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فصل پنجم: استخوان

مراسم آشنایي با انواع سلول هاي استخواني:

ــواد  ــد م ــته های کالژن I )۹۰ درص ــامل رش ــد. ش ــد می کنن ــتخوانی را تولی ــس اس ــی ماتریک ــزای آل ــلول ها، اج ــن س ــت   ای استئوبالس

آلــی(، پروتئوگلیکان هــا و چندیــن گلیکوپروتئیــن مثــل اســتئونکتین و استئوکلســین اســت. ایــن مــواد آلــی تولیــد شــده را اســتئوئید می گوینــد. 

ــد.  ــی می کن ــا رســوب نمک هــای کلســیم، ایــن ماتریکــس را معدن ــج ب ــه تدری استئوبالســت ب

استئوســیت  استئوبالســت بــه تدریــج توســط ترشــحات خــود احاطــه و بــا تمایــز بیشــتر بــه استئوســیت تبدیــل مي شــود و بــه صــورت 

ــا دربرگرفتــه مي شــود.  ــام الکون ــه ن ــه توســط فضاهایــي ب جداگان

استئوکالست  ماکروفاژ بافت استخوانی است و منشأ آن مونوسیت های مغز استخوان است. 

حاال هورمون ها چه تاثیری روی این سلول هایی که گفتیم می گذارند؟

ــه  ــد اســتئوئید و وزیکــول ماتریکســي و همین طــور وادار کــردن آن هــا ب ــر روي استئوبالســت ها و مهــار تولی ــر ب ــا اث ــد ب هورمــون پاراتیروئی

ســاخت فاکتــور محــرک استئوکالســتي، ســطح کلســیم خــون را بــاال مي بــرد. پــس گیرنــده ي آن بــر روي استئوبالســت اســت و غیرمســتقیم 

استئوکالســت را در جهــت جــذب کلســیم فعــال مي کنــد.

هورمــون کلســي تونین دقیقــاً برعکــس بــاال، بــا اثــر مهــاري بــر روي استئوکالســت، جــذب ماتریکــس اســتخواني را مهــار و ســطح کلســیم 

خــون را پاییــن مــي آورد.

مالحظاتتعداد سؤاالت در آزمون های دو سال اخیرنام مبحث

مهم۱ماتریکس و سلول های استخوانی

پاسخ  حاال بریم در بطن سلول های استخوان:

استئوکالســت، ســلولی بســیار بــزرگ و دارای چندیــن هســته اســت. وظیفــه ی آن تجزیه 

و تخریــب اســتخوان اســت. روی تیغــه ی اســتخوانی قــرار گرفتــه و حفــره ای در آن ایجاد 

ــاور  ــه مج ــلول ک ــطحی از س ــد. س ــیپ می گوین ــای هاوش ــه آن الکون ــه ب ــد ک می کن

 Ruffled( تیغــه ی اســتخوانی اســت، دارای چین هایــی اســت کــه بــه حاشــیه چیــن دار

border( معــروف اســت. بــرای تخریــب اســتخوان ابتــدا بــا ترشــح +H و ایجــاد محیــط 

ــی  ــا اگزوســیتوز، آنزیم هــای لیزوزوم ــرده و ســپس ب ــی را حــل ک ــواد معدن اســیدی، م

)مثــل کالژنــاز( ماتریکــس آلــی را هضــم می کنــد. بنابرایــن، گزینــه ج انتخــاب ماســت.

ــده را  ــود آم ــه وج ــه از آن ب ــتی ک ــری استئوبالس ــکل ظاه ــیت، ش پاسخ  استئوس

ــمي  ــد سیتوپالس ــد. زوائ ــت می کن ــود حفاظ ــراف خ ــس اط ــد و از ماتریک ــظ می کن حف

استئوســیت هاي درون الکونــا از طریــق کانالیکــول )همــون کانــال کولــر!( بــا یکدیگــر 

ــي؟  ــوز چ ــم میت ــیت ه ــد. استئوس ــوراخ دار دارن ــاالت س ــي از اتص ــد و نوع در ارتباط ان

