
 آناتومی عضالت و حرکت شناسی 

 

سهیال نجفی : مدرس   



 عضله کف دستی طویل
Palmaris Longus   

  داخلی قرقره فوق : ثابت سر
   بازو استخوان

 کف های استخوان : متحرک سر
 دست

   دست مچ فلکسور : عمل



 



 فلکسور زند اعالیی
Flexor carpi radialis 

   . دارد قرار ساعد قدامی ناحیه در

  استخوان داخلی قرقره فوق : ثابت سر

  بازو

 کف دوم استخوان پایه : متحرک سر

   کف سوم استخوان پایه لبه و دست

  مچ ابداکشن ، دست مچ فلکشن :عمل

   دست



 زند اسفلی قدامی 
Flexor carpi ulnaris 

  یکی ، است سر دو دارای : ثابت سر

  دیگری و بازو داخلی قرقره فوق به

  زند استخوان باالی سوم دو به

   است متصل آرنجی زائده و زیرین

 استخوان پنجمین : متحرک سر

 . دستی کف

    مچ فلکسور : عمل



 تا کننده سطحی انگشتان دست 
Flexor Digitorum superficialis 

   . دست ساعد ناحیه در مچ کننده تا بزرگترین

  زیرین زند ، بازو استخوان قسمت سه به : ثابت سر

   . میشود متصل زبرین زند و

   استخوان های کناره به تاندون 4 با : متحرک سر

 . میشود متصل دست انگشت چهار دوم بند

   دست مچ و دوم بند فلکشن : عمل



 زند اعالیی خلفی دراز 
Extensor carpi radialis longus 

  خارجی لقمه فوق : ثابت سر

   بازو استخوان

  استخوان پایه پشت : متحرک سر

  دست کف دوم

   اکستنشن : عمل



 زند اعالیی خلفی کوتاه 
Extensor Carpi Radialis Brevis 

  خارجی لقمه فوق : ثابت سر

   بازو استخوان

 استخوان پایه پشت : متحرک سر

  . دست کف سوم

  دست مچ اکستنسور : عمل



 بازکننده انگشتان دست 
Extensor digitorum 

فوق لقمه خارجی استخوان  : سر ثابت 
 بازو  

با چهار تاندون به پایه  : سر متحرک 
بند های دوم سوم چهار انگشت دست 

 . متصل است 
 بند مفصل از انگشتان بازکننده : عمل

   دست کف استخوان و انگشتان



 بازکننده دراز شست دست 
Extensor pollicis longus 

  سوم یک و میانی قسمت بین : ثابت سر
 . زیرین زند استخوان خلفی سطح

 شست استخوان دوم بند پایه : متحرک سر
 . دست پشت در دست
 بند استخوان بین مفصل اکستنسور : عمل
  بند مفصل بازکننده ، دست شست دوم و اول
   دست کف استخوان و اول

  و اداکشن ، شست رپوزیشن حرکت انجام
  و مچ و دست کف استخوان مفصل اکستنشن
   دست مچ اکستنشن به کمک همچنین



 



 بازکننده کوتاه شست
 Extensor pollicis Brevis 

  استخوان باالیی سطح سوم دو : ثابت سر

   زبرین زند

   شست اول بند پایه : متحرک سر

  انگشت بند مفصل اکستنشن : عمل

  اکستنشن ، دست کف استخوان و شست

 . دست مچ و کف استخوان مفصل



 دور کننده دراز شست 

Abductor Pollicis longus 

  استخوان وسط تقریبا : ثابت سر

   زیرین زند

 پایه بیرونی سطح : متحرک سر

   دستی کف استخوان اولین

  مفصل از شست ابداکشن : عمل

  دست کف استخوان


