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 مدخل في علم التشریح
 مصطلحات تشریحیة

لكــي نــتمكن مــن تحدیــد الوضــع الفراغــي للجســم و توضــع أعضــائه بالنســبة للــبعض اآلخــر نلجــأ إلــى   
تان استخدام مستویـات و محاور افتراضیة تخترق جسم اإلنسان في وضـعیة الوقـوف و السـاقان منضـم

 و راحتا الید تتجهان نحو األمام.
 

: مستو عمودي یوازي الجبهة و یتعامد مع المستوي السـهمي و یقسـم الجسـم إلـى المستوي الجبهي
 قسمین أمامي و خلفي.

 : وهو یقطع الجسم عمودیًا باتجاه سهمي أي من األمام إلى الخلف ، المستوي السهمي
صفین أیمن و أیسر یدعى المستوي الناصف أو المسـتوي و المستوي السهمي الذي یقسم الجسم إلى ن

 السهمي الناصف.

السـابقین ( السـهمي و الجبهـي )  : یقطع الجسـم أفقیـًا بحیـث یتعامـد مـع المسـتویینالمستوي األفقي
 یقسمه إلى قسمین علوي و سفلي.و 

 لجسم.یمكن افتراض هذه المستویات الثالثة:السهمي و الجبهي واألفقي عبر أیة نقطة في ا

: یمتد على طول جسـم اإلنسـان الواقـف و ینطبـق علیـه العمـود الفقـري و األعضـاء المحور العمودي
 الممتدة علیه مثل األبهر و المري ....إلخ.

ینطبــق المحــور العمــودي علـــى المحــور الطــوالني الـــذي یمتــد علــى طــول الجســم فــي مختلــف أوضــاعه 
 الفراغیة.

 النسبة لكل من األطراف و األعضاء الطویلة األخرى في الجسم .یقال أیضًا عن المحور الطوالني ب

 : یمتد أفقیًا بمستو جبهي من الیمین إلى الیسار أو بالعكس .المحور الجبهي

 : یمتد أفقیًا أیضًا بمستو سهمي باتجاه أمام خلف أو بالعكس.المحور السهمي
المصطلحات التشریحیة التي تشیر إلى  بعد اإلشارة إلى هذه المستویات و المحاور ال بد من ذكر بعض

 توضع األعضاء أو بعض أجزائها:
 . Medialeاألنسي: األقرب إلى المستوى الناصف 
 . Lateraleالوحشي: األبعد عن المستوى الناصف 

 . Dorsalالظهري: األقرب إلى السطح الخلفي لجسم 
 

 ۳ 



  
 
 

 : مخطط المحاور والمستویات في جسم اإلنسان
مس�توى  – ٥ـ مس�توى جبھ�ي ـ  ٤ـ مح�ور س�ھمي ـ  ۳ـ محور جبھ�ي ـ  ۲قولي ـ ـ محور شا ۱

 ـ المستوى الناصف ۷ـ مستوى سھمي ـ  ٦، أفقي
 

 ب ـ مخطط لمقطع مستعرض في الجذع
 ـ محور جبھي ۳ـ محور سھمي ـ۲ـ المحور الناصف ـ۱
 

 . Ventraleالبطني: األقرب إلى السطح األمامي للجسم 
 
 
 
 
 
 

 ٤ 



 اصلالهیكل و المف
ـــكون بمجملهــا  ــي المتوســط و ت ــل الهیكــل مجمــوع عظـــام الجســم التــي تشــكلت مـــن النســیج الجنین یمث

 األساس الصلب لجسم اإلنسان و یقوم الهیكل بوظائف هامة في حیاة اإلنسان .
تعتبر الحركة من أهم وظائف الجسم و هي تتم بمشـاركة العظـام و العضـالت الهیكلیـة وتكـون بمجملهـا 

 ستنادي الحركي في الجسم.الجهاز اال
غیــر أن العظــام واتصــاالتها تمثــل القســم الخامــل مــن هــذا الجهــاز علــى خــالف العضــالت الهیكلیــة التــي 
تعتبر بفضل قدرتها علـى التقلص وتـأثیرها المیكانیكي علـى العظام القسم النشیط من الجهاز االسـتنادي 

 الحركي.
% مــن الــوزن العــام للجســم وتبلــغ ١٠ – ٨أي حــوالي ) كــغ ٦ – ٥یبلــغ وزن الهیكــل الجــاف حــوالي (

 من وزن الجسم. ٧/١ – ٥/١نسبة وزن العظام في جسم اإلنسان الحي
 للهیكل العظمي وظائف میكانیكیة و بعض الوظائف الحیویة:

 الوظائف المیكانیكیة: - أ
تنادو الحركـة و یمنح الهیكل الجسم شكله الفراغي باإلضافةإلى ذلك یقوم الهیكل بعدة وظائف منها االس

 الحمایة.
د: یعتبــر الهیكــل مســتندًا لألنســجة الرخــوة مــن عضــالت هیكلیــة و لفــائف و أربطــة وهــي بــدورها االســتنا

 تساهم بتثبیت و حمل أعضاء الجسم.
: تمثل العظام كما ذكرنا الجزء الخامل من الجهاز الحركي و هـي تتحـرك تحـت تـأثیر العضـالت و الحركة

 فاصل الموجودة بین العظام.یساعد على الحركة الم
و تحمیهـــــا مـــــن المـــــؤثرات  : تكـــــون العظــــام أجوافـــــًا تســــكنها أعضـــــاء هامـــــة فــــــي الجســــمالحمایــــة
 ،فتجویف القحف یسكنه الدماغ، والنفق الفقري یسكنه النخاع الشوكي ، ویتوضع في الخارجیة

 بولیة.أعضاء تناسلیة و یحتوي الحوض على القفص الصدري القلب و الرئتان و األوعیة الرئیسة ، و 

 الوظائف الحیویة: - أ
یـوم و بعـض العناصـراألخرى التـي تحتوي العظام على كمیة كبیرة من أمالح الكلس والفوسفور و المغنیز 

 هم في عملیات االستقالب في الجسم .تس
 الصـفیحاتالكریات الحمر و الكریـات البـیض و تتكون أیضًا فـي النقي العظمي بعض العناصر الدمویة : 

 الدمویة.
مفــردة أمــا بــاقي  ا) عظامــ٣٤ -٣٣عظــم منهــا أكثــر مــن ثالثــین( حــوالي  ٢٠٠یضــم الهیكــل أكثــر مــن 

 العظام فهي مزدوجة.
 تتوزع العظام في الهیكل على النحو التالي:

 ٥ 



 
 
 
 

 العظم��ي الھیك��ل مخط��ط
 م������ن( اإلنس������ان عن������د
 : )األمام

 
 القحف ـ ۱
 الفقاري العمود ـ ٥ ـ۲
 الصدري الفقص ـ۳
 العلوي لطرفا ـ٤
 الحوض ـ٦
 السفلي الطرف ـ۷
 القدم ـ۸
 الساق ـ۹

 الفخذ ـ۱۰
 الید ـ۱۱
 الساعد ـ۱۲
 العضد ـ۱۳
 العنق ـ۱٤
 الرأس ـ۱٥
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عظمـًا ، و عـدد األضـالع مـع عظـم  ٢٦عظمًا ، العمود الفقـاري و یتـألف مـن  ٢٩القحف و یتألف من 

 عظمًا ، والطرفان السفلیان ٦٤من  عظمًا ، و یتألف الطرفان العلویان ٢٥القص 
 عظمًا. ٦٢من 

 تصنیف العظام:
یتألف كل عظم مـن نسـیج عظمـي یحـیط بــه مـن الخـارج السـمحاق و یوجـد بداخلـه النقـي العظمـي . و 
للعظام أحجام مختلفة تأخـذ أوضـاع معینـة فــي الجسـم ، تسـهیًال لدراسـة العظـام تقسـم إلـى المجموعـات 

 التالیة : 
 سفنجیة ( القصیرة ) و المسطحة ( العریضة ) و المختلطة و عظام هوائیة .و اإلاألنبوبیة 

 _ العظام األنبوبیة:
دعى جســم العظــم أو ( جــدل ) یتــألف العظــم األنبــوبي مــن جــزء متوســط طویـــل أســطواني أو موشــوري یــ

 ن ثخینتن هما المشاشتان.ونهایت
 فصل مع العظم المجاور .یوجد على المشاشة سطح مفصلي مغطى بغضروف مفصلي للتم

 جسم العظم عبارة عن أنبوبة تحتوي عند البالغین على نقي عظمي أصفر، وتتألف جدرانهامن مادة 
متوسط بینهما  عظمیة كثیفة تصلها األوعیة الدمویة من السمحاق،یتمادى الجدل بالمشاشة بجزء

 مشاشي.یدعى الكردوس و هـو یوافق مكـان وجود قرص متعظم یدعى الغضروف ال
تتوضـع بـالقرب صة الرتكـاز العضالت و األربطة و یشاهد فـي العظم األنبوبي أیضًا شوامخ و نتوءات خـا

 من المشاشة.
و السـاعدو  یؤلف العظام األنبوبیة هیكل األطراف وتقسم إلى عظـام أنبوبیـة طویلـة (عظـام الفخـذ والعضـد

 شط و السالمیات).الساق )، و عظام أنبوبیة قصیرة ( عظام السنع وعظام الم
 

 _ العظام االسفنجیة ( القصیرة ) : 
 لها شكل مكعب غیر منتظم أو كثیرة الوجوه مثل عظام الرسغ في الید و عظام الرصغ في القدم.

 _ العظام المسطحة ( العریضة ) :
هم في تشكیل أجواف الجسم التي تقوم بحمایة األعضاء ( القحف، عظام الحوض، عظم وهي تس

 ألضالع ).القص و ا
 _ العظام المختلطة:

قوس  ولها تركیب معقد وأشكال مختلفة فمثًال جسم الفقرة یعتبر من العظام اإلسفنجیة بینما تنسب
 الفقرة إلى العظام المسطحة.

 _العظام الهوائیة:

 ۷ 



القحـف فـي  یوجد في هذه العظام أجواف مبطنة بغاللة مخاطیة ومملوءة بالهواء. توجـد العظـام الهوائیـة
 العظام: الجبهي ، الوتدي ، الفكي العلوي ، الغربالي ).(

یشاهد على سطوح العظـام بـروزات و حفیـرات تنشـأ منهـا و ترتكـز علیهـا عضـالت و لفـائف و أربطـة ، 
النـاتئ بـة و الحدبـة واألحدوبـة و العـرف و تعرف هـذه البروزات باسم النتوءات و مـن هذه النتوءات الحدی

 م الحفرة و الحفیرة و النقرة .، كذلك یشاهد على العظا
ــ یحــد الوجــوه فــي العظــام الحــواف و یصــادف علــى العظــام فــي األمــاكن التــي تجاورهــا األعصــاب الم، أث

 ة الدمویة و األعصاب إلى العظم أنفاق أو شق ، ویشاهد على وجوه ـرور األوعیـون مكان مـتتكو 
 العظام ثقوب مغذیة تؤدي إلى عمق العظم .

 السمحاق: 
 یستر العظم من الخارج ما عدا السطوح المفصلیة التي تغطیها طبقة مـن غضروف زجاجي. و هو

السمحاق عبارة عن نسیج ضام متین یحیط بالعظم مـن الخارج و یرتبط به بواسطة ألیـاف ثاقبـة تتغلغـل 
 في عمق العظم .

 یتألف السمحاق من طبقتین :
 طبقة خارجیة لیفیة. -
 م .طبقة داخلیة مكونة للعظ -

فـي الطبقـة  یصل الدم إلى العظم عن طریق الثقوب المغذیة ویتم نموها عن طریق الخالیا المولدة للعظم
هم ألوعیـة الدمویـة واألعصـاب التـي تسـالداخلیة للسمحاق ، و یحتوي السمحاق على شبكة كثیفة مـن ا

 بتغذیة العظم.
 

 نمو العظام :
 

بفضــل الطبقــة الداخلیــة للســمحاق ، و تجــري بالمقابــل تنمــو العظــام نتیجــة تشــكل خالیـــا عظمیــة جدیــدة 
 عملیة هدم للخالیا القدیمة و تتم عملیة الهدم بواسطة خالیا كاسرة خاصة .

إذًا، یضــاف دائمــًا فـــي العظــام الفتیــة طبقــات جدیــدة إلــى العظــم مــن جهــة الســمحاق و بــذلك یــتم النمــو 
 العرضي للعظم .

ــة و الســنین األو  ــى مــدى الطفول ــین جـــدل العظــم تبقــى عل ــة غضــروفیة تتوضــع ب ـــن الشــباب طبق ــى م ل
األنبــوبي و مشاشــیته تعــرف باســم الغضــروف المشاشــي ( غضــروف االتصــال ) إذ یــتم بفضــل نشــاطه 
النمـو الطـولي للعظـم عنـد ذلـك تتكـاثر خالیـا هـذا الغضـروف و تضـاف إلـى طـول جسـم العظـم ، یتوقــف 

ف النمو الطولي للعظـم و یتحـول الغضـروف إلـى نسـیج تكاثر خالیا الغضروف المشاشي و بالتالي یتوق
 عظمي و بذلك یلتحم طرفا جسم العظم بالمشاشتین .

 ۸ 



 

 العوامل المؤثرة على نمو العظام:
 

  ٢٣ -١٩ة و لدى الذكور في عمر من سن ٢١ -١٧_ اكتمال النمو یتم لدى اإلناث فـي عمر مـن 
 

بوبیة تستمر في وظیفتها عند الذكور لفترة أطول مما سنة لذا فإن الغضاریف المشاشیة فـي العظام األن
 هي لدى اإلناث.

 

ن العظــم یتشــكل منــذ البدایــة حــول مراحلــه بمســاعدة جهــاز الــدوران إذ إ_ یــتم نمــو العظــام فــي جمیــع 
 األوعیة الدمویة و هذا ما یفسر وجود األقنیة العظمیة و األثالم الوعائیة في العظام .

 

 في نمو العظام من حیث كونه منظمًا لمختلف العملیات الحیویة في الجسم . _ یؤثر الجهاز العصبي 
 

 _ یؤثر على شكل العظام و توضعها األحشاء المجاورة لها .
 

العضـلي  _ال شك أن أهم العوامل الخارجیة التي تـؤثر علـى نمـو العظـام هـي الجهـد الفیزیـائي أو الجهـد
یزیـد ب المـواد فـي الجسـم مماهـد یـؤثر إیجابیـًا علـى اسـتقالن الجسواء فـي العمل أو في الریاضـة ، إذ إ

 في تشكل المادة العظمیة و بالتالي یؤدي إلى زیادة حجم العظام .
 

_ إن بنیة الجسم و حجم العضالت الهیكلیة ینعكس على نمو العظام فإذا كانت العضـلة أكثـر نمـوًا كـان 
 بوارز و أعراف و حفر على سطح العظم . ارتكازها على العظام أكثر وضوحًا مما یؤدي إلى ظهور

 

  اتصال العظام
إن اتصال العظام یجعل من الهیكل وحدة كاملة حیث تثبت أجزاؤه بعضها إلى البعض اآلخر ویجعلها 

 متحركة بدرجات متفاوتة وفقًا لحالتها الوظیفیة.

 تصنیف اتصاالت العظام:
 صاالت المتقطعة ، االرتفاق .یوجد ثالثة أنواع التصال العظام : االلتحام ، االت

 _ االلتحام: ١
وفیه تتصل العظام فیما بینها بوساطة طبقة رقیقة من نسیج ضام أو غضروفي ، یتمیز هذا االتصال 

 بمتانة و مرونة كبیرتین و حركة محدودة أو شبه معدومة وهو یقسم إلى :
 التحام لیفي _ التحام غضروفي _ التحام عظمي .

 ۹ 



  في :_ االلتحام اللیأ
 

یتمیز هذا االلتحام بمتانته و یصل بین العظـام نسـیج ضـام لیفـي مثـل األغشـیة بـین العظـام التـي تصـل 
بین جدلي ( جسمي ) عظمـین أنبـوبیین متجـاورین ، و مـن أشـكال االلتحـام اللیفـي الـدروز فـي القحـف 

 حیث یتوضع بین حواف الدروز طبقة رقیقة من نسیج ضام .
 

 :  ب_ االلتحام الغضروفي
 

و فیـه یـتم ارتبـاط العظـام فیمــا بینهـا بوسـاطة نسـیج غضــروفي ، یمكـن أن یسـتمر االلتحـام الغضــروفي 
ــدعى عندئــذ بااللتحــام  ــاة أو حتــى ســن معــین ثــم یتحــول الغضــروف إلــى نســیج عظمــي و ی مــدى الحی

 العظمي .
 

 

 _ االتصاالت المتقطعة أو المفاصل الزلیلیة : ٢
 

 ت بأنه متحرك و یتألف المفصل من :یتمیز هذا النوع من االتصاال
 سطوح مفصلیة یفرشها غضروف مفصلي.  -     
 محفظة مفصلیة. -     
 جوف مفصلي یحوي كمیة قلیلة من سائل زلیلي. -     

 یصادف في بعض المفاصل مكونات غضروفیة أخرى مساعدة.

 السطوح المفصلیة:
ت فـإذا كـان أحـدها محـدبًا یكـون السـطح اآلخـر تتطابق السـطوح المفصـلیة فیمـا بینهـا فـي معظـم الحـاال

 أو بالمساحة. مقعرًا ، و یالحظ فـي بعض المفاصل عدم تطابق بالسطوح المفصلیة سواء بالشكل
 الغضروف المفصلي :

یغطــي الســطوح المفصــلیة غضــروف مفصــلي ممهــد وصــقیل و یغطیــه دائمــًا ســائل زلیلــي یســهل حركــة 
ك بـــین ســـطوحه المفصـــلیة ، و الجـــدیر بالذكــــر أن الغضـــروف المفصـــل و یخفـــف مــــن تـــأثیر االحتكـــا

 المفصلي ال یحتوي على أوعیة دمویة و تتم تغذیته عـن طریق السائل الزلیلي في الجوف المفصلي.

 المحفظة المفصلیة:
 ترتكزالمحفظة المفصلیة بالقرب من حواف السطوح المفصلیة وتلتحم المحفظة مع سمحاق

 مفصلیًا مغلقًا. العظم مشكلة بذلك جوفاً 
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 تتكون المحفظة من غشائین :
 غشاء خارجي لیفي وهو ثخین و متین و یكون في بعض األماكن أربطة للمفصل،تتوضع -

 األربطة فـي سمك المحفظة و قد تتوضع خارجها حیث ال تلتحم معها و قد تكون داخل       
 جوف المفصل .   
 حد من الحركة فیها.تقوم األربطة بتدعیم المفاصل و كذلك ال   
 غشاء زلیلي وهو یبطن الغشاء اللیفي في المحفظة المفصلیة . -

 یرطب الوجه الداخلي للمحفظة المفصلیة سائل زلیلي یفرزه الغشاء الزلیلي .
 

 الجوف المفصلي:
یبدو الجوف المفصلي على هیئة شق بین السطوح المفصلیة و یحد الجوف المفصلي مـن الجوانب 

 مفصلیة .المحفظة ال
 

یزیـد مــن تماســك المفصـل وجــود ضــغط سـلبي فــي جوفــه ، غیـر أنــه فــي حـال ثقــب المحفظــة المفصــلیة 
 یتغیر الضغط داخل المفصل مما یؤدي إلى تباعد السطوح المفصلیة .

 

تطــابق  األشــكال تــؤمناألقــراص و الهــالالت المفصــلیة : و هـــي تمثــل صــفائح غضــروفیة مختلفــة  -
                               السطوح المفصلیة .

 _ االرتفاق : ٣
 

عبارة عن التحام لیفي أو غضروفي یحتوي على جوف ضیق على هیئة شق ، و ال یحیط باالرتفاق 
 محفظة مفصلیة .

 یمكن أن یحدث في االرتفاق حركة محدودة عند الضرورة .
 

 الحركة في المفاصل
 

ــتم الحركــة فــي المفاصــل وفــق شــكل ســطوحه ــة : الجبهــي  ا المفصــلیةیمكــن أن ت حــول المحــاور التالی
 السهمي و الطوالني .و 
 
 

 و من الممكن القیام حول هذه المحاور بحركات مختلفة و متنوعة :
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الثني :یحدث في الثني أن أحد العظام یتحرك حول محور بالنسبة لعظم آخر بحیـث تصـغرالزاویة بـین  -
 العظام المتمفصلة .

 

 معاكسة و تكبر الزاویة بین العظام المشاركة .البسط : تحدث فیه حركة  -
 

 سهمي حركتا التقریب والتبعید.تم حـول المحور الن السابقتان حـول محور جبهي ، و تتتم الحركتا
    

 التقریب : یحدث فیه أن أحد العظام المشاركة في مفصل یقترب من المستوي الناصف للجسم . -
 لحركة التقریب .التبعید : و تتم فیه حركة معاكسة  -
 الحركة الدورانیة : و تتم حول محور طوالني نحو هذه الجهة أو تلك . -
 الحركة الدائریة : في هذه الحركة ترسم النهایة الحرة للطرف العلوي أو السفلي دائرة . -
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 الهیكل العظمي و المفاصل
 

 ، هیكل األطراف، و هیكل الرأس. یقسم الهیكل إلى ثالثة أقسام هي : هیكل الجذع
 أوًال _ هیكل الجذع :

 من األضالع و عظم القص . ازوج ١٢یتكون هیكل الجذع من العمود الفقاري و 

 العمود الفقاري
منهــا مستقلـــة ( حقیقیــة ) تتصــل فیمــا  ٢٤) فقــرة ،  ٣٤_  ٣٣یتكــون العمــود الفقــاري مـــن ( 

 عمودًا مرنًا .بینها بوساطة األقراص بین الفقرات مشكلة 
 یقسم العمود الفقاري إلى : 

 ) فقرات . ٧_ جزء رقبي یضم ( 
 ) فقرة . ١٢_ جزء صدري یتكون من ( 

 ) فقرات . ٥_ جزء قطني یضم ( 
 ) فقرات التحمت مع بعضها و شكلت عظم العجز . ٥_ جزء عجزي یتألف من ( 

 ها .) فقرات ملتحمة فیما بین ٥ - ٣_ و أخیرًا العصعص و یضم ( 

 :الفقرة 
 كان موقعها لها خواص مشتركة فكل فقرة لها جسم و قوس . ماجمیع الفقرات أین
 _ جسم الفقرة :

أجســام  یتوضــع أمــام قــوس الفقــرة وللجســم ســطح علــوي وآخــر ســفلي وهمــا خشــنان و تتصــل
 الفقرات المتجاورة فیما بینها بوساطة القرص بین الفقري .

ام باالتجاه مـن األعلى إلى األسفل ، من الفقرات الرقبیة حیث یزداد حجم أجسام الفقرات بانتظ
الجسم فیها صغیر إلى الفقرات القطنیة و العجزیة وذلك بسبب زیادةالثقل الذي تتحمله الفقرات 

 _ قوس الفقرة :
 تتوضع إلى الخلف من جسم الفقرة و تكّون مع وجهه الخلفي الثقب الفقري .

 في العمود الفقري ما یسمى النفق الفقري .تكّون مجموع الثقوب الفقریة 
تتكّون القوس الفقریة في كل جانب من صفیحة و سویقة ، حیث تتصـل السـویقتان مــع جسـم 

 الفقرة و تتصل كل صفیحة بالسویقة الموافقة و تتحد الصفیحتان فیما بینهما من الخلف . 
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 : العمود الفقري
 منظر خلفي -منظر جانبي ، ج -منظر أمامي ، ب-أ

 العصعص.-٥العجز ،  -٤الجزء القطني ،  -٣الجزء الصدري ،  -٢الجزء الرقبي ،  -١
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 ینشأ من قوس الفقرة النتوءات التالیة :
 .  الناتئ الشوكي: وهو مفرد یتجه نحو الخلف وینشأ من مكان التحام الصفیحتین -
ینشـأ مـن مكـان التحـام السـویقة بالصـفیحتین و همـا یمتـدان نحـو  الناتئ المستعرض : مزدوج -

 الوحشي .
نتـــوءان مفصـــلیان علویـــان وآخـــران ســـفلیان: وتنشـــأ هـــذه النتـــوءات أیضـــًا مـــن مكـــان اتصـــال  -

 الصفیحتین بالسویقة .
توجــد ثلمــة فقریــة ( علویــة وســفلیة) علــى الحافــة الموافقــة للســویقة والعلویــة أقــل عمقــا مــن  -

 الثلمتان في كل جانب بین فقرتین متجاورتین الثقب بین الفقري. السفلیة.تشكل
 یوجد لفقرات كل جزء من أجزاء العمود الفقاري میزات خاصة . . . . -

 _ الفقرات الرقبیة :١
تتحمل الفقرات الرقبیة عبء مـن ثقل الجسم أقل مما تتحمله الفقرات في األقسام األخرى، لذلك 

و تـزداد أجسـام الفقـرات  و له شكل بیضـوي فـي مقطعـه العرضـي فإن الجسم فیها صغیر نسبیاً 
 الرقبیة السابعة، غیر أن الرقبیة عرضًا مـن الفقرة الرقبیة الثـالثة و حتى الفقرة

الرقبیـة األخـرى لكونهمـا تتصـالن مـع  للفقرتین الرقبیتین األولى والثانیة شكًالممیزًا عن الفقـرات
 القحف .

 بأنها تحتوي على الثقب المستعرض. في جمیع الفقرات الرقبیة  تتمیز النتوءات المستعرضة
النتــوءات المفصــلیة فــي الفقــرات الرقبیــة قصــیرة وتأخــذ ســطوحها المفصــلیة وضــعًا مــائًال بــین  -

 النواتئ الشوكیة في الفقرات الرقبیة قصیرة و متشعبة في نهایتها . الجبهي واألفقي ،
نیة و السابعة عـن بقیة الفقـرات الرقبیـة مـن حیـث الشـكل تختلف الفقرات الرقبیـة األولى و الثا -

 العام .

 :_ الفقرة الرقبیة األولى ( الفهقة )  -
شـّكل قرة الرقبیة الثانیـة و لیس لها جسم و قـد انضم جسمها في المرحلة الجنینیة إلى جسم الف -

  ( سن المحور ) . 
خلفیـةو كتلتـین جـانبیتین الفهقة شبیهة بحلقةعظمیة فهي تتكون من قوس أمامیـة وقـوس  - -

تصــالن بــین القوســین األمـــامیة و الخلفیــة فــي كــل جانــب و تحــیط العناصــر المــذكورة بالثقــب 
 الفقري .

الیوجـد فیهــا نــاتئ شــوكي ویبـرز مكانــه علــى الوجــه الخلفـي للقــوس الخلفیــة حدیبــة الفهقــة  - -
 الخلفیة .
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 فقرة نموذجیة (صدریة ) : - أ

 وجه مفصلي للتمفصل مع    -٣الناتىء المستعرض ،  -٢،  الناتىء الشوكي -١          
 جسم   -٦نصف نقرة مفصلیة ،  -٥ناتىء مفصلي علوي ،  -٤حدیبة الضلع ،           
 الصفیحة . -٨السویقة ،  -٧الفقرة ،           

 
 

 
 فقرة رقبیة :  -ب

 الثقبة                        -٤ض ، الناتىء المستعر  -٣وجه مفصلي ،  -٢الناتىء الشوكي ،  -١         
 حدیبة               -٨جسم الفقرة ،  -٧سویقة القوس الفقریة ،  -٥المستعرضة ،          

 نصف القوس       -١١حدیبة خلفیة ،  -١٠تلم العصب النخاعي ،  -٩أمامیة ،           
 صفیحة القوس الفقریة .  -١٢الفقریة ،           
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د علـى الوجه العلوي لكل مـن الكتلتین الجانبیتین نقرة مفصلیة بیضویة الشكل ، یشاه -

 تتمفصالن مع لقمتي العظم القذالي ( في القحف ) .

 ) :_ الفقرة الرقبیة الثانیة ( المحور
 ذه الفقرة بأنه یوجد على الوجـه العلوي لجسمها الناتئ السني أو سن المحورـتتمیز ه -
األعلـى ، یقـوم هــذا النـاتئ بـدور المحـور الـذي یـدور حولـه نحـو الیمـین و و هــو یبـرز نحـو  

 الیسار القحف و الفهقة معًا .

 _ الفقرة الرقبیة السابعة ( الفقرة الشامخة ) :
الناتئ الشوكي فـي هـذه الفقـرة بـارزأكثر منـه فـي الفقـرات الرقبیـةاألخرى، ویمكـن جسـه عبـر  -

 ة ضخمة غیر متشعبة .الجلد ، و ینتهي هذا الناتئ بحدیب

 _ الفقرات الصدریة :٢
 أضخم من الفقرات الرقبیة . -
 الناتئ الشوكي طویل و یمیل نحوالخلف و األسفل . -
یوجد على جسم الفقرة في كل جانب من الخلـف ( فـي األعلـى واألسـفل ) نقرتـان مفصـلیتان  -

قـرة السـفلیة مـن العلویـة و للتمفصل مع رأس الضلع،تشكل النقرتان في فقرتین متجـاورتین( الن
 النقرة العلویة من الفقرة السفلیة ) كؤیس ضلعیة للتمفصل مع رأس الضلع .

