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استسیار سخت استفادۀ ما از دست و پا به قدری است که تصور زندگی بدون آنها برایمان ب  .
 تاحدودی بر مصنوعی امروزه افراد دارای نقص عضو نیز می توانند با استفاده از اعضایخوشبختانه

.  محدودیت های حرکتی چیره شوند
 لوم مربوط به همراه پیشرفت در عها، به دقیق ساختار ماهیچه ها، مفاصل و استخوان مطالعات

آسیب دیده های ش جایگزین بخرا پیچیده را قادر ساخته تا اندام های مواد و الکترونیک، مهندسان 
.  یا ناقص کنند

 لوگیری از رقابت برای جدر پارالمپیک بعضی از اندام های مصنوعی آن قدر باالست که کارآمدی
.استوضع شده نابرابر، قوانین سختگیرانه ای برای استفاده از این اندام ها 

سوال

اندام های حرکتی از چه بخش هایی تشکیل شده اند؟

نحوۀ عملکرد این بخش ها چگونه است؟

چه آسیب های احتمالی اندام های حرکتی را تهدید می کند؟

به چه روش هایی می توان این اجزا را از آسیب حفظ کرد؟

استخوان ها بخشی از اسکلت انسان را تشکیل می دهند.

اجزای اسکلت انسان عبارتنداز:

غضروف ها
رباط و زردپی

مفاصل

 جانبی استو محوری اسکلت انسان شامل دو بخش  .
بخش محوری

همان طور که از نامش مشخص است، محور بدن را تشکیل می دهد.

از ساختار هایی مانند مغز و قلب حفاظت می کنند  .
دن نیز بخش هایی از آن هم در جویدن، شنیدن، صحبت کردن و حرکات ب

.  نقش دارند
بخش جانبی

استخوان های دست و پا از اجزای اسکلت جانبی اند .
ارنداین استخوان ها نسبت به اسکلت محوری، نقش بیشتری در حرکت بدن د.
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بخش های مختلف اسکلت
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کل استخوانهای بدن
،عدد ۲۲سر

 ۲۶ستون مهره
 ۲۶قفسه سینه

 ۶۴دستها با شانه

 ۶۲پاها با نیم لگن

 قطعه استخوان گوش میانی ۶با

 قطعه  ۲۰۶جمعا
قطعه  ۲۰۰خوانهای بدن رو بعضی منابع استخوانهای گوش میانی را استخوانچه در نظر می  گیرند و کل است

اعالم می  کنند
اعمال استخوان ها

1-استخوا نها عالوه بر حفاظت و پشتیبانی اندام ها، اعمال دیگری هم انجام می دهند  .

2-استخوان های کوچک گوش در شنیدن دقیق مؤثرند.

3-همچنین استخوان ها به کمک ماهیچه ها موجب حرکت بدن می شوند  .

سایر اعمال استخوان ها در جدول خالصه شده است.
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انواع استخوان

استخوان ها اشکال مختلفی دارند    .

 نددرازاستخوان ران و بازو

 کوتاه استخوان های مچ

 پهن   استخوان جمجمه

 اندنامنظم استخوان های ستون مهره
اندازه های متفاوت استخوان ها

استخوان های بدن اندازه های متفاوتی دارند
از استخوان های کوچک گوش میانی تا استخوان بزرگ لگن.

ساختار استخوان
 کیل شده استتشفشرده و اسفنجی هر استخوان از دو نوع بافت استخوانی.
مختلف میزان و محل قرارگیری هر نوع بافت استخوانی در استخوان های

.متفاوت است

سامانۀ ه نام مثالً بافت استخوانی فشرده در طول استخوان ران، به صورت واحدهایی ب
. قرار گرفته استهاورس

بافت استخوانی فشرده

سامانۀ هاورس

اند که از سلول این سامانه ها به صورت استوانه هایی هم مرکز از یاخته های استخوانی
. های استخوانی و مادّۀ زمینه ای و کالژن اطراف آنها تشکیل شده است

مادّۀ زمینه ای از پروتئین ها و مواد معدنی تشکیل شده است.
یرون اعصاب و رگ های درون مجرای مرکزی هر سامانه، ارتباط بافت زنده را با ب

