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ارزشیابی کتاب توسط چند تن از اساتید دانشگاه

دکتر سجاد نوری گراوند

كتاب حاضر مجموعه اي از مباحث تروما اســت با توجه به موضوعات ارائه شده و نکات كلیدي كمك به تفهیم بهتر 
مطالب شده است. لذا خواندن این كتاب را به دانشجویان اتاق عمل توصیه مي نماییم.

دکتر قاسم فتحی

استفاده ازاین كتاب براي دانشجویان مهندسي پزشکي و پیراپزشکي و پرسنل اتاق عمل كامال مناسب به نظر مي رسد.

دکتر شبیر افسری

خواندن كتاب موجود )ورك شــاپ ارتوپدي( مي تواند براي دانشجویان پیراپزشکي و پرسنل اتاق عمل وكارشناس 
شركت ها مفید و موثر باشد.

دکتر حسین قیاسی

با درود
تالیف كتاب كارگاه ارتوپدي قابل تقدیر است و مي تواند كمك زیادی به افزایش اطالعات ارتوپدي به دانشجویان عزیز 

فراهم كند و زحمات بسیار آقاي دكتر محمود آبادي قابل تقدیر مي باشد به امید موفقیت بیشتر.



تشکر
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و بایاد و تشکر از اساتید عزیز و محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

اساتید آقایان: 
دكتر غالمحسین كاظمیان  •
دكتر بیژن امامی •
دكتر علی رضا منافی راثی •

و با تشکر از خانم ها: سحر ابراهیمی، سحر منصوری و پریزاد شریفی و درود و سپاس برآقایان: دكتر 
مسّیب ابراهیمی، مهندس بهادر محمودآبادی و حاج داوود پاچله. 

جهت برگزاری کارگاه و بازآموزی کادر بیمارستانها و مهندسان پزشکی با شماره 3052304 0912 

یا 66970740 تماس حاصل فرمائید.



پیشگفتار

"بسم اهلل الرحمن الرحیم"

 )Orthopeadic Work Shop( این كتاب پیش نویســی است برای برگزاری ورك شــاپ اورتوپدی
كه بســیار ساده و خالصه تهیه شده و می تواند جهت بازآموزی كاركنان اطاق عمل، تیم جراحی 

استخوان، دانشجویان اتاق عمل و سایر عالقه مندان به جراحی استخوان مورد استفاده قرار گیرد.
اورتوپدی از دو واژۀ یونانی ارتو )Ortho( یعنی راســت و مســتقیم و پدوس )Paidos( یعنی كودك 
بوجود آمده. این اصطالح اّولین بار در ســال 1741 توسط نیکالس آندر )Nicholos Ander( استفاده 
شــده اســت. او روی جلد كتابش درخت كجی را به تصویر كشیده بود كه برای صاف كردن، آنرا با 
طناب به چوب راستی بسته بودند؛ از آن زمان این تصویر به عنوان سمبل اورتوپدی تبدیل شده است.

تصویر درخت سمبل اورتوپدی



فصل 1

دانستن آناتومی اندام و استخوان ها و نحوۀ ایجاد انواع شکستگی ها، و تکنیك های جااندازی، كار 
در اطاق عمل اورتوپدی را با آگاهی و لّذت همراه می كند. بدنیست بدانیم كه نوزادان در بدو تولد 
270 استخوان در بدن دارند اّما در بزرگسالی در پی تركیب بعضی استخوان ها با یکدیگر، مجموع 
استخوان های بدن انسان به 206 عدد كاهش می یابد و در صورتیکه شش استخوانچه های گوشها 
)چکشی، ركابی، سندانی( را محاسبه نکنیم تعداد استخوان ها به 200 عدد می رسد. از این تعداد، 
128 استخوان مربوط به اندام فوقانی است كه همراه با مفاصل شانه )Shuder( و آرنج )L.Bow( و مچ 
)wrist( دردست ها و مفاصل لگن )Hip(، و زانو )Knee(، و مچ پا )Ancle( در اندام تحتانی، در حیطة 
عمل و در اختیار پزشکان اورتوپد است. دست ها و پاها با كمك عضالت و رباط های مربوط، بدن را 

به زیباترین و قویترین ادا و اطوار وامی دارند. 

