د .بشر علي شميس

هيكل الظهر

يقسم الجذع إلى صدر ،بطن ،وحوض .قسمه املشاهد من الخلف هو الظهر.
يضم هيكل الجذع العمود الفقري والقفص الصدري ،وجزئيا مناطق االتصال مع الحوض.
يشكل العمود الفقري مع اتصاالته هيكل الظهر ،ومحوراالستناد والحركة له وللجذع.
يعد العمود الفقري الهيكل املحوري للجسم ،يمتد من العظم القذالي إلى العصعص ،يحمل ثقل الجذع والرأس
والطرفين العلويين ،وينقله إلى الحوض ثم الطرفيين السفليين.
يتألف العمود الفقري من  34-33فقرة 7 ،رقبية 12 ،صدرية 5 ،قطنية 5 ،عجزية ،و( )5 – 3عصعصية.
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.
تتكون الفقرة بشكل عام من جسم وقوس.
جسم الفقرة( :عظم إسفنجي) ،الجزء االستنادي الرئيس في العمود الفقاري
أسطواني تقريبا ،وجهه األمامي محدب لألمام الوجه الخلفي مقعرللخلف عليه ثقوب مغذية تعبرها األوعية الدموية
واألعصاب.
تتصل أجسام الفقرات باألقراص بين الفقرية.
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يزداد حجم الجسم بانتظام من األعلى إلى األسفل (أكبرالفقرات هي القطنية األخيرة والعجزية األولى).
قوس الفقرة:
خلف الجسم ،وتتألف من سويقتين وصفيحتين.
تتصل القوس بالزاويتين الخلفيتين للجسم من الخلف بسويقتين تشكالن جانبي القوس األيمن واأليسر.
الجزء الخلفي للقوس صفيحتان تتالقيان على الخط الناصف ،تشكالن الجزء الخلفي للقوس.
الثقب الفقري :الفراغ املوجود بين الجسم في األمام والقوس في الجانبين والخلف ،تؤلف الثقوب الفقرية ،للفقرات
املنضودة فوق بعضها ،النفق الفقري الذي يحمي النخاع الشوكي.
النواتئ الفقرية :تتصل بالقوس الفقرية
الناتئ الشوكي :مفرد ،ينشأ من مكان التقاء الصفيحتين ويتجه نحو الخلف.
الناتئ املستعرض :مزدوج ،ينشأ من مكان التقاء الصفيحة مع السويقة ،في كل جانب ويتجه نحو الوحش ي.
النواتئ املفصلية :أربعة؛ اثنان علويان و اثنان سفليان ينشأ كل منها من ملتقى الصفيحة مع السويقة .يحد جذر
الناتئ املفصلي (العلوي والسفلي) من األمام الثلمة الفقرية (علوية أو سفلية).
توجد الثلمة الفقرية على الحافة املو افقة للسويقة (العلوية أو السفلية) ،السفلية أعمق من العلوية .تشكل
الثلمتان في كل جانب بين فقرتين متتاليتين الثقب بين الفقري .حيث تخرج األعصاب النخاعية وتعبرها األوعية
الدموية الشوكية.
تكون مكونات الفقرة أكثرأو أقل وضوحا تبعا لوضعها الوظيفي في مختلف أجزاء العمود الفقري.
تكون الثقوب الفقرية أكثراتساعا في مستوى الفقرات الرقبية السفلية والصدرية العلوية والقطنية العلوية
بمستوى انتباجي النخاع الشوكي.
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يقل اتساع الثقوب الفقرية إلى األسفل من مستوى الفقرة القطنية الثانية (باتجاه نهاية النخاع الشوكي).