  . یوجدعلى الناتئ المستعرض من األمام نقرة مفصلیة للتمفصل مع حدیبة الضلع -

 _ الفقرات القطنیة :٣
 جسم الفقرة القطنیة أضخم من الفقرات الصدریة . -
 یل و یمتد نحو الوحشي .الناتئ المستعرض طو  -

 _ الفقرات العجزیة :٤
لعظــم  ) فقــرات التحمــت عنــد اإلنســان البــالغ فــي عظــم واحــد یــدعى (عظــم العجــز) ٥عــددها ( 

 العجز شكل مثلث قاعدته في األعلى و قمته في األسفل له وجهان و جزءان جانبیان .
 وجها العجز :

علیه ثقـوب عجزیـة أمامیـة تخـرج منهـا  أمامي أو الوجه الحوضي : مقعر و أملس و یوجـد -
 الشعب األمامیة لألعصاب النخاعیة العجزیة .

خلفي خشن ترتكز علیـه أربطــة و عضـالت و یوجـد علیـه ثقـوب عجزیـة خلفیـة تخـرج منهـا  -
 الشعب الخلفیة لألعصاب النخاعیة العجزیة .

 ظم الحرقفة صل مع وجه مماثل في عیحوي الجزءالجانبي للعجزعلى سطح مفصلي یتمف -
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القطنیــة األخیــرة، وتتمفصــل قمــة العجــز مــع قاعــدة عظــم  تتمفصــل قاعــدة العجــز مــع الفقــرة -
 العصعص . 

یوجد في عظم العجز النفق العجزي وهذا امتداد للنفق الفقري و یمتد في النفق العجـزي زیـل  -
 الفرس ( األعصاب العجزیة ) .

 _ العصعص :٥
مة في عظم واحد له قاعدة تتمفصل مع قمة العجز و قمة ) فقرات ملتح ٥ – ٤یتكون مـن ( 

 تتجه نحو األسفل، و یتكون عظم العصعص من بقایا أجسام الفقرات.

 اتصاالت العمود الفقري
تتحد فقرات العمود الفقري ( الرقبیة و الصدریة و القطنیة ) مـع بعضها البعض بوساطة 

 ة و مفاصل .أقراص بین فقریة غضروفیة و أربطة طویلة و قصیر 

 _ القرص الفقري :١
یتوضع القرص الفقري األول بین الفقرتین الرقبیتین الثــانیة و الثالثـة و القـرص الفقـري األخیـر 

 بین الفقرة القطنیة األخیرة و العجز .
 یتألف القرص الفقري من جزأین محیطي و مركزي :

ــد - ــین  الجــزء المحیطــي : عبــارة عــن صــفائح لیفیــة متحــدة المركــز تمت ــاف كــل صــفیحة ب ألی
 جسمي الفقرتین المتجاورتین .

الجـزء المركـزي : یـدعى النـواة اللبیـة وهویتكــون مـن مادةجیالتینیـة هالمیـة یحـیط بـه الجــزء   -
المحیطي و في مراحل الحقة  من العمر یحدث استبدال  تدریجي للمادة الجیالتینیـة بغضـروف 

والجزء المحیطي و بذلك یتغیر شكل النواة اللبیـة و لیفي ویصعب عندها التمییزبین النواةاللبیة 
 تقل مرونتها .

 تؤمن النواة اللبیة مرونة بالحركة في العمود الفقري .
 

 _ األربطة :٢
 

 یدعم األقراص الفقریة رباطان طولیان أمامي و خلفي :
سام الرباط الطوالني األمامي : وهو على هیئة شریط لیفي یمتد على الوجه األمامي ألج -

 الفقرات یحد هذا الرباط من حركة البسط في العمود الفقري .
الرباط الطوالني الخلفي : یمتد على السطح الخلفي ألجسام الفقرات داخل النفق الفقري ،  -

 یحد هذا الرباط من حركة الثني في العمود الفقري .

 ۱۸ 



 _ األربطة القصیرة في العمود الفقري :
لعمود الفقاري بین األقواس  الفقریة  و بین النواتئ الشوكیة و توجد  األربطة القصیرة  في ا

 بین النواتئ المستعرضة .
 األربطة الصفراء تمتد بین األقواس الفقریة في الفقرات المتجاورة .

 

 _ المفاصل بین الفقریة :٣
 

 تتشكل هذه المفاصل بین ناتئین مفصلیین علویین في فقرة سفلیة و ناتئین سفلیین في فقرة
 علویة .

 العمود الفقاري بشكل عام 
أقــراص لتـــي تــرتبط فیمــا بینهــا بمفاصــل  و یتشــكل العمــود الفقــاري مـــن تراكــب جمیــع الفقــرات ا

 غضروفیة و أربطة .
 یمثل العمود الفقاري الهیكل المحوري للجسم إذ یقوم بوظیفة استنادیة .

 عجزي .للعمود الفقاري أربعة انحناءات  :  رقبي _ صدري _ قطني _ 
 یتحدب العمود الفقاري في الجزأین الرقبي و القطني ( نحو األمام ) .

 و یتحدب في االنحنائین الصدري و العجزي ( نحو الخلف ) .
 تظهر هذه االنحناءات عند الطفل عندما یبدأ باالستناد على قدمیه .

لتــوازن فـــي إن  وجــود االنحنــاءات فــي العمــود الفقــاري عنــد اإلنســان  یســاعد علــى  حفــظ ا
الوضعیة الشاقولیة، وكذلك تكسب العمودالفقاري مرونة زائدة تمتص قوة الدفع في أثناء السیر 

 و القفز. 

 األضالع 
 

 ) ضلعا تتوضع بالتناظر على جانبي الفقرات الصدریة . ١٢عددها ( 
واألضالع عبارةعن صفائح عظمیةطویلة ومنحنیة تكّون مـع عظـم القـص والفقـرات الصـدریة ( 

 القفص الصدري ) .
 یتألف كل ضلع من قسم خلفي طویل عظمي و قسم أمامي قصیر غضروفي .

 القص  و تدعى  األضالع الحقیقیة .األضالع السبعة  العلویة تتصل غضاریفها مع عظم   -
) كــل منهــا یتصــل بغضــروف الضــلع األعلــى و تــدعى  ١٠،  ٩،  ٨غضــاریف األضــالع ال (  -

 األضالع الكاذبة .

 ۱۹ 



) هي قصیرة وحرة بین عضالت جدران الـبطن و ١٢،  ١١الغضروفیة في الضلعین ال(األجزاء  -
 تدعى األضالع السائبة .

 یتكون الضلع من ثالثة أجزاء :
حدیبــة و  _ نهایـة فقریــة خلفیــة : تتمفصـل مــع العمــود الفقـري وهــي تتــألف مـن (رأس، عنــق،١

 خلفیة ) .
اخلــي أملــس مقعــر و لــه أیضــًا _ جســم الضــلع : وهــو مســطح لــه وجــه خــارجي محــدب و د٢

حافتان : حافة علویة و حافة سفلیة حادة یعلوهـا مـن الـداخل الـثلم الضـلعي ، حیـث تمتـد فیـه 
 حزمة وعائیة عصبیة ( ورید ، شریان ، و عصب، وربیة ) .

 تختلف الضلعان األولى و الثانیة عن األضالع األخرى بالشكل و الحجم :
 آخر سفلي و حافة أنسیة و أخرى وحشیة . الضلع األولى : لها وجه علوي و

 الضلع الثانیة : لهـا حافتان العلویة  تتجه نحو األعلى و الداخـل و السفلیة نحو          
 األسفل و الخارج .                

 عظم القص 

 جبهي في جدران القفص الصدري األمامي. هوعظم مفرد مسطح یتوضع بمستو
 في األسفل  ة القص في األعلى، وجسم القص و الناتئ الرهابويیتألف عظم القص من : قبض

 _ قبضة القص :
تحوي في األعلى الثلمة  الوداجیة  و إلى جانبها  ثلمتان ترقویتان متمفصلتان مع عظمي 

 الترقوة .
یوجـــد علــى الحـــافتین الجــانبیتین لعظــم القــص أثـــالم ضــلعیة و هـــي مكــان اتصــال الغضــاریف 

 العلویة بعظم القص . الضلعیة السبعة
 تتمفصل الضلع الثانیة في كل جانب مع مكان اتصال القبضة مع الجسم .

 على حدود الجسم مع الناتئ الرهابوي تتمفصل في كل جانب الضلع السابعة .
 _ الناتئ الرهابوي :

 یمثل الجزء السفلي من القص و نهایته رقیقة و دقیقة و لها أشكال مختلفة .
ة القصــیة وهــي توجــد بمســتوى ع الجســم زاویــة تبــرز نحواألمــام وتكــون الزاویــتشــكل القبضــة مــ
 الضلع الثانیة .

 االتصاالت في القفص الصدري
 تتمفصل النهایة الفقریة لكل ضلع مع العمود الفقاري في موضعین :

 رأس الضلع مع جسمي فقرتین متجاورتین . -

 ۲۰ 



 حدیبة الضلع مع الناتئ المستعرض . -
 في هذین المفصلین :أثناء الحركة 

الصدر  ترتفع النهایات األمامیة لألضالع نحو األعلى و األمام وبذلك یتوسع حجم جوف -
 الشهیق ) .(
 یضیق حجم القفص الصدري ( الزفیر)  تنخفض النهایات األمامیة لألضالع نحو األسفل و -

 تتصل النهایة الغضروفیة لألضالع السبع العلویة مع عظم القص .
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : الجانب من صدریة فقرة

 
 )الضلع رأس مع للتمفصل( علویة مفصلیة نقرة ـ۱
 .الفقرة جسم ـ۲
 .سفیة مفصلیة نقرة ـ۳
 .سفلیة فقریة سلمة ـ٤

 ۲۱ 



 .سفلي مفصلي ناتئ ـ٥
 .الشوكي  الناتئ ـ٦
 .المستعرض الناتئ ـ۷
 .مستعرضة مفصلیة نقرة ـ۸
 .العلوي لمفصلي ا الناتئ ـ۹
 

 بالغ إلنسان دريالص القفص
 :األمام من

 
 .العلویة الصدریة الفتحة ـ۱
 .القص زاویة ـ۲
 .القص تحت الزایة ـ۳
 .الضلعیة القوص ـ٤
 .السفلیة الصدریة الفتحة ـ٥
 .الرھابي الناتئ ـ٦
 .القص جسم ـ۷
 .القص قبضة ـ۸
 .الترقویة التلمة ـ۹

 .الوداجیة التلمة ـ۱۰
 

القفص الصدري بشكل 
 عام

الصــــدري مــــن  یتكــــون القفــــص
الفقرات الصـدریة و األضـالع و 
ــــه  ــــص و یتوضــــع فی عظــــم الق

 أحشاء الصدر : الرئتان والقلب والمري واألوعیة الدمویة الرئیسة و أعصاب و أوعیة لمفیة .
 للقفص الصدري فتحتان : علویة و سفلیة .

 الفتحة العلویة : 
األیسـر ن الضـلع األول األیمـن و سـیة لكـل مـیحدها جسم الفقرة األولى من الخلف و الحافة األن

في الجانبین و كذلك الحافة العلویة لقبضة القص من األمام .یمر عبر هذه الفتحة : المـري و 
 الرغامى و أوعیة دمویة و لمفیة و أعصاب .

 الفتحة السفلیة :
 ن) و النهایتـــان األمامیتـــا ١٢) والـــزوج الضـــلعي ال(  ١٢یحـــدها جســـم الفقـــرة الصـــدریة ال( 

 ن ان الضلعی) و القوسا ١١الضلعي ال (  للزوج
 

 ۲۲ 



 عظام الطرف العلوي
 

یتـألف حـزام  تضم عظام الطرف العلوي عظـام حـزام الكتـف والجزءالحـرمن هیكـل الطـرف العلـوي
 الكتف من عظمي الكتف و الترقوة .

وهـذه العظـام  ویتألف الجزء الحر من عظم العضد وعظمي الساعد (الزند و الكعبرة) وهیكل الیـد
 وجد في كل من الطرفین األیمن و األیسر .ت
 

 :عظم الكتف 
عظــم مســطح مثلــث الشــكل لــه وجهــان وثــالث حــواف یجــاور وجهــه األمــامي (الضــلعي)الوجه 

 الخلفي للقفص الصدري و تقسم وجهه الخلفي  شوكة الكتف إلى حفرتین :
 فوق الشوكة و تحت الشوكة ( ینشأ من كل منهما عضلة لها نفس االسم ) .

 

تتمادى شوكة الكتف في الوحشي باألخرم حیث یوجد علیه سـطح مفصـلي للتمفصـل مـع عظـم 
 الترقوة . 

ـــواتىء للعظـــم حافـــة علویـــة وأخـــرى وحشـــیة(إ بطیة) و ثالثـــة أنسیة(شـــوكیة) وهـــي تجـــاور الن
 الشوكیة في الفقرات. 

 تلتقي هذه الحواف و تشكل ثالث زوایا : سفلیة ، وحشیة ، علویة .
 ایة الوحشیةللحافة العلویةالناتئ الغرابي .یبرز في النه

تحــوي الزاویــة الوحشــیة علــى الجــوف الحقــاني ( ســطح مفصــلي مقعــر ) للتمفصــل مــع عظــم 
 العضد، 

 :عظم الترقوة 
) ، (وحشـیةیتألف من جسم و نهایتین : نهایة قصیة (أنسیة) ونهایة أخرمیة Sله شكل حرف 

 حدهما یتمفصل مع عظم القص و اآلخر ن النهایتین سطح مفصلي أـل مـوجد على كـی
یمكن جس عظـم الترقـوة فـي القسـم العلـوي الوحشـي مـن یتمفصل مع األخرم في عظم الكتف، 

 الصدر .
وظیفة الترقوة  :  وضع الترقوة و عالقتها مع عظمي القص و الكتف تبعد مفصل الكتف عن 

 الصدر مما یؤمن حریة أكبر في حركة الطرف العلوي .

 : عظم العضد
 ن علویة و سفلیة .عظم أنبوبي طویل له جسم و نهایتا

 ۲۳ 



الخلفـي  الجسم أسـطواني فـي األعلـى ولـه شـكل موشـوري ثالثـي فـي األسـفل یمتـد علـى الوجـه
 لجسم العظم العصب الكعبري .

 النهایة العلویة :
تحتوي النهایة العلویة على رأس العظم الذي یتمفصل مع الجـوف الحقـاني فـي عظـم الكتـف و 

 یتجه نحو األنسي و قلیًال نحو الخلف . هو
 

_ یلــي الــرأس جـــزء ضــیق هـــو العنــق التشــریحي الــذي یفصــل الــرأس عــن األجــزاء األخــرى فــي 
 النهایة العلویة .

_ یوجد في الجهة المقابلة للرأس في الوحشي الحدیبة الكبـرى و إلـى األنسـي منهـا فـي األمـام 
 توجد الحدیبة الصغرى .

 حدبتین الثلم بین الحدبتین ( ینزلق فیه وتر عضلي ) ._ _ یشاهد بین ال
_ یتوضع إلـى األسفل مـن  الحدبتین الكبرى  و الصـغرى العنـق الجراحـي للعظـم و سـمي بـذلك 

 ألنه أكثر تعرضًا للكسر عند اإلصابات .
 النهایة السفلیة :

لتـي تتمفصـل _ تحوي على لقمة  مفصلیة معقدة حیث تتوضـع  فـي األنسـي البكـرة العضـدیة ا
 مع عظم الزند و في الوحشي منها تتوضع وابلة العضد، التي تتمفصل مع عظم الكعبرة .

  _ یشاهد فـي األمـام فوق البكرة الحفرة المنقاریة و فـوق وابلة العضد الحفرة الكعبریة
 _ یتوضع فوق البكرة في الخلف الحفرة الزجیة .

ــي األنســي اللقی ــي النهایةالســفلیة ف ــة للرســغ _ یبرزف مــة األنسیة(تنشــأ منهــا العضــالت المثنی
واألصابع) وفي الوحشي اللقیمةالوحشیة( وتنشـأ منهـا العضـالت الباسـطة للرسـغ واألصـابع) و 

 یمتد على الوجه الخلفي للقیمة األنسیة العصب الزندي .
 _ یوجد في الساعد عظمان : الزند في األنسي و الكعبرة في الوحشي .

 عظم الزند :
 ن : علویة و سفلیة .أنبوبي طویل له جسم و نهایتاعظم 

_ الجسم له شكل موشور مثلث إذ یتكون مـن ثالثـة وجـوه و ثـالث حـواف و الحافـة الوحشـیة 
 حادة تقابل عظم الكعبرة .

 _ النهایة العلویة ضخمة یوجد فیها ناتئان :
الناتئین ام ، یفصل بین المنقاري  في األم و الناتئ فـي الخلف واألعلىالناتئ المرف) الزج (

عظم  المذكورین الثلمة  البكریة التي تتجه نحو األمـام و تتمفصل مـع البكرة العضدیة في
 العضد 

 ۲٤ 



 

 
 
 .األیمن الترقوة عظم ـ آ

 .األخرمیة النھایة ـ۲ القصیة، النھایة ـ۱
 .األسفل من األیمن الترقوة عظم ـ ب
) الحدبة( االحدوبة ـ٤ قصي، مفصلي سطح ـ۳ القصیة، النھایة ـ۲ اخرمي، مفصلي سطح ـ۱

 .االخرمیة النھایة ـ۷ الغرابیة، الحدبة ـ٦ مغذیة، ثقبة الضلعیة،
 

 .الكتف عظم
 .األمام من ـ ب    الخلف من آـ
 الحقاني، الجوف ـ٤ الشوكة، تحت الحفرة ـ۳ الشوكة، فوق الحفرة ـ۲ الكتف، تحت الحفرة ـ۱
 ـ۱۰ االخرم، ـ۹ الكتف، شوكة ـ۸ الكتفیة، الثلمة ـ۷ ابي،الغر الناتئ ـ٦ الكتف، عظم عنق ـ٥

 .الترقوة عظم مع للتمفصل مفصلي وجھ
 

 ۲٥ 



آ ـ عظم العضد األیمن (من 
 األمام).

 ـ الرقبة التشریحیة.۱
 ـ رأس العضد.۲
 ـ عرف  الحدیبة الصغرى.۳
 ـ الرقبة الجراحیة.٤
 ـ ثقبة مغذیة.٥
 ـ الحافة االنسیة.٦
 نسي.ـ الوجھ األمامي اال۷
 ـ الحفرة االكلیلیة.۸
 ـ اللقیمة األنسیة.۹

 ـ البكرة العضدیة.۱۰
 ـ وابلة العضد.۱۱
 ـ اللقیمة الوحشیة.۱۲
 ـ الحفرة الكعبریة.۱۳
 ـ الوجھ األمامي الوحشي.۱٤
 ـ الحافة الوحشیة.۱٥
 ـ االحدوبة الدالیة.۱٦
 ـ عرف الحدیبة الكبرى.۱۷
 ـ الثلم بین الحدیبي.۱۸
 غرى.ـ الحدیبة الص۱۹
 ـ الحدیبة الكبرى.۲۰

ب ـ عظم العضدد األیمن 
 الخلف) (من

ـ الرقبة ۲ـ رأس العضدد، ۱
ـ الحدیبة ۳التشریحیة، 

ـ الرقبة الجراحیة، ٤الكبرى، 
ـ البكرة ۹ـ اللقیمة الوحشیة، ۸ـ الحفرة الزجیة، ۷ـ الوجھ الخلفي، ٦ـ تلم العصب الكعبري، ٥

 للقیمة األنسیة.ـ ا۱۱ـ ثلم العصب الزندي، ۱۰العضدیة، 
 
كذلك یوجد على الوجه الوحشي للناتئ المنقاري سطح مفصلي مقعر یدعى الثلمة الكعبریة  

 التي تتمفصل مـع المحاط المفصلي في رأس عظم الكعبرة . 
 یشاهد أسفل الناتىء المنقاري من األمام األحدوبة الزندیة.

 _ النهایة السفلیة یشاهد علیها :
لوجه ه سطح مفصلي للتمفصل مع الثلمة الزندیة في عظم الكعبرة أما ارأس عظم الزند و فی

 تقریبًا . السفلي لرأس الزند فهو مستو
 یبرز نحو األسفل في األنسي و الخلف من رأس الزند الناتئ اإلبري الزندي .
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آ ـ عظما الكعب�رة 
 م�������ن والزن�������د (

 : األمام)
 ـ الزج.۱
ـ عرف العضلة ۲

 االستلقائیة
 وجھ األمامي.ـ ال۳
ـ الحافة بین ٤

 العظام.
ـ الناتئ اإلبري ٥

 الزندي.
ـ الناتئ اإلبري ٦

 الكعبري.
ـ الوجھ األمامي ۷

 للكعبرة.
ـ الحافة األمامیة ۹

 للكعبرة.
ـ األحدوبة ۱۰

 الكعبریة.
 ـ رقبة الكعبرة.۱۱
 ـ محاط مفصلي.۱۲
 ـ رأس الكعبرة.۱۳
 ـ نقرة مفصلیة.۱٤
ـ الناتئ ۱٥

 المنقاري.
 الثلمة البكریة.ـ ۱٦

 
 
 
 

 ب ـ عظما الزند والكعبرة من األمام.
ـ ٥ـ رقبة الكعبرة، ٤ـ محاط مفصلي كعبري، ۳ـ رأس الكعبرة، ۲ـ نقرة رأس عظم الكعبرة، ۱

ـ تلم وتري العضلتین باسطتي الرسغ الكعبریة ۷، الحافة الخلفیة، ٦الوجھ الخلفي للكعبرة، 
ـ ۱۰ـ الناتئ اإلبري الكعبري، ۹باسطة اإلبھام الطویلة،  ـ تلم وتر العضلة۸الطویلة والقصیرة، 

ـ الناتئ اإلبري الزندي، ۱۲ـ الثلمة الزندیة، ۱۱تلم وتر باسطة األصابع ووتر باسطة السبابة، 
 ـ الزج.۱٥ـ الوجھ الخلفي للزند، ۱٤ـ الحافة بین العظام، ۱۳
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 عظم الكعبرة :
 فلیة .ن علویة و سي طویل له جسم و نهایتاعظم أنبوب

جسم العظم له شكل موشورمثلث یضم ثالثة وجوه وثالث حواف ، و الحافة التي تقابل عظم 
 الزند هي الحافة األنسیة و تكون حادة .

یوجد في أعلى الوجه األمامي لجسم العظم األحدوبة الكعبریة التي یرتكزعلیها وتر العضلة 
 ذات الرأسین العضدیة . 

 النهایة العلویة :
 المحاط و فیها رأس عظم الكعبرة و له شكل أسطواني و یحوي سطحین مفصلیین و  _ یشاهد 

_ المحــاط المفصــلي(على محــیط الرأس)الــذي یتمفصــل مــع الثلمةالكعبریــة فــي النهایــة العلویــة 
 لعظم الزند .

 ل مع وابلة العضد ( في عظم العضد) _ السطح العلوي هو نقرة رأس عظم الكعبرة التي تتمفص
 لرأس عن الجسم عنق العظم ._ یفصل ا

 النهایة السفلیة :
 لها عدة وجوه : أمامي و خلفي و أنسي و وحشي و سفلي .

 _ الوجه السفلي مفصلي یتمفصل مع بعض عظام الصف الداني من الرسغ .
 _ یبرز من الوجه الوحشي نحو األسفل الناتئ اإلبري الكعبري .

 ع رأس الزند ._ یحوي الوجه األنسي ثلمة زندیة للتمفصل م
 ت الباسطة للرسغ واألصابع _ الوجه الخلفي یحوي أثالمًا تنزلق فیها أوتار بعض العضال

 

 عظام الید :
                                                        

 تقسم إلى ثالثة أجزاء  : عظام الرسغ و األسناع و السالمیات ، و یضم هیكل الید
 عظمًا . ٢٧

 ام الرسغ :_ عظ ١
 عددها ثمانیة عظام تتوضع في صفین : داني ( علوي ) ، قاصي ( سفلي ) .

 تعد العظام الرسغیة و األسناع و األصابع من الوحشي .
 _ یضم الصف الداني من الرسغ العظام التالیة : 

 القاربي ، الهاللي ، المثلثي ، الحمصي .
 _ یضم الصف القاصي من الرسغ العظام التالیة :
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 المربعي ، المنحرفي ، الكبیر ، الكالبي .
ــداني بتشــكیل المفصــل الكعبــري فصــل عظـــام الرســغ فیمــا بینهــا و تســتتم هم عظـــام الصــف ال

 الرسغي حیث یتمفصل العظمان القاربي و الهاللي مع الوجه السفلي لعظم الكعبرة . 
 
 
 
 
 
 
 

 الیمنى الید عظام
 

 القاربي العظم
 الھاللي ـ۲
 ثلثيالم العظم ـ۳
 الحمصي العظم ـ٤
 المربعي العظم ـ٥
 المنحرفي العظم ـ٦
 الكبي العظم ـ۷
 الكالبي العظم ـ۸
 الثاني السنعي العظم ـ۹

 دانیة سالمیة ـ۱۰
 وسطى سالمیة ـ۱۱
 قاصیة سالمیة ـ۱۲
 الخامس السنعي العظم قاعدة ـ۱۳
 العظم جسم ـ۱٤
 العظم رأس ـ۱٥

 
 
 

 _ عظام األسناع : ٢
م وهي من العظام األنبوبیة القصیرة إذ یتكون كل منها مـن جسـم وقاعـدة و ) عظا ٥عددها ( 

 رأس ، یتمفصل الرأس مع قاعدة السالمیة الدانیة من األصبع الموافق.
 

 _ هیكل األصابع :٣
 

یتألف هیكل األصابع مـن سالمیات حیث یوجد  فـي األصابع مـن الثاني و حتى الخـامس ثالث 
 و قاصیة ) و یوجد فـي األصبع األول سالمیات ( دانیة و وسطى
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 سالمیتان .
الســالمیات مــن العظــام األنبوبیةالقصــیرة فلكــل منهاجســم قاعــدة وجســم رأس تتمفصــل قواعــد 
السالمیات الدانیة مع رؤوس األسناع الموافقة وتتمفصل رؤوس السالمیات الدانیة مــع قواعـد 

 واعد السالمیات القاصیة .السالمیات  الوسطى و رؤوس هذه األخیرة تتمفصل مع ق
 رؤوس السالمیات القاصیة مسطحة و خشنة .

 

 العظام السمسمانیة :
 

تصادف هذه العظام فـي األوتار العضلیة على الوجـه الراحي حیث یوجد عظمان سمسمانیان 
 منها فـي المفصل السنعي السالمي في اإلبهام و قد توجد في مفاصل أخرى في أصابع الید . 

 
 
 

 الطرف السفليعظام 
الطرف السفلي عنـد اإلنسـان هـو عضـو اسـتناد و حركـة ، و لـذا  فـإن تركیـب الطـرف السـفلي 

 یؤهل للقیام بهاتین الوظیفتین .
یتكــون هیكــل الطــرف الســفلي مــن جــزأین : الحــزام الحوضــي و الجــزء الحــر مــن هیكــل الطــرف 

 السفلي .
تمفصــالن فــي الخلــف مــع عظــم یتــألف هیكــل الحــزام الحوضــي مــن عظمــین  وركیــین و همــا ی

 العجز و من األمام یتمفصالن مع بعضهما البعض بوساطة اإلرتفاق العاني .
الجزء الحر مـن هیكل الطرف السـفلي شـبیه مــن حیـث التقسـیم بمثلـه فـي الطـرف العلـوي فهـو 

 یتألف من ثالثة أجزاء :
) ، وقاصـي و یشـمل جزء دانـي ( الفخـذ ) ، و متوسـط ( عظمـا السـاق : الظنبـوب و الشـظیة 
 هیكل القدم الذي یضم الرصغ و عظام مشط القدم و سالمیات األصابع .

 عظام الحزام الحوضي :
 :عظم الورك 

مزدوج یتكون مـن ثالثة عظام ( الحرقفة و العانة و اإلسك ) التحمت مع بعضـها فــي  منطقـة 
 الفخذ . الحفرة الحقیة ( الحق ) و هي حفرة نصف كرویة تتمفصل مع رأس عظم
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فواصل غضروفیة بین هذه العظام ومن بعد هذا السن تتعظم هـذه  ١٥_  ١٢یشاهد حتى سن 
 الفواصل .

یتوضع عظم الحرقفةأعلى الحق ویتوضع عظم العانة أمام وأسفل الحق، ویتوضع عظم اإلسـك 
 إلى األسفل و الخلف من الحق .

 غشاء مسد . یحد العظمان اإلسكي و العاني الثقب السدادي الذي یغلقه

 عظم الحرقفة :
یتألف من جسم ثخین وجناح رقیق ینتهي في األعلى بعرف الحرقفة، ینتهي عرف الحرقفة فـي 
األمام بالشـوكة الحرقفیـة األمامیـة العلویـة وفـي الخلـف بالشـوكةالحرقفیة الخلفیـة العلویـة،وٕالى 

فقـة.    یرتكـز علـى األسفل من كل مـن الشـوكتین المـذكورتین توجـد شـوكة حرقفیـة سـفلیة موا
 العرف عضالت البطن العریضة .

