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 د. بشر علي شميس

 رظههيكل ال

 

 يقسم الجذع إلى صدر، بطن، وحوض. قسمه املشاهد من الخلف هو الظهر.

 ، وجزئيا مناطق االتصال مع الحوض.يضم هيكل الجذع العمود الفقري والقفص الصدري 

 هيكل الظهر، ومحور االستناد والحركة له وللجذع.يشكل العمود الفقري مع اتصاالته 

والرأس يحمل ثقل الجذع العصعص، إلى العظم القذالي  نيمتد م، يعد العمود الفقري الهيكل املحوري للجسم

 الطرفيين السفليين.ثم إلى الحوض  هوالطرفين العلويين، وينقل

 .ية( عصعص5 – 3)، وعجزية 5، قطنية 5صدرية،  12رقبية،  7 ،فقرة 34-33ري من يتألف العمود الفق

للفقرات صفات عامة، وصفات مميزة لكل مجموعه منها ولبعض الفقرات بشكل خاص مع مالحظة التغير التدريجي 

 في الصفات الشكلية للفقرات على طول العمود الفقري بما يتناسب مع الوظيفة املنوطة بكل منها.

 من جسم وقوس. بشكل عامالفقرة تتكون  

 في العمود الفقاري  الرئيس الجزء االستنادي (،عظم إسفنجي) الفقرة: جسم

عليه ثقوب مغذية تعبرها األوعية الدموية  للخلف الوجه الخلفي مقعر  ، وجهه األمامي محدب لألمامتقريبا أسطواني

 واألعصاب.

 األقراص بين الفقرية.بتتصل أجسام الفقرات 
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 .(القطنية األخيرة والعجزية األولىهي  الفقراتأكبر )نتظام من األعلى إلى األسفل اب الجسميزداد حجم 

 قوس الفقرة:

 تألف من سويقتين وصفيحتين.تو  الجسم، خلف

  .األيمن واأليسر جانبي القوس بسويقتين تشكالن من الخلف للجسم بالزاويتين الخلفيتينتصل القوس ت

 .ن الجزء الخلفي للقوستشكال ، تتالقيان على الخط الناصف الجزء الخلفي للقوس صفيحتان

 لفقراتل ،تؤلف الثقوب الفقرية ،في الجانبين والخلف والقوس في األمام الجسمبين  املوجود: الفراغ الثقب الفقري 

 حمي النخاع الشوكي. ي الذيري النفق الفق، بعضها فوق ة نضودامل

 الفقريةتصل بالقوس ت الفقرية: واتئالن

 .يتجه نحو الخلفو  نصفيحتيالمن مكان التقاء  ، ينشأالناتئ الشوكي: مفرد

 .يتجه نحو الوحش يو  جانبفي كل  ،السويقة من مكان التقاء الصفيحة معينشأ  ،مزدوجالناتئ املستعرض: 

 منها من ملتقى الصفيحة مع السويقة. يحد جذر  كل نشأي واثنان سفلياناثنان علويان  ؛أربعةالنواتئ املفصلية: 

 الناتئ املفصلي )العلوي والسفلي( من األمام الثلمة الفقرية )علوية أو سفلية(.

اف السفلية أعمق من العلوية. تشكل ، قة للسويقة )العلوية أو السفلية(توجد الثلمة الفقرية على الحافة املو

النخاعية وتعبرها األوعية األعصاب حيث تخرج ن الثقب بين الفقري. تاليتيالثلمتان في كل جانب بين فقرتين مت

 الدموية الشوكية.

 ري.ظيفي في مختلف أجزاء العمود الفقلوضعها الو  اتبعضوحا أكثر أو أقل و تكون مكونات الفقرة 

 في مستوى الفقرات الرقبية السفلية والصدرية العلوية والقطنية العلوية أكثر اتساعاالثقوب الفقرية تكون 

 كي.ي النخاع الشو تباجان بمستوى 
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 النخاع الشوكي(. ايةنه باتجاهيقل اتساع الثقوب الفقرية إلى األسفل من مستوى الفقرة القطنية الثانية )

 

 لكل مجموعة فقرية صفات خاصة محلية تتناسب مع املجاورات والوظائف الخاصة لهذه املجموعة؛

 :الفقرات الرقبية

 القحف.التصالهما بالعرض ي. الفقرتان األولى والثانية متميزتان  قطعباملبيضوي ، صغيرحجم جسم الفقرة 

