


محتويات الفصل
:العظام والمفاصل -أولا 

أنواع العظام•
المفاصل•

:هيكل الرأس -ثانياا 
Neurocraniumالقحف العصبي -1

 bone   Frontalالعظم الجبهي -أ
bone Parietalالعظم الجداري -ب
Occipital boneالعظم القذالي -ج
Sphenoidalالعظم الوتدي -د

bone 
 Temporal boneالعظم الصدغي-هـ
Ethmoidalالعظم الغربالي -و

bone 

Viscerocraniumالقحف الحشوي -2
Mandibleالفك السفلي -أ
Maxillaالفك العلوي -ب
 Nasal boneالعظم األنفي -ج
(  ليالقرين السف)المحارة األنفية السفلية -د

Inferior nasal concha 
Vomerعظم الميكعة-هـ
 Palatine boneالعظم الحنكي -و
 Lacrimal boneالعظم الدمعي -ز
Zygomaticالعظم الوجني -ح bone 
 Hyoid boneالعظم الالمي -ط

القحف بشكل عام-3
مفاصل القحف-4



محتويات الفصل
:هيكل الجذع -ثالثاا 

:القفص الصدري -1
الجزء الصدري من العمود الفقري -أ
Sternumالقص -ب
 Ribsاألضالع -ج
مفاصل الصدر -د

:Vertebral columnالعمود الفقري -2
Cervical vertebraeالفقرات الرقبية -أ
Thoracic vertebraeالفقرات الصدرية -ب
Lumbar vertebraeالفقرات القطنية -ج
 Sacrumالعجز-د
Coccyxعظم العصعص -ه



محتويات الفصل
:هيكل األطراف -رابعاا 

:العلوي هيكل الطرف -1
Clavicleعظم التَّرُقوة -أ
Scapula(  لوح الكتف)العظم الكتفي -ب
Humerusعظم العضد -ج
Ulnaعظم الزند -د
Radiusعظم الكعبرة -ه
Carpal bonesعظام الرسغ –و
هيكل اليد واألصابع–ز

:العلوي مفاصل الطرف -2
(  الحقاني العضدي)مفصل الكتف -أ

Shoulder (glenohumeral) joint  
Elbow jointمفصل المرفق -ب

:السفلي هيكل الطرف -3
Hip boneالعظم الوركي -أ
Femurعظم الفخذ -ب
Patellaالرضفة -ج
Tibiaالظنبوب -د
Fibulaالشظية -ه
عظام القدم  -و

:السفليمفاصل الطرف -4
Hip jointمفصل الورك -أ
Knee jointمفصل الركبة -ب
Ankle jointمفصل الكاحل -ج



العظام والمفاصل: أواًل 



العظام والمفاصل-أولا 
:أنماط العظام-1

العظام الطويلة : Long bones-أ
.  الفخذ والعضد: مثالها•
وداخل ,يتكون العظم الطويل من جسم ونهايتين•

ط بها الجسم تتوضع القناة العظمية التي يحي
(.هافرسي)عظم كثيف صلب 

ج تحتوي على النقي األحمر, وهو منطقة نض•
.وتصنيع عناصر الدم 

. نمو العظم الطويل يتم في اتجاه واحد•



العظام والمفاصل-أولا 
:أنماط العظام-1

العظام  : Long bonesالطويلة-أ
تين أضخم من الجسم وتسميان مشاشالنهايتان •

epiphyses ولهما سطوح ملساء ألجل ,
.  التمفصل العظم مع العظام المجاورة

من في أثناء النمو, تفصل بين الجسم وكل•
 epiphysealالمشاشتين صفيحة مشاشية 

plate غضروفيةذات بنية.



العظام والمفاصل-أولا 
:أنماط العظام-1
Flateالعظام المسطحة -ب bones:
.  عظام القحف والعظم الكتفي: مثالها•
يفصل تتشكل من صفيحتين من العظم الكثيف•

.  بينهما نسيج عظمي إسفنجي
.يتم نمو هذه العظام في اتجاهين•



العظام والمفاصل-أولا 
:أنماط العظام-1
:  Short bonesالعظام القصيرة -ج
.  عظام الرسغ: مثالها•
تتشكل من طبقة خارجية قشرية من العظم•

.  الكثيف تحيط بنسيج إسفنجي



العظام والمفاصل-أولا 
:أنماط العظام-1
تحاط كل العظام بسمحاق عظمي عدا السطوح •

.المفصلية
هو نسيج ضام يحوي أوعية دموية: السمحاق•

.  ولمفية وأعصابًا متجهًة للعظم
م وهذا ما يفسر األلم الناجم عن انضغاط العظا•

تشكل ورضها, وكذلك طريقة التئام كسور العظام ب
. عظمي بدءًا من السمحاق



العظام والمفاصل-أولا 
(: المفاصل)اتحاد العظام -2
.  صلالمفيطلق على الصلة الكائنة بين مكونات الهيكل العظمية أو الغضروفية اسم •
.  articulatesالمصطلح الالتيني للمفصل هو •
arthronالمصطلح المستخدم من اللغة اإلغريقية هو •

.  arthritisالتهاب المفاصل ومنه 
يمكن تصنيف المفاصل بحسب بنيتها األكثر تميزًا في •

:  نماذج رئيسيةثالثة 
(aليفية
(bغضروفية
(cزليلية

.(synostosisاللتحام العظمي )أما االلتحام المباشر بين عظمين فيطلق عليه مصطلح •
.  مفاصل صلبةهيالمفاصل الليفية والمفاصل الغضروفية أن يشار إلى •



العظام والمفاصل-أولا 
(: المفاصل)اتحاد العظام -2

مفصل المسمى واحدها غالباا ال)في المفاصل الليفية -أ
:(synarthrosisالملتحم 

, وال توجد تكون العظام متحدة فيما بينها بنسيج ليفي•
اءات حركة بين المكونات الهيكلية عدا بعض استثن

. خاصة
:للمفاصل الليفية نموذجان هما •

الدروز . 1sutures.

المرتبطات. 2syndesmoses .



العظام والمفاصل-أولا 
(: المفاصل)اتحاد العظام -2

في  صل المسمى واحدها غالباا المف)المفاصل الليفية -أ
:(synarthrosisالملتحم 

 طة الدروز بين عظام القحف التي تكون مرتبتوجد
ذات بعضها مع بعض بطبقات ليفية متعددة, وهي

. أهمية كبيرة للسماح بنمو الدماغ

 أما المرتبطsyndismosis فهو مفصل ليفي يكون
مثلة النسيج الضام فيه أوفر منه في الدرز, ومن األ

ين عظمي المرتبط الظنبوبي الشظوي, والغشاء ب: عليه
. الزند والكعبرة

اًل وتديًا يسمى المفصل بين السن وعظم سنخ هذا السن مفص•
gomphosisويعد نمطًا ثالثًا من المفاصل الليفية.



العظام والمفاصل-أولا 
(: المفاصل)اتحاد العظام -2
:  لمفاصل الغضروفية في ا-ب
.يفيتكون العظام متحدة فيما بينها بغضروف زجاجي أو ل•
يسمى المفصل الغضروفي الزجاجي أحيانًا االلتحام•

.  synchondrosisالغضروفي 
: من األمثلة على المفاصل الغضروفية الزجاجية•

 (الصفيحة المشاشية)القرص المشاشي
 (.  فقرةفي ال)االلتحام االلغضروفي العصبي المركزي

:من األمثلة على المفاصل الغضروفية الليفية •
 ة حيث تحصل حرك)المفاصل بين أجسام الفقرات

.( خفيفية
 ارتفاق العانةpubic symphysis  .



العظام والمفاصل-أولا 
(: المفاصل)اتحاد العظام -2
:في المفاصل الزليلية-ج
تلتقي العظام بوساطة مفصل حقيقي•
يليله سطوح مفصلية ومحفظة مفصلية وغشاء زل•
يوجد سائل زليلي في جوف المفصل األمر الذي•

.  كثيراً و بحصول حركات ذات سعة كبيرة قلياًل أيسمح 
: تتميز المفاصل الثنائية الزليلية بوجود•

.iالسطوح المفصليةsurfaces  Articular 
.iiالمحفظة المفصليةArticular capsule 
.iii األربطةLigaments
.iv العضالتMuscles



العظام والمفاصل-أولا 
(: المفاصل)اتحاد العظام -2
.iالسطوح المفصليةsurfaces  Articular :
 (.  هياليني)تكون السطوح المفصلية ملساء ومغطاة بغضروف زجاجي
حسب شكل هذه السطوح تقسم المفاصل الزليلية إلى:
: joints Plane (arthrodia)مفاصل مسطحة ( 1

يكون السطحان المفصليان مسطَّحين•
.يسمحان بحركات انزالقية صغيرة•
مثال ذلك المفصل األخرمي الترقوي الكائن •

.الترقوة وأخرم العظم الكتفيبين 



العظام والمفاصل-أولا 
(: المفاصل)اتحاد العظام -2
.iالسطوح المفصليةsurfaces  Articular :
Hinge:مفاصل بكرية ( 2 (trochoid) joints

تشمل سطحًا محدبًا وآخر مقعرًا •
.تسمح بدرجة واحدة من الحرية أي الدوران حول محور واحد •
.  مثل تمفصل العضد مع الزند•



العظام والمفاصل-أولا 
(: المفاصل)اتحاد العظام -2
.iالسطوح المفصليةsurfaces  Articular :
Pivot joints:(أسطوانية)مفاصل صائرية ( 3

تتشكل من سطح أسطواني محدب •
.مقعر متناسب معه وسطح 

:له درجة واحدة من الحرية •
o السطح المحدب يتحرك ضمن السطح المقعر الموافق فإما
(  في المرفق]القريب[المفصل الكعبري الزندي العلوي )
o ما السطح المقعر هو الذي يتحرك حول السطح المحدب وا 
(.في الرسغ ]البعيد[المفصل الكعبري الزندي السفلي )



العظام والمفاصل-أولا 
(: المفاصل)اتحاد العظام -2
.iالسطوح المفصليةsurfaces  Articular :
Condyloid(إهليلجية)مفاصل لقمية ( 4 (ellipsoid) joints :

.خر  محدبةتتكون من قطعتين بيضويتين لكل منهما شكل إهليلجي, إحداهما مقعرة واأل•
.ريب والتبعيدتمتلك درجتين من حرية الحركة حيث تسمح بحركات القبض والبسط والتق•
. مثالها مفصل الرسغ •



العظام والمفاصل-أولا 
(: المفاصل)اتحاد العظام -2
.iالسطوح المفصليةsurfaces  Articular :
:  Ball and socket (enarthosis) jointsمفاصل كروية ( 5

.دبتتشكل من سطحين يعد كل منها جزءًا من كرة, أحد السطحين مقعر واآلخر مح•
( .أي الحركة حول ثالثة محاور مختلفة)تسمح بثالث درجات من حرية الحركة •
.  مثالها مفصل الكتف ومفصل الورك•



العظام والمفاصل-أولا 
(: المفاصل)اتحاد العظام -2
.iالسطوح المفصليةsurfaces  Articular :
Saddleمفاصل سرجية ( 6 (sellar) joints :

تتشكل من سطحين متقابلين كل منهما محدب •
.اتجاه ومقعر في االتجاه اآلخر في 

.تسمح هذه المفاصل بحركة في محورين•
.مثالها المفصل الرسغي السنعي لإلبهام•
يما بينهماإن السطحين المفصليين يختلفان في درجة التوافق ف
ي بينهما كما وقد تتحسن درجة التوافق هذه بتوضع غضروفي ليف

للمفصل الصدغي articular discفي حالة القرص المفصلي 
.مفصل الركبة menisciالفكي  وِهالَلي 



العظام والمفاصل-أولا 
(: المفاصل)اتحاد العظام -2
ii   .المحفظة المفصليةArticular capsule  :
ية وعلى هي نسيج ضام ليفي يرتكز حول السطوح المفصل

محيط القرص الغضروفي المتوضع بين السطحين 
.  المفصليين

مفصلويمكن لها أن تكون متينة أو رخوة تسمح بحركات ال.
 يبطن سطحها الداخلي غشاء زليلي:

 يحتوي على األوعية واألعصاب.
مفصلية يفرز سائاًل زليليًا يسهل حركة السطوح ال

.االحتكاك بينهاويخفف 
لييقوم بدور حيوي في تغذية الغضروف المفص  .



العظام والمفاصل-أولا 
(: المفاصل)اتحاد العظام -2
iii  . األربطةLigaments  :
 تسمك في المحفظة المفصلية هي.
السطوح يمكن عدها حزمًا وشرائط ليفية مرنة تربط

.حركتهاالمفصلية, وتحد من 
سموح بحركة المفصل أكثر من الدرجة المالتسمح

. بها
دورًا وهي أربطة سلبية غير فاعلة, أي إنها تؤدي

.منفعاًل في ثبات المفصل



العظام والمفاصل-أولا 
(: المفاصل)اتحاد العظام -2

.iv العضالتMuscles  :
دء حركة هي وسائط اتحاد فاعلة إذ إن تقلصها يسمح بب

.  مفصلالمفصل, ويسهم في تحقيق الثبات الفاعل لل
وهذه العضالت الهيكلية لها منشأ من عظم ثابت

وارتكاز نهائي على عظم متحرك
تي إالَّ بعض العضالت مثل العضالت الجلدية ال
يرية ترتبط بأدمة الجلد في عضالت الوجه التعب

.  والعضالت التي تحرك العينين



العظام والمفاصل-أولا 
(: المفاصل)اتحاد العظام -2

.iv العضالتMuscles  :
 العضالت تنشأ من العظم برأس أو عدة هذه

مثلثة الرؤوس-مثل ذات الرأسين العضدية)رؤوس 
(.العضدية

 ن مع بعض لتشكل بطتتحد هذه الرؤوس بعضها
السماكة الذي المختلف  belly (venter)العضلة 
.بوتر يرتكز على العظمينتهي 



العظام والمفاصل-أولا 
(: المفاصل)اتحاد العظام -2

.iv العضالتMuscles  :
ن تتعلق قوة العضلة بسماكة بطن العضلة وشكله, هذا البط ن المكوَّ

.من مجموع األلياف العضلية
o العضلة المغزلية الشكلfusiforme تتشكل من ألياف عضلية

.  طويلة تسمح بحركات متعددة لكنها ضعيفة القوة
o د يكون المسطحة لها بطن عريض لكنه قليل السماكة قالعضلة

(.  نيةالمربعة القط)أو مربع ( الصدرية الكبيرة)مثلث الشكل 



العظام والمفاصل-أولا 
(: المفاصل)اتحاد العظام -2

.iv العضالتMuscles  :
o أحادية الريشة العضلةunipenniforme من طرف إلى آخر يجتازها

يرة, وهذه وتر طويل ترتكز عليه بشكل مائل األلياف العضلية القص
penniformeوالعضلة الريشية . العضالت أقو  من سابقتها

.  ألياف عضلية ترتكز من الجهتين على وترها المحوري لها 
oالعضلة ذات البطنينdigastric  البطون أو متعددةpolygastric

عترضة لها بطنان أو عدة بطون عضلية يفصل بينها أوتار مفيكون 
(.مثل ذات البطنين في العنق والمستقيمة البطنية)



العظام والمفاصل-أولا 
(: المفاصل)اتحاد العظام -2

.iv العضالتMuscles  :
ام تحاط العضالت الهيكلية بغالف من النسيج الض

ت  يعرف بالسفاق الذي يسمح بانزالق هذه العضال
.بعضبعضها فوق 

القدرة كما أن بعض أوتارها تحاط بغمد زليلي يحسن من
(  لدمويةالتروية ا)على االنزالق ويسهم في تغذية الوتر

:وهو يتكون من وريقتين 
.iاألولى داخلية تنطبق مباشرة عتى الوتر.
.iiورة الثانية خارجية تتثبت على األنسجة المجا.