یوجد على الوجه الداخلي لجناح الحرقفة الحفـرة الحرقفیـة  و فـي الخلـف یوجـد السـطح األذنـي 
 الذي یتمفصل مع عظم العجز. 

 ینشأ من الوجه الخارجي لجناح الحرقفة العضالت األلویة( العظمى والوسطى والصغرى) .

 : عظم اإلسك
 إلسك یساهم بتشكیل الحق .جسم عظم ا

یساهم فرع عظم اإلسك بتشكیل الثقب السدادي، ویشكل هذا الفرع الحدبـة اإلسـكیة التـي تنشـأ 
  .لحدبتین اإلسكیتین أثناء الجلوسمنهـا عضالت الفخذ الخلفیة و یستند اإلنسان على ا

 عظم العانة :
مشكالن زاویة. یشـاهد علـى هم بتشكیل الحق وله فرعان : علوي و سفلي یتحدان له جسم یس

هم مــع مثیلـه فـي العظـم العـاني المقابـل بتشـكیل نسي لهذه الزاویة سطح ارتفـاقي یسـالوجه األ 
 االرتفاق العاني.

 یشاهد على الحدود بین عظمي الحرقفة و العانة البارزة الحرقفیة العانیة .
 

 عظام الجزء الحر من الطرف السفلي :
 

 عظم الفخذ:
 ن علویة و سفلیة .هایتابوبي في هیكل جسم اإلنسان له جسم و نهو أكبر عظم أن

 : جسم العظمأوًال _ 
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 محدب قلیًال نحو األمام لـه شكل موشور مثلث یضم ثالثة وجوه و ثالث حواف .
ینشأ مـن الوجوه العضـلة  رباعیـة الـرؤوس الفخذیـة أمـا الحـواف فأكثرهـا وضـوحًا هــي الحــافة 

 لخشن حیث ترتكز علیه و تنشأ منه بعض العضالت .الخلفیة و تدعى الخـط ا
 : النهایة العلویةثانیًا _ 

 و هي تضم العناصر التشریحیة التالیة :
 الرأس ویغطیه سطح مفصلي كروي یتمفصل مع الحق وهو یتجه نحو األنسي. -
عنق العظم یمتد بین الرأس و جسم العظم و یشكل مع جسم العظم زاویة تكون هذه الزاویة  -

 .الذكورر لدى أكب
 یقابل الرأس في الوحشي المدور الكبیر . -

 یوجد بمحاذاة الحافة السفلیة للعنق مكان اتصاله بجسم العظم المدور الصغیر .
 یصل بین المدورین في األمام الخط بین المدورین . -
 یصل بین المدورین في الخلف العرف بین المدورین . -

 : النهایة السفلیةثالثًا _ 
ایــة الســفلیة مــن لقمتــین أنســیة و وحشــیة، یوجــد علــى الوجــه الجــانبي لكــل منهمــا تتكــون النه

 لقیمة ( أنسیة و وحشیة ) .
 اللقمة األنسیة أضخم من الوحشیة . -
 یوجد بین اللقمتین الحفرة بین اللقمتین . -
تتمفصـــل اللقمتـــان مـــن األســـفل مـــع عظـــم الظنبـــوب وفـــي األمـــام توجـــد البكرةالمفصـــلیة التـــي  -

 الرضفة .تتمفصل مع 

 الرضفة :
ــة تتجــه قمــة  ــرؤوس الفخذی ــة ال ــر رباعی عبــارة عــن عظــم سمســماني  یتوضــع فــي ســماكة وت
الرضـــفة نحـــو األســـفل و قاعـــدتها فـــي األعلـــى .یتمفصـــل الوجـــه الخلفـــي للرضـــفة مـــع البكـــرة 

 المفصلیة في النهایة السفلیة لعظم الفخذ.

 عظما الساق :
 سي و الشظیة في الوحشي .یوجد في الساق عظمان : الظنبوب في األن

 عظم الظنبوب:
 هو أضخم من عظم الشظیة و یتوضع في األنسي و له جسم و نهایتان .

 _ جسم العظم :
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له شكل موشور مثلث یتألف من ثالثة وجوه  و ثالث حواف ، یمتد الوجه األنسي تحت الجلد 
 مباشرة و ینشأ من الوجه الوحشي العضالت الباسطة لألصابع.

 ن الوجه الخلفي العضالت المثنیة لألصابع.ینشأ م -
 الحافة األمامیة حادة یمكن جسها عبر الجلد . -
 الحافة الوحشیة تقابل عظم الشظیة.-
 النهایة العلویة : 

تتألف من لقمتین أنسیة ووحشیة یوجدعلى الوجه العلوي لكل منهماسطح مفصلي للتمفصل  
صالب ین السطحین المفصلیین الرباط المتب مع لقمتي عظم الفخذ.یرتكزعلى الوجه العلوي

 الركبي.
 یوجد على الوجه الوحشي للقمة الوحشیة سطح مفصلي للتمفصل مع رأس الشظیة .  

 _ النهایة السفلیة :
 في الجهة األنسیة یبرز منها نحو األسفل الكعب األنسي . -
 في الجهة الوحشیة توجد الثلمة الشظویة للتمفصل مع عظم الشظیة . -
 الوجه السفلي مفصلي یتمفصل مع عظم القعب . -
 الوجه األمامي أملس. -

 عظم أنبوبي طویل رفیع له جسم و نهایتان :عظم الشظیة :
النهایة العلویة(رأس العظم) تتمفصل مع اللقمة الوحشیة في النهایة العلویة لعظم الظنبـوب  و 

 یبرز منه في الخلف و الوحشي قمة رأس الشظیة .
ه شــكل موشـور مثلـث یحــوي ثالثـة وجـوه و ثــالث حـواف .توجـد علــى الوجـه األنســي الجسـم لـ

 الحافة بین العظمین وهي تقابل عظم الظنبوب.
ینتهــي العظــم فـــي األســفل بالكعــب الوحشــي حیــث یوجــد علــى وجهــه  األنســي ســطح مفصــلي 

 للتمفصل مع عظم العقب .  

 هیكل القدم:
 . مشط القدم وعظام األصابع(السالمیات) یتكون هیكل القدم من عظام الرصغ وعظام

 عظام الرصغ :
 عددها سبعة عظام تتوضع في الصفین : القاصي و الداني .

 الصف الداني و یضم عظمین: العقب و القعب .
 یضم الصف القاصي : العظم الزورقي و العظام اإلسفینیة الثالثة و العظم النردي .

 عظم القعب :
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وح مفصـلیة للتمفصـل مـع عظمـي السـاق ، وفـي األسـفل یتمفصـل في أعاله وجانبیه یوجد سط
 مع عظم العقب و في األمام یتمفصل مع العظم الزورقي .

 عظام المشط :
تضم خمسة عظام أنبوبیة  قصیرة في كل منها یوجد قاعدة و جسم و رأس و تعـد اعتبـارًا مـن 

 الجهة األنسیة .
 .األول هو مشط األصبع الكبیر ( إبهام القدم ) 

 سالمیات القدم :
 وهي تتطابق من حیث التركیب و الشكل مع سالمیات أصابع الید .

         
 مفاصل األطراف

 مفاصل الطرف العلوي
تصــل هـــذه المفاصــل عظــام الطــرف العلــوي فیمــا بینهــا و مـــع عظــام الجــذع بواســطة المفصــل 

 القصي الترقوي .

 المفصل القصي الترقوي :
یة لعظـم الترقـوة وعظـم القـص ، یوجـد داخـل المفصـل قـرص مفصـلي یتشكل بـین النهایـة القصـ

 یزید من سعة الحركة و تنوعها في هذا المفصل .
 لهذا المفصل مجموعة أربطة : ترقوي قصي أمامي و ترقوي قصي خلفي و رباط بین ترقوي .

تم فیه كن أن تتتم الحركة في هذا المفصل نحو األمام ونحو الخلف وٕالى األعلى و األسفل ویم
 الحركة الدائریة .

 المفصل الترقوي األخرمي :
یتكون مـن تمفصل النهایة األخرمیة مـن عظم الترقوة  مع األخرم ، و السطوح المفصلیة فیه 

 مستویة و الحركة في هذا المفصل محدودة .

 مفصل العضد :
ــة  یســ ــاني و حلقــة مــن المفاصــل الكروی ــة هم بتشــكیله رأس عظــم العضــد و الجــوف الحق لیفی

غضروفیة ترتكــز علـى محـیط الجـوف الحقـاني و هـي تـؤمن تطـابق السـطحین المفصـلیین فـي 
 رأس العضد و الجوف الحقاني في عظم الكتف .

 ۳٤ 



وفي هذا المفصل التوجد أربطة متینة ویعّوض عنهاوجود عضـالت تحـیط بالمفصـل مـن األمـام 
 و األعلى و الخلف .

 تعددة و تحدث فیه الحركة الدائریة .تتم الحركة في هذا المفصل حول محاور م

 مفصل المرفق :
 مفصل مركب یتألف من ثالثة مفاصل :

ـــه البكــرة العضــدیة فـــي عظــم العضــد و الثلمــة _ المفصــل العضــدي الزنــدي : یســ١ هم بتشكیل
 الثني و البسط . ریة في عظم الزند و تتم فیه حركتاالبك
ل وابلــة العضـد مــع النقـرة المفصلیــة فــي _ المفصل العضدي الكعبري : و یتشكل مـن تمفص٢

 رأس عظم الكعبرة و تتم  فیه حركـات الثني و البسط و الحركة الدورانیة .
_ المفصل الكعبري الزندي العلوي:یتكون من تمفصل المحاط المفصلي في رأس عظم الكعبرة ٣

للرباط الحلقي و تتم فیـه  مع الثلمةالكعبریة في النهایةالعلویة لعظم الزند وكذلك الوجه الداخلي
  حركة دورانیة حول محور طوالني .

یوجـــدفي المفصـــل رباطـــان جانبیـــان أنســـي ووحشـــي یمتـــد كـــل منهمـــا علـــى الجانـــب الموافـــق 
للمفصــل.كذلك یوجــد الربــاط الحلقــي الــذي یحــیط بــرأس عظــم الكعبــرة ویرتكــز هــذا الربــاط علــى 

 ظم الزند.النهایة األمامیة والخلفیة للثلمة الكعبریة في ع

 اتصال عظمي الساعد 
 

یتصل عظماالساعد مع بعضهما بوساطةالمفصل الكعبري الزندي العلوي والمفصل الكعبري 
الزندي السفلي و كذلك بوساطة الغشاء  بین العظمین ( و هو عبارة عن صفیحة كثیفة مـن 

 نسیج ضـام یمتد بین الحـافتین  المتقابلتین في عظمي الزند و الكعبرة .

 المفصل الكعبري الزندي السفلي : _
یتشكل بین رأس عظم الزند والثلمة الزندیة في النهایةالسفلیة لعظم الكعبرة وكذلك قرص 

مفصلي أسفل رأس الزند ، تتم فـي هذا المفصل حركة دورانیة  تدور فیها الكعبرة حول الزند 
 ) و نحو الخارج ( االستلقاء ) . نحو الداخل ( الكب

 مفاصل الید

 _ المفصل الكعبري الرسغي :
 

القـرص لنهایـة السـفلیة مـن عظـم الكعبـرة و هم بتشكیله مـن جهـة السـاعد : الوجـه السـفلي لیس
 الممتد بین نهایتي الزند و الكعبرة في األسفل .

 ۳٥ 



 و من جهـة الرسـغ : العظـم القـاربي و الهاللـي و المثلثـي ( مـن عظـام الصـف الـداني للرسـغ)
 أربطة جانبیة و أمامیة و خلفیة .للمفصل محفظة مفصلیة و 

 تتم في هذا المفصل حركات الثني و البسط و التقریب و التبعید .

 _ المفاصل بین العظام الرسغیة :
 المستویة و الحركة فیها محدودة. وهي توجد بین كل عظم رسغي وآخر لكنها من المفاصل

 _ المفاصل الرسغیة السنعیة :
 ة ـن الرسغ وقواعد األسناع و جمیعها ذات سطوح مفصلیتوجد بین عظام الصف القاصي م

ي ـمستویة ،  و الحركة فیها محدودة ما عدا المفصل الرسغي السنعي األول فالمفصل سرج
 الشكل و تتم فیه حركات الثني و البسط و التقریب و التبعید .

 _ المفاصل السنعیة السالمیة :
الدانیة و هي من المفاصل الكرویـة ویمكـن أن  توجد بین  رؤوس األسناع و قواعد السالمیات

 تحدث فیها الحركة الدائریة .

 _ المفاصل بین السالمیة :
 و تتم فیها حركتا الثني و البسط توجد بین سالمیات األصابع و هي مـن المفاصل البكریة  

 
 
 
 

 ۳٦ 



 
 
 
 
 
 

 آ ـ مفصل المرفق (األیمن) من األمام.
ـ الرباط الجانبي  ٥ـ البكرة العضدیة، ٤ـ اللقیمة األنسیة، ۳یة، ـ الحفرة المنقار۲ـ عظم العضد، ۱

ـ ۱۰ـ عظم الكعبرة، ۹ـ عظم الزند، ۸ـ أحدوبة عظم الزند، ۷ـ الناتئ المنقاري، ٦الزندي، 
ـ الرباط ۱۳ـ الرباط الحلقي، ۱۲ـ وتر العضلة ذات الرأسین العضدیة، ۱۱األحدوبة الكعبریة، 
ـ الغشاء ۱۷ـ الحفرة الكعبریة، ۱٦ـ اللقیمة الوحشیة، ۱٥العضلة،  ـ وابلة۱٤الكعبري الجانبي، 

 بین العظام.
 ب ـ عظما الساعد واتصاالتھما.

ـ الناتئ ٥ـ سطح مفصلي، ٤ـ قرص مفصلي،  ۳ـ الناتئ اإلبري الزندي، ۲ـ عظم العضد، ۱
بین العظام، ـ الغشاء ۸ـ عظم الكعبرة، ۷ـ المفصل الكعبري الزندي القاصي، ٦اإلبري الكعبري، 

ـ المفصل الكعبري الزندي ۱۱ـ الرباط الحلقي، ۱۰ـ وتر العضلة ذات الرأسین العضدیة، ۹
 الداني.

 
 
 
 
 
 

 ۳۷ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .الرسغي الكعبري المفصل في جبھي مقطع
 ـ٥ القاربي، العظم ـ٤ الھاللي، العظم ـ۳ الرسغي، الكعبري المفصل  جوف ـ۲ الكعبرة، عظم ـ۱

 ـ۱۱ المثلثي، ـ۱۰ الحمصي، ـ۹ الكالبي، العظم ـ۸ الكبیر، العظم ـ۷ المنحرفي، ـ٦ ،المربعي
 السنعیة، العظام بین األربطة ـ۱٤ الزند، عظم ـ۱۳ مفصلي، قرص ـ۱۲ الزندي، الجانبي الرباط

 .الداني الرسغي المفصل جوف ـ۱٦ المتوسط، الرسغي المفصل جوف ـ۱٥
 
 
 

 ۳۸ 



 مفاصل الطرف السفلي
 

 زام الحوضي :مفاصل الح
یتمفصــل عظمــا الــورك فــي الخلــف مــع عظــم العجــز بوســاطة المفصــل العجــزي الــوركي فــي كــل 

 جانب .
یتشـكل هـذا المفصــل مــن الســطحین المفصـلیین فـــي عظـم الــورك و الجهـة الموافقــة مـن عظــم 

 العجز و لهذا المفصل أربطة متینة و هو غیر متحرك .
 _ االرتفاق العاني :
العظمــین العــانیین بوســـاطة قــرص مفصــلي یتوضـــع بینهمــا قــرص لیفـــي  یتشــكل مـــن التحـــام

 غضروفي ، تتم فـي االرتفاق العاني حركة محدودة  أثناء الوالدة تؤدي إلى توسیع الحوض .
 

 مفصل الورك ( الحرقفي الفخذي ) :
 

 هم بتشكیله الحق في عظم الورك و رأس عظم الفخذ .من المفاصل الكرویة یس
قویـــة تحــد مـــن حركتــه فـــي مختلـــف االتجاهــات وهـــي تمتــد بـــین عظـــام  طـــةلهذاالمفصــل أرب

الورك:الربـاط الحرقفــي الفخــذي و الربــاط العــاني الفخــذي والربــاط اإلســكي الفخــذي وترتكــز هــذه 
 األربطة على النهایة العلویة لعظم الفخذ .

  ة.تتم في هذا المفصل حركات الثني والبسط و التقریب و التبعید و الحركة الدائری

 مفصل الركبة :
 هم بتشكیله عظما الفخذ والظنبوب والرضفة حیث تتمفصل لقمتا عظم ركب یسـل مـمفص

ؤمن تطـــابق الســـطوح المفصـــلیة بینهمـــا هاللتـــان فخـــذ مــــع الوجـــه العلـــوي للظنبـــوب و تـــال
غضروفیتان أنسیة و وحشیة و الهاللة المفصلیة عبارة عن صـفیحة لیفیـة غضـروفیة حــافتها 

ســمیكة و الداخلیــة رقیقــة و یطـــابق  وجههــا العلــوي اللقمــة الفخذیــة الموافقــة، أمــا  الخارجیــة
 الوجه السفلي فهو یلتحم مع السطح العلوي من لقمة الظنبوب الموافقة .

_ البكرة المفصلیة :و هي امتداد للقمتي الفخذ فـي األمـام واألعلـى و هـي تتمفصـل مـع الوجـه 
 الخلفي للرضفة .

 لیة :_ المحفظة المفص
وهي ترتكزعلى عظـم الفخـذ إلـى األعلـى مـن البكـرة المفصـلیة وعلـى حـواف السـطوح المفصـلیة 

فـي لقمتي الفخذ  و كذلك فهـي ترتكـز علـى حـواف السـطح المفصـلي فـي الرضـفة و فـي عظـم  
 .و السطحین المفصلیین في الظنبوب الظنبوب ترتكز على محیط الهاللتین المفصلیتین 

 ۳۹ 



 _ أربطة المفصل :

_ الرباطان الجانبیان  ( الظنبوبي و الشظوي ) : یمتد كل منهما بین لقمة الفخذ الموافقة و  أ
 عظم الظنبوب في األنسي و الشظیة في الوحشي .

ب _ قید الرضفة األنسي و الوحشي : یمتد كل منهما من حافة الرضفة إلى اللقمة الموافقة 
 من عظم الفخذ .

أمامي و خلفي) :وهو موجود داخل المفصل ویمتد الرباطان ج _ الرباط المتصالب الركبي (
 من الوجه العلوي للظنبوب إلى الحفرة بین لقمتي الفخذ .

 و البسط و حركة دورانیة محدودة .تتم في هذا المفصل حركتا الثني 
 

 اتصال عظمي الساق :
 

وبي الشظوي یتصل عظما الظنبوب و الشظیة مـن الناحیة الدانیـة  بواسطة المفصل الظنب
 العلوي ( من المفاصل المستویة ) لذا فالحركة فیه شبه معدومة .

ــذي یمتــد بــین الحــافتین  - ــین الظنبــوب و الشــظیة الغشــاء بــین العظمــین ال یشــغل المســافة ب
 المتقابلتین في العظمین .یتخلل هذا الغشاء ثقوب تمر منها اوعیة دمویة .

ن الناحیــة القاصــیة بوساطـــة المفصــل الظنبــوبي یتصــل العظمــان ( الظنبــوب و الشــظیة ) مـــ -
الشظوي السفلي و هـو یتشـكل بـین التلمـة الشـظویة  فـي النهایـة السـفلیة لعظـم الظنبـوب مـن 
الوحشي وسطح مفصلي خاص في النهایةالسفلیة لعظم الشظیة الحركة في هذا المفصـل شـبه 

 معدومة .
 

 اتصال عظام القدم :
 

 ل عنق القدم ) :المفصل القعبي الساقي ( مفص
 

یساهم بتشكیله من جهةالساق الوجه السفلي في النهایةالسفلیةللظنبوب والوجهان المفصـلیان 
في الكعب األنسي ( الكعب األنسي في عظم الظنبوب ) والكعب الوحشي  (النهایة السفلیة في 

 (لیةعظم الشظیة ) و یساهم بتشكیله من جهة الرصـغ فـي القـدم عظـم القعـب بوجوهـه المفصـ
 . )األنسي و الوحشي : العلوي و الجانبین

 

 ترتكز المحفظة المفصلیة على محیط السطوح المفصلیة .
 

 ٤۰ 



 و للمفصل مجموعة أربطة :
القعـب عظـام الرصـغ ( الزورقـي و الرباط األنسي:وهو یمتد من الكعب األنسي فـي الظنبـوب و  -

 و العقب ) .
 و عظمي القعب والعقب  شي في الشظیةالرباط الوحشي : و هـو یمتد مـن الكعب الوح -

تتم في هذا المفصل حركتـا الثنـي( ثنـي ظهـري ) والبسـط ( ثنـي أخمصـي ) و یمكـن أن تحـدث 
 فیه حركة جانبیة .

 المفاصل بین عظام الرصغ :
توجد مفاصل ذات سطوح مستویة بین عظام رصغ القدم المتجاورة و هي محدودة الحركة و 

 بطة في ظهر القدم و أخمصه .تمتد بین كل عظم و آخر أر 
 

 مفاصل القدم األخرى :
 الرصغیة المشطیة : جمیعها مستویة . -
 
 المشطیة السالمیة و بین السالمیة : وهي شبیهة بمثیلتها في الطرف العلوي .  -

 

 القدم بشكل عام
 

نادیة إن عظام القدم أقل حركة من عظام الیـد وٕان آلیـة هـذه الحركـة مهیـأة للقیـام بوظیفـة اسـت
 للجسم .

یوجد في القدم عشـرة عظام:اإلسـفینیة الثالثـة والزورقـي والنـردي والعظـام المشـطیة تـرتبط مــع 
 بعضها البعض اآلخـر بشكل متین بواسطة  مفاصل مشدودة و تشكل األساس الصلب للقدم .

هـي  تكّون عظام القدم مـن خـالل تمفصـلها فیمـا بینهـا أقواسـًا (أقبیـة ) محدبـة نحـو األعلـى و
 تمتد طوالنیًا و عرضانیًا على شكل أقبیة .

 

األقبیة الطوالنیة عددها خمسة أقبیة و یدخل فـي تركیبهـا أحــد عظـام مشـط القـدم ومـا یوافقهـا 
من عظام الرصغ وجمیعها تبـدأ مـن نقطةواحـدة فـي عظـم العقـب وهنـاك قبـو عرضـاني واحـد و 

 . یشكله النقاط األكثر ارتفاعًا من األقبیة السابقة
نظرًا للتركیب القبوي فـي القدم فإنه ال یسـتند علـى كــامل السـطح األخمصـي حیـث یسـتند القـدم 

العظمـین المشـطیین األول  اعلى األرض بثالث نقاط و هـي  : حدبة العقـب فــي الخلـف و رأسـ
 و الخامس في األمام .

 ٤۱ 



و األربطـة والعضـالت  یساعد على تثبت أقبیة القدم و تدعیم ثباتها شكل العظــام  المكونـة لهـا
 في القدم .

 

 تنخفض  القدم و تظهر األقبیة المسطحة عند  ارتخاء األربطة و العضالت الداعمة لألقبیة .
یفیــدالتركیب القبــوي للقــدم بــأن ثقــل الجســم یتــوزع علــى كامــل القــدم ویخفــف االرتجــاج الشــدید 

ــدم فـــي هـــذه  ال ــاء الســیر و الجــري و القفــز إذ إن للق حالــة وظیفــة نابضــیة  كــذلك للجســم أثن
 تساعد األقبیة فـي القدم علـى السیر و الجري علـى سطوح غیر مستویة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٤۲ 



 القحف
القحف عبارة عن جمموعة عظام تشكل فيما بينها اتصاالت متينة بوساطة دروز متنوعة. 

حيميها من املؤثرات يستقر يف القحف جمموعة من األعضاء خمتلفة املنشأ والوظيفة، وهو 
 اخلارجية.

يتوضع يف جتاويف القحف الدماغ وأعضاء حواس: البصر والسمع والشم والذوق، 
اهلضم والتنفس. يتكون القحف من جزأين رئيسني: القحف  جهازي من واألجزاء األوىل

 املخي وعظام الوجه.
 أو القحف العصيب. القحف املخي  -
 للوجه.عظام الوجه وهي تشكل األساس العظمي  -

تتوضع عظام الوجه أسفل القحف املخي، و يكون معظم هذه العظام اجلهاز املاضغ 
الذي يضم الفكني العلوي والسفلي واملفصل الصدغي الفكي، أما العظام األخرى فهي 

 حتدد املعامل اخلارجية للوجه. أ�ا عن تساهم ببناء احلجاج، وجوف األنف والفم، فضالً 
على جيوب هوائية، تتصل هذه اجليوب مع جوف األنف. حتتوي بعض عظام القحف 

 ختفف العظام اهلوائية من ثقل الرأس، مع احلفاظ على متانة اتصاهلا مع العظام األخرى.
يتوضع العظم الالمي يف الناحية األمامية للعنق، ويتصل مع بعض العظام القحفية 

 بوساطة عضالت وأربطة.
 .٢سم ١٥٠٠وتبلغ سعته حوايل  القحف املخي أكرب من اجلزء الوجهي،

يشمل القحف املخي قبة القحف وقاعدة القحف، وتدخل يف تركيبه عظام مفردة 
 وأخرى مزدوجة. 

 العظام املفردة: القذايل، الوتدي، اجلبهي، الغربايل. 
 العظام املزدوجة: الصدغي، واجلداري.

 :يضم اجلزء الوجهي 
 مي،عظاماً مفردة: امليكعة والفك السفلي والال

 ٤۳ 



 وعظاماً مزدوجة هي: الفك العلوي واحلنك والوجين واألنف والدمعي والقرين السفلي. 

 عظام القحف المخي
 العظم الجبهي:

يشغل العظم اجلبهي القسم األمامي من القحف، وجزءًا من قاعدته. وهو جموف يف 
 بعض أجزائه، إذ حيوي اجليب اجلبهي.

لصدفة واجلزءان احلجاجيان واجلزء األنفي، وحيوي يتكون العظم اجلبهي من أربعة أقسام: ا
 أيضاً الثلمة الغربالية.

 : صدفة العظم الجبهي
 وهي تشغل حوايل الثلث األمامي لقبة القحف.

 :انالحجاجي انالجزء
 ومها يشكالن القسم األفقي من العظم اجلبهي، ويفصل بينهما الثلمة الغربالية. -

 :الجزء األنفي
 اليت تتصل مع العظمني األنفيني . يشكل الثلمة األنفية

 العظم الوتدي:
يؤلف العظم الوتدي القسم املركزي من قاعدة القحف، حيث يتوضع إىل اخللف من 

 العظمني الغربايل واجلبهي، وأمام العظم القذايل والعظمني الصدغيني.
 يتكون العظم من جسم وجناحني صغريين وجناحني كبريين وناتئني جناحيني.

 جسم العظم الوتدي:أوًال: 
 وهو جموف إذ حيوي اجليب الوتدي ويشغل اجلزء األوسط من العظم، وله ستة أوجه:

حيث تتوسطه احلفرة النخامية اليت تستقر ,يتجه حنو جوف القحف الوجه العلوي:
 فيها الغدة النخامية، ولذا فإن حجم احلفرة يتناسب مع حجم الغدة النخامية.

 ان:ثانياً: الجناحان الصغير 

 ٤٤ 



يوجد يف قاعدة اجلناح الصغري النفق البصري، يصل هذا النفق جوف احلجاج 
 جبوف القحف ومير فيه العصب البصري والشريان العيين.

 ثالثاً: الجناحان الكبيران:
 وجوه:عدة ينشأ اجلناح الكبري من أسفل الوجه اجلانيب جلسم العظم الوتدي، وله 

 القسم األنسي هلذا الوجه ثالث فتحات:مقعر، يوجد يف وهو  الوجه المخي:منها
الثقبة املدورة: وهي تتوضع يف األنسي واألمام، ومير فيها عصب الفك  - أ

 العلوي.
الثقبة البيضوية: تتوضع يف الوحشي واخللف من الثقبة املدورة، ومير  - ب

 فيها عصب الفك السفلي.
الثقبة الشوكية: توجد إىل اخللف والوحشي من سابقتها، ومير فيها  - ت

 لشريان السحائي األوسط ووريد وعصب مرافقان.ا
تشكل املسافة بني اجلناحني الكبري والصغري الشق احلجاجي العلوي  - ث

 الذي يصل بني جوف احلجاج وجوف القحف، ومير منه املكونات التالية:
األعصاب القحفية: احملرك للعني واملبعد والبكري والفروع االنتهائية للعصب  - ج

بهي واألنفي اهلديب) من ثالثي التوائم والوريد العيين العيين (الدمعي واجل
 .(الفرع العلوي)

 

 ٤٥ 



١.  