 الســابعة. إلىجسام من الفقرة الرقبية الثالثة ال عرضزداد ي

افق  في كل جانب بشفة تتجه نحو األعلى، عرضا وينتهيمقعر محدب طوال ة الوجه العلوي لجسم الفقرة الرقبي يو

 ما يجعل الحركة لألمام والخلف انتقالية وللجانبين دورانية .للفقرة األعلىالوجه السفلي ذلك 

 .مثلثيكبير، الثقب الفقري 

 الناتئ وضمن العلوي ثلم العصب النخاعي هعلى وجه ،ينتهي في الوحش ي بحديبتين: أمامية وخلفية :الناتئ املستعرض

 التحام الناتئ الضلعي والناتئ املستعرض بالخاصة.من  املتشكلالثقب املستعرض 

تتجه العلوية نحو الخلف واألعلى ) واألفقيالجبهي املستويين بين ة مائلقصيرة، سطوحها املفصلية  :املفصلية اتئالنو 

 .(السفلية نحو األمام واألسفلو 

 قصيرة متشعبة. :النواتئ الشوكية

 .الفقرات الرقبيةباقي عن  مميزةصفات لكل من الفقرات الرقبية، العلويتين والسفليتين، 
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 الفهقة:= الفقرة الرقبية األولى 

 .(مع جسم الفقرة الرقبية الثانيةقسمه املركزي الخلفي التحم )ليس لها جسم: 

ن تصالن بين القوسين األمامية والخلفية في اليمين واليسار ان جانبيتاخلفية وكتلتأمامية و  انقوس؛ حلقة عظمية

 كبيرة.الدائرية الفقرية الثقبة التحيط ب

 مع سن املحور. لالخلفي للتمفص وجهال علىنقرة مفصلية ، و لى الوجه األمامي للقوس األماميةعاألمامية: الحديبة 

 .(ضامرال لناتئ الشوكي)اعلى الوجه الخلفي للقوس الخلفية  :الحديبة الخلفية

 .الكتلة الجانبيةعلى الوجه العلوي للقوس الخلفية، خلف  :الشربان الفقري  (قناة أو )ثلم 

 السطوح املفصلية للنواتئ املفصلية: 

األمام، وتتباعدان في الخلف، ي ف انشكل بيضوي متطاول. تتقارب، بعلوي لكل من الكتلتين الجانبيتينعلى الوجه ال

 تتمفصالن مع لقمتي العظم القذالي.و 

 تتمفصل مع الفقرة الرقبية الثانية. ،امستوية تقريب ،على الوجه السفلي لكل من الكتلتين الجانبيتين

 .نس ي للكتلة الجانبيةالوجه اإل علىتتوضع كل منهما حدبتين يمتد بين  :الرباط املستعرض الفهقي

 .ى والثانيةال يوجد قرص بين الفقرتين الرقبيتين األول
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 الفائق: = املحور = الفقرة الرقبية الثانية 

قمة ووجه أمامي مفصلي يتمفصل مع نقرة السن في القوس  أسطواني، لهجسم، لعلى الوجه العلوي ل :الناتئ السني

 القحفو  الفهقةيدور حوله بدور املحور يقوم  األمامية للفهقة، له وجه خلفي يتمفصل مع الرباط املستعرض الفهقي.

 .  للجانبين

 جانبي السن للتمفصل مع الفهقة.علويان بمفصليان  سطحان

 في الفقرة الرقبية الثالثة. علويينيتمفصالن مع وجهين ، مقعران، سفليانسطحان مفصليان 

 

 الفقرة الرقبية السادسة:

في األمام الشريان السباتي  يجاورها ،لفقراتلباقي امنها أكبر  ،الحديبة األمامية للناتئ املستعرض :الحديبة السباتية

 األصلي.