ــت. ــت اس ــه ب درس ــس گزین ــه! پ نمي کن

هسته ای  چند  زیر  سلول های  از  کدام یک   -1  👸

است؟ )پزشکی آبان ۱۴00( 

الف استئوسیت

ب استئوبالست

ج استئوکالست

د فیبروبالست

استخوانی  بافت  کانالیکول های  در  کدام یک   -2  👸

وجود دارد؟ )پزشکی قطبی( 

الف زوائد استئوبالست

ب زوائد استئوسیت

ج مویرگ خونی

د رشته ی عصبی
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از  غنـی  کـه  می سـازد  را  غشـاداری  ماتریکسـی  وزیکول هـای  استئوبالسـت  پاسخ  

آنزیم هـای آلکالین فسـفاتاز اسـت؛ ایـن آنزیم ها باعث افزایش غلظت فسـفات می شـوند. 
استئوکلسـین نیـز بـا اتصـال بـه کلسـیم، غلظـت کلسـیم را بـاال می بـرد. در نتیجـه، 
غلظت هـای بـاالی کلسـیم و فسـفات، بلورهـای هیدروکسـی آپاتیـت را تولیـد می کنـد 
کـه بـه تدریج رسـوب کـرده و ماتریکـس را معدنـی می کند. پس جـواب گزینه ج اسـت.

ویژگی سلول های استخوانی رو مرور کنیم:

سلول های 
استخوانی

هورمون موثرنقششکل ظاهری

مکعبی تا استوانه ایاستئوبالست

ساخت و ترشح استئوئید، 
ترشح استئوکلسین، ترشح 
وزیکل های حاوی آلکالین 

فسفاتاز )رسوب دهنده 
مواد معدنی(

پاراتورمون: مهار 
ساخت استئوئید و 
فعال کردن غیر 

مستقیم استئوکالست
کلسی تونین: بالعکس

استئوسیت

دارای زوائد 
سیتوپالسمی 

که درون الکونا 
)هاوشیپ( قرار دارند

حفظ ماتریکس استخوانی 
و شکل استخوان

-

استئوکالست
دارای سرحد ناهموار 
)border ruffled(

تولید +H، دمینراله کردن 
استخوان، آنزیم  کالژناز

-

پاسخ  پاراتورمــون بــا ایــن کــه روی استئوکالســت اثــر واضح تــری داره ولــی 

گیرنــده اش روی استئوبالســته. حواســت باشــه کــه نکتــه اش انحرافیــه. گزینه ج درســته.

استخوان ها از نظر بافت شناسي به دو دسته ي اولیه و ثانویه تقسیم مي شوند. 

استخوان اولیه )نابالغ(  اولین بافت استخواني که طي نمو رویان و همین طور در ترمیم استخواني ظاهر مي شود. 

ــه  ــه صــورت تیغه هــای اســتخوانی اســت کــه در آن رشــته های کالژن ب ــوع اســتخوان، ماتریکــس ب ــغ(  در ایــن ن ــه )بال اســتخوان ثانوی

صــورت مــوازی قــرار گرفته انــد؛ بــه همیــن دلیــل بــه آن اســتخوان تیغــه ای می گوینــد. اســتخوان ثانویــه دو نــوع اســفنجی و متراکــم دارد.

مالحظاتتعداد سؤاالت در آزمون های دو سال اخیرنام مبحث

نسبت به حجم، غیرمهم2انواع استخوان، استخوان سازی، ترمیم، مفاصل

آنزیم  استخوانی  از  سلول های  کدام یک  در   -3  👸

آلکالین فسفاتاز فعال است؟ )پزشکی قطبی( 

الف استئوکالست

ب استئوسیت

ج استئوبالست

د  سلول های اجدادی استخوان

روی  بر   )PTH( پاراتیروئیدی  هورمون  گیرنده های   -4

کدام یک از سلول های زیر است؟ )پزشکی قطبی( 

Osteocyte ب  Osteoclast الف

Osteo-progenitor د  Osteoblast بانهج
طبی

نشر 
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شکل ۱-5

استخوان سازي به دو صورت انجام می شود:

داخــل غشــایي  ســلول مزانشــیم مســتقیماً بــه استئوبالســت تبدیــل شــده و اســتئوئید )الیــه ي کلســیفیه نشــده( ترشــح مي کنــد. اکثــر 

