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الهيكل العظمي لإلنسان

 .يتألف الهيكل العظمي من مجموعة من العظام ترتبط مع بعضها بواسطة األربطة مشكلة املفاصل

... إلخ(.  ممغنيزيو وعناصر معدنية )كالسيوم، فوسفور،  (النسيج العظمي) تتألف العظام من مادة عضوية

 ؛يمكن تقساااايه الهيكل العظمي إدة عدة مجموعا و ، ماعظ 206 من نسااااان البال كون الهيكل العظمي لإلتي

س، وعظام الجذع، وعظام األطراف العلوية والسفلية.أعظام الر 

: ميكانيكية وحيوية.وظائف الهيكل العظمي

عضال  واألربطة واألنسجة الرخوة.امليكانيكية االستناد حيث يؤمن الهيكل مرتكزا  التشمل الوظائف 

(.Active( أو تتبع حركة العضال  الفاعلة )Passiveالحركة: إما منفعلة ) -

افا لحماية األعضاء املهمة، مثل القحف الذي يحتوي الدماغ، و الحماية: يشكل الهيكل العظمي أج -

والقفص الصدري الذي يحتوي القلب والرئتين، والنفق الفقري الذي يسكنهه النخاع الشوكي، والحجاج 

مسكن العين. 

لبنى الوظائف الحيوية: بإسهام األمالح املعدنية املكونة للعظه بعمليا  االستقالب املختلفة، وتوليد اتتمثل 

املشكلة للدم في نقي العظه.
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وعرضانيا بين جسه العظه ومشاشته،  Metaphysis)االتصال )ف ير ابواسطة غض تنمو العظام طوالنيا

 .املسؤول أيضا عن اندمال الكسور ( Periosteumالسمحاق )بفضل ثخانتها  وتزداد

أسابيع، ويكتمل النمو العظمي لدى اإلناث في حوادي  8-6يبدأ النسيج العظمي بالتكون عند املضغة بعمر 

 يستمر النمو عند الذكور حتى سن الخامسة والعشرين. قد سن العشرين، في حين 

يتألف العظه من نسيج عظمي، يغطيه السمحاق، ويحتوي نقي العظام، 

أوعية دموية  هتعبر ؛ املكون من نفق جهاز هافرسوهو الوحدة البنيوية الوظيفية هو ( Osteonالعظمون )

.ع حوله صفائح عظمية بشكل أسطوانيتتوضوأعصاب 
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(The skull)هيكل الرأس 

يسااااااااااامى قسااااااااااامها العلوي الخلفي  عظما. 23، عددها (cranium) تسااااااااااامى عظام الرأس القحف أو الجمجمة

القحف العصاااااااااااوي الااذي يحتوي عصة املراكز العصاااااااااااديااة العلويااة )املخ، جااذع الاادماااغ، البصااااااااااالااة، املخي (، 

 وقسمها األمامي السفصي القحف الوجهي أو الحشوي. 

 القفوي،تتكون عظااام القحف العصاااااااااااوي من ثمااانيااة عظااام؛ الجااداريااان، الصااااااااااااادغيااان، الجبهي، الوتاادي، 

 . الغرباديو 

الحنكيااااان،  ، هي الفكيااااان العلويااااان، الوجنيااااان، األنفيااااان، الاااادمعيااااان،عظمااااا 14أمااااا عظااااام الوجااااه فهي 

القرينان السااااااااافليان، عظه امليكعة وعظه الف  السااااااااافصي، يدرس معها عادة العظه الالمي لعالقته الوثيقة 

 بعضال  العنق األمامية والتي تصل الرأس بالصدر. 

 :) cerebralCranium( القحف العصوي

 ،(calvarias)قحف صاااااااااندوق عظمي يحتوي عصة املخ، يتألف من قسااااااااامين: األول محدب ل خارج، هو قبة ال

 .(os frontal)، والقسه األمامي لهذا الصندوق يشكله العظه الجبهي قحفوالثاني: سفصي وهو قاعدة ال

الدرز اإلكليصي عصة طول الحافة ، يوجد (Sutures)ترتبط عظام القحف مع بعضاااها بمفاصااال تسااامى الدروز 

اللذين يرتبطان مع  العلوية للعظه الجبهي وباتجاه الخلف وهو يربط العظه الجبهي بالعظمين الجداريين،

بعضاااااااااااهما بالدرز الساااااااااااهمي، ولدة الخلف من العظمين الجداريين يتوضاااااااااااع العظه القفوي، الذي يرتبط مع 

 الخلفي السفصي للعظه القفوي يوجد تحدب يسمى  العظمين الجداريين بالدرز الالمي، وعصة السطح
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ي الظاهر، الذي ة القفوية الظاهرة، ومنها باتجاه قاعدة الجمجمة يمتد عرف يسااااااااااامى العرف القفو بارز ال

، تسمى الخطوط املنحنية القفوية ترتكز عليها العضال . ةالجهتين خطوط مائلتنطلق منه ب

العظمين الصاادغيين، وجزئيا الوتديين، ويطلق عصة القساه تتكون السااطوح الوحشااية للقحف العصااوي من 

الوجنية  واتىءالساااافصي واملسااااطح للسااااطح الوححاااااي مصااااط ذ الحفرة الصاااادغية، الذي تحده من األمام الن

الصاااااادغية للعظه الوجني، كما يحد هذه الحفرة من الجهة الوحشااااااية القوس  اتىءللعظه الصاااااادلي، والنو 

 نها مجرى السمع الظاهر.الوجنية التي يوجد إدة األسفل م

يسااااااااامى الجدار السااااااااافصي للقحف العصاااااااااوي قاعدة القحف، وهي اا  بنية مركبة وبالنظر إليها من األسااااااااافل  

وتوجد عصة جانبيها لقمتا  نالحظ الثقبة القفوية العظمى، التي يتصاااااال من خاللها النخاع الشااااااوكي بالدماغ،

