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  آناتومي انساني

  آناتومي علمي است كه بدن انسان وروابط بين اندامهاي مختلف را بررسي مي كند .

  به معني شكافتن يا تشريح كردن تشكيل شده است . Tommie به معني كالبد و جسم و Anaآناتومي از دو واژه :  واژه آناتومي

  ومي موضعي گويند.تشريح يك قسمت از بدن را آنات آناتومي موضعي چيست ؟

شروع علم آناتومي به زمان يونان باستان بر ميگردد واولين كتابي كه در اين باره نوشته شد توسط هراكليوس :  تاريخچه آناتومي
 بود كه داراي اشتباهات زيادي بود .

  ف بدن را تشخيص داد.در رم باستان جالنيوس : اولين كسي بود كه استخوان ها و مفاصل را طبقه بندي كرد وقسمتهاي مختل

 تاريخچه آناتومي در ايران

ابن سينا در كتاب قانون در طب مطالب ارزشمندي در ارتباط با آناتومي انساني آورده است كه تا قرن هفدهم ميالدي منبع دانش 
  كليه پزشكان در شرق وغرب بود.

دو طرف آويخته وكف دستها به طرف جلو  در وضعيت تشريحي سر به طرف روبه رو ، دستها ازوضعيت تشريحي چيست ؟ 
  .صاف وبدون خميدگي است )اني (پاهاقرار دارد واندام تحت

براي مطالعه آناتومي بايد سطوحي فرضي را در نظر بگيريم كه بدن انسان يا يك قسمت از بدن :  سطوح تشريحي بدن انسان
 را به دو نيمه تقسيم كند اين سطوح فرضي عبارتند از :

  sagital planيا ساجيتال              سطح سهمي 

  frontal planسطح عرضي يا فرونتال              

   horizontal planسطح افقي يا هورزينتال         

 سطحي است فرضي كه بدن را به دو نيمه چپ وراست تقسيم مي كند. سطح سهمي:

 تقسيم مي كند. ( پشتي )  وخلفيلويي ) (جسطحي است فرضي كه بدن را به دو نيمه قدامي  سطح عرضي :

  تقسيم مي كند.(پايين )  وتحتاني (بااليي ) سطحي است فرضي كه بدن را به دو نيمه فوقاني  سطح افقي :
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 حفرات بدن انسان

وع محتويات با هم در بدن انسان حفراتي وجود دارند كه اعضاي مختلف بدن را در خود جاي داده اند اين حفرات از نظر شكل واندازه ون 
   متفاوتند .

  مهمترين حفرات بدن عبارتند از:

  حفره شكمي ، لگنيـ  4            حفره سينه ايـ  3           حفره مهره ايـ  2         حفره جمجمه ايـ  1

 سلول ـ بافت ـ عضو يا اندام ـ دستگاه ـ بدن انسان  ساختار بدن انسان بطور شماتيك شامل :

  اسكلت داربست بدن است تمام قسمتهاي بدن روي اسكلت قرارگرفته اند :  اسكلت              
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 براي شناخت اسكلت بدن انسان بايد استخوانها را مورد مطالعه قرار داد.

  قطعه استخوان تشكيل شده است . 206بدن انسان از 

 ساختمان استخوان 

 تشكيل شده است .هر استخوان در فرد بالغ از دو نوع بافت استخواني 

 بافت استخواني متراكم : در تنه استخوان هاي دراز واطراف استخوان اسفنجي قراردارد.

  بافت استخواني اسفنجي : در قسمت مياني استخوانهاي پهن ودوسر استخوان هاي دراز مشاهده مي شوند .