ــا ایــن روش ســاخته مي شــوند.  ــن ب ــاال و پایی ــه ي جمجمــه، فــک ب اســتخوان هاي پهــن، مثــل پیشــاني و آهیان

داخـل غضروفـي  ابتـدا قالـب غضروفی اسـتخوان سـاخته شـده و سـپس ماتریکس اسـتخوانی توسـط استئوبالسـت ها جایگزیـن ماتریکس 

غضروفـي موجـود مي شـود. ایـن روش در اسـتخوان هاي کوتـاه و دراز )بـه سـر اسـتخوان های دراز، اپـی فیز و به قسـمت میانـی، دیافیز میگن( 

انجـام مي شـود. بخش هایـي از اسـتخوان پس سـري و گیج گاهـي هـم بـه وسـیله ي استخوان سـازي داخـل غضروفي سـاخته مي شـود.

مراحل استخوان سازي داخل غضروفي:

۱- تشــکیل یقــه ي اســتخواني )bone collar( بــه شــکل داخــل غشــایی زیــر پری کندریــوم غضــروف کــه مانــع از رســیدن اکســیژن و مــواد 

غذایــي بــه غضــروف زیریــن و تحلیــل آن مي شــود.

ــه  ــا ضریــع اســتخواني )مشــابه پري کندریــوم غضــروف( ب ۲-  نفــوذ رگ هــاي خونــي و ســلول هاي اجــدادي استخوان ســاز از پریوســتئوم ی

ــازي. ــز استخوان س مرک

۳- رسوب استئوئید  توسط استئوبالست، کلسیفیه شدن استخوان اسفنجي اولیه و جایگزین شدن آن با استخوان متراکم.

4- در امتداد بخش میاني هر استخوان در حال تکامل، در دیافیز، مرکز استخوان سازي اولیه ایجاد مي شود. 

5- در آینده مراکز استخوان سازي ثانویه در اپي فیزها ایجاد مي شوند. 

۶- مراکز استخوان سازي اولیه و ثانویه توسط صفحه ي اپي فیزي از هم جدا مي شوند. 

۷- صفحــه ی اپی فیــزی از طریــق تکثیــر کندروســیت ها و ســپس اســتخوانی شــدن آن )اســتخوانی شــدن داخــل غضروفــی( موجــب طویــل 

شــدن اســتخوان می شــود.

  مراکز استخوان سازي اولیه و ثانویه تا کامل شدِن رشد و ناپدید شدن صفحه ي اپي فیزي با هم ادغام نمي شوند.

غضروف اپي فیز به پنج منطقه تقسیم مي شود که از اپی فیز به سمت دیافیز شامل:

منطقه ي در حال استراحت  غضروف هاي شفاف بدون تغییر مورفولوژیک دارد. در این منطقه کندروسیت هاي تیپیک وجود دارد.

منطقه ي در حال تکثیر  ستون هاي در حال تکثیر کندروسیتي.

منطقه ي غضروف هایپرتروفیک  کندروسیت ها بزرگ و پر از گلیکوژن شده اند.

منطقه ي غضروف کلسیفیه  کندروسیت هاي مرده با ماتریکس کلسیفیه جایگزین مي شوند.

بانه
طبی
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منطقــه ي استخوان ســازي  استئوبالســت ها و رگ هــاي خونــي وارد عمــل شــده و در حــال ســاختن ماتریکــس اســتخواني هســتند. بافــت 

اســتخوان بــراي اولیــن بــار اینجــا ظاهــر مي شــود.

مفاصل به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

۱( مفاصل دي آرتروز )سینوویال( شامل مفاصلي است که امکان حرکت آزادانه ي استخوان را فراهم مي سازند؛ مثل آرنج و زانو.