العظام والمفاصل-أولا 
: Functional joint anatomyالتشريح الوظيفي للمفصل 

:المفصليةتشمل الدراسة الوظيفية للمفصل تحديد الحركات األساسية للسطوح•
 حسب درجة حريتها
 وحسب محور هذه الحركة
وكذلك سعتها

.  مفصليةأما الوظيفة العضلية فتشمل دور أو أدوار كل عضلة في آلية الحركة ال•
 السيَّما بعد اآللية يجب أن تقدر ويعتادها طبيب المعالجة الفيزيائية و هذه

(.كسور)تثبيت الطرف لفترة طويلة إثر إصابة رضية للعظام 
ة لذلك فإن عودة الحركة للطرف يحكم عليها من خالل الربح في سع

.    الحركة في كل مستو  من مستويات الحركة



هيكل الرأس: ثانيًا 



هيكل الرأس-ثانياا 
:ويتكون منNeurocraniumالقحف العصبي -1
:Frontal boneالعظم الجبهي -أ
 في تشكيل القحف الحشوي بوجهه الخارجي يدخل
( .لباطنا)السفلي والقحف العصبي بوجهه الداخلي ( الظاهر)
يتكون من عدة أجزاء أهمها  :
 القسم الصدفي للعظم الجبهي:

لعظم ويتوضع بشكل عمودي ويتمفصل في األعلى مع ا•
.مع العظم الوتديالجنب الجداري وفي 



هيكل الرأس-ثانياا 
Neurocraniumالقحف العصبي -1
:Frontal boneالعظم الجبهي -أ
 القسم الحجاجي:

.لحجاجاوهو ذو توضع أفقي, ويدخل في تشكيل سقف •
حافة يفصله عن القسم الصدفي بارزة عظمية هي ال•

.فوق الحجاج التي تحوي على الثلمة فوق الحجاج
ريةهذا القسم في قسمه اإلنسي الحفرة البكيحوي •
.قسمه الوحشي حفرة الغدة الدمعية يحوي في •



هيكل الرأس-ثانياا 
Neurocraniumالقحف العصبي -1
:Frontal boneالعظم الجبهي -أ
 األنفي القسم :

كل الثلمة يتوضع بين القوسين الحاجبيتين ويش•
.  ةاألنفية ويجاوره من الخلف الثلمة الغربالي

 الثلمة الغربالية :
,  تفصل بين القسمين الحجاجيين من الخلف•

غرباليوتشغلها الصفيحة المصفوية من العظم ال



هيكل الرأس-ثانياا 
Neurocraniumالقحف العصبي -1
:Parietal boneالعظم الجداري -ب
حفعظم مزدوج يشغل الجزء العلوي الجانبي من قبة الق  .
ب له شكل صفيحة رباعية وجهها الخارجي أملس ومحد

ان ووجهها الباطن مقعر وعليه انطباعات فروع الشري
.  السحائي األوسط

 ( وتدية)ة وزاوية أمامية سفلي( جبهية)له زاوية علوية أمامية
(.خشائية)ة وزاوية خلفية سفلي( قذالية)وزاوية خلفية علوية 



هيكل الرأس-ثانياا 
Neurocraniumالقحف العصبي -1
:Occipital boneالعظم القذالي -ج
عظم مفرد يشغل القسم الخلفي السفلي من القحف  .
سطحه الخارجي محدب , أما الداخلي فهو مقعر.
 يتكون العظم من األجزاء التالية:
جسم العظم أو القسم القاعدي  :

(الكبر  )يتوضع أمام الثقبة الكبيرة •
clivusله وجه مخي أملس عليه ميزابة تعرف بالمحدر•

.  يعليه البصلة والجسر والشريان القاعدويتوضع
.  البلعوميةأما الوجه السفلي فيحوي في منتصفه الحديبة•



هيكل الرأس-ثانياا 
Neurocraniumالقحف العصبي -1
:Occipital boneالقذاليالعظم -ج
 الجانبيانالقسمان  :

(.ر  الكب)يتوضعان إلى جانبي الثقبة الكبيرة •
قذالية يوجد على الوجه السفلي لكل منهما اللقمة ال•

ي التي تتمفصل مع الجوف الحقاني الموافق ف
.  الفهقة

 ( الكبرى )الثقبة الكبيرةForamen magnum :
ويف تحيط بها أقسام العظم القذالي وهي تصل تج•

.الفقريانان القحف بالنفق الفقري كما يعبرها الشريان
.الشوكيعبرها جذع الدماغ بالنخاع يتصل •



هيكل الرأس-ثانياا 
Neurocraniumالقحف العصبي -1
:Occipital boneالقذاليالعظم -ج
القسم الصدفي للعظم القذالي  :

ل الجزء من الخلف, ويشك( الكبر  )يجاور الثقبة الكبيرة •
.  األكبر من العظم القذالي

ة وجهه الخارجي محدب ويحوي في منتصفه الناشز •
(. الظاهرة)القذالية الخارجية 

(  وي القف)يمتد من الناشزة في الجانبين الخط النقري •
العلوي 

ةيأما الوجه المخي فيشاهد عليه البارزة الصليب•
السهمي )من التقاء أتالم الجيوب الوريدية القحفية المشكلة 

., والعرف القذالي الداخلي(العلوي والمستعرضين



هيكل الرأس-ثانياا 
Neurocraniumالقحف العصبي -1

Sphenoidalالعظم الوتدي -د bone  :
 يشكل القسم المركزي من قاعدة القحف حيث

أمام يتوضع خلف العظمين الغربالي والجبهي و 
.العظمين القذالي والصدغي

غيرين يتكون من جسم وجناحين كبيرين وجناحين ص
.وناتئين جناحيين



هيكل الرأس-ثانياا 
Neurocraniumالقحف العصبي -1

Sphenoidalالعظم الوتدي -د bone  :
i . جسم العظم الوتديBody of sphenoid bone:

:ويتميز بما يلي. يحوي الجيب الوتدي
:العلوي الوجه –1
سكن يتوضع عليه السرج التركي الذي يشكل م•

.  الغدة النخامية
انبيه يشاهد أمام السرج التلم التصالبي وعلى ج•

.  ثقبتا النفقين البصريين
ينتهي يبرز خلف السرج التركي ظهر السرج الذي•

.يينفي الجانبين بالناتئين السريرين الخلف
:  الوجه الخلفي-2
.  شكله مربع يتمفصل مع العظم القذالي•



هيكل الرأس-ثانياا 
Neurocraniumالقحف العصبي -1

Sphenoidalالعظم الوتدي -د bone  :
i . الوتديجسم العظمBody of sphenoid bone :

:  الوجه األمامي-3
.يتجه نحو جوف األنف•
فصل يبرز في منتصفه العرف الوتدي الذي يتم•

.الصفيحة العمودية للعظم الغرباليمع 
:  الوجه السفلي–4
لمنقار يسهم في تشكيل سقف جوف األنف ويحوي ا•

.الوتدي



هيكل الرأس-ثانياا 
Neurocraniumالقحف العصبي -1

Sphenoidalالعظم الوتدي -د bone  :
i . جسم العظم الوتديBody of sphenoid bone :

:  الوجهان الجانبيان–5
من كل منهما في األمام واألعلى الجناح ينشأ •

.  الصغير وفي الخلف واألسفل الجناح الكبير



هيكل الرأس-ثانياا 
Neurocraniumالقحف العصبي -1

Sphenoidalالعظم الوتدي -د bone  :
ii . الجناحان الصغيرانLesser wings:
لكل منهما شكل صفيحة أفقية مثلثة تنشأ من القسم •

.  للوجه الجانبيالعلوي 
وف يوجد في قاعدة الجناح الصغير النفق البصري الذي يصل ج•

.  العينيالحجاج بجوف القحف, ويمر فيه العصب البصري والشريان
.للجناح الصغير وجه علوي قحفي ووجه سفلي حجاجي•
.  جبهيحافته األمامية مسننة وتتمفصل مع الجزء الحجاجي للعظم ال•



هيكل الرأس-ثانياا 
Neurocraniumالقحف العصبي -1

Sphenoidalالعظم الوتدي -د bone  :
iii . الجناحان الكبيرانGreater wings:
.ينشأ كل منهما من أسفل الوجه الجانبي لجسم العظم•
للجناح الكبير وجه مخي مقعر يشكل القسم األمامي •

.الحفرة القحفية المتوسطة من 
:يحوي الجزء اإلنسي من الجناح الكبير •

الثقبة المدورة . (.يعبرها العصب الفكي العلوي الفرع الثاني للعصب مثلث التوائم)1

الثقبة البيضية . (.ويجتازها العصب الفكي السفلي الفرع الثالث للعصب مثلث التوائم)2

الثقبة الشوكية . (. ويعبرها الشريان السحائي المتوسط)3



هيكل الرأس-ثانياا 
Neurocraniumالقحف العصبي -1

Sphenoidalالعظم الوتدي -د bone  :
iii . الجناحان الكبيرانGreater wings:
:وجوه الجناح الكبير •

وجه حجاجي أملس . .يدخل في تشكيل الجدار الوحشي للحجاج: 1

وجه فكي علوي . .يشكل جزءًا من الجدار الخلفي للحفرة الجناحية الحنكية: 2

.يتوضع فوق الحفرة تحت الصدغية: وجه تحت الصدغي 3.

وجه الصدغي . . و يشكل جزءًا من أرضية الحفرة الصدغية: 4
ب محرك العين, ويعبره العص)يقع الشق الحجاجي العلوي بين الجناحين الصغير والكبير •

(.  صب المبعدوالعصب العيني الفرع األول للعصب مثلث التوائم, والعصب البكري, والع
.لوي يقع الشق الحجاجي السفلي بين الجناح الكبير للوتدي والعظم الفكي الع•



هيكل الرأس-ثانياا 
Neurocraniumالقحف العصبي -1

Sphenoidalالعظم الوتدي -د bone  :
iv . الناتئان الجناحيانPterygoid processes:
ينشأ كل ناتئ من جسم العظم حيث ينشأ الجناح الكبير, •

.  يتجه نحو األسفلثم 
يسهم في تشكيل الجزء الخلفي للجدار الوحشي لجوف األنف, •

.أنه يحّد الحفرة الجناحية الحنكية من الخلفكما 

لف حيث تحدان يتكون الناتئ من صفيحتين إنسية ووحشية تتحدان في األمام  وتتباعدان في الخ•
.الحفرة الجناحية التي تنشأ منها العضلة الجناحية اإلنسية 

وحشية , كما أن الصفيحة الوحشية أعرض وأقصر من اإلنسية, وتنشأ منها العضلة الجناحية ال•
.الماضغةوالعضلتان الجناحيتان من العضالت 



هيكل الرأس-ثانياا 
Neurocraniumالقحف العصبي -1
:  Temporal boneالعظم الصدغي-هـ
من عظم مزدوج يتوضع في القسم السفلي الجانبي

.  القحف
يجاوره من األمام  العظم الوتدي ومن الخلف العظم

.  القذالي ومن األعلى العظم الجداري 
يحوي أعضاء السمع والتوازن, ويظهر على وجهه

.(المسم الظاهر)الخارجي الصماخ السمعي الخارحي 



هيكل الرأس-ثانياا 
Neurocraniumالقحف العصبي -1
:  Temporal boneالعظم الصدغي-هـ
 الصدفيالقسمSquamous part :

عبارة عن صفيحة عظمية لها وجه خارجي محدب •
توجد في قسمه الخلفي أتالم تسير فيها فروع •

.األوسطالصدغي الشريان 
zygomaticالناتئ الوجني ينشأ • process  من القسم الصدفي أعلى

.  external acoustic meatusالصماخ السمعي الخارجي 
.  ي األوسطالصدفي وجه مخي توجد عليه أتالم لفروع الشريان السحائللقسم •



هيكل الرأس-ثانياا 
Neurocraniumالقحف العصبي -1
:  Temporal boneالعظم الصدغي-هـ
 القسم الُخَشائيMastoid part :

الصدغييشغل القسم الخلفي من العظم •
القترائيةوجه خارجي ترتكز عليه العضلة له •

النصف الرأسية و يتماد  هذا والشوكية 
. mastoid processلألسفل بالناتئ الُخَشائي الوجه 

وجد ي, (الظاهر)هرمي يتوضع خلف الصماخ السمعي الخارجي بروز الخشائيالناتئ •
.  طنينأمام وجهه اإلنسي تلم حفرة ذات البطنين إذ ينشأ منه البطن الخلفي لذات الب



هيكل الرأس-ثانياا 
Neurocraniumالقحف العصبي -1
:  Temporal boneالعظم الصدغي-هـ
 القسم الُخَشائيMastoid part :

يب المستعرض ويوجد عليه تلم الجيب السيني, وهو امتداد لتلم الجأملس للخشاءالداخلي الوجه •
.  في العظم القذالي

داخل الخشاء فجوات أو خاليا خشائية يوجد •
, غار الخشاءدائمة, وتدعى إحداها 
. الخاليا مبطنة بغاللة مخاطيةوهذه 



هيكل الرأس-ثانياا 
Neurocraniumالقحف العصبي -1
:  Temporal boneالعظم الصدغي-هـ
 القسم الصخريPetrous part:

.  يشبه الهرم الثالثي•
قاعدته في الوحشي والخلف وذروته المقطوعة في اإلنسي •

. واألمام
الداخلي                                له وجه أمامي داخل القحف أملس يتصل مع الوجه •

للقسم الصدفي بوساطة الشق الصخري الصدفي العلوي, 
.  خري الكبيرويحوي هذا الوجه البارزة المقوسة وانطباع ثالثي التوائم وفرجة العصب الص•



هيكل الرأس-ثانياا 
Neurocraniumالقحف العصبي -1
:  Temporal boneالعظم الصدغي-هـ
 القسم الصخريPetrous part:

داخلفيتوضعالخلفي للقسم الصخري الوجه •
لي, المؤدي إلى الصماخ السمعي الداخ( الباطن)يبرز المسم السمعي الداخلي حيث القحف 

.ويمر فيه العصب الوجهي والعصب الدهليزي القوقعي
للمف الفتحة الظاهرة للمسال الدهليزي, وهي عبارة عن شق عظمي تمر فيه قناة ايحوي •

(.  الداخلي)الباطن 



هيكل الرأس-ثانياا 
Neurocraniumالقحف العصبي -1
:  Temporal boneالعظم الصدغي-هـ
 القسم الصخريPetrous part:

 الوداجية الحفرةJugular foramen:
فيها البصلة الوداجية, تتوضع

.  في الخلف التلمة الوداجيةويحدها 
الثقبة الخارجية للنفق السباتي

لسباتي أمام الحفرة الوداجية ويجتازها الشريان اتتوضع
(.الباطن)الداخلي 



هيكل الرأس-ثانياا 
Neurocraniumالقحف العصبي -1
:  Temporal boneالعظم الصدغي-هـ
 القسم الصخريPetrous part:

 اإلبري الناتئStyloid process  :
 الوداجيةالحفرة يقع وحشي
 المية الواإلبريةالبلعوميةمنه العضالت اإلبرية تنشأ

.  واإلبرية اللسانية والرباط اإلبري الالمي
الثقبة اإلبرية الخشائيStylomastoid foramen:

 جهيخلف الناتئ اإلبري حيث يجتازها العصب الو تقع  .