.برقرار می کنند

سطح درونی تنۀ این استخوان بافت اسفنجی دارد  .
ت و رگ ها و سطح خارجی این استخوان، توسط بافت پیوندی احاطه شده اس

.اعصاب از راه مجرا هایی به بیرون ارتباط دارند

ساختار استخوان

بافت اسفنجی

ده استانتهای برآمدۀ استخوان ران توسط بافت اسفنجی پر ش.
بین آنها حفره از میله هاو صفحه های استخوانی تشکیل شده است که

.هایی وجود دارد که توسط رگ ها و مغز استخوان پر شده اند
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مغز استخوان

مغز استخوان در دو نوع زرد و قرمز وجود دارد .
خوان های دراز را  مغز زرد بیشتر از چربی تشکیل شده است و مجرای مرکزی است

.پر می کند
مغز قرمز استخوان در بافت استخوانی اسفنجی دیده می شود.
مغز استخوان

وددر کم خونی های شدید، مغز زرد می تواند به مغز قرمز تبدیل ش.

سلول ها، رشته ها و ماده زمینه ای( الف

بافت استخوانی(سلول های بافت پیوندی( ب)

تشکیل و تخریب استخوان
یج با افزوده در دوران جنینی، استخوان ها از بافت های نرمی تشکیل و به تدر

.شدن نمک های کلسیم سخت می شوند
نند و بنابراین،  یاخته های استخوانی تا اواخر سنّ رشد، مادّۀ زمینه ای ترشح می ک

.  تودۀ استخوانی و تراکم آن افزایش پیدا می کند
تخوانی به تدریج  با افزایش سن، یاخته های استخوانی کم کار می شوند و تودۀ اس

نجام استدر همۀ این مراحل، تغییرات استخوانی در حال ا. کاهش پیدا می کند

تر می شوند استخوان ها در اثر فعالیت بدنی مانند ورزش، یا با افزایش وزن ضخیم، متراکم تر و محکم.

استخوان هایی که کمتر مورد استفاده قرار می گیرند ظریف تر می شوند  .
ش می یابدمشابه این حالت، در فضانوردان دیده می شود که در محیط بی وزنی تراکم استخوانشان کاه.
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وانشکستگی استخ
 معمول بدن اندمی شوند که نتیجه حرکاتشکستگی های میکروسکوپی استخوان های بدن به طور پیوسته دچار  .

می توانند ناشی از ضربه یا برخورد باشند( وسیع)شکستگی های دیگر.
هفته آسیب بهبود پیدا می  در این حالت، یاخته های نزدیک محل شکستگی، یاخته های جدید استخوانی می سازند و پس از چند

.کنند

انپوکی استخو

 شودمیپوکی استخوان تراکم تودۀ استخوانی از عوامل مهم استحکام استخوان هاست و کاهش آن باعث  .
ی شونددر نتیجه استخوان ها ضعیف و شکننده م. در پوکی استخوان، تخریب استخوانی افزایش می یابد  .

خواهد داشتتعداد حفرات زیاد و ارتباط حفرات با یکدیگر افزایش می یابد،بافت استخوانی استحکام الزم را ن.

 مقدار ماده زمینه ای که دارای یون های کلسیم رسوب نموده است: توده استخوان به معنی.

تراکم استخوانی به معنی چگالی استخوان ،مقدار توده استخوانی بر واحد حجم می باشد

عوامل پوکی استخوان

1-کمبود ویتامینD 

2-کمبود کلسیم غذا
3-نوشیدنی های الکلی
4-ان در مصرف دخانیات با جلوگیری از رسوب کلسیم در استخوان ها، باعث بروز پوکی استخو

. مردان و زنان می شوند
5- اختالل در ترشح بعضی هورمون ها
6-مصرف نوشابه های گازدار نیز در کاهش تراکم استخوان نقش دارند.
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1-

2-در کدام جنس تراکم استخوان باالتر است؟در مردان باالتر است

3- ؟  نسالگی تغییرات تراکم استخوان در مردان بیشتر است یا زنا50تا 20بین سنیندر مردان بیشتر است.