 العلوية للفقرة األودة. العظه القفوي، اللتان تتمفصالن مع الحفرة املفصلية

إدة األمام من الثقبة العظمى توجد قاعدة العظه القفوي )الجسه(، التي يقع عصة جانبيها القسه الصخري 

 اتىءاإلبري،  وتوجاد إدة جااناب النا اتىءللعظه الصاااااااااااادلي، ولدة جااناب الهرم ينشااااااااااااأ متجهاا نحو األسااااااااااافال النا

ثقبة، تسااااامى الثقبة اإلبرية الخشاااااائية، يمر من خاللها  اإلبري  اتىءالخشااااااعي للعظه الصااااادلي ولدة جانب الن

العصاااب الوجهي، وفي منتصاااف طول القساااه الصاااخري توجد ثقبة هي الفوهة الساااباتية، يمر منها الشاااريان 

الساااااااباتي الظاهر، إدة األمام من فتحة مجرى السااااااامع الظاهر توجد حفرة تسااااااامى بالحفرة الفكية، هي مكان 

للف  الساافصي، ولدة األمام من القسااه الصااخري للعظه الصاادلي يوجد العظه  اللقمي اتىءالتمفصاال مع الن

الوتدي الذي تقع في قسمه الخلفي الثقبة البيضية، التي يخرج عبرها العصب الفكي السفصي )الفرع الثالث 

ملثلث التوائه( من الجمجمة، ولدة الخلف والوححاي منها توجد الثقبة الشوكية.

منها  اتىءالجناحية، وكل ن واتىءللعظه الوتدي املجاور للفتحا  األنفية الخلفية النيسااااااامى القساااااااه الخلفي 

له صفيحتان إنسية ووحشية، يحد الصفيحة اإلنسية من الخلف والوححاي فتحة عريضة تصله بالحفرة 
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األنفية وتسااااااااااامى املنخر، وبين الصااااااااااافيحتين اإلنساااااااااااية والوحشاااااااااااية توجد الحفرة الجناحية التي ترتكز عليها 

عضاااااالة تحمل االسااااااه نفسااااااه، ويقسااااااه الجزء الخلفي ل حفرة األنفية بوساااااااطة الحاجز األنفي الذي يساااااااهه 

.(vomer)بتشكيله من الخلف عظه امليكعة 

األنفية والحفرة الفموية الحن  الصااااااااااالب، وهي تتكون من ويسااااااااااامى الحاجز العظمي الفاصاااااااااااال بين الحفرة 

الااذي  اتىءالعظه الحنكي في قسااااااااااامااه الخلفي، أمااا القساااااااااااه البااا ي واألكبر فهو يتكون من العظه الفكي، والناا

 السنخي للعظه الفكي العلوي. اتىءتنغرس فيه األسنان هو الن
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القحف العصوي:عظام 

:Frontal bone)العظه الجبهي )

 .أنفي حجاجيين وجزء، وجزأين يتاألف من صفيحة )صدفة(

ة صدفة العظه الجبهي: هي القسه العمودي، وتشكل الجبهة ومقدمة جوف القحف، ويوجد عصة الصفيح

، ولدة األسفل منها توجد القوسان الحاجبيتان. أما القسه األفقي فهو حدبتان هما الحدبتان الجبهيتان

املشكلة ألرضية الحفرة القحفية األمامية ولسقف الحجاج، يوجد ضمنها فراغ يسمى الصفيحة الحجاجية 

الثلمة الغربالية يتوضع بها الجزء العلوي من العظه الغربادي، ويوجد ضمن سماكة العظه الجيب الجبهي 

الذي ينفتح ضمن جوف األنف في الصماخ األنفي األوسط.

:bone) (Ethmoideالعظه الغربادي 

من ثالثة أجزاء وهي:  يتكون 

: تساهه بتشكيل سقف جوف األنف، لها ناتئ علوي (lamina cribrosa)الصفيحة األفقية )املصفوية(  -

 إدة األمام، يسمى عرف الدي  
ً
، يرتبط به مشول املخ، وعصة (crista galli)عند الخط املتوسط مائل قليال

، ملرور األعصاب الشمية من جوف ثقبا( 20-15)نجد في الصفيحة املصفوية  جانوي عرف الدي كل من 

األنف إدة جوف القحف.

: صفيحة رقيقة، تنشأ من السطح السفصي للصفيحة (lamina perpendicularis)الصفيحة العمودية  -

األفقية، وتقع عصة الخط املتوسط، وتشكل القسه العظمي ل حاجز األنفي. في قسمها العلوي عدد من 
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ب الشمية، وعند حافتها الخلفية، وفي قسمها السفصي تتصل بعظه امليكعة، أما حافتها القنيا  لألعصا

 الحاجز الغضروفي ل حفرة األنفية.السفلية فتتصل ب

تتعلقان باألعصة عصة أطراف  )التيهان الغرباليان( (labyrinthus ethmoidalis)كتلتان جانبيتان:  -

إدة  قسهت، (cellulae ethmoidalis)أجواف هي الخاليا الغربالية  كل منهما الصفيحة األفقية، يوجد ضمن

 أمامية تنفتح عصة الصماخ األنفي املتوسط وخلفية تنفتح عصة الصماخ األنفي العلوي، 

عصة الوجه اإلنساي لكل كتلة جاندية استطالتان عظميتان ملتويتان هما القرينان األنفيان العلوي واملتوسط 

 ححاي. عصة جدار األنف الو 

من  ، تشكل قسما(lamina orbitalis)جد الصفيحة الحجاجية نمن الناحية الوحشية ل خاليا الغربالية 

الجدار اإلنساي ل حجاج، وهناك صفيحة إنساي الخاليا الغربالية تسمى الصفيحة اإلنسية، تساهه في تشكيل 

 الجدار الوححاي ل حفرة األنفية.

