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 د. بشر علي شميس

 

 هيكل الطرف العلوي 

 

  يتكون من هيكل الزنار الكتفي وهيكل الطرف العلوي الحر

 الزنار الكتفي

 .يشكل جذر الطرف العلوي الذي يصله بالجذع

  يتكون من لوح الكتف، الترقوة، والنهاية العلوية لعظم العضد )مشتركة بين القسمين(.

  .تتمفصل مع بعضها لتشكل مفصل الكتف املركب

 

 :عظم الترقوة

 .، محدب إلى األمام في ثلثيه اإلنسيين ومقعر لألمام في ثلثه الوحش يSعظم طويل، منحن بشكل حرف 

وجهه العلوي يقع مباشرة تحت الجلد مما يعرضه للكسور واإلصابات الرضية، أملس باستثناء مرتكز العضلة 

 .نس ي والدالية وشبه املنحرفة في الوحش يالقترائية في اإل

 .على وجهه السفلي تشاهد ميزابة للعضلة تحت الترقوة

 .حافته األمامية سميكة ومحدبة في الثلثين اإلنسيين ومقعرة في الثلث الوحش ي، تسايرها الحافة الخلفية
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 ي الضلعي الترقوي نهايته اإلنسية مدورة، تتمفصل مع عظم القص والضلع األولى لتشكل املفصل القص 

 .نهايته الوحشية مسطحة، تتمفصل مع الناتئ األخرمي للوح الكتف لتشكيل املفصل اآلخرمي الترقوي 

   

  :عظم لوح الكتف

 عظم مسطح، مثلث الشكل، ينطبق على الجزء الخلفي العلوي للصدر مقابل األضالع السبعة العلوية، 

 له وجهان وثالث حواف وثالث زوايا.

 مامي: مقعر، يشكل الحفرة تحت الكتف تملؤها العضلة تحت الكتف،الوجه األ 

 .الوجه الخلفي: تقسمه شوكة الكتف إلى حفرة فوق الشوك وحفرة تحت الشوك

بداية مع الوجه الخلفي للوح الكتف ، تتصل من أمامها شوكة الكتف: بنية عظمية، مثلثية الشكل، متطاولة عرضانيا

، ثم تتجه للوحش ي وقليال لألعلى لتنتهي لقسمه اإلنس ي السفلية رباعاأل ثالثة  العلوي مع ربعالمنطقة اتصال من 

 .بالناتئ األخرمي

 .الناتئ األخرمي: استمرار لشوكة الكتف نحو الوحش ي، له وجه علوي خشن ووجه سفلي مقعر وأملس

افق من النهاية الوحشية لعظم الترقوة  .حافته اإلنسية تحمل سطحا مفصليا يتمفصل مع سطح مو

 .ة للعضلة الداليةحافته الوحشية تتمادى لألمام والوحش ي وترتكز عليها الحزمة املتوسط

 .الحفرة فوق الشوك: ميزابة عريضة، قليلة العمق، تشغلها العضلة فوق الشوك

 .تحت الشوك، املدورة الصغيرة، واملدورة الكبيرة ؛الحفرة تحت الشوك: تستقر فيه العضالت

 .في قسمها العلوي ميزابة وعائية يجتازها الوريد والشريان الكتفي السفلي
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الحافة العلوية )الرقبية(: قصيرة، رقيقة، في نهايتها الوحشية الثلمة فوق الكتف يحولها الرباط فوق الكتف إلى ثقبة 

 .يعبرها العصب فوق الكتف

 .الحافة اإلنسية )الشوكية(: ترتكز عليها العضلتان املعينيتان الكبيرة والصغيرة

الحافة الوحشية )اإلبطية(: فيها ثلمة عظمية تنتهي في األعلى بالحدبة تحت الحقاني يرتكز عليها الوتر الطويل ملثلثة 

 .الرؤوس العضدية

 الزاوية العلوية: بشكل زاوية قائمة )أحيانا حادة( بين الحافتين العلوية واإلنسية ترتكز عليها العضلة رافعة الكتف

 .ة وخشنة بين الحافتين اإلنسية والوحشية ترتكز عليها بعض حزم العضلة العريضة الظهريةالزاوية السفلية: سميك

عنق لوح املفصول عن باقي أجزاء العظم بالجوف الحقاني )العنابي(، و  الناتئ الغرابيالزاوية الوحشية: تحمل 