مفصل
مفصل محل اتصال استخوان ها با هم است.

1-در بعضی مفصل ها، استخوان ها حرکت نمی کنند: مفصل ثابت  .

نمونه آن مفصل ثابت در استخوان های جمجمه است .
م فرو رفته و محکم جمجمه از چندین استخوان تشکیل شده است که در محل مفصل های ثابت لبه های دندانه دار آنها در ه

.شده اند
2-مفصل متحرک
در بیشتر مفصل ها، استخوان ها قابلیت حرکت دارند  .

سر استخوان ها در محل این مفصل ها توسط بافت غضروفی پوشیده شده است .
نمونۀ آن مفصل های زانو، انگشتان و لگن است.
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ساختار مفصل متحرک

افت پیوندی استخوان ها در محل این نمونه ها توسط یک کپسول از جنس ب
.رشته ای احاطه شده اند که پر از مایع مفصلی لغزنده است

ی دهد که سالیان مایع مفصلی و سطح صیقلی غضروف به استخوان ها امکان م
دزیادی در مجاور هم لیز بخورند و اصطکاک چندانی نداشته باشن

انواعی از مفصل های متحرک
با توجه به شکل نحوۀ حرکت هر نوع مفصل را مقایسه کنید.

 حرکت چرخشی،در همه جهات فضایی: گوی و کاسه ای
حرکت در یک راستا:لوالیی
حرکت محدود درچهار راستا :مفصل لغزنده
وا نهاعوامل کنار یکدیگر ماندن استخ

تخوا نها کمک می کنندعالوه بر کپسول مفصلی، ربا ط ها و زردپی ها هم به کنار یکدیگر ماندن اس.

می کندرباط، بافت پیوندی رشته ای محکمی است که استخوا نها را به هم متصل

پاره شدن
رباط داخلی پا
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تخریب مفصل
ها و بعضی بخش صیقلی غضروف ها در اثر کارکرد زیاد، ضربات، آسیب

. کندبیماری ها تخریب می شود، ولی بدن دوباره آن را ترمیم می
یماری های  اگر سرعت تخریب بیش از ترمیم باشد، می تواند باعث ب

.مفصلی شود

استخوان اسفنجی استخوان متراکم نوع استخوان

سلول ها پراکنده سلول ها منظم سلول ها

میله ها  و صفحات استخوانی تیغه های استخوانی هم مرکز ماده زمینه ای

ات و ماده زمینه ای به صورت صفح
(ترکیبات کلسیم)هامیله

های ماده زمینه ای به صورت تیغه
(م ترکیبات کلسی)استخوانی

ترکیب  ماده زمینه ای

رگ های خونی پراکنده رگ های خونی در مرکز سامانه 
هاورس

های خونیتغذیه به وسیله رگ

استخوان های پهن های درازتنه استخوان محل قرار گیری

کتفاستخوان استخوان رانتنه مثال

 ماهیچه 600بدن انسان بیش از
.اسکلتی دارد 

از با انقباض ماهیچه ها بسیاری
ین حرکات بدن را ایجاد می شود،با ا

ا  ماهیچه ها در سال های قبل آشن
.شدید
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ذوزنقه ای

زرگپشت ب

سطسرینی متو

زرگسرینی ب

دو سر ران

مماهیچه توأ

زرد پی 
آشیل

دلتایی

ازوسه سر ب

مهمترین ماهیچه های پشت بدن انسان

حلقوی 
چشم

گونه ای

حلقوی 
لب

جناغی ترقوی  
پستانی

ذوزنقه  
ای

دلتایی

سینه ای  
بزرگ

ودو سر باز

دنده ای  
بزرگ

مورب  
خارجی

مورب  
داخلی

راست 
شکمی

خیاطه

چهار سر  
ران
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چرا بسیاری از ماهیچه ها به صورت جفت باعث حرکات اندام ها می شوند؟

زیرا ماهیچه ها فقط قابلیت انقباض دارند  .
د استخوان را به حالت انقباض هر ماهیچه فقط می تواند استخوانی را در جهتی خاص بکشد، ولی آن ماهیچه نمی توان

قبل برگرداند، این وظیفه بر عهدۀ ماهیچۀ متقابل آن است

مثال

برگرداند و این حرکت ماهیچه روی بازو می تواند ساعد را به سمت جلو یا باال بیاورد، ولی نمی تواند آن را به حالت قبل
.  توسط ماهیچه پشت بازو انجام می شود

استراحت استبنابراین، هنگامی که یکی از جفت ماهیچه های متقابل در حالت انقباض است، ماهیچۀ دیگر در حال.