 

 :(Sphenoid bone)العظه الوتدي 

 ساطح جسامه وياوجد عصةيشاارك الوجه العلوي لهذا العظه بتشاكيل أرضاية الحفرة القحفية املتوساطة، 

 الصغير والكبير ه يالذي يحتوي عصة الغدة النخامية، ويوجد بين جناح العلوي انخفاض هو السارج التركي

منه أوعية العين وأعصابها. ، تمر (fissure orbitalis superior)شق كبير يسمى الشق الحجاجي العلوي 

ضمن الجناح الصغير توجد الثقبة البصرية، التي يمر من خاللها العصب البصري، ويوجد عصة الجناح 

الكبير الثقبة املدورة التي يمر من خاللها العصب الفكي، أما الثقبة البيضية فيمر من خاللها العصب الفكي 

 ينفتح عصة الصماخ األنفي العلوي. السفصي، وضمن العظه يوجد الجيب الوتدي الذي
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  :Occipital boneالقافوي( العاظه القاذادي )

قاعدي يمتد في قاعدة  وناتئالجزء الخلفي من قبة القحف، ومن كتلتين جاندياتين،  صدفة تشكليتألف من 

وفيها منطقة ، (foramen magnum)بيناها الثقباة القفاوية الكبارى  كار تالقحاف من الخلف إدة األمام، ت

افقة.  االتصال بين النخاع الشوكي والدماغ وعبور األعصاب واألوعية املر

 

 : (Temporal bone)العظه الصدلي 

 من الجدار الجانوي لقبة القحف، ومن جزء داخصي هرمي يدعة الصخرة 
ً
يتألف من صدفة تشكل جزءا

عة لتوضع أجزاء األان الباطنة، تنتهي تحتوي جوف الطبل )األان الوسطى( وثالثة أنفاق نصف دائرية وقوق

 الصخرة في الخلف بناتئ هو الخشاء 

أمامه للعظه جزء سفصي له شكل صفيحة مطوية تدعة الجزء الطبصي وهو يحيط بالصماخ السمعي الظاهر، 

 السطح املفصصي للتمفصل مع الف  السفصي.

 

  :(Parietal bone) العظه الجداري 

 مربعة، تؤلف الجزء العلوي الجانوي من قبة القحف في كل جانب. عظمية صفيحة

 

 تتألف عظام قبة القحف من صفيحتين عظميتين، ظاهرة وباطنة، تفصل بينهما طبقة عظمية إسفنجية.
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، عليها ية، متوساااطة وخلفية. ساااطوحها ملسااااءإدة ثالث حفر: أمام يقساااه الوجه الداخصي للقاعدة القحفية

 ، إضافة إدة ميازيب شريانية ووريدية.للتالفي الدماغية املقابلةصبعية إانطباعا  
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  (Cranium faciale)القحف الوجهي )الحشوي(: 

إدة  .السااااامع البصااااار، وعضاااااو الفه، األنف، عضاااااو  أجوافيتكون من عظام متعددة األشاااااكال، تشاااااكل هيكل 

األساافل من األقواس الحاجبية للعظه الجبهي يوجد الحجاج الذي له شااكل الهرم، عند اروته توجد القناة 

البصااااارية التي يمر عبرها العصاااااب البصاااااري والشاااااريان العيني، تشاااااكل قاعدته مدخل الحجاج، وعصة حافته 

تقسااااااااااايه الجاااادران التي يمر عبرهااااا العصااااااااااااااب فوق الحجاااااج، ويمكن  العلويااااة توجااااد الثقبااااة فوق الحجاااااج

ووححاي. يتشكل الجدار اإلنساي من أربعة عظام )القسه الحجاجي من  ،إنسايالحجاجية إدة: علوي، سفصي، 

. للعظه الجبهي، الصاااااااافيحة الحجاجية من الغربادي، العظه الدمعي، السااااااااطح الحجاجي من الف  العلوي(

 الجبهي للعظه الفكي ليشاكال معا اتىءالن امليزابة الدمعية، التي تلتقي مع ميزابة فيالدمعي شاكل مربع، فيه 

القناة األنفية الدمعية، التي تصااااااااال الحجاج بالحفرة األنفية، وفي عمق الحجاج يوجد شاااااااااقان: شاااااااااق علوي 

، لهاية املعصبة للعين واألعصاب الحركية املحركة ااااااااااااره األعصاب الحسااااااااااااعب يؤدي إدة داخل الجمجمة، تمر 

  فصي.اق ساوش

، وهي تقساااه بواساااطة حاجز عظمي متشاااكل من الصااافيحة العمودية ةااااااااااااااحفرة األنفيبين الحجاجين توجد ال

للعظه الغرباااادي ومن عظه امليكعاااة إدة حفرتين يمنى ويسااااااااااارى، تسااااااااااامى الفتحاااة األنفياااة العظمياااة األماااامياااة 

الفتحة الكمثرية، التي يحددها من األعصة حواف العظمين األنفي والفكي، ومن الوححاااااااي واألساااااافل الشااااااوك 

 األمامي. األنفي

القريناااا  األنفياااة، القريناااان العلوي  هيشاااااااااااياااة ل حفرة األنفياااة صااااااااااافاااائح عظمياااة توجاااد عصة الجااادران الوح

 واألوسط بارزان من العظه الغربادي، أما القرين السفصي فهو عظه مستقل، 

 يقع الصماخ العلوي تحت القرين العلوي وفوق القرين األوسط.

 األوسط وفوق القرين السفصي.يقع الصماخ األوسط تحت القرين 
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 يقع الصماخ السفصي تحت القرين السفصي وفوق أرضية األنف.