  ف.الكت

 الجوف العنابي أو الحقاني: سطح مفصلي، مقعر، بيضوي الشكل، يتجه للوحش ي واألمام، يتمفصل مع رأس عظم

العضد، فوقه مباشرة الحدبة فوق الجوف الحقاني مرتكز الوتر الطويل لذات الرأسين العضدية )تحته الحدبة تحت 

 .الحقاني مرتكز الوتر الطويل لثالثية الرؤوس العضدية(

 .عنق لوح الكتف: قصير، مسطح من األمام إلى الخلف

 حدبة فوق الحقاني، وحش ي الثلمة فوق الكتف،الناتئ الغرابي: ينشأ من الوجه العلوي لعنق الكتف إنس ي ال

يتصل مع عنق لوح الكتف بقاعدة عريضة ثم يتجه لألعلى ثم ينعطف لألمام والوحش ي لينتهي بقسم أفقي، يرتكز 

العضدية، وعلى حافته اإلنسية العضلة الصدرية -الغرابية والغرابية-على حافته الوحشية األربطة األخرمية

واألربطة الغرابية الترقوية في الخلف، وعلى ذروته الوتر املشترك للرأس القصير لذات الرأسين  الصغيرة في األمام

 .العضدية والعضلة الغرابية العضدية
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 :عظم العضد

 .نهايتان، علوية وسفلية، وجسم ، لهعظم طويل

  :النهاية العلوية للعضد

  :عليها ثالث بوارز 

دوبة الكبيرة وحش ي وأسفل الرأس، واألحدوبة الصغيرة في األمام رأس العضد في اإلنس ي يغطيه سطح مفصلي، األح

 .من البارزتين السابقتين واألسفل

 يفصل الرأس عن األحدوبتين العنق التشريحي

  .يرتكز على األحدوبة الكبرى العضالت فوق الشوك، تحت الشوك واملدورة الصغيرة

 .يرتكز على األحدوبة الصغرى العضلة تحت الكتف

الرأسين العضدية بين األحدوبتين يرتكز على شفتها األمامية الوحشية )العرف تحت  ميزابة الوتر الطويل للعضلة ذات

األحدوبة الكبرى( وتر العضلة الصدرية الكبيرة وعلى شفتها الخلفية اإلنسية )العرف تحت األحدوبة الصغرى( 

   .العضلة املدورة الكبيرة

  

 .سمالعنق الجراحي للعضد: املنطقة بين النهاية العلوية والج
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 :جسم العضد

 .له ثالثة وجوه مفصولة بثالث حواف

تعرف باسم االنطباع  V وجه أمامي وحش ي: فوق منتصفه األحدوبة الدالية تشكل مع الحافة األمامية للعظم حرف

 .الدالي ترتكز عليه العضلة الدالية

 .للعظم ذيةالعضدية، أسفله الثقبة املغ-وجه أمامي إنس ي: قرب منتصفه مرتكز العضلة الغرابية

 وجه خلفي: قرب منتصفه انطباع العصب الكعبري )امليزابة الكعبرية(

 :جسم العضد الثالث حواف

حافة أمامية: استمرار لألحدوبة الكبرى نحو األسفل، تفصل بين الوجهين الوحش ي واإلنس ي وتنقسم في نهايتها السفلية 

 .إلى فرعين يحدان الحفرة املنقارية

 .حافة وحشية: يرتكز عليها الحاجز بين العضالت الوحش ي

 .حافة إنسية: يرتكز عليها الحاجز بين العضالت اإلنس ي

 :النهاية السفلية للعضد

 :يشاهد عليها

، منحدرين باتجاه بعضهما، وهي تمتد من وجيهين، يغطيهما غضروف مفصلي مؤلفةالبكرة العضدية: في الوحش ي، 

سفل ثم إلى الخلف، تتمفصل مع النهاية العلوية للزند، أعالها في األمام الحفرة املنقارية وفي الخلف من األمام نحو األ 

 .الحفرة املرفقية )الزجية(. إنس ي البكرة ثلم العصب الزندي )امليزابة الزندية(
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مع النهاية العلوية الوابلة )الرؤيس(: في اإلنس ي، جزء من كرة، أمامي وسفلي فقط دون أن يتمادى للخلف، يتمفصل 

 .للكعبرة، أعالها في األمام الحفرة الكعبرية

  :على الجانبين

 .اللقيمة اإلنسية: )الناتئ فوق البكرة( منشأ الرباط الجانبي اإلنس ي للمرفق وعضالت الساعد القابضة