همۀ ماهیچه های اسکلتی باعث حرکت استخوان نمی شوند.

شما چه ماهیچه های اسکلتی را می شناسید که به استخوان متصل نیستند؟

اعمال ماهیچه های اسکلتی
هم منقبض می شوندغیر ارادی، هستند، ولی بعضی از این ماهیچه ها به صورت ارادیگرچه ماهیچه های اسکلتی تحت کنترل.
انقباض ماهیچه ها در اثر انعکاس نمونه ای از این انقباض هاست که با آنها در گذشته آشنا شدید  .

ماهیچه ها همچنین با انقباض خود در حفظ شکل و حالت بدن و ایجاد حرارت مؤثرند.
انعکاس برای حفظ حیات برای کارهای ارادیحرکات ارادی
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یک ماهیچۀ اسکلتی از چندین دسته تار ماهیچه ای تشکیل شده است.

هر دسته تار ماهیچه ای از تعدادی یاخته یا تار ماهیچه ای تشکیل شده است.

تیساختار ماهیچۀ اسکل

م احاطه شده این دسته تارها با غالفی از بافت پیوندی رشته ای محک
واری محکم این غالف های پیوندی در انتها، به صورت طناب یا ن. است

در می آیندزردپی به نام 

اهیچه، دو استخوان به با انقباض م. زردپی های دو انتهای ماهیچه، به استخوان های مختلف متصل می شوند
.طرف هم کشیده می شوند

چه، استخوان به اندازۀ  نحوۀ اتصال ماهیچه به استخوان طوری است که معموالً با تغییر کوتاهی در طول ماهی
.  زیادی جابه جا می شود

ی حرکت می کندمثالً با کوتاه شدن حدود یک سانتی متر ماهیچۀ جلوی بازو، ساعد دست به اندازۀ زیاد.

سه سر
دوسر
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تیساختار ماهیچه اسکل

تار ماهیچه ای ،سلول ماهیچه ای می باشد
سلول چند هسته ای، با هسته جانبی می باشد.
 از یک خطZ تا خطZیک سارکومر نامیده می شود
وطدر یک سارکومر ، رشته های اکتین متصل به خطZهستند.
به صورت میوزین با سرهای برجسته دارای خاصیت آنزیمی

.دسته ای  در وسط قرار گرفته اند
جود داردپیرامون دسته تارهای ماهیچه ای بافت پیوندی  و
پیرامون ماهیچه نیز بافت پیوندی قرار دارد
یرد و باعث  از اتصال بافت های پیوندی ،زردپی شکل می گ

رکت می انتقال انرژی انقباض ماهیچه به استخوان  جهت ح
.شود

  بخش سفید رنگ  در مجاورت خط 2در یک سارکومرZ در
.هنگام انقباض ناپیدید می شود 

ژی سرهای میوزین می توانند با وجود مولکول پر انرATP 
به رشته اکتین متصل و برروی آن بلغزند

 لتیماهیچۀ اسک( تار)یاخته
ده می شوندیاخته های ماهیچه ای مانند استوانه ای با چندین هسته دی  .

