
 استخوان چیست؟

 است هحکوی پبیِ استخَاى. هیسبصد سا اًسبى ثذى اسکلتی داسثست کِ است هحکوی ٍ صًذُ هبدُ استخَاى

 اص ٍ گشفتِ سا حسبس ّبی ثبفت اعشاف استخَاى ًقبط، اص ثسیبسی دس ٍ هیطًَذ استَاس آى ثش اعضبی دیگش کِ

 هعذًی هَاد اص هٌجعی ٍ ّستٌذ خَى قشهض ٍ سفیذ ّبی گلجَل تَلیذ هحل ّب استخَاى. هیکٌذ هحبفظت آى

 .هیذٌّذ قشاس آى اختیبس دس داضت احتیبج آًْب ثِ ثذى هَقع ّش کِ هیذٌّذ تطکیل سا کلسین ثخصَظ ٍ

 ضٌبسی ثبفت لحبظ اص استخَاى. اًذ ضذُ تطکیل استخَاًی ثبفت ًبم ثِ سختی ثبفت اص ثذى ّبی استخَاى

 داسد، دسًٍی سبختوبى یک ٍ ثیشًٍی سبختوبى یک استخَاى. است Connective tissue ّوجٌذی ثبفتی

 اصلی ثبفت. است ضذُ سبختِ هتٌَعی ّبی ثبفت اص استخَاى. است سجک حبل عیي دس ٍ هحکن ثسیبس

 اًذٍست، استخَاى، هغض هبًٌذ دیگشی ّبی ثبفت حبل ایي ثب. هیگَیٌذ استخَاًی ثبفت سا آى دٌّذُ تطکیل

 .داسد ٍجَد آى دس ًیض غضشٍف ٍ عصت خًَی، سگ پشیَست،

 ایي اص ثعضی سي افضایص ثب ٍ ثچِ ضذى ثضسگ ثب. داسًذ ٍجَد ثذى دس استخَاى 072 حذٍد تَلذ صهبى دس 

 ثضسگتشیي. هیکٌٌذ ایجبد ثبلغ فشد یک ثشای سا استخَاى 022 ًْبیت دس ٍ چسجیذُ ّن ثِ ّب استخَاى

 .ّستٌذ هیبًی گَش ّبی استخَاًچِ آًْب کَچکتشیي ٍ ساى استخَاى ثذى استخَاى

 .هیویشد ٍ هیذّذ ضکل تغییش هیکٌذ، تغزیِ هیکٌذ، سضذ. است صًذُ ثبفت یک استخَاى

 

 چیست استخوان کارکرد

:  حفبظت است صیش هَاسد ضبهل کِ است هکبًیکی کبسکشد آًْب هْوتشیي. داسد اسبسی کبسکشد چٌذ استخَاى

 استخَاى:  سبختوبى سیِ ٍ قلت اص سیٌِ قفسِ ٍ هغض اص جوجوِ حفبظت هبًٌذ دسًٍی ّبی اًذام اص حفبظت

 کوک ثب ّب استخَاى:  حشکت هیذّذ ثبثت ضکل یک ثذى کل ثِ کِ هیکٌٌذ دسست سا داسثست یک ّب



 اضیبء حشکت ٍ ثذى حشکت هَجت ٍ هیسبصًذ سا ثذى حشکتی سیستن هفبصل ٍ ّب سثبط ّب، تبًذٍى عضالت،

 هیگیشد صَست هیبًی گَش ّبی استخَاًچِ دس اًتقبل ایي:  صَت اًتقبل هیطًَذ ثذى تَسظ ثِ

 :اص عجبستٌذ کبسکشدّب ایي هْوتشیي. است ثذى سبص ٍ سَخت ٍ هتبثَلیسن دس استخَاى دیگش کبسکشد 

 دسست اًجبم ثشای ثذى کِ هَقع ّش ٍ است ثذى فسفش ٍ کلسین رخیشُ هحل استخَاى:  هعذًی هَاد رخیشُ 

 .هیکٌذ ثشداضت استخَاى اص سا آًْب ثبضذ داضتِ احتیبج هَاد ایي ثِ خَد کبسکشد

 ّستٌذ چشة اسیذّبی رخیشُ هحل صسد استخَاى هغض:  چشثی رخیش

 ٍ کشدُ عول ثبفش یک هبًٌذ هیتَاًذ ثبصی ّبی ًوک کشدى آصاد ٍ جزة ثب استخَاى:  ثذى ثبص ٍ اسیذ تعبدل

 داسد ًگِ هتعبدل سا خَى اچ پی

 دٍس ثذى حسبس ّبی ثبفت اص سا آًْب ٍ کٌذ جزة خَد ثِ سا سٌگیي فلضّبی هیتَاًذ استخَاى:  صدایی سن

 .ضًَذ دفع ثذى اص تب کشدُ آصاد سا آًْب صهبى هشٍس ثِ سپس. کٌذ

 ثش کِ است Osteocalcin استئَکلسیي آًْب هْوتشیي. هیکٌذ تشضح ّبیی َّسهَى استخَاى:  َّسهًَی

 حسبسیت ٍ دادُ افضایص سا اًسَلیي تشضح استئَکلسیي. هیگزاسد تبثیش ثذى چشثی رخیشُ ٍ خَى قٌذ سٍی

 هیکٌذ صیبد ّن سا آى ثِ ثذى