 الوجه الجانبي للقحف

  . الناتئ اجلبهي يف الفك العلوي١٢  اخلط املنحين الصدغي السفلي .١
 . حفرة كيس الدمع١٣ اخلط املنحين الصدغي العلوي .٢
 . العظم الوجين١٤           صدفة العظم الصدغي .٣
 . الثقبة حتت احلجاج ١٥            الناتئ الوجين .٤
 . الشوكة األنفية األمامية١٦  الناتئ الصدغي .٥
 . اجلنيحي ١٧           القوس الوجنية .٦
 . العظم اجلبهي١٨ الصماخ السمعي الظاهر .٧
 . العظم اجلداري١٩           الناتئ اخلشائي .٨
 . العظم القذايل٢٠          احلافة فوق احلجاج .٩

 . العظم الصدغي٢١ جاجالثلمة فوق احل .١٠
 . عظم الفك السفلي٢٢ احلافة حتت احلجاج .١١

  عظم الفك العلوي-٢٣                                       
 ٤٦ 



 الناتئ الجناحي:
مزدوج، ينشأ من جسم العظم الوتدي حيث ينشأ اجلناح الكبري، مث يتجه عموديًا حنو 

 األسفل.
 :العظم القذالي 

خلارج ن اــو حمدب مــحف، وهــي من القــؤلف القسم اخللفــمفرد، ي مــقذايل عظــعظم الـال
 ون ـــداخل. يتكــن الــعر مــومق

جزء قاعدي أو جسم العظم، وجزأين جانبيني، وصدفة العظم القذايل، حتيط هذه  من 
األجزاء بالثقبة العظمى اليت تصل جتويف القحف بالنفق الفقاري، ومبستوى الثقبة 

هي الدماغ البصلي ويبدأ النخاع. مير فيها أيضًا الشريانان الفقاريان وأعصاب العظمى ينت
 خناعية.

 :الجزء القاعدي (جسم العظم)
 يتوضع أمام الثقبة العظمى. 

أملس ومقعر، ويشكل مع اجلزء اجملاور من جسم العظم الوتدي ميزابة  الوجه المخي:
در جسر الدماغ يف األعلى والبصلة يف تنحدر حنو الثقبة العظمى تدعى احملدر. جياور احمل

 األسفل والشريان القاعدي . 

 ثانياً الجزء الجانبي:

اجلوف احلقاين  مع اليت تتمفصل يوجد على الوجه السفلي للجزء اجلانيب اللقمة القذالية 
املوافق على الوجه العلوي للفهقة.يوجد فوق منتصف اللقمة النفق حتت اللسان الذي مير 

، حتت اللسان.تشاهد على احلافة الوحشية للجزء اجلانيب الثلمة الوداجية فيه العصب
 واليت ،اجلزء الصخري من العظم الصدغي الثقبة الوداجية حيث تشكل مع ثلمة مماثلةيف

األعصاب: اللساين البلعومي واملبهم والشوكي والشريان السحائي األوسط اخللفي  امتر هب
 من البلعومي الصاعد.

 فة العظم القذالي:ثالثاً صد

 ٤۷ 



جتاور الثقبة العظمى من اخللف، وتشكل القسم األكرب من العظم القذايل. وهي عبارة 
 عن صفيحة عظمية مثلثة الشكل وجهها املخي مقعر والوجه اخلارجي حمدب. 

 العظم الجداري:
العظم اجلداري مزدوج، كائن يف اجلزء العلوي واجلانيب من قبة القحف، وله شكل 

باعية حمدبة من اخلارج ومقعرة من الداخل، وله وجهان: وجه خارج القحف صفيحة ر 
 ووجه خمي، وله أيضاً أربع حواف: علوية وسفلية وأمامية وخلفية.

 حمدب أملس، يدعى املكان األكثر حتدباً فيه احلدبة اجلدارية.  الوجه الخارجي: .١
 

الدماغ فضًال عن  مقعر، تشاهد عليه انطباعات للجزء اجملاور من الوجه المخي: .٢
 أتالم متثل انطباعات لبعض فروع الشريان السحائي األوسط.

 الحواف:
مسننة، تتحد مع نظريهتا يف العظم اجلداري اآلخر  الحافة العلوية أو السهمية:

 .مشكلة الدرز السهمي
 تتصل مع العظم اجلبهي وتشكل الدرز اإلكليلي. الحافة األمامية:

 تساهم مع العظم القذايل بتشكيل الدرز الالمي. ية:الحافة الخلفية أو القذال

 العظم الصدغي:
اعدته عظم مزدوج، يتوضع يف القسم السفلي اجلانيب من القحف، ويدخل يف تكوين ق

العظم الوتدي، ويف اخللف واألنسي العظم القذايل، ويف  األمام يف وجداره اجلانيب، جياوره
غي أعضاء السمع والتوازن، ويشاهد على األعلى العظم اجلداري. حيوي العظم الصد

وجهه اخلارجي املسم السمعي الظاهر.يتكون العظم الصدغي من األجزاء: الصديف 
 واخلشائي والصخري والطبلي.

الصدفة صفيحة عظمية مضغوظة من اجلانبني، متتد مبستوى سهمي، وهلا وجهان خارجي 
  وخمي.

 ٤۸ 



ننمفصل مع الفك  التي فليالوجه السفلي حفرة الفك السالوجه  يحوي     
 السفلي.

 ته�اي إىل األمام، وهو مضغوط جانبياً  اخللفمن ميتد  الناتئ الوجني بالخاصة:
األمامية مسننة، وتتصل مع الناتئ الصدغي يف العظم الوجين، وتكون بذلك القوس 

 الوجنية.

 ثانياً: الجزء الخشائي:
رجي ووجه خمي، وله حواف أو يشغل القسم اخللفي من العظم الصدغي، وله وجه خا

 حميط دائرة.
يوجد داخل اخلشاء فجوات أو خاليا خشائية إحدامها دائمة تدعى غار 
اخلشاء، وهو يتصل خباليا خشائية أخرى، ويتصل بدوره جبوف الطبل. اخلاليا 

 اخلشائية مبطنة بغاللة خماطية

 ثالثاً: الجزء الصخري:
مام، وله واخللف وذروته املقطوعة يف األنسي واأل يشبه اهلرم الثالثي، قاعدته يف الوحشي

 ويوجد ضمنه أعضاء السمع والتوزن .ثالثة وجوه وثالث حواف
 وجوه الجزء الصخري: 

. حيوي الوجه )يوجد داخل القحف (يف احلفرة القحفية الوسطى الوجه األمامي: .١
 األمامي:

دار العلوي لألذن يتكون السقيف من صفيحة عظمية رقيقة تؤلف اجل السقيف الطبلي
 الوسطى اليت تفصلها عن جتويف القحف.

يوجد داخل القحف (يف احلفرة القحفية اخللفية)، وتشاهد عليه  الوجه الخلفي: .٢
 املكونات التشرحيية التالية:

 ٤۹ 



يوجد يف منتصف الوجه اخللفي، ويؤدي إىل الصماخ  المسم السمعي الباطن:
لعصب الدهليزي القوقعي السمعي الباطن، ومير فيه العصب الوجهي وا

 والعصب الوسطاين وكذلك الشريان والوريد التيهيان.
يوجد على الوجه اخلارجي لقاعدة القحف، وهو خشن  الوجه السفلي: .٣

 معقد التكوين، توجد عليه 
الذي مير فيه  ، وهي تؤدي إىل النفق السبايتالثقبة الظاهرة للنفق السباتي:
 الودية املرافقة. الشريان السبايت الباطن والضفرية

 ويتجه حنو األسفل وقليالً إىل األمام.  الناتئ اإلبري:
تقع إىل اخللف من الناتئ اإلبري، ومتثل هذه الثقبة  الثقبة اإلبرية الخشائية: - أ

الذي مير فيه العصب الوجهي والشريان اإلبري  الفتحة الظاهرة للنفق الوجهي
 اخلشائي.

 رابعاً: الجزء الطبلي:
عن صفيحة عظمية ملتوية بشكل ميزابة تتصل مع اجلزء الصديف ومع الناتئ وهو عبارة 

اخلشائي، حتد هذه الصفيحة فوهة املسم السمعي الظاهر من األمام واألسفل واخللف. 
 العظم الغربالي: ت

يضم العظم الغربايل الصفيحة املصفوية (األفقية)، والصفيحة العمودية اليت تنشأ من اخلط 
 الينيبة السابقة متجهة حنو األسفل، والتيهني الغر الناصف للصفيح

 الصفيحة العمودية:
 وترية األنف.وهي نسهم بتشكيل  .١

 ثالثاً: التيه الغربالي:
مزدوج، يتألف من جمموعة من خاليا عظمية هوائية هي اخلاليا الغربالية، تتصل بثقوب 

 فيما بينها ومع جوف األنف، وهي من اجليوب جنبية األنف.

 ٥۰ 



التيهان الغرباليان إىل جانيب الصفيحة العمودية. اخلاليا الغربالية مبطنة بغاللة يتوضع 
 خماطية هي امتداد للغاللة املخاطية يف جوف األنف. 

 متادى الفوهة بالصماخ السمعي الظاهر الذي يبلغ جوف الطبل. 

 
       

              
                             

 ٥۱ 



 داخلقاعدة القحف من ال   
. الثقبة الغربالية ٣.ثقوب أوردة مشربية ١٩,١٧,١١,٢الثقبة العوراء،  .١

.الثقبة الغربالية ٥.ثقوب الصفيحة األفقية يف العظم الغربايل.٤األمامية،
.الثقبة ٨.الشق احلجاجي العلوي،٧. النفق البصري،٦اخللفية،
 فرجة.١٣.الثقبةاملمزقة،١٢كية،الشو .الثقبة١٠البيضوية،.الثقبة٩املدورة،

.املسم ١٥. فرجة العصب الصخري الكبري.١٤ب الصخري الصغري.صبالع
.الثقبة ١٨الدهليزي، الظاهرة للمسال .الفرجة١٦السمعي الباطن،

.إنطباع عقدة ٢٢.الثقبة العظمى،٢١. النفق حتت اللسان،٢٠الوداجية،
 .العصب ثالثي التوائم

 عظام الجزء الوجهي
 القرين األنفي السفلي:

 ا.  وهو عبارة عن صفيحة عظمية رقيقة خشنة متطاولة ومنحنيةعظم مزدوج، 
 يوجد أسفل القرين السفلي تلم طوالين يدعى الصماخ األنفي السفلي.

 عظم األنف:
عظم مزدوج، يقع العظمان األنفيان إىل جانيب اخلط الناصف بني الناتئني اجلبهيني يف 

 .بهيعظمي الفك العلوي حتت الثلمة األنفية يف العظم اجل
 :العظم الدمعي

 وجه وحشي مقعر، يكون على جدار األنف الوحشي الصماخ السفلي
عظم مزدوج، كائن يف القسم األمامي من اجلدار األنسي للحجاج، وهو عبارة عن 

وهو يسهم صفيحة عظمية رقيقة هشة هلا شكل رباعي إذ يضم وجهني وأربع حواف.
  بتشكيل حفرة كيس الدمع .

 عظم الميكعة:

 ٥۲ 



مفرد، وهو عبارة عن صفيحة متوسطة رقيقة هلا شكل معني، تؤلف اجلزء اخللفي  عظم
 من وترية األنف.

تضم امليكعة وجهان مستويان ويف بعض األحيان يكون أحدمها مقعرًا واآلخر حمدباً، 
 وتشاهد عليهما أثالم تسري فيها فروع عصبية.

 عظم الفك العلوي:
وجه حتت جوف احلجاج وفوق جوف الفم ويف عظم مزدوج، يقع يف اجلزء األمامي لل

وحشي جوف األنف، وهكذا فإنه يساهم بتشكيل األجواف الثالثة. وهو عظم جموف، 
إذ حيتوي على اجليب الفكي الذي يتصل جبوف األنف، وتفرشه غاللة خماطية. يتألف 

 العظم من جسم وأربعة نتوءات.
 أوًال: جسم العظم:

 لفك العلوي، وله شكل غري منتظم يضم أربعة وجوه:جموف، حيتوي بداخله على جيب ا
يفصله عن الوجه احلجاجي احلافة حتت احلجاج، يوجد أسفل احلافة  الوجه األمامي:

حتت احلجاج الثقبة حتت احلجاج، حيث خيرج منها أوعية دموية وأعصاب حتت 
 احلجاج. 

 .: ويؤلف القسم األكرب من أرضية احلجاجالوجه الحجاجي
 

يشارك هذا الوجه بتكوين اجلدار الوحشي جلوف  نفي (األنسي):الوجه األ
 الوجه األنفي  وجد علىي.األنف

 وهي تؤدي إىل اجليب الفكي. فرجة الجيب الفكي:     
 ثانياً: نتوءات عظم الفك العلوي:

 وهي أربعة نتوءات:
 العلوية مع اجلزء األنفي من العظم اجلبهي. تهتتصل حاف الناتئ الجبهي:

 الوجين.   يتصل مع العظم: لناتئ الوجنيا   

 ٥۳ 



وهو صفيحة عظمية أفقية، يتمادى الناتئ احلنكي يف األمام والوحشي  :الناتئ الحنكي
بالناتئ السنخي، ويتصل يف األنسي مع الناتئ احلنكي اآلخر، ويتصل يف اخللف مع 

 الصفيحة األفقية يف عظم احلنك. يساهم بتشكيل احلنك العظمي. 
 يتطور هذا النتوء ويتشكل طبقاً لتطور األسنان وظهورها. سنخي:الناتئ ال

وله شكل قوس حمدب حنو اخلارج. حتوي القوس السنخية مثانية أسناخ سنية تنغرس 
 فيها جذور األسنان. 

 جيب الفك العلوي: .١
هو أضخم اجليوب جنبية األنف، شكله يطابق شكل جسم العظم أما حجمه فيختلف 

يف بعض احلاالت أن جيب الفك العلوي ميتد ضمن نتوءات  حسب العمر. يالحظ
جياور  الجدار األنسي:الفك العلوي (الوجين واجلبهي واحلنكي). للجيب مخسة جدران:

 جوف األنف، يوجد يف اجلزء اخللفي العلوي منه فرجة اجليب الفكي.
 :عظم الحنك

احلفرة اجلناحية  عظم مزدوج، يشارك يف تشكيل أجواف األنف والفم واحلجاج وكذلك
عظم من صفيحتني أفقية وعمودية يتحدان معًا بزاوية قائمة. يتحد اليتألف و احلنكية. 

 عظم احلنك مع األقسام اخللفية لعظم الفك العلوي.
 الصفيحة األفقية:

 وهي تساهم بتكوين احلنك العظمي.
  الصفيحة العمودية:

 ساهم يف تشكيل اجلدار الوحشي جلوف األنف.ت
  :الوجنيالعظم 

عظم مزدوج، يشغل القسم اجلانيب من الوجه، يصل بني عظام القحف وعظام اجلزء 
 الوجهي (اجلبهي والصدغي والفك العلوي). 

يتصل مع الناتئ الوجين يف العظم الصدغي، ويشكل بذلك القوس  الناتئ الصدغي:
 .الوجنية 

 
 

 ٥٤ 



 الفك السفلي:

، وهو العظم الوحيد املتحرك يف مفرد، يكون اهليكل العظمي للجزء السفلي للوجه
القحف. يتألف من نصفني متناظرين يلتحمان كليًا يف �اية السنة األوىل من العمر، 

 يتألف كل من النصفني من جسم ورأد الفك السفلي.
 أوًال: جسم الفك السفلي:

يتألف من قاعدة وجزء سنخي حيتوي على مثانية أسناخ سنية يف كل جهة، واجلسم 
اخلارج ومقعر حنو الداخل. يلتقي النصفان األمين واأليسر جلسم العظم يف حمدب حنو 

االرتفاق الذقين مشكلني زاوية هلا ميزات فردية، وحمدثني بذلك القوس القاعدية أو قاعدة 
 الفك السفلي.

 الوجه الخارجي: .١
 يشاهد يف منتصفه الناشزة الذقنية. -
 جانب. يوجد إىل الوحشي من الناشزة حديبة ذقنية يف كل -
يف الوحشي من احلديبة الذقنية توجد ثقبة ذقنية، وهي مبثابة الفتحة اإلنتهائية  -

 لنفق الفك السفلي، حيث خيرج منها أوعية دموية وأعصاب ذقنية. 
 مقعر حنو اخللف. الوجه الداخلي: .٢

يوجد إىل األعلى من الشوكة الذقنية وبالقرب من احلافة السنخية النقرة حتت 
 نطباع للغدة حتت اللسان.اللسان، وهي ا

شأ من ين .إىل األسفل من النقرة حتت اللسان يبدأ اخلط الضرسي الالمي -
 الضرسية الالمية. ةاخلط الضرسي الالمي العضل

 يوجد إىل األسفل من اخلط الضرسي انطباع للغدة حتت الفك. -
 احلافة السفلية جلسم العظم (قاعدة الفك السفلي): مربومة وثخينة. -
سنخي (القوس السنخية): حيتوي اجلزء السنخي للفك السفلي يف  اجلزء ال -

كل نصف مثانية أسناخ. ومع التقدم يف العمر وبعد سقوط األسنان يضمر 
 اجلزء السنخي ويصبح العظم رقيقاً ورفيعاً.

 ٥٥ 



 ثانياً: رأد الفك السفلي:
 وله حافتان أمامية وخلفية، وناتئان منقاري ولقمي، ووجهان خارجي وداخلي.

تمادى احلافة اخللفية بقاعدة الفك السفلي وتشكالن معًا زاوية الفك السفلي اليت ت
درجة،  ١٥٠تتغري حسب العمر وحالة السن، وهي تقيس عند حديثي الوالدة 

وتصغر لدى البالغني يف حال بقاء األسنان، بعد ذلك تعود لتكرب لدى املسنني بعد 
 ئا الرأد: نات سقوط مجيع األسنان.يربز يف أعلى الرأد

يتجه من رأد الفك السفلي حنو األعلى، ترتكز عليه العضلة الناتئ المنقاري:  .١
 الصدغية. 

يتوضع إىل اخللف من الناتئ املنقاري، حيث تفصل بينهما ثلمة  الناتئ اللقمي: .٢
الفك السفلي. يضم الناتئ اللقمي رأسًا وعنقاً، ويتمادى يف اخللف باحلافة اخللفية 

 لي.لرأد الفك السف

ي يف العظم رأس الفك السفلي: حيوي سطحًا مفصليًا للتمفصل مع حفرة الفك السفل
 .تشاهد يف منتصف الوجه الداخلي تقريباً ثقبة الفك السفلي.الصدغي، 

 نفق الفك السفلي:
نفق يف املادة العظمية اإلسفنجية جلسم العظم، ومتر فيه االعصاب واألوعية الدموية الميتد 

 لي.يف الفك السف
يبدأ النفق بثقبة الفك السفلي اليت تتوضع على الوجه الداخلي للرأد، وينتهي النفق 
بالثقبة الذقنية. النفق مقوس يتجه حتدبه حنو األسفل. يتفرع عن نفق الفك السفلي أقنية 

 صغرية تنفتح يف قاع األسناخ، حيث متر فيها أوعية دموية وأعصاب إىل جذور األسنان.
 العظم الالمي:

يتوضع العظم الالمي حتت جسم اللسان وفوق احلنجرة إزاء الفقرة الرقبية الرابعة، وهو 
، وهو ال يتصل مباشرة مع أي من العظام وإمنا يتصل Uعظم مستقل له شكل حرف 

 مع بعض عظام القحف بوساطة جمموعة من العضالت.

 

 ٥٦ 



اجلانبني. يرتبط  يتوضع العظم الالمي أفقيًا فوق احلنجرة، حيث ميكن جسه وحتريكه يف
 العظم الالمي يف األعلى بقاع الفم، ويف األسفل باحلنجرة ويف اخللف بالبلعوم.

 .جسم وقرنني كبريين وقرنني صغريينيتألف العظم الالمي من 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 العظم الالمي            
 العظم الالمي جسم -٣  القرن الصغري -٢القرن الكبري-١

 عظم الفك السفلي
 الخط المائل. ۱٦  الخط الضرسي الالمي. ۹   رأد الفك السفلي .۱ 

 المالحم السنخیة. ۱۷   الناتئ المنقاري. ۱۰  زاویة الفك السفلي .۲
 النقرة تحت اللسان. ۱۸  ثلمة الفك السفلي. ۱۱  األحدوبة الماضغة .٤
 النقرة تحت الفك السفلي. ۱۹   الناتئ اللقمي. ۱۲  األحدوبة الجناحیة .٥
 رسي الالميالخط الض. ۲۰  رأس الفك السفلي. ۱۳   ثقبة الفك السفلي .٦
 الشوكة الذقنیة. ۲۱            رقبة الفك السفلي. ۱٤              لسین الفك السفلي .۷
 حفرة ذات البطنین. ۲۲   النقرة الجناحیة. ۱٥   نفق الفك السفلي .۸

 الثقبة الذقنیة .۲۳

 ٥۷ 



 الحفرة الصدغية: -
توجد احلفرة الصدغية على الوجه اجلانيب للقحف. ميثل حدودها العلوية اخلط 
الصدغي العلوي، ويؤلف اجلدار األنسي للحفرة اجلزء السفلي من العظم اجلداري 
وصدفة العظم الصدغي والوجه الصدغي من اجلناح الكبري يف العظم الوتدي، 

 .وجين والعظم اجلبهيويساهم يف تشكيل اجلدار األمامي للحفرة العظم ال

 الحجاج 
له شكل هرم رباعي غري منتظم، وله أربعة جدران. تتوضع فيه املقلة وعضالهتا وأوعيتها 

 الدموية وأعصاهبا وكذلك الغدة الدمعية ونسيج شحمي. 
 

 جوف الحجاج

 . اجلدار احلجاجي الوحشي١٠   .التلم الدمعي١
. ١١   .حفرة كيس الدمع٢

 وياجلدار احلجاجي العل
. الشق ١٢ .احلاجز األنفي العظمي٣

 احلجاجي العلوي
. ١٣   .جوف األنف٤

 احلافة فوق احلجاج
. النفق ١٤   .الفتحة الكمثرية٥

 البصري
 . الثقبة املدورة١٥ .الثقبة الغربالية األمامية٦
. الشق ١٦  .الثقبة الغربالية اخللفية٧

 احلجاجي السفلي
 احلافة حتت احلجاج. ١٧       .اجلدار احلجاجي األنسي٨
 . القناة األنفية الدمعية١٨        .اجلدار احلجاجي السفلي٩

 ٥۸ 



                          

 القحف لدى المولودين حديثاً 
نظرًا للنشاط يف منو الدماغ والتشكل املبكر ألعضاء احلس، يالحظ أن حجم  .١

عالقة تتبدل لدى القحف العصيب يفوق بثماين مرات اجلزء الوجهي، علمًا أن هذه ال
البالغني بسبب منو اجلهاز املاضغ، حيث نرى القحف العصيب أكرب مبرتني فقط من 

 اجلزء الوجهي.
 احلجاج أكثر اتساعاً لدى املولودين حديثاً. .٢
تتخلف قاعدة القحف عن القبة يف النمو، ألن عظام القاعدة تتصل مع بعضها  .٣

 البعض بوساطة غضاريف وطبقات من نسيج ضام.
 دبات اجلبهية واجلدارية أكثر وضوحاً.احل .٤
يتألف العظم اجلبهي من نصفني، مع غياب القوس احلاجبية وعدم ظهور اجليب  .٥

 اجلبهي.
عظام الفكني غري مكتملة النمو، وهذا ما يظهر اإلخنفاض يف ارتفاع القحف  .٦

 الوجهي.
 يتألف عظم الفك السفلي من نصفني. .٧
لبعض بشقوق واضحة حتتوي على أجزاء العظم الصدغي منفصلة عن بعضها ا .٨

طبقات غضروفية أو من نسيج ضام، ويالحظ أن اخلشاء غري مكتمل النمو (غري 
 نام).

 احلديبات واخلطوط اليت ترتكز عليها العضالت غري واضحة. .٩
 

 يوافيخ القحف:

لعل أهم خواص القحف لدى حديثي الوالدة وجود اليوافيخ، وهي عبارة عن أجزاء 
 ام توجد يف أماكن التقاء الدروز.غشائية من نسيج ض

 ٥۹ 



تتعرض بنية القحف يف املرحلة اجلنينية إىل تغريات. إذ أ�ا يف املراحل األوىل تكون عبارة 
عن غشاء يغطي املخ من األعلى، وبالتدريج حيل العظم مكان النسيج الضام املضغي، 

لة اجلنينية على حيث تظهر نقاط تعظم يف الشهر الثاين وبداية الشهر الثالث من املرح
 شكل جزيرات يف خمتلف العظام.

تتحد بعد ذلك هذه اجلزيرات فيما بينها لتشكل صفائح عظمية، لكن حني الوالدة تبقى 
بني العظام أجزاء غشائية ختتلف مساحتها وامتالؤها حسب الضغط الداخلي للقحف، 

 يخ.وتدعى هذه األجزاء اليوافيخ. يوجد لدى املولودين حديثاً ستة يواف
اليوافيخ املزدوجة: اجلانيب األمامي (الوتدي)، واجلانيب اخللفي أو اخلشائي  -

 (النجمي).
 اليوافيخ املفردة: اليافوخ األمامي، واليافوخ اخللفي. -

يتوضع مكان اتصال العظام اجلبهي واجلداري  اليافوخ الجانبي األمامي (الوتدي): .١
الوتدي يف األسفل. يتعظم هذا  يف األعلى، وصدفة الصدغي واجلناح الكبري للعظم

 اليافوخ يف الشهر الثاين حىت الثالث بعد الوالدة.
يتشكل مكان احتاد العظام اجلداري وصدفة اليافوخ الجانبي الخلفي (الخشائي):  .٢

القذايل واخلشاء من الصدغي. يتعظم هذا اليافوخ بني الشهرين الثاين والثالث بعد 
 الوالدة.

له شكل معني، يتشكل مكان التقاء الدرز السهمي ي): اليافوخ األمامي (الجبه .٣
والدرز اإلكليلي والدرز اجلبهي الناصف، يتعظم هذا الياقوخ يف �اية العام الثاين من 

 العمر.
له شكل مثلث، يتشكل يف مكان التقاء العظمني اليافوخ الخلفي (الالمي):  .٤

يف بداية العام األول من  اجلداريني مع صدفة العظم القذايل. يتعظم اليافوخ اخللفي
 احلياة.

إن البنية الغشائية لليوافيخ تسمح حبركة العظام خاصة أثناء الوالدة، مما يساعد على   
 مرور رأس الوليد عرب فتحة احلوض السفلية.

 ٦۰ 



      
 
 
 
 
 
 

 مفاصل القحف
تتصل عظام القحف بعضها ببعض بدروز أو غضاريف توجد يف الشقوق بني العظام. 

 ن املفصل املتحرك الوحيد يف القحف هو املفصل الصدغي الفكي.غري أ
 المفصل الصدغي الفكي:

يتشكل هذا املفصل بني العظم الصدغي وعظم الفك السفلي، ويشارك يف تكوينه أيضاً 
 قرص مفصلي غضرويف.

 السطوح المفصلية:
له شكل بيضوي ميتد جبهياً.  رأس عظم الفك السفلي (لقمة الفك السفلي): .١

 وجه اخللفي يف رأس العظم حمدب قليًال، وله شكل مثلث تتجه قاعدته حنو األعلى.ال
مرات من رأس الفك  ٣ – ٢أكرب بـ  حفرة الفك السفلي في العظم الصدغي: .٢

 .السفلي، هلا شكل إهليلجي
 .القرص المفصلي .٣
 الحديسة المفصلية . .٤

 
 

 

 
 یوافیخ القحف

 )الجبھي(الیافوخ األمامي .

 )الوتدي(الیافوخ الجانبي األمامي .

 )الخشائي(لجانبي الخلفي الیافوخ ا.

 )الالمي(الیافوخ الخلفي .

 ٦۱ 



 المفصل الصدغي الفكي

 

اجلزء الطبلي من العظم 1.
 الصدغي

الرباط الصدغي القرصي 2.
 األمامي

 القرص املفصلي3.

حفرة الفك السفلي (جوف 4
 حقاين)

 احلديبة املفصلية (اللقمة الصدغية)5 .

 الرباط الصدغي القرصي اخللفي6. 
 الحركات في المفصل الصدغي الفكي:

 وهي متوافقة يف املفصلني األمين واأليسر، وتتم فيها احلركات التالية:
 تتوضع لقمة الفك السفلي يف القسم األمامي حلفرة الفك السفلي. :في حالة الراحة .١
 تتحرك الشاخمة الذقنية حنو األسفل واخللف. خفض الفك السفلي: .٢

عندما ينخفض الفك السفلي قليًال فإن حركة املفصل تتم حول حمور جبهي ويف  -
 القسم السفلي للمفصل، ويبقى القرص املفصلي يف حفرة الفك السفلي.