تساااااااااااااعد حول األنفية، وهي: الجبهي، الوتدي، الفكي والخاليا الغربالية.  تصاااااااااااال الحفرة األنفية بالجيوبوت

 اء لحن مميز عصة الصو . عطالجيوب في تخفيف وزن العظام ول

عبرها العصب تحت الحجاج مع  توجد ثقبة، تسمى الثقبة تحت الحجاج، يمر إدة األسفل من الحجاج 

افقة.  األوعية الدموية املر

 

 عظام القحف الوجهي:

 

 :(The Mandible)الف  السفصي 

يتألف من جزأين متحدين عصة الخط الناصاااااااااااف في األمام يشاااااااااااكالن االرتفاق الذقني، ويتألف كل جزء من 

أمامي منقاري، وآخر خلفي لقمي، للناتئ اللقمي رأس يتمفصااااااال مع  بناتئجساااااااه وفرع، ينتهي الفرع في األعصة 

حفرة خاصااااة عصة الوجه الساااافصي للعظه الصاااادلي )املفصاااال الصاااادلي الفكي(، ويخترق الف  الساااافصي بنفق 

ينتهي في األمام بالثقبة الذقنية، وتعبره أوعية وأعصااااااب األسااااانان السااااافلية، وتتوضاااااع األسااااانان عصة الحافة 

عند البالغين: )قاطعان وناب وضاااااااااحكان وثالث طواحن في كل  ساااااااانا 16ية(، ويبل  عددها ة )الساااااااانخالعلوي

 جانب(. 

 يتحرك الف  السفصي بوساطة العضال  املاضغة التي ترتكز عليه.
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 :(Maxilla)عظه الف  العلوي 

يتمفصااااال مع  الجبهي، وجانويشاااااكل مكعب غير منتظه، يتفرع عنه ناتئ علوي يتمفصااااال مع العظه بمزدوج، 

 (، ويؤلف جداره العلوي جزءاعند البالغين سانا 16سانان داخل حافته السافلية )العظه الوجني. تتوضاع األ 

من أرض الحجاج، ويساهه جداره اإلنساي بتشكيل الجدار الوححاي لجوف األنف، ويساهه ناتئه الحنكي مع 

ن جوفي األنف والفه، يحتوي الصااااااااااافيحة األفقية لعظه الحن  بتشاااااااااااكيل الحن  العظمي، الذي يفصااااااااااال بي

ين القرينين األنفيين الفاااا  العلوي عصة الجيااااب الفكي العلوي، الااااذي ينفتح في الصاااااااااااماااااخ األنفي العلوي )ب

 وسط(.تالعلوي وامل

 

 (:(Zygomatic boneالعظه الوجني 

 خارج، ويتمفصاااااال بواسااااااطة دروز مع لشااااااكل صاااااافيحة مربعة محدبة بعظه مزدوج، يشااااااكل قاعدة الوجنة، 

 عظام املجاورة؛ الفكي العلوي، الجبهي، الصدلي، الدمعي والوتدي. ال

تتشااكل القوس الوجنية من اتحاد الناتئ الصاادلي للعظه الوجني مع الناتئ الوجني للعظه الصاادلي، وتمتد 

 في األسفل. ن الصدغية في األعصة وتحت الصدغعصة جانوي القحف، وتفصل بين الحفرتي

 

 :(Lacrimal bone)العظه الدمعي 

ساااااه، 1مزدوج، يشاااااكل الجزء األمامي من الجدار اإلنسااااااي ل حجاج، له شاااااكل صااااافيحة مربعة أبعادها بحدود 

ويساااااااااااااهه بتشاااااااااااكيال الحفرة الدمعياة، التي تتماادى بالنفق األنفي الدمعي، الذي ينتهي بدوره في الصااااااااااامااخ 

 السفصي لجوف األنف، حيث ينفرغ بواسطته الدمع.
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 :(Nasal bone)عظه األنف 

 بشكل صفيحة، تشكل مع نظيرتها ظهر األنف العظمي، ويتمفصل مع العظام املجاورة.  مزدوج،عظه 

 

 : (Palatine bone)عظه الحن  

مزدوج، يتألف من صافيحتين أفقية وعمودية، تشاكل العمودية جزءا من الجدار الوححااي لجوف األنف، في 

 بين جوفي األنف في األعصة والفه في األسفل.حين تساهه األفقية في تكوين الحن  العظمي الذي يفصل 

 

 :(Vomer)عظه امليكعة 

 مفرد، بشكل صفيحة، تشكل الجزء الخلفي السفصي من الحاجز األنفي.

 

 :(Inferior Nasal concha)القرين األنفي السفصي 

 ي الخلف.جوف األنف في كل جانب، ويتحد بعظمي الف  العلوي في األمام والحن  ف يتبارز داخلمزدوج،  

 

 :(os hyoideum)العظه الالمي 

عظه مفرد، يقع تحت الف  الساافصي بين الحنجرة وقاع الفه، واليتصاال مباشاارة بعظام الجمجمة، له جسااه 

يتمادى نحو كل جانب بقرن كبير )أيمن وأيسااااااااار(، وعند اتصاااااااااال الجساااااااااه بالقرن الكبير يبرز القرن الصاااااااااغير 

 )أيمن وأيسر(.
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 (columna vertebralis)العمود الفقري 

 

الهيكل املحوري ل جسه، يحمل الرأس، ويرتبط إدة األطراف بالحزامين الكتفي والحوضاي، كما يتمفصل مع 

 ضمن القناة الفقرية. (Spinal cord)األضالع في الخلف. وهو الذي يحمي النخاع الشوكي 

 عصعصية.  5-3وعجزية  5، قطنية 5صدرية،  12 رقبية، 7، وهي فقرة 34-32يتألف من 

 .ين خاصة الذكور مع بعضها عند البالغتلتحه فقرا  العجز 

 

 :الفقرة بشكل عام

األمام، وتوجد القوس خلفه، تتكون  الفقرة في، يقع جسااااااه واتىءتتكون الفقرة من جسااااااه وقوس وساااااابعة ن

افقة لجسه الفقرة، يصي كال و في األمام مع الحافة الخلفية املالقوس الفقرية من سويقتين تتصل كل منهما 

منهما سااويقة تتصاال مع نظيرتها عصة الخط الناصااف. بين الجسااه والقوس توجد الثقبة الفقرية التي تشااكل 

 مع بقية الثقوب الفقرية القناة الفقرية التي يسكنها النخاع الشوكي محاطا بالسحايا. 

