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Femur or Thighbone -( فمور)استخوان ران 

استخوان ران بلندترین استخوان اندام تحتانی است که در باال با 

و در پایین با استخوان درشت ( استخوان لگنی)استخوان هیپ 

سر استخوان ران در ناحیه . مفصل می گردد( تیبیا)نی 

که یک حفره مفصلی در سطح خارجی ( حقه)استابولوم 

را ایجاد می کند ( مفصل هیپ)استخوان هیپ است، مفصل ران 

انتهای . که این مفصل یک مفصل با پایداری و ثبات باال است

تحتانی استخوان ران با یکی از استخوان های ساق پا بنام 

یا ( رانی-مفصل درشت نئی)درشت نی، مفصل تیبیوفمورال 

انتهای تحتانی استخوان ران . مفصل زانو را به وجود می آورد

همچنین دارای یک سطح مفصلی برای استخوان کشکک بوده 

( رانی-مفصل کشککی)و مفصل پاتلوفمورال ( سطح کشککی)
.را می سازد



 

:نمای جلویی استخوان ران در تصویر زیر
 

 

 



 

 

 

 



(فمور)مشخصات دیگر استخوان ران 

درجه می سازد  120-130در بالغین، گردن استخوان ران با تنه استخوان، زاویه ای در حدود **

.به افزایش این زاویه، کوکسا والگا و به کاهش آن کوکسا وارا گفته می شود( زاویه انحراف فمور)

.

(.زاویه آنتی ورژن)درجه به جلو متمایل است  10-30در بالغین، گردن استخوان ران درحدود *

تنه در ناحیه یک سوم میانی آن قرار دارد که این خط ( خلفی)در سطح پشتی ( لینا آسپرا)خط خشن *

لبه های داخلی و خارجی لینا آسپرا به سمت باال و پایین در پشت . دارای دو لبه داخلی و خارجی است

این دو لبه در پایین، خط فوق لقمه ای . تنه فمور امتداد می یابند و به تدریج از یکدیگر دور می شوند

را ایجاد ( خط سوپراکوندیالر خارجی)و خط فوق لقمه ای خارجی ( خط سوپراکوندیالر داخلی)داخلی 

و لبه خارجی، برجستگی سرینی ( خط مارپیچ)لبه داخلی لینا آسپرا در باال خط اسپیرال . می کنند

به ( سرینی بزرگ)بخشی از عضله گلوتئوس ماگزیموس . را ایجاد می کند( برجستگی گلوتئال)

.برجستگی گلوتئال متصل می گردد

سطحی است سه گوش در پایین سطح پشتی تنه فمور که خطوط ( سطح پوپلیتئال)سطح رکبی *

سوپراکوندیالر داخلی و خارجی، اضالع طرفی آن بوده و کوندیل های داخلی و خارجی و خط بین 

.کوندیلی قاعده آن را می سازند

*
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ورژن آنتی زاویه

Femoral) رانی ورژن آنتی زاویه anteversion angle)

 

 می ورژن آنتی زاویه آن به که است متمایل جلو به درجه 10-30 درحدود ران استخوان گردن بالغین، در

.گویند

 .سازد می فرونتال صفحه با (فمور) ران استخوان گردن و سر که ای زاویه از است عبارت ورژن آنتی زاویه

.یابد می کاهش آن میزان سن افزایش با ولی است درجه ۴0-۴۵ حدود زاویه این نوزادان در

زاویه ای که محور سر و گردن استخوان ران با محور عرضی کوندیل های آن : تعریف زاویه آنتی ورژن 

در صفحه عرضی ایجاد می کند. این زاویه در بالغین معموال حدود 1۵ درجه است که ممکن است از ۷ 

.درجه متغیر باشد 30الی 
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Coxa) کوکسا والگا valga) 

Coxaکوکسا وارا vara
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Coxa) کوکسا والگابه افزایش زاویه انحراف فمور،  valga)  و به کاهش آن کوکسا وارا(Coxa

vara) گفته می شود.

