
الهيكل العظمي

:مقدمة•

مجموعة العناصر العظمية ـ يتضمن الهيكل العظمي•
عظام »لدعامة الجسمالغضروفية والعضلية المكونة 

« العمود الفقري ـ القفص الصدري واألطراف

«جمجمة»حماية لألعضاء الهامةأو المشكلة •

.الحركةتؤمن مفصلية وعضليةأو هي عناصر •

206يبلغ عدد عظام الشخص البالغ •



  the axial skeletonالعظام المحورية 

عظام الرأس: أولا •

العمود الفقري:ثانيا •

القفص الصدري:ثالثا •



Figure 6.1a  The Axial Skeleton

THE SKELETAL SYSTEM



:عظام الرأس: أولا 

.وعظام الوجهالعصبي عظام القحف: تقسم إلى•

هو الجوف العظمي الذي يحوي :العصبي القحف•

.«مخ ـ جذع المخ ـ المخيخ»المراكز العصبية العلوية

أعضاء الحس  وبعض 

ا يحوي • ا وجدراا وثقوبا أجوافا

 Fascial( الجمجمة الوجهي ة)القحف الحشوي •

Crème: جوف الحجاج وتحوي هيكل الوجهوتشك ل

.وجوف األنف والفم  







 The vertebralالعمود الفقري ثانيا  

column:

في في الجزء الخليتوضع للجسم، المحوريالجزءـ هو •

.للجذع ضمن الخط الناصف للجسم 

األطراف بالحزام الكتفي ، ويرتبط إلى الرأسيحمل •

في الخلف، وهواألضالعكما يتمفصل مع والحوضي،

.النخاع الشوكيالقناة الفقريةالذي يحمي ضمن 



Figure 6.1a  The Axial Skeleton

THE SKELETAL SYSTEM





the functionوظيفة العمود الفري 

حمل الجسم •

حركة الجذع •

حمل األطراف•

حماية الحبل الشوكي•

انتاج الدم•

احتياطي استقالبي للكالسيوم •



قياسات العمود الفقري 

يقيسسم عند الذكر البالغ 71يبلغ طول العمود الفقري •

القطني , سم 28الصدري , سم 12.5القسم الرقبي به 

.سم 12.5والعجزي العصعصي , سم 18

سم عند األنثى البالغة61و•



ري االنحناءات الفيزيولوجية للعمود الفق

سب الجوف حانحناءات فيزيولوجي ةـ يتمي ز العمود الفقري بثالثة •

:تعود أهمية هذه النحناءات ل الموجود فيه، 

-المحافظة على التوازن بوضعية الوقوف  -زيادة القوة     -•

:هيامتصاص الصدمات و حماية العمود الفقري من الكسورو

.أمامي تحد بذو انحناء رقبيـ •

.أمامي تقعرذو صدريانحناء ـ •

.أمامي تحدبذو انحناء قطنيـ •

.أمامي تقعرذو : انحناء حوضي-•







االنحناءات البدئية و الثانوية

كون لنها تبدئيةالصدرية و الحوضيةتسمى النحناءات •
,متواجدة لوحدها في الحياة الجنينية 

تظهر بعد أو معاوضة ثانويةالقطنية و الرقبيةبينما تعتبر •
. الولدة 

4-3)عندما يستطيع الطفل ان يسند رأسه الرقبيةتظهر. •
شهر )أو  يستطيع الطفل ان يجلس بشكل مستقيم  ( شهر 
مشيفتظهر عندما يستطيع الطفل ان يالقطنيةاما ( تاسع 

( . شهر12-18) •



مكونات العمود الفقري 

:هيـ يتألف من •

5د ـ . قطنية5ج ـ . ظهرية12ب ـ . رقبية7أ ـ •

.عصعصية4هـ ـ . عجزية







:الفقرةمكونات 
:   من الفقرة بشكل عام تتألف •

.  نحو األمام: جسم فقرةأ ـ •

بينها وبينهذه القوس تحدد . نحو الخلف: قوس فقاريةب ـ •
.ضمنها الحبل الشوكييمرفقريةثقبةالالجسم 

يمتد من القوس سبعة نواتئ -ج•





 The bodyجسم الفقرة  

ميز له شكل شبه اسطواني ويت, كبر جزء من الفقرة  أهو •

:بما يلي 

طي وتع, تكون وجوهه العلوية والسفلية مسطحة وخشنة •

 intervertebralللقرص الليفي الغضروفيارتباط 

fibrocartilages



 THEالقوس الفقرية 

VERTEBRAL ARCH
:للخلف من جسم الفقرة وهي تتكون من دتمت•

وهي امتداد قصير سميك من :the pediclesالسويقات جزء أمامي هو •

فلي جانب الجزء العلوي من  الجسم نحو الخلف وتتميز بتقعر علوي وس

تحول الى رات متمفصلة مع بعضها تقوعندما تكون الفيسمى الثلمة الفقرية 

(يمر منها العصب الشوكي )الثقبة بين الفقرية ثقبة تسمى 

هما صفيحتان عريضتان تمتدان :Laminæالصفيحاتجزء خلفي هو•

وهكذا , لف تلتحمان على الخط الناصف بالخ. للخلف واألنسي من السويقتين 

تكون حوافهما .vertebral foramenالثقبة الفقرية تكمالن تشكيل 

فر الرباط األصالعلوي والألجزاء السفلية من وجهها األمامي خشنة الرتباط 

ligamenta flava.



 THE VERTEBRALالثقبة الفقرية 

FORAMEN

حتويوهي ت, تتوضع بين جسم الفقرة والقوس الفقرية •

وتشكل مجموعة الثقب , spinal cordالحبل الشوكي 

الشوكيةالقناة الفقرية المتتابعة مع بعضها

Spinal canalالقناة الشوكية  •

ن بين حين تتراكب الفقرات فوق بعضها البعض تتكو•

Spinal canalالقناة الشوكية الثقب الفقرية المتتالية 

وملحقاته spinal cordالحبل الشوكي التي تحمي 



THE PROCESSESالنواتئ الفقرية 

:يمتد من القوس الفقرية سبعة نواتئ  •

حات من نقطة التحام السويقات مع الصفي, من كل جانب , هي ناتئان :انمعترضانناتئ•

.وتعطي النواتئ المعترضة ارتباط لعضالت وأربطة هامة الفقرية 

Spinous Processالناتئ الشوكي•

.بطة يتجه للخلف واألسفل من مكان التحام الصفيحات ويعطي ارتباط للعضالت واألر•

Articular Processesالنواتئ المفصلية•

:قرية فليان  يمتدان من مكان التحام السويقات مع الصفيحات الفسهي ناتئان علويان و•

.يمتد العلويان لالعلى و وتكون السطوح المفصلية متجهة قليال أو أكثر للخلف •

.م وتكون السطوح المفصلية متجهة قليال أو كثيرا لألما, يمتد السفليان لألسفل •

(.زجاجي )طوح المفصلية مغطاة بغضروف هياليني ستكون ال•



مفاصل العمود الفقري

ا• :ـ تتمفصل الفقرات مع بعضها إم 

قرة مع جسم ف)مع بعضها أجسام الفقراتـ تََمْفُصل 1•

يفي قرص لبينهما يتوضع ( جسم فقرة أخرى أسفل منها

.غضروفي يحوي مادة جيالتيني ة

نتوءات مفصلية علوية مع نتوءاتـ تمفصل بين 2•

ع الفقرة على القسم المعترض لكل فقرة ممفصلية سفلية

.التي تليها



مفاصل العمود الفقري

لقذالية يتمفصل العمود الفقري مع القحف عبر المفاصل ا•

االطلسية

ضلعية كما يتمفصل مع القفص الصدري عبر المفاصل ال•

الفقرية

واخيرا يتمفصل مع الورك ضمن المفاصل العجزية •

الحرقفية









:ـ الفقرات الرقبية1

:هي األصغر بين الفقرات الحقيقية •

تدرس الفقرة الرقبية النموذجية اوال •

بوجود صفات خاصة مميزة 7-2-1تتميز الفقرات الرقبية •

ولذلك تدرس لوحدها , لها 



أهم ميزات الفقرة الرقبية النموذجية

:يتميز جسم الفقرة الرقبية •

.الجسم صغير •

.ويتميز بتبارزين جانبيين , السطح العلوي للجسم مقعر •

.مثلثية الشكل , هي عريضة :الثقبة الفقرية •

.مشقوق ,قصير مائل لألسفلهو: الناتئ الشوكي•

النواتئ المفصلية العلوية والسفلية•

صليةتكون في الفقرة الرقبية ملتحمة في كل جانب لتشكيل سويقة مف•

ثقوب تسمى بتتميز النواتئ المعترضة للفقرة الرقبية : النواتئ المعترضة•

وريد  للشريان والوهي تكون في الفقرات الستة العلوية ممرا , المعترضة 

.الفقري والضفيرة العصبية الودية







(atlasاألطلس )الفقرة الرقبية الولى 

:تسمى الطلس لنها تحمل كرة الرأس وهي تتميز •

.ويعود ذلك اللتحام جسم األطلس مع جسم الفقرة الرقبية الثانية , ليس لها جسم •

.ليس لها ناتئ شوكي •

يتينوهي تتكون من قوسين أمامية وخلفية ومن كتلتين جانب, شكلها شبيه بالحلقة •

:anterior archالقوس األمامية•

مقعر وأملس هو الوجيه المحوريبوجيه وجهها الخلفي تتميز على الحلقة 1/5تشكل •

( .سن الفقرة الرقبية الثانية أو المحور )للتمفصل مع الناتئ المحوري 

The lateral massesالكتلتان الجانبيتان •

للتمفصل ين وسفلي( للتمفصل مع اللقم القذالية )وجيهين مفصليين علوي تحمل كل كتلة•

مع الفقرة الرقبية الثانية

النواتئ المعترضة •

هر بها الثقب وتظتمتد للجانب واألسفل من الكتلتين الجانبيتين, هي نواتئ كبيرة الحجم •

المعترضة 



Second Cervical Vertebraالفقرة الرقبية الثانية 

وذلك النها  axisالمحور تسمى الفقرة الرقبية الثانية •

لى الرأس تحمل فوقه الفقرة الرقبية األوتشكل العمود الذي

واهم صفات هذه الفقرة المميزة هو . وهو بحال الدوران 

القوي الذي ينشا odontoid processالناتئ السني

.عموديا من الوجه العلوي لجسم الفقرة 



 The Seventh Cervicalالفقرة الرقبية السابعة•

Vertebra

ومن , أهم صفاتها المميزة هو وجود ناتئ شوكي طويل •

vertebra prominensالفقرة البارزةهنا تسميتها 

, ير يصل الناتئ المعترض في بعض الحاالت حجم كب•

رقبية الضلع اليعرف عندها باسم, ويتواجد كعظم مستقل 

cervica rib.







 Theـ الفقرات الصدري ة أو الظهرية 2

Thoracic

:تتميز الفقرة الصدرية النموذجية •

اذا نظر اليها من األعلى شبيهة بالقلب تكون أجسام الفقرات•

.للتمفصل مع رؤوس وجيهات مفصلية يتواجد على الجسم  •

ديبات مع الحوجيهات مفصلية للتمفصل النواتئ المعترضة على يتواجد•

الضلعية

.شكل دائري ولها , صغيرة الثقبة الفقرية  تكون •

.مثلثي الشكل في المقطع الجبهي ,طويل :الناتئ الشوكي •

.يتميز بحديبة بنهايته •

ذو توجه بشكل مائل نحو األسفل•









:The Lumbur .vـ الفقرات القطنية 3

هي الفقرات األكبر ضمن الجزء المتحرك من العمود •
:وتتميز , الفقري 

.تصغر النواتئ المعترضة•

لة في النواتئ الشوكي ة شبه أفقية في حين تكون مائ•
الصدري ة

.غياب الثقب ضمن النواتئ المعترضة •

.غياب الوجيهات المفصلية على جانبي جسم الفرة •













The Sacrumـ الفقرات العجزية 4

.تلتحم مع بعضها البعض وتكّون عظم العجز•





القفص الصدري

Thoracic cage

هو مجموعة العظام التي تحيط وتحمي عناصر جوف •

(.قلب وأوعية ورئتين)الصدر 



The Thoracic Cageالقفص الصدري 

وهو الهيكل األساسي لحماية جوف الصدر •

: يتألف من•

.  أ ـ عظم القّص من األمام•

. ب ـ العمود الفقري الصدري من الخلف•

ج ـ بينهما تمتد األضالع•













:The Sternumعظم القص 

على الخط الناصف من يتوضع سطح، متطاول معظم •

يمتد من جذر العنق حتى جدار . جدار الصدر األمامي

.البطن األمامي

يتكون من ثالث أجزاء•

القبضة•

والجسم•

.وناتئ الرهابة•







:The manubriumقبضة القص 

:من عظم القص وتتميز بما يلي الجزء العلوي هي •

.أوسع أجزاء القص•

.خشنة من األمام، ملساء من الخلف•

وتكون Jugular notchالثلمة الوداجية يتواجد على حافتها العلوية •
الفقرة الصدرية الثالثةبمستوى

، للتمفصل مع مة ترقوية ثللاتتواج وإلى كل جانب من الثلمة الوداجية•
.الترقوتين

مع باحة تمفصل( أسفل الثلمة الترقوية)يتواجد على الحافة الوحشية •
.غضروف الضلع األول

.يالغضروف الضلعي الثانمع نصف سطح تمفصلي وإلى األسفل منها •

قرص المن أجل ارتباطها مع خشنالبيضوي للقبضة الوجه السفلي يكون •
.(صية الزاوية الق)للمفصل بين القبضة وجسم القصالليفي الغضروفي







The sternal angleالزاوية القصية 

بمستوى بين الفقرة هي عالمة عظمية هامة تتواجد •

الصدرية الرابعة والخامسة  

درجة 61تظهر بشكل تبارز مشكلة زاوية حوالي •

ص المفصل بين القبضة وجسم القوهي تدل على مكان •

ثانيتمفصل الغضروف الضلعي الوكذلك تدل على مكان

(   نقطة هامة لعد الضالع )









:The bodyالجسم 

.أربعة قطع ملتحمةيتكون من •

:يتميز الجسم ب•

.  خشونته باألمام، وبكونه أملس بالخلف•

يفي قرص ليكون تمفصل الجسم باألعلى مع قبضة القص عبر •

غضروفي

اريف للغضيتواجد على حواف الجسم الجانبية سطوح تمفصلية •

أنصاف هي 7و2تكون بالنسبة للغضاريف . 7-2الضلعية من 

.6-5-4-3بينما تكون سطوح كاملة للغضاريف سطوح

مفصل ر عبناتئ الرهابة يتمفصل الجسم عبر نهايته السفلية مع •

غضروفي ليفي







:Xiphoid Processناتئ الرهابة 

. عظمية(زجاجية )غضروفيةهو صفيحة •

بح تص)بالناحية الشرسوفية يمكن جسها عندما تتعظم •

(سنة40عظمية بعد عمر ال 

بمستوى الفقرة الصدرية العاشرةتكون •

ة يمكن أن تكون مثقوبة أو مشقوقة كما أنها تكون مقوس•

(.منحنية لألعلى أحيانا  )

نصف سطح تمفصليالعلوية يتواجد على حافته •

.للغضروف الضلعي السابع







:The ribsاألضالع 

، يبقىمتعظمة باألساس من غضروف. هي عظام طويلة مسطحة•

وغضروف ضلع، لذلك نوصف وجود غضروفيقسمه األمامي 

.ضلعي

لكلحيث يكون الفقرات الصدرية تبدأ األضالع من مستوى •

حو تتجه نومن هذا المستوى األضالع تمفصل مع العمود الفقري 

النهاية األمامية للضلع أخفض من النهاية )األسفل واألمام 

(الخلفية 

يزداد طول األضالع من األعلى لألسفل حتى مستوى الضلع •

السابع

منها مع باألمام حيث يتم تمفصل جزءغضروفيةتصبح األضالع •

عظم القص









 Typical ribوصف الضلع النموذجي 
.جسم-زاوية -عنق -تتميز الضلع النموذجية برأس •

رف يتميز بوجود وجيهين مفصليين بينهما ح: Coastal headرأس الضلع •
ridge .دديا  يتمفصل الرأس مع الحافة العلوية لجسم الفقرة الموافقة له ع

.والحافة السفلية لجسم الفقرة األعلى منه عدديا  

كان وهو مسطح يتميز بم. يصل بين رأس الضلع وجسمه: The neckالعنق •
تواصله مع الجسم 

وهي تتميز بوجيه مفصلي على سطحها The Tubercleبالحديبة •
.األنسي

، ووجه وحشي (داخلي)يتميز أنه مسطح له وجه أنسي :The Shaftالجسم •
كل الحد تش)ويتميز أيضا  بحافة علوية مدورة وحافة سفلية حادة (. خارجي)

(.ة الوربيةالمحتوي للمجموعة الوعائية العصبيللثلم تحت الضلعي الخارجي 

سم من الحديبة يغير الجسم 3بعد مسير حوالي : The angleالزاوية •
.الضلعي اتجاهه لألمام واألسفل، هو زاوية الضلع

تواصل مع يصبح مجوف خشن تتوسع النهاية األمامية للضلع وتنتهي بشكل •
.غضروفه الضلعي





:ميزات خاصة لألضالع

:الضلع األول•

Cشكل حرف له •

.  مقوس بشدة-قصير •

درية مع جسم الفقرة الصللرأس الضلعي وجيه تمفصلي واحد•
.األولى

.  العنق ضيق وطويل نسبيا  •

.  الحديبة عريضة•

.  ال زاوية له•

يد ، أمامي للوران  أخدوديتميز بوجود وجه علوي يتواجد عليه    •
ان ارتكاز تحت الترقوة، وخلفي للشريان تحت الترقوة، وبينهما مك

.األماميةالعضلة األخمعية





الضلع الثاني 

يه يتميز ايضا بوجود سطح علوي خشن تتمفصل عل•

المنشارية األمامية واالخمعية الخلفية







ميزات خاصة لألضالع

يبلغ طوله نصف طول الضلع: الضلع الحادي عشر•
ل مع بوجه مفصلي واحد للرأس للتمفصيتميز . العاشر

ي على ال يتميز بوجيهه مفصل. جسم الفقرة الحادية عشر
.الحديبة الضلعية

ع سطح لرأس الضل. ضلع قصير جدا  : الضلع الثاني عشر•
، لكن ليس له حديبة 12الفقرة تمفصلي واحد على جسم

.أو سطح تمفصلي مع الناتئ المعترض للفقرة







:مالحظات بالنسبة لألضالع

ضلع النهاية األمامية لللذلك تكون اتجاه األضالع من الخلف نحو األمام واألسفل، -•
.أخفض من النهاية الخلفية

وهي مملوءة بالعضالت واألوعية الفسحة الوربيةالفراغ بين األضالع هو -•
.واألعصاب الوربية

.هو أطول الفراغات الوربيةالفراغ الوربي السادس -•

يق أضلها ميل ألن تكون ، ويكون أعرض من السفليةالفراغات الوربية العلوية -•
.بالخلف

.سابعأطول األضالع ال-•

رقوة، أي ال نستطيع عدّ الضلع األولى من خارج الجسم ألنها تكون عمودية تحت الت•

ن الخارج أي أول ضلع يمكن لإلنسان أن يلمسها م. )أننا نبدأ العدّ من الضلع الثانية

(.هي الضلع الثانية

حتها الكبد تشكل ما يعّرف بالحافة الضلعيّة التي تخبئ ت10ـ 9ـ 8ـ 7ـ األضالع 2•

.في الجهة اليمنى والطحال في الجهة اليسرى







:Coastal Cartilage'sالغضاريف الضلعية 

هي تتابع الغضاريف الضلعية مع أضالعها الخاصة، و•

.تربط األضالع إلى القص

( من واحد إلى سبعة)أما مباشرة •

(.10-8من )أو غير مباشرة •

فال تصل أبدا إلى عظم 12-11أما الغضاريف الضلعية •

القص





تمفصل األضالع
ـ تتمفصل األضالع في الخلف مع العمود الفقري  1•

ـ تتمفصل األضالع في األمام على الشكل التالي 2•

 به يتمفصل كّل منها بغضروف زجاجي خاصّ : أ ـ األضالع السبعة األولى•

حيث يكون لكّل غضروف مكان خاص على القّص،. على عظم القصّ 

لزاوية القصيّة، فيتمفصل الضلع األول على قبضة القّص والضلع الثاني على ا

.  وتعرف هذه األضالع باألضالع الحقيقية

وف تلتحم غضاريفها مع بعضها وتلتحم مع غضر: 10ـ 9ـ 8ب ـ األضالع •

.الضلع السابع وتعرف باألضالع الكاذبة

ع في ال تصل غضاريفها أبدا  إلى عظم القّص، تضي: 12ـ 11ج ـ األضالع •

.الكتلة اللحمية للعضالت الجانبية وتدعى باألضالع السائبة