 

 :الفقرة الرقبية السابعة )الشامخة(

  متشعبة.غير ضخمة  ، حدبتهالجلدتحت  مشاهد ومجسوس ،الفقرات الرقبيةباقي  منبروزا أكثر : الناتئ الشوكي

 .تكون غائبةثقبة الناتئ املستعرض صغيرة جدا، يمر فيها الوريد الفقري فقط وقد 

 وجيه مفصلي للتمفصل مع رأس الضلع األولى. ،في األسفل ، في بعض األحيان،لفقرةهذه اعلى الوجه الجانبي لجسم 

شامخة وقد يكون . لهذه الفقرةعن نمو الحديبة األمامية في الناتئ املستعرض  ناجمتشوه والدي  :الضلع الرقبية

 تضغط قد  بجسر ليفي أو عظمي.تتصل مع الضلع األولى قد  % من الحاالت.60في ثنائي الجهة . ضلع كاملة أو صغيرة 
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، نقص تروية، وذمة أو خلال عصبيا، السفلي للضفيـرة العضدية وتـسبب ءزالجأو تـحت التـرقوة أو الوريد على الشريان 

 .حسب البنية

 

 الفقرات الصدرية 

 من الفقرات الرقبية،  كبر أ

 حتى الثانية عشرة، يزداد ارتفاع الجسم فيها من األولى 

 .األولى بالحجمالتي تكافئ القطنية حتى الثانية عشرة، يزداد ، ثم حتى الرابعة ثابتا :القطر املستعرض

 أصغر منها في الفقرات الرقبية. :الثقوب الفقرية

تتمفصل لجسم الفقرة نقرتان مفصليتان علوية وسفلية.  على الحافة الجانبية )اتصال الوجهين الخارجي والخلفي(

افقة مع رأس الضلع السفليةوالعلوية في الفقرة  العلوية فقرةالالسفلية في   .املو

تمفصل مع رأس الضلع األولى، وفي لل، كامل سطحعلى الوجه الجانبي الخلفي لجسم الفقرة الصدرية األولى في األعلى 

 لتمفصل مع الضلع الثانية.مكان ااألسفل نقرة تشكل مع نقرة علوية في الفقرة الثانية 

في الفقرة التاسعة نقرة كاملة ي الصدرية العاشرة نقرة علوية فقط من كل جانب وهي تشكل مع نقرة سفلية ف

 للتمفصل مع رأس الضلع العاشرة.

 .ذو موضع متغير ـمل كاسطح الحادية عشرة والثانية عشرة  الصدريتينفي 

 :النتوءات املستعرضة

 تتمفصل مع حديبة الضلع.، األولى حتى العاشرة( نقرة مفصلية ضلعيةعلى وجهها األمامي )من ، نامية 
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 تحوي نقرة مفصلية. قصيرة وال  األخيرتيناملستعرضة في الفقرتين  اتئو الن

 :النواتئ الشوكية

 . ف واألسفللخلل، تتجه مثلثيةن مثيالتها في الفقرات الرقبية، أطول م 

 ، في الفقرات الصدرية الوسطى أكثر لألسفل تميل

 يله في الفقرة القطنية األولى.مث قاربالناتـئ الشوكـي في الـفقرة الصدرية األخيرة قصير، وي

 الصدر. حشاءأ ليعزز حمايةط بسالحركة  يحدالنواتئ الشوكية في الفقرات الصدرية،  وتوضع طول 

  :النواتئ املفصلية

ألمام لللوحش ي ويكل من الوجهين السفليين  لخلف وقليال ليتجه كل من الوجهين العلويين ، بمستوى جبهيتتوضع 

 لفقرات القطنية.للصدرية األخيرة يشبه الناتئ املفصلي للإلنس ي. الناتـئ املفصلي السفلـي  وقليال 

 

 :الفقرات القطنية

 .األسفلاتجاه يزداد ارتفاع الجسم وعرضه ب ،األمامي الخلفيأكبر من ضخم، القطر املستعرض  :الجسم

 أكبر من ارتفاعالسفلية الفقرات الثالث  في ويزداد ارتفاعه ليصبح باالتجاه السهمي. للجسم مقعر قليال  الجدار األمامي

 .(تحدب نحو األمام)القطني  البذخ ينتج عن ذلك، الجدار الخلفي

 منها في الفقرات الصدرية.  أكثر ارتفاعا :األقواس الفقرية

 الفقرات الصدرية.ها في تساعا مناأكثر  ،مثلثة الشكل :ب الفقريةالثقو 

 .لوحش يرقيقة، وممتدة ل طويلة، :املستعرضةالنواتئ 
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لخلف بمستوى أجسام ل ممتدة أفقيا، النهايةومنتفخة  ،مستوية، )نسبة لحجم الفقرة( قصيرة :النواتئ الشوكية

 .املنطقة القطنيةفي  ة الحركةسعواملسافات بينها واسعة، وهذا يزيد  الفقرات

 في الناتئ العلوي مقعر قليال ) ى سهميبمستو  ةتوضعم سطوحها املفصليةبارزة بشكل ملحوظ،  :النواتئ املفصلية

