله چناغی چنبری پستانی 
Sternocleidomastoid 

  جناغ استخوان روی بر سر دو با : ثابت سر

   . میابد اتصال ترقوه و

  استخوان پستانی زائده : متحرک سر

  . گیجگاهی

 گردن فلکشن ، طرف دو هر انقباض : عمل

 فلکشن موجب آن طرف یک انقباض

  سمت یک به سر چرخش و مهره جانبی

    . میشود



 



 Splenius muscles عضالت مهره ای 

   : از عبارتند عضالت این

راسی های مهره Splenius Capitis 

گردنی های مهره Splenius Cervisis 

  گردنی مهره هفتمین شوکی زائده : ثابت سر

  . پشتی اول مهره شش و

 استخوان پستانی زائده : متحرک سر

 اول های مهره عرضی های زائده و گیجگاهی

  گردنی سوم تا



عضالت دو طررف اکستنسرور و   : عمل 

هایپر اکستنشن مهرره اول گردنری برا    

اسررتخوان پررس سررری و تمررام مهررره  

 گردنی  

انقباض یک طررف آن باعرف فلکشرن    

 جانبی و چرخش سر به طرفین میشود  



 عضالت راست کننده ستون مهره ها 
Erector spinae 

  تقسیم بخش سه به و دارند قرار پشت ناحیه در که هستند عضالتی

 . میشوند

ای خاصره Iliocostalis 

طویل Longissimus 

شوکی Spinalis   



 



  ، کمری ، پشتی ، گردنی ناحیه در ها مهره ستون خلفی بخش : ثابت سر

  . پایینی دنده نه و خاجی خلفی سطح ، ای خاصره تاج

  های مهره خلفی بخش ، گیجگاهی استخوان پستانی زائده : متحرک سر

   . سینه قفسه دنده دوازده و کمری ، پشتی ، گردنی

  ( اکستنشن هایپر ، اکستنشن ) باعف آن طرف دو در انقباض : عمل

   . میشود ها مهره ستون کلی طور به و سری پس استخوان و اطلس مفصل



  عضله مربع کمری 
Quadratus lumborum 

 در ها مهره ستون طرفین در عضله این

   دارد قرار کمر ناحیه

  خاصره استخوان خاصره تاج : ثابت سر

  زائده و دنده دوازدهمین : متحرک سر

 کمری مهره چهار عرضی های

 کمری های مهره ثبات باعف : عمل

 سبب طرف یک در آن انقباض و میشود

   . میشود  ها مهره ستون جانبی فلکشن



 عضالت ناحیه شکم 
Abdominalis 

 راست شکمی•
 مایل بزرگ  •
 مایل کوچک  •

 عرضی شکم •



 عضله راست شکمی
Rectus abdominal  

 لبه فوقانی عانه : سر ثابت 

غضروف دنده ای پنجم ،  : سر متحرک 

 .  ششم و هفتم دنده ها 

انقباض دو طرف آن باعف فلکشن  : عمل 

 ستون مهره ها 

انقباض یک طرفه آن فلکشن جانبی ستون  

 .  مهره ها 



 



 
( خارجی ) مایل بزرگ   

External Ablique 

در جلو و کنار شکم و در دو طرف  
 . عضله راست شکمی قرار دارد 

 سطح قدامی تاج خاصره : سر ثابت 
 هشت دنده پایینی  : سر متحرک 

انقباض دو طرف فلکشن : عمل 
 ستون فقرات  

انقباض یک طرف آن باعف فلکشن 
 . جانبی ستون مهره ها میشود 



(داخلی ) مایل کوچک   
Internal oblique 

 خاصره تاج قدامی بخش : ثابت سر

 دنده چهار غضروف : متحرک سر

 دو بین تاندون و سینه قفسه پایینی

   .بزرگ راست عضله

 باعف آن طرف دو انقباض : عمل

 باعف آن طرف یک انقباض و فلکشن

     . جانبی فلکشن



 عضله عرضی شکم 

Transversus abdominis 

  و خاصره تاج داخلی لبه : ثابت سر

  پایینی دنده شش های غضروف سطح

   سینه قفسه

   شکم جلوی وتری نوار : متحرک سر

 و داخل به شکم دیواره کشش : عمل

 تنفسی بازدم به کمک