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

الفقرات الرقبية:
حجم جسم الفقرة صغير ،بيضوي باملقطع العرض ي .الفقرتان األولى والثانية متميزتان التصالهما بالقحف.
يزداد عرض الجسام من الفقرة الرقبية الثالثة إلى الســابعة.
الوجه العلوي لجسم الفقرة الرقبية محدب طوال مقعر عرضا وينتهي في كل جانب بشفة تتجه نحو األعلى ،يو افق
ذلك الوجه السفلي للفقرة األعلى .ما يجعل الحركة لألمام والخلف انتقالية وللجانبين دورانية
الثقب الفقري كبير ،مثلثي.
الناتئ املستعرض :ينتهي في الوحش ي بحديبتين :أمامية وخلفية ،على وجهه العلوي ثلم العصب النخاعي وضمن الناتئ
الثقب املستعرض املتشكل من التحام الناتئ الضلعي والناتئ املستعرض بالخاصة.
النو اتئ املفصلية :قصيرة ،سطوحها املفصلية مائلة بين املستويين الجبهي واألفقي (تتجه العلوية نحوالخلف واألعلى
والسفلية نحو األمام واألسفل).
النواتئ الشوكية :قصيرة متشعبة.
لكل من الفقرات الرقبية ،العلويتين والسفليتين ،صفات مميزة عن باقي الفقرات الرقبية.

https://manara.edu.sy/

الفقرة الرقبية األولى = الفهقة:
ليس لها جسم( :التحم قسمه املركزي الخلفي مع جسم الفقرة الرقبية الثانية).
حلقة عظمية؛ قوسان أمامية وخلفية وكتلتان جانبيتان تصالن بين القوسين األمامية والخلفية في اليمين واليسار
تحيط بالثقبة الفقرية الدائرية الكبيرة.
الحديبة األمامية :على الوجه األمامي للقوس األمامية ،ونقرة مفصلية على الوجه الخلفي للتمفصل مع سن املحور.
الحديبة الخلفية :على الوجه الخلفي للقوس الخلفية (الناتئ الشوكي الضامر).
ثلم (أو قناة) الشربان الفقري :على الوجه العلوي للقوس الخلفية ،خلف الكتلة الجانبية.
السطوح املفصلية للنواتئ املفصلية:
على الوجه العلوي لكل من الكتلتين الجانبيتين ،بشكل بيضوي متطاول .تتقاربان في األمام ،وتتباعدان في الخلف،
وتتمفصالن مع لقمتي العظم القذالي.
على الوجه السفلي لكل من الكتلتين الجانبيتين ،مستوية تقريبا ،تتمفصل مع الفقرة الرقبية الثانية.
الرباط املستعرض الفهقي :يمتد بين حدبتين تتوضع كل منهما على الوجه اإلنس ي للكتلة الجانبية.
ال يوجد قرص بين الفقرتين الرقبيتين األولى والثانية.
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الفقرة الرقبية الثانية = املحور= الفائق:
الناتئ السني :على الوجه العلوي للجسم ،أسطواني ،له قمة ووجه أمامي مفصلي يتمفصل مع نقرة السن في القوس
األمامية للفهقة ،له وجه خلفي يتمفصل مع الرباط املستعرض الفهقي .يقوم بدوراملحوريدورحوله الفهقة والقحف
للجانبين.
سطحان مفصليان علويان بجانبي السن للتمفصل مع الفهقة.
سطحان مفصليان سفليان ،مقعران ،يتمفصالن مع وجهين علويين في الفقرة الرقبية الثالثة.

الفقرة الرقبية السادسة:
الحديبة السباتية :الحديبة األمامية للناتئ املستعرض ،أكبر منها لباقي الفقرات ،يجاورها في األمام الشريان السباتي
األصلي.

الفقرة الرقبية السابعة (الشامخة):
الناتئ الشوكي :أكثربروزا من باقي الفقرات الرقبية ،مشاهد ومجسوس تحت الجلد ،حدبته ضخمة غيرمتشعبة.
ثقبة الناتئ املستعرض صغيرة جدا ،يمرفيها الوريد الفقري فقط وقد تكون غائبة.
على الوجه الجانبي لجسم هذه الفقرة ،في بعض األحيان ،في األسفل ،وجيه مفصلي للتمفصل مع رأس الضلع األولى.
الضلع الرقبية :تشوه والدي ناجم عن نمو الحديبة األمامية في الناتئ املستعرض لهذه الفقرة .وقد يكون شامخة
صغيرة أو ضلع كاملة .ثنائي الجهة في  %60من الحاالت .قد تتصل مع الضلع األولى بجسرليفي أو عظمي .قد تضغط
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على الشريان أوالوريد تـحت التـرقوة أو الجزء السفلي للضفيـرة العضدية وتـسبب ،نقص تروية ،وذمة أوخلال عصبيا،
حسب البنية.