 پريوست چيست؟

 ريوست نام دارد .روي تمام استخوان ها را يك پرده نازك ليفي مي پوشاند كه پ

   پريوست عروق خوني فراوان دارد واستخوان ها از اينطريق تغذيه مي شوند 

 انواع استخوان :

 استخوانها از نظر شكل ظاهري شامل : 

 استخوان هاي پهنـ  3                       استخوان هاي كوتاهـ  2                      استخوان هاي بلندـ  1

  استخوان هاي درزي مي باشند.ـ  6                   استخوان هاي كنجديـ  5                  ي نا منظماستخوان هاـ  4

 عروق خوني واعصاب استخوان ها

كليه قسمتهاي موجود در يك استخوان دراز توسط دستگاه گردش خون و از طريق سوراخ تغذيه كه در تنه استخوان دراز قرار 
  تغذيه اي مستقيما وارد بافت اسفنجي استخوان مي شوند .ي ر ساير استخوان ها شريانهادارد تغذيه مي شوند د

 استخوان بندي بدن انسان 

 استخوان بندي بدن انسان شامل دو قسمت اصلي است :

 استخوان بندي محوري كه شامل استخوانهاي سر وصورت ،ستون فقرات وقفسه سينه است ـ  1             

 استخوان بندي ضميمه اي كه شامل استخوان بندي اندام هاي فوقاني وتحتاني است ـ  2             

 استخوان بندي ضميمه اي : 

 توسط كمربند شانه اي وكمربند لگني به استخوان بندي محوري متصل مي شوند 
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 استخوانهاي جمجمه 

  درز ناميده مي شوندقطعه استخوان تشكيل شده است كه مفاصل بين آنها ثابت است و  8جمجمه از 

 استخوان هاي صورت

قطعه فرد مي باشند ويك استخوان  2قطعه از اين استخوان ها زوج و 6قطعه استخواني تشكيل شده است كه  14صورت از 
  متحرك در صورت وجود دارد كه استخوان فك تحتاني است .

 مشخصات مهره ها

 : سه قسمت تشكيل شده است ستون فقرات از مهره ها تشكيل شده اند و هر مهره از

 قوس خلفي   ـ سوراخ مهره   ـ  تنه 

   سوراخ مهره ها روي هم قرار مي گيرند و كانال نخاعي را بوجود مي آورند .

 ستون مهره ها

ستون مهره ها در انسان داراي چند انحنا است كه مهمترين آنها انحناي گردني ، انحناي پشتي ، انحناي كمري وانحناي لگني 
  ت .اس

  
 قفسه سينه 

  قفسه از اتصال دنده ها و جناغ در جلو و دنده ها و ستون مهره ها در پشت تشكيل شده است .

 استخوان جناغ سينه

   در قسمت قدامي قفسه سينه قراردارد واز سه قسمت تشكيل شده است كه شامل دسته جناغ، تنه جناغ وزايده خنجري است.
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 ه استخوانهايي است؟كمربند شانه اي شامل چ

  كمربند شانه اي شامل استخوانهاي ترقوه در جلو واستخوانهاي كتف در پشت مي باشد.

 استخوان كتف

استخوان كتف استخواني پهن سه گوش ونازك است كه در قسمت خلفي قفسه سينه قرارگرفته وفضاي اولين تا هشتمين دنده 
  را مي پوشاند .

 استخوان بازو

( پروكسيمال ) با استخوان كتف ودر قسمت ايستال با proximalز نوع استخوان هاي بلند است ودر قسمت استخوان بازو ا
  استخوانهاي زند زبرين وزند زيرين مفصل مي شود .

 استخوان بازو يك تنه ودو انتها دارد كه مشخصات كامل آن را در شكل مشاهده مي كنيد 
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 استخوان هاي ساعد

وان زند زبرين وزند زيرين مي باشد كه در قسمت فوقاني به همراه استخوان بازو مفصل آرنج را مي سازند و ساعد داراي دو استخ
   در قسمت تحتاني با استخوان هاي مچ مفصل مي شوند .

 استخوانهاي انگشتان مي باشد.  ـ  ستخوانهاي كف دست ا ـ   استخوان هاي مچ دست استخوان بندي دست شامل :

  
 :هاي مچ دست عبارتند از استخوان

 ناوي، هاللي، هرمي، نخودي،ذوزنقه، شبه ذوزنقه، بزرگ و چنگكي .

 استخوانهاي كف دست همان استخوانهاي دراز ناحيه كف دست هستند .:  استخوانهاي كف دست 

 كمربند لگني 

ل دو استخوان بي نام در جلو اندام تحتاني توسط كمربند لگني به استخوان بندي محوري متصل مي شوند كمربند لگني شام
  واستخوان خاجي در عقب مي باشد كه مجموعا لگن خاصره را تشكيل مي دهند.

 ساختمان استخوان هاي بي نام

  اند. استخوانهاي بي نام از سه قسمت خاصره اي ، نشيمنگاهي وشرمگاهي تشكيل شده

 لگن 

باشد .استخوان دنبالچه نيز به طور غير مستقيم در ساختمان  قسمتي از اسكلت است كه شامل استخوانهاي بي نام وخاجي مي 
   لگن شركت مي كند .

  

elmi-karbordi
Highlight

elmi-karbordi
Highlight

elmi-karbordi
Highlight

elmi-karbordi
Highlight



 

8 

 تفاوت هاي لگن در جنس مذكر ومونث

 لگن بهترين قسمت براي تميز دادن اسكلت در دو جنس است وبه طور خالصه : 

 لگن زنان كوتاه تر وپهن تر از مردان استـ  1 

 مدخل لگن در زنان گشاد تر است ـ  2 

 سوراخ سدادي در مردان بيضي شكل ودر زنان مثلثي شكل است ـ  3 

 استخوان خاجي در زنان پهن تر از مردان است ـ  4       

 استخوان ران 

استخوان ران درازترين وقوي ترين استخوان بدن است در انتهاي فوقاني داراي يك قسمت محدب وگوي مانند است به نام سر و در 
يك قراردارد به نام گردن در انتهاي تحتاني دو قسمت برجسته ومجزا از يكديگر وجود دارند به نام لقمه زير سر يك قسمت بار

  (گنديل ).

  
 كشكك   بزرگترين استخوان كنجدي بدن چه نام دارد ؟

 استخوان هاي ساق پا

  ساق پا داراي استخوان هايي بنام هاي نازك ني و درشت ني مي باشد.
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 استخوان درشت ني 

 بعد از استخوان ران بلندترين استخوان بدن است كه در زير پوست قابل لمس است. 

  استخوان ران مفصل مي شود ودر انتهاي تحتاني قوزك داخلي را تشكيل مي دهد .  ني در قسمت فوقاني با انتهاي استخوان درشت      

وتاسي وسه ف قراردارند وشامل قاپ وپاشنه وناوي قطعه استخوان است كه در دو ردي 7مچ پا داراي :  استخوان هاي مچ پا 

  استخوان ميخي مي باشد 

محل ارتباط واتصال دو يا چند استخوان را مفصل مي گويند . وجود همبستگي واتصال استخوانهاي مختلف بدن :  مفصل 
  انسان يكي از عوامل مهم حركت آدمي است .

 بندي مفاصل  طبقه

 ها طبقه بندي مي كنند :مفاصل را با توجه به ساختمان آن

 سيندويال ـ مفاصل  3                             مفاصل غضروفيـ  2               مفاصل ليفي ـ 1 

 انواع مفاصل سينوويال

 نوع تقسيم مي شوند . 7شكل سطوح استخوان هاي شركت كننده در مفصل به  به مفاصل سينوويال را با توجه

مفاصل  ـ  6مفاصل كنديليـ 5 مفاصل زيني  ـ 4مفاصل استوانه ايـ  3ل لواليي يا قرقره اي مفاصـ  2  مفاصل مسطحـ 1
 ـ مفاصل لقمه اي  7 كروي يا گوي وحفره
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عضالت بدن انسان از عناصر انقباضي تشكيل شده اند كه به وسيله پديده انقباض كليه حركات ارادي :  عضالت بدن انسان
   ي شوند .وغيرارادي را در انسان باعث م

 انواع عضالت بدن انسان 

 تشكيل شده است  عضالت صاف ، عضالت مخطط يا ( اسكلتي )وعضله قلب بدن انسان از سه دسته عضله به نامهاي

 تار عضالني واحد ساختماني عضالت اسكلتي است . 

تا 10شده است هر تار عضالني يك عضله از تعدادي دسته تارهاي عضالني بوجود آمده است كه توسط اپي ميوزيوم پوشيده 
  ميكرون قطر وگاهي تا چند سانتيمتر طول دارد . 100

سيتوپالسم تار عضالني را ساركوپالسم وغشاي آنرا ساركولما مي گويند ،درون ساركوپالسم :  ساختمان تار عضالني
  ميوفيبريل قراردارند.

رند كه ساركومرها را مي سازند هر ساركومر از دو رشته درون ميوفيبريل ها ميوفيالمنت ها قراردا:  ساختار ميوفيبريل ها
  پروتيني بنام اكتين و ميوزين تشكيل شده است كه اين پروتين ها با روند پيچيده اي موجبات انقباض عضله را فراهم مي سازند .

 چگونگي نامگذاري عضالت بدن 

 از كننده وخم كننده انگشتان نام گذاري با توجه به اعمالي كه انجام مي دهند مانند عضالت ب ـ 

 نام گذاري با توجه به جهت تارهاي عضالني مانند عضالت مايل وعرضي شكمـ 

 نام گذاري با توجه به محل چسبندگي به استخوان مانند عضالت درشت ني    وزند اعاليي ـ

 نام گذاري برحسب تعداد محل هاي چسبندگي به استخوان مانند عضالت دوسر وسه سر  ـ 

 نام گذاري با توجه به شكل خاص عضله مانند عضله متوازي االضالع  ـ

  نام گذاري با توجه به موقعيت شان در بدن مانند عضالت سينه اي وعضالت شكم ـ 

 عضالت ناحيه گردن در سه گروه طبقه بندي مي شوند: :  طبقه بندي عضالت ناحيه گردن 

 زير پوست قراردارند عضالت سطحي گردن كه بال فاصله درـ  1         

 اني گردن  كه به استخوان المي مربوط هستندعضالت ميـ 2               

  ديگر قراردارندعضالت عمقي گردن كه درزير دو طبقه ـ  3         
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 عضالت تنه    

 به دو دسته قدامي وخلفي تقسيم مي شوند.     

 : عضالت قدامي تنه به دو دسته تقسيم مي شوند

سينه اي بزرگ ، سينه اي كوچك ، تحت ترقوه اي ، دندانه اي بزرگ وعضالت بين دنده اي  : ت ناحيه سينه شاملعضالـ  1
 است 

 عضالت ناحيه شكم شامل : مورب خارجي ، مورب داخلي ، عرضي شكم ، راست شكم ومربع كمري است. ـ  2

   
 عضالت خلفي تنه 

پشتي بزرگ ، گوشه اي ، متوازي االضالع ، گوشه اي دندانه اي خلفي فوقاني اي ،  عضالت خلفي تنه : شامل عضالت ذوزنقه
  ،دندانه اي خلفي تحتاني ،پشتي دراز ومربع كمري است .

 عضالت مفصل شانه 

 عضالت مفصل شانه به دوگروه قدامي وخلفي تقسيم مي شوند :

 است. عضالت ناحيه قدامي شانه :شامل عضالت تحت كتفي وغرابي ـ بازويي ـ  1

  عضالت ناحيه خلفي شانه : شامل عضله دلتوييد ، عضله تحت خاري وعضله گرد كوچك وگرد بزرگ است.ـ  2
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 عضالت اندام فوقاني

  شامل عضالت ناحيه بازو ،عضالت ناحيه ساعد وعضالت دست است .

 عضالت بازو 

 عضالت بازو به دو گروه تقسيم مي شوند :

 ويي وبازويي قدامي است وموجب خم شدن ساعد روي بازو مي شوند. گروه اول : شامل عضله دو سر باز

 گروه دوم : شامل عضله سه سر بازو وعضله سه گوش آرنجي است وباعث باز شدن مفصل آرنج مي شوند. 

 در ساعد عضالت زيادي وجود دارد اين عضالت در دو گروه قدامي وخلفي قراردارند كه هركدام از اين گروهعضالت ساعد : 
 گروه سطحي وعمقي تقسيم مي شوند. ها نيز به دو

 عضالت دست به سه گروه تقسيم مي شوند:: عضالت دست 

 عضالت تنار : كه برجستگي سطح خارجي كف دست را بوجود مي آورند. ـ  1

 عضالت هيپوتنار : كه برجستگي سطح داخلي كف دست را بوجود مي آورند.ـ  2

  .تي كه در فرورفتگي كف دست قرار دارندعضالت فرورفتگي كف دست : عضالـ  3

 عضالت برجستگي بزرگ (تنار)

 اين عضالت چهار عددند ودر حركات شست موثرند وعبارتند از :  .1

 دور كننده كوتاه شست ،خم كننده كوتاه شست ،متقابله شست ، ونزديك كننده شست. 

 است وعبارتند از : تعداد اين عضالت نيز چهار عدد: ضالت برجستگي كوچك (هيپوتنار)ع

 .كوتاه كف دستي ، دور كننده انگشت كوچك ، خم كننده كوتاه انگشت كوچك ، ومتقابله انگشت كوچك 

  عضالت فرو رفتگي به دو گروه زير تقسيم مي شوند :: عضالت فرورفتگي كف دست 

 الف : گروه عضالت دودي كه تعدادشان چهار عدد است 

عدد است وبه دو گروه كف دستي وپشت دستي كه هركدام چهار عددند تقسيم  8تعدادشان ب: گروه عضالت بين استخواني كه 
  مي شوند .

لگن خاصره ـ عضالت ران ـ عضالت ناحيه اندام تحتاني شامل عضالت ناحيه : تقسيم بندي عضالت اندام تحتاني
 مي باشد.  عضالت ساق پا وعضالت پا
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 وخلفي است  عضالت ناحيه لگن خاصره شامل دو گروه قدامي

 گروه قدامي : شامل سوئز بزرگ ، سوئز كوچك وعضله خاصره اي است.      

  گروه خلفي : عبارتند از سريني بزرگ ،سريني مياني ، سريني كوچك و كشنده پهن نيام است.       

 عضالت ران به سه گروه تقسيم مي شوند :  عضالت ران 

 مل : عضله چهار سر وعضله خياطه است گروه اول : عضالت ناحيه قدامي ران شا

 گروه دوم : عضالت ناحيه خلفي ران شامل : عضالت نيم غشايي ، نيم وتري ودوسر راني است 

گروه سوم : عضالت ناحيه داخلي ران شامل : شامل عضالت شانه يي ، نزديك كننده طويل ، نزديك كننده كوتاه وراست داخلي 
  است .

ه اي است كه از چهار عضله مختلف بوجود آمده است اين عضالت توسط يك تاندون مشترك عضل: عضله چهار سر راني 
 به قسمت فوقاني كشكك زانو متصل مي شوند اين چهار عضله عبارتند از پهن جانبي ،پهن مياني ،پهن داخلي و راست راني. 

 عضالت ساق پا

 تقسيم كرد. ي وعضالت بخش جانبي ساق پا عضالت قدامي ،عضالت خلفعضالت ساق پا را مي توان در سه گروه 

 عضالت قدامي ساق پا : شامل ساقي قدامي ، بازكننده طويل انگشتان پا ، نازك ني يي طرفي وبازكننده طويل پشت پا مي باشد 

ده عضالت خلفي ساق پا شامل : عضالت دوقلو ، نعلي ،كف پايي ، ركبي ، خم كننده طويل انگشتان ، ساقي خلفي و خم كنن
 طويل شست پا مي باشد. 

 عضالت جانبي ساق پا شامل : دو عضله نازك نمايي طويل و نازك ني يي كوتاه مي باشد. 

 عضالت پا به دو دسته مختلف تقسيم مي شوند : عضالت پا 

 ست .عضالت پشتي يا شامل باز كننده كوتاه انگشتان كه بخشي از اين عضله به نام عضله بازكننده كوتاه شست موسوم ا

  عضالت كف پا كه به سه گروه داخلي ، جانبي ومياني تقسيم مي شوند.
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