هيكل الرأس-ثانياا 
Neurocraniumالقحف العصبي -1

Ethmoidalالعظم الغربالي -و bone :
دية ومن وصفيحة عمو ( مصفوية)ويتكون من صفيحة أفقية •

.  التيهين الغرباليين الجانبين
 الصفيحة األفقيةHorizontal plate  :

لجبهي تتوضع ضمن الثلمة الغربالية في العظم ا•
ثقبًا تمر 40و30تحوي ثقوبًا يقدر عددها بين•

.  عبرها ألياف العصب الشمي



هيكل الرأس-ثانياا 
Neurocraniumالقحف العصبي -1

Ethmoidalالعظم الغربالي -و bone :
:  Horizontal plateاألفقية الصفيحة •

ك إلى قسمين يسهم في تشكيل الحفرة القحفية األمامية, ويقسمه عرف الديالوجه العلوي •
.يتوضع في كل منهما البصلة الشمية 

يشكل السفلي للصفيحة الوجه •
.من سقف جوف األنفقسمًا 



هيكل الرأس-ثانياا 
Neurocraniumالقحف العصبي -1

Ethmoidalالعظم الغربالي -و bone :
 الصفيحة العموديةPerpendicular plate  :

.الوتيرة  األنفيةمنتشكِّل الجزء األمامي العلوي •

.األنفيينوالعظميناألنف مع شوكة واألعلى في األمام تتصل •

.  الميكعةعظم األسفل مع غضروف الوتيرة وكذلك مع تتصل في 
.كأنه استمرار لهذه الصفيحةالقحف جوفيبدو عرف الديك الذي يبرز داخل •



هيكل الرأس-ثانياا 
Neurocraniumالقحف العصبي -1

Ethmoidalالعظم الغربالي -و bone :
 الغربالي التيهEthmoidal labyrinth  :

مزدوج وبتكون من مجموعة من الخاليا •
.التي تتصل فيما بينها ومع جوف األنف الغربالية

التيهان كأن كل منهما معلق على يتوضع•
.  الصفيحة المصفوية الموافقةجانب 

.  سيالحجاجي اإلنالجدار وجه وحشي يشكل القسم األكبر من للتيه •
تين األنفيويحمل المحارتين وجه إنسي يتجه نحو جوف األنف له •

.العلوية والمتوسطة في كل جهة( القرينين)



هيكل الرأس-ثانياا 
:Viscerocraniumالقحف الحشوي -2

يشكل هيكل الوجه ويتكون من مجموعة من العظام 
.في ثالث طبقاتالمتوضعة

 الطبقة السفلية:
.  وتتكون من عظم وحيد هو الفك السفلي•
 الطبقة المتوسطة:

وتشكل ما يعرف بالكتلة المركزية وتتكون من •
.بعضمن العظام المتداخلة بعضها مع مجموعة 

بتشكيل جوف األنف والحجاجين, تساهم •
.  عظام مزدوجة عدا عظم الميكعة ورقيقة ومجوفة في معظمهاوهي 

 الطبقة العليا:
الظاهرجهها الجبهي التي تتبع القحف الحشوي بو للعظم الصدفي هو القسم وتتكون من عظم واحد •



هيكل الرأس-ثانياا 
:Viscerocraniumالقحف الحشوي -2
:Mandibleالعظم الفكي السفلي -أ

يقسم إلى قسم حامل لألسنان يعرف بجسم الفك 
عًا يسمى الرأد وصفيحتين متقابلتين تشكِّل كل منهما فر 

(.  فرع الفكي السفلي)
:الجسم. 1
يتخذ شكل نعل الفرس, وهو مفتوح نحو الخلف.
زء علوي يقسم إلى جزء سفلي صلب يعرف بالقاعدة وج

.  نانمكون من عظم رقيق يحوي أجوافًا تسكنها األس



هيكل الرأس-ثانياا 
:Viscerocraniumالقحف الحشوي -2

:Mandibleالعظم الفكي السفلي -أ
:الجسم.1

:الجلديأو الوجه الخارجي 
:  التاليةالتشريحية عليه النقاط نشاهد 
(  االرتفاق)الناشزة الذقنية وتقع في المنتصف-1
ي, وتقع في الثقبة الذقنية حيث تشكل الفوهة األمامية للنفق الفكي السفل–2

.  مستو  الضاحكة األولى أو الثانية, ويتغير توضعها تبعا للنمو
, (السفليفرع الفكي)الخط المائل يتماد  في الخلف بالحافة األمامية للرأد –3

.  السفليةوالخافضة للشفة( الصوار)وتنشأ منه العضلة الخافضة لزاوية الفم 



هيكل الرأس-ثانياا 
:Viscerocraniumالقحف الحشوي -2
:Mandibleالفكي السفلي جسم العظم -أ

:اللسانيأو الوجه الداخلي 
:  النقاط التشريحية التاليةويبرز 

الشوكة الذقنية وتقع على الخط الناصف, –1
.  ةمنه العضلة الذقنية اللسانية والعضلة الذقنية الالميوتنشأ 

.  حفرة ذات البطنين وتقع على وحشي االرتفاق الذقني–2

.  الخط الضرسي الالمي, وتنشأ منه العضلة الضرسية الالمية–3

.  ت اللسانأعلى الخط تقع الحفرة تحت اللسانية, وتحتوي على الغدة تح–4



هيكل الرأس-ثانياا 
:Viscerocraniumالقحف الحشوي -2
:Mandibleالفكي السفلي جسم العظم -أ

:اللسانيأو الوجه الداخلي 
أسفل الخط الضرسي الالمي تقع –5

.  الغدة تحت الفك السفليحفرة 
زمة الضرسي الالمي يقع تحت الخط, ويحوي الح( الميزابة)التلم –6

.  الوعائية العصبية التي تحمل االسم نفسه
.  ت البطنينثخينة وتشكل في قسمها األمامي جزءًا من حفرة ذا: الحافة السفلية
.  األسنانتحوي أجوافًا, تعرف باألسناخ تنغرس ضمنها جذور: الحافة العلوية



هيكل الرأس-ثانياا 
:Viscerocraniumالقحف الحشوي -2
:Mandibleالفكي السفلي العظم -أ

Ramus of mandibule(فرع الفكي السفلي)الرأد . 2
ظم عبارة عن صفيحة مربعة الشكل تتصل بجسم الع

.  مشكلة زاوية تعرف بزاوية الفك السفلي
:األماميةالحافة 

.  المائللها شفة وحشية تتابع نحو األسفل مع الخطحادة •
:الخلفيةالحافة 

ي السفلي, تنتهي في األعلى بعنق الناتئ اللقمي للفك•
ك السفلي وتتحد في األسفل بالحافة السفلية لجسم الف
ب العمر مشكلة زاوية الفك السفلي والتي تتغير بحس

.  والجنس



هيكل الرأس-ثانياا 
:Viscerocraniumالقحف الحشوي -2
:Mandibleالفكي السفلي فرع العظم -أ

:العلويةالحافة 
ام  مقعرة لألعلى, وتفصل بين الناتئ المنقاري في األم•

.  فلياللقمي في الخلف, وتعرف بثلمة الفك السوالناتئ 

Coronoidالناتئ المنقاري • process  
.  لوية للرأدبارزة عظمية مثلثة الشكل تقع في الزاوية األمامية الع
.دغيةلها وجه إنسي وآخر وحشي وترتكز عليها العضلة الص



هيكل الرأس-ثانياا 
:Viscerocraniumالقحف الحشوي -2
:Mandibleالفكي السفلي فرع العظم -أ

:العلويةالحافة 
Condylar processاللقمي للفكي السفلي الناتئ •

بارزة عظمية تقع في الزاوية الخلفية العلوية للرأد.

تتكون من رأس وعنق  .
 ,مثلثي أمامي مفصلي وآخر خلفيمنحدر أو اللقمة بالخاصة, بيضوي الشكل وله الرأس

.  الشكل
صدغييصل اللقمَة بالرأد عنُق اللقمة حيث ترتكز عليه أربطة المفصل الفكي ال  .



هيكل الرأس-ثانياا 
:Viscerocraniumالقحف الحشوي -2
:Mandibleالفكي السفلي فرع العظم -أ

:الخارجيالوجه 
عظميةبوارزفي قسمه السفلي يظهر •

.  عليها العضلة الماضغةترتكز 

:الداخليالوجه 
يبرز في منتصفه ثقبة الفك السفلي التي تؤدي •

.  نفق الفك السفليإلى 
دي الفكي السفلي تقع أمام الثقبة بارزة عظمية تعرف باللسين يرتكز عليها الرباط الوت•

لى  .  األسفل من الثقبة يمتد التلم الضرسي الالميوا 



هيكل الرأس-ثانياا 
:Viscerocraniumالقحف الحشوي -2
:Maxillaالعظم الفكي العلوي -ب
عظم مزدوج يقع أسفل الحجاج ووحشي جوف األنف  .
ة إنسية كل عظم عبارة عن هرم مثلثي له ثالثة وجوه وقاعد

.  وذروة مقطوعة وحشية تتمفصل مع العظم الوجني
 العظم يحوي على جوف يعرف بالجيب الفكيوهذا.

:الوجه األمامي الوحشي
: يبرز العناصر التشريحية التالية •

ملم من الحافة 5الثقبة تحت الحجاج وتقع على بعد –1
.  للحجاجالسفلية 

.  الحدبة النابية–2
.  الحفرة النابية وتقع وحشي الحدبة–3



هيكل الرأس-ثانياا 
:Viscerocraniumالقحف الحشوي -2
:Maxillaالعظم الفكي العلوي -ب

:الخلفي الوحشيالوجه 
الحنكية يشكل الجدار األمامي للحفرة الجناحية •
ي التي  قسمه اإلنسي مشكاًل حدبة الفك العلو ويبرز •

.  يستند إليها الشريان الفكي



هيكل الرأس-ثانياا 
:Viscerocraniumالقحف الحشوي -2
:Maxillaالعظم الفكي العلوي -ب

(:الحجاجي)الوجه العلوي 
وسقف أملس ومائل لألسفل واألمام, ويدخل في تشكيل أرضية الحجاج•

.  الجيب الفكي
اإلنسي يحوي في الخلف التلم تحت الحجاجي الذي يسير نحو األمام  و •

وجه األمامي قبل أن يتواصل بالنفق تحت الحجاجي الذي ينفتح على ال
.الوحشي بالثقبة تحت الحجاج

حافته الخلفية حافته اإلنسية تتصل مع العظم الدمعي والتيه الغربالي و •
ق الحجاجي تشكل مع الحافة السفلية للجناح الكبير للعظم الوتدي الش

.  السفلي



هيكل الرأس-ثانياا 
:Viscerocraniumالقحف الحشوي -2
:Maxillaالعظم الفكي العلوي -ب

:  (قاعدة الفك العلوي ) اإلنسي الوجه 
:  إلى يوجد عليه ناتئ حنكي يقسمه •

علوي كبير يدخل في تشكيل جزء -1
األنفالوحشي لجوف الجدار 

.  سفلي يدخل في تركيب الحنك العظميوجزء -2
: الجزء األنفي يبرز العناصر التشريحية التالية •

.  فرجة الجيب الفكي المؤدية إلى الجيب الفكي–1
.  خلف الفرجة يوجد التلم الحنكي الكبير–2
.  السفلية( قرينال)يرتكز عليه القسم األمامي من المحارة ( القرين السفلي)عرف المحارة السفلية –3



هيكل الرأس-ثانياا 
:Viscerocraniumالقحف الحشوي -2
:Maxillaالعظم الفكي العلوي -ب

: palatine processالناتئ الحنكي 
صفيحة عظمية أفقية تتصل مع نظيرتها بحافتها اإلنسية حيث •

.تشكل قسمًا من الحنك الصلب
في األعلى العرف الحنكي الذي ينتهي في األمام تحوي •

.الميكعةبشوكة األنف األمامية ويتصل العرف مع عظم 
.األنفالحنكي وجه علوي يشكل القسم األكبر من أرضية وللناتئ •

قاطعيانوعلى جانبي العرف يوجد في األمام تلمان 
.يةيفتح في جوف الفم على الحفرة القاطعالذي يشكالن النفق القاطعي وهما 

.  وتتمفصل مع العظم الوجنيمقطوعة :الفكي العلوي ذروة 



هيكل الرأس-ثانياا 
:Viscerocraniumالقحف الحشوي -2
( :األسنان)Maxillaالعظم الفكي العلوي -ب
للفكين العلوي السنخيتانتحوي الحافتان •

.قاسية ذات لون أبيض تعرف باألسنانوالسفلي أعضاء 
. جذر, وعنق, وتاج: كل سن مكونة من ثالثة أجزاء•
, الجذر مغروس ضمن السنخ, والتاج يشكل بارزة ضمن جوف الفم•

.والعنق منطقة االتصال بين التاج والجذر
لبيالإضافة إلى أن كل سن يحوي تجويفاً مركزياً يعرف بالجوف •

pulb cavity  ،وينفتح بفوهة في ذروة الجذر على العظم السنخي.



هيكل الرأس-ثانياا 
:Viscerocraniumالقحف الحشوي -2
( :األسنان)Maxillaالعظم الفكي العلوي -ب
ضاملب السن وهو عبارة عن نسيج يحتوي الجوف على •

.  أحمر اللون يحتوي على األوعية والعصب السني

قاسية ذات لون أصفر تعرف يحاط الجوف اللبي بمادة •

أو العاج،  وهو مغطى في منطقة التاج بالسنين 

.  الطتعرف باسم الميناء، كما أنه مغطى بمنطقة الجذر بالمالعاج شفافة أكثر قساوة من بمادة 

أرحاء –( نواجذ)ضواحك –أنياب –قواطع : وتقسم األسنان بحسب أشكالها ووظائفها إلى•

.  وهذه األخيرة لها جذران أو أكثر( طواحن)



هيكل الرأس-ثانياا 
:Viscerocraniumالقحف الحشوي -2
( :األسنان)Maxillaالعظم الفكي العلوي -ب
األول يرافق مرحلة : هناك جيلين من األسنانأن •

األولى وتعرف أسنانه باألسنان الساقطة أو الطفولة 

أو اللبنية وتظهر في جوف الفم ما بين الشهر المؤقتة 

.  والشهر الثالثين بعد الوالدةالسادس 

أما الجيل الثاني فتعرف أسنانه باألسنان الدائمة، وتبدأ •

في سن السادسة، ويكتمل ظهورها في نحو بالظهور 

.     بهاالثانية عشرة، وهي تستمر مدى الحياة إذا ما تمت العنايةسن 



هيكل الرأس-ثانياا 
:Viscerocraniumالقحف الحشوي -2
: Inferior nasal concha( القرين السفلي)المحارة األنفية السفلية -د
.  ملم12-5ملم, وعرضه 50عظم مزدوج له شكل مثلث يبلغ طوله •
.  تصل حافته األمامية إلى الفوهة األمامية للجوف األنفي الموافق•
:  حافته العلوية مثبتة على العرف القريني لكل من العظمين•

.  العلوي, والحنكيالفكي 
:Vomerعظم الميكعة-هـ
نه صفيحة رقيقة • تشكلعظم مفرد تكوِّ

(.الوتيرة)الخلفي من الحاجز األنفي الجزء 



هيكل الرأس-ثانياا 
:Viscerocraniumالقحف الحشوي -2
: Palatine boneالعظم الحنكي -و
 نمتعامدتيعظم مزدوج يتكون من صفيحتين عظميتين:
 الصفيحة األفقية

منغرسة على الوجه اإلنسي للصفيحة العمودية, •
,ففي تشكيل الثلث الخلفي من أرضية األنوتدخل 
.  شراع الحنكلعلى حافتها الخلفية العضلة الموترة وترتكز 

 الصفيحة العمودية
ي لها وجه إنسي يشكل الجزء الخلفي للجدار الوحش•

لجوف األنف حيث ترتكز على هذا الجدار المحارتان
.  األنفيتان المتوسطة والسفلية( القرينان)



هيكل الرأس-ثانياا 
:Viscerocraniumالقحف الحشوي -2
: Lacrimal boneالعظم الدمعي -ز

لى يتوضع بين العظم الجبهي في األعمزدوج رقيق عظم •

.  لوالعظم الغربالي في الخلف والفك العلوي في األسف

ميزابةالوهو يدخل في تشكيل الجدار اإلنسي للحجاج ويحول •

.  األنفية إلى قناة ويحوي حفرة كيس الدمعالدمعية 



هيكل الرأس-ثانياا 
:Viscerocraniumالقحف الحشوي -2
Zygomaticالعظم الوجني -ح bone :
.  سطحيًا تحت الجلد, ويشكل واقية صدمات للوجهيتوضععظم مزدوج, •

له وجه إنسي مكون من جزء أمامي يحوي بوارز ويتمفصل مع ذروة الهرم •
.  العلوي, وجزء خلفي أو صدغي يوافق في األعلى الحفرة الصدغيةالفكي 

وله وجه وحشي يقع تحت الجلد, وتنشأ منه العضلة الوجنية الصغيرة •
.  الوجنية الكبيرةوالعضلة 

اجي الوحشي الحجمع الناتئ ويتمفصلطول حافته األمامية العلوية على الحجاجي الناتئ ينغرس•

.  للعظم الجبهي



هيكل الرأس-ثانياا 
:Viscerocraniumالقحف الحشوي -2
: Hyoid boneالعظم الالمي -ط
.  عظام القحفيدرسه مع عظم مفرد يقع في العنق •
.  , وهو مستقل عن بقية العظامUيتوضع تحت جسم اللسان وفوق الحنجرة وله شكل حرف •
:  يتكون العظم الالمي من جسم وقرنين كبيرين وقرنين صغيرين•

 الجسم:
 له وجه أمامي محدب يقسم بوساطة عرف مستعرض

على هذا الوجه في وترتكز قسمين علوي وسفلي, إلى 
.جهة لعضالت فوق الالمية ويرتبط بها الغشاء الدرقي الالميكل 
 السفلية فثخينة وترتكز عليها عضالت تحت الالميةالحافة .