الفقرات الصدرية
أكبر من الفقرات الرقبية،
يزداد ارتفاع الجسم فيها من األولى حتى الثانية عشرة،
القطراملستعرض :ثابتا حتى الرابعة ،ثم يزداد حتى الثانية عشرة ،التي تكافئ القطنية األولى بالحجم.
الثقوب الفقرية :أصغرمنها في الفقرات الرقبية.
على الحافة الجانبية (اتصال الوجهين الخارجي والخلفي) لجسم الفقرة نقرتان مفصليتان علوية وسفلية .تتمفصل
السفلية في الفقرة العلوية والعلوية في الفقرة السفلية مع رأس الضلع املو افقة.
على الوجه الجانبي الخلفي لجسم الفقرة الصدرية األولى في األعلى سطح كامل ،للتمفصل مع رأس الضلع األولى ،وفي
األسفل نقرة تشكل مع نقرة علوية في الفقرة الثانية مكان التمفصل مع الضلع الثانية.
في الصدرية العاشرة نقرة علوية فقط من كل جانب وهي تشكل مع نقرة سفلية في الفقرة التاسعة نقرة كاملة
للتمفصل مع رأس الضلع العاشرة.
في الصدريتين الحادية عشرة والثانية عشرة سطح كامل ـ ذو موضع متغير.
النتوءات املستعرضة:
نامية ،على وجهها األمامي (من األولى حتى العاشرة) نقرة مفصلية ضلعية ،تتمفصل مع حديبة الضلع.
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النو اتئ املستعرضة في الفقرتين األخيرتين قصيرة وال تحوي نقرة مفصلية.
النواتئ الشوكية:
أطول من مثيالتها في الفقرات الرقبية ،مثلثية ،تتجه للخلف واألسفل.
تميل أكثرلألسفل في الفقرات الصدرية الوسطى،
الناتـئ الشوكـي في الـفقرة الصدرية األخيرة قصير ،ويقارب مثيله في الفقرة القطنية األولى.
طول وتوضع النواتئ الشوكية في الفقرات الصدرية ،يحد حركة البسط ليعززحماية أحشاء الصدر.
النواتئ املفصلية:
تتوضع بمستوى جبهي ،يتجه كل من الوجهين العلويين للخلف وقليال للوحش ي ويكل من الوجهين السفليين لألمام
وقليال لإلنس ي .الناتـئ املفصلي السفلـي للصدرية األخيرة يشبه الناتئ املفصلي للفقرات القطنية.

الفقرات القطنية:
الجسم :ضخم ،القطراملستعرض أكبرمن األمامي الخلفي ،يزداد ارتفاع الجسم وعرضه باتجاه األسفل.
الجداراألمامي للجسم مقعرقليال باالتجاه السهمي .ويزداد ارتفاعه ليصبح في الفقرات الثالث السفلية أكبرمن ارتفاع
الجدارالخلفي ،ينتج عن ذلك البذخ القطني (تحدب نحو األمام).
األقواس الفقرية :أكثرارتفاعا منها في الفقرات الصدرية.
الثقوب الفقرية :مثلثة الشكل ،أكثراتساعا منها في الفقرات الصدرية.
النواتئ املستعرضة :طويلة ،رقيقة ،وممتدة للوحش ي.
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النواتئ الشوكية :قصيرة (نسبة لحجم الفقرة) ،مستوية ،ومنتفخة النهاية ،ممتدة أفقيا للخلف بمستوى أجسام
الفقرات واملسافات بينها واسعة ،وهذا يزيد سعة الحركة في املنطقة القطنية.
النواتئ املفصلية :بارزة بشكل ملحوظ ،سطوحها املفصلية متوضعة بمستوى سهمي (في الناتئ العلوي مقعر قليال
ويتجه لإلنس ي وقليال للخلف ،في الناتئ السفلي محدب ويتجه للوحش ي وقليال لألمام).
النتوءان املفصليان السفليان للفقرة القطنية األخيرة ،يتمفصالن مع الناتئين املفصليين لقاعدة العجز ،وجوهها
املفصلية جبهية التوضع.
الناتئ الحليمي :تبارزعلى الحافة الوحشية الخلفية للناتئ املفصلي العلوي.
الناتئ اإلضافي :تبارز على الوجه الخلفي لقاعدة الناتئ املستعرض.