ی ایجاد می شود در واقع هر یاخته از به هم پیوستن چند یاخته در دورۀ جنین
. و به همین علت چند هسته دارد

 جود دارد که وتارچه ماهیچه ایدرون هر یاخته، تعداد زیادی رشته  به نام
موازی هم در طول یاخته قرار گرفته اند

سارکومر
 ه اند که به تار تشکیل شدسارکومر تارچه ها از واحدهای تکراری به نام

.  می دهند(خط خط)ماهیچه ای ظاهر مخطط 

 خط دو انتهای هر سارکومر خطی به نامZ دیده می شود.
 می توانید علت این نام گذاری را حدس 12آیا با توجه به شکل

بزنید؟
ئینی اکتین و ظاهر مخطط این یاخته ها به دلیل وجود دو نوع رشتۀ پروت

.ه اندمیوزین است که با آرایش خاصی در کنار هم قرار گرفت
 رشته های اکتین نازک و از یک طرف به خطZ متصل اند  .

این رشته ها به درون سارکومر کشیده شده اند.
اگرفته اندرشته های میوزین، ضخیم و بین رشته های اکتین ج  .
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علت مخطط دیده شدن تار ماهیچه ای

این رشته ها سرهایی برای اتصال به اکتین دارند.

 علت تیره و روشن دیده شدن 12و نحوۀ قرارگیری رشته های اکتین و میوزین در شکل 13آیا می توانید با توجه به شکل ،
این تارهای ماهیچه ای را بیان کنید؟

مکانیسم انقباض ماهیچه
س ویژه ای از یاختۀ با رسیدن پیام از مراکز عصبی، تحریک از طریق سیناپ

انۀ یاختۀ عصبی عصبی به یاختۀ ماهیچه ای می رسد و ناقل عصبی از پای
.آزاد می شود

ه ماهیچه ای، یک با اتصال این ناقلین به گیرنده های خود در سطح یاخت
.موج تحریکی در طول غشای یاخته ایجاد می شود

با تحریک یاختۀ ماهیچه ای، یون های کلسیم از شبکه آندوپالسمی آن آزاد می شود  .

در نتیجه این عمل، سرهای پروتئین های میوزین به رشته های اکتین متصل می شوند.

 با اتصال پروتئین های میوزین به اکتین و تغییر شکل آن، خطوطZ نزدیک شدن خطوط. سارکومر به هم نزدیک می شوند
Z باعث کوتاه شدن طول سارکومرها و در کل، کاهش طول ماهیچه می شود

هنحوه انقباض ماهیچ
لغزیدن میوزین و اکتین در مجاورت هم به انرژی نیاز دارد.

د پارو زدن خطوط برای این کار، باید پل های اتصال میوزین و اکتین دائماً تشکیل و سپس با حرکتی ماننZ  به سمت
.هم کشیده شوند

سپس سرهای متصل جدا و به بخش جلوتر وصل می شوند  .

سکلتی منقبض می شوداین لیز خوردن، اتصال و جدا شدن سرهای میوزین صدها مرتبه در ثانیه تکرار و در نتیجه ماهیچه ا.
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توقف انقباض
آندوپالسمی بازگردانده و در نتیجه با توقف پیام عصبی انقباض، یون های کلسیم به سرعت با انتقال فعال به شبکۀ

.اکتین و میوزین از هم جدا می شوند

در این حال، سارکومر تا زمان رسیدن پیام عصبی بعدی در حالت استراحت می ماند.

مکانیسم انقباض

اضتأمین انرژی انقب
از سوختن

1-گلوکز

2-اسید های چرب

3-کرآتین فسفات
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1-تأمین انرژی انقباض سوختن گلوکز

کز به دست می  بیشتر انرژی الزم برای انقباض ماهیچه ها از سوختن گلو
.  آید

م به گلوکز در ماهیچه ها گلیکوژن به صورت ذخیره وجود دارد و در صورت لزو
.تجزیه می شود

قه انرژی الزم در صورت وجود اکسیژن، تجزیه گلوکز می تواند تا چند دقی
.را فراهم کندATPبرای ساخت 

2-تامین انرژی انقباض از اسیدهای چرب

اده می کنندبرای انقباض طوالنی تر، ماهیچه ها از اسید های چرب استف.

3-تأمین انرژی انقباض کرآتین فسفات

 مادۀ دیگر کرآتین فسفات است که طبق واکنش زیر می تواند با دادن فسفات خود، مولکولATPرا به سرعت بازتولید کند.

گرفتگی ماهیچه ای

ماهیچه ها برای تجزیۀ کامل گلوکز به اکسیژن نیاز دارد  .