يان علوي وساااافصي، في كل جهة، تصااال يتصاااال بالقوس في منطقة تال ي السااااويقة مع الصاااافيحة ناتئان مفصاااال

شاااااوكي وحيد خلفي من  اتىءفي كل جهة ترتكز عليه العضاااااال  ون مساااااتعرض اتئالفقرة بساااااابقتها والحقتها، ون

كل  وسااااافلية تسااااااههفقرية علوية  ةمنطقة تال ي الصااااافيحتين في الخلف، أعصة وأسااااافل الساااااويقة يوجد ثلم

افق.منهما مع مقابلتها من الفقرة األعصة واألدنى   بتشكيل ثقبة بين فقرية، يمر ضمنها العصب الشوكي املو
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 اتصاال  الفقرا :

تتحد أجسام الفقرا  فيما بينها بواسطة األقراص بين الفقرية، التي يتألف كل منها من حلقة ليفية تحتوي 

. تدعه االتصاال  الفقرية أربطة متينة من أهمها الرباط ةفي داخلها النواة اللبية اا  البنية الهالمي

خلف أجسام الفقرا (، والرباط  )يمتدالطوالني األمامي )أمام أجسام الفقرا (، والرباط الطوالني الخلفي 

ستعرضة، ويختلف شكل الفقرة األصفر، واألربطة بين النواتئ الشوكية وفوقها، واألربطة بين النواتئ امل

 العمود الفقري. في حسب مستواها

 الفقرا  الرقبية:

(، atlasتتميز بصغر حجه أجسامها ويتناسب ال  مع تحملها لثقل أقل، ويغيب الجسه في الفقرة األودة )

وهي تتألف من قوسين، أمامية وخلفية وكتلتين جانبيتين. تتمفصل الكتلتان الجانبيتان للفقرة الرقبية 

  .الجانبيتين للعظه القذادي، فيرتبط بذل  هيكل العمود الفقري بالقحفاألودة في األعصة مع الكتلتين 

( بوجود سن تتبارز من جسمها نحو األعصة، للتمفصل مع axisتتميز الفقرة الرقبية الثانية )الفائق أو املحور 

حركة  للفقرة األودة، ويؤمن هذا املفصل محوراالقوس األمامية للفقرة الرقبية األودة، وتعد هذه السن 

 دوران الرأس مع الفهقة حول سن املحور. 

  املستعرض للفقرة الرقبية عصة ثقب ملرور األوعية الفقرية. اتىءيحتوي الن

يحتوي الناتئ املستعرض للفقرة الرقبية السادسة عصة حديبة أمامية ضخمة، تدعة الحديبة السباتية، 

 ف فروع هذا الشريان في ناحية الوجه والعنق.يمكن ضغط الشريان السباتي عليها في العنق إليقاف نزو و 

 

 

https://manara.edu.sy/



  د. بشر علي شميس

16 
 

 

 :الفقرا  الصدرية

تتميز بوجود وجوه وحفر مفصلية للتمفصل مع األضالع، إا يوجد عصة جانب جسه الفقرة وجه مفصصي 

، أو نصف وجه، في بقية الفقرا  الصدرية للتمفصل مع رأس الضلع، كما يوجد 12- 11- 1كامل في الفقرا  

عصة نهاية الناتئ املستعرض للتمفصل مع حديبة الضلع، وتميل النواتئ الشوكية للفقرا   وجه مفصصي آخر 

 هذا الجزء من العمود الفقري. )الدسط( األسفل، وهو أحد العوامل التي تحد من حركة الصدرية بشدة نحو 

  

 :الفقرا  القطنية

الجسه، وتمتد نواتئها الشوكية ل خلف تتميز بكبر حجه أجسامها وهذا يتناسب مع تحملها لثقل جزء أكبر من 

 ا  بين نواتئها أيضا كبيرة لتسمح بمدى حركي مهه. فبشكل أفقي لتبقي املسا

 

 :الفقرا  العجزية

شكل هرم قاعدته في األعصة وقمته في األسفل، حيث ب، (Sacrum)العجز   لتشكل تتحد هذه الفقرا

العجزية عصة وجهه األمامي املقعر والخلفي املحدب، يتمفصل مع الفقرة العصعصية األودة. تنفتح الثقوب 

وتعبرها جذور عصدية. ويوجد عصة جانبه سطح مفصصي أاني يتمفصل مع سطح مفصصي أاني آخر من عظه 

 الورك، ليتشكل املفصل العجزي الحرقفي.

 

 : الفقرا  العصعصية

 وهي ضامرة.  
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)لليمين واليسار( والدوران املحوري )الفتل لليمين في العمود الفقري يمكن الثني والدسط واالنحناء 

 واليسار(. وأكثر األقسام حركية فيه، هو القسه القطني، يليه القسه الرقوي ثه الصدري.

 

 انحناءا  العمود الفقري:

يكون للعمود الفقري عند الوليد تحدب وحيد خلفي عصة كامل امتداده، ومع تطور الطفل تتكون انحناءا  

 .)تقعرهما خلفي( الرقوي ثه القطنيمن العمود الفقري بدءا 

للعمود الفقري عند الكبار عدة انحناءا ، حيث يتحدب إدة األمام في الناحيتين الرقبية والقطنية، ويتحدب 

في الناحيتين الصدرية والعجزية. يدعة فرط التحدب في الناحية الصدرية الحداب، وفي الناحية إدة الخلف 

القطنية فرط القعس. وعندما يميل العمود الفقري إدة أحد الجانبين ندعو هذه الحالة الجنف علما بأن 

 طبيعيا. األبهر يعتبر ناء او التقعر الدسيط نحو االنح

ي عند الطفل عندما يبدأ برفع رأسه، ثه يظهر االنحناء القطني عندما يبدأ أول ما يظهر االنحناء الرقو

 بالجلوس والوقوف.

عال تخميديا يخفف من ارتجاج الرأس والجذع في أثناء الركض ف فهي تعطيإن لالنحناءا  أهمية ميكانيكية، 

 والقفز، ولاا كان هذا االنحناء واضذ املعاله فهو نتيجة تبدال  مرضية في العمود الفقري.  
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 (Thoracic Cage)القفص الصدري 

 

 يتكون القفص الصدري من األضالع وعظه القص والفقرا  الصدرية.