دما ينخفض الفك السفلي أكثر، وهذه احلركة استمرار للحركة السابقة، فإن عن -
القرص املفصلي مع لقمة الفك السفلي ينزلقان حنو األمام على احلديبة املفصلية، يف 

 مم. ١٢هذه احلالة يتحرك الناتئ اللقمي حنو األمام 
قة، يتوضع عندما ينفتح الفم بدرجة أكرب، وهو أيضًا استمرار للحركة الساب -

 القرص السفلي على احلديبة املفصلية.

 ٦۲ 



 تتم هذه احلركة برتتيب معاكس حلركة خفض الفك السفلي. رفع الفك السفلي: .٣
عندها ينزلق القرص املفصلي مع لقمة الفك  حركة الفك السفلي نحو األمام: .٤

 السفلي على احلديبة املفصلية حنو األمام، وذلك يف املفصلني األمين واأليسر.
أثناء احلركة اجلانبية اليمىن مثَالً◌، تنزلق اللقمة  حركة الجانبية في المفصل:ال .٥

اليسرى على احلديبة املفصلية، أما اللقمة اليمىن فتدور يف مكا�ا حول حمور شاقويل 
 مير عرب عنق الفك السفلي.

 اتصال العمود الفقري بالقحف
 ام:يتم اتصال العمود الفقري مع اجلمجمة بوساطة ثالثة عظ

 العظم القذايل . -
 الفقرة الرقبية األوىل. -
 الفقرة الرقبية الثانية. -

 وتتميز املفاصل اليت تشكلها هذه العظام بأ�ا متينة ومعقدة الرتكيب:
 المفصل الفهقي القذالي: .١

 يتكون من مفصلني لقميني، يتوضعان إىل جانيب الثقبة العظمى يف العظم القذايل.

 
 المفصل الفهقي القذالي

 املفصل الفهقي احملوري الوحشي1. 
 الرباط املتصالب الفهقي2. 
 الرباط اجلناحي3. 
 احلزمة الطولية للرباط املتصالب4. 
 الرباط املستعرض الفهقي5. 

 

الحركة في المفصل الفهقي 
 ٦۳ 



 القذالي:
تتم احلركة يف املفصلني الفهقيني القذاليني يف وقت واحد حول حمورين جبهي 

 وسهمي:
اجلبهي: حركتا االنقباض واالنبساط (حين الرأس ورفعه)، حول احملور  •

درجة، وحركة  ٢٠يف احلالة العادية حتدث حركة االنقباض حبدود 
 درجة. ٣٠االنبساط حبدود 

حول احملور السهمي: تتم حركتا التبعيد والتقريب بالنسبة للمستوي  •
 درجة. ٢٠ – ١٥املتوسط، وحتدث احلركتان حبدود 

 محوري المتوسط (المفصل الفهقي السني):المفصل الفهقي ال .٢
 السطوح المفصلية:

 الوجهان األمامي واخللفي يف سن احملور. -
النقرة املفصلية على الوجه اخللفي لقوس الفهقة األمامية واليت تتمفصل مع  -

 الوجه املفصلي األمامي يف سن احملور.
فصلي الوجه املفصلي يف الرباط املستعرض والذي يتمفصل مع الوجه امل -

 اخللفي يف سن احملور.
 الرباط المستعرض الفهقي:

 ميتد بني الوجهني الداخليني للكتلتني اجلانبيتني يف الفقرة الرقبية األوىل.  -
إذ أن سن احملور يستقر يف حلقة عظمية ليفية، تشكلها القوس الفقرية  -

 األمامية يف األمام، ومن اخللف الرباط املستعرض الفهقي.
حول حمور شاقويل ينطبق على حمور الناتئ السين. ويف هذه احلركة تدور  تتم احلركة فيه

 الفهقة مع القحف حول سن احملور.
 المفصل الفهقي المحوري الوحشي: .٣

 وهو مفصل مركب، يتألف من مفصلني أمين وأيسر ويتشكل كل منهما من:
 الوجه السفلي للكتلة الجانبية للفهقة - أ
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 .روجه مفصلي علوي على جسم المحو  - ب

 الحركة في المفاصل الفهقية المحورية:
تتم احلركة يف املفصلني الفهقيني احملوريني اجلانبيني واملفصل احملوري املتوسط يف وقت 
واحد، فإىل جانب حركة الدوران يف املفصل املتوسط، حيدث انزالق بني السطوح 

بفضل الرباط  املفصلية يف املفاصل اجلانبية، يف أثناء ذلك يبقى سن احملور على وضعه
 القمي والرباطني اجلناحيني والرباط املتصالب الفهقي.
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 العضالت الهیكلیة                    
 معلومات عامة عن العضالت الهیكلیة

 

 : Musculusالعضلة الهیكلیة 
 

تتحـد هـذه األلیـاف هي العنصرالنشیط في الجهاز الحركي و تتألف من ألیـاف عضـلیة مخططـة 
لتشكل حزمًا عضلیة تتحد فیما بینهـا لتشـكل حزمـًا أكبـر بواسـطة نسـیج ضـام ، یشـكل النسـیج 

 الضام بین األلیاف و الحزم العضلیة الجزء الوتري منها .
تتقلص العضالت ردًاعلى نبضات خاصة قادمة من الجهازالعصـبي المركـزي، تتصـل كـل عضـلة 

لعصـبیة ناقلـة التنبیهـات مــن العضـلة إلـى المركـز و تتصـل أیضـًا بأعصاب واردة إلـى المراكـز ا
 بأعصاب صادرة تنقل التنبیهات العصبیة إلى العضلة .

تتصل العضلة أیضـًا بألیـاف عصـبیة ودیـة ممـا یجعـل العضـلة الحیـة فـي تقلـص نسـبي دائـم ، 
 كذلك یدخل إلى العضلة و یخرج منها أوعیة دمویة .

م (بطن) وهوالجزء النشیط منها ووترین أو نهایتین إحداهما في تتألف معظم العضالت من جس
 بدایة العضلة و األخرى في نهایتها .

یتألف وتـر العضـلة مــن ألیـاف هیالینیـة متوازیـة فیمـا بینهـا و تشـكل حزمـًا تنضـم إلـى بعضـها 
 البعض .

 یالحظ أن بعض األوتار العضلیة تكون على شكل صفیحة وتریة و تدعى السفاق .

 نیف العضالتتص
 

عضلة وهي تختلف في شكلها وتركیبها و وظیفتها ٤٠٠یبلغ عدد العضالت في الجسم حوالي 
 و تصنف العضلة وفق الشكل و اتجاه األلیاف العضلیة و التوضع .

 

 تصنیف العضالت وفق الشكل :
 

 _ العضالت الطویلة :١
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مختلفــة ممــا یجعــل  و لهــا شــكل مغزلــي تنشــأ بعــض هـــذه العضــالت بعــدة رؤوس علــى عظــام
 منشأها قویـًا لذا یقال عضلة ثنائیـة الرؤوس و ثالثیة الرؤوس و رباعیة الرؤوس .

تتصل العضالت ذات المنشأ المختلف فـي  بعض الحاالت مع بعضها بواسـطة وتـر متوسـط أو 
 أجزاء وتریة  لذا یقال عـن هذه العضالت متعددة البطون مثل العضلة

 المستقیمة البطنیة .ذات البطنین و العضلة 
 

 _ العضالت العریضة :٢
 

 توجد هـذه العضالت فـي الجذع  و لهذه العضالت وتر على هیئة صفیحة تسمى السفاق.
 

من العضالت منها المربعة والمثلثة والهرمیة والمدورة و المنشاریة أشكال أخرى هناك _ ٣
. 
 

 تصنیف العضالت وفق اتجاه األلیاف العضلیة :
 مستقیمة ذات ألیاف طوالنیة ._ عضالت ١
 _ عضالت مستعرضة ذات ألیاف مستعرضة .٢
 _ عضالت دویریة ذات ألیاف حلقیة .٣
 

 تصنیف العضالت وفقًا لوظیفتها :
 .   Flexoresعضالت مثنیة  -
 . Aductoresعضالت مقربة    -
 . Abductoresعضالت مبعدة    -
 .   Pronatoresعضالت كابة  -
 .   Supinatoresعضالت استلقائیة    -

 

 تصنیف العضالت وفقًا لتوضعها :
 

 عضالت سطحیة و عمیقة و خارجیة و داخلیة و وحشیة و أنسیة ..........إلخ .
 .   Extensoresعضالت باسطة  -
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 العضالت أشكال
 
 بطنین ذات ـ و،   مستقیمة ـ ھـ،  رأسین ذات ـ د،  الریشة ثنائیة ـ ج،  ریشیة ـ ب،  مغزلیة ـ آ

 عضلي رأس  ٥ ـ۳    رأس ـ ٦ ـ ۲          عضلي وتر ـ ٥ ـ ٤ ـ ۱
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 الجهاز المساعد للعضالت
تغلف العضالت الهیكلیة بأغشیة رقیقة مـن نسیج ضام لیفي  تدعى اللفائف منها لفائف 

 سطحیة و لفائف عمیقة .

 : Fasciae Superficilesاللفائف السطحیة 
 ط بجمیع عضالت الناحیة .و هي تتوضع تحت الجلد و تحی

 : Fasciae Profendaeاللفائف العمیقة 
ــذ  ــدعى عندئ ــط و ت و هـــي  تغلــف مجموعــة عضــالت ذات وظیفــة واحــدة أو عضــلة واحــدة فق

و عندما تتمزق اللفافة الخاصة یحدث فـي المكـان فتـق   Fascia Propriaباللفافة الخاصة 
 عضلي .

 یة ترتكز على العظام .تشكل اللفائف في بعض األماكن حواجز عضل
تتكثف اللفائف  في مناطق بعض مفاصـل األطـراف و تحـیط باألوتـار العضـلیة المجـاورة لهـا و 

 تشكل أقنیة لیفیة أو لیفیة عظمیة تنزلق فیها أوتار العضالت .
یســهل مــن انــزالق األوتــار العضــلیة فــي األقنیــة اللیفیــة واللیفیــة العظمیــة وجــود غشــاء مصــلي 

 و یحیط بالوتر مشكًال غمدًا زلیلیًا .یبطن القناة 

 غمد الوتر العضلي :
 وهو یتألف من وریقتین :

 _ وریقة تحیط بالوتر و تلتحم معه وهي الوریقة الحشویة .
 _ وریقة تبطن القناة اللیفیة أو القناة اللیفیة العظمیة و تدعى الوریقة الجداریة .

ویة جوف الغمد الزلیلي وهویحوي كمیة قلیلة یوجد بین وریقتي الغمدالزلیلي الجداریة والحش
 من سائل لزج زلیلي یخفف من  شدة احتكاك وتر العضلة أثناء انزالقه على العظم المجاور .   

 

 : Bursa Synovialisالجراب الزلیلي 
تتوضــع األجربـــة الزلیلیــة علــى العظـــام تحــت العضــالت  و األوتــار العضــلیة بــالقرب مــن مكــان 

ي أكثــر األمــاكن حركــة بالنســبة للــوتر و تتصــل بعــض األجربــة الزلیلیــةتحت الجلــد ارتكازهــا و فــ
هـي تعـرف ید مـع األجـزاء العظمیـة البـارزة و وفي األماكن التي یتعـرض لهاالجلـد لالحتكـاك الشـد

 باألجربة الزلیلیة اللحمویة ( تحت الجلد ) .
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 عضالت الرأس و العنق                       

 

 عضالت الرأس                                     
 لعضالت املاضغة .        تضم عضالت الرأس : العضالت اإلميائية وا

(التعبيرية)العضالت اإليمائية  

 تضم هذه العضالت اجملموعات التالية:
عضالت قبة القحف، عضالت األجفان، العضالت احمليطة بفتحة األنف، املعضالت 

 ت األذن.احمليطة مبشق الفم، عضال

 عضالت قبة القحف

 عضلة الشواة: .١

قحف، وتتألف من األجزاء وهي عبارة عن صفيحة عضلية سفاقية، تغطي قبة ال

 التالية:

 

 العضلة الصدغية -١
البطن اجلبهي للعضلة  -٢

 القذالية اجلبهية
 اخلوذة السفاقية -٣

البطن القذايل للعضلة -٤                  
 القذالية اجلبهية

 اة:عمل عضلة الشو 

 ۷۰ 



يقوم البطن القذايل من العضلة القذالية اجلبهية بشد جلد الرأس حنو اخللف،  .١
 ويشكل عندئذ مرتكزاً لعمل البطن اجلبهي.

ويقوم البطن اجلبهي بشد جلد الرأس حنو األعلى، وتشكل ثنيات مستعرضة يف  .٢
 جلد اجلبهة، وترفع احلاجبني حنو األعلى.

ت املقبضة ملشق األجفان، أل�ا ترفع إن فعل هذه العضلة معاكس لعمل العضال
 جلد هذه األخرية وجلد احلاجبني، ومتنح الوجه تعبري االستغراب.

 ة (الهرمية):لالعضلة الناش .٢
 تنشأ هذه العضلة من الوجه اخلارجي لعظم األنف. 

عندما تتقلص العضلة تشكل عند جذر األنف ثنيات وأثالم. وتشد  عمل العضلة:
و األسفل. إن عملها بذلك يعاكس عمل البطن اجلبهي من جلد اجلبهة املرافق حن

 العضلة القذالية اجلبهية.

 عضالت األجفان

 عضلة العين الدويرية: .١
وهي تشغل السطح اخلارجي لألجفان وحميط مدخل احلجاج، ومتتد جزئياً إىل الناحية 

 الصدغية وتصل حزمها السفلية حىت منطقة الشدق.
 ء:تتألف العضلة من ثالثة أجزا

 الجزء الجفني: - أ
وهو عبارة عن طبق رقيق من احلزم العضلية، تتوضع حتت جلد اجلفنني 

 العلوي والسفلي. 
 الجزء الحجاجي:

  . اخلارج حىت اجلدار الوحشي للحجاج. متتد حزم هذا اجلزء حنو 
 :الجزء الدمعي
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يطبق تعترب عضلة العني الدويرية مصرة ملشق األحفاف، فاجلزء اجلفين  عمل العضلة:
األجفان. وعندما يتقلص اجلزء احلجايب حيدث بعض الثنيات يف جلد منطقة احلجاج، 

 .وهي أكثر ما تكون يف زاوية العني الوحشية
 العضلة مقطبة الحاجب :

تشد جلد اجلبهة حنو األسفل واألنسي حبيث يتشكل فوق جذر  عمل العضلة:
 األنف ثنيتان شاقوليتان.

 العضالت المحيطة بالمنخرين
 العضلة األنفية:

 تتألف هذه العضلة من جزئني:
ينشأ من الفك العلوي إىل األعلى قليًال ووحشي القاطعتني  جزء مستعرض: - أ

 العلويتني.
 مضيقة لفتحة األنف. عمل العضلة:

ينشأ من عظم الفك العلوي أسفل وأنسي اجلزء املستعرض،  جزء جناحي: - ب
 وخيتلط مع جلد جناح األنف.

جناح األنف حنو األسفل والوحشي، وموسعة للمنخر (فتحة جتر  عمل العضلة:
 األنف اخلارجية).

 العضالت المحيطة بمشق الفم
 عضلة الفم الدويرية: .١

وهي تكون األساس العضلي للشفتني العلوية والسفلية، وتتألف من جزئني هامشي 
 وشفوي، حيث خيتلف اجتاه احلزم يف كل منهما.

لق مشق الفم وكذلك تساهم يف عملييت املص تطبق الشفتني، وتغ عمل العضلة:
 واملضغ.
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 العضلة خافضة الصوار الشفوي (زاوية الفم):  .٢
 .ترتكز على جلد الصوار الشفوي

 جتر زاوية الفم حنو األسفل والوحشي. عمل العضلة:
 العضلة خافضة الشفة السفلية:  .٣

 ترتكز على جلد الشفة السفلية وعلى الغاللة املخاطية فيها.
جتر الشفة السفلية حنو األسفل والوحشي. وعند تقلص العضلة املقابلة  عضلة:عمل ال

األخرى فإ�ما تقلبان الشفة السفلية حنو اخلارج، وتساهم بإظهار تعابري السخرية 
 احلزن والتقزز.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العضلة الذقنية:  .٤
 ذقن.نضم مع ألياف العضلة الذقنية املقابلة، وترتكز العضلتان على جلد ال

 جتر جلد الذقن حنو األعلى والوحشي. عمل العضلة:
 

العضلة خافضة  .۱
 الصوار الشفوي

 عضلة الفم الدویریة .۲
 العضلة الضحكیة .۳
العضلة الوجنیة  .٤

 الكبیرة
العضلة الوجنیة  .٥

 الصغیرة
العضلة رافعة الشفة  .٦

 العلویة
العضلة رافعة الشفة  .۷

 العلویة وجناح األنف
العضلة خافضة  .۸

 الشفة السفلیة
ة رافعة العضل .۹

 الصوار
 العضلة المبوقة .۱۰
 العضلة الذقنیة .۱۱
 العضلة الماضغة .۱۲
العضلة الجلدیة  .۱۳

ة نق  ال
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 العضلة المبوقة:  .٥
وهي عضلة رقيقة رباعية الشكل، وتكون األساس العضلي للشدق حيث تتوضع 
حتت غشائه املخاطي. تنشأ العضلة من اخلط املائل يف عظم الفك السفلي، ومن 

لطواحن يف الفك العلوي. الرفاء اجلناحي الفكي، ومن املالحم السنخية املوافقة ل
تتجه حزم العضلة حنو زاوية الفم حيث تتصالب أليافها جزئياً فيما بينها، ومتتد ضمن 

 .السفلية على عضلة الفم الدويريةمساكة الشفتني العلوية و 
تسهم يف جتر زاوية الفم حنو اخللف، وتضغط الشدق على األسنان. عمل العضلة:

 عملييت املص والنفخ.
 

 افعة الشفة العلوية: العضلة ر  .٦
ضمن مساكة تنشأ من احلافة  حتت احلجاج. تتقارب حزم العضلة يف األسفل وتدخل 

 .الشفة العلوية 
 رافعة للشفة العلوية، تساهم بتشكيل التلم األنفي الشفوي.عمل العضلة: 

 

 العضلة الوجنية الصغيرة: .٧
 رافعة للشفة العلوية. عمل العضلة:

 : العضلة الوجنية الكبيرة .٨
 ترتكز على جلد زاوية الفم.

 جتز زاوية الفم حنو األعلى واخلارج، وتعترب العضلة األساسية للضحك. عمل العضلة:
 

 العضلة رافعة الصوار: .٩
 . ترتكز على باطن جلد زاوية الفم

 ترفع زاوية الفم حنو األعلى والوحشي. عمل العضلة:
 

 العضلة الضحكية: .١٠
 الوحشي، وتشكل حفرة على الشدق.جتر زاوية الفم حنو  عمل العضلة:
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 العضلة رافعة الشفة العلوية وجناح األنف 

 عضالت األذن

عضالت األذن ضعيفة لدى االنسان، وهي تقريبًا ليست خاضعة للتقلص اإلرادي، وال 
حترك األذن إال يف حاالت نادرة، وذلك عندما تتقلص العضلة القذالية اجلبهية. توجد 

 أمامية وعلوية وخلفية. ثالث عضالت خاصة باألذن
 بشعب من العصب الوجهي. التعبرييةعضالت ال جميع إعصاب يتم

 
 
 
 
 

 
 

 العضالت الماضغة
 تتشكل هذه العضالت جنينياً من القوس الغلصمية األويل (قوس الفك السفلي).

تنشأ هذه العضالت من عظام القحف وترتكز على عظم الفك السفلي، العظم املتحرك 
القحف. وتقوم العضالت املاضغة بتحريك الفك السفلي حركات معقدة الوحيد يف 

 وخمتلفة بوساطة املفصل الصدغي الفكي، وذلك أثناء املضغ والبلع والنطق.
 تعد العضالت املاضغة يف كل جانب أربع عضالت:

 العضلة الماضغة:  .١

العضلة  .۱
 األذنیة العلویة

العضلة  .۲
 األذنیة األمامیة

العضلة  .۳
 األذنیة الخلفیة
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 ينشأ من الوجه الداخلي يف القوس الوجين، ومن احلديبة املفصلية يف العظم
الصدغي. وينتهي هذا اجلزء بألياف وترية ترتكز على الوجه اخلارجي لرأد 

 الفك السفلي إىل األسفل من ثلمة الفك السفلي. 
 عمل العضلة : رافعة للفك السفلي.

 العضلة الصدغية:
 هلا شكل مروحي متأل احلفرة الصدغية، وتتألف:

وترتكز على  احلفرة الصدغيةة من تنشأ أليافها العضلي الناتئ املنقاري وعلى اخلط املائل
 .للناتئ املنقاري
 
 
 
 
 

 العضلة الصدغية-١
(جزء من) العضلة -٢                                    املاضغة

 . الناتئ املنقاري٣   
 
 

 
 

العميق للعضلة  القسم-١ ةاملاضغ

 القسم السطحي-٢   
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فل واخللف، وتتجه احلزم املتوسطة تتجه احلزم األمامية من العضلة الصدغية حنو األس

 عمودياً حنو األسفل، أما احلزم اخللفية فتتجه من اخللف إىل األمام واألسفل.
 كاحلزم األمامية واملتوسطة رافعة للفك السفلي، أما احلزم اخللفية فتجر  عمل العضلة:

 الفك السفلي حنو اخللف.
 العضلة الجناحية الوحشية:  .٢

رتكز على عنق تو  نسي من رأد الفك السفليتتوضع هذه العضلة يف األ
  الفك السفلي.

عندما تتقلص العضلة يف اجلانبني حترك الفك السفلي وجتر حمفظة  عمل العضلة:
املفصل والقرص يف املفصل الصدغي الفكي حنو األمام، وعند تقلص العضلة يف 

 جانب واحد جتر الفك السفلي إىل اجلهة األخرى.
 نسية:العضلة الجناحية األ .٣

وهي جتاور الوجه األنسي لشعبة وزاوية وجسم الفك السفلي. تنشأ هذه العضلة من 
ز العضلة على زاوية الفك احلفرة اجلناحية يف الناتئ اجلناحي من العظم الوتدي، وترتك

 .السفلي
عندما تتقلص العضلة يف اجلانبني ترفع الفك السفلي، وجتره حنو اجلهة  عمل العضلة:

 حالة تقلص العضلة يف جهة واحدة.املقابلة يف 
 يعصب مجيع العضالت املاضغة شعب من العصب الفكي السفلي .
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ق العن  

 العنق بشكل عام
 حدود العنق:

: احلافة السفلية للفك السفلي وزاويته، مروراً بقمة الناتئ اخلشائي، مث من األعلى -
 اخلط القفوي العلوي، حىت الناشزة القذالية الظاهرة.

: الثلمة الوداجية يف عظم القص، والوجه العلوي للرتقوة حىت األسفلمن  -
 األخرم، مث اخلط الواصل بني األخرم والناتئ الشوكي للفقرة الرقبية السابعة.

 محتويات العنق:
حيتوي يف قسمه األمامي على جمموعة أعضاء وحزم وعائية عصبية، وامتداد العديد من 

لضفريتني العصبيتني الرقبية والعضدية، وعلى اجلذع األعصاب القحفية، وحيتوي على ا
 الودي الرقيب، وحييط جبميع هذه العناصر طبقات عضلية ولفائف.

 

 عضالت العنق األمامية

 تقسم عضالت العنق تشرحيياً إىل عضالت سطحية وعضالت عميقة.
تضم العضلة اجللدية للعنق، والقصية الرتقوية اخلشائية،  العضالت السطحية: -

لعضالت اليت ترتكز على العظم الالمي، وتقسم هذه األخرية بدورها إىل وا
 جمموعتني:
العضالت فوق الالمي: الضرسية الالمية، وذات البطنني، واإلبرية  •

 الالمية، والذقنية الالمية.
العضالت حتت الالمي: القصية الالمية، والقصية الدرقية، والدرقية  •

 الالمية، والكتفية الالمية.
 تقسم يدورها إىل جمموعتني:ت العميقة: العضال -
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وحشية: تضم العضالت اليت تتوضع جانب العمود الفقري، األمخعيات األمامية  .١
 والوسطى واخللفية.

جمموعة العضالت أمام الفقار: تضم العضالت الطويلة الرقبية، والطولية الرأسية،  .٢
 واملستقيمة الرأسية األمامية، واملستقيمة الرأسية الوحشية.

 عضالت العنق السطحية: .٣
 العضلة الجلدية للعنق: .١

تعد من العضالت التعبريية (اإلميائية)، هلا شكل صفيحة عضلية متسعة ورقيقة، 
 تشغل الوجه األمامي اجلانيب للعنق. تتوضع العضلة مباشرة حتت اجللد.

تشد جلد العنق وحتمي بذلك األوردة السطحية من االنضغاط، وجتر  عمل العضلة:
 ة الفم حنو األسفل مما جيعل للعضلة دوراً يف احلركات التعبريية للوجه.زاوي

      
عضالت العنق      

 السطحية                 
 
العضلة اجللدية  – ١

 للعنق
                      

العضلة القصية    -٢  
 الرتقوية اخلشائي

العضلة شبه  -٣
 املنحرفة

 
 

 :ئيةالعضلة القصية الترقوية الخشا .٢
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تتوضع حتت العضلة اجللدية للعنق، وهي تظهر بوضوح عند عطف الرأس حنو اجلهة 
من . تنشأ العضلة لوجه اجلانيب األمامي للعنقاألخرى على شكل حيد ميتد يف ا

 القص والرتقوة
 رتكز على الناتئ اخلشائي.تو 

  عمل العضلة:
 عندما تتقلص العضلة يف جهة واحدة، فإ�ا تعطف  -
 اجلهة املوافقة، وتدير الوجه حنو اجلهة املقابلة. الرأس حنو -
عندما تتقلص العضلتان فإ�ما تعطفان الرأس حنو اخللف إذا مل يكن الرأس  -

منحنيًا حنو األمام، وإذا كان ذلك فإنه حيدث ثين يف املفصل القذايل 
 الفهقي.

عند  تعمل العضلتان أيضًا معًا على تثيت الرأس والعنق بالوضعية الشاقولية، -
 ذلك ترفع العضلتان القفص الصدري حنو األعلى.

 العضالت المرتكزة على العظم الالمي: .٣
 تقسم إىل عضالت تتوضع فوق العظم الالمي وعضالت تتوضع حتت العظم الالمي.

تربز كل من اجملموعتني عملها يف ظروف خاصة، ألن العظم الالمي ال يتصل مباشرة 
رتكز لعضالت تساهم بإجناز وظائف هامة كاملضغ مع أي من عظام اهليكل، ويعترب م

 والبلع والكالم.... اخل.
تعمل العضالت اليت ترتكز على العظم الالمي بتثبيته يف وضعه املعروف. تصل 
العضالت فوق الالمي العظم الالمي بعظم الفك السفلي بقاعدة القحف وباللسان 

 والبلعوم.
مي اليت تنشأ من عظام الكتف والقص يرتكز على العظم الالمي العضالت حتت الال

 ومن غضاريف احلنجرة.
 العضالت فوق الالمي:

 العضلة ذات البطنين  - أ
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 تتألف من بطنني أمامي وخلفي، يتصل أحدمها مع اآلخر بوساطة وتر متوسط.
 يرتكز الوتر املتوسط على جسم العظم الالمي.

 
 عمل العضلة:

جيران العظم الالمي حنو  عندما يتقلص البطنان اخللفيان معًا فإ�ما -
 اخللف واألعلى.

عندما ينطلق تأثري العضلة من العظم الالمي، فإن تقلص البطن األمامي  -
 خيفض الفك السفلي.

 العضلة اإلبرية الالمية: - ب
 تنشأ من الوجه اخللفي للناتئ اإلبري يف العظم الصدغي.

 وترتكز على جسم العظم الالمي. 
لتان معًا فإ�ما جتران العظم حنو اخللف عندما تتقلص العض عمل العضلة:

 واألعلى.
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 العضالت فوق الالمي                                                                             
.البطن اخللفي ٤.العضلة اإلبرية الالمية،  ٣ ،.الناتئ اإلبري ٢الناتئ اخلشائي ، . ١

. البطن ٧.العضلة الضرسية الالمية ،٦، م الالمي.العظ٥للعضلة ذات البطنني، 
 .العضلة الذقنية الالمية ٨األمامي للعضلة ذات البطنني، 

 
 العضلة الضرسية الالمية (حجاب الفم): - ت

 عضلة مسطحة وعريضة، تنشأ من اخلط الضرسي الالمي يف الفك السفلي.
، ويرتكز على ميتد الرفاء الضرسي الالمي من الوجه الداخلي لالرتفاق الذقين

 العظم الالمي.
 ترتكز ألياف اجلزء اخللفي من العضلة على العظم الالمي.

