
فهرست مطالب

 صفحه     عنوان

ل  ه1فص یومکانیک مجموعه شان  :ب

 1    مجموعه شانه

 2    استخوان شناسی

 6    مفصل شناسی

 9   مفصل استرنوکالویکوالر

 12  مفصل استرنوکالویکوالرکینماتیک 

 15   مفصل آکرومیوکالویکوالر

 18  کینماتیک هاي مفصل آکرومیوکالویکوالر

 22   مفصل اسکاپولوتوراسیک

 26  ویژگی هاي کلی مفصل گلنوهومرال

 27    رتروورژن هومروس

 28  گلنوهومرال بافت همبند اطراف مفصل

 28   عدم انطباق مفصل گلنوهومرال

 29    کپسوالرلیگامان هاي 

 32 عضالت روتاتور کاف و سر بلند بایسپس براکئی

 34پوسچر اسکاپولوتوراسیک و اثر آن بر روي ثبات استاتیک

 35 چرا گلنوئید البروم این قدر مستعد آسیب است؟

 36   قوس کوراکو آکرومیال

 36  کینماتیک هاي مفصل گلنوهومرال

 42  مرکز نگه داشتن دینامیک سر هومروس

 46  کل کینماتیک هاي ابداکسیون شانه

 46    ریتم ایکاپولوهومرال

 مفاصل استرنوکالویکوالر و آکرومیوکالویکوالر حین 

 47     ابداکسیون

 مقایسه ابداکسیون شانه در صفحه فرونتال نسبت به 

 53    کاپوالرصفحه اس

 صفحه     عنوان

 54    اختالل عملکرد

 55   عصب دهی عضله و مفصل

 55  عضالت مفصل اسکاپولوتوراسیک

 57   عضالت باال برنده (الویتورها)

 59    عضالت دپرسیور

 61   پروترکتورها و رترکتورها

 62  به پائینچرخاننده هاي رو به باال و رو 

 62   عضالتی که بازو را باال می آورند

 64 چرخاننده هاي رو به باال در مفصل اسکاپولوتوراسیک

 تعامل سرتوس قدامی و تراپز حین چرخش رو به باالي

 66    وراسیکاسکاپولوت 

 67     فلج تراپز

 68    فلج سراتوس قدامی

 69 عملکرد عضالت روتاتور کاف حین باال آوردن بازو

 69 تنظیم کننده هاي ثبات دینامیک در مفصل گلنوهومرال

 72    بی ثباتی شانه

 73   آسیب پذیري سوپرااسپیناتوس

 74  عضالت اداکتور و اکستانسور شانه

 77 عضالتی که هومروس را به داخل یا خارج می چرخانند

 79   اثرات ضعف و کوتاهی عضالت

 82    خالصه فصل

  یک مالحظه کلینیکی: سندروم گیر افتادگی ساب 

 84     آکرومیال

 87 جموعه شانه )(م 1پرسشهاي چهار گزینه اي فصل 

ل  د2فص ج و ساع یومکانیک آرن  : ب

 91    استخوان شناسی



 صفحه     عنوان

 95 مشخصه هاي کلی مفاصل هومرو اولنار و هومرورادیال

 97   زاویه والگوس نرمال آرنج

 99   بافت همبند اطراف مفصل

 104  نکته بالینی:کونترکچر فلکسیونی آرنج

 104    کینماتیک (آرنج)

 108  آرتروکینماتیک مفصل هومرواولنار

 109  آرتروکینماتیک مفصل هومرورادیال

 110  ساختار و عملکرد غشاء بین استخوانی

 113 ویژگی هاي کلی مفاصل رادیو اولنار فوقانی و  تحتانی

 114   فوقانیمفصل رادیو اولنار 

 114   سندروم کشیدگی آرنج

 115   مفصل رادیو اولنار تحتانی

 116   مجموعه غضروفی لیفی سه ضلعی

 117    کینماتیک (ساعد)

 آرتروکینماتیک ها در مفاصل رادیو اولنار فوقانی و 

 118     تحتانی

 مفصل اشتراك بین آرنج و مفصل هومرورادیال یک 

 121     ساعد

 وس و دست ثابت پروناسیون و سوپیناسیون در حالتی که رادی

 122    نگه داشته شده اند

 123    عصب دهی عضالت

 124   عملکرد عضالت آرنج

 124    فلکسورهاي آرنج

 127 گشتاور تولید شده به وسیله فلکسورهاي آرنج

 130   بایسپس براکئی چند مفصلی

 131  عمل معکوس عضالت فلکسور آرنج

 132    اکستانسورهاي آرنج

 صفحه     عنوان

 136    قانون خست

 گزینی براي فلج استفاده از عضالت شانه جهت جای

 136     رایسپست

 137  نکته بالینی: تغییرات در تاندون ها و عضالت

 137    سینرژي هاي عضالنی

 138  عملکرد عضالت سوپیناتور و پروناتور

 139    عضالت سوپیناتور

 139  مقایسه عضله سوپیناتور با بایسپس براکئی

Lap Test یک تست کلینیکی اختصاصی از وضعیت : 

 142   عصب گیري عضله سوپیناتور

 143    عضالت پروناتور

 144 پروناتور ترس در مقابل پروناتور کوآدراتوس

 145    ارتباط با دست و مچ

 146   اثرات سن، جنس، و آسیب

 149    خالصه فصل 

 شهاي چهار گزینه اي فصل دوم (مجموعه آرنج پرس

 151     و ساعد)