  .الجانبي الوحش ي للمرفق وعضالت الساعد الباسطةاللقيمة الوحشية: )الناتئ فوق الوابلة( منشأ الرباط 

 

 :عظم الزند

 .عظم طويل يشكل مع عظم الكعبرة هيكل الساعد، يتوضع على الحافة اإلنسية للساعد

 .يتكون من نهاية علوية )تدخل في تشكيل املرفق(، جسم، ونهاية سفلية )تدخل في تشكيل الرسغ( 

 

  :النهاية العلوية للزند

 :انيشكلها ناتئ

 القسم الخلفي للجسم، علوي المتداد اال على الناتئ املرفقي )الزجي(: 

 للزند، )الثلمة البكرية( الكبير  له وجه خلفي محدب وخشن، وجه أمامي مفصلي يدخل في تشكيل الجوف السيني

ووجهان جانبيان إنس ي ووحش ي يرتكز على  العضلة مثلثة الرؤوس العضديةالخلف  عليه فيووجه علوي خشن يرتكز 

افق )اإلنس ي والوحش ي( ملفصل املرفقكل منهما الرباط الجانبي   .املو
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  .من النهاية السفلية للناتئ املرفقي ونحو األماميبدأ  الناتئ املنقاري: أفقي أمامي

بشكل رباعي وجوه قمته أمامية )املنقار(، قاعدته تتصل مكان اتصال الناتئ املرفقي مع القسم األمامي ألعلى جسم 

 .الزند، يشكل محوره مع محور الناتئ الزجي زاوية قائمة تقريبا

عليه العضلة العضدية األمامية. وجه إنس ي يرتكز عليه الرباط الجانبي  ، ترتكز )األحدوبة الزندية( له وجه سفلي خشن

=الثلمة  اإلنس ي ملفصل املرفق، وجه وحش ي عليه سطح مفصلي محوره الكبير أمامي خلفي )الجوف السيني الصغير 

( يتمفصل مع محيط رأس الكعبرة، ووجه علوي يحمل سطحا مفصليا يتمادى مع السطح العلوي للناتئ الكعبرية

 .( للتمفصل مع البكرة العضدية=الثلمة البكريةسطحا مشتركا )الجوف السيني الكبير املرفقي ليشكال 

 

 :جسم عظم الزند

  .له تقعر علوي إنس ي وسفلي وحش ي S بمنظره الجانبي مقعر لألمام، بمنظره األمامي منحن بشكل حرف

 .موشوري في ثالثة أرباعه العلوية وأسطواني في ربعه السفلي

 :له ثالثة وجوه

 .مقعر قليال لألمام، يميز عليه مرتكز العضلة الكابة املربعة في األسفل والثقبة املغذية أعلى منتصفه :وجه أمامي

محدب في مجمله، يقسمه عرف طوالني مواز لحافته الوحشية إلى جزء وحش ي )ترتكز عليه العضالت؛  :وجه الخلفي

طويلة، وباسطة السبابة( وجزء إنس ي يحوي ثلما مبعدة اإلبهام الطويلة، باسطة اإلبهام القصيرة، باسطة اإلبهام ال

 .مائال لألسفل واإلنس ي )ترتكز عليه في األعلى العضلة املرفقية(
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 .يقع تحت الجلد مباشرة في األسفل )يرتكز عليه في األعلى مثنية األصابع املشتركة العميقة( :وجه إنس ي

 له ثالث حواف

 :حافة أمامية

 .تمر بشكل طوالني لتفصل الوجهين األمامي واإلنس يتبدأ تحت الناتئ املنقاري وتس

  حافة الوحشية: )الحافة بين العظمين(

يرتكز عليها الغشاء بين العظمين، حادة في قسمها املتوسط وسميكة في قسمها السفلي، تنتهي في األعلى بثلمين بارزين 

 .يحدان سطحا يعرف بالسطح تحت السيني )ترتكز عليه العضلة االستلقائية(

 :حافة الخلفية

 .محدبة وبارزة بشدة في قسمها املتوسط، تنقسم في األعلى إلى فرعين يحيطان بالناتئ الزجي

 

  :النهاية السفلية للزند

  :تحوي 

  الناتئ اإلبري: في اإلنس ي والخلف، مخروطي الشكل، يرتكز على ذروته الرباط الجانبي اإلنس ي ملفصل الرسغ