 

  :)Ribs(األضالع 

سفنجية مسطحة طوالنية ومقوسة، يتألف كل ضلع من قسه عظمي )العظه الضلعي(، وقسه إعظام 

 غضروفي )الغضروف الضلعي(.

 باستثناء الضلع  12تتألف األضالع من ثالث مجموعا ، تتضمن 
ً
 في كل جهة، وهي متشابهة عموما

ً
ضلعا

 األودة والضلعين األخيرتين.

لعلوية التي تتمفصل مع عظه القص عبر غضاريفها الضلعية في األمام ومع املجموعة األودة: األضالع السبع ا

والثانية  لع األودة بتوضعها األفقي تقريباوتتميز الض الحقيقية،الفقرا  الصدرية في الخلف، وتدعة باألضالع 

 بتوضعها املائل.

لعية في األمام فيما بينها ااملجموعة الثانية: األضالع الثامن والتاسع والعاشر، حيث تتحد غضاريفها الض

ومن ثه مع غضروف الضلع السابع، وتدعة هذه املجموعة باألضالع الكاابة وهي  لعيةاكلة القوس الضامش

 التصل إدة عظه القص. 

، وينتهي كل منهما في األمام منغرسا في عضال  الجدار الخلفي الضلعان األخيرتان   :املجموعة الثالثة

 .باألضالع السائبةتدعة و الجانوي للظهر، 
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تتألف كل ضلع من رأس في الخلف، )يتمفصل مع جسه فقرة واحدة أو مع جسمي فقرتين متجاورتين حسب 

افقة(، ومن جسه ينتهي  املستوى(، ومن عنق وحديبة )تتمفصل مع الناتئ املستعرض للفقرة الصدرية املو

 بجزء غضروفي.

للضلع األوعية  ر بمحاااتها عصة الوجه الداخصيسفلية حادة، تمه الضلع حافة علوية كليلة، و لجس

زل جوف الجنب  يجب أن تدخل اإلبرة فوق الحافة ازمة في أثناء باب إصابة هذه الحا، لتجنواألعصاب الوربية

الحافة السفلية للضلع أو األوعية  تحتالعلوية للضلع مباشرة حتى ال يصاب العصب الوربي الذي يمتد 

افقة.  املر

  

 

  :(Sternum)عظه القص

، من األعصة إدة األسفل، من الصدر ويتألفمسطح، مفرد، يقع خلف الخط الناصف األمامي في ناحية 

 .جسه ورهابة، قبضة

يتمفصل عظه القص في كل جانب مع غضاريف األضالع السبع األودة الحقيقية، حيث يتمفصل غضروف 

غضروف الضلع السابعة عند اتحاد الجسه الضلع الثاني عند اتحاد القبضة مع الجسه، في حين يتمفصل 

بالرهابة. وكذل  تتمفصل قبضة القص في كل جانب بعظه الترقوة أعصة وأمام تمفصلها مع الضلع األودة، 

 فيتشكل املفصل القصاي الضلعي الترقوي، وهكذا يرتبط هيكل الطرف العلوي بهيكل الجذع.
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 القفص الصدري بشكل عام:

الذروة، قاعدته في األسفل، وتعبر فتحته العلوية  يمقطوع ينمخروطع مجمو يشبه القفص الصدري 

، وتغلق فتحته السفلية بالحجاب وبالعكس العناصر املارة من العنق إدة جوف الصدر 

بين جوفي الصدر والبطن، وتخترقه عناصر تشريحية مهمة،  ( الذي يشكل حاجزاDiaphragmالحاجز)

 أهمها املريء واألبهر والوريد األجوف السفصي.
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 هيكل األطراف

 سفليان، أيمن وأيسر. وأيسر وطرفانطرفان علويان، أيمن 

 

 :هيكل الطرف العلوي 

 العلوي الحر.ومن هيكل الطرف يتألف هيكل الطرف العلوي من عظام حزام الكتف، 

 

 والنهاية العلوية للعضد. : يتألف من عظمي الترقوة ولوح الكتفهيكل حزام الكتف

 

 (: The Clavicleالترقوة )

( ممدود، يربط هيكل الطرف العلوي بهيكل الجذع، إا يمتد بين قبضة عظه (Sحرف  بشكلعظه طويل 

القص والناتئ األخرمي من عظه الكتف، فيشكل معه املفصل األخرمي الترقوي، ويمتد العظه بصورة 

 الجلد. عبر مستعرضة أسفل العنق، ويمكن جسه بسهولة 

 

  :(The Scapula)عظه الكتف 

لوححاي في اتمادى التي تمسطح، له وجه ضلعي أملس ينظر إدة األمام، عصة وجهه الخلفي شوكة الكتف، 

أو  و جوف مفصصي يدعة الجوف الحقاني، ابير ويته العلوية الوحشية الناتئ الغوعصة زا األخرمي،بالناتئ 

 أكثر املفاصل حركة في  ،العضدياملفصل الكتفي  و يتمفصل مع رأس عظه العضد مشكال وه العنابي،
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 فإنه يصاب بالخلوع أكثر من غيره. الواسعةالجسه، ليتالءم مع الوظيفة الحركية لليد، ونتيجة لحركته 

 

 هيكل الطرف العلوي الحر: 

 يتألف من العضد والساعد واليد.

 

 : (The humerus)عظه العضد 

عظه طويل، يشكل هيكل الذراع، له نهاية علوية تتكون من رأس مغطى بغضروف مفصصي يتمفصل مع 

وححاي الرأس حديبة كبيرة، بين الرأس والحديبة الكبيرة  الكتف،الجوف الحقاني للوح الكتف ضمن مفصل 

لعضدية، يفصل بين في األمام حديبة صغيرة، بين الحديدتين ثله يعبره الوتر الطويل للعضلة اا  الرأسين ا

 الرأس والحديدتين العنق التشريحي ويفصل النهاية العلوية عن بقية أجزاء العظه العنق الجراحي.