 .(ألمامل لوحش ي وقليال لفي الناتئ السفلي محدب ويتجه  ،لخلفل نس ي وقليال إللويتجه 

 وجوههاقاعدة العجز، لين املفصليين اتئلقطنية األخيرة، يتمفصالن مع النلفقرة الالنتوءان املفصليان السفليان 

 .لية جبهية التوضعاملفص

 على الحافة الوحشية الخلفية للناتئ املفصلي العلوي. تبارز  :مييالناتئ الحل

 على الوجه الخلفي لقاعدة الناتئ املستعرض.  تبارز  :ضافيالناتئ اإل 

 

  زالعج

 بعد سن العشرين. بااللتحام الفقراتبدأ ت، بين فقرية صاقر تنفصل عن بعضها بأي الطفولة ف .ملتحمة خمس فقرات

 يحدث عند اإلنسان فقط. وهذا 

 إلى عظام الحوض. ه يتحمل القسم األكبر من ثقل الجسم وينقل

 يشكل الجدار الخلفي للحوض.

  شكل،المثلث 

 ألعلى ناتئان مفصليان يتمفصالن مع الفقرة القطنية الخامسة. ليبرز منها األعلى، في قاعدته 

بين التحدب القطني األمامي والتقعر األمامي زاوية ال : تبارز أمامي لرأسالقطنية(الطنف العجزي )الزاوية العجزية 

 .للعجز
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 جانبيان. قسمانو  خارجي خلفيووجه داخلي له وجه أمامي . األسفلفي قمته 

افقعليه أربعة خطوط مستعرضة  ،مقعر: الوجه األمامي أربعة على جوانبها  ة.يالتحام الفقرات العجز  مناطق تو

 تخرج منها الشعب األمامية لألعصاب النخاعية العجزية.، من الثقوب العجزية األماميةزواج أ

 عليه خمسة أعراف طوالنية:، محدب :يخلفالوجه ال

 ناتئليس لها التي الخامسة  عدالفقرات العجزية، ل امللتحمة، الشوكيةالنواتئ  ؛ تشكلهالعرف العجزي الناصف

 .الحديبات الشوكية )تبارزات ذرا النواتئ الشوكية( فيهيميز  ،شوكي

 كل منهما أربعة الوحش ي من إلى. امللتحمةالنواتئ املفصلية  واأليسر؛ تكون كال منهما،رفان الوسطانيان األيمن الع

 الشعب الخلفية لألعصاب النخاعية العجزية. تخرج منها، (العجزية الظهرية)ثقوب 

 النواتئ املستعرضة. تشكلهيمتد كل منهما وحش ي الثقوب العجزية الظهرية، : واأليسرالعرفان الوحشيان األيمن 

له حافة كليلة في األمام ، الجنيحعريض وضخم في األعلى، يشكل على جانبي القاعدة : الجزء الجانبي )أيمن وأيسر(

 تساهم بتشكيل مدخل الحوض.

 :جانبي ءكل جزالوجه الوحش ي ليشاهد على 

االثنتين أو الثالث العجزية  اتالفقر  بمستوى ويتوضع  لجناح الحرقفة سطح مقابليتمفصل مع : األذني السطح

 العلوية.

 يرتكز عليها أربطة وعضالت.، األذني والعرف الوحش ي سطحبين الاألحدوبة العجزية، 

يفصله عن ، نس يلخلف واإلليتجه  مقعرا يامفصل اسطح مل، ويححالجنياتئ املفصلي في كل جهة خلف يتوضع الن

 لقطنية الخامسة الثقب بين الفقري.الثلمة الفقرية لالجنيح ثلم يشكل مع 
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الناتئين بقايا  إلى جانبيها قرنا العجز ، مة العجز بالفرجة العجزيةتنتهي قألسفل، يتضيق النفق العجزي باالتجاه نحو ا

افق على  (،لعجزية الخامسةلاملفصليين   .بالجهةامتداد العرف الوسطاني املو

 ثقب عجزي ظهري، وثقب عجزي حوض ي. ، يؤدي كل منها إلىعلى الجدار الوحش ي للنفق العجزي  :الثقوب بين الفقرية

 تحتوي على وجه مفصلي يتمفصل مع قاعدة العصعص. للعجز،النهاية السفلية  العجز:قمة 

 