هيكل الرأس-ثانياا 
:Viscerocraniumالقحف الحشوي -2
: Hyoid boneالعظم الالمي -ط
 الكبير القرن :

العضالتمزدوج ويتجه من الجسم نحو الخلف والوحشي ويشكل أيضًا منشأ أو مرتكزًا لبعض .
 القرن الصغير:

 مزدوج , وينشأ من مكان اتصال
. العظم بالقرن الكبيرجسم 

 يتجه من األسفل لألعلى, ويرتكز على
.  العلوية الرباط اإلبري الالمينهايته 



هيكل الرأس-ثانياا 
القحف بشكل عام-3

.  القحف العصبي يتكون من قبة وقاعدة•
: calvariaقبة القحفيدخل في تشكيل •

داريان القسم الصدفي للعظم الجبهي في األمام  والعظمان الج
.  في األعلى والقسم الصدفي للعظم القذالي في الخلف

:القحفقاعدة تكوينفي يدخل •
ة إلى في األمام  الصفيحة األفقية من العظم الغربالي إضاف

الجناح القسم الحجاجي للعظم الجبهي المشكل لسقف الحجاج و 
.  يةالقحفية األمامالحفرة هو الصغير للوتدي, وهذا الجزء 



هيكل الرأس-ثانياا 

القحف بشكل عام-3
 قتهاسابوهي أعمق من في الوسط, الوسطى القحفيةالحفرة

عظم ويكونها جسم العظم الوتدي والجناحان الكبيران لهذا ال
لعظم والوجه األمامي لصخرة العظم الصدغي والقسم الصدفي ل

.  الصدغي
 لقحفية أعمق الحفر افي الخلف, هي الخلفية القحفيةالحفرة

.لصدغيويشكلها العظم القذالي والوجه الخلفي لصخرة العظم ا



هيكل الرأس-ثانياا 
القحف بشكل عام-3

:العديد من األجوافبوجود الحشوي يتميز القحف •
جوف الحجاج الذي يحوي كرة العين وملحقاتها.
لتنفس جوف األنف الذي يعتبر العنصر التشريحي األول لجهاز ا

يوب, كما أنه يعتبر عضو حاسة الشم, ويلحق به العديد من الج
التي هي أجواف متوضعة ضمن عظام القحف الحشوي كالجيب

.الفكي والجيب الجبهي
إضافة إلى وجود جوف الفم الذي يشكل مدخل جهاز الهضم.

يطة البسالشعاعيةعلى الصور تظهر عظام وأجواف القحف بوضوح •
حيث 
السيَّما و اإلصابات وسيلة استقصاء وتشخيص مهمة للعديد من تعتبر 

.            اإلصابات الرضية والكسور



هيكل الرأس-ثانياا 
مفاصل القحف-4
يف, تتمفصل عظام القحف بعضها مع بعض بدروز أو غضار •

.كيولكن المفصل الوحيد المتحرك هو المفصل الصدغي الف
Temporomandibularالمفصل الصدغي الفكي  joint:

قرصًا يحتوي ( بارزتين عظميتين)مفصل زليلي  ذو لقمتين •
:مفصليًا, ويتكون من العناصر التالية

:  السطوح المفصلية
 جهةرأس العظم الفكي السفلي من تشمل

ن المفصلية الكائنيوحفرة الفكي السفلي والحديبة 
.  القسم الصدفي للعظم الصدغي من جهة أخر  على 



هيكل الرأس-ثانياا 
مفاصل القحف-4

 مفصلية خالف باقي المفاصل الزليلية تغطى السطوح العلى
(.غير موعاة)لهذا المفصل بطبقة غضروفية ليفية 

شمل رأس الفكي السفلي هو جزء من الناتئ اللقمي الذي ي
.  أيضًا عنق الفكي السفلي

 (  غإحد  عضالت المض)ترتكز العضلة الجناحية الوحشية
على الوجه اإلنسي لعنق الفكي السفلي, 

بالسطح( الوحشي)يرتبط الرباط الجانبي بينما 
.  الوحشي لعذا العنق



هيكل الرأس-ثانياا 
Temporomandibularالمفصل الصدغي الفكي  joint:

:وسائل التحاد
ليفي وهو عدسة مقعرة الوجهين مكونة من نسيج, القرص المفصلي

لمفصلية  يرتبط القرص المفصلي في محيطه بالمحفظة ا. غضروفي
.ويقسم جوف المفصل إلى حجرتين علوية وسفلية

:المحفظة المفصلية
 لها محيط من نسيج ضام كثيف يحيط بالسطوح المفصلية و تتشكل

كالزر ارتكاز علوي على الحافة السفلية للقوس الوجنية وعلى شق
.  كي السفليوعلى الشوك الوتدي وفي األسفل ترتكز على عنق لقمة الف



هيكل الرأس-ثانياا 
Temporomandibularالمفصل الصدغي الفكي  joint:

: الخاصة بالمفصلاألربطة 
:تشمل
 الوحشيالجانبي الرباط
 اإلنسيالجانبي الرباط
الرباط األمامي
واألمتن األقو  و هوالرباط الخلفي
 الفكي السفليالرباط الوتدي الفكي السفلي والرباط اإلبري وتشمل إضافيةأربطة هناك  .



هيكل الرأس-ثانياا 
Temporomandibularالمفصل الصدغي الفكي  joint

: التشريحية للمفصللعالقات ا
لصدغي في الوحشي يوجد الجلد والنسيج الخاللي تحت الجلد والشريان ا

.  السطحي وبعض فروع العصب الوجهي
ي الصدغيوفي اإلنسي يوجد الشريان الفكي والوريد الفكي والعصب األذن  .
 ألمام وفي ا, (المسم الظاهر)وفي الخلف يوجد الصماخ السمعي الخارجي

. توجد العضلة الماضغة والعضلة الصدغية

:التروية والتعصيب
 صدغي الوالشريان يغذي المفصل فروع من الشريان الصدغي السطحي

.  العميق الخلفي والشريان األذني الخلفي



هيكل الرأس-ثانياا 
:دروز القحف

.  مسننشكل من أشكال التمفصل بين العظام وتشمل الدرز غير المتعرج والدرز ال•

ضها الدروز في القحف بأسماء العظام المساهمة في تشكيلها، ويسمى بعتسمى •

:  اآلخر وفق شكلها أو اتجاهها ومنها

الدرز اإلكليلي  :

.  يتوضع بين العظم الجبهي والجداريين

الدرز السهمي  :

.  يتوضع بين الجداريين

الدرز الالمي  :

.   يمتد بين الجداريين والعظم القذالي في الخلف



هيكل الجذع: ثالثاً 



هيكل الجذع -ثالثاا 
ل الطرف والعمود الفقري, وسوف تتم دراسة عظام الحوض مع هيكيتكون من القفص الصدري والحوض

.      السفلي
:Thoracic cageالقفص الصدري -1

و بالعضالت skinإّن جدار الصدر مغطى من الخارج بالجلد •
, وهو من الداخل مبطن  trunkالتي تصل الكتف بالجذع 

.  بالجنبة الجدارية
لفقري يتألف جدار الصدر في الخلف من القسم الصدري للعمود ا•

ين من , وفي األمام من القص والغضاريف الضلعية , وفي الجانب
.  ribs and intercostal spacesاألضالع واألوراب 



هيكل الجذع -ثالثاا 
:الجزء الصدري من العمود الفقري -أ

ثنتي الجزء الصدري للعمود الفقري مقعر لألمام ومؤلف من ا•
.عشرة فقرة مع األقراص بين الفقرية الموافقة

(  نقرات)وجيهات thoracic vertebraeللفقرات الصدرية •
ؤوس مفصلية ضلعية على جانبي الجسم للتمفصل مع ر 

حديباتالعلى النواتئ المستعرضة للتمفصل مع األضالع, 
.الضلعية

ليس لهما وجيهات 12و11الفقرتان الصدريتان : مالحظة•
.مفصلية على النواتئ المستعرضة 



هيكل الجذع -ثالثاا 
:Sternumالقص -ب

يقع على الخط المتوسط لجدار الصدر األمامي وهو عظم مسطح,
:يمكن تقسيمه إلى ثالثة أجزاء 

: Manubrium of sternumالقصقبضة -
.  الجزء العلوي من القصهي •
جزء الضلع األولى ومع التتمفصل مع عظم الترقوة وغضروف •

. األول العلوي من الغضروف الثاني في كال الجانبين 
.مقابل الفقرتين الصدريتين الثالثة والرابعةتقع •



هيكل الجذع -ثالثاا 
:Sternumالقص -ب
:  Body of sternumجسـم الـقص -

. ي ليفي في األعلى مع قبضة القص بوساطة مفصل غضروفيتمفصل •
رهابي في األسفل مع الناتئ الرهابي بواسطة المفصل اليتمفصل•

.  القصي
أتالم عليه تــوجد وجـه أمـامـي محـدب مــن األعلى لألسفــل, للجسم •

.  sternebraeتمثل آثار التحام القسيمات القصية مستعـرضة 
.  الخلفي فهو مقعر وأملسالوجه •
للتمفصللية الجانبيتان للجسم تبرز كل منها سبعة أتالم مفصالحافتان •

.غضاريف األضالع من الثانية حتى السابعةمع 



هيكل الجذع -ثالثاا 
:Sternumالقص -ب
:  Xiphoid processالــناتـئ الـرَّهابي-
.السفلي واألصغر بين أجزاء القص الجزء •
.مختلفةعن صفيحة غضروفية لها أشكال عبارة •
.ألسود تكون منشعبة أو تحوي ثقوبًا بخاصة عند العرق اقد •
من مهمة سريريًا وتتألف: (زاوية لويس)القصية الزاوية •

.تمفصل قبضة القص مع جسم القص



هيكل الجذع -ثالثاا 
:Ribsاألضالع -ج

قسم إلى مسطحة متطاولة وعددها اثنتا عشرة ضلعًا في كل جانب حيث تعظام 
. ةأضالع حقيقية, وأضالع كاذبة, وأضالع سائب: ثالث مجموعات رئيسة

 الحقيقيةاألضالع  :
. ل جانب بالقص بوساطة الغضاريف الضلعية وعددها سبٌع في كتتصل 

 الكاذبة األضالع :
لضلع تتصل بعظم القص بل يتصل غضروفها األمامي بغضروف افال 

.الواقعة فوقها وعددها ثالث في كل جانب 
 السائبة األضالع  :

غضروفها الضلعي حرًا ومطمورًا ضمن عضالت جدار الجذعيبقى 
.وعددها اثنتان في كل جانب 



هيكل الجذع -ثالثاا 
الصفات العامة لألضالع

التجاه  :
لف متجها نحو الضلع منحنيًا غير منتظم مقعرًا نحو اإلنسي حيث يبدأ في الخيرسم •

القص على مقربة منحتى األسفل والوحشي , ثم يغير اتجاهه لألسفل واألمام 
.في فيتجه لألسفل واألمام واإلنسي فينجم عن هذا المسار انحناءان أمامي وخل

الطول  :
منطول األضالع من األولى حتى الضلع السابعة ثم يتناقص الطول يزداد •

.حتى الثانية عشرة السابعة 
.الخلفزوجًا من األضالع تتصل جميعها بالفقرات الصدرية في 12هناك •
ة سفلية بشكل عظم طويل منحٍن مسطح له حافة علوية ملساء مدورة و حافالضلع •

.بيةالور التلم تحت الضلعي المهيأ للعصب واألوعية حادة تتبارز وتشكل 



هيكل الجذع -ثالثاا 
:للضلع النموذجية رأس وعنق وحديبة وجسم 

رأس الضلع  :
قسمين إلىشكل زاوية بارزة لإلنسي وعليه سطح مفصلي مقسوم يتخذ •

.  بوساطة عرف عظمي يدعى عرف رأس الضلع
رتين باستثناء رأس الضلع مع وجيهين ضلعيين من فقرتين متجاو يتمفصل •

الضلع أس ر يتمفصل حيث األضالع األولى والحادية عشرة والثانية عشرة 
.  مع وجيه ضلعي موجود على جسم الفقرة الصدرية الموافقة

 الضلععنق  :
.القسم الواقع بين رأس الضلع وحديبة الضلعهو •



هيكل الجذع -ثالثاا 
:للضلع النموذجية رأس وعنق وحديبة وجسم 

 الضلعيةالحديبةCostal tubercle  :
عند اتصال الجسم مع العنق, وهي ذات سطح مفصلي تقع •

.مع الناتئ المستعرض للفقرة الموافقةللتمفصل
 الضلعجسم  :

.  الضلعي ومسطٌح ومنحٍن, وعلى حافته السفلية يوجد التلم تحترقيٌق •
. وجهه الوحشي تبرز الزاوية الضلعية على •
في وجهه اإلنسي يبدو التلم تحت الضلعي الذي يكون واضحاً على •

.ثم يسير على طول الحافة السفلية للضلع الخلف, 
.  قة العلوية سميكة ومدورة أما الحافة السفلية فهي حادة ورقيالحافة •



هيكل الجذع -ثالثاا 
:للضلع النموذجية رأس وعنق وحديبة وجسم 

 األمامية للضلعالنهاية  :
بروز عظمي يتصل مع النهاية الوحشية للغضروفعليها •

.الضلعي
 الضلعيةالغضاريف:

.    امتدادًا للضلع نحو األمامتشكل •



هيكل الجذع -ثالثاا 
:      الخاصة ببعض الضالع الميزات 

األولىلضلع ا :
.  وجهان علوي وسفلي وحافتان خارجية وداخلية لها •
دية مهمة لعالقتها المباشرة مع األعصاب السفلية من الضفيرة العضوهي •

(.الشريان والوريد تحت الترقوة)واألوعية الرئيسية للطرف العلوي 
الضلعية على الوجه العلوي في منتصفه قرب الحافة الداخلية الحديبةيوجد •

.األماميةيةاألخمعترتكز عليها العضلة ( ليزفرانك)بالحديبة األخمعية وتعرف 
.األولىتحت الترقوة الذي يعبر فوق الضلع الوريد الحديبةأمام يمر •
ه الشريان تحت يدعى تلم الشريان تحت الترقوة ويمر فيتلم الحديبةخلف ويوجد •

.   الترقوة



هيكل الجذع -ثالثاا 
:      الخاصة ببعض الضالع الميزات 

 الثانيةالضلع  :
(  فقيةاأل)اتجاهًا وسيطًا بين الضلع األولى تتخذ •

(.  العمودية)والضلع الثالثة 
ليه على وجهها الوحشي سطح خشن ترتكز عيوجد •

العضلة األخمعية الخلفية والعضلة المنشارية
.   األمامية



هيكل الجذع -ثالثاا 
: مفاصل الصدر-د

ريف وتشمل مفاصل األضالع مع الفقرات , وتمفصل األضالع مع الغضا
قص , وكذلك الضلعية , وتمفصل الغضاريف الضلعية فيما بينها ومع عظم ال

ي الضلعي تمفصل أجزاء عظم القص بعضها مع بعض, وأخيرًا المفصل القص
.الترقوي 
المفاصل الضلعية الفقريةCostovertebral joints :
ضالع تتمفصل األضالع مع العمود الفقري بوساطة المفاصل رؤوس األ•

ضيــة والمفاصــل الضلعيــة المستعر , (الضلعية الفقرية المخصوصة)
(.  مفاصل الحديبات الضلعية)



هيكل الجذع -ثالثاا 
: مفاصل الصدر-د
 مفاصل رؤوس األضالعJoints of heads of ribs :

يث تربــط رؤوس األضالع باألجـزاء الجانبية من أجسام الفقرات ح•
يتكون هذا المفصل من سطح مفصلي علوي مغطى بغضروف

مفصلي
فلي للفقرة مع نقرة مفصلية تقع على الجزء الجانبي السويتمفصل •

صلية تقع العلوية وسطح مفصلي سفلي مماثل للتمفصل مع نقرة مف
.السفليةعلى الجزء الجانبي العلوي للفقرة 

صليين يرتكز على العرف الذي يفصل بين السطحين المفبينما •
.  رتينللرأس رباط داخل المفصل ويرتكز على القرص بين الفق



هيكل الجذع -ثالثاا 
: مفاصل الصدر-د
 المفاصل الضلعية المستعرضيةCostotransverse joints:

قرة الموافقة تتمفصل الحديبة بمفصل زليلي مع الناتئ المستعرض للف•
. 12و 11وهذا المفصل غائب في الضلعين ,عددياً 

حفظة المفصل من سطوح مفصلية دائرية الشكل تحيط بها مويتكون •
.  مفصلية مدعمة برباط معترض ضلعي خلفي

المفاصل الضلعية الغضروفيةCostochondral joints:
فًا تدخله هي مفاصل غضروفية حيث ُتبِرز النهاية األمامية للضلع جو •

نهاية الغضروف الموافق كما أن سمحاق العظم يتابع مع سمحاق 
., وهذا ما يدعم متانة المفصلالغضروف



هيكل الجذع -ثالثاا 
: مفاصل الصدر-د
مفاصل القص  :

القصي يدعى المفصل بين القبضة وجسم القص المفصل القبضي•
manubriosternal joint  .