دموية وعصة حافته الوحشية أحدوبة  وأوعيةالكعبري ثله حلزوني ملرور العصب  عصة الوجه الخلفي للعظه

 العضلة الدالية. 

هما: البكرة في اإلنساي )تتمفصل مع الثلمة البكرية لعظه تحتوي النهاية السفلية عصة سطحين مفصليين 

الزند(، والوابلة في الوححاي )تتمفصل مع القديح في الوجه العلوي لرأس عظه الكعبرة(، ويتشكل بذل  

، يتبارز من النهاية السفلية في كل جانب لقيمتان وحشية ولنسية حيث ترتكز (Elbow Joint)مفصل املرفق 

 ، األربطة الجاندية

 يمر العصب الزندي من ثله خاص خلف اللقيمة اإلنسية، ويمكن جسه عبر الجلد. 
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 هيكل الساعد: 

 يتألف من عظمي الكعبرة والزند.

 : (Radius)الكعبرة 

عظه أنبوبي طويل في القسه الوححاي للساعد، له نهاية علوية مكونة من الرأس بشكل أسطوانة قاعدتها 

العلوية مقعرة )له سطحان مفصليان؛ القديح في األعصة يتمفصل مع رؤيس العضد واملحيط املفصصي 

ر اا  الرأسين، ونهاية يتمفصل مع الجوف السيني الصغير في الزند( والعنق واألحدوبة الكعبرية حيث يرتكز وت

من عظام الصف العلوي من هيكل  العظمين الزور ي والهالديسفلية ضخمة، يتمفصل وجهها السفصي مع 

 رس  اليد، وجانديا مع رأس عظه الزند، وهي تتمادى في الوححاي بالناتئ اإلبري للكعبرة.

 

 : (Ulna)الزند 

، تنتهي في األعصة بالناتئ املرفقيته العلوية ضخمة عظه أنبوبي طويل يوجد في القسه اإلنساي للساعد، نهاي

ويتبارز منها نحو األمام الناتئ املنقاري، وبينهما سطح مفصصي أمامي علوي هو الثلمة البكرية التي تتمفصل 

مع بكرة عظه العضد، والنهاية السفلية صغيرة، فيها رأس يتمفصل مع النهاية السفلية للكعبرة بشكل جانوي 

 سه(. 1يها الناتئ اإلبري الزندي حيث تقع اروته إدة األعصة من اروة الناتئ اإلبري الكعبري بحوادي )يتبارز إنس
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 هيكل اليد: 

 لرس  واألسناع وسالميا  األصابع.يتألف من عظام ا

 :(Carpal bones)عظام الرس  

)قاص أو بعيد(، يضه كل منها تتألف من ثمانية عظام قصيرة، تتوضع في صفين علوي )دان أو قريب( وسفصي 

، والحمصاي، املثلثي ، الهالديي رزو أربعة عظام، يحتوي الصف العلوي من الوححاي إدة اإلنساي عصة العظام: ال

 .الكبير والكالبي املنحرفي، املربع،يتألف الصف السفصي من الوححاي إدة اإلنساي من العظام: 

يتمفصل أول عظمين من عظام الصف العلوي مع النهاية السفلية للكعبرة والثاني والثالث مع الغضروف  

املثلث الذي يتمفصل مع النهاية السفلية للزند ويصل بين الرباط الجانوي الزندي والنهاية السفلية للكعبرة، 

املشط( لتشكل املفاصل لتشكل مفصل الرس ، كما تتمفصل عظام الصف السفصي مع األسناع )عظام 

واملفصل األهه واألكثر حركة فيها هو املفصل الرسغي السنعي األول الخاص باإلبهام، مما  السنعية،الرسغية 

 يؤمن حركة واسعة لإلبهام ليقابل بقية األصابع.

  

  (Metacarpal bone)عظام املشط( )األسناع 

تمفصل مع عظام الصف السفصي من عظام الرس ، عددها خمسة، وهي عظام طويلة لها قواعد في األعصة، ت

 ولها رؤوس في األسفل تتمفصل مع السالميا  الدانية، فتشكل املفاصل السنعية السالمية.

  (Phalanges)السالميا  

وعددها ثالث في كل إصبع، عدا هيكل اإلبهام املؤلف من سالميتين فقط، وتتمفصل  صابعتؤلف هيكل األ 

 السالميا  فيما بينها بمفاصل بكرية هي املفاصل بين السالمية.
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 : هيكل الطرف السفصي

 والطرف السفصي الحر. يحزام الحوضااليتكون من 

 

 الحزام الحوضاي:

لف مع عظه العجز، ويتحدان في األمام بوساطة ارتفاق ، يتمفصل كل منهما في الخيتألف من عظمي الورك

 العانة.

 هي:، د ثالثة عظاميتكون عظه الورك من اتحا

 

 : Ilium)عظه الحرقفة )

في األعصة، عصة هيئة صفيحة تنتهي في األعصة بالعرف الحرقفي، تتبارز كل من الحرقفتين اليمنى واليسرى من 

 عالم مهمة هي الشوكة الحرقفية األمامية العلوية. األمام ل خلف، وتنتهي في األمام بنقطة

  (Ischium):عظه اإلس  

 يقع في األسفل والخلف، ويتألف من جسه وفرع، تتبارز عند التقائهما أحدوبة اإلس .

 

  (Pubis):عظه العانة

ارتفاق العانة مع  يؤلف الجزء األمامي السفصي من عظه الورك، ويتألف من فرعين يلتقيان بزاوية تشكل

  .العظه املقابل
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، السدادي غشاءالتوجد بين فروع عظمي اإلس  والعانة ثقبه كبيرة تدعة الثقبة السدادية، يغلق معظمها ب

وتعبر الجزء املتبقي أوعية وأعصاب سدادية، وعصة الوجه الخارجي لعظه الورك وبعد اتحاد العظام الثالثة 

هي الحق وهي مكان تمفصل رأس عظه الفخذ مع عظه الورك لتشكيل املشكلة له، تتشكل حفرة كبيرة 

 مفصل الورك.