العجز
خمس فقرات ملتحمة .في الطفولة تنفصل عن بعضها بأقراص بين فقرية ،تبدأ الفقرات بااللتحام بعد سن العشرين.
وهذا يحدث عند اإلنسان فقط.
يتحمل القسم األكبرمن ثقل الجسم وينقله إلى عظام الحوض.
يشكل الجدارالخلفي للحوض.
مثلث الشكل،
قاعدته في األعلى ،يبرزمنها لألعلى ناتئان مفصليان يتمفصالن مع الفقرة القطنية الخامسة.
الطنف العجزي (الزاوية العجزية القطنية) :تبارز أمامي لرأس الزاوية بين التحدب القطني األمامي والتقعر األمامي
للعجز.
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قمته في األسفل .له وجه أمامي داخلي ووجه خلفي خارجي وقسمان جانبيان.
الوجه األمامي :مقعر ،عليه أربعة خطوط مستعرضة تو افق مناطق التحام الفقرات العجزية .على جوانبها أربعة
أزواج من الثقوب العجزية األمامية ،تخرج منها الشعب األمامية لألعصاب النخاعية العجزية.
الوجه الخلفي :محدب ،عليه خمسة أعراف طوالنية:
العرف العجزي الناصف؛ تشكله النواتئ الشوكية امللتحمة ،للفقرات العجزية ،عدا الخامسة التي ليس لها ناتئ
شوكي ،يميزفيه الحديبات الشوكية (تبارزات ذرا النواتئ الشوكية).
العرفان الوسطانيان األيمن واأليسر؛ تكون كال منهما ،النواتئ املفصلية امللتحمة .إلى الوحش ي من كل منهما أربعة
ثقوب (العجزية الظهرية) ،تخرج منها الشعب الخلفية لألعصاب النخاعية العجزية.
العرفان الوحشيان األيمن واأليسر :يمتد كل منهما وحش ي الثقوب العجزية الظهرية ،تشكله النواتئ املستعرضة.
الجزء الجانبي (أيمن و أيسر) :عريض وضخم في األعلى ،يشكل على جانبي القاعدة الجنيح ،له حافة كليلة في األمام
تساهم بتشكيل مدخل الحوض.
يشاهد على الوجه الوحش ي لكل جزء جانبي:
السطح األذني :يتمفصل مع سطح مقابل لجناح الحرقفة ويتوضع بمستوى الفقرات العجزية االثنتين أو الثالث
العلوية.
األحدوبة العجزية ،بين السطح األذني والعرف الوحش ي ،يرتكزعليها أربطة وعضالت.
يتوضع الناتئ املفصلي في كل جهة خلف الجنيح ،ويحمل سطحا مفصليا مقعرا يتجه للخلف واإلنس ي ،يفصله عن
الجنيح ثلم يشكل مع الثلمة الفقرية للقطنية الخامسة الثقب بين الفقري.
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يتضيق النفق العجزي باالتجاه نحو األسفل ،تنتهي قمة العجزبالفرجة العجزية ،إلى جانبيها قرنا العجزبقايا الناتئين
املفصليين للعجزية الخامسة) ،على امتداد العرف الوسطاني املو افق بالجهة.
الثقوب بين الفقرية :على الجدارالوحش ي للنفق العجزي ،يؤدي كل منها إلى ثقب عجزي ظهري ،وثقب عجزي حوض ي.
قمة العجز :النهاية السفلية للعجز ،تحتوي على وجه مفصلي يتمفصل مع قاعدة العصعص.