جام می شوددر فعالیت های شدید که اکسیژن کافی به ماهیچه ها نمی رسد، تجزیۀ گلوکز به صورت بی هوازی ان.

در اثر این واکنش ها الکتیک اسید تولید می شود که در ماهیچه انباشته می شود  .

ودانباشته شدن الکتیک اسید پس از تمرینات ورزشی طوالنی، باعث گرفتگی و درد ماهیچه ای می ش  .

الکتیک اسید اضافی به تدریج تجزیه می شود و اثرات درد و گرفتگی ماهیچه ای کاهش می یابد.
انواع یاخته های بافت ماهیچه ای
یم کردیاخته های ماهیچه ای را می توان به دو نوع یاخته های تند و کند تقس.
چه های بدن هر دو بسیاری از ماهی. این تقسیم بندی براساس سرعت انقباض است

.نوع یاخته را دارند
دتار ماهیچه ای نوع کن
ه شده اندتار ماهیچه ای نوع کند، برای حرکات استقامتی مانند شناکردن ویژ.
 دارند که ( وگلوبینشبیه هم)میوگلوبین این تارها مقدار زیادی رنگ دانه قرمز به نام

.می توانند مقداری اکسیژن را ذخیره کنند
این تارها بیشتر انرژی خود را به روش هوازی به دست می آورند
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لوبینمقایسه هموگلوبین و میوگ

ی کند، بیشتر استدر دوندگان دوی صد متر درصد تارهای ماهیچه ای تند بیشتر و در دوندگان ماراتن درصد تارهای ماهیچه ا( الف  .
دونده ماراتن(ب
دردوندگان ماراتن مقدار میوگلوبین ماهیچه ها بیشتر است( پ.
حرکت در جانوران

حرکت کنندجانوران حداقل در بخشی از زندگی خود می توانند از جایی به جای دیگری  .

شیوه های حرکتی در جانوران بسیار متنوع است .

شنا کردن، پروازکردن، دویدن و خزیدن، نمونه هایی از این حرکات اند.

د نیرویی در اساس حرکت در جانوران مشابه است؛ برای حرکت در یک سو، جانور بای
.  خالف آن وارد کند

ستندبرای انجام حرکت، جانوران نیازمند ساختار های اسکلتی و ماهیچه ای ه.
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انواع اسکلت
ه طبقه بندی کردساختار اسکلت در جانوران متفاوت است، ولی می توان انواع اسکلت در جانوران را به سه گرو
 آب ایستاییHydrostatic)  )
اسکلت بیرونی
اسکلت درونی
اسکلت آب ایستایی
اسکلت آب ایستایی در اثر تجمع مایع درون بدن به آن شکل می دهد  .
جانور به سمت مخالف ضمناً در این جانوران، با فشار جریان آب به بیرون،. عروس دریایی اسکلت آب ایستایی دارد

.  حرکت می کند
الف جهت خروج این حالت مانند حرکت بادکنک هنگام خالی شدن هوای آن است و باعث رانده شدن بادکنک در خ

.هوا می شود

یاسکلت بیرون
هستندحشرات و سخت پوستان نمونه هایی از جانوران دارای اسکلت بیرونی.

ارددر این جانوران، اسکلت عالوه بر کمک به حرکت، وظیفۀ حفاظتی هم د  .

ر شودبا افزایش اندازۀ جانور، اسکلت خارجی آن هم باید بزرگتر و ضخیم ت.

رکات جانور بزرگ بودن اسکلت خارجی، باعث سنگین تر شدن آن می شود که در ح
.  محدودیت ایجاد می کند

به همین علت، اندازۀ این جانوران از حدّ خاصی بیشتر نمی شود.

پوست اندازی ملخ

  اسکلت درونی

مهره داران اسکلت درونی دارند  .

در انواعی از ماهی ها مانند کوسه ماهی، جنس این اسکلت از نوع غضروفی است.

در سایر مهره داران استخوانی است که غضروف نیز دارد  .

ساختار استخوان در این جانوران بسیار شبیه ساختار استخوان انسان است.
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