  

 هيكل الطرف السفصي الحر: 

 يتألف من هيكل الفخذ والساق والقدم.

 

  (The Femur):عظه الفخذ 

 نهاية علوية وجسه ونهاية سفلية.أطول عظام الجسه ويتألف، من 

زاوية منفرجة  ويشكل معه، يتمفصل مع الحق، يتلوه عنق يتمادى بالجسه رأس كرويفي النهاية العلوية 

 ( تحتوي عصة تبارزين هما املدوران: الكبير والصغير،  125-135ْ)

 يمتد جسه العظه نحو األسفل 

ينتهي بنهاية سفلية ضخمة، تشكلها لقمتا الفخذ اللتان تتمفصالن مع عظه الرضفة في األمام والنهاية 

، الذي تدعمه أربطة متينة داخلية مفصل الركبة ظه الظنبوب، فيتشكل مفصل كبير مركب هو العلوية لع

أوتار  إضافة إدة ،)الرباطان الرادفان اإلنساي والوححاي()الرباطان املتصالبان األمامي والخلفي(، وخارجية 

عدة لز رتكم ، ويوجد عصة الوجه الخلفي لجسه العظه خط مزدوج يدعة الخط الخشن،املجاورة العضال 

 .عضال 
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 هيكل الساق: 

 يتألف من عظمي الظنبوب والشظية.

 : (Tibia)الظنبوب 

ثاني أطول عظه في الجسه، وله نهاية علوية تتألف من طبقين )لقمتين( يتمفصالن مع النهاية السفلية لعظه 

الشظية )املفصل الفخذ، ويوجد عصة الوجه الوححاي لهذه النهاية سطح مفصصي للتمفصل مع رأس عظه 

الظنبوبي الشظوي العلوي(، وتتبارز النهاية العلوية في األمام مشكلة أحدوبة الظنبوب، حيث يرتكز الوتر 

الرضفي وهو امتداد لوتر العضلة رباعية الرؤوس الفخذية، ويمتد الجسه نحو األسفل، ويتناقص قطره 

نساي، وتتمفصل النهاية السفلية مع عظه العقب لينتهي بالنهاية السفلية املتبارزة في اإلنساي بالكعب اإل

، كما تتمفصل النهاية السفلية في الوححاي مع النهاية السفلية شكل مفصل الكاحل )العقوي السا ي(ليت

للعظه والوجه األمامي لعظه الشظية )املفصل الظنبوبي الشظوي السفصي(، يمكن جس الحافة األمامية 

 بسهولة عبر جلد الساق.

 

 :(Fibula)ة عظه الشظي

يتوضع وححاي الظنبوب بقطر أصغر منه، ويرتبط به بغشاء ليفي هو الغشاء بين العظمين، شكل جسمه غير 

، بينما ينتهي في األسفل بالكعب الوححاي الذي يساهه في تكوين مفصل ، وينتهي في األعصة بنهاية علويةمنتظه

 للعضال . بل يشكل مرتكزا في حمل ثقل الجسهالكاحل، وال يساهه هذا العظه إال قليال 
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 هيكل القدم: 

 يتألف من عظام الرص ، واألمشاط، والسالميا .

 

 تتوضع في صفين: Tarsal bone)عظام الرص  )

في األعصة مع  فصل عظه القعب، يتم)في األسفل( والعقب )في األعصة( القريب علوي، يضه عظمي القعب

 عظمي الظنبوب والشظية، ويتمفصل في األسفل مع عظه العقب. 

 في الخلف بأحدوبة العقب التي يرتكز عليها وتر أشيل. عظام الصف الرس ، وينتهيالعقب هو أضخه عظام 

 في األمام واإلنساي. ، والعظام اإلسفينية، والنردي في الوححايالبعيد خمسة: الزور ي في اإلنساي

 

  :(Metatarsal bone)األمشاط عظام 

 خلف بعظام الصف الثاني من الرص .خمسة عظام تتصل في األمام بقواعد السالميا ، وفي ال

 :(Phalanges)السالميا  

 سالميتين. الكبيرةثالث في كل أصبع، عدا 

الحركة محدودة في مفاصل القدم بعكس مفاصل اليد، وال  لتباين وظيفة هذين العضوين، فالوظيفة 

األساس للقدم هي االستناد واملحاي، حيث تعمل بآلية النابض، وترتكز القدم عصة األرض بوساطة ثالث نقاط: 

تأخذ القدم شكل قوس  خلفية، هي أحدوبة العقب، وأماميتان، هما رأسا املشطين األول والخامس، وبذل 

 محدبة لألعصة، تنضغط في أثناء املحاي عند وضعها عصة األرض، ثه تعود إدة حالتها األودة، مما يسهل املحاي. 
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تتقوس القدم باالتجاهين الطوالني والعرضاني، وتتألف األقواس من عظام مدعمة بأربطة متينة طوالنية 

 وعرضانية.

 

 املفاصل

 

 املفصل بشكل عام

 

 نهايا  عظمية مغطاة بغضروف مفصصي زجاجي.

  :(Articular Capsule)فصلية املاملحفظة 

اا  بنية ليفية تحيط بالنهايا  العظمية، وترتكز عصة العظام املساهمة في تشكيل املفصل خارج السطوح 

املفصلية زليليا مفصليا، يعمل عصة تسهيل انزالق السطوح  املحفظة بغشاء زليصي يفرز سائال  املفصلية، تبطن

عه املحفظة من الخارج بأربطة مفصلية متينة تصل النهايا  العظمية فيما بينها. دأثناء حركة املفصل، وت

وفي بعض املفاصل مثل مفصل الركبة، توجد أربطة داخلية تمتد داخل املفصل )الرباطان املتصالبان 

 .لكنها تبقى خارج الجوف املفصصي املحدد باملحفظة املفصليةاألمامي والخلفي( 
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