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0011زمستان – 5پزشکی عالمه حلی میکارسوق آناتو  

 دستگاه عضالنی

 شود.می است که باعث ایجاد حرکت یعضله یک بافت انقباض

 شوند:می تقسیمعضالت به سه گروه 

 عضالت اسکلتی یا مخطط: تحت کنترل ارادی ما هستند. .0

 .عضالت صاف: حرکت غیر ارادی دارند مثل عضالت جداره روده و لوله گوارش .2

عضالت قلبی: از لحاظ ویژگی و عملکرد بین عضالت صاف و مخطط هستند. از لحاظ  .3

اف شبیه عضالت ص بافت شناسی شبیه به عضالت مخطط هستند ولی از لحاظ عملکردی

 هستند یعنی تحت کنترل ارادی ما نیستند.

 چند نکته کمکی:

 شود.می پزشکی و این جزوه صرفا به عضالت مخطط پرداخته میدر کارسوق آناتو .0

 به معنای مبدا عضله و جایی که از آن منشا گرفته است، originدر بررسی عضالت کلمه  .2

کند می که عضله نهایتا به آن چسبندگی پیدا اییعنی ناحیه insertionباشد و کلمه می

 باشد.می و مقصد عضله

 عضالت ناحیه صورت

 در صورت ما دو گروه عضله داریم:

کنند حاالت می : این عضالت وقتی عمل (expressing muscles)عضالت حالتی .0

دهند. نام این عضالت یا بیان کننده عملکردشان است یا بیان می مختلف چهره را بروز

. مثل عضله باالبرنده لب فوقانی که بر اساس عمل نام گزاری هاآن originکننده منشا یا 

یا صورتی  Facialکند، عصب می شده است. نام عصبی که به این عضالت عصب رسانی

 است.

یدن مشارکت دارند و در هر طرف : این گروه در جو(Masticatory)عضالت جونده  .2

 عضله هستند. 0صورت 
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 expressing musclesعضالت حالتی یا 

 عضله فرونتالیس(Frontalis M.): عضله فرونتالیس منطقه پیشانی را پوشش 

کند. این عضله یک می ی عرضی در ناحیه پیشانی ایجادهادهد و با انقباضاتش چینمی

بخش از عضله بزرگتری به نام عضله فرونتواکسیپیتالیس است که دارای دو بخش 

فرونتالیس و اکسیپیتالیس است که این دو بخش توسط یک الیه شفاف به نام آپونوروز 

 شوند.می به هم وصل Galea Aponeuroticaفرق سر یا 

 عضله هرمی(Procerus M.): ین دو ابرو که با انقباض خود عضله نازکی است در ماب

 است. دقتکند. بیان کننده حالت می ی ظریفی را در این ناحیه ایجاد هاچین

 عضله مدور چشمی(Orbicularis oculi M.) عضله ایست که اطراف چشم را در :

ود شض میی حلقوی که دارد، هر وقت منقبهابر گرفته است. این عضله به واسطه رشته

 چشمک زدنشود. حالت می و در نتیجه بستن چشم هار گرفتن پلکباعث روی هم قرا

 کند.می را بیان

 عضله مدور دهانی(Orbicularis oris M.): قرار گرفته و حجم  هادر اطراف لب

 کند.می را بیان هاغنچه کردن لبکند. حالت می را ایجاد هالب

 عضله شیپوری(Buccinators M.) طرف دهان قرار : عضله بزرگی است که در دو

دهد. به این دلیل که در باد کردن لپ هنگام نواختن می را تشکیل هاگرفته و حجم لپ

 شود.می ی بادی مثل شیپور، این عضله نقش دارد به این نام خواندههاساز

 عضله خندان(Risorius M.):  این عضله طویل ولی بسیار کم حجم بوده و فقط در

شود مقدار بسیار محدودی لب را به می انی که منقبضحد چند فیبر عضالنی است. زم

  کند.می ایجاد لبخند ملیحکشد و حالت می سمت خارج
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 عضالت قفسه سینه

 دو گروه عضله در قفسه سینه داریم:

0- Extrinsic :این عضالت دارای دو سر هستند یک سر آنها در ناحیه قفسه  یا خارجی

 Pectorilas majorاست. مثل عضله   Thoraxخارج  هاسینه است اما سر دیگر آن

و   sternum،clavicleکه در جلو قفسه سینه قرار دارد. عضله بزرگی است که از 

شود. زیر این عضله، عضله دیگری به نام می منشا گرفته و به استخوان بازو وصل هادنده

pectoralis minor  .وجود دارد 

2- Intrinsic همیا داخلی :origin  و همinsertion  در همان منطقه  هاآنthorax  

 الیه هستند. 3است که شامل عضالت بین دنده ای است که 

 

 

 



5 

 

0011زمستان – 5پزشکی عالمه حلی میکارسوق آناتو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

0011زمستان – 5پزشکی عالمه حلی میکارسوق آناتو  

 عضالت پشت

 Latissimus dorsiعضله پشتی بزرگ یا  -0

 Trapeziusعضله ذوزنقه ای یا  -2

: Rhomboidعضالت متوازی االضالع یا  -3

و پایینی  minorدو زوج عضله که باالیی 

major هانام دارند. هر دو عضله از مهره 

و به استخوان کتف  اندمنشا گرفته

و با انقباض خود باعث  اندچسبیده

retraction  یا نزدیکی استخوان کتف و

 د. شونها میستون مهره

 

 

 یک عضله جنجالی

 Rectusیا میعضله مستقیم شک

abdominis قطعه تشکیل  3: این عضله از

شده که درای تاندون بین قطعه ایست که سه 

کنند. این قطعات می قطعه را به هم وصل

دارای قدرت انقباضی مستقلی هستند. این 

 شناسید.می six packرا تحت عنوان  هابخش
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 بازومیعضالت قدا

عضله در این قسمت وجود دارد که  3

 bicepsعضله دوسر یا  هامهمترین آن

brachii .است 

این عضله در قسمت فوقانی خود دارای 

دو سر بلند و کوتاه است که به ترتیب از 

با  گیرند ومی استخوان بازو و کتف منشا

شوند و به استخوان می هم یکی

Radius و هنگام  شودمی متصل

این عضله بیشترین برامدگی را نقباض ا

 کند.می در ناحیه قدام بازو ایجاد

 عضالت قدام ران

معروف ترینشان عضله چهار سر ران 

ت اس Quadriceps femorisیا 

که قوی ترین و بزرگترین عضله بدن 

سر دارد که در  0است. این عضله 

شوند و تاندون می نهایت با هم یکی

به  کنند کهمی چهار سر را ایجاد

 شود.می قاعده کشکک متصل

: دراز Sarteriousعضله خیاطه یا 

ترین عضله بدن است و در ناحیه 

 قدام ران قرار دارد.