 : العصعص

 األسفل واألمام. وذروته فياألعلى في ألمام وقاعدته لمقعر ، عرضانيا مثلث مسطح مجموعهافقرات  3-5

 بعض املعالم العامة للفقرة. لها  :الفقرة العصعصية األولى

ولها  العجز،أربطة مع قرني تصالن بألعلى ويليتجهان  نجسم يتمفصل مع قمة العجز، على وجهه الخلفي قرنا لها

 مستعرضان للفقرة العصعصية األولى.ناتئان 

 فقرة. كأجزاءمعالم واضحة  لها، ليس غير منتظمة، و صغيرةضامرة،  ،الفقرات العصعصية باقي

تتصل مع بعضها بوساطة صفائح أو ، عند كبار السن، خاصة الذكور تلتحم الفقرات العصعصية مع بعضها 

 .صغار السن، خاصة اإلناث خاصة عندغضروفية 
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 مفاصل العمود الفقري 

 

 اتصال بين النواتئ.اتصال بين األجسام، اتصال بين األقواس، و 

 .ةص بين الفقرياقر األ: باالتصال بين األجسام

 .املجاورة ةجسم الفقر لقابل املالوجه  كل من وجهيها طابقي، شكل عدسة محدبةب :القرص بين الفقري 

القرص األخير بين جسمي الفقرتين القطنية ويكون جسمي الفقرتين الرقبيتين الثانية والثالثة، بين  من املسافة بدءا

 األخيرة والعجزية األولى.

 يتكون من جزأين: محيطي ومركزي.

 الجزء املحيطي: 

. تمتد ألياف كل صفيحة بين جسمي حلقية تحيط ببعضهاغضروف ليفي على شكل حلقة، يتألف من صفائح 

. الصفائح أرق في الخلف السابقةن ميل األلياف في الصفيحة معاكسا مليلها في . ويكو ملجاورتين باتجاه مائلا الفقرتين

 يكون الجزء املحيطي أقل سماكة في قسمه الخلفي.ل

 يزداد ميالن األلياف مع ازدياد الضغط الذي يتحمله القرص بين الفقري.

 (النواة اللبية) الجزء املركزي:

 الخلفي للقرص. الجدار أقرب إلى ، الليفيةات رخوة تحيط بها الحلق ،هالميةتتكون من مادة 
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يحدث استبدال تدريجي للمادة الجيالتينية بغضروف ليفي بالنمو  ،األطفال عندشفافة  تقريبا تكون النواة اللبية

 .للضغوط املخمدةوقدرتها  تفقد مرونتهاو الجزء املحيطي،  تتشابه كثيرا مع العمر تقدم مع  ،لتميل لالصفرار

 من الحلقة الليفية ومن جسم الفقرة. تشربالتغذية بال بل تصلهاال تحوي أوعية دموية 

 .املالصقتينالفقرتين  يجسمكل من الفقري أكبر من قطر بين قطر القرص 

أثخن )نسبة إلى جسم فيكون ، املمكنة فيها اتالفقري باملنطقة التي يتوضع فيها، وبالحرك بين القرص  ارتفاعرتبط ي

مم وفي  4-3مم وفي الجزء الصدري  6-5في الجزء الرقبي من )الفقرة( في الجزأين الرقبي والقطني للعمود الفقري، 

 . (مم 12–10الجزء القطني 

 

 يان أمامي وخلفي:نالفقرية رباطان طوال بين يدعم األقراص 

 

 الرباط الطوالني األمامي:

 انتهاءلعظم القذالي وحديبة الفهقة في األعلى لمن الحديبة البلعومية  بدايةلفقرات، يمتد على الوجه األمامي ألجسام ا

 لعجز.ل ماميالخط املستعرض الثاني أو الثالث في الوجه األ ب

بين القرص  معومتينا مع جسم الفقرة  اضعيف. ويكون اتصاله الجسم الفقري لحجم  اعبتأعرض في األسفل يكون 

 الفقري. 