۲( مفاصل بی حرکت )سین آرتروز(: شامل موارد زیر می باشد:

الف( مفصل با رابط استخوانی )سین استوز( مثل اتصال استخوان های جمجمه در بزرگساالن

ــای  ــن رباط ه ــان و همچنی ــودکان و نوجوان ــه در ک ــتخوان های جمجم ــال اس ــل اتص ــموز( مث ــدی )سین دس ــط همبن ــا راب ــل ب ب( مفص

ــاکروایلیاک. ــل س ــی مفص ــه خلف ــی و ناحی ــوالر تحتان ــل تیبوفیب ــتخوانی در مفص بین اس

ــه آن  ــند، ب ــده باش ــل ش ــم وص ــه ه ــن ب ــروف هیالی ــط غض ــتخوان ها توس ــر اس ــتند؛ اگ ــوع هس ــه دو ن ــی ک ــط غضروف ــا راب ــل ب ج( مفص

ســین کندروز می گوینــد؛ مثــل اتصــال دنده هــا بــه جنــاغ ولــی اگــر آن هــا توســط دیســکی از غضــروف رشــته ای )فیبــری( بــه هــم وصــل 

ــس.  ــل ســمفیز پوبی ــد مث ــه آن ســمفیز می گوین ــد؛ ب شــده بودن

پاسخ  ویژگــي اســتخوان اولیــه، نحــوه ي قرارگیــري نامنظــم رشــته هاي کالژن 

ــه  ــده )woven bone( گفت ــه ش ــتخوان بافت ــه آن اس ــل ب ــن دلی ــه همی ــه ب ــت ک اس

ــتري  ــیت بیش ــر و استئوس ــي کمت ــواد معدن ــه، م ــتخوان ثانوی ــه اس ــود. نســبت ب مي ش

دارد. ایــن اســتخوان، قابلیــت شــکل پذیری )Remodeling( بیشــتری نســبت بــه ســایر 

ــه،  ــتخوان در ســوچورهای جمجم ــوع اس ــن ن ــغ، ای ــرد بال ــک ف ــتخوان ها دارد. در ی اس

ــه اســتخوان و حفــرات دندانــی بالغیــن دیــده می  شــود. پــس  محــل اتصــال تانــدون ب

گزینــه الــف صحیــح اســت.

پاسخ  گفتیم استخوان ثانویه دو نوع است:

ــد.  ــرار گرفته ان ــم ق ــم و در ه ــورت نامنظ ــه ص ــا ب ــفنجی، تیغه ه ــتخوان اس ۱( در اس

ــد.  ــن نوع ان ــه( از ای ــف و جمجم ــن، کت ــن )لگ ــتخوان های په اس

۲( در اســتخوان متراکــم، تیغه هــای اســتخوانی بــه مــوازات حفــره ی مرکزی اســتخوان 

بــه صــورت دایره هــای متحدالمرکــزی کنــار هــم قــرار گرفتــه و سیســتم هاورســی را 

ــتخوان  ــم اس ــار ه ــی در کن ــتم های هاورس ــن سیس ــادی از ای ــداد زی ــازند. تع می س

ــود؛  ــده می ش ــتخوان های دراز دی ــتخوان در اس ــوع اس ــن ن ــازند. ای ــم را می س متراک

البتــه در قســمت داخلــی اســتخوان های دراز، در مجــاورت مغــز اســتخوان، اســتخوان 

ــام  ــه ن ــزی ب ــی مرک ــر سیســتم هاورســی، کانال ــه اســت. در ه ــرار گرفت ــفنجی ق اس

ــاوی، رشــته های  ــی، عــروق لنف ــال هــاورس وجــود دارد کــه حــاوی عــروق خون کان

عصبــی و بافــت همبنــد سســت )شــامل فیبروبالســت( اســت. بنابرایــن، گزینــه الــف 

انتخــاب ماســت.

�� 1-  در یک فرد بالغ کدام یک از استخوان های زیر 

از نوع درهم بافته )woven( است؟ )پزشکی کشوری ۹۸( 

الف سوچورهای جمجمه

ب استخوانچه های گوش

ج استخوان کشکک

د متافیز استخوان بازو

ــال  ــده در کان ــر ش ــوارد ذک ــک از م �� 2- کدام ی

ــی( ــکی قطب ــور ندارد؟ )پزش ــاورس حض ه

الف استئوسیت

ب فیبر عصبی

ج عروق خونی

د فیبروبالست

بانه
طبی

نشر 
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پاسخ  ترمیم استخوان به صورت خالصه:

شکســتگي اســتخوان ← پــاره شــدن عــروق خونــي ← تشــکیل هماتــوم ← جــذب 

ماتریکــس اســتخواني توســط استئوکالســت ← تشــکیل کالــوس نــرم از جنــس بافــت 

ــوس  ــایي ← تشــکیل کال ــل غش ــي و داخ ــل غضروف ــازي داخ ــي ← استخوان س لیف

ســخت، از جنــس اســتخوان نامنظــم ← اســتخوان نابالــغ و نامنظــم کالــوس بــه تدریــج 

بازجــذب شــده و بــا اســتخوان تیغــه اي جایگزیــن مي شــود. در نتیجــه، گزینــه د صحیــح 

اســت. در شــکل زیــر می توانیــد بــه طــور تصویــری ایــن فرآینــد را مشــاهده کنیــد:

شکل ۲-5

ــام  ــه ن ــا بافــت همبنــد ب پاسخ  ســطوح داخلــی و خارجــی اســتخوان ها بــه ترتیــب ب

پریوســتئوم و اندوســتئوم پوشــیده شــده اســت.

پریوســتئوم، مشــابه پری کندریــوم غضــروف، دارای یــک الیــه خارجــی فیبــروز بافــت 

ــوع I و فیبروبالســت ها اســت. ــا عــروق، دســتجات کالژن ن همبنــد متراکــم همــراه ب

ــارپی  ــا ش ــوراخ کننده ی ــاف س ــام الی ــه ن ــتئوم، ب ــته های کالژن و پریوس ــته های رش دس

در ماتریکــس اســتخوان نفــوذ می کننــد و پریوســتئوم را بــه اســتخوان متصــل می کننــد. 

اینــم بــدون کــه پریوســتئوم تــوی تغذیــه اســتخوان، تولیــد استئوبالســت جدیــد، رشــد و 

ترمیــم اســتخوان شــرکت داره. پــس پاســخ درســت، گزینــه د اســت.

پاسخ  از اول بگیم:

مثالمراحلنوع

استخوانی شدن

داخل 

غشایی

سلول مزانشیم مستقیمًا به استئوبالست 

تبدیل شده و استئوئید )الیه ي کلسیفیه 

نشده( ترشح مي کند.

پیشانی، آهیانه،

 فک باال و پایین

�� 3- کــدام فرآینــد در ترمیم شکســتگی اســتخوان 

دیرتــر اتفــاق می افتد؟ )پزشــکي قطبــی( 

الف استخوان سازی داخل غشایی

ب استخوان سازی داخل غضروفی

)woven( ج تشکیل استخوان درهم بافته

د تشکیل استخوان تیغه ای

�� 4- کدام یـک از رشـته هـای زیر، پریوسـت را به 

اسـتخوان متصل می نماید؟ )پزشـکی شـهریور ۹۹( 

الف االنوئین 

ب اکسی تاالن

ج رتیکولر

د کالژن

�� 5- در کدام یک از گزینه های زیر استخوان سازی 

داخل غشایی اتفاق می افتد؟ )پزشکی قطبی( 

الف پیشانی

ب ران

ج بازو

د مهره

بانه
طبی

نشر 
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استخوانی شدن

داخل 

غضروفی

جایگزین شدن ماتریکس استخوانی به جای 
ماتریکس غضروفی

۱. تشکیل یقه استخوانی ۲. نفوذ رگ
 ۳. رسوب استئوئید 4. ایجاد مراکز اولیه در 

دیافیز 5. ایجاد مراکز ثانویه در اپی فیز
۶. ایجاد صفحه ی اپی فیزی  ۷.ادامه یافتن 

رشد طولی با صفحه اپی فیزی

استخوان کوتاه و دراز، 

پس سری، گیج گاهی

پس گزینه الف درست است.

پاسخ  

یز
ی ف

 اپ
ی

ها
يه 

ال

zoneمحتويات

غضروف شفاف معمولیاستراحت
ستون های کندروسیتیدرحال تکثیر
کندروسیت های بزرگ و پر گلیکوژنهایپرتروفیک

کندروسیت های مردهکلسیفیه
هجوم استئوبالست ها و جایگزینی ماتریکس استخوانیمنطقه استخوان سازی

ســلول های آپوپتــوزی همــان ســلول های مرده انــد کــه در ناحیــه ی کلســیفیه می تــوان 

آن هــا را مشــاهده کــرد. بنابرایــن گزینــه ج صحیح اســت.