 عمل العضلة:
عند إطباق الفكني فإن تقلص العضلة يؤدي إىل رفع العظم الالمي  -

 ومعه احلنجرة.
 تقوم العضلة عند املضغ والكالم خبفض الفك السفلي. -

 العضلة الذقنية الالمية: - ث
ط الناصف على الوجه العلوي للضرسية الالمية. تنشأ من تتوضع إىل جانيب اخل

 الشوكة الذقنية، وترتكز على جسم العظم الالمي.
 عمل العضلة:

 عندما ينطلق تأثريها من العظم الالمي تكون خافضة للفك السفلي. -
يف حال إطباق الفكني، فهي رافعة للعظم الالمي مع احلنجرة، وهذا ما  -

 أو البلع. حيدث أثناء املضغ والكالم
 العضالت تحت الالمي: 

 تعد أربع عضالت تنتظم يف طبقتني:
 سطحية: الكتفية الالمية والقصية الالمية. -
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 عميقة: القصية الدرقية والدرقية الالمية. -
 

 :eالعضلة الكتفية الالمية  - أ
 تتألف العضلة من بطنني علوي وسفلي، ويصل بينهما وتر متوسط.

 عمل العضلة:
 العضلة من العظم الالمي، فإ�ما تشدان الصفيحة عندما ينطلق تأثري -

أمام الرغامى مما حيول دون انضغاط األوردة العميقة (الوداجي الباطن). 
تظهر أمهية هذه الوظيفة عند الشهيق، حيث ينخفض الضغط داخل 
جوف الصدر ويزداد نشاط عودة الدم من أوردة العنق إىل األوردة 

 الرئيسة يف جوف الصدر.
ينطلق تأثري العضلتني من عظم الكتف، فإ�ما جتران العظم  عندما -

 الالمي حنو اخللف واألسفل.
 العضلة القصية الالمية: - ب

 جتران العظم الالمي حنو األسفل.عمل العضلة: 
 

 العضلة القصية الدرقية: - ت
 

متتد العضلة بدورها أمام الرغامى والغدة الدرقية. ترتكز العضلة على اخلط املائل 
 روف الدرقي للحنجرة.يف الغض

 جتر احلنجرة حنو األسفل.عمل العضلة: 
 العضلة الدرقية الالمية: - ث

 عمل العضلة:
 تقرب العظم الالمي من احلنجرة. -
 عندما ينطلق تأثريها من العظم الالمي فهي ترفع احلنجرة. -
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عندما تعمل مجيع العضالت حتت الالمي فإ�ا جتر العظم الالمي ومعه احلنجرة حنو 
ل. غري أن العضلة القصية منفردة ميكنها أن جتر الغضروف الدرقي واحلنجرة حنو األسف

 األسفل.
 عندما تتقلص العضلة الدرقية الالمية فهي تقرب العظم الالمي من احلنجرة.

عندما تتقلص العضالت حتت الالمي فهي تثبت العظم الالمي وجتعل منه منطلقاً 
لالمية والذقنية الالمية، وختفض العضالت لتأثريالعضالت فوق الالمي، الضرسية ا

 األخرية الفك السفلي.
العضالت 
 تحت الالمي

الوريد   .١        
 الوداجي الباطن

العضلة  . ٢        
 الدرقية الالمية

.الشريان ٣     
 السبايت األصلي

.العضلة ٤     
 القصية الدرقية

 .العظم الالمي٥     
.الغضروف ٦     

 الدرقي
 .العضلة الكتفية الالمية٧     
 .الغضروف احللقي٨     

 .العضلة القصية الالمية٩        
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 عضالت العنق العميقة:
 تقسم إىل جمموعتني وحشية وأنسية (أمام الفقار).

 وتضم العضالت األمخعية األمامية واملتوسطة واخللفية. عضالت المجموعة الوحشية:
 العضلة األخمعية األمامية: .١

 ديبات األمامية يف النتوءات املستعرضة للفقرات الرقبية.تنشأ من احل
 يتجه بطن العضلة حنو األسفل. ترتكز العضلة على الوجه العلوي للضلع األوىل.

 شعب من الضفرية الرقبية.إعصاب العضلة: 
 العضلة األخمعية الوسطى: .٢

 تنشأ من النتوءات املستعرضة يف الفقرات الرقبية.
 ترتكز على الضلع األوىل.فل و متتد العضلة حنو األس

 العضلة األخمعية الخلفية: .٣
 ٦ - ٥ - ٤تنشأ من احلديبات اخللفية للنتوءات املستعرضة يف الفقرات الرقبية 

 (غالباً ما يوجد رأس عميق ينشأ من الفقرة السابعة).
 ترتكز العضلة على احلافة العلوية والوجه اخلارجي للضلع الثانية.

 ية:عمل العضالت األخمع
عندما ينطلق تأثري هذه العضالت من الفقرات الرقبية، فهي ترفع الضلعني األول والثاين 

 مسببة توسيع القفص الصدري، وتسهل عمل العضالت الوربية الظاهرة.
عندما ينطلق تأثري العضالت من القفص الصدري، فإن تقصل العضالت يف اجلهتني 

قلص العضلة يف جهة واحد فهي تعطف الرأس يؤدي إىل ثين الفقرات الرقبية، وعندما تت
 والعنق حنو اجلهة املوافقة.

 عضالت المجموعة األنسية (العضالت أمام الفقار):
تتوضع هذه العضالت على الوجه األمامي للفقرات الصدرية العلوية ومجيع الفقرات 

لطويلة الرقبية وذلك إىل جانيب اخلط الناصف. تضم هذه اجملموعة العضالت التالية: ا
 الرقبية والطويلة الرأسية واملستقيمة الرأسية األمامية واملستقيمة الرأسية الوحشية.
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 حتين الرأس والفقرات الرقبية حنو األمام.: تعمل العضال

 عضالت العنق الخلفية 

 تتوضع يف أربعة مستويات:
 .لرتقوية اخلشائية وشبه املنحرفة يضم القصية ا المستوى األول: -
 يضم العضلة رافعة الكتف والطحالية. ثاني:المستوى ال -
يضم العضلة شوكية النصف الرأسية، والطوىل الرأسية  المستوى الثالث: -

 وتدرسان مع عضالت الظهر.
 ويضم عضالت حتت القذال. المستوى الرابع: -
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 عضالت الصدر
 

فل الخط الممتـد مـن قاعـدة حدود الصدر من األعلى الثلمة الوداجیة و عظم الترقوة و من األس
 الناتئ الرهابوي مرورًا بالقوس الضلعیة ( الغضروفیة ) .

 تقسم عضالت الصدر إلى مجموعتین :
 _ عضالت تربط  الطرف العلوي مـع الجذع .

 _ عضالت الصدر الخاصة .
 العضالت تربط الطرف العلوي مع الجذع :

 _ العضلة الصدریة الكبیرة :١
النصــف األنســي لعظــم الترقــوة و مـــن الوجــه األمــامي للقــص و مــن  تنشــأ هــذه العضــلة مـــن

 غضاریف األضالع مـن الثانیة حتى السابعة و من غمد العضلة المستقیمة البطنیة .
 ترتكز العضلة على عظم العضد أسفل الحدیبة الكبرى ( عرف الحدیبة الكبرى ) .

 عمل العضلة : 
العلوي فهي داخل و عندما ینطلق عملها من الطرف تقرب الذراع إلـى  الجسم و تدوره نحو ال

 هم في عملیة الشهیق .تس
یعصب العضلة فروع مـن العصبین الصدري الـوحشي و الصدري األنسي ( من الضفیرة 

 العضدیة ) .

 _ العضلة الصدریة الصغیرة :٢
 و ترتكز على الناتئ الغرابي في عظم الكتف. ٥_  ٤_  ٣_  ٢تنشأ من األضالع 

 ا : تجر عظم الكتف نحو األمام و األسفل .عمله
 یعصب العضلة فروع من العصبین الصدري الوحشي و الصدري األنسي .

 _ العضلة تحت الترقوة :٣
 تمتد بین الضلع األولى في األسفل و عظم الترقوة في األعلى .

 عملها : تجر عظم الترقوة نحو األسفل .
 لعضدیة .یعصبها العصب تحت الترقوة من الضفیرة ا

 _ العضلة المنشاریة األمامیة :٤
تتوضــع هــذه العضــلةفي القســم الوحشــي مــن القفــص الصــدري حیــث تنشــأمن األضــالع التســع 

 العلویة و ترتكز على الوجه األمامي لعظم الكتف بجوار الحافة األنسیة .
 هم في تثبیت عظم الكتف و رفع الطرف العلوي .عمل العضلة : تس
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 صة :عضالت الصدر الخا

 _ العضالت الوربیة الظاهرة :١
 وهي تشغل األحیاز الوربیة بدءًا من الفقرات و حتى بدایة غضاریف األضالع .

تمتد ألیاف العضلة الوربیة الظاهرة على نحـو مائـل مـن األعلـى إلـى األسـفل ومـن الخلـف إلـى 
 هم هذه العضالت بدرجة أكبر في عملیة الشهیق .تساألمام .

 بیة الباطنة :_ العضالت الور ٢
تشــغل األحیــاز الوربیــة بــدءًا مـــن زوایــا األضــالع و حتــى عظــم القــص ، تتجــه ألیــاف العضــلة 

 الوربیة الباطنة بشكل منحرف من األسفل إلى األعلى و من الخلف إلى األمام  .
 هم هذه العضالت بدرجة أكبر في عملیة الزفیر.تس

 ضلوع :_ العضلة المستعرضة الصدریة و العضالت تحت ال٣
األمام و الثانیة في الخلف .  وهي تتوضع على الوجه الداخلي للقفص الصدري األولى في

 هم عضالت الصدر الخاصة في عملیتي الشهیق و الزفیر .تس
 یعصب هذه العضالت األعصاب الوربیة الموافقة .

 _ عضلة الحجاب الحاجز :٤
صل األخیر عن جوف البطن. عبارة عن صفیحة عضلیة مقببة باتجاه جوف الصدر حیث تف
 یتألف الحجاب من جزء محیطي عضلي و جزء مركزي وتري .

 ینشأ الحجاب من القص و األضالع و الفقرات القطنیة .
یوجد فـي الحجاب فرجـة أبهریـة یمـر منهـا  األبهـر و القنـاة الصـدریة ( اللمفیـة ) و ثقبـة یمـر 

 و العصبان المبهمان .منها األجوف السفلي وفرجة مریئیة یمر منها المري 
یخترق الحجاب عناصر تشریحیةأخرى منهاالجذعان الودیـان والوریـدان القطنیـان الصـاعدان ( 

 األیمن و األیسر ) و فروع من العصب الحجابي .
 عمل الحجاب الحاجز :

عندما تتقلص عضلة الحجاب الحاجز یتسطح التقبـب ویتحـرك الحجـاب نحـو األسـفل ممـا یزیـد 
 الصدري و تتم عملیة الشهیق . من حجم القفص

عند انبساط عضلة الحجاب یتقبب نحو األعلى و یقل حجم جـوف الصـدر وتـتم عملیـة الزفیـر. 
 یعصب الحجاب فروع من العصبین الحجابیین األیمن و األیسر ( من الضفیرة الرقبیة ) .
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 عضالت البطن
 

ن . من األسفل العرفان الحرقفیاسفلیة للصدر أما حدود منطقة البطن : من األعلى الحدود ال
 تقسم عضالت البطن إلى ثالث مجموعات : أمامیة و جانبیة و خلفیة .

 المجموعة األمامیة :
 وتضم العضلتین المستقیمة البطنیة و الهرمیة .

 _ العضلة المستقیمة البطنیة :١
 لعانة .ومن الناتئ الرهابوي و ترتكز على عظم ا ٧،  ٦،  ٥تنشأ من غضاریف األضالع 

عندما ینطلق عملهـا مــن األضـالع أي عنـدما یكـون القفـص الصـدري ثابتـًا ( عنـد االسـتلقاء ) 
فهي مثنیة للعمـود الفقـري و الجـذع  ، و عنـدما یكـون الحـوض و العمـود الفقـري ثـابتین فهـي 

 تشد األضالع نحو األسفل . 

 _ العضلة الهرمیة :٢
 رتكز على الجزء السفلي للخط األبیض .عضلة مثلثة صغیرة تنشأ من عظم العانة و ت

 المجموعة الجانبیة :
 و تضم العضالت المائلة البطنیة الظاهرة ، المائلة البطنیة الباطنة ، والمستعرضة البطنیة .

 _ العضلة المائلة البطنیة الظاهرة :١
 مـن ا تنشأ من األضالع الثمان السفلیة ، وتتجه ألیاف هذه العضـلة مـن الخلـف إلـى األمـام و

ترتكز العضلة على العرف الحرقفي ، أما الحزم األخـرى فهـي تتمـادى بسـفاق وتـري یسـیر أمـام 
العضلة المستقیمة حتى الخط األبیض حیث تلتحم ألیافه مع ألیاف السفاق المماثل فـي الجهـة 

 األخرى .
العلویـة یشكل سفاق العضلة فـي األسـفل الربـاط األربـي الممتـد مـن الشـوكة الحرقفیـة األمامیـة 

وحتى حدیبة العانة ، ویشكل السفاق في األنسي الفتحة الظاهرة للقناة األربیـة التـي یمـر منهـا 
 الحبل المنوي عند الذكور و الرباط المدور الرحمي عند اإلناث . 

 ألعلى إلى األسفل .
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 :البطن عضالت
۱ 
 
 البطنیة المائلة العضلة ـ٤ السرة، ـ۳ البطنیة، المستقیمة العضلة ـ۲ مستعرض، وتري حاجز ـ

 الورید ـ۷ ،)األمامیة الوریقة( البطینة المستقیمة العضلة غمد ـ٦ الھرمیة، العضلة ـ٥ الباطنة،
 ـ۱۱ مقطوع، المنوي الحبل ـ۱۰ الخیاطیة، العضلة ـ۹ اإلربي، للنفق الخلفي الجدار ـ۸ الفخذي،

 اللفافة ـ۱٤ العلویة، األمامیة یةالحرقف الشوكة ـ۱۳ العریضة، اللفافة ـ۱۲ اإلربي، الرباط
 المقوس الخط ـ۱٦ ،)األمامیة الوریقة( البطنیة المستقیمة العضلة غمد ـ۱٥ العرضانیة،

 ـ۲۱ البطنیة، المستقیمة لغمد الخلفي الجدار ـ۲۰ البطنیة، المستعرضة العضلة ـ۱۸ ،)دوغالس(
 المنشاریة العضلة ـ۲۳ لیة،الداخ الوربیة العضالت ـ۲۲ الظاھرة، البطنیة المائلة العضلة

 .األعلى نحو مرفوعة البطنیة المستقیمة العضلة ـ۲٤ األمامیة،
 
 
 
 ) السرة أعلى( البطنیة المستقیمة غمد عبر مستعرض لمقطع مخطط ـ آ

 )السرة أسفل( البطنیة المستقیمة غمد عبر مستعرض لمقطع مخطط ـ ب
 ـ��٤ الباطن��ة، البطنی��ة المائل��ة العض��لة ـ��۳ نی��ة،البط المس��تقیمة العض��لة ـ��۲ العرض��انیة، اللفاف��ة ـ��۱

 البطنیة المستقیمة العضلة ـ٥ الظاھرة، البطنیة المائلة العضلة
 

 _ العضلة المائلة البطنیة الباطنة :٢
 تنشأ العضلة من العرف الحرقفي و القسم الوحشي للرباط األربي و اللفافة الصدریة القطنیة .

ث وتتمــادى بســفاق وتـــري ینقســم عنـــد الحافــة الوحشـــیة ترتكــز علــى األضـــالع الســفلیة الـــثال
 للمستقیمة البطنیة إلى صفیحتین :

 صفیحة أمامیة تمتد أمام العضلة المستقیمة البطنیة .
 صفیحة خلفیة تمتد خلف العضلة المذكورة ، وتختلط ألیاف الصفیحتین في الخط األبیض .

 _ العضلة المستعرضة البطنیة :٣
تســع الســفلیة ومــن اللفافــة الصــدریة القطنیــة ومــن العــرف الحرقفــي ومــن تنشـأ مــن األضــالع ال

 الجزء الوحشي للرباط األربي .
تتجه ألیاف العضلة أفقیًا وتتمادى في األنسـي بسـفاق یمتـد خلـف العضـلة المسـتقیمة البطنیـة 

 ویلتحم السفاق في األنسي مع السفاق المماثل في الجهة األخرى .
ث فـي كـل جانـب بتشـكیل غمـد العضـلة المسـتقیمة البطنیـة و الخـط هم سفق العضالت الثالتس

 األبیض .
لع عضالت المجموعة الخلفیة : وتضم العضلة المربعة القطنیة وهـي تشـغل المسـافة بـین الضـ

 هم هذه العضلة بتشكیل الجدار الخلفي للبطن .األخیرة وعرف عظم الحرقفة وتس

 عمل عضالت البطن :

 ۹۱ 



 أللیاف العضلیة في عضالت جدار البطن یمنحه متانة ومقاومة أكبر.إن االختالف في اتجاه ا
ممــا یســاعد فــي التبــول و التغــوط  فعنــدما تــتقلص عضــالت الــبطن فإنهــا تضــغط جــوف الــبطن

 نها خافضة لألضالع .إهم عضالت البطن أیضًا في الزفیر إذ أثناء الوالدة وتسو 
 هم عضالت البطن في حركات الجذع .فضًال عن ذلك تس

 السفلیة و فرع من الضفیرة القطنیة  ةأو السبع ةیعصب عضالت البطن األعصاب الوربیة الست
 

 القناة األربیة

تتوضع في الجـزء السـفلي مـن جـدارالبطن إلـى األعلـى مـن الربـاط األربـي بحیـث یشـكل جـدارها 
جــدار العلــوي الحافــة الســفلیة للعضــلتین المائلــة الباطنــة و المستعرضــة البطنیــة ، ویشــكل ال

السفلي الرباط األربي و یشكل الجدار األمـامي سـفاق المائلـة الظـاهرة و یشـكل الجـدار الخلفـي 
 اللفافة العرضانیة .

 لهذه القناة حلقتان : ظاهرة و باطنة .
 الحلقة األربیة الظاهرة : تتوضع أعلى حدیبة العانة .

 الحلقة األربیة الباطنة : تتوضع أعلى منتصف الرباط األربي .
 یمر عبر القناة األربیة عند الذكور الحبل المنوي وعند اإلناث الرباط المدور الرحمي .

 یمكن أن تحدث خالل هذه القناة الفتوق األربیة المباشرة و غیر المباشرة .

 عضالت الظهر
یمتد الظهر من الخط القفوي العلوي في العظم القذالي ( في األعلى ) وحتى العرف الحرقفي 

 . في األسفل
 تقسم عضالت الظهر إلى مجموعتین : سطحیة و عمیقة .

 العضالت السطحیة :
 _ العضلة شبه المنحرفة :١

 تنشأ من النواتئ الشوكیة في الفقرات الصدریة والرباط القفوي و الناشزة القذالیة الظاهرة. 
 ترتكز على الجزء الوحشي من الترقوة وعلى شوكة الكتف وعلى األخرم .

 :عمل العضلة 
الحزم العلویة رافعة للكتف و الحزم السفلیة خافضة له وتقلصها بالكامل یؤدي إلى تقریب 

 الكتف من العمود الفقري و عطف العنق نحو الجهة الموافقة .
 یعصب العضلة شعب من العصب اإلضافي و فروع من الضفیرة الرقبیة .
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 _ العریضة الظهریة :٢
ــة و العجزیــة و عظــم  تتوضــع فــي القســم الســفلي مــن الظهــر حیــث تنشــأ مــن الفقــرات القطنی

 الحرقفة .
تتجــه العضــلة نحــو األعلــى و الوحشــي و تتقــارب ألیافهــا و تتمــادى بــوتر متــین مســطح یرتكــز 

 أسفل الحدیبة الصغرى في عظم العضد .
 عمل العضلة :

 تقرب العضد من الجذع و عندما یكون الطرف العلوي ثابتًا فهي تقرب الجذع منه .

 لعضلة المعینیة :_ ا٣
 تتوضع تحت العضلة شبه المنحرفة .

 تنشأ من الفقرتین الرقبیتین السفلیتین و الفقرات الصدریة األربع العلویة .
 ترتكز على الحافة األنسیة للكتف .

 عمل العضلة :
 العضلة تجر الكتف نحو األعلى و األنسي .

 _ العضلة رافعة الكتف :٤
 لمعینیة .تتوضع العضلة أعلى العضلة ا

 تنشأ من النواتئ المستعرضة للفقرات الرقبیة العلویة .ترتكز على زاویة الكتف العلویة .
 عمل العضلة : رافعة الكتف . 

 _ العضلة المنشاریة الخلفیة العلویة :٥
 

ن تتوضع تحت العضلة المعینیة .تنشأ من النواتئ الشوكیة في الفقرتین الرقبیتین السفلیتی
 . ٥_  ٢ترتكز على األضالع من دریتین العلویتین .والفقرتین الص

 عمل العضلة : العضلة رافعة لألضالع .

 _ العضلة المنشاریة الخلفیة السفلیة :٦
 تتوضع تحت العضلة العریضة الظهریة .
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 الظھر عضالت

 اإللیویة العضلیة ـ۳ الظمبوبي، الحرقفي السبیل ـ۲ الخشائیة، الترقویة القصیة العضلیة ـ۱
 لكبیرة،ا

 ـ۷ الحرقفي، العرف ـ٦ الوسطى، اإللیویة العضلة ـ٥ العریضة، اللفافة موترة العضلیة ـ٤
 ـ۱۰ الظھریة، العریضة العضلة ـ۹ الظاھرة، البطنیة المائلة العضلة ـ۸ الظھریة، القطنیة اللفافة

 ـ۱۳ غیرة،الص المدورة العضلة ـ۱۲ الكبیرة، المدورة العضلة ـ۱۱ الكبیرة، المعینیة العضلة
 الفقرة في في الشوكي الناتئ ـ۱٦ الكتف، شوكة ـ۱٥ الدالیة، العضلة ـ۱٤ الشوكة، تحت العضلة
 .الرأس طحالیة العضلة ـ۱۸ المنحرفة، شبھ العضلة ـ۱۷ السابعة، الرقبیة
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 تنشأ من النواتئ الشوكیة في الفقرتین الصدریتین السفلیتین والفقرتین القطنیتین السفلیتین
 السفلیة . ضالع األربععلى األترتكز 

 عمل العضلة : العضلة خافضة لألضالع .
 یعصب العضلتین السابقتین فروع من األعصاب الوربیة .

 العضالت الظهریة العمیقة :
 _ العضلة الناصبة للفقار:٢

 وهي تشكل الكتلة األساسیة في عضالت الظهر ، حیث تمتد على طول الظهر .
ت القطنیـة ومـن العـرف الحرقفـي تمتـد حتـى العظـم القفـوي ولهـا نقـاط تنشأ من العجـز و الفقـرا

 ارتكاز على النواتئ المستعرضة و على النواتئ الشوكیة للفقرات و على األضالع .
 عمل العضلة :

 باسطة للعمود الفقاري وتعطف نحو الجهة الموافقة في حال تقلص العضلة في جهة واحدة.
 لنخاعیة .یعصب العضلة فروع من األعصاب ا
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 عضالت الطرف العلوي
 

 تقسم عضالت الطرف العلوي إلى :
 عضالت حزام الكتف .*

 * عضالت العضد .
 * عضالت الساعد . 

 * عضالت الید .

  عضالت حزام الكتف: أوالً  
 العضلة الدالیة : -١
 ترتكز على الحدبة الدالیة في عظم العضد . تغطي مفصل الكتف 

 هم بجر العضد نحو األمام و الخلف .عضلة : مبعدة للعضد و كذلك تسال عمل
 .یعصب العضلة العصب اإلبطي 

 العضلة فوق الشوكة : -٢
 تنشأ من الحفرة فوق الشوكة و ترتكز على الحدیبة الكبرى في عظم العضد .

 .عمل العضلة : تدیر العضد نحو الخارج و مبعدة له 
 العضلة تحت الشوكة :-٣

 لى الحدیبة الكبرى في عظم العضد الحفرة تحت الشوكة في عظم الكتف و ترتكز ع تنشأمن
 عمل العضلة : تدور العضد نحو الخارج وتقربه نحو الجذع .

 العضلة المدورة الصغیرة : -٤
 عظم الكتف و ترتكز على الحدیبة الكبرى في عظم العضد .تنشأ من 

 تدور العضد نحو الخارج .
 عظم الكتف و ترتكز على عرف الحدیبة الصغرى .بیرة : تنشأ من الك العضلة المدورة -٥

 عمل العضلة : تقرب العضد نحو الجذع وتدوره نحو الداخل .
 العضلة تحت الكتف : -٦

 تنشأ من الحفرة تحت الكتف و ترتكز على الحدیبة الصغرى في عظم العضد .
 تدور العضد نحو الداخل .

  : عضالت العضدثانیاً : 
 م عضالت العضد إلى مجموعتین : تقس

 أمامیة مثنیة و خلفیة باسطة .

 ۹٦ 



 

 : عضالت المجموعة األمامیة* 
 العضلة ثنائیة الرؤوس العضدیة :  -١

 تنشأ العضلة برأسین :
 رأس طویل . -أ

 رأس قصیر. -ب
 یتحد الرأسان ببطن ویرتكز بوتر ثخین على األحدوبة الكعبریة في عظم الكعبرة .

 : مثنیة لمفصل المرفق و تدور العضد قلیالً  نحو الداخل .عمل العضلة 
 یعصب العضلة العصب العضلي الجلدي ( من الضفیرة العضدیة ) .

 العضلة الغرابیة العضدیة :  -٢
 تنشأ من الناتئ الغرابي و ترتكز على الوجه اإلنسي العضد في ثلثه األوسط . 

 تف .عمل العضلة : مقربة للعضد و مثنیة لمفصل الك
 العضلة العضدیة : -٣

 تنشأ من الوجه األمامي للعضد ( من نصفه السفلي ) .
 ترتكز على االحدوبة الزندیة في عظم الزند .

 عمل العضلة : مثنیة لمفصل المرفق .
 یعصب العضلة العصب العضلي الجلدي .

 :  عضالت المجموعة الخلفیة* 
 العضلة ثالثیة الرؤوس العضدیة : -١

 رؤوس : لها ثالثة 
 * الرأس الطویل ینشأ من عظم الكتف .

 * الرأسان االنسي و الوحشي ینشآن من الوجه الخلفي للعضد .
 ترتكز العضلة بوتر مشترك على الزج في عظم الزند .

 عمل العضلة :باسطة لمفصل المرفق ، ویقوم الرأس الطویل للعضلة بتقریب العضد .
 یرة العضدیة ) .یعصب العضلة العصب الكعبري ( من الضف

 : عضالت الساعدثالثاً  : 
 تقسم عضالت الساعد إلى مجموعتین :

 _ أمامیة ( مثنیة وكابة ) .
 _ خلفیة ( باسطة و استلقائیة ) . 

 ۹۷ 



 : عضالت المجموعة األمامیة* 
 

 كز على عظمي الساعد و عظام الید ینشأ معظمها من اللقیمة األنسیة في عظم العضد و ترت
 عضالت في مستویین : سطحي و عمیق .تتوضع هذه ال

 : عضالت المستوى السطحي –أ 
 العضلة الكابة المدورة : – ١

 ترتكز على الثلث األوسط لعظم الكعبرة من الوحشي .
 العضلة مثنیة الرسغ الكعبریة :  – ٢

 ترتكز على قاعدة العظم السنعي الثاني .
 بها العصب الناصف .الراحیة الطویلة : تختلط بالسفاق الراحي  ویعص -٣
 مثنیة األصابع السطحیة : -٤
 . ٥-٢ترتكز على قواعد السالمیات الوسطى في األصابع من 
 لزندیة :ترتكز على العصب الحمصي .مثنیة الرسغ ا -٥

 :  عضالت المستوى العمیق –ب 
 مثنیة اإلبهام الطویلة : -١

 ترتكز على قاعدة السالمیة األخیرة في اإلبهام . 
 لعضلة العصب الناصف .یعصب ا

 مثنیة األصابع العمیقة :  -٢
 . ٥ – ٢ترتكز على قواعد السالمیات األخیرة في األصابع من 

 یعصبها العصبان الناصف و الزندي .
 الكابة المربعة : -٣

 ین القاصیین في عظمي الزند والكعبرة .تمتد بین الجزأ
 یعصب العضلة العصب الناصف . 

 : األمامیةعمل عضالت المجموعة 
 هم أیضا ص في ثني المرفق .تس مثنیة للرسغ و األصابع و كابة للساعد و

 

 ۹۸ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آ ـ عضالت الساعد من الناحیة الظھریة.
ـ وصائل بین ٤ـ العضلة باسطة الخنصر، ۳ـ باسطة الرسغ الزندیة، ۲ـ العضلة المرفقیة، ۱

ـ قید ٦بریة الطویلة والقطیرة، ـ وتر العضلتین باسطتي الرسغ الكع٥األوتار الباسطة، 
ـ العضلتان: باسطة اإلبھام القصیرة ومبعدة ۸ـ العضلة باسطة اإلبھام الطویلة، ۷الباسطات، 

 ـ العضلة باسطة األصابع.۱۰ـ باسطة الرسغ الكعبریة الطویلة، ۹اإلبھام، 
 ب ـ عضالت الساعد من الجھة الكعبریة.