العصعص:
 5-3فقرات مجموعها مثلث مسطح عرضانيا ،مقعرلألمام وقاعدته في األعلى وذروته في األسفل واألمام.
الفقرة العصعصية األولى :لها بعض املعالم العامة للفقرة.
لها جسم يتمفصل مع قمة العجز ،على وجهه الخلفي قرنان يتجهان لألعلى ويتصالن بأربطة مع قرني العجز ،ولها
ناتئان مستعرضان للفقرة العصعصية األولى.
باقي الفقرات العصعصية ،ضامرة ،صغيرة ،وغيرمنتظمة ،ليس لها معالم واضحة كأجزاء فقرة.
تلتحم الفقرات العصعصية مع بعضها عند كبار السن ،خاصة الذكور ،أو تتصل مع بعضها بوساطة صفائح
غضروفية خاصة عند صغارالسن ،خاصة اإلناث.

https://manara.edu.sy/

مفاصل العمود الفقري

اتصال بين األجسام ،اتصال بين األقواس ،و اتصال بين النواتئ.
االتصال بين األجسام :باألقراص بين الفقرية.
القرص بين الفقري :بشكل عدسة محدبة ،يطابق كل من وجهيها الوجه املقابل لجسم الفقرة املجاورة.
بدءا من املسافة بين جسمي الفقرتين الرقبيتين الثانية والثالثة ،ويكون القرص األخير بين جسمي الفقرتين القطنية
األخيرة والعجزية األولى.
يتكون من جزأين :محيطي ومركزي.
الجزء املحيطي:
غضروف ليفي على شكل حلقة ،يتألف من صفائح حلقية تحيط ببعضها .تمتد ألياف كل صفيحة بين جسمي
الفقرتين املجاورتين باتجاه مائل .ويكون ميل األلياف في الصفيحة معاكسا مليلها في السابقة .الصفائح أرق في الخلف
ليكون الجزء املحيطي أقل سماكة في قسمه الخلفي.
يزداد ميالن األلياف مع ازدياد الضغط الذي يتحمله القرص بين الفقري.
الجزء املركزي( :النواة اللبية)
تتكون من مادة هالمية ،رخوة تحيط بها الحلقات الليفية ،أقرب إلى الجدارالخلفي للقرص.
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تكون النواة اللبية تقريبا شفافة عند األطفال ،بالنمو يحدث استبدال تدريجي للمادة الجيالتينية بغضروف ليفي
لتميل لالصفرار ،مع تقدم العمر تتشابه كثيرا مع الجزء املحيطي ،وتفقد مرونتها وقدرتها املخمدة للضغوط.
ال تحوي أوعية دموية بل تصلها التغذية بالتشرب من الحلقة الليفية ومن جسم الفقرة.
قطرالقرص بين الفقري أكبرمن قطركل من جسمي الفقرتين املالصقتين.
يرتبط ارتفاع القرص بين الفقري باملنطقة التي يتوضع فيها ،وبالحركات املمكنة فيها ،فيكون أثخن (نسبة إلى جسم
الفقرة) في الجزأين الرقبي والقطني للعمود الفقري( ،في الجزء الرقبي من  6-5مم وفي الجزء الصدري  4-3مم وفي
الجزء القطني  12–10مم).

يدعم األقراص بين الفقرية رباطان طوالنيان أمامي وخلفي:

الرباط الطوالني األمامي:
يمتد على الوجه األمامي ألجسام الفقرات ،بداية من الحديبة البلعومية للعظم القذالي وحديبة الفهقة في األعلى انتهاء
بالخط املستعرض الثاني أو الثالث في الوجه األمامي للعجز.
يكون أعرض في األسفل تبعا لحجم الجسم الفقري .ويكون اتصاله ضعيفا مع جسم الفقرة ومتينا مع القرص بين
الفقري.
يحد هذا الرباط من فرط البسط في العمود الفقري.
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الرباط الطوالني الخلفي:
يمتد على الوجه الخلفي ألجسام الفقرات ،داخل النفق الفقري ،بداية من جسم الفقرة الرقبية الثانية انتهاء بالنفق
العجزي أو الوجه الخلفي لجسم الفقرة العصعصية األولى.