ي الشكل، وجهه الوحش ي مفصلي يتمفصل مع الثلم الزندي للكعبرة )الجوف السيني رأس الزند: في الوحش ي، دائر 

 .الكعبري(، وجهه السفلي محدب يتمفصل مع الرباط املثلثي ملفصل الرسغ

يفصل بين الناتئ اإلبري والرأس ثلم سفلي يرتكز عليه الرباط املثلثي وميزابة خلفية يعبرها وتر باسطة الرسغ الزندية 

 .الخلفية()الزندية 
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 :عظم الكعبرة

العظم الوحش ي لهيكل الساعد، عظم أنبوبي طويل له نهايتان، علوية تدخل في تشكيل املرفق وسفلية تدخل في 

 .تشكيل الرسغ، وجسم

 

 :النهاية العلوية للكعبرة

 .تتكون من رأس وحدبة يفصل بينهما العنق

 رأس الكعبرة: يتوضع أعلى العنق

له محيط مفصلي أسطواني يتمفصل مع الثلم الكعبري في النهاية لعلوية للزند )الجوف السيني الصغير للناتئ 

 .املنقاري لعظم الزند( ومع الوجه الداخلي للرباط الحلقي

 .وله سطح مفصلي علوي بشكل قديح هو الحفرة الكعبرية تتمفصل مع وابلة العضد

 .عضلة ذات الرأسين العضديةاألحدوبة الكعبرية: ترتكز عليها ال

 .العنق: يجاور العصب الكعبري الذي ينحدر حوله داخل الرباط الحلقي

 

 :جسم عظم الكعبرة

 :له ثالثة وجوه وثالث حواف

الوجه األمامي: يزداد عرضا من األحدوبة الكعبرية حتى النهاية السفلية للعظم، مقعر لألمام، )يتركز عليه في األعلى 

 .(، أعلى منتصفه الثقبة املغذيةاملربعةالكابة الطويلة، في األسفل العضلة مثنية اإلبهام 
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الوجه الخلفي: مدور في األعلى، محدب في الوسط، عليه عرف أو اثنان يحدان سطحا )ترتكز عليه مبعدة اإلبهام 

 .الطويلة وباسطة اإلبهام القصيرة(

 .وفي أعاله مرتكز االستلقائية( الوجه الوحش ي: محدب، )في منتصفه مرتكز الكابة املدورة

الحافة األمامية: تمتد من النهاية السفلية ألحدوبة ذات الرأسين الكعبرية إلى قاعدة الناتئ اإلبري للكعبرة، )ترتكز 

 .عليها في األعلى الحزمة الكعبرية ملثنية األصابع املشتركة السطحية(

 .الحافة الخلفية: مدورة وملساء

 .العظمين(: رقيقة وحادة )يرتكز عليها الغشاء بين العظمين( الحافة اإلنسية )بين

 

  .النهاية السفلية للكعبرة: لها خمسة وجوه

الوجه الوحش ي: يتمادى لألسفل بالناتئ اإلبري، عليه ميزابتان عموديتان أمامية يعبرها وتر مبعدة اإلبهام الطويلة 

 .ريةوباسطة اإلبهام القصيرة وخلفية تعبرها العضالت الكعب

  .الوجه األمامي: مقعر لألمام، ترتكز عليه العضلة الكابة املربعة

 الوجه الخلفي: تمادي للوجه الخلفي لجسم العظم، عليه ميزابتان تفصل بينهما أحدوبة )ليستر(،

 .وحشية يعبرها وتر باسطة اإلبهام الطويلة وإنسية يعبرها وتر باسطة األصابع املشتركة ووتر باسطة السبابة

لوجه اإلنس ي: تحده شفتا الحافة اإلنسية لجسم العظم، يرتكز على الشفة الخلفية الرباط بين العظمين. في قسمه ا

 .السفلي سطح مفصلي الجوف السيني للكعبرة يتمفصل مع رأس عظم الزند

 .الوجه السفلي: مفصلي يتمفصل في الوحش ي مع العظم الزورقي وفي اإلنس ي مع العظم الهاللي
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 :عصمهيكل امل

 :ثمانية عظام صغيرة )قصيرة(، منضدة في صفين

 :صف قريب يحوي 

 العظم الزورقي: 

له وجه أمامي: )راحي( يحوي الحدبة الزورقية )يرتكز عليها الرباط الجانبي الوحش ي ملفصل الرسغ(، وجه خلفي: أشبه 