ـ باسطة الرسغ الكعبریة ۳ضلة العضدیة الكعبریة، ـ الع۲ـ العضلة ذات الرأسین العضدیة، ۱
ـ العضلة ٦ـ العضلة باسطة األصابع، ٥ـ العضلة باسطة الرسغ الكعبریة القصیرة، ٤الطویلة، 

ـ العضلة مبعدة اإلبھام الطویلة، ۸ـ العضلة باسطة اإلبھام  القصیرة، ۷باسطة اإلبھام الطویلة، 
 ـ العضلة العضدیة الكعبریة.۹
 
 

 ۹۹ 



 : ت المجموعة الخلفیةعضال* 
تنشأ عضالت هذه المجموعة من الللقیمة الوحشیة في عظم العضد و من الوجه الخلفي في 

 عظمي الزند و الكعبرة .
 ویعصب جمیع هذه العضالت العصب الكعبري .

 تتوضع هذه العضالت في مستویین : سطحي و عمیق .

 :  عضالت المستوى السطحي -أ
 

 بریة : ترتكز على الناتئ االبري الكعبري .العضلة العضدیة الكع -١
 وهي تعطف الساعد على العضد .     

 باسطة الرسغ الكعبریة الطویلة : ترتكز على قاعدة العظم السنعي الثاني . -٢
 باسطة الرسغ الكعبریة القصیرة :ترتكز على قاعدة العظم السنعي الثالث .  -٣
 سالمیات الوسطى و القاصیة .باسطة األصابع : ترتكزأوتارها على ال -٤
 باسطة الرسغ الزندیة : ترتكز على قاعدة العظم السنعي الخامس . -٥

 : عضالت المستوى العمیق -ب
 العضلة االستلقائیة :ترتكز على الوجه الوحشي لعظم الكعبرة . -١
 مبعدة اإلبهام الطویلة : ترتكز على قاعدة السنع األول . -٢
 رة ترتكز على قاعدة السالمیة األولى ( الدانیة ) في اإلبهام .باسطة اإلبهام القصی -٣
 باسطة اإلبهام الطویلة : ترتكز على السالمیة األخیرة لإلبهام . -٤
السبابة مع الوتر الخاص  باسطة السبابة : ترتكز على قاعدة السالمیة األخیرة في -٥

 من باسطة األصابع . للسبابة

 : عمل عضالت المجموعة الخلفیة
 هم أیضاً  في بسط المرفق .استلقائیة ( باطحة للساعد ) و تسباسطة للرسغ و األصابع و 

 رابعاً : عضالت الید : 
 توجد هذه العضالت على الوجه الراحي للید و تقسم إلى ثالث مجموعات :

 : عضالت الرانفة ( عضالت اإلبهام )-١
 * مبعدة اإلبهام القصیرة . یعصبها الناصف .

 اإلبهام القصیرة . یعصب العضلة العصبان الناصف و الزندي . * مثنیة
 * مقابلة اإلبهام : یعصبها الناصف .

 * مقربة اإلبهام : یعصبها الزندي .
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 : عضالت المجموعة المتوسطة -٢
 * العضالت الخراطینیة :

 .عددها أربع عضالت مثنیة للسالمیات الدانیة و باسطة للسالمیتین الوسطى و القاصیة 
 ن العصب الزندي .ین منها العصب الناصف و یعصب األنسیتیعصب الوحشیتی

 * العضالت بین العظام الراحیة : 
 عددها ثالث عضالت مقربة لألصابع الثاني و الرابع و الخامس نحو الوسطى .

 یعصب العضالت ، العصب الزندي .
 * العضالت بین العظام الظهریة : 

 ن الوسطى و یعصبها العصب الزندي .عددها أربع مبعدة لألصابع ع

 : ویعصبها العصب الزندي  عضالت الضرة ( الخنصر ) -٣
 * الراحیة القصیرة .
 * مثنیة الخنصر .
 * مبعدة الخنصر .
 * مقابلة الخنصر .

 

 عضالت الطرف السفلي
 تقسم عضالت الطرف السفلي إلى عضالت الحوض و الفخذ و الساق و القدم .

 عضالت الحوض
 م بدورها إلى عضالت داخلیة و عضالت خارجیة .تقس

 : العضالت الداخلیة

 : العضلة الحرقفیة القطنیة -١
 تتألف العضلة من جزأین :

 * الجزء الحرقفي : ینشأ من الوجه الداخلي لجناح الحرقفة .
 * الجزء القطني ( العضلة القطنیة الكبیرة ) : تنشأ من الفقرات القطنیة .

 یرتكز وترهما المشترك على المدور الصغیر لعظم الفخذ .ین و یتحد الجزأ
 هم في ثني الحوض و الجذع .العضلة : مثنیة لمفصل الورك و تسعمل 

 یعصب العضلة فروع من الضفیرة القطنیة .
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 :  العضلة الكمثریة -٢
سكیة الكبیرة و ترتكز على ز و تخرج من الحوض عبر الثقبة اإلتنشأ من الوجه األمامي للعج

 المدور الكبیر في عظم الفخذ .
 عمل العضلة : تدور الفخذ نحو الخارج و یعصبها فروع من الضفیرة العجزیة .

 :  العضلة المسدة الباطنة -٣
ي ، تخرج من الحوض عبر تنشأ من الوجه الداخلي للغشاء المسد و حول الثقب السداد

 سكیة الصغیرة .الثقبة اإل
 ا من الحوض العضلتان التوأمیتان العلویة و السفلیة .نضم إلى هذه العضلة بعد خروجهت

 ترتكز العضالت الثالث على المدور الكبیر في عظم الفخذ .
 عمل العضلة : تدور الفخذ نحو الخارج ، و یعصبها فروع من الضفیرة العجزیة .

 :  العضالت الخارجیة -ب

من رجي لعظم الحرقفة و من الوجه الخا: عضلة ثخینة تنشأ  العضلة األلویة العظمى -١
 عظم العجز و ترتكز في أعلى عظم الفخذ ( في الخلف و الوحشي ) .

هم العضلة أیضاً    في رك و تدور الفخذ نحو الخارج و تسعمل العضلة : باسطة لمفصل الو 
 بسط الجذع . 

العضلة األلویة الوسطى : تنشأ من الوجه الخارجي لعظم الحرقفة إلى األعلى من منشأ  -٢
 العضلة السابقة ، و ترتكز على المدور الكبیر في عظم الفخذ .

 هم بتدویر الفخذ نحو الداخل و نحو الخارج .عضلة : مبعدة للفخذ و یمكن أن تسعمل ال

 :  العضلة األلویة الصغیرة -٣
 تنشأ من الوجه الخارجي لجناح الحرقفة وترتكز على المدور الكبیر لعظم الفخذ .

 هم بتدویر الفخذ نحو الداخل و نحو الخارج .ن أن تسمبعدة للفخذ ویمك

 : العضلة موترة اللفافة العریضة -٤
تتوضع أمام األلویة الوسطى ، تنشأ من الشوكة الحرقفیة األمامیة العلویة . وتتمادى بجزء 

 ثخین من اللفافة الفخذیة ( اللفافة العریضة ) 
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 ى )عضالت الفخذ الخلفیة : (الجهة الیمن - أ
 لفافة ناحیة الفخذ الخلفیة -٢العضلة األلویة العظمى ،  -١ - ب

 العضلة ذات الرأسین الفخذیة  -٤السبیل الحرقفي الظنبوبي ،  -٣(مقطوعة) ، 
الحفرة  -٦الرأس القصیر من العضلة ذات الرأسین الفخذیة ،  -٥(الرأس الطویل ) ، 

العضلة وتریة  -١٤-١٠لساق ، عضلة ا -٩العضلة األخمصیة الرقیقة ،  -٨المأبضیة ، 
العضلة  -١٥العضلة غشائیة النصف ، -١٣-١٢العضلة الخیاطیة ،  -١١النصف ،
 العضلة المقربة العظمى . -١٦الناحلة ، 

 ۱۰۳ 



 
 

-٢العضلة األلویة الوسطى ،  -١عضالت الناحیة األلویة وعضالت الفخذ العمیقة : -ب
المبعة  -٤كبیر تحت األلویة العظمى ،كیسة مصلیة على المدور ال -٣العضلة التوأمیة ، 

الرأس الطویل  -٧السبیل الحرقفي الظنبوبي ،  -٦العضلة المقربة الصغرى ،  -٥الفخذیة ، 
الحفرة المأبضیة  -٩الرأس القصیر من ذات الرأسین الفخذیة ،  -٨من ذات الرأسین الفخذیة،

 -١٧وتریة النصف ، وتر العضلة  -١٥عضلة الساق ،  -١٢العضلة االخمصیة ،  -١١، 
العضلة وتریة النصف (مقطوعة) ،  -١٩العضلة غشائیة النصف ،  -١٨العضلة الناحلة ، 

الرباط االلویة العظمى  -٢٤العضلة المسدة الباطنة ،  -٢٢العضلة المقربة العظمى ،  -٢٠
 العضلة األلویة الصغرى .    -٢٧العضلة الكمثریة ،  -٢٦، 
 
 

 :  ذیةالعضلة المربعة الفخ -٥
 سكیة وترتكز على العرف بین المدورین في عظم الفخذ .تنشأ من الحدبة اإل

 تدور الفخذ نحو الخارج .

 : العضلة المسدة الظاهرة -٦
 تنشأ من الوجه الخارجي للغشاء المسد و ترتكز على الحفرة المدوریة لعظم الفخذ .

 .تدور عظم الفخذ نحو الخارج 

 عضالت الفخذ
 ات : أمامیة وخلفیة و أنسیة .تضم ثالث مجموع

 المجموعة األمامیة : -أ

 :  العضلة الخیاطیة -١
 تتوضع سطحیاً  و لها شكل شریط طویل وضیق .

 ز على أحدوبة الظنبوب من األنسي.تنشأ العضلة من الشوكة الحرقفیة األمامیة العلویة وترتك
 هم في ثني مفصل الورك تسركبة وتدور الفخذ نحو الخارج و عمل العضلة : مثنیة لمفصل ال

 :  العضلة رباعیة الرؤوس الفخذیة -٢
 وهي تشغل القسم األمامي للفخذ إذ تتألف من أربعة رؤوس :

 المستقیمة الفخذیة و المتسعة الوحشیة و المتسعة المتوسطة و المتوسعة اإلنسیة .
 تنشأ المستقیمة الفخذیة من الشوكة الحرقفیة األمامیة السفلیة .

 ۱۰٤ 



 لرؤوس األخرى من وجوه جسم عظم الفخذ .تنشأ ا
تتحد الرؤوس األربعة في الثلث السفلي للفخذ بوتر مشترك یرتكز على أحدوبة الظنبوب و 

 یتوضع في ثخانة الوتر الرضفة .
 هم المستقیمة الفخذیة بثني مفصل الورك .لعضلة : باسطة لمفصل الركبة و تسعمل ا

 .فخذيال العصب الفخذ األمامیة تعضالیعصب 

 : المجموعة اإلنسیة –ب 
 وتضم العضالت التالیة : 

 ویلة و العظمى و العضلة الناحلة العضلة العانیة و العضالت المقربة الثالث : القصیرة والط
ســك مــن بالثقــب المســد مــن عظمــي العانــة و اإلتنشــأ هــذه العضــالت مــن األجــزاء التــي تحــیط 

 سكیة .لحدیبة العانیة و حتى الحدیبة اإلا
 ترتكز هذه العضالت عدا العضلة الناحلة على الخط الخشن في عظم الفخذ .

 ترتكز العضلة الناحلة على أحدوبة الظنبوب(من األنسي) .
 عمل العضالت :مقربة للفخذ و مثنیة لمفصل الورك .

 یعصب عضالت الفخذ األنسیة العصب السدادي ( من الضفیرة القطنیة ) .

 :  المجموعة الخلفیة –ج 
 :  تنشأ من الحدبة اإلسكیة ضم هذه المجموعة ثالث عضالتت
 العضلة وتریة النصف :  -١

 ترتكز على اللقمة األنسیة في الظنبوب .
 عمل العضلة : باسطة لمفصل الورك و مثنیة لمفصل الركبة و تدور الساق نحو الداخل .

 :  العضلة غشائیة النصف -٢
 الحدبة األنسیة للظنبوب و محفظة مفصل الركبة .تتوضع تحت العضلة السابقة  ترتكز على 

 عمل العضلة : باسطة لمفصل الورك و مثنیة لمفصل الركبة .
 

 :العضلة ذات الرأسین الفخذیة  -3
سكیة و الرأس القصیر ینشأ رأسها الطویل من الحدبة اإل تمتد على الحافة الوحشیة للفخذ ،
 من الخط الخشن في عظم الفخذ .

 عضلة على رأس عظم الشظیة .یرتكز رأس ال
 عمل العضلة : باسطة لمفصل الورك و مثنیة لمفصل الركبة و تدور الساق نحو الخارج .

 ) .یعصب الرأس القصیر الشظوي ( یعصب العضالت الحلفیة العصب الظنبوبي

 ۱۰٥ 



 
 :الفخذ األمامیة آ ـ عضالت ولفائف ناحیة

ـ�� العض��لة المقرب��ة ٤ـ�� العض��لة العانی��ة، ۳، ـ�� الرب��اط االرب��ي۲ـ�� اللفاف��ة الحرقفی��ة المش��طیة، ۱
ـ� ۹ـ لفافة العضلة المتسعة األنس�یة، ۸ـ لفافة العضلة الخیاطیة، ۷ـ العضلة الناحلة، ٦الطویلة، 

ـ�� ۱۳ـ�� الرض��فة، ۱۲ـ�� ق��دم األوز العمیق��ة، ۱۱ـ�� وت��ر المتس��عة األنس��یة، ۱۰المتس��عة األنس��یة، 
ـ الضلة ۱٦ـ اللفافة العریضة، ۱٥لفخذیة، ـ العضلة المستقیمة ا۱٤العضلة المتسعة الوحشیة، 

 ـ الشوكة الحرقفیة األمامیة العلویة.۱۸ـ العضلة موترة اللفافة العریضة، ۱۷الخیاطیة، 
 :ـ عضالت الفخذ األمامیة واألنسیةب 
ـ� العض�لة ٤ـ العضلة العانی�ة (مقطوع�ة)، ۳ـ الرباط اإلربي، ۲ـ العضلة الخیاطیة (مقطوعة)، ۱

ـ�� ۷ـ�� العض��لة المربع��ة الفخذی��ة، ٦ـ�� العض��لة المس��دة الظ��اھرة، ٥(مقطوع��ة)،  المقرب��ة الطویل��ة
ـ العضلة المقربة العظمى، ۹ـ العضلة المقربة الطویلة (مقطوعة)، ۸العضلة المقربة القصیرة، 

ـ�� وت��ر العض��لة ۱۳ـ�� وت��ر العض��لة الناحل��ة، ۱۲ـ�� المتس��عة األنس��یة، ۱۱ـ�� العض��لة الناحل��ة، ۱۰
ـ� العض�لة المس�تقیمة الفخذی�ة (مقطوع�ة)، ۱٦ـ� الرض�فة، ۱٥رض�في، ـ الرب�اط ال۱٤الخیاطیة، 

ـ� العض�لة العانی�ة ۲۰ـ اللفاف�ة العریض�ة، ۱۹ـ المتسعة الوحشیة، ۱۸ـ المتسعة المتوسطة، ۱۷
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ـ� العض�لة ۲۳ـ العضلة موترة اللفافة العریضة، ۲۲ـ العضلة الحرقفیة القطنیة، ۲۱(مقطوعة)، 
 الشوكة الحرقفیة األمامیة العلویة. ـ۲٤المستقیمة الفخذیة (مقطوعة) ، 

 

 عضالت الساق : 
 تقسم عضالت الساق إلى ثالث مجموعات : أمامیة ووحشیة و خلفیة .

 : عضالت المجموعة األمامیة -أ
 تنشأ هذه العضالت من عظمي الظنبوب و الشظیة و من الغشاء بین العظمین .

 : العضلة الظنبوبیة األمامیة -١
نسي و سفیني األ نسیة من عضالت هذه المجموعة وترتكز على العظم اإلوهي تشغل الجهة األ 
 قاعدة المشط األول .

عمل العضلة : العضلة تقوم بثني ظهري للمفصل القعبي الساقي و رافعة للحافة األنسیة للقدم 
 و تقرب القدم .

  .)  الشظوي أحد الفرعین اإلنتهائیین للعصب یعصب العضلة العصب الشظوي العمیق (

: تتوضع في الجهة الوحشیة و ینقسم وترها إلى أربعة فروع  باسطة األصابع الطویلة -٢
 . ٥ – ٢ترتكز على الوجه الظهري لسالمیات األصابع من 

 عمل العضلة : باسطة لألصابع .
 یعصب العضلة العصب الشظوي العمیق . 

 :  باسطة اإلبهام الطویلة -٣
 ترتكز على قاعدة السالمیة األخیرة في اإلبهام .تتوضع بین العضلتین السابقتین و 

 یعصب العضلة العصب الشظوي العمیق .

 :  عضالت المجموعة الوحشیة -ب
 تنشأ هذه العضالت من الوجه الوحشي لعظم الشظیة .

 العضلة الشظویة الطویلة : -
تتوضع في الجهة الوحشیة للساق و تتمادى بوتر طویل ینعطف حول الكعب الوحشي و 

 األنسي وقاعدة عظم المشط األول .یذهب إلى أخمص القدم ویرتكز على العظم اإلسفیني 

 : العضلة الشظویة القصیرة -٢
 تتوضع تحت العضلة السابقة و ینعطف وترها حول الكعب الوحشي .

 ویرتكز على العظم المشطي الخامس .
 العصب الشظوي السطحي . یعصب العضلتان

 ۱۰۷ 



 لشظویة الطویلة ، العضلة الشظویة القصیرة ) :عمل العضلتین ( العضلة ا
 مثنیة للمفصل القعبي الساقي و ( رافعة لحافة القدم الوحشیة (كابة للقدم ) .

 : عضالت المجموعة الخلفیة -ج
 .ویعصبها العصي الظنبوبيتتوضع هذه العضالت في مستویین : سطحي و عمیق 

 عضالت المستوى السطحي : -أ
 لرؤوس الربلیة :العضلة ثالثیة ا -١

 و تتألف من عضلتین هما عضلة الساق و العضلة النعلیة .

 : عضلة الساق* 
تنشأ برأسین من اللقمتین األنسیة و الوحشیة في عظم الفخذ ، یتجه الرأسان نحو األسفل و 

 یلتحمان مع العضلة النعلیة .

 : العضلة النعلیة* 
 لشظیة .تنشأ من أعلى الوجه الخلفي لعظمي الظنبوب و ا

 یرتكز الوتر المشترك لثالثیة الرؤوس الربلیة ( العرقوب) على حدبة عظم العقب .
 عمل العضلة : مثنیة لمفصل الركبة و مثنیة للمفصل القعبي الساقي .

 : العضلة األخمصیة الرقیقة -
تنشأ من اللقمة الوحشیة لعظم الفخذ ومن محفظة مفصل الركبة و یلتحم وترها مع العضلة 

 ثیة الرؤوس الربلیة .ثال 
 عمل العضلة : تشد محفظة مفصل الركبة .

 : عضالت المستوى العمیق -ب
 تنشأ هذه العضالت من الوجه الخلفي لعظمي الساق و الغشاء بین العظمین .

یضــم المســتوى العمیــق ثــالث عضــالت مثنیــة تقابــل ثــالث عضــالت باســطة فــي ناحیــة الســاق 
 األمامیة .

 : العضلة المأبضیة -١
 لخلفي للظنبوب أعلى الخط النعلي.تنشأ من اللقمة الوحشیة لعظم الفخذ و ترتكز على الوجه ا

 عمل العضلة : مثنیة لمفصل الركبة و تشد محفظة مفصل الركبة .

:تتوضــع فــي الجهــة األنســیة و ینعطــف وترهــا حــول الكعــب  مثنیــة األصــابع الطویلــة -٢
 . ٥ -٢لسالمیة القاصیة في األصابع من األنسي من الخلف و ترتكز أوتارها على ا

 عمل العضلة : مثنیة و مقربة للقدم و أوتارها داعمة ألقبیة القدم .
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 :  العضلة الظنبوبیة الخلفیة -٣
نسي و ترتكز على العظم الزورقـي وعلـى تتوضع في المنتصف و ینعطف وترها حول الكعب األ 

 سفینیة الثالثة من الجهة األخمصیة .العظام اإل
 عمل العضلة : رافعة للحافة األنسیة للقدم و مقربة له .

 :  العضلة مثنیة اإلبهام الطویلة -٤
تتوضـــع وحشـــي العضـــلتین الســـابقتین و ینعطـــف وترهـــا حـــول الكعـــب األنســـي و یرتكـــز علـــى 

 السالمیة القاصیة في اإلبهام .
 .عمل العضلة : مثنیة لإلبهام في القدم و رافعة للحافة األنسیة للقدم 

 هم في الثني األخمصي للقدم .العضالت الثالث األخیرة تس
 یعصب العضلة العصب الظنبوبي .

 

 عضالت القدم                       
 تقسم إلى عضالت ظهر القدم و إلى عضالت أخمص القدم .

 : عضالت ظهر القدم -أ
وتنضم أوتارها وهي تشمل العضلتین باسطة اإلبهام القصیرة وباسطة األصابع القصیرة ، 

 العضلیة إلى أوتار باسطة اإلبهام الطویلة و باسطة األصابع الطویلة على الترتیب .

 :  عضالت أخمص القدم -ب
 تقسم هذه العضالت إلى ثالث مجموعات :

 نسیة : عضالت إبهام القدم (األصبع الكبیر) .* أ
 * وسطى و وحشیة : عضالت األصبع الخامس . 

 مصي الوحشي فرعا العصب الظنبوبي. األخعصبان األخمصي األنسي و لعضالت الیعصب هذه ا

 : عضالت المجموعة األنسیة -١
 مبعدة إبهام القدم . -
 مثنیة إبهام القدم القصیرة . -
 مقربة اإلبهام . -

 : عضالت المجموعة المتوسطة -٢
 مثنیة األصابع القصیرة . -
 المربعة األخمصیة . -
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 خمصیة ( عددها ثالث ) .العضالت بین العظام األ -
 العضالت بین العظام الظهریة ( وعددها أربع ) .

 : عضالت المجموعة الوحشیة -٣
 مبعدة األصبع الخامس ( األصبع الصغیر ) . -
 مثنیة األصبع الخامس . -

 تعمل هذه العضالت باإلضافة إلى وظائفها على دعم أقبیة القدم .
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 : )األمام من( الیمنى الساق عضالت ـ آ
 

 الباسطات، قید ـ٥ اإلنسي، الكعب ـ٤ الطویلة، اإلبھام باسطة ـ۳ األمامیة، الظنبوبیة الضلة ـ۲
 اإلبھام باسطة وتر ـ۸ القصیرة، القدم إبھام باسطة وتر ـ۷ األمامیة، الظنبوبیة العضلة وتر ـ٦

 ـ۱۲ القصیرة، ابعاألص باسطة العضلة ـ۱۰ الطویلة، األصابع باسطة أوتار ـ۹ القصیرة،
 ـ۱٥ الظنبوب، احدوبة ـ۱٤ الطویلة، الشظویة العضلة ـ۱۳ الطویلة، األصابع باسطة العضلة
 .الرضفة ـ۱٦ الرضفي، الرباط

 
 : الوحشي من الیمنى الساق عضالت ـ ب
 

 احدوبة ـ٤. الرضفة ـ۳ الفخذیة، الرؤوس رباعیة العضلة ـ۲ الظنبوبي، الحرقفي السبیل ـ۱
 باسطة العضلة ـ۷ األمامیة، الظنبوبیة العضلة ـ٦ ،)مقطوعة( الساق لفافة ـ٥ الظنبوب،
 ـ۱۱ الطویلة، األصابع باسطة العضلة أوتار ـ۱۰ الباسطات، قید ـ۹ـ۸ الطویلة، األصابع
 العضلة وتر ـ۱۳ القصیرة، األصابع باسطة العضلة ـ۱۲ الطویلة، اإلبھام باسطة العضلة

 وتر ـ۱۹ السفلي، الشظویتین قید ـ۱۷ الطویلة، الشطویة العضلة ـ۱٤ القصیرة، الشظویة
 ـ۲۳ القصیرة، الشظویة العضلة ـ۲۲ الشظیة، ـ۲۱ العلوي، الشظوتین  قید ـ۲۰ العرقوب،

 األخمصیة، العضلة ـ۲۸ الساق، عضلة ـ۲٦ النعلیة، العضلة ـ۲٤ الطولیة، الشظویة العضلة
 .الفخذیة ینالرأس ذات العضلة ـ۳۰ النصف، غشائیة العضلة ـ۲۹
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 الجهاز الهضمي
الجهاز الهمضمي هو أنبوب عضـلي غشـائي یبـدأ فـي الفـم و ینتهـي بفتحـة الشـرج وهـو یقـوم 

 بالتهیئة المیكانیكیـة  والكیمیائیة للمواد الغذائیة .
یظـة یتكون جهاز الهضم من الفم و البلعوم و المري و المعدة و األمعاء الدقیقة و األمعاء الغل

 و تضم ملحقات األنبوب الهضمي الغدد الللعابیة و الكبد و المعثكلة .
 

 الفم
يشكل الفم اجلزء العلوي جلهاز اهلضم ، وهو خمصص للمضغ و تذوق االطعمة و 

 للنطق. عند اغالق الفم يبدو على شكل مشق و عند فتحه يبدو على شكل جوف  

 مشق الفم:
تان تلتقيان يف الوحشي وتشكالن زاوية الفم (الصوار) حيده الشفتان العلوية والسفلية الل

Oral Angel سم، وهو أطول عند الذكور. ٨ – ٦. يرتاوح طول مشق الفم من 

 الشفتان الفمويتان
 تلتحم الشفتان يف الوحشي بالصوار (امللتقى الشفوي)

 الشفة العلوية:
، وهي فوية العلويةية وجود احلديبة الشيالحظ يف منتصف الوجه السفلي للشفة العلو 

 أكثر وضوحاً عند األطفال واإلناث.
 الشفة السفلية:

يفصلها عن الذقن التلم الذقين الشفوي، ويالحظ عند املسنني ظهور تلم موازي للتلم 
 األنفي الشفوي يدعى التلم الشفوي اهلامشي، وهو يفصل الشفة السفلية عن الشدق.

 دهليز الفم
والشدقني يف األمام والوحشي، واألسنان واللثة من يتشكل دهليز الفم من الشفتني 

 اخللف واألنسي
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 الشدق:
 يشكل اجلدران اجلانبية الرخوة للفم.

 يتألف جدار الشدق من ثالث طبقات وهي اجللد والطبقة العضلية والغاللة املخاطية. 
 اللثة:

ظهر  تشكل اللثة أحد أجزاء األغشية املخاطية الفموية (إىل جانب احلنك العظمي،
اللسان، وباقي األغشية املخاطية اليت تغطي باقي جوف الفم)، وتغطي اللثة األجزاء 

 العظمية من الفكني وحتيط بأعناق األسنان املوجودة يف كال الفكني العلوي والسفلي. 

يتشكل على امتداد انعكاس الغاللة املخاطية من الشدق والشفتني إىل اللثة تلمان 
وكذلك بني كل من الشفتني العلوية والسفلية واللثة املوافقة ثنية  دهليزيان علوي وسفلي،

 من الغاللة املخاطية تدعى اللجيم.

 جوف الفم الخاص
اجلدار العلوي هلذا اجلوف عبارة عن احلنك الصلب وجزء من احلفاف، وحيده من 

 األسفل اللسان والعضالت اليت تشكل أرضية الفم، ومن األمام األسنان واللثتان.
 الحنك الصلب:

يتألف من احلنك العظمي الذي يضم النتوء بني احلنكيني من عظمي الفك العلوي 
 والصفيحتني األفقيتني من عظم احلنك، ويغطي احلنك العظمي نسيج ضام.

 الحنك الرخو (الحفاف):
يشكل احلنك الرخو اجلزء اخللفي غري العظمي لسقف الفم أوالبلعوم الفموي ويرتبط  

مع اللسان وهو طية متحركة ترتكز على احلافة اخللفية للحنك الصلب  بشكل جانيب
 تتمادى يف اجلانبني مع اجلدارين اجلانبيني للبلعوم
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إن وضع شراع احلنك وشكله يتعلقان حبالته الوظيفية، ففي حالة االرختاء (يف حالة 
باً) جوف الفم التنفس اهلادئ) يكون شراع احلنك متدليًا حنو األسفل فاصًال (كليًا تقري

 عن البلعوم وجوف األنف.
 بنية الحفاف:

 يتألف احلفاف من:
صفيحة من نسيج ضام ليفي (سفاق احلنك): ترتكز على احلافة اخللفية للحنك  -

 العظمي.
 العضالت: اليت ترتكز على السفاق احلنكي. -
 الغاللة املخاطية: اليت تغطي احلفاف من األعلى واألسفل. -

للحفاف إىل جانيب اللهاة زوجًا من األقواس احلنكية، وهي ثنيات تشكل احلافة اخللفية 
 من الغاللة املخاطية حتتوي يف ثخانتها على عضالت:

 الثنية األمامية أو القوس احلنكية اللسانية. -
 الثنية اخللفية أو القوس احلنكية البلعومية. -

لثة تدعى احلفرة اللوزية، يتشكل بني القوسني احلنكية اللسانية واحلنكية البلعومية حفرة مث
اجلزء السفلي من هذه احلفرة أكثر عمقًا ويدعى اجليب اللوزي إذ يتوضع فيه اللوزة 

 احلنكية.
 