يلتحم في أعلى الفقرة الرقبية الثانية مع ألياف الرباط املتصالب الفهقي ،ويتمادى لألعلى بالغشاء املالمس (السقفي)
املرتكزعلى املحدر.
يكون أقل عرضا بمستوى أجسام الفقرات ،وأكثر عرضا بمستوى األقراص بين الفقرات لتصبح حافته الجانبية
بشكل سلسلة أقواس.
يحد الثني للعمود الفقري (إضافة إلى البسط).

يتكون الرباطان الطوالنيان األمامي والخلفي من ألياف طولية سطحية تمتد على ثالث أو أربع فقرات ومن ألياف
قصيرة عميقة تمتد بين فقرتين متجاورتين.

اتصال األقواس الفقرية:
األربطة الصفراء:
بين األقواس الفقرية املتجاورة حتى العجز
تشغل املسافات بين األقواس الفقرية ،يتألف كل منها من جزأين أيمن و أيسر ،يتالقيان على الخط الناصف،
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يرتكزفي األعلى على الوجه األمامي للقوس الفقرية وفي األسفل على الحافة العلوية للقوس السفلية.
تحافظ على االنحناءات الطبيعية في العمود الفقري وتحد من الثني.

االتصال بين النواتئ الفقرية:

املفاصل بين النتوءات املفصلية( :املفاصل بين الفقرات)
لها سطوح مفصلية غضروفية ،ومحفظة ترتكز على هامش السطح املفصلي يبطنها غشاء زليلي ،يدعمها حزم ليفية
قصيرة.
الحركة في هذه املفاصل محدودة ومتعددة املحاور.

أربطة النواتئ الشوكية( :األربطة بين السناسن والرباط فوق السناسن).
األربطة بين السناسن :صفائح من نسيج ضام بين النواتئ الشوكية املتجاورة ،رقيقة في الجزء الرقبي ،وثخينة في الجزء
القطني.
تتصل مع األربطة الصفراء ،في األمام ،على الخط الناصف ،ومع األربطة فوق السناسن في الخلف.
تحد حركة الثني في العمود الفقري بتوترها مشدودة بين النو اتئ الشوكية ،ومن البسط بانضغاطها بينها.
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الرباط فوق السناسن:
ترتكزحزمه على ذرا النواتئ الشوكية لجميع الفقرات ،تختلط أليافه في األمام مع األربطة بين السناسن.
الرباط القفوي :الجزء األكثر وضوحا ،في الجزء الرقبي ،ويشكل (صفيحة مثلثة تتوضع في املستوى السهمي) ،يرتكز
في األعلى على العرف القذالي الظاهروفي األمام على ذرا النواتئ الشوكية للفقرات الرقبية ،حافته الخلفية حرة ،تمتد
من الناشزة القذالية الظاهرة إلى الناتئ الشوكي للرقبية السابعة ،يرق في األسفل بمستوى الرقبية السابعة ليبقى
الرباط فوق السناسن.
يحد الرباط فوق السناسن من حركة الثني في العمود الفقري (والرباط القفوي من انحناء الرأس أيضا لألمام).

أربطة النواتئ املستعرضة:
األربطة بين النواتئ املستعرضة :تمتد بين ذرا النواتئ املستعرضة املتجاورة ،تغيب في الفقرات الرقبية (مكانها
العضالت بين النواتئ املستعرضة) ،في الفقرات القطنية تصل بين الحديبات اإلضافية لفقرتين متتاليتين.
وهي تحد من انحناء العمود الفقري للجهة املقابلة إضافة إلى الدوران للجهتين.

التروية الدموية والتعصيب:
تتم التروية الدموية عن طريق الشريان الفقري للفقرات الرقبية ،الشرايين الوربية للقسم الصدري ،الشرايين
القطنية للقسم القطني ،والشريان العجزي الوحش ي (فرع الحرقفي الباطن) للقسم العجزي.
يعود الدم الوريدي بالضفائر الوريدية الفقرية التي تصب على الوريد الفقري في القسم الرقبي ،األوردة الوربية في
القسم الصدري ،األوردة القطنية للقسم القطني ،والوريد الحرقفي الباطن للقسم العجزي.
يعصب املفاصل بين الفقرات الشعب الخلفية لألعصاب النخاعية الشوكية.
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