Skeletal System / سیستم استخوانی
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Long Bone - استخوان های دراز
اندام حركتی تمام نیازهای روزانه را برآورده می ســازند. و قسمت اعظم این مهم بر عهدۀ دوازده 
اســتخوان دراز در دست و پاهاست. هر گونه آسیب در استخوان های پا قدرت حركت را از انسان 
سلب می كند و آسیب به استخوان های اندام فوقانی )دست ها( قدرت انجام عمل را از انسان می گیرد. 
استخوان های بلند یا Long Bone بدن را به حركت و عمل وامی دارند و تمام نیازهای روزانة انسان را 
برآورده می سازند. ظاهراً حركات دست ها و پاها، ارادی و در كنترل انسان هستند اّما در واقع اینطور 
نیست!!!. زیرا هنگام راه رفتن و دویدن، بطور غیرارادی و كاماًل اتوماتیك، دست راست با پای چپ 
حركت می كند و دست چپ با پای راست هماهنگ است. این حركت غیر ارادی را در هنگام رژۀ 

سربازان می توان دید كه كاماًل موزون و غیر ارادی انجام می گیرد. 
كربنات كلسیم )Ca Co3 - سنگ آهك( مادۀ اصلی سازندۀ استخوان هاست، این ماده در تنة النگ 
 )Metaphys( می گویند. و )Diaphys( بن ها بسیار فشرده تر و محکم تر از دوسر آنست كه به آن دیافیز
متافیز انتهای آنســت كه از نسج اســفنجی و نرم و پرخون تشکیل شده و به مفصل پائین ختم 

می شود.
دیافیز یا شفت )Shaft( قسمت وسط استخوانست كه توخالیست و كانال در طول آن ادامه دارد. 
شفت یا تنة استخوان های بلند پر از مغز استخوان است. بافت این منطقه، آهکی و محکم تر از دوسر 
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آنســت كه كورتیکال بن )cortical Bone( نامیده می شود و كنسلوس بن )Cancellous Bone( بافت 
دوســر استخوان است كه بسیار نرمتر از تنه آن است و از ساختاری اسفنجی، متخلخل و پرخون 

برخوردار است. استخوان های مچ دست و پا نیز كنسلوس هستند.
 )Distal( می گویند و )Proximal( به بخشی از استخوان كه به مفصل باالئی ختم می شود پرگزیمال
دیستال انتهای استخوان است كه به مفصل پائین ختم می شود. پروگزیمال و دیستال النگ بن ها 

فاقد كانال است.
شــش اســتخوان بلند، )فمور و تیبیا و فیبوال( در پائین تنه )اندام تحتانی(، و شــش استخوان 

)هومروس و رادیوس و اولنا( در باال تنه از استخوان های دراز هستند كه عامل حركت و حیاتند. 

فمور درازترین اســتخوان بدن است و محکم ترین استخوان، تیبیاست. )ساق پا به دلیل پیشتاز 
بودن بیشــتر در معرض خطر ضربه و آســیب قرار دارد بنابراین استخوان تیبیا باید سخت ترین 
استخوان بدن باشد( و پرخونترین النگ بن، استخوان بازو هومروس Humerus است. هومروس در 
اندام فوقانی با داشــتن عروق فراوان سریعتر از سایر استخوان های دیگر جوش می خورد. در اندام 
فوقانی رادیوس Radius و اولنا ulna آســیب پذیرترین استخوان ها هستند و در اندام تختانی تیبیا 
Tibia و فیبوال Fibula آســیب پذیرترند. در برش عرضی از اســتخوان های بلند چهار جهت اصلی، 

جلو )آنتریور(، پشت )پوستریور(، كنار )لترال( و میان )مدیال( و چهار جهت فرعی جلو بطرف كنار 
)آنترو لترال(، پشت بطرف كنار )پوسترو لترال(، جلو بطرف میان )آنترو مدیال( و پشت بطرف میان 

)پوسترو مدیال( دیده می شود.
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تصویر برش عرضی از شفت استخوان

" تعداد استخوان ها در هر دست 32 عدد است " 
1 . )Phalanx( .14 عدد )استخوان انگشتان )فاالنکس
2 . )Metacarp( .5 عدد )استخوان های كف دست )متاكارپ
3 . )Wrist( .8 عدد )استخوان های مچ دست )ریست
4 . )Radius & Ulna( .2 عدد )ساعد )رادیوس و اولنا
5 . )Humerus( .1عدد )بازو )هومروس
6 . )Scapula & Clavicle( .2 عدد )شانه )كالویکول و اسکاپوال

" تعداد استخوان ها در هر پا هم 32 عدد است " 
1 . )Phalanx( .14 عدد )استخوان انگشتان )فاالنکس
2 . )Metatarsus( .5 عدد )استخوان های كف پا )متاتارس
3 . )Tarsus( .5 عدد )استخوان های كف پا )تارس
4 . )Talus & Calcaneus( .2 عدد )پاشنه )تالوس و كالکانئوس
5 . )Tibia & Fibula( .2 عدد )ساق پا )تیبیا و فیبوال
6 . )Patella( .1 عدد )كشکك )پتال

 )Femur( .1 عدد )ران )فمور  .7
استخوانچه )سزاموئید( 2 عدد   .8
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ســزاموئید یا استخوانچه دواستخوان كوچکی است كه مانند ساچمه، متاتارس اّول را با بند اول 
شست مفصل می كند. جالب این است كه تعداد استخوان های دست و پا با هم برابراند.