األعلى مع العظم الهاللي وفي االسفل مع العظم الكبير، ووجه وحش ي: خشن على بميزابة، وجه إنس ي: يتمفصل في 

 .عالقة مع الشريان الكعبري 

 العظم الهاللي: 

بين الزورقي في الوحش ي واملثلثي في اإلنس ي، له وجه أمامي محدب، وجه خلفي مسطح، وجه علوي يتمفصل مع الكعبرة، 

ش ي ومع العظم الكالبي في اإلنس ي، ووجه وحش ي يتمفصل مع الزورقي وجه سفلي يتمفصل مع العظم الكبير في الوح

 .والهرمي

 العظم املثلثي: 

له وجهه علوي يتمفصل مع الرباط املثلثي، وجه سفلي مقعر يتمفصل مع العظم الكالبي، وجه أمامي عليه سطح 

اإلنس ي ملفصل الرسغ،  مفصلي صغير للتمفصل مع الحمص ي، وجه خلفي يحوي بارزة هرمية يرتكز عليها الرباط

 .وسطح للتمفصل مع العظم الهاللي

 :العظم الحمص ي

 .له وجه خلفي مقعر للتمفصل مع املثلثي، ووجه وحش ي يحوي ميزابة على عالقة مع الشريان الزندي
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  :صف بعيد يحوي 

  :العظم املربع

ترتكز  ةلعظم املربع، وجه خلفي يحوي حدبله وجه أمامي يحوي ميزابة، ينزلق فيها وتر الراحية الكبيرة، وحشيها حدبه ا

عليها أربطة متعددة، وجه علوي يتمفصل مع الزورقي، وجه سفلي يتمفصل مع السنع األول، ووجه إنس ي يتمفصل مع 

 .املنحرفي في األعلى والسنع الثاني في األسفل

 

  .العظم املنحرفي: بين املربع والكبير

فلي يتمفصل مع العظم املشطي الثاني، وجه وحش ي يتمفصل مع املربع، له وجه علوي يتمفصل مع الزورقي، وجه س

 .ووجه إنس ي يتمفصل مع العظم الكبير

 

  :العظم الكبير

افق محوره الكبير مع محور اليد، )نسق املشط الثالث واإلصبع الوسطى(. له جزء علوي  أكبر عظام الرسغ، يتو

  .)الرأس( وجزء سفلي )الجسم( يصل بينهما العنق

ه وجه علوي يتمفصل مع الزورقي والهاللي، وجه سفلي يتمفصل مع العظام املشطية الثاني والثالث والرابع، وجه ل

 .وحش ي يتمفصل مع الزورقي في األعلى واملربع في األسفل، ووجه إنس ي يتمفصل مع العظم الكالبي
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  :العظم الكالبي

ن الرابع والخامس، ووجه يمع العظمين املشطي، وجه سفلي يتمفصل )خطاف( له وجه أمامي يحوي على ناتئ كالبي

 .وحش ي يتمفصل مع العظم الكبير

 

 :هيكل اليد

 :عظام مشط اليد )األسناع(

 خمسة عظام طويلة )صغيرة الحجم(، 

  :يتكون العظم املشطي من

  .قاعدة تتمفصل مع عظام الرسغ، مدى الحركة هنا صغير جدا عدا قاعدة اإلبهام التي لها حركة واسعة

  .جسم مقعر لألمام مقطعه مثلثي، له حافة أمامية، وجهان راحيان ووجه ظهري 

 .رأس يتمفصل مع السالمية القريبة

 

 :هيكل األصابع )السالميات(

 لإلبهام سالميتان ولكل من باقي األصابع )األصابع الطويلة( ثالث سالميات،

  .السالميات القريبة والوسطى: لكل منها قاعدة، جسم، ورأس

 الظفر سرير رحم و  سالميات البعيدة لكل منها قاعدة تتمفصل مع السالمية السابقة، جسم قصير وبارزة. وهي تحمل ال

 .على وجهها الظهري 
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 العمود العظمي لإلبهام: )يعطي وظيفة مقابلة اإلبهام لبقية أصابع اليد(

 .املعترضة لباقي األصابع مستوياتاملعترض معامدا تقريبا لل مستواهيكون 

املربع، السنع األولى، وسالميتي اإلبهام. إضافة إلى عظمين سمسمانيين أماميين يتكون من العظم الزورقي، العظم 

 )إنس ي ووحش ي( مقابل رأس املشط األول.
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