مفصل غضروفي وفيه درجة محدودة من الحركة في أثناء هو •
.الشهيق

والنهاية المفصل ما بين ما بين النهاية السفلية لجسم القصيدعى •
xiphosternalالعلوية للناتئ الرَّهابي بالمفصل الرَّهابي القصي 

jointوهو غضروفي التحامي.



هيكل الجذع -ثالثاا 

:Vertebral columnالعمود الفقري -2
إلى يشكل محوَر الجسم وينقل ثقله عن طريق عظام الحوض•

.  ذعالطرفين السفليين كما أنه يصل هيكل الرأس بالج
مفصل يتكون العمود الفقري من مجموعة من الفقرات التي تت•

.الفقراتاألقراص بين بعض عن طريق مع بعضها 



هيكل الجذع -ثالثاا 
:Vertebral columnالعمود الفقري -2
من جسم في األمام وقوس في الخلف الفقرة النموذجية تتشكل •

.  بينهما الثقبة الفقريةتقع 
ناتئ مستعرض في كل من الجانبين, : سبعة نواتئللقوس الفقرية •

مفصليان علوي وسفلي في كل من الجانبين أيضًا, وناتئان 
.  شوكي مفرد في الخلفوناتئ 

: يتألف كل من نصفي القوس الفقرية األيمن واأليسر من•
.  واقعة بين جسم الفقرة والناتئ المستعرض ( سويقة)رجيلة -1
. صفيحة واقعة بين الناتئ المستعرض والناتئ الشوكي -2



هيكل الجذع -ثالثاا 
:Cervical vertebraeالفقرات الرقبية -أ

 لعرضيوله شكل بيضوي في مقطعه ا,جسم الفقرة صغيرحجم  .
 رات الرقبية الرقبيتان األولى والثانية متميزتان عن الفقالفقرتان

.  األخر  ألنهما تتصالن مع القحف
 الفقرية كبيرة ومثلثية الشكلالثقبة  .
 ية وخلفية, أمام: الناتئ المستعرض في الوحشي بحديبتينينتهي

.  قري ويتميز بوجود الثقبة المستعرضية لمرور الشريان الف
 نهايتهاة في الشوكية في الفقرات الرقبية قصيرة ومنشعبالنواتئ.

الصــــــــــــــــــــــفيحة-5الناتئ الشـــوكي  -1
الثقــــــــــبة الفقرية-6وجه مفصــــــــــــــلي             -2
الحديبة الخلفـــية-7الناتئ المستعرض           -3
الحديبة األمامية-8المستعرضيةالثقبة -4



هيكل الجذع -ثالثاا 
:Cervical vertebraeالفقرات الرقبية -أ

:Atlas( الفهقة)الفقرة الرقبية األولى 
إذ إنه في المرحلة الجنينية قد التحم مع جسم الفقرة الرقبية الثانية : لها جسم ليس •

.فيها سن المحوروشكل 
شبيهة بحلقة عظمية, فهي تتألف من قوس أمامية وقوس خلفية الفهقة •

.األمامية والخلفية في اليمين واليساربين القوسين جانبيتين تصالن وكتلتين 
.العناصر المذكورة بثقبة فقرية دائرية كبيرةتحيط •
.للتمفصل مع سن المحور articular foveaعلى الوجه الخلفي للقوس األمامية نقرة مفصلية توجد •
علوي سطح مفصلي  lateral massesعلى الوجه العلوي لكل من الكتلتين الجانبيتين يشاهد •

.  مع لقمة العظم القذالي الموافقةيتمفصل 
معتقريبًا يتمفصل على الوجه السفلي لكل من الكتلتين الجانبيتين سطح مفصلي سفلي مستوٍ يوجد •

.الثانية الرقبية الفقرة 



هيكل الجذع -ثالثاا 
:Cervical vertebraeالفقرات الرقبية -أ

:Axis( المحور, الفائق)الفقرة الرقبية الثانية 
لجسمها هذه الفقرة من الفقرات الرقبية األخر  بأنه يوجد على الوجه العلوي تتميز •

(.يمثل جسم الفهقة)وهو يبرز نحو األعلى , densالسني أو سن المحور الناتئ 
لمحور الذي تمفصل الفقرتين الرقبيتين األولى والثانية, يقوم هذا الناتئ بدور اعند •

.  حوله نحو اليمين واليسار القحف والفهقةيدور 
.  إلى جانبي السن وجيهان مفصليان علويان للتمفصل مع الفهقةيتوضع •
لللتمفصالوجيهين السابقين في األسفل وجيهان مفصليان سفليان يقابل •

.المفصليين العلويين للفقرة الرقبية الثالثةمع الناتئين 



هيكل الجذع -ثالثاا 
:Thoracic vertebraeالفقرات الصدرية -ب

الفقرات الصدرية أضخم من الفقرات الرقبية .
رقبيةالثقوب الفقرية في الفقرات الصدرية أصغر منها في الفقرات ال.
ال السويقة الفقرة بجوار اتصلجسم (األيمن واأليسر)يشاهد على الوجه الجانبي

.  أس الضلعبالجسم ُوَجيهان ضلعيان مفصليان علوي وسفلي للتمفصل مع ر 
هها األمامي النتوءات المستعرضة نامية في الفقرات الصدرية, ويشاهد على وج

رض مفصلي ضلعي مستع( نقرة)وجيه (العاشرةمن الفقرة األولى حتى )
transverse costal facet ,وهي تتمفصل مع حديبة الضلع .

رات الرقبية, النواتئ الشوكية في الفقرات الصدرية أطول من مثيالتها في الفق
.تقريباً ولها شكل مثلث 

وجيه مفصلي        -5الناتئ الشــــــوكي  -1

الفقــــــرة                   جســـــــم -6الناتئ المســــتعرض   -2

(الســـويقـة)الرجيلة-7مفصـــلي       وجــيه ضلعي -3

المشــــــاشــــــــــــة -8ناتئ مفصلي علوي        -4

ناتئ مفصلي سفلي-9



هيكل الجذع -ثالثاا 
:Lumbar vertebraeالفقرات القطنية -ج

:الفقرات القطنية من الفقرات األخر  بالتاليتتميز 
ر األمامي الجسم فيها ضخم, والقطر المستعرض فيه أكبر من القط

ة األولى ويزداد ارتفاع الجسم وعرضه باالتجاه من الفقر , الخلفي
.  حتى الخامسة

النواتئ الشوكية قصيرة ومستوية ومنتبجة في نهايتها   .
رة يتمفصالن مع الناتئان المفصليان السفليان في الفقرة القطنية األخي

.العجزالناتئين المفصليين في قاعدة عظم 

الناتئ الشـــــــوكي-4القوس الفقريـة       -1

ناتئ مفصلي علوي-5الناتئ الحلمي       -2

الناتئ المســــتعرض-6الناتئ اإلضافي      -3

جسم الفقرة القطنية-7



هيكل الجذع -ثالثاا 
: Sacrumالعجز-د
 Sacral vertebraeيتكون عظم العجز من خمس فقرات عجزية•

.  بااللتحام في مراحل الطفولة بعظم واحدتبدأ 
.يستمر النفق الفقري بداخله باسم النفق العجزي •
حو األسفل, لعظم العجز شكل مثلث تتجه قاعدته نحو األعلى, وتتجه قمته ن•

.وجزءان جانبيان( خلفي)ووجه ظهري , (حوضي)وله وجه أمامي 
الفقرة من قاعدة العجز نحو األعلى ناتئان مفصليان يتمفصالن معيبرز •

زاوية رة القطنية الخامسة , ويشكل تمفصل العجز مع الفقرة القطنية األخي
.Promontoryمبرومة تتجه نحو األمام , وتدعى الطنف العجزي 

ثقوب عجزية أمامية-4قــاعــــدة العـــــجز       -1

قمــــة العـــجز-5مفصـــلي علـوي    ناتئ -2

خطوط مســتعرضة-6( الجناح)الجزء الجانبي -3



هيكل الجذع -ثالثاا 
: Sacrumالعجز-د
مقعر ويحوي أربعة ( الوجه الحوضي)األمامي للعجز الوجه •

anterior sacral foramina( الحوضية)من الثقب العجزية األمامية أزواج 
.منها الفروع األمامية لألعصاب الشوكية العجزيةوتخرج 

.     الظهري محدبالوجه •
عريض وضخم في األعلى, ويشكل على جانبي  lateral partالجانبي القسم •

.خل الحوضالقاعدة ما يسمى بالجناح وله حافة كليلة في األمام  تسهم بتشكيل مد
على كل من القسمين الجانبيين ,  auricular surfaceالسطح الصيواني يشاهد •

فقرتين أو وهو يتمفصل مع سطح مماثل في العظم الوركي, ويتوضع على امتداد ال
.العلويةالعجزية الثالث الفقرات 

ثقوب عجزية أمامية-4قــاعــــدة العـــــجز       -1

قمــــة العـــجز-5مفصـــلي علـوي    ناتئ -2

خطوط مســتعرضة-6( الجناح)الجزء الجانبي -3



هيكل الجذع -ثالثاا 
:Coccyxعظم العصعص -ه
 5-3هو قطعة عظمية مضغوطة من األمام  إلى الخلف, تتألف من

( .رديمة)فقرات عصعصية 
 له شكل مثلث مقعر في األمام, وتتجه قاعدته نحو األعلى

.نحو األسفل واألمام وقمته 
 لفقرة,لتحتفظ الفقرة العصعصية األولى ببعض المعالم العامة

.على الجسم الذي يتمفصل مع قمة العجز تحتوي 
ص اللذان يوجد على وجهه الخلفي بارزتان عظميتان هما قرنا العصع

.  ز بوساطة أربطة مع قرني العجويتصالن يتجهان نحو األعلى 



هيكل الجذع -ثالثاا 
:Coccyxعظم العصعص -ه
 لفقرة أيضًا على جانبي قاعدة العصعص ناتئان مستعرضان ليشاهد

.العصعصية األولى

 عن عظيمات عبارة العصعصية األخر , الفقرات
.قرة فيها أيُّ معالم واضحة لمكونات الفليس غير منتظمة, صغيرة 

 ما لد  الفقرات العصعصية بعضها مع بعض لد  المسنين, أتلتحم
.غضروفيةائح يتصل بعضها مع بعض بوساطة صففهي النساء والفتيان 



هيكل األطراف: رابعًا 



هيكل األطراف -رابعاا 
هيكل الطرف العلوي -1
:  يشمل •

 الزنار الكتفي عظام
 العضد عظم
 الساعد عظام
 رسغ اليد عظام
 اليد واألصابعهيكل  .

.محوري الالكتفي الطرف العلوي بالهيكل ( الحزام)الزنار يربط •
:من ويتكون •

 الترقوة عظم
 الكتفي في كل من الجانبين العظم
 الممكن عد رأس العضد من مكونات الزنار الكتفيمن    .



هيكل األطراف -رابعاا 
:Clavicleعظم التَّرُقوة -أ
 طويل يتوضع في مستو  جبهي, ويتخذ شكل حرف عظمS.
 إلى األمام في ثلثيه اإلنسيين ومقعر لألمام في ثلثه الوحشيمحدب.
عدا بعض المناطق الخشنة حيث ترتكز عليه العضلة القترائية أملس : علوي وجه ال

والدالية وشبه المنحرفة في الوحشي, ويقع هذا الوجه مباشرة تحت , اإلنسي في 
., وهو معرض للكسور واإلصابات الرضية الجلد
عليه ميزابة طوالنية هي تلم العضلة تحت الترقوةتوجد :الوجه السفلي  .
حافة الخلفيةالبعكس الوحشيالثلثومحدبة في الثلثين اإلنسيين ومقعرة في سميكة :الحافة األمامية.
 وتتمفصل مع عظم القصمدورة :اإلنسيةالنهاية.
 وتتمفصل مع الناتئ األخرمي للعظم الكتفيمسطحة :الوحشيةالنهاية  .



هيكل األطراف -رابعاا 
: Scapula(لوح الكتف)العظم الكتفي -ب
 در الصعظم مسطح مثلثي الشكل ينطبق على الجزء الخلفي العلوي من

.  األضالع من الثانية حتى السابعةبمحاذاة 
 له وجهان وثالث حواف وثالث زوايا.
لكتفيةامقعر في معظم اتجاهاته, ويتخذ اسم الحفرة تحت األماميالوجه •
شوكة يقسم إلى جزأين بوساطة بارزة معترضة تعرف بالوجه الخلفي•

.  الكتفي
الجزء العلوي يسمى الحفرة فوق الشوكة, والجزء السفلي يسمى•

.الشوكةتحت الحفرة 



هيكل األطراف -رابعاا 
: Scapula(لوح الكتف)العظم الكتفي -ب

:Scapular spineشوكة الكتفي•
لعظم لهي صفيحة عظمية مثلثية الشكل مغروسة بشكل معترض على الوجه الخلفي-1

.اتصال الربع العلوي مع ثالثة أرباعه السفليةمنطقة الكتفي
.الوحشيينتوجد في الوجه العلوي لشوكة الكتفي ميزابة تشغل ثلثيه -2
.ويتمفصل مع عظم الترقوةacromionاألخرم تتماد  شوكة الكتف وحشيًا بناتئ يدعى-3

Supraspinousفوق الشوكةالحفرة • fossa : هي ميزابة عريضة وقليلة
.العضلة فوق الشوكيةتشغلها , العمق 

Infraspinousالحفرة تحت الشوكة• fossa:تنشأ منها العضلة تحت الشوكية .
رةأما  .الكبيرةفي الجزء الوحشي فتنشأ منها العضلة المدورة الصغيرة والعضلة المدوَّ



هيكل األطراف -رابعاا 
: Scapula(لوح الكتف)العظم الكتفي -ب

:Scapular bordersالعظم الكتفيحواف 
.وحافة وحشية أو إبطية , وحافة إنسية أو فقرية , حافة علوية أو رقبية هناك 

ورقيقة تبرز في الوحشي ثلمة تعرف قصيرة :العلويةالحافة •
.  حيث يمر منها العصب فوق الكتففوق الكتف بالثلمة 

:اإلنسية أو الفقريةالحافة •
.   وموازية للنواتئ الشوكية للفقرات الصدريةرقيقة 

:الوحشية أو اإلبطيةالحافة •
نها الوتر الطويل يعرف بالحديبة تحت الحقانية, التي ينشأ ممثلثي في األعلى بسطح خشن تنتهي 

.لمثلثة الرؤوس العضدية



هيكل األطراف -رابعاا 
: Scapula(لوح الكتف)العظم الكتفي -ب
 انيالجوف Glenoidالُحقَّ process  :
.  سطح مفصلي مقعر بيضوي الشكل ذو نهاية ضخمة سفليةهو •
.  للوحشي واألمام حيث يتمفصل مع رأس عظم العضديتجه •
 الغرابيالناتئprocess :Coracoid
ع في وضعية يتخذ شكل إصب. على الوجه العلوي لعنق الكتف إنسي الحديبة فوق الحقانيةينغرس •

.نصف انثناء
من الحمل في بوساطة نقطة تعظم بدئية تظهر خالل منتصف الشهر الثانيالعظم الكتفييتم تعظم •

ي وواحدة للحافة ثمان إلى عشر نقاط تعظم ثانوية اثنتان منها  للناتئ الغرابومن تحت الشوكة, الحفرة 
.وأخر  للزاوية السفليةالشوكية 



هيكل األطراف -رابعاا 
:Humerusعظم العضد -ج

Superior extremity of humerusالعلوية لعظم العضدالنهاية •
 ر مفصليتين وبارزتان غيالعضد رأسعليها ثالث بوارز إحداها إنسية مفصلية عبارة عن يشاهد

نسي  الحديبة الكبيرة والحديبة الصغيرة وهما الرأس,تقعان على وحشي وا 
:رأس العظم•

 العظم الكتفي, وهو يتمفصل مع الجوف الحقاني في وأملس بشكل نصف كرةمدور.
 (  الحديبتين)العضد مفصول عن البارزتين السابقتين رأس

.عنق دائري الشكل يعرف باسم العنق التشريحيبوساطة 



هيكل األطراف -رابعاا 
:Humerusعظم العضد -ج

: Greater tubercleالكبيرةالحديبة •
 وحشي رأس العضد على امتداد الجزء الوحشي من الجسمتقع .
 ةعليها العضلة فوق الشوكية والعضلة تحت الشوك والعضلة المدورة الصغير ترتكز  .

:Lesser tubercleالحديبة الصغيرة •
 ين الحديبتين الحديبة الكبيرة وتنفصل عنها بالتلم بإنسي للعضد,على الوجه األمامي تتوضع

(.ميزابة ذات الرأسين)
 على هذه الحديبة العضلة تحت الكتفيةيرتكز  .
 في عمق ميزابة ذات الرأسين العضدية الوتر الطويل لذات الرأسين العضديةيمر
 الجراحي لعظم العضد هو منطقة الوصل ما بين النهاية العلوية وجسم العظمالعنق.



هيكل األطراف -رابعاا 
:Humerusعظم العضد -ج

:العضدجسم •
 للعضد ( العلوية)هيكل الذراع حيث يتابع النهاية الدانية يشكل ,
 (.  الميزابة)في مستو  العنق الجراحي الواقع أسفل التلم بين الحديبتين يبدأ
 حوافثالث و المقطع األفقي في جسم العضد بوصف ثالثة وجوه يسمح.

:الوحشيالوجه •
 والخلفللوحشي واألمام, ويظهر فوق منتصفه بارزة خشنة تتجه لألعلى يتجه.
 حرف مع الحافة األمامية للعظم تشكلV اليةوترتكز عليها العضلة الداألحدوبة الدالية تعرف باسم  .
 األحدوبة يصبح السطح أملستحت.



هيكل األطراف -رابعاا 
:Humerusعظم العضد -ج

:الوجه اإلنسي•
 لإلنسي واألماميتجه.
  في األعلى القسم السفلي من التلم بين الحديبتين ويحو
(.  الميزابة ألجل الرأس الطويل لذات الرأسين العضدية)
 قرب منتصفه سطح خشن يجاور الحافة اإلنسية يوجد

.  بانطباع ارتكاز العضلة الغرابية العضديةيعرف 
 االنطباع توجد الثقبة المغذيةأسفل.

:الوجه الخلفي•
 التلم الكعبري قرب منتصفه يحوي.



هيكل األطراف -رابعاا 
:Humerusعظم العضد -ج

:األماميةالحافة •
 الكبيرةاستمرارًا نحو األسفل لعرف الحديبة تشكل.
 واإلنسيبين الوجهين الوحشي وتفصل.
 ةيالحفرة المنقار في نهايتها السفلية إلى فرعين تحدان وتنقسم.

:الوحشيةالحافة •
 الوحشيالبروز في األعلى, ويرتكز عليها الحاجز السفاقي بين العضليقليلة.

:اإلنسيةالحافة •
 اإلنسيالعضليبيننظيرتها الوحشية, ويرتكز عليها الحاجز السفاقي تشبه.



هيكل األطراف -رابعاا 
:Humerusعظم العضد -ج

:  السفلية للعضدالنهاية •
 بينهما الوجه األمامي لهذه النهاية من بارزتين عظميتين يفصليتشكل

:سطحان مفصليان
اإلنسيةاللقيمة البارزة األولى تقع في اإلنسي وتسمى -1

medial epicondyle وهي األكثر ضخامة  .
الوحشيةاللقيمة الثانية تقع في الوحشي وتعرف باسم -2

lateral epicondyle الت, بحيث تشكل اللقيمتان منشأ للعديد من العض  .



هيكل األطراف -رابعاا 
:Humerusعظم العضد -ج

: السفلية للعضدالنهاية •
 المفصلية فهناك في الوحشي قطعة كروية تشاهد السطوح

.  Capitulum( الوابلة)بالرؤيساألمام  فقط, وتعرف من 
 البكرة العضدية اإلنسي توجد بكرة تتخذ اسم فيTrochlea.
الحفرة المنقارية فوق البكرة يتوضعCoronoid fossa 

.  Radial fossaالحفرة الكعبرية الرؤيس وفوق 
 نجد فوق البكرة وفي الخلف حفرة عميقة تعرف باسم

.الخلفبينما ال ير  الرؤيس في Olecranon fossaالزجية الحفرة 



هيكل األطراف -رابعاا 
:Ulnaعظم الزند -د

: Superior extremity of ulnaالنهاية العلوية للزَّْند
 الساعدالزند هو من العظام الطويلة ويشكل مع عظم الكعبرة هيكل عظم.
للساعدعلى الحافة اإلنسية يتوضع.
 نهايته العلوية في تشكيل مفصل المرفقوتشارك  .

:  من ناتئينتتكون العلوية النهاية 
األول . .olecranonعمودي, ويعرف باسم الزج 1
اآلخر .  coronoid processأفقي, ويعرف باسم الناتئ المنقاري 2
 ةفيما بينهما تجويفًا مفصليًا بشكل الكالبة يعرف باسم الثلمة البكرييحدانtrochlear notch .



هيكل األطراف -رابعاا 
:Ulnaعظم الزند -د
:Olecranon processالزجيالناتئ •

 في القسم الخلفي من جسم العظميبرز  .
 ,وخشنله وجه خلفي محدب.
 ةالبكريأمامي مفصلي يدخل في تشكيل الثلمة وجه
 بالعظمسفلي يتصل وجه.
 علوي خشن ترتكز عليه العضلة مثلثة الرؤوسوجه

.  العضدية



هيكل األطراف -رابعاا 
:Ulnaعظم الزند -د
Coronoid Process :المنقاري الناتئ •

 أماميةله شكل هرم رباعي ذروته.
 للزندمغروسة على الوجه األمامي وقاعدته.
 مع الناتئ الزجي زاوية قائمةويشكل  .
 الوجه السفلي للناتئ المنقاري خشن ويعرف باسم

.  وترتكز عليه العضلة العضديةulnar tuberosityالزندية ألحدوبةا
 لكبير أمامي الوحشي لهذا الناتئ فيوجد عليه سطح مفصلي إهليلجي الشكل محوره االوجه

.  radial notch of ulnarالثلمة الكعبرية للزندباسم ويعرف خلفي 



هيكل األطراف -رابعاا 
:Ulnaعظم الزند -د
:Body of ulnaعظم الزند جسم •

 أمامييشكل انحناًء تقعره.
 أنه يرسم في المستو  العمودي المعترض انحناء يشكل حرف كماS.
 العلويةشكل موشور مثلثي في ثالثة أرباعه ويتخذ,

.أسطوانيًا في ربعه السفليوشكاًل 

.منتصفهأعلى الثقبة المغذية وتتوضع,مجملهقلياًل لألمام في مقعر : الوجه األمامي•

.الوحشيةفي مجمله, ويقسم بوساطة عرف طوالني يوازي حافته محدب : الوجه الخلفي•
.تحت الجلد مباشرة في األسفليقع : الوجه اإلنسي•



هيكل األطراف -رابعاا 
:Ulnaعظم الزند -د
:  الحافة األمامية•

 األماميبشكل عمودي لتفصل الوجه المنقاري, تنزل تحت الناتئ تبدأ
.عن الوجه اإلنسي

: الحافة الوحشية•
 (  اطبالر )بالحافة بين العظمين حيث يرتكز عليها الغشاء تعرف

.  العظمين, وهي حادة في قسمها المتوسط وسميكة في قسمها السفليبين 

: الحافة الخلفية•
 بالناتئ الزجيوبارزة بشدة في قسمها المتوسط, وتنقسم في األعلى إلى فرعين يحيطانمحدبة.



هيكل األطراف -رابعاا 
:Ulnaعظم الزند -د
:نهايته السفلية مدورة, وتشمل بارزتين هامتين:النهاية السفلية للزند•

:البارزة األولى -1
 بالناتئ اإلبري في اإلنسي والخلف, وتعرف تتوضع ,

أنها تكون ما ك,الرسغبارزة مخروطية يرتكز على ذروتها الرباط الجانبي اإلنسي لمفصل وهو 
.  مفصولة عن الرأس بتلم يرتكز عليه الرباط المثلثي في األسفل

:أما البارزة الثانية -2
 ع الثلمة الزندية وهي دائرية بشكل الهالل تتمفصل م, الزندرأس في الوحشي وتشكِّل فتتوضع

.  للكعبرة



هيكل األطراف -رابعاا 
:Radiusعظم الكعبرة -ه
 العلوية للكعبرة النهايةSuperior extremity of Radius:

.  يشكل عظم الكعبرة أحد عظمي الساعد ويتوضع في الوحشي•
: نهايته العلوية تدخل في تشكيل المرفق وتتكون من•

. radial tuberosity, وأحدوبة كعبرية  neck, وعنق headرأس
رأس الكعبرة يتمثل بمحيط مفصلي يتوضع أعلى العنق المتضيق, •

الشكل ( أسطواني)المحيط المفصلي يشتمل على محيط مفصل صائري وهذا 
.للزندالكعبريةالثلمةمع للتمفصل

برية التي يشتمل على سطح مفصلي علوي محفور على شكل ُقَديح يعرف باسم النقرة الكعكما •
.العضدمع رؤيس تتمفصل 



هيكل األطراف -رابعاا 
:Radiusعظم الكعبرة -ه
 عرضًا من األحدوبة الكعبرية حتى النهاية السفلية للعظم, يزداد : األماميالوجه

.أعلى منتصفهالثقبة المغذية مقعر لألمام في مجمله, وتقع وهو 
مدور في األعلى ومحدب قلياًل في قسمه األوسط: الوجه الخلفي       .
رةيظهر في منتصفه انطباع خشن ترتكز عليه العضلة الكابة المدمحدب : الوجه الوحشي .    وَّ
الكعبريةمن النهاية السفلية ألحدوبة ذات الرأسين تمتد : الحافة األمامية

.   للكعبرةقاعدة الناتئ اإلبري حتى 
مدورة وملساء وأكثر بروزًا في منتصفها: الحافة الخلفية.

ة, من الوحشي المسافة بين العظمين وهي رقيقة وحادتحد : الحافة اإلنسية أو بين العظمين
.  ة للعظممن النهاية السفلية ألحدوبة ذات الرأسين حتى النهاية السفليوتمتد 



هيكل األطراف -رابعاا 
:Radiusعظم الكعبرة -ه
 وجوهالكعبرة في المعصم بنهاية ضخمة لها خمسة تنتهي السفلية للكعبرة النهاية:
الوجه الوحشي. : ميزابتان عموديتانوعليه يمتد لألسفل بوساطة الناتئ اإلبري : 1

.وخلفية تؤمنان عبور أوتار لعضالت متجهة لإلبهام والرسغأمامية 
الوجه األمامي. . مقعر لألمام: 1

الوجه الخلفي. عليه ميزابتان تفصل بينهما توجد : 2
.dorsal tubercle( الخلفية)الظهرية الحديبة 

الوجه . شفتا الحافة اإلنسية لجسم العظم ويحوي تحده : اإلنسي4
.ulnar notch of radiusالزندية للكعبرة الثلمة 

الوجه . .مفصلي ذو شكل مثلثي يتمفصل مع العظم الزورقي والعظم الهاللي: السفلي4



هيكل األطراف -رابعاا 



هيكل األطراف -رابعاا 
:Carpal bonesعظام الرسغ –و
 أربعة عظامثمانية عظام قصيرة تشغل منطقة الرسغ, وتتوضع في صفين كل منهما يحوي هي.
 اإلنسيمن أربعة عظام هي من الوحشي باتجاه( الداني)عظام الصف العلوي أو القريب تتألف:

العظم . :Scaphoid bone( الزورقي)القاربي1
,القاربيحديبةوجه أمامي أو راحي يحوي له •

.التلمخلفي ضيق يشبه ووجه 
اإلنسي يتمفصل في األعلى مع الكعبرة, الوجه •

الهاللي,اإلنسي مع العظم وفي 
.   األسفل مع العظم الكبير والعظمين المربعي والمنحرفيوفي 



هيكل األطراف -رابعاا 
:Carpal bonesعظام الرسغ –و
: Lunate boneالهالليالعظم . 2
يتوضع بين القاربي في الوحشي والمثلثي في اإلنسي  .
 ع العظم الكبيرالسفلي يتمفصل مووجه العلوي يتمفصل مع الكعبرة, وجهه

مع المثلثياإلنسي يتمفصلووجهه ,وجهه الوحشي يتمفصل مع القاربي
Triquetrumالمثلثي العظم . 3 bone:
 ي ووجهه شكل هرم رباعي ووجهه العلوي يتمفصل مع الرباط المثلثله

السفلي مقعر يتمفصل مع العظم الكالبي 
 يصوجهه األمامي سطح مفصلي صغير للتمفصل مع الحمّ وعلى   .



هيكل األطراف -رابعاا 
:Carpal bonesعظام الرسغ –و
:Pisiform boneصي الحم  العظم . 4
 المثلثيوجه خلفي مقعر للتمفصل مع له.
 ديوحشي يحوي ميزابة على عالقة مع الشريان الزنووجه.



هيكل األطراف -رابعاا 
:Carpal bonesعظام الرسغ –و
 كون من فتت( البعيد)أما عظام الصف السفلي أو القاصي

:ي أربعة عظام أخر  هي من الوحشي باتجاه اإلنس
: Trapezium boneالمربعيالعظم . 1
األمامي يحوي حديبة المربعي, أما الوجه سطحه •

.األولالسنعيالسفلي فيتمفصل مع 
ى اإلنسي يتمفصل مع المنحرفي في األعلالوجه •

.والسنعي الثاني في األسفل



هيكل األطراف -رابعاا 
:Carpal bonesعظام الرسغ –و
: Trapezoid  boneالمنحرفيالعظم . 2
. بين العظمين المربعي والكبيريتوضع •
العلوي يتمفصل مع القاربي والسفلي مع السنعي الثاني, وجهه •

.الكبير بوجهه اإلنسيوالعظم مع المربعي بوجهه الوحشي ويتمفصل 

Capitate(ذو الرأس)الكبير العظم . 3 bone:
.اليدعظام الرسغ ويتوافق محوره الكبير مع محور أكبر •
.العنقويصل بينهما ,جزء علوي يعرف بالرأس وجزء سفلي هو الجسمله •
.والرابعاني والثالث العلوي يتمفصل مع القاربي والهاللي ووجهه السفلي يتمفصل مع السنعيات الثوجهه •
ع الوحشي يتمفصل مع الزروقي في األعلى والمربعي في األسفل, والوجه اإلنسي يتمفصل موالوجه •

.الكالبيالعظم 



هيكل األطراف -رابعاا 
:Carpal bonesعظام الرسغ –و
: Hamate boneالكالبيالعظم . 4
.  له شكل موشور مثلثي•
.Hamulusبالشص الكالبي األمامي يحتوي على ناتئ كالبي يعرف وجهه •
أما الوجه اإلنسي لهذا الناتئ . الوجه الوحشي للناتئ مقعر, يحد الميزابة الرسغية•

.الزنديانطباع الفرع العميق من العصب الزندي والشريان الراحي يمثل فعليه تلم
ظم الكبير نقاط التعظم لعظام الرسغ تظهر في أزمنة مختلفة, فمنها ما يظهر خالل السنة األولى من الوالدة كالع

ظم الحمصي بين , ومنها ما يظهر بين سن الثالثة والسادسة كالعظم الهاللي, وآخر نقطة تعظم تظهر في العوالكالبي
لى تحديد العمر العاشرة والرابعة عشرة, ولذلك فإن الصور الشعاعية البسيطة لعظام الرسغ عند األطفال تساعد عسن 

.للطفل من خالل دراسة نقاط التعظمالتقريبي 



هيكل األطراف -رابعاا 
:هيكل اليد واألصابع–ز
 ( السنعيات)السنع عظامMetacarpal bones :
خمسة, وهي من العظام الطويلة, إذ يتكون العظم عددها •

م ثم تتمفصل مع عظام الرسغ يليها جسقاعدة السنعي من
رأس يتمفصل مع السالمى األولى, 

أمامية مقعر قلياًل لألمام وذو مقطع مثلثي وله حافةالجسمو •
نعي مع وجهين يتجهان نحو راحة اليد ووجه ظهري, عدا الس

.الخاص باإلبهام



هيكل األطراف -رابعاا 
:هيكل اليد واألصابع–ز
 اإلبهامعظام:
مستقل عظميمود مقابلة اإلبهام لبقية أصابع اليد يمكن تفسيره على أنه ناجم في جزء منه عن وجود عإن •

. مكون من العظم الزروقي والعظم المربعي والسنعي األولى إضافة إلى سالميتي اإلبهام
يوجد بين السنعي األول والسالمى األولى لإلبهام عظمان صغيران مدوران كما •

,أحدهما ذو توضع إنسي السمسمانيينبالعظمين يعرفان 
.واآلخر ذو توضع وحشي, وترتكز عليهما بعض العضالت الخاصة باإلبهام



هيكل األطراف -رابعاا 
:هيكل اليد واألصابع–ز
 الُسالَمياتPhalanges:
.هيكل األصابع, فاإلبهام له سالَمتان, أما بقية األصابع فلديها ثالث سالمياتتشكل •
والوسطى لها قاعدة وجسم ثم رأس, ( القريبة)الدانية السالميات •

.ببارزة تحمل الظفرفتنتهي (البعيدة)السالميات القاصية أما 



هيكل األطراف -رابعاا 



هيكل األطراف -رابعاا 
مفاصل الطرف العلوي -2

:خمسة مفاصل توجد في منطقة الزنار الكتفي 
 المفصل هي المفصل القصي الترقوي الضلعي و ] ثالثة منها حقيقية

[ .(الحقاني العضدي)األخرمي الترقوي, ومفصل الكتف 
 اب هما المفصل الكتفي الصدري حيث يوجد جر ] ومفصالن كاذبان

,درباالنزالق على الجدار الخلفي للصللعظم الكتفي مصلي يسمح 
لة وكذلك المفصل تحت الدالي حيث يوجد جراب مصلي يسمح للعض

[ .الدالية باالنزالق فوق العضلة فوق الشوكة
 الكتفأن أهم هذه المفاصل حركة ووظيفة هو مفصل إال.



هيكل األطراف -رابعاا 
:Shoulder (glenohumeral) joint(  الحقاني العضدي)مفصل الكتف -أ
 المفصليةالسطوح  :
من النوع الكروي, حيث يتمفصل الجوف الحقاني وهي •

.  الكتفي مع رأس العضدللعظم 
ويكون الحقاني له شكل اإلجاصة, وهو مسطح تقريبًا, الجوف •

.  سماكة في المحيط منه في المركزأكثر لهالزجاجي المغطي الغضروف 
كما رأس العضد فيتخذ شكاًل كرويًا بشكل أكبر من الجوف الحقاني, أما •

.  درجة مع محور الجسم ويتجه لألعلى والخلف135الرأس زاوية وقدرها يشكل 
 الحقاني الشفاGlenoid labrum: عبارة عن حلقة غضروفية ترتكز على

.   من التماس بين السطحين المفصليينفتزيد الحقاني محيط الجوف 



هيكل األطراف -رابعاا 
:Shoulder (glenohumeral) joint(  الحقاني العضدي)مفصل الكتف -أ
 المفصليةالمحفظةArticular capsule:

م العضد, حول الشفا الحقاني على عظم الكتف, وكذلك حول العنق التشريحي لعظترتكز •
المحفظة رخوة وتكون وهي من َثمَّ تشكل كمًا ليفيًا, 

.   في األسفلومتدلية 
 الزليليالغشاءSynovial membrane  :

.   الوجه الداخلي للمحفظة المفصلية, ويرتبط بالشفا الحقانييغطي •
األربطةLigaments :

.المحفظة مدعمة برباط غرابي عضدي وثالثة أربطة حقانية عضديةإن •



هيكل األطراف -رابعاا 
:Shoulder (glenohumeral) joint(  الحقاني العضدي)مفصل الكتف -أ
الغرابي العضديلرباط اCoracohumeral ligament :
.الغرابيمن قاعدة الناتئ ينشأ •

ينتهي بحزمتين المحفظة لكي اتساعًا أمام ويزداد •

.إحداهما على الحديبة الكبيرة واألخر  على الحديبة الصغيرة للعضدترتكز 

 الحقانية العضديةاألربطةGlenohumeral ligaments  :
.  على الوجه األمامي للمحفظة المفصليةZحرف تشكل •



هيكل األطراف -رابعاا 
: Elbow jointمفصل المرفق-ب

:من ثالثة مفاصل تتوضع ضمن محفظة مفصلية واحدة يتشكل 
المفصل . .دالعضدي الزندي وفيه تتمفصل البكرة العضدية مع الثلمة البكرية للزن1
المفصل . .العضدي الكعبري وفيه يتمفصل الرؤيس العضدي مع نقرة رأس الكعبرة2
المفصل . , حيث تتمفصل الثلمة الكعبرية للزند (الداني)الكعبري الزندي القريب 3

.محيط رأس الكعبرةمع 



هيكل األطراف -رابعاا 
: Elbow jointمفصل المرفق-ب
:Articular surfacesالسطوح المفصلية-
السطحان المفصليان للعضد والكعبرة  :
متوضعةلقمي, إذ إن رؤيس العضد عبارة عن بارزة كروية مفصل •

ة, النقرة الكعبريوتستقبله األمامي والسفلي للنهاية السفلية للعضد, الوجهين على
.  عبارة عن سطح بشكل القديح يشغل الوجه العلوي لرأس الكعبرةوهي 

السطحان المفصليان للعضد والزند  :
.لنهاية العضدة السفليالحافةبكري, حيث تتخذ بكرة العضد شكل حلقة بكرية متوضعة على مفصل •
بارة عن جوف واسع عوهي للزندعلى خدين يفصل بينهما تضيق وتتمفصل مع الثلمة البكرية وتشتمل •

.  المنقاري والوجه العلوي للناتئ للزجيمتد سطحه المفصلي على الوجه األمامي 



هيكل األطراف -رابعاا 
: Elbow jointمفصل المرفق-ب
:Articular surfacesالسطوح المفصلية-
السطحان المفصليان للكعبرة والزند  :
.المنقاري الثلمة الكعبرية على الوجه الوحشي للناتئ توجد •
أسطوانيةعن سطح إهليلجي يشكل قطعة وهي عبارة •

مقعرة للوحشي مجوفة 
ري المرتكز محيط رأس الكعبرة المتوضع ضمن الرباط الحلقي الكعبتتلقى •

على الحافة األمامية والحافة الخلفية للثلمة الكعبرية, 
.  بالنهاية العلوية للكعبرة التي تدور داخل الرباط الحلقييحيط •



هيكل األطراف -رابعاا 
: Elbow jointمفصل المرفق-ب
:  Articular capsuleالمحفظة المفصلية -
رقيقة ورخوة وتحيط بكل السطوح المفصلية  .
 العضد تبقى على مسافة من الغطاء الغضروفي المغطي في

المفصلي حيث تحيط بالحفرتين المنقاربة والزجية, للسطح 
 الكعبريةوالثلمةوتحيط بالثلمة البكرية تضم الزند في
 الكعبرةعنق تستند المحفظة إلى الكعبرةعظم في.
 أسين ذات الر تتلقى هذه المحفظة على الوجه األمامي أليافًا عضلية من العضلة العضدية والعضلة

ويمنع انحصارها بين السطوح المفصلية ,(توتر)يجعلها في وضعية الشد مما , العضدية
.  أثناء الحركاتفي 



هيكل األطراف -رابعاا 
: Elbow jointمفصل المرفق-ب
: Ligamentsاألربطة-
,القريبرباطان يهمان بشكل خاص المفصل الكعبري الزندي هناك •

.  يتدخالن في عملية الكب واالستلقاءحيث 
الرباط الحلقي الكعبري والرباط المربع, أما الرباطان الجانبيان وهما •

.والبسط( الثني)على التثبيت الجانبي للمفصل أثناء عملية القبض فيعمالن 
:  Synovial membraneالغشاء الزليلي -
.غشاء مشترك للمفاصل الثالثة حيث يبطن الوجه العميق للمحفظة المفصليةهو •
ل منها حيث يعطي لك( الحفرة الزجية, والحفرة المنقارية, والحفرة الكعبرية)بالحفر الثالث يحيط •

.يمارس عمل المكبح وذلك أثناء الحركات القصو  الذي من النسيج الدهني ردبًا 



هيكل األطراف -رابعاا 
: Elbow jointمفصل المرفق-ب
 توجد داخل المحفظة المفصلية للمرفق ثالثة مفاصل

:  بنمطين من الحركاتتسمح 
 والبسط والكب واالستلقاء( الثني)القبض حركات  .
 والبسط تسمحان بإبعاد أو تقريب اليد من الفم, ( الثني)القبض فحركتا

.  الحركة تعود باألساس إلى المفصل العضدي الزنديوهذه 

 المفاصلوسائل االستقصاء السريري لهذه من:
والمرنانالطبقي المحوري والتصوير الشعاعية البسيطة الصور 

السطوح حالة ما يسمح بدراسة وهذا جوف المفصل، وتنظير 

.المفاصلالمفصلية والمحفظة واألربطة، إضافة إلى العضالت المحركة لهذه 



هيكل األطراف -رابعاا 
:السفلي هيكل الطرف -3
الرضفة, و , العظم الوركي, وعظم الفخذ: تتشكل عظام الطرف السفلي في كل جانب من

.  والقدموالظنبوب, والشظية, وعظام الرصغ 
 والعجزالحوضي الذي يشكله العظمان الوركيان( الحزام)العظم الوركي جزء من الزنار.

العظم الوركي : Hip bone-أ
 والعانةيتألف من ثالثة عظام هي الحرقفة واإلسك.
تتحد العظام الثالثة فيما بينها عند الحق  .
 الجدارين كالن الحرقفيي ويشيتمفصل عظما الورك مع العجز بواسطة المفصلين العجزيين

.للحوضاألماميين الجانبيين 
 يتمفصالن أحدهما مع اآلخر في األمام مشكِّلين ارتفاق العانةكما.



هيكل األطراف -رابعاا 
: Hip boneالوركيالعظم . أ

: Iliumالحرقفة 
 هي الجزء المسطح العلوي من عظم الورك  .
 الجلد,الذي يمكن جسه من خالل بالعرف الحرقفي تنتهي باألعلى

.وهي نقطة عالم سريرية مهمة, العلويةبالشوكة الحرقفية األمامية العرف في األمام  وينتهي 
 السفليةالشوكة الحرقفية األمامية وأسفل الشوكة األمامية العلوية يوجد تبارز هو،

.العلويةبالشوكة الحرقفية الخلفية ينتهي العرف بالخلف كما 
 لحرقفة ثالثة ويوجد على السطح الخارجي ل, الكبيرةاإلسكيةالثلمة توجد ثلمة كبيرة أعلى وخلف الحق هي

.والوسطىغر  بين مناشئ العضالت األلويَّة العظمى والصتفصل ( علوي ومتوسط وسفلي)خطوط أَلويَّة 



هيكل األطراف -رابعاا 
: Hip boneالوركيالعظم . أ

:Ischiumاإلسك -
 له شكل حرفL الجسم,يمتلك جزءًا ثخينًا علويًا هو

.الفرعسفليًا رقيقًا هو وجزءًا 
 والصغيرةيرة من حافته الخلفية بين الثلمتين اإلسكيتين الكبشوكة اإلسك تتبارز.
 األحدوبة اإلسكيةتشغلIscial tuberosity  الجسمالجزء السفلي من.
الحدبيي والعجزي تتحول الثلمتان السابقتان إلى ثقبتين بوساطة الرباطين العجزي الشوك  .



هيكل األطراف -رابعاا 

: Hip boneالوركيالعظم . أ
:Pubisالعانة -
تقسم إلى جسم وفرعين علوي وسفلي  .
 العانةارتفاق يتمفصل جسما عظمي العانة في األمام عبر.
 ّرع السفلي مع اإلسك , بينما يتحد الفيتحد الفرع العلوي مع الحرقفة واإلسك لتكوين الُحق

ي باستثناء جزء أسفل الثقبة السدادية حيث تنسد هذه الثقبة أثناء الحياة بالغشاء السداد
ادي .  صغير منها أمامي علوي يعرف بالنفق السدَّ

 الحديبة بتدعى الحافة العلوية لجسم العانة العرف العاني الذي ينتهي في الوحشي
.  العانية

 الوجه الداخلي على الفرع العلوي للعانة ليتماد  بالخط المقوَّس علىالخط المشطي يمتد
.الخط الحرقفي المشطيللحرقفة ليشكال 



هيكل األطراف -رابعاا 
: Hip boneالوركيالعظم . أ
 تمفصل الذي يالُحق  يدعى يوجد على الوجه الخارجي للعظم الوركي انخفاض عميق

. مفصل الورك الفخذ لتشكيل مع الرأس الدائري لعظم 
 ثلمة الُحق  يوجد عند الحافة السفلية للحق.
 يتخذ السطح المفصلي في الحق شكاًل هالليًا

, السطح المفصلي الهالليويسمى 
 قاع الحق فهو غير مفصلي أما

.الحفرة الُحق ِّية ويدعى 



هيكل األطراف -رابعاا 
: Femurعظم الفخذ-ب

,عظم طويل يتمفصل في األعلى مع الحق لتشكيل مفصل الورك 
. ركبةيتمفصل في األسفل مع الظنبوب والرضفة لتكوين مفصل الو

:النهاية العلوية لعظم الفخذ-
كبيررأس, وعنق, ومدور : تتألف النهاية العلوية لعظم الفخذ من

greater trochanter  ومدور صغير ,lesser trochanter  .
يشكل الرأس ثلثي كرة ويتمفصل مع الحق .
 مركز الرأس يوجد انخفاض صغير يدعى نقرة الرأس حيث في

. رباط رأس الفخذيرتكز 
 (.  الجدل)العنق بين الرأس والجسم يصل



هيكل األطراف -رابعاا 
: Femurعظم الفخذ-ب
:النهاية العلوية لعظم الفخذ-
تصال العنق المدوران الكبير والصغير هما تبارزان كبيران يتوضعان عند ا

يرتكز الذي)بالجسم حيث يتصالن معًا في األمام  بالخط بين المدورين 
ن المدورين , وفي الخلف بوساطة العرف بي(عليه الرباط الحرقفي الفخذي

.(الذي يحتوي على حديبة العضلة المربعة الفخذية)
 الكبيركما توجد الحفرة المدورية على السطح اإلنسي للمدور

ادية الخارجية  (.الظاهرة)حيث ترتكز العضلة السدَّ



هيكل األطراف -رابعاا 
: Femurعظم الفخذ-ب
:جسم عظم الفخذ-
 الجسم ناعم ومستدير في سطحه األمامي, بينما يوجد على وجهه الخلفي

.  حيث ترتكز عليه بعض عضالت الفخذ الخلفية, خط يعرف بالخط الخشن
تنفرج حافتا الخط الخشن في األعلى واألسفل  .
لمقربة تتماد  الحافة اإلنسية في األسفل بالحرف فوق اللقمة اإلنسية وصواًل إلى حديبة ا
تتماد  الحافة الوحشية بالحرف فوق اللقمة الوحشية  .
 لوية العظمىاأللوية حيث ترتكز العضلة األاألحدوبةتوجد على الوجه الخلفي تحت المدور الكبير.
أبضيبين حافتي الخط الخشن في األسفل باحة مثلثة الشكل تعرف بالسطح المتتوضع  .



هيكل األطراف -رابعاا 
: Femurعظم الفخذ-ب
:السفلية لعظم الفخذ النهاية -
للقمتينتتكون النهاية السفلية من اCondyles  :

.  , والوحشيةاإلنسية
تنفصل اللقمتان في الخلف بواسطة الثلمة بين اللقمتين  .
 ل               للتمفصيتحد السطحان األماميان للقمتين ليشكال سطحًا رضفيًا

.  مع عظم الرضفة وهما تسهمان في تشكيل مفصل الركبة
 بارزتان تعرفان باسمأعلى اللقمتينتوجد

.اإلنسية, والوحشيةEpicondyle:الُلقيمتين



هيكل األطراف -رابعاا 
:عظام الساق 

.تشمل عظام الساق عظم الرضفة والظنبوب والشظية
:Patella(الداغصة)الرضفة عظم-ج
 ة الروؤس يتوضع في وتر رباعي)الرضفة أكبر عظم سمسماني تشكل

( . الفخذية أمام مفصل الركبة
رتبط بأحدوبة يتخذ العظم شكال مثلثيًا تتجه ذروته نحو األسفل حيث ت

ي مع السطح الظنبوب بواسطة الرباط الرضفي, ويتمفصل السطح الخلف
.الرضفي للقمتي الفخذ 

 كما , لةجسها بسهو تتوضع الرضفة تحت الجلد مباشرة حيث يمكن
.  ترتكز على حوافها العضلة رباعية الروؤس الفخذية 



هيكل األطراف -رابعاا 
:Tibiaالظنبوب-د
الفخذ ورأس عظم ضخم يحمل ثقل الجسم ويقع في الجانب اإلنسي من هيكل الساق ويتمفصل مع لقمتي

.  الشظية في األعلى ومع القعب والنهاية القاصية للشظية في األسفل
 اللتين ( ي الظنبوبتدعى اللقمتان أحيانًا بطبق)من اللقمتين اإلنسية والوحشية تتألف للعظم نهاية علوية

.  اإلنسي والوحشيتتمفصالن مع اللقمتين الموافقتين للفخذ وتنفصالن عنهما بالغضروفين الهالليين
 ن األمامية والخلفية السطحان المفصليان للقمتي الظنبوب أحدهما عن اآلخر بالباحتين بين اللقمتيينفصل

.اللقمتينوتتوسطهما البارزة بين 
 على الجانب الوحشي للقمة الوحشية سطح مفصلي يوجد

مع رأس عظم الشظية, يتخذ جسم العظم على المقطع العرضي للتمفصل
مثلثيًا بثالثة وجوه وثالث حواف, شكال 
. الحافتان األمامية واإلنسية والسطح اإلنسي تحت الجلد مباشرة وتقع 



هيكل األطراف -رابعاا 
:Tibiaالظنبوب-د
 األحدوبة الظنبوبية وتتوضعtibial tuberosity  عند اتصال

.  األمامية مع النهاية العلوية حيث يرتكز الرباط الرضفيالحافة 

 اإلنسيالحافة األمامية مدورة نحو األسفل وتتمادى بالكعب تصبح.

 عليها الغشاء بين العظمينيرتكز الوحشية أو بين العظام الحافة  .

 السفليةنحو ز النهاية سطح مفصلي للتمفصل مع عظم القعب وتتبار على تحتوي النهاية السفلية للظنبوب
.  هه الوحشياألسفل في الجانب اإلنسي لتشكل الكعب اإلنسي الذي يتواصل السطح المفصلي على وج

 عظم الشظيةعلى السطح الوحشي للنهاية السفلية للظنبوب انخفاض خشن وواسع للتمفصل معيوجد.



هيكل األطراف -رابعاا 
:Fibulaالشظية-ه
 لشظيةاالعظم الثاني المكون لهيكل الساق ويقع في الوحشي فيعرف بعظم .
 يالوحشوهو عظم رقيق اليسهم في مفصل الركبة لكنه يشكل الكعب

. لمفصل الكاحل
ونهاية, وجسم رقيق وطويل, ناتئاا إبرياا نهاية علوية تحوي : للعظم

.القعبمع الجانب الوحشي لعظم وتتمفصل تقع تحت الجلد سفلية 
 العضالتمن للعديد يشكل جسم الشظية منشًأ أو مرتكزًا

.  كما أن الحافة اإلنسية يرتكز عليها الغشاء بين العظمين
هذا الكعب النهاية السفلية للعظم تشكل الكعب الوحشي, وعلى السطح اإلنسي ل

.لقعبمع الوجه الوحشي لعظم اللتمفصل يقع سطح مفصلي مثلث الشكل 



هيكل األطراف -رابعاا 
:عظام القدم -و
 عظام رصغ القدموتشملTarsal bones ومشط القدم

.  وسالميات األصابع
 وهيعظام رصغ القدم سبعة:

الثةوالعقبي ووالزورقي والنردي والعظام اإلسفينية الثالقعب 
 فصل مفي عظم القعب فقط مع الظنبوب والشظية ويتمفصل

.الكاحل



هيكل األطراف -رابعاا 
:عظام القدم -و
: Talusالقعبعظم . 1
.والشظيةالظنبوبيتمفصل في األعلى مع عظمي •
.العقبياألسفل مع العظم وفي •
. األمام مع العظم الزورقيوفي •
. له رأس وعنق وجسم•
ل مع العظم يتجه الرأس نحو الجهة القاصية, ويمتلك سطحًا مفصليًا للتمفص•

الزورقي, يلي الرأس العنق حيث ترتكز عليه في األعلى أربطة 
ن تلُم القع ب مع تلِم العقبي وعلى وجهه السفلي يتوضع تلم القعب حيث يكوِّ

.  ي المتينالجيَب الرصغي الذي يحتوي على الرباط بين العظمن القعبي العقب



هيكل األطراف -رابعاا 
:عظام القدم -و
: Talusالقعبعظم . 1
اية السفلية شكل مكعب يتمفصل سطحه العلوي مع النهله القعبجسم •

مع مفصل للظنبوب, ويحتوي سطحه الوحشي على وجيه مفصلي للت
فصلي الكعب الوحشي للشظية ويحتوي سطحه اإلنسي على وجيه م

.  للتمفصل مع الكعب اإلنسي للظنبوب
م, وهناك العديد من الخلفي فيتميز بوجود حديبتين مفصولتين بتلالوجه •

.  األربطة التي ترتبط بهذا العظم



هيكل األطراف -رابعاا 
:عظام القدم -و
: Calcaneumالعقبيالعظم . 2
.القدمهو العظم األضخم في هيكل •
.مع العظم النرديوفي األمام ,القعبفي األعلى مع يتمفصل•

الوجه األمامي صغير ويتمفصل مع العظم النردي: له ستة وجوه.

 ( ر أشيلوت)يسهم الوجه الخلفي في تشكيل أحدوبة العقبي حيث يرتكز الوتر العقبي.

لفاصلة يوجد على سطحه العلوي سطحان مفصليان للتمفصل مع عظم القعب, وعند الحدود ا
.يرةتوجد حديبة إنسية ضخمة وحديبة وحشية صغالوجه السفلي والوجه الخلفيبين 

 ظم القعببشكل الرف يعرف بمعالق القعب يساعد في حمل عناتئًا يمتلك السطح اإلنسي  .



هيكل األطراف -رابعاا 
:عظام القدم -و
Navicularالزورقيالعظم . 3 bone :

ى الحافة يتمفصل مع القعب ومع العظام اإلسفينية, وتبرز منه أحدوبة عل
.اإلنسيسم أمام وأسفل الكعب 2.5اإلنسية للقدم على بعد 

: Cuboid boneالنردي العظم . 4
.لطويلةاالشظويةيوجد على وجهه السفلي تلم عميق لمرور وتر العضلة 

: Cuneiform bonesاإلسفينيةالعظام . 5
ع العظم ثة عظام صغيرة إسفينية الشكل تتمفصل في الجهة الدانية مثال

.األولىالزورقي, وفي الجهة القاصية مع العظام المشطية الثالثة 
.ليهاتقوم بدور مهّم في تشكيل القوس المستعرضة للقدم والمحافظة ع



هيكل األطراف -رابعاا 
:عظام القدم -و
الَمَيات وMetatarsal boneالعظام المشطية- :  Phalangesالسُّ
 سنعيةالالعظامتشبه العظام المشطية والسالميات في القدم نظيراتها من

.اليدوالسالميات في 
 يتكون كل عظم مشطي من رأس في الجهة القاصية وجسم وقاعدة في

.  وحشيالإلىويتم ترقيم العظام المشطية من الجانب اإلنسي الجهة الدانية, 
 مالجسالعظم المشطي األول ضخم وقوي ويقوم بدور مهّم في حمل ثقل.

.قاعدتهالعظم المشطي الخامس على حديبة متبارزة في يحتوي 
ث وأخيرًا ال بد من اإلشارة إلى أن كاًل من أصابع القدم تتكون من ثال

.سالمتينما عدا اإلبهام المتكون من سالميات 



هيكل األطراف -رابعاا 



هيكل األطراف -رابعاا 
مفاصل الطرف السفلي -4

:وتضم
:Hip jointمفصل الورك-أ
 تتكون السطوح المفصلية لمفصل الورك من رأس عظم الفخذ

ليفيةالعظم الوركي الذي يتعمق بوجود حافة غضروفية وُحّق 
.  تدعى شفا الُحقّ 

لى شفا الحق في نمط المفصل كروي زليلي وتحيط المحفظة المفصلية بالسطوح المفصلية حيث ترتكز ع
.  ذ في الخلفاإلنسي, بينما ترتكز في الوحشي على الخط بين المدورين في األمام ومنتصف عنق الفخ



هيكل األطراف -رابعاا 

 لسطوح المحفظة من الداخل غشاء زليلي يقوم بإفراز السائل الزليلي الذي يسهل حركة ايبطن
.  المفصلية, ويخفف من االحتكاك فيما بينها

 الكتفيتميز المفصل بحركات واسعة لكنها أقل من حركات مفصل.
 وحشيالوالبسط والتقريب والتبعيد والدوران اإلنسي والدوران ( الثني)القبض تتم حركات.
 أيضًا حركة اإلحاطة وهي حركة مختلطة من الحركات السابقةتضاف.

مفاصل الطرف السفلي -4
:Hip jointمفصل الورك-أ
 المفصلمن األربطة المفصلية لهذا:
ألمامية االحرقفيةبين الشوكة الفخذيالحرقفيالرباط -

.سفلاألالسفلية في األعلى والخط بين المدورين في 
نة حتى يمتد من الفرع العلوي للعاالرباط العاني الفخذي-

.المدورينالخط بين 
.الرباط اإلسكي الفخذي والرباط الحقي المستعرض-



هيكل األطراف -رابعاا 
:Knee jointمفصل الركبة -ب
 والرضفةالمفصل بين عظمي الفخذ والظنبوب والمفصل بين عظمي الفخذ يشمل.
 بحواف المفصل تحيط ,المفصليةترتكز المحفظة المفصلية على حواف السطوح

.األمامالخلف وتغيب في في 
 للغشاء الزليلي بالتبارز نحو األعلى تحت وتر رباعية الرؤوس الفخذية تسمح

. الجراب فوق الرضفةمشكلة 
 المحفظةاألربطة المفصلية الواقعة خارج من:
.األسفلحيث يرتكز على حافة الرضفة في األعلى وأحدوبة الظنبوب في الرباط الرضفي -
.ظيةالشعظم رأس ويمتد من اللقيمة الوحشية لعظم الفخذ حتى ( الوحشي)الجانبي الشظوي الرباط -
.  للظنبوباإلنسيوالممتد من اللقيمة اإلنسية للفخذ حتى السطح ( اإلنسي)الجانبي الظنبوبي الرباط -



هيكل األطراف -رابعاا 
:Knee jointمفصل الركبة -ب
 ران ويعتبالرباطان المتصالبان األمامي والخلفي ومن األربطة داخل المحفظة

.والظنبوبالرئيسي بين عظمي الفخذ الرابط 

 مفصل الركبة هالاَلMenisci of the knee joint   هما صفيحتان من
متي بتعميق السطوح المفصلية للق, ويقومان Cالليفي على شكل حرف الغضروف 
., كما يخدمان كوسادتين بين عظمي الفخذ والظنبوبالظنبوب

 ية الزليلي فيبطن المحفظة ويرتكز على حواف السطوح المفصلالغشاء
الغضروفين الهالليين اإلنسي والوحشي, وحافتي 
.  جرابًا أمام مفصل الركبةويشكل 

 أبضيعدة أجربة مفصلية منها الجراب تحت الرضفة العميق والجراب المهناك.



هيكل األطراف -رابعاا 
:Knee jointمفصل الركبة -ب
 الشظوي يتم تعصيب المفصل بفروع من العصب الفخذي والسدادي و

.المشترك والظنبوبي
 والبسط, ( يالثن)الحركات التي تتم في مستو  المفصل هي القبض أهم

.  مع إمكان حدوث حركة دورانية صغيرة
 ئية في الخلف عالقات تشريحية مهمة مع العناصر الوعاللمفصل

.العصبية التي تمر في الحفرة المأبضية



هيكل األطراف -رابعاا 
:المفاصل الرصغية

.سطحمن النمط المزليلي, وهو مفصل المفصل الخلفي بين العقبي والقعبوهو تحت القعبالمفصل •
.مع مشاركة الزورقيوالعقبيالقعبوهو المفصل األمامي بين القعبي العقبي الزورقيالمفصل •
قصير, وله رباط أخمصي طويل وآخر العقبي النرديالمفصل •
ستو  هذا وتحدث في مالرصغي المستعرض،أو المفصل مفصل منتصف الرصغاألخيرانالمفصالنيشكل •

.  حركتان هامتان هما حركتا القلب الداخلي والقلب الخارجي للقدمالمفصل 



هيكل األطراف -رابعاا 
:المفاصل الرصغية

هو الحركة الخارجي هو حركة للقدم يتجه أخمصها لإلنسي, والقلب inversionالداخلي يسمى الشتر القلب •
.  eversionالمعاكسة ويسمى الشنف 

وقي والعظام الكائن بين العظم الزر اإلسفيني الزورقيالمفصل بعض المفاصل كـ وأخيرًا ال بد من اإلشارة إلى •
المفاصل الرصغية و ،النرديواإلسفيني ،الزورقيالمفصل النردي الزورقي، والمفصل اإلسفيني اإلسفينية الثالثة, و

.  المشطية، والمشطية السالمية، وبين السالمية



هيكل األطراف -رابعاا 



هيكل األطراف -رابعاا 
ح من أهم وسائل االستقصاء السريري لهذه المفاصل هو جس حواف السطو ان •

نجاز الحركات الممكنة في كل مفصل على  .حدةالمفصلية وا 

صوير الطبقي المفصلية, والتالسطوح تظهرللصور الشعاعية البسيطة التي إضافة •
.مفصلللوالمرنان اللذان يظهران السطوح المفصلية والعضالت المحركة المحوري 

.                          ركبةهناك التنظير الخاص ببعض المفاصل كمفصل الورك ومفصل الوأخيرًا •