ل  ت3فص دس چ  یومکانیک م  : ب

 154    استخوان شناسی

 آسیب پذیري اسکافوئید و لونیت به صدمه و پیامدهاي 

 158    کلینیکی آن

 159   ساختار مفصل رادیوکارپال

 161    اولنار واریانس

 165  و لیگامان هاي رادیوکارپال کپسول

 165    مفصل میدکارپال

 166    لیگامان هاي مچ

 171   استئوکینماتیک هاي مچ



 صفحه     عنوان

 174 اکستانسیون مچ –آرتروکینماتیک حین فلکسیون 

 حین حرکات انحراف مچ به اولنار وآرتروکینماتیک 

 176     رادیال 

 177   چرخش محوري پاسیو در مچ

 178    بی ثباتی مچ

 183  عصب دهی عضالت و مفاصل مچ

 183    عملکرد عضالت مچ

 184   عضالت اکستانسور مچ

 186 بیومکانیکی عمل و پتانسیل گشتاور عضالت مچارزیابی 

 187  فعالیت اکستانسوري مچ حین مشت کردن

 190   عضالت فلکسور آرنج

 192    مالحظات عملکردي

 عملکرد عضالتی که باعث انحراف مچ به رادیال و اولنار

 192     می شوند

 193    خالصه فصل

ل  ت4فص دس یومکانیک   : ب

 195    استخوان شناسی

 197    قوس هاي دست

 198   مفاصل کارپومتاکارپال

 202   مفصل کارپومتاکارپال شست

 203 شست کینماتیک ها در مفصل کارپومتاکارپال

 208   مفاصل متاکارپوفاالنژیال انگشتان

 211  مفاصل متاکارپوفاالنژیال انگشتانکینماتیک 

 213   مفصل متاکارپوفاالنژیال شست

 نکته بالینی در خصوص وضعیت خمیده ي مفاصل 

 215   متاکارپوفاالنژیال انگشتان

 216 مفاصل اینترفاالنژیال پروگزیمال و دیستال انگشتان

 صفحه     عنوان

 217  فاالنژیال انگشتاناینتر مفاصل کینماتیک 

 218   مفصل اینترفاالنزیال شست

 219   وضعیت عملکرد مچ و دست

 219    وضعیت ضد دفورمیتی

 219   عملکرد متقابل عضله و مفصل

 220   عصب دهی عضله و مفصل

 221  فلکسورهاي بیرونی (اکسترنسیک) انگشتان

 223   عمل گرفتن فلکسوري انگشتان

 224   مکانیسم هاي فلکسیون انگشتان

 229 مکانیسم لغزشی فلکسور در مفصل متاکارپوفاالنژیال

 229 نکته بالینی: اساس آناتومیک سندروم تونل کارپ

 نقش عضالت ثبات دهنده پروگزیمال حین فلکسیون فعال 

 230     انگشتان

 "عمل تنودزیس"فلکسیون پاسیو انگشت از طریق 

 230   نفلکسورهاي بیرونی انگشتا

 231 سودمندي عمل تنودزیس در برخی افراد کوآدري پلژي

 232   اکستانسورهاي بیرونی انگشتان

 235   مکانیسم اکستانسوري انگشتان

 MCP237اثرات مکانیسم اکستانسوري روي عملکرد مفصل 

 IP 237اثرات مکانیسم اکستانسوري روي عملکرد مفصل 

 238 اکستانسیون مفصل اینترفاالنژیال در نبود عضالت درونی

 DIP  239و  PIPاعمال زوج شده ي مفاصل 

 241   شست اکستانسورهاي بیرونی

 243    عضالت درونی دست

 243   عضالت برجستکی تنار

 247   عضالت برجستگی هیپوتنار

 248    عضله اداکتور شست

 249    عضالت بین استخوانی



 251 متاکارپوفاالنژیالنقش عضالت بین استخوانی در مفصل 

 254    عضالت لومبریکال

 258  تعامل عضالت بیرونی و درونی انگشتان

 259  باز کردن دست: اکستانسیون انگشتان

 261   بستن دست: فلکسیون انگشتان

 263 عملکرد اکستانسورهاي مچ حین فلکسیون انگشتان

 263  فعالیت هاي به دست گرفتن اشیاء انواع

 264    گرفتن قدرتی

 267    دستکاري ظریف

 270 دفورمیتی هاي مفصلی ناشی از روماتوئید آرتریت

 270   دفورمیتی زیگزاگ شست

 271  در رفتگی پالمار مفصل متاکارپوفاالنژیال

 متاکارپوفاالنژیال انگشان به کج شدگی مفاصل 

 272    سمت اولنار

 274   دفورمیتی هاي زیگزاگی انگشتان

 جراحی انتقال تاندون جهت کسب باالنس حرکتی و 

 276   عملکرد براي دست با فلج ناقص

 پیامد هاي بیومکانیکی پارگی قرقره هاي فلکسوري

 278     دست

 279   گرفتن کلیدبیومکانیک عضالنی 

  و چهارم  پرسشهاي چهار گزینه اي فصل سوم

 281    (مجموعه مچ و دست)

 

 

 