در بالغین، گردن استخوان ران با تنه استخوان، زاویه ای در 

درجه می سازد که به آن زاویه انحراف فمور  120-130حدود 
. می گویند
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:به چهار حالت دیده می شود که عبارتندازتغییر شکل مفصل زانو 

تمایل تیبیا به سمت خارج )زاویه دارشدن زانو به خارج (:valgus)والگوس-

(و مفصل زانو به سمت داخل

تمایل تیبیا به سمت داخل و )زاویه دارشدن زانو به داخل (:varus)واروس-

(مفصل زانو به طرف خارج

زاویه دارشدن زانو به سمت عقب که به این (:recurvatum)رکورواتوم-

این حالت در خانم .نیز گفته می شود( Hyperextension)حالت هیپراکستنش

.ها و کسانی که دچار شلی لیگامانی هستند شایع تر است

.زاویه دار شدن به طرف جلو(:anteversion)آنتی ورژن-



قسمت )به استخوانی که نسبت به مفصل در دیستالاصطالح والگوس 

قرار دارد مربوط می شود که در مفصل زانو این استخوان ( پایین

والگوس اصطالحی است که به سمت خارج .است( درشت نی)تیبیا

( ران)در حالت طبیعی و نرمال تیبیا در مقایسه با فمور.اشاره دارد

بنابراین در حالت (.درجه ۷حدود )مقدار کمی زاویه والگوس دارد

استخوان تیبیا تقریبا در امتداد استخوان ران قرار می گیرد که , ایستاده

در این وضعیت درحالیکه قوزک ها به هم چسبیده اند فاصله ای بین 

درخانم ها نسبت به ( زاویه والگوس)این زاویه.زانوها وجود ندارد

.آقایان کمی بیشتر است
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والگوس یا واروس بیش ازحد می ,شایع در مفصل زانو( Deformity)دو تغییر شکل

.باشد

زاویه (:or Knock KneesValgumGenu)ضربدری پای

قوزک ها از , والگوس بیش از حد طبیعی است و در حالت ایستاده

.هم فاصله می گیرند درحالیکه زانوها به یکدیگر چسبیده اند
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در این (:or Bow LegsVarumGenu)پای پرانتزی

زانوها از هم فاصله ,بیماران درحالت ایستاده

درحالیکه قوزک ها به هم چسبیده اند و پاها حالت ,داشته

.پرانتز می گیرند
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:علل تغییر شکل های مفصل زانو

فیزیولوژیک -1

انتهای فوقانی درشت نی و نازک ,یکنواختی صفحات رشد اتتهای تحتانی رانعدم -2

عدم یکنواختی صفحات رشد به چند دلیل اتفاق می افتد که (.فیبوال)نی

,  استئوکندروز صفحه رشد انتهای فوقانی درشت نی, عفونت ها, (ضربه)تروما:عبارتنداز

مثل )و موارد عدم تعادل عضالنی( مثل راشیتیسم)بیماری های متابولیک و تغذیه ای

(.پولیومیلییت

بد جوش خوردن شکستگی های اطراف مفصل زانو-3

بیماری های نادر مثل دیسپالزی های استخوانی و استئوژنزامپرفکتا-4

ی مفصل زانو(لیگامان ها)آسیب رباط ها-5

 

پرانتزی شکل شدن زانوها در اطفالی که تازه به راه افتاده اند غالبا 

این تغییر شکل در کودکانی .فیزیولوژیک بوده و خود به خود اصالح می شود

پرانتزی شکل شدن زانوها .که زودتر از معمول راه می افتند شایع تر است

.ماهگی اصالح شده و احتیاجی به درمان ندارد 18معموال تا 

والگوس زانوها غالبا با کف پای صاف همراه ,در کودکان بیش از دو سال

سالگی  6بوده و می توان آن را با کفش طبی اصالح کرد و در اکثر موارد تا 

.برطرف می شود

که خود ,گاهی والگوس زانو در سنین باالتر در دختران چاق دیده می شود

.است( پاتال)عامل مساعد کننده ای برای دررفتگی مکرر کشکک
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Patellar Dislocation

Mechanism
•lateral displacement of 

patella after contraction of 

quadriceps against a flexed 

knee



Q-angle 

(quadriceps 

angle) 







The TT-TG 

Index 
A New Method 
in Diagnostic 
of Patellar 
Instability



Fig. 4. The distance between the anterior tibial
tuberosity and the trochlear groove results from the exter-
nal position of the anterior tibial tuberosity and external
knee rotation. Its average value is 10 to 12 mm. A 
clinical

Distance between sulcus trochleae and tuberosity tibiae (TTTG)





CT-SCANOGERAM OR   3JOINT VIEW OR 

ALIGNMENT VIEW
PURPOSE:
1-GENU VARUM  ANGLE
2-Q-ANGLE
3-LOWER  LIMBS  LENTH
4-ANTE VERSION  ANGLE



LOWER  LIMBS  

LENTH

CT-SCANOGERAM





Mesurment of  modified  rate  
of vertebral  spine   rotation 

In scoliosis disease  
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