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خانم سهیال نجفی : مدرس   



  استخوان های محوری 
استخوان های ضمیمه ای 



 استخوان بندی انسان 

 محوری   

 عدد استخوان جمجمه  8عدد               22شامل : سر و صورت 

 عدد صورت  14                                                   

 
  عدد مهره میباشد  33قطعه استخوان یا  26شامل : ستون فقرات 
 

 
 جفت دنده  12: قفسه سینه 



 استخوان بندی انسان 

  ضمیمه ای  : 
 قطعه استخوان  30هر یک از اندام ها ( : دست ها ) اندام فوقانی. 
 
 قطعه استخوان  30هر یک از اندام ها ( : پاها ) اندام تحتانی  . 
 



  محوری 
 عدد  22استخوان های سر و صورت 

 عدد 8( : جمجمه ) سر 1)

 یک قطعه: استخوان پیشانی  -1

 

 

 

frontal bone              
   

 



 یک قطعه: استخوان پس سری  -2

 
 
 
 

 occipital bone  



 یک قطعه: استخوان پروانه ای  -3

 

 

 

 

  sphenoid bone 



 یک قطعه: استخوان پرویزنی  -4
 
 
 
 
 
 

 ethmoid bone 



 دو قطعه: استخوان آهیانه  -5

 

 

 

 

 

 

 

parietal bone  



 قطعه 2: استخوان گیجگاهی  -6
 
 
 
 
 
 
 
 

                          temporal bone               
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 محوری
 عدد 14: صورت ( 2
 دو قطعه:  استخوان فک فوقانی -1
 
 
 
 
 
 
 

                              

                                   maxilla bone   
  



 دو قطعه: استخوان اشکی -2

 

 

 

 

 

 

 

lacrimal bone                           



 قطعه 2: استخوان کامی  -3

 

 

 

 

 

 

 

Palatine bone                             



 دو قطعه: استخوان شاخک تحتانی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Inferior nasal conchae   



 قطعه 2: استخوان گونه ای 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    zygomatic bone 



 قطعه 2: استخوان بینی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          nasal bone   



 قطعه 1: تیغه میانی بینی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  bone      vomer    



 vertebral columnستون فقرات                    
  یا مهره عدد 33 شامل که است آمده بوجود ها مهره از فقرات ستون

 . است استخوان قطعه 26
 

 قطعه   7: مهره گردنی  7 -       
 قطعه   12: مهره پشتی  12 -        
 قطعه    5: مهره کمری  5 -        

 قطعه  1: مهر ه ی خاجی  5 -       
 قطعه    1: مهره دنبالچه  4 -        

   



 اجزا تشکیل دهنده یک مهره 

   تنه مهره 
  زائده ی شوکی 
    زائد عرضی 
   رویه مفصلی دنده ها 

  زوائد مفصلی فوقانی و تحتانی 



 

 
 دیسک بین مهره ای

 
 تنه مهره      

                                                                                                            
 زائده ی خاری                                                                                                   
 
 
 
 
 
 

 زوائد عرضی                                                           



 مشخصات مهر های گردنی
  عدد میباشد  7تعداد آنها 
 دارای تنه کوچک 
 دارای حرکت زیاد 
 سوراخ بزرگ و مثلثی 
 زواعد عرضی کوتاه 
  عامل شناسایی آنها وجود سوراخ های

 روی زوائد عرضی
 دارای زائده ی خاری کوتاه و دو شاخه 

  

Cervical spine 
C1-C7   



The cervical spine is the most superior portion of the 
vertebral column, lying between the cranium and the 
thoracic vertebrae. It consists of seven distinct 
vertebrae, two of which are given unique names: The 
first cervical vertebrae (C1) is known as the atlas. The 
second cervical vertebrae (C2) is known as the axis. 



 حرکت گردن توسط مهره اطلس 

 



 مشخصات مهره های سینه ای
 میباشد قطعه 12 آنها تعداد . 