 في العمود الفقري. البسط من فرط يحد هذا الرباط
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 الرباط الطوالني الخلفي:

النفق ب انتهاءمن جسم الفقرة الرقبية الثانية اية بد ،داخل النفق الفقري  ،يمتد على الوجه الخلفي ألجسام الفقرات

 الفقرة العصعصية األولى.لجسم الوجه الخلفي أو العجزي 

   

ألعلى بالغشاء املالمس )السقفي( ليلتحم في أعلى الفقرة الرقبية الثانية مع ألياف الرباط املتصالب الفهقي، ويتمادى 

 رتكز على املحدر.امل

حافته الجانبية  لتصبحبمستوى األقراص بين الفقرات  مستوى أجسام الفقرات، وأكثر عرضاب أقل عرضايكون 

 شكل سلسلة أقواس.ب

 .(إضافة إلى البسط) للعمود الفقري  الثنييحد 

 

أو أربع فقرات ومن ألياف  يتكون الرباطان الطوالنيان األمامي والخلفي من ألياف طولية سطحية تمتد على ثالث

 بين فقرتين متجاورتين. تمتد عميقة قصيرة 

 

 اتصال األقواس الفقرية: 

  :األربطة الصفراء

 ين األقواس الفقرية املتجاورة حتى العجز ب

 ، الخط الناصف علىن قيايتال وأيسر،يتألف كل منها من جزأين أيمن ، األقواس الفقريةبين  اتتشغل املساف
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 يرتكز في األعلى على الوجه األمامي للقوس الفقرية وفي األسفل على الحافة العلوية للقوس السفلية.

 .وتحد من الثني الطبيعية في العمود الفقري تحافظ على االنحناءات 

 

 النواتئ الفقرية:االتصال بين 

 

 الفقرات(املفاصل بين ) :املفاصل بين النتوءات املفصلية

حزم ليفية  ها، يدعميبطنها غشاء زليلي على هامش السطح املفصليترتكز  حفظةومغضروفية، فصلية مسطوح لها 

 قصيرة.

 الحركة في هذه املفاصل محدودة ومتعددة املحاور.

 

 .(فوق السناسناألربطة بين السناسن والرباط )أربطة النواتئ الشوكية: 

، وثخينة في الجزء األربطة بين السناسن: صفائح من نسيج ضام بين النواتئ الشوكية املتجاورة، رقيقة في الجزء الرقبي

 . القطني

 . في الخلف مع األربطة فوق السناسنو على الخط الناصف، ، في األمام ،مع األربطة الصفراءتتصل 

 .اتئ الشوكية، ومن البسط بانضغاطها بينهاو بتوترها مشدودة بين الن تحد حركة الثني في العمود الفقري 
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 باط فوق السناسن:الر 

 تختلط أليافه في األمام مع األربطة بين السناسن.، النواتئ الشوكية لجميع الفقرات اترتكز حزمه على ذر 

يرتكز ، (سهميال املستوى مثلثة تتوضع في  صفيحة)يشكل و  الرقبي،في الجزء  ،كثر وضوحااأل الجزء :الرباط القفوي 

النواتئ الشوكية للفقرات الرقبية، حافته الخلفية حرة، تمتد  ااألمام على ذر في في األعلى على العرف القذالي الظاهر و

ليبقى في األسفل بمستوى الرقبية السابعة  رق ي، لرقبية السابعةلئ الشوكي النات إلىمن الناشزة القذالية الظاهرة 

 السناسن. الرباط فوق 

 .من انحناء الرأس أيضا لألمام( )والرباط القفوي  يحد الرباط فوق السناسن من حركة الثني في العمود الفقري 

 

 أربطة النواتئ املستعرضة:

مكانها )في الفقرات الرقبية  تغيبالنواتئ املستعرضة املتجاورة،  ابين ذر متد ت :األربطة بين النواتئ املستعرضة

 ين.ليتاتفقرتين متلضافية بين الحديبات اإل ، في الفقرات القطنية تصل (العضالت بين النواتئ املستعرضة

 لدوران للجهتين.إلى اإضافة بلة وهي تحد من انحناء العمود الفقري للجهة املقا

 

 :والتعصيب التروية الدموية

الشرايين  ،للقسم الصدري الشرايين الوربية  التروية الدموية عن طريق الشريان الفقري للفقرات الرقبية، تتم

 .العجزي  للقسم، والشريان العجزي الوحش ي )فرع الحرقفي الباطن( للقسم القطنيالقطنية 

في األوردة الوربية في القسم الرقبي، ريد الفقري يعود الدم الوريدي بالضفائر الوريدية الفقرية التي تصب على الو 

 .للقسم العجزي الباطن  والوريد الحرقفي، للقسم القطنياألوردة القطنية ، القسم الصدري 

 ألعصاب النخاعية الشوكية.ليعصب املفاصل بين الفقرات الشعب الخلفية 
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