پاسخ  گفتیم یکی از انواع مفاصل سـین آرتروز، مفصل با رابط اسـتخوانی یا سین اسـتوز 

اسـت که در محل اتصال اسـتخوان های جمجمه بزرگسـاالن مشاهده می شـود. در نتیجه 

پاسـخ، گزینه ج اسـت. برای جمع بندی بخش مفاصل، جدول زیر پیشـنهاد می شـود:

محلانواعمفاصل

سین آرتروز
سوچور جمجمهسین استوز )رابط استخوانی(
رباط بین استخوانی )تیبیوفیبوالر(سین دسموز )رابط همبندی(

پوبیس ) مفاصل فیبروز خط وسط بدن(سمفیز
مفصل زانو، آرنج و...مفصل حرکتیدی آرتروز

پاسخ  طبق آنچه در درسنامه گفته شد، در مرحله ی آخر استخوان سازی غضروفی، صفحه ی 

اپی فیزی از طریق تکثیر کندروسیت ها و سپس استخوانی  شدن آن ها از طریق استخوانی شدن 

داخل غضروفی، باعث طویل شدن استخوان می شود. پس جواب گزینه د است. 

پاسخ  گزینـه ب صحیـح اسـت. در سـوال 4 هم بیان شـد، رشـته های کالژن به عنوان 

الیـاف شـارپی بـه اسـتخوان نفوذ می کنند و اسـتخوان را به پریوسـتئوم متصـل می کنند.

6- در کدام یک از مناطق صفحه ی اپی  فیزی استخوان، 

سلول های آپوپتوزی دیده می شود؟ )پزشکی قطبی( 

الف تکثیر 

ب هیپرتروفیک

ج کلسیفیه

د استخوان سازی

چـه  توسـط  اسـتخوان ها  سین اسـتوز،  مفصـل  در   -7

بافتـی بـه هـم متصـل مـی شوند؟ )پزشـکي قطبـی( 

الف همبند متراکم

ب غضروف رشته ای

ج استخوان

د غضروف شفاف

از چـه  اپی فیـزی(  اپی فیـزی )صفحـه ی  8- غضـروف 

طریقـی باعث رشـد طولی اسـتخوان می شود؟ )پزشـکی 

کشـوری ۹۷( 
الف رشد بینابینی غضروفی

ب رشد سطحی غضروفی

ج استخوانی شدن داخل غشایی

د استخوانی شدن داخل غضروفی

9-  الیــاف شــارپی چه نــوع رشــته ای هستند؟ )پزشــکی 

اسفند ۱۴00(
ب کالژن الف االستیک 

د ترابکوالر ج رتیکوالر 

بانه
طبی

نشر 
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استئوسیت ها از طریق کانالیکولی )اتصال سوراخ دار( با هم در ارتباط اند و این سلول ها مسئول حفظ شکل 
ظاهری استئوبالست ها و نگه داری ماتریکس استخوان هستند.

 ruffled( استئوکالست، سلول چند هسته  ای است که از مغز استخوان منشأ می گیرد. دارای حاشیه چین دار
border( است و باعث تخریب استخوان و جذب ماتریکس استخوان می شود. 

استئوکالست داخل الکونای هاوشیپ )حفرات جذبی( در قسمت اندوستئوم قرار دارد. 
استئوبالست دارای گیرنده هورمون پاراتیروئید است.

استئوکالست گیرنده کلسی تونین دارد و سلول پارافولیکولی تیروئید با ترشح آن استئوکالست را مهار می کند.
استئوبالست فسفاتاز قلیایی می سازد و سبب رسوب هیدوکسی آپاتیت در ماتریکس می شود.
محل استخوان های نابالغ: محل اتصال تاندون به استخوان، آلوئول دندانی، درز های جمجمه.

ویژگی استخوان های اولیه: نا منظم بودن الیاف کالژن، مقدار مواد معدنی کم، تعداد استئوسیت زیاد، 
شکل پذیری زیاد. 

اولین اتفاق در استخوان سازی داخل غضروفی، تشکیل یقه ی استخوانی است.

بانه
طبی

نشر 