تا اول مهره از عرضی زوائد طول 
 . میشود کم بتدریج مهره دوازدهمین

8-5 مهره در خاری های زائده طول 
   . است بلندتر

کشیده و بزرگ شوکی زوائد   
گرد و کوچکتر ای مهره سوراخ دارای  
پایین به باال از پشتی های مهره تنه 

   .میشود بزرگتر مرتبا

thoracic spine              T1-T12 



 مشخصات مهره های کمری
 عدد میباشد  5تعداد انها 
 دارای تنه نسبتا بزرگ 
 سوراخ سه گوش 
  زوائد عرضی باریک و بلند 



 مشخصات قفسه سینه
 قفسه سینه یک داربست استخوانی مخروطی شکل است   . 
 از دنده ها ، جناغ سینه ، غضروف های دنده ای و مهره های پشتی بوجود آمده است  . 
   دارای یازده جفت فضای بین دنده ای میباشد 
 هر فضای بین دنده ای در قسمت فوقانی عریض تر از قسمت تحتانی است. 
 در قسمت قدامی و تحتانی دارای تحدب میباشد . 
 دارای دو دهانه فوقانی و تحتانی میباشد که دهانه فوقانی: 
 

 . لوبیایی شکل است  -          
 . سانتی متر میباشد  5سانتی متر و قطر  10حفره ای به عرض  -           
 توسط جفت دنده اول ، لبه فوقانی جناغ سینه و اولین مهره پشتی بوجود -           
 .می آید            
 

و دوازدهمین مهره پشتی در  7 -10و غضروف دنده ای  11و  12و دهانه تحتانی توسط دنده ها ی 
 . قسمت خلفی بوجود می آید 

 
 
  
            

 
 



 

 (توراسیک ) مفصل شدن دنده های قفسه سینه به مهره های سینه ای 



 تعداد دنده ها و تقسیم بندی آنها 

 .جفت میباشد 12تعداد آنها 
 دنده های حقیقی
 دنده های کاذب 
 دنده های آزاد    

 



  به ای دنده غضروف توسط مستقیما که هایی دنده : حقیقی های دنده

  . میباشد اول دنده جفت 7 شامل که میشوند متصل جناغ

 توسط و مستقیم غیر صورت به که هایی دنده  : کاذب های دنده

 دنده جفت شامل که میشوند متصل جناغ به باالیی ای دنده غضروف

   . میباشد 10 ، 9 ، 8 های

  آزاد آنها ای دنده های غضروف که هایی دنده :  شناور یا آزاد های دنده

     . میباشد 12 ،11 های دنده جفت شامل میباشد اتصال بدون و

 



 بخش های استخوان جناغ سینه 

 دسته جناغ 
 تنه جناغ 

 زائده خنجری  



 کمربند شانه ای 



  مفاصل

 





 استخوان های کمربند شانه ای 

 و دراز استخوانی S آخرمی و جناغی انتهای دو دارای که است شکل 
آخرمی رویه و جناغی رویه های نام به مفصلی سطح دو دارای  

  . میباشد
 بطرف آن تحدب و داخل در انحنا یک که انحنا دو دارای ترقوه  

 آن تحدب و خارج در دیگری و جلوست

         . است عقب بطرف  

  clavicle ترقوه 



scapula کتف 

 . استخوانی پهن ، سه گوش و نازک است که روی سطح خلفی قفسه سینه قرار دارد 

 . را می پوشاند  8 -1بین دنده 

 .به تعداد دو قطعه در بدن وجود دارد 

 . دارای دو سطح قدامی و خلفی میباشد 

 .  سطح قدامی آن تعقر دارد و به حفره تحت کتفی موسوم است 

 . سطح خلفی آن توسط خار کتف به دو قسمت حفره فوق خاری و حفره تحت خاری تقسیم میشود 

 . خارجی است  –تحتانی  –فوقانی : دارای سه زاویه 

 خارجی داخلی است  –دارای سه لبه فوقانی 

   .  در زاویه خارجی استخوان کتف حفره کم عمق دوری قرار دارد 





 زوایای کتف 



استخوان بازو     humerus 

   سر 
 (  جانبی) برآمدگی بزرگ 

 (قدامی) برآمدگی کوچک 
 ناودان دو سری 

 

 



 استخوان های ساعد 

    (  اعال ) زند زبرین 
   (  اسفل ) زند زیرین 



 استخوان بندی مچ دست 



 .میگیرند قرار ردیف دو در که هستند قطعه 8 دست مچ های استخوان
   نخودی ، هرمی ، هاللی ، ناوی : پروگزیمال ردیف

    چنگکی ، بزرگ ، ذوزنقه شبه ، ذوزنقه : دیستال ردیف



 استخوان های کف دست 



 استخوان های انگشتان دست 

قطعه میباشد که هر   14تعداد استخوان های انگشتان دست در هر دست 

 .بند دارد بجز شست که دو بند دارد  3انگشت 



 کمربند لگنی 

از دو استخوان بی نام که در قسمت قدامی باهم مفصل شده و ارتفاق عانه 

را بوجود می آورند و همچنین استخوان خاجی در قسمت خلفی تشکیل  

 . شده است 

 .  استخوان دنبالچه به طور غیر مستقیم در ساختمان لگن شرکت دارد 



 



 استخوان بی نام 

  در و فشرده میانی قسمت در که است شکل بی و بزرگ استخوانی•
  . است حجیم پایین و باال قسمت

 . است سدادی سوراخ دارای جلو و پایین در•
  ران استخوان با که داشته قرار ای حقه حفره آن خارجی سطح در•

   .میشود مفصل
 شرمگاهی و نشیمنگاهی ، خاصره قسمت سه از نام بی استخوان هر•

   .آید می بوجود

  و خلفی – تحتانی قسمت در نشیمنگاهی ، فوقانی قسمت در خاصره•
   .دارد قرار قدامی تحتانی قسمت در شرمگاهی



 

  خاصره

 نشیمنگاهی

 شرمگاهی 



(پاها ) استخوان های اندام تحتانی   

    استخوان ران 

 نازک نی   –شامل درشت نی : استخوان های ساق پا 

   عدد در هر پا  7: استخوان های مچ پا 

 عدد در هر پا   5: استخوان های کف پا 

 عدد در هر پا   14: استخوان های انگشتان 

 



 femur استخوان ران 

   . است بدن استخوان قویترین و ترین دراز  
   . میباشد انتها دو و تنه یک داراری  

  کوچک و بزرگ برجستگی گردن و سر شامل آن فوقانی انتهای
   .میباشد

 درشت با و دارد قرار خارجی و داخلی لقمه دو آن تحتانی انتهای در
  . میشوند مفصل نی

 برآمده خطی و زبر آن خلفی سطح و است صاف آن تنه قدامی سطح
  . داراست را خشن خط نام به





   Patellaاستخوان کشکک 

 .  بدن میباشد ( سزاموئید ) بزرگترین استخوان کنجدی 

و سطح قدامی آن زبر و خشن دارای دو سطح قدامی و خلفی است ، 

 . دارای تحدب میباشد 

 .  و روی ران قرار میگیرد سطح خلفی آن صاف 

 .  موسوم است راس کشکک قسمت تحتانی آن که نوک تیز بوده به 



 



 استخوان های ساق پا 

 :( Tibia) ( تیبیا ) درشت نی 
 .استخوان داخلی ساق پا میباشد

 . بعد از ران طویل ترین استخوان بدن است
 .  دارای یک تنه و دو انتها میباشد 

لبه قدامی در زیر پوست قابل لمس میباشد و به ستیغ درشت نی  
 .  موسوم میباشد 

 .انتهای پروگزیمال آن از دو کندیل داخلی و خارجی تشکیل شده است

 .  انتهای تحتانی آن یک زائده دارد که همان قوزک داخلی پا میباشد 



 



 Fibula استخوان نازک نی 

 . میباشد پا ساق خارجی استخوان

   . میباشد انتها دو و تنه یک دارای

  در و است خارجی قوزک همان که دارد زائده یک آن تحتانی انتهای

   . است لمس قابل پوست زیر

 . میشود مفصل تحتانی انتهای در قاپ استخوان با



 



 استخوان های مچ پا 

 . قطعه میباشد  7تعداد استخوان های مچ پا  

 قاپ و پاشنه : ردیف پروگزیما آن عبارتند از 

 .  ناوی تاسی و سه قطعه میخی : ردیف دیستال آن عبارتند از 



 



 استخوان قاپ یا تالوس 

 



 آناتومی مچ پا 



 

 

 

Good luck  


