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 استخوانها  

 عدد    64دست استخوانهای • 
 عدد 62پا استخوانهای •

 عدد  26ستون فقرات استخوانهای •
 عدد  22سروصورت استخوانهای •

 عدد 6گوش  2استخوانهای •
 (فرد)عدد  1المی استخوان •
 عدد  24قفسه سینه استخوان •
 (فرد)عدد  1جناغ سینه استخوان •
  عدد 206تعداد کل استخوانهای بدن •

 









 ظاهر شکل نظر از  انواع استخوانها

 •   

نازک یک تنه و دو سر دارند ، استخوان ران و بازو درشت : بلند استخوانهای •

 کف دست انگشتان زند زیرین و زبرین  –نی 

 استخوانهای مچ دست و مچ پا: کوتاه استخوانهای •

دنده  –استخوانی بشقابی شکل هستند ، استخوان جمجمه : پهن استخوانهای •

 -جناغ سینه-ترقوه -کتف –ها 

 –فک –شکل خاصی ندارند ، استخوان لگن، مهره ها : نامنظم استخوانهای •

 جمجمه-پروانه ای

 در البالی وتر عضالت ، استخوان کشکک زانو : کنجدی استخوانهای •

 



 مراحل رشد استخوان ازدروه جنینی به بعد  

 



 قسمت سلولى بافت استخوان

 
 :دارای سه نوع سلول استاستخوان •

که مسئول تولید و ترمیم  ( Osteoblast)سلولهای استخوان ساز ( 1)  •

 .هستنداستخوان 

که ماده معدنی ( Osteoclclast)سلول های استخوان خوار ( 2)•

 .  کننداستخوان را حل و جذب می 

که همان سلولهای ( Osteocyte)سلول های استخوانی کامل ( 3)  •

 .انداستخوان ساز هستند که توسط ماده زمینه احاطه شده 



 





 
با چشم معمولی و غیر مسلح، به صورت : متراکماستخوان •

تمام استخوان  متراکم و بی شکل دیده می شود، و الیه خارجی 
موقعی که استخوان متراکم زیر میکروسکوپ  . را تشکیل می دهد

مورد بررسی قرار می گیرد، واحدهایی با آرایش منظم مشاهده  
سیستم هاورس از . می شوند که سیستم هاورس نام دارد

 .قسمتهای ریز تشکیل شده است
که محتوی اعصاب و  ( مجرای هاورس)یک حفره مرکزی     •

 .عروق است
که حفره مرکزی را ( تیغه ها)دایره های هم مرکز استخوانی     •

 .احاطه کرده اند



 



الکونا به فضاهای بین تیغه ها که محتوی سلولهای   •
استخوانی هستند گفته می شود که مایع بین سلولی در 

این این فضا جریان دارد تا زائدهای سیتوپالسمی  
 .سلولهای استخوانی عمل تغذیه را انجام  دهند

 
عبور تیغه ها ، مجاری باریکی هستند که کانالیکولها•

از میان همین مجاری  . وصل می شوندالکونا کرده و به 
بوسیله رگها به داخل مجرای  مواد غذایی است که 

 .هاورس پخش می شوند





مابین سیستم های هاورس مجاور، تیغه ها دیگر به نام تیغه ها •

میان بافتی وجود دارند؛ و دورتادور محل استخوان توسط تیغه 

مجاری . ها دیگری به نام تیغه ها محیطی احاطه شده است

مجاری )هاورس مجاور هم، به وسیله مجاری عرضی باریکه 

به یکدیگر متصل می شوند و از ( Volkmann's canalولکمن 

از یک سیستم هاورس  رگها و عصب  میان همین مجاری است که 

گرچه استخوان متراکم با چشم  . به سیستم دیگر راه می یابند

معمولی بی شکل به نظر می آید، ولی می توان فضاهایی را در  

آن مشاهده کرد که تفاوت عمده میان استخوان متراکم و  

 .اسفنجی در اندازه همین فضاهاست

 









 



 :  استخوان اسفنجی

رشته های استخوانی به نام ترابکوال که فضای ما بین آنها توسط چشم معمولی در •

مقدار هر یک از دو نوع استخوان فوق، از  . قابل روئیت است تشکیل شده است

استخوانی به استخوان دیگر و از قسمتی از استخوان به قسمتی دیگر فرق 

در تنه استخوان  . و بستگی به میزان قدرت مورد نیاز آن استخوان دارد. می کند

در صورتی که  . دراز، یک الیه خارجی ضخیم از نوع استخوان متراکم وجود دارد

استخوان  . در یک استخوان نامنظم یا کوتاه الیه متراکم استخوان نسبتاً نازک است

اسفنجی دارای تیغه های است که از نظر ساختمان شبیه به تیغه ها استخوان  

متراکم هستند با این تفاوت که فضاهای موجود در استخوان اسفنجی بزرگتر  

 .استخوان اسفنجی مواد غذایی خود را از رگهای اطراف دریافت می کند. بوده





 مینیسک  زانو 

مینیسک زانو قطعه دیسک مانند غضروف است که •
.  به عنوان ضربه گیر داخل یک مفصل کار می کند

زانو دارای دو مینیسک است یکی مینیسک جانبی و 
هر مینیسک به عنوان بالشتک . دیگر مینیسک میانی

محافظ بین استخوان ران و استخوان ساق پا عمل 
این دو مینیسک با محافظت از دو لبه دو . می کند

استخوان در برابر ساییده شدن به یکدیگر از 
 .فرسایش بیش از حد آن ها جلوگیری می کند









 انواع مفصل 

 جمجمه  : ثابت  -1
 متحرک-2

 گردن : محوری  : الف
 ساق پا و استخوان ران: لوالیی: ب
 بازو و کتف: گوی کاسه ای: ج
 حرکت استخوانها ریز پاشنه: لغزنده : د











 









  فاسیکل

( تار ماهیچه ای)سلول عضالنی 100تا  10فاسیکل بین   •
 .را در بر می گیرد

 .رگ های خونی بین دستجات فاسیکل وجود دارد•
فاسیکل ها توسط پری میزیم که بافت پیوندی می باشد  •

 .احاطه شده است
 



 مراحل انقباض ماهیچه
انتقال پیام عصبی به ماهیچه و آزاد شدن استیل کولین از انتهای پایانه اکسون و تحریک سلول  . 1•

 ماهیچه ای که این تحریک مستقیم به شبکه سارکوپالسمی می رود

ورود کلسیم از آب میان سلولی به سیتوپالسم و آزاد شدن مقدار خیلی زیادی کلسیم از شبکه  . 2•

 (سیتوپالسم )سارکوپالسمی به اطراف رشته های اکتین و میوزین 

   توسط سر میوزین ATPتجزیه .3•

 اتصال سر میوزین به کمک یون کلسیم به اکتین و سر خوردن اکتین روی میوزین. 4•

  که وارد می شود سر میوزین از اکتین جدا می کند ATPمولکول جدید .5•

ناپدید می   Hبا تکرار این عمل اکتین به سمت میوزین آنقدر حرکت می کند که معموال نوار . 6•

 کوتاه شدن سارکومر در نتیجه کوتاه شدن عضله  شود

پایان انقباض یون های کلسیم توسط پمپ کلسیم جمع آوری می گردد و رشته های اکتین و میوزین . 7•

 استراحت می کنند

 





 









 













 شبکه سارکو پالسمی 

شبکه سارکوپالسمی یا آندوپالسمی نشان می دهد که •

هنگام استراحت ماهیچه ها کلسیم  با صرف انرژی 

بداخل شبکه پمپ و ذخیره می کند و هنگام شروع 

انقباض کلسیم آزاد می کند کلسیم برای انقباض ماهیچه  

 .ها ضروری می باشد

 



 





 منبع انرژی عضالت 

گلیکوژن ذخیره در عضالت که به گلوکز تبدیل می  -1•
 شود

 اسیدهای چرب  -2•
کرآتین فسفات که در سلولهای عضالنی ذخیره می  -3•

در عضله، در کبد به کراتنین  ATP شود بعد از تولید 
بیش از نیمی از کرآتین از راه . تبدیل و دفع می گردد
 غذا وارد بدن می شود



 کرآتین فسفات 
کراتین ترکیبی از دسته ترکیبات پروتئینی است که از سه آمینواسید  •

این . (لوزالمعده و کبد –کلیه )می گرددمتیونین، آرژنین و گلیسین تشکیل 

درآمده و  ( فسفاتکراتین (به صورت ترکیب فسفاته  ماهیچه هاماده در 

و ورزش های  ت ها یفعالبه عنوان یکی از منابع ذخیره انرژی به ویژه در 

فسفات ذخیره شده، هنگام   کراتین .سرعتی و انفجاری به کار می رود

این واکنش بسیار  . می نمایدATPفعالیت عضالنی تجزیه شده و تولید 

انرژی مورد نیاز را   ،ATPسریع تر از سایر واکنش های شیمیائی تولید 

.  در نتیجه از بروز احساس خستگی جلوگیری می نماید. فراهم می آورد

، قدرت عضالت  کراتینهمچنین مطالعات نشان می دهند که مصرف مکمل 

   .می دهدرا افزایش 



 







 حرکات در جانوران

جانوران برای حرکت به ساختارهای اسکلتی و ماهیچه ای 
 :نیازمند هستند

 :انواعی از ساختارهای اسکلتی وجود دارد بعنوان مثال
 آب ایستایی در عروس دریایی -1
اسکلت خارجی در حشرات حلزونها عالوه بر حرکت  -2

 وظیفه حفاظتی نیز دارند
اسکلت درونی در مهره داران وجود دارد که  -3

درگروهی از ماهی ها  مثل کوسه ماهی غضروفی و در 
 سایر مهره داران استخوانی می باشد  









   