 
 
 
 
 
 
 

 جوف الفم
 الرحى الثاني العلوي .۱
 فتحة قناة الغدة النكفیة .۲
 العضلة المبوقة .۳
 غاللة مخاطیة .٤
 لعوم الفمويالجدار الخلفي للب .٥
 الثقبة العوراء .٦
 الحلیمات الكأسیة .۷
 التلم االنتھائي .۸
 الثنیة الحنكیة اللسانیة .۹

 اللوزة الحنكیة .۱۰
 الثنیة الحنكیة البلعومیة .۱۱
 اللھاة .۱۲
 الحفاف .۱۳
 الحنك الصلب .۱٤
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 اللوزة الحنكية:
 جتمع من نسيج ملفي هلا شكل بيضوي، تشكل القسم السفلي من احلفرة اللوزية.

 عضالت الحفاف:

 ة التالية:العضالت اإلرادييدخل يف تركيب احلفاف 

 العضلة موترة شراع الحنك: .١
 عمل العضلة:

لتسمح  عندما تتقلص العضلة توتر احلفاف باجتاه مستعرض، وكذلك توسع ملعة النفري
 للهواء باجلريان بني البلعوم وحفرة األذن الوسطى

 العضلة الرافعة لشراع الحنك: .٢
 عمل العضلة:

 .وتضيق الفوهة البلعومية للنفريتفصل القسم األنقي من البلعوم عن اجلزء الفموي، 
 

 العضلة الحنكية البلعومية: .٣
 هذه العضلة متعددة الوظائف فهي:عمل العضلة: 

 رافعة للبلعوم. -
 تضيق فتحة احللق. -
 جتر احلفاف حنو األسفل. -
 القسم العضلي منها أو العضلة النفريية البلعومية موسعة للنفري. -

 العضلة الحنكية اللسانية:٤
 عمل العضلة:

 .تضيق برزخ احللق افضة للحفاف.خ -

 عضلة اللهاة:-٥
 عضلة مفردة، تنشأ من شوكة األنف اخللفية ومن سفاق احلنك.
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 تتجه العضلة حنو األسفل واخللف وختتلط حزمها مع الغاللة املخاطية للهاة.
 عمل العضلة:

 رافعة للهاة، وتزيد من إحكام فصل جوف األنف والبلعوم األنفي عن أجزاء البلعوم
 األخرى، إذ تلتصق اللهاة باجلدار اخللفي.

 برزخ الحلق:

وهو فتحة تصل جوف الفم بالبلعوم، حيده من األعلى احلافة اخللفية للحفاف واللهاة، 
ويف اجلانبني الثنيات احلنكية (السانية والبلعومية)، ومن األسفل الوجه العلوي جلذر 

 اللسان.
 عضالت احلفاف واللسان.يتحكم بتوسيع وتضييق برزخ احللق بتقلص 

يف حال تضخم اللوزتني (التهاب اللوزتني) يصبح كل من اللوزتني مبنزلة اجلدار اجلانيب 
 لربزخ احللق، وبالتايل تتضيق فتحة برزخ احللق.

 حجاب الفم
يتشكل من جمموعة من األنسجة الرخوة املتوضعة بني العظم قاع الفم (أرضية الفم):
 أساس اجلدار السفلي العضلة الضرسية الالمية.الالمي واللسان، ويؤلف 

 أرضية الفم مغطاة من األمام بغاللة خماطية وكذلك يف اجلانبني بني اللسان واللثتني.
 تشكل الغاللة املخاطية عدة ثنيات:

 اللسان: لجيم - أ
وهو عبارة عن ثنية عمودية من الغاللة املخاطية، متتد من الوجه السفلي للسان 

 .فمإىل قاع جوف ال
 الثنية تحت اللسان:

تتوضع إىل جانيب جليم اللسان على امتداد املرتفع الذي تشكله الغدة اللعابية 
حتت اللسان يف كل جهة، ويف هاتني الثنيتني تنفتح أقنية صغرية للغدة املذكورة. 
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يوجد يف النهاية األنسية للثنية حتت اللسان اللحيمة حتت اللسان، حيث تنفتح 
 دة حتت الفك والقناة الرئيسية للغدة حتت اللسان.فيها قناة الغ

 اللسان
 

اللسان عضو عضلي يتألف من عضالت خمططة، وهو مغطى بغاللة خماطية ذات تركيب 
خاص. من حيث الوظيفة اللسان عضو النطق والذوق ويساهم بعملييت املضغ وإفراز 

 اللعاب.
السكون له شكل بيضوي  يتغري شكل ووضع اللسان حسب حالته الوظيفية، ففي حالة

 ميأل جوف الفم تقريباً وتالمس قمة اللسان الوجه اخللفي لألسنان األمامية.
 يتألف اللسان من قمة وجسم وجذر 

الوجه العلوي يقسم إىل قسمني: أمامي كبري (أمام الثلم)، وخلفي (خلف الثلم)، ميتد 
 .األمامي واخللفي التلم اإلنتهائيبني القسمني 
م اخللفي بشكل عمودي تقريبًا حيث جياور البلعوم وحيوي بارزات صغرية ينحدر القس

 هي عبارة عن أجربة داخل الغاللة املخاطية، وتدعى األجربة اللوزية اللسانية.
 يتألف أساس اللسان من العضالت باإلضافة إىل حاجز لساين وسفاق لساين.

 عضالت اللسان:
تذهب إىل ثالث اجتاهات متعامدة: تتألف عضالت اللسان من حزم ألياف عضلية 

طوالنية ومستعرضة وعمودية. وتقسم عضالن اللسان حسب وضعها إىل جمموعتني 
 داخلية وخارجية.

 
 المجموعة الداخلية: - أ

وهي عضالت خاصة باللسان تتوضع يف مسك اللسان وال تتعدى حدوده، 
 وعضالت هذه اجملموعة تغري من شكل اللسان.
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 المجموعة الخارجية: - ب
شأ من العظام اجملاورة للسان وتدخل يف مسك اللسان، وتقلصها يؤدي إىل تن

 تغيري وضع اللسان.

 وتقسم عضالت اللسان أيضاً حسب وظيفتها إىل:
 الذقنية اللسانية والعمودية. عضالت مطولة ومسطحة للسان: - أ

اإلبرية اللسانية واللسانية الطوالنية العلوية  عضالت مقصرة ورافعة للسان: - ب
 انية الطوالنية السفلية.واللس

ويف حال التقلص من جهة واحدة جتره حنو  عضالت مقصرة وخافضة للسان: - ت
 اجلهة املطابقة: الالمية اللسانية واملستعرضة.

 يعصب عضالت اللسان العصب حتت اللسان.

 الغاللة المخاطية:
الضام بني تلتحم الغاللة املخاطية اللسانية بصورة متينة مع سفاق اللسان ومع النسيج 

العضالت. الطبقة حتت املخاطية غري موجودة يف اللسان ولذلك فالغاللة املخاطية ثابتة 
 غري متحركة وال ميكن مجعها يف طيات. يغطي الغاللة املخاطية بشرة مطبقة ومسطحة.

حتتوي الغاللة املخاطية على غدد وجسيمات ذوقية ومكونات ملفية، يالحظ أن هذه 
مة وظهر اللسان وكذلك يف جذره وحوافه. الغاللة املخاطية على الغاللة خشنة يف ق

 الوجه السفلي للسان ملساء وتشكل جليم اللسان.
يوجد على الوجه العلوي للسان وحوافه أمام التلم اإلنتهائي عدد من زغابات الغاللة 

 املخاطية تدعى احلليمات اللسانية تنتهي يف بعضها أليار عصبية ذوقية.
 أنواع من احلليمات: خيطية، خمروطية، كمئية، كأسية، ورقية.هناك مخسة 

يعتقد أن احليلمات الكمئية واحلليمات الورقية تستقبل الطعام احلامض واحللو واملاحل أما 
 الكأسية فمختصة بالطعم املر.
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 سطح اللسان (مكبر)
 احلليمات اخليطية .١
 احلليمات الكمئية .٢
احلليمات  .٣

 املخروطية
 ةاحلليمات الكأسي .٤

 الغدد اللعابية
 هناك غدد لعابية صغرية وغدد كبرية.

من الغدد اللعابية الصغرية: الغدد الشفوية والرحوية واللسانية واحلنكية، هذه الغدد توجد 
 يف األماكن املوافقة يف الغاللة املخاطية وتنفتح أيضاً يف نفس األماكن.

النكفيتان والغدتان حتت الفك الغدد اللعابية الكبرية وعددها ثالثة أزواج: الغدتان 
والغدتان حتت اللسان، وهذه الغدد تتوضع خارج جوف الفم لكن أقنيتها تنفتح يف 

 الغاللة املخاطية هلذا اجلوف.
 الغدة النكفية: .١

غ، وهي أضخم الغدد اللعابية وتتألف من جزأين: أمامي  ٣٠- ٢٠يرتاوح وز�ا 
 سطحي وخلفي عميق.

 الجزء السطحي: - أ
ء السطحي من الغدة النكفية على رأد الفك السفلي والعضلة يتوضع اجلز 

 املاضغة.
 الجزء العميق: - ب

 يتوضع هذا اجلزء يف احلفرة خلف الفك، حيث متلؤها كاملة.
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 الغدة النكفية-١         

اجلزء -٢         
السطحي من الغدة 

 النكفية
اجلزء العميق -٣           

 من الغدة النكفية
غدة النكفية ال-٤          
 اإلضافية
 الغدة حتت الفك-٥           
 قناة الغدة النكفية-٦          

 
خترج قناة الغدة النكفية من القسم األمامي العلوي للغدة، مث متتد على الوجه الوحشي 
للعضلة املاضغة والعضلة املبوقة. تتجه القناة حنو األنسي مث خترتق العضلة املبوقة وتنفتح 

 ة اللعابية املوجودة يف الغاللة املخاطية للشدق مبستوى الطاحن الثاين العلوي.يف احلليم
 الغدة تحت الفك: .٢

تتوضع الغدة حتت الفك السفلي، يستقر وجهها العلوي الوحشي يف النقرة حتت الفك 
 على الوجه األنسي للفك السفلي.

رسية الالمية، مث خترج قناة الغدة حتت الفك من االستطالة األمامية فوق العضلة الض
متتد حتت الغاللة املخاطية يف قاع جوف الفم إىل األنسي من الغدة حتت اللسان 

 وتنفتح يف اللحيمة حتت اللسان إىل جانب قناة الغدة حتت اللسان.
 الغدة تحت اللسان: .٣
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تتوضع يف قاع جوف الفم بني الفك السفلي يف الوحشي حيث يستقر اجلزء الوحشي 
خيرج من الغدة حتت  على الوجه الداخلي للفك السفلي .ت اللسان،منها يف احلفرة حت

 اللسان جمموعة أقنية مفرغة:
 قناة الغدة تحت اللسان الكبيرة: - أ

خترج القناة من الوجه األنسي للغدة، وتنفتح يف اللحيمة حتت اللسان إىل 
 جانب قناة الغدة حتت الفك.

 أقنية مفرغة صغيرة: - ب
تنفتح يف  ٢٠ – ١٨نبية اخللفية، وعددها وهي خترج من الفصيصات اجلا

 الثنية حتت اللسان.
 
 

 

 

 األسنان
األسنان عبارة عن مكونات صلبة تنغرس يف أسناخ الفكني العلوي والسفلي. تتشكل 
األسنان من الغاللة املخاطية املبطنة جلوف الفم لدى اجلنني يف أسبوعه السادس، 

طية، ويولد النسيج املتوسط اجلنيين املتوضع حتت وتتشكل امليناء من ظهارة الغاللة املخا
الظهارة العاج واللب واإلمسنت (املالط)، وكذلك يعطي األنسجة الرخوة والصلبة احمليطة 

 بالسن.تتلخص وظائف األسنان بتقطيع األطعمة، وهي تساهم أيضاً بالنطق.

 أقنیة مفرغة صغیرة للغدة تحت اللسان - أ
 الغدة تحت اللسان - ب
 الغدة تحت الفك - ت
 قناة الغدة تحت الفك - ث
 ت اللسان الكبیرةقناة الغدة تح - ج
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ان، ويشبه تركيبه يعترب العاج األساس الصلب للسن ويكون الكتلة املركزية لنسيج األسن
تركيب العظام لكنه جمرد من اخلاليا وأكثر صالبة، ويتألف من استطاالت خاليا مولدات 

 العاج اليت حتيط باللب، وحيدد العاج شكل السن.
ويفرش العاج يف التاج امليناء، ويكسوه يف اجلذر املالط (اإلمسنت)، تتصل امليناء باملالط 

ن السليمة غشاء رقيق خاٍل من الكلس يدعى قشر يف عنق السن. يكسو ميناء األسنا
 امليناء.

 يتألف السن من األجزاء التالية:
 تاج السن: .١

 وهو اجلزء الضخم من السن الذي يربز فوق اللثة. 
 

 عنق السن: .٢
 جزء ضيق من السن يلي التاج، حييط بالعنق الغاللة املخاطية للثة.

 

 جذر السن: .٣
ن، يرتاوح ساجلذر بقمة تدعى قمة جذر ال هيوهو يستقر ضمن السنخ الفكي، وينت

 .٣ – ١عدد اجلذور يف األسنان 

يوجد داخل السن جوف السن، ويتألف من جوف التاج ويتمادى باجلذر بقناة جذر 
السن ويؤدي إىل هذه القناة ثقبة يف قمة جذر السن. مير عرب هذه الثقبة إىل السن شريان 

 لذي ميأل اجلوف، وخيرج من الثقبة وريد.وعصب ميتدان بقناة اجلذر إىل لب السن ا
سنة  ٢.٥ – ١أشهر، ويف عمر  ٧ – ٥تظهر األسنان األوىل لدى األطفال يف عمر 

 .Dentis Deciduliيصل عددها العشرين وتدعى الرواضع (األسنان املؤقتة) 
سنوات، ويظهر مكا�ا األسنان  ٧ – ٥يبدأ سقوط هذه األسنان لدى األطفال يف عمر 

 سناً. ٣٣وعددها لدى اإلنسان  Dentis Permanentsمة الدائ
ختتلف األسنان باحلجم والشكل واألبعاد. لألسنان أربعة أشكال وهي القواطع واألنياب 

 والضواحك والطواحن.
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تقوم القواطع بتقطيع األطعمة، واألنياب تقوم بتمزيقها، وتقوم الضواحك جبرشها 
 وسحقها، وتقوم الطواحن بطحنها.

. 

 
 مقطع طويل يف السن

حيوي كل من الفكني أربعة قواطع ونابني وأربعة ضواحك وستة طواحن (أرحاء)، وبذلك 
يف األمام واألنياب والضواحك  سناً، تتوضع القواطع ١٦يكون عدد األسنان يف كل فك 

 يف زاوييت الفم.
 ويوجد يف كل نصف فك: قاطعتان وناب واحد وضاحكتان وثالثة طواحن (أرحاء.

 البلعوم                                       

يتوضع البلعوم يف منطقيت الرأس والعنق، ويعترب جزءًا من اجلهاز اهلضمي وكذلك جزءاً 
ي. يصل البلعوم جوف الفم مع املري، وجوف األنف مع احلنجرة، من اجلهاز التنفس
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وبذلك يتصالب فيه السبيالن اهلضمي والتنفسي. يتصل البلعوم أيضًا مع األذن الوسطى 
 بوساطة النفري.

البلعوم أنبوبة جوفاء، له شكل قمع يرتكز يف األعلى على قاعدة القحف، وميتد حنو 
 ة السادسة، حيث تتضيق ملعته ويتمادى باملري.األسفل حىت مستوى الفقرة الرقبي

للبلعوم جدار علوي (القبو)، وجداران جانبيان، وجدار خلفي. يرتاوح طول البلعوم 
 سم، ويقسم وفقاً لعالقته مع األعضاء اجملاورة إىل ثالثة أقسام: ١٤ – ١٢وسطياً 
 قسم أنفي (البلعوم األنفي). -
 قسم فموي (البلعوم الفموي). -
 ي (البلعوم احلنجري).قسم حنجر  -

 أوًال: القسم األنفي أو البلعوم األنفي:
يشغل القسم العلوي من البلعوم، ويتميز عن األقسام األخرى بأنه يرتكز على العظام يف 
األعلى واجلانبني، حيث يوافق جداره العلوي (قبو البلعوم) جسم العظم الوتدي واجلزء 

ار اخللفي القوس األمامية للفهقة، أما اجلدار القاعدي من العظم القذايل، وجياور اجلد
األمامي فهو غري موجود حيث يتصل مع جوف األنف باملنعرين (الفتحتني األنفيتني 

 اخللفيتني).
 .يشاهد على اجلدار اجلانيب للبلعوم األنفي الفوهة البلعومية للنفري 

اللة املخاطية تراكم يتوضع أمام الفوهة البلعومية للنفري بينها وبني احلفاف ضمن الغ
 اجلريبات اللمفية، تشكل اللوزة النفريية.

يوجد يف مكان امتداد اجلدار العلوي باجلدار اخللفي للبلعوم تراكم اجلريبات اللمفية، 
 .تشكل اللوزة البلعومية

اللوزة البلعومية أكثر منواً عند األطفال، وقد تكون ضخمة وتسمى عندئذ بالناميات شبه 
 م عند البالغني فهي أقل منواً وتزول يف سن العشرين.الغدية، أما

من خالل دراسة جوف الفم والبلعوم نرى أن جمموعة من اللوز تتوضع يف منطقة اتصال 
 جويف األنف والفم مع البلعوم، تتكون هذه اجملموعة على النحو التايل:
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 يتوضع خلف املنعرين اللوزتان النفرييتان واللوزة البلعومية.
 جبوار احللق اللوزتان احلنكيتان واللوزة اللسانية.يتوضع 

تتكون هذه اجملموعة إذن من ست لوز، يطلق عليها احللقة اللمفية الظهارية (حلقة 
 والدير). –بريغوف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ا .١

 .٢، حليد النفري
،  اللوزة البلعومية

الفوهة  .٣
سن  .٦، لرقبية األوىل (الفهقة)الفقرة ا .٥،الثنية النفريية البلعومية .٤،البلعومية للنفري

الغضروف  .١٠، لسان املزمار .٩، اللوزة اللسانية .٨، اللوزة احلنكية .٧،احملور
 .١٤،  اللهاة . ١٣،  احلنك الرخو (احلفاف) .١٢،  املنعر األمين .١١،    احللقي

 اللسان .١٥، القوس احلنكي اللساين
. ١٩،  الرباط الدرقي الالمي.١٨، ميالعظم الال .١٧،  العضلة الذقنية الالمية .١٦

 . لغدة الدرقية.ا٢١،  الطية الصوتية.٢٠، الطية الدهليزية
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 ثانياً: القسم الفموي (البلعوم الفموي):
، يتصل هذا القسم مع جوف الفم بوساطة برزخ د هذا اجلزء خلف جتويف الفم ميت

 احللق.
يًا وجمرى تنفسياً، ففي أثناء عملية يعد البلعوم الفموي من الناحية الوظيفية مسلكًا هضم

البلع ميتد شراع احلنك أفقيًا عازًال بذلك البلعوم األنفي عن البلعوم الفموي، ومن جهة 
 أخرى فجذر اللسان والفلكة يغلقان مدخل احلنجرة.

 ثالثاً: البلعوم الحنجري:
 .يتوضع هذا القسم خلف احلنجرة

مامي يف مجيع األوقات ويفرتق اجلداران عن يالحظ أن اجلدار اخللفي يالمس اجلدار األ
 البلع فقط.يشاهد على اجلدار األمامي للبلعوم احلنجري مدخل احلنجرة.

 بنية البلعوم
 يتألف جدار البلعوم من ثالث طبقات: غاللة خماطية، غاللة عضلية، غاللة برانية.

 ثانياً: الغاللة العضلية في البلعوم:
 ت:تتألف من جمموعتني من العضال

 ذات ألياف حلقية. مصرةجمموعة  -
 ذات ألياف طوالنية. رافعةجمموعة  -

 العضالت المصرة: .١
وهي عضالت مزدوجة، تضم املصرة البلعومية العلوية، والعضلة املصرة البلعومية 

  الوسطى، واملصرة البلعومية السفلية.

 العضالت الرافعة للبلعوم:    

 وهي ذات ألياف طوالنية وتضم:
 ة اإلبرية البلعومية:العضل    

 العضلة الحنكية البلعومية (انظر عضالت الحفاف).
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 عمل عضالت البلعوم:
تساهم عضالت البلعوم يف عملية البلع. عندما تدخل كتلة الغذاء إىل جوف البلعوم ترفع 

ام املصرات البلعومية، فهي العضالت الطوالنية البلعوم كما لو أ�ا جتره حنو هذه الكتلة أم
  نتيجة لذلك تدفع الكتلة الغذائية باجتاه املريالتوايل من األعلى إىل األسفل، ىعل صتتقل

 المري 
یبـدأ المــري مــن نهایــة البلعـوم و ینتهــي فــي المعــدة بمسـتوى الفقــرة الصــدریة الحادیــة عشــرة . 

 یتوضع المري أمام الفقرات و یمتد جزؤه السفلي عبر الحجاب .
  یقسم المري وفق امتداده إلى :

 جزء رقبي : یتوضع خلف الرغامى .  -١
رابعة ـصدریة الــرة الـقـالف  رغامى و بمحاذاة ـلف الـع جـزؤه الـعلوي خـدري : یتـوضـجـزء صـ -٢

الرئویة الیسرى ، و إلى األسفل یجاور المـري القلـب  قصبة ــع الـري مـة یتصالب المــخامسـو ال
 من الخلف . 

  األبهـر الصـدري في األعلــى ، یتـوضع المري ًا ـیـجاور المــري أیـض    
 ع المري  أمام األبهر ( قبل أن ـر ، وفي األسفل یتوضـإلى یمین األبه    
 یخترق الحجاب ) .     

جزء بطني : یمتد من الفرجة المریئیة فـي الحجـاب و حتـى اتصـاله مـع المعـدة فـي الجـزء  -٣
 الفؤادي . 

 ة تضیقات : یوجد في المري على امتداده عد
 عند اتصاله مع البلعوم . -
 عند تصالبه مع القصبة الیسرى . -
 عند تقاطعه مع قوس األبهر . -
 في الفرجة المریئیة للحجاب . -

 بنیة جدار المري : 
 یتكون جدار المري من ثالث طبقات : داخلیة ووسطى و خارجیة .

 الطبقة الداخلیة :  -١
  ة وهي تشكل انثناءات طوالنیة تتمدد أثناء مخاطیـغاللة الـى الـو تسم    
 مرور الكتل الغذائیة .    

 الطبقة الوسطى :  -٢
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 و تسمى الغاللة العضلیة و هي تتكون من طبقتین :  
   ا إلى دفع الكتل الغذائیة ـؤدي تقلصهـة ، یــاف حلقیـلیة ذات ألیـداخ -    

 باتجاه المعدة .      
 طوالنیة . خارجیة ذات ألیاف  -    

 الطبقة الخارجیة :  -٣
المـري فیحـیط بـه  وهي تتألف من غاللة رقیقة في العنق و الصدر أمـا الجـزء البطنـي مـن     

 .  (البیریتوان)الصفاق

 المعدة
 وهي جزء متسع من األنبوبة الهضمیة یصل بین المري و العفج .

 و كبیر في األسفل و الیمین على للمعدة وجهان : أمامي و خلفي وانحناءان : صغیر في األ
بالنسبة للمستوى السهمي الناصف وفـي القسـم  الجهة الیسرىیتوضع الجزء األكبر للمعدة في 

 العلوي من جوف البطن .
 تتألف المعدة من :

 الجزء الفؤادي :  -١
  ب ـاع الـمعدة و یصـة تدعـى قـالـذي یبـرز نـحو األعلـى علـى هـیئة قـب     
 مراق األیسر و ـي الـمعدة فـاع الـع قـمري ، یتوضـفؤادي الـزء الـجـي الـف     
 یجاور الحجاب و الطحال .      

 جسم المعدة : -٢
 في المنطقة الشرسوفیة . ابیتوضع بین الفؤاد و البو     

 الجزء البوابي :  -٣
    نـق مـمتضیـن الـم األیمـالقس لـیشكن األسفل . و ـد مــو یـجاور الكبـوه    

 صل ـذي یـمعدة الـواب الـى بـدعـیق یـزء ضـیمین جـحو الـه نـمعدة یلیـال   
 المعدة بالعفج .     

 بنیة جدار المعدة : 
 یتألف جدار المعدة من ثالث طبقات غاللة مخاطیة و غاللة عضلیة و غاللة مصلیة .

 الغاللة المخاطیة :  -١
 بیر من الغدد التي ـدد كـلـى عـي عحتـو ـل و تـن الـمعدة مـن الـداخـتـبط    

 تفرز العصارة المعدیة ( الببسین و حمض  كلور الماء ) .           
 اللة ـد تـحت الـغـناءات و تـوجـمخاطـي علـى شكـل انثـغشاء الـجمع الـیت    
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 المخاطیة طبقة من نسیجة  تحت مخاطیة ( نسیج خلوي رخو ) .    
 الغاللة العضلیة :  -٢

 تتألف من ثالث طبقات :    
 خارجیة ذات ألیاف طوالنیة . -أ 
 دة ـیاف فـي نـهایة الـمعـاألل  لقیـة تشكـل هـذه ـوسطـى ذات ألیـاف ح -ب 

 حیث یؤدي تقلصها إلى إغالق المعدة . المصرة البوابیة     
 داخلیة ذات ألیاف مائلة . -ت 
 الغاللة المصلیة :  -٣

 غطي المعدة من الخارج .وهي جزء من الصفاق ی    
 

 األمعاء الدقیقة
 تبدأ األمعاء من البواب و تشكل عرى معویة في جوف البطن .

 تنتهي األمعاء الدقیقة في الحفرة الحرقفیة الیمنى عند اتصالها باألمعاء الغلیظة .
م و ذلك بسـبب التـوتر فـي الطبقـة العضـلیة  ٢.٦١یبلغ طول األمعاء في الجسم الحي وسطیًا 

 م .٦.٨ألمعاء و في الجثة وسطیاً  ل
غـدد الجهـاز الهضـمي و فیـه یـتم  اتیتم في األمعاء الدقیقة الهضم تحت تـأثیر مختلـف عصـار 

 امتصاص المواد الغذائیة.
 تقسم األمعاء الدقیقة إلى األجزاء التالیة : 

 العفج و الجزء المساریقي ( الصائم و اللفائفي ) . 

 العفج : 
ن األمعــاء الدقیقـة ، یتوضــع معظمـه علــى الجـدار الخلفــي للـبطن ، یتــراوح وهـو الجــزء األول مـ

 سم .٣٠-٢٥سم و في الجثث ٢١-١٧طوله عند األحیاء من 
یبدأ العفج من البواب في المعدة ثم ینعطف مشكًال عـروة علـى هیئـة نعـل الفـرس مفتوحـة إلـى 

 الیسار و تحیط برأس المعثكلة .
 .  ینتهي العفج عند اتصاله بالصائم

یصب في العفـج قنـاة الصـفراء و قنـاة المعثكلـة الرئیسـیة و للقنـاتین فتحـة واحـدة فـي الحلیمـة 
 . عفجیة الكبرىال

بدایة العفج أكثر اتسـاعًا مـن بقیـة أجزائـه األخـرى و تـدعى البصـلة وهـي الجـزء األكثـر تعرضـًا 
 لإلصابة بالقرحة.
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 الجزء المساریقي ( الصائم و اللفائفي ) : 
 الجزء إلى قسمین : یقسم هذا

 من طول الجزء المساریقي . ٢/٥الصائم ویشكل  -
 من طول الجزء المساریقي .  ٣/٥اللفائفي ویشكل  -

مـن جهـة الجـدار  االجزء المساریقي بقسمیه متحرك علـى خـالف العفـج وهـذا یعـود لكونـه معلقـ
 الخلفي للبطن بمساریق . 

 المساریق : 
  فة تتجـه إلـى األمعـاء مـن جهـة الجـدار الخلفـي للـبطن .وهي عبارة عن وریقة صفاقیة مضـاع

 و یمتد بین وریقتي المساریق أوعیة دمویة و لمفیة خاصة باألمعاء . 
 یتكون جدار المعي الدقیق من الغالالت التالبة : 

   الیا ـارة ذات خـهـا ظـفرشهـة و یـلقیـا حـنایـل ثـة : تشكـخاطیـاللة مـغ -١
 .ا كأسیة ( غدد أحادیة الخالیا ) اسطوانیة و خالی    
  ـن نسیـج ضام یـحتوي ـون مـارة نسیـج هـللي یـتكـت الـظهـیـوجد تـح    
 على أوعیة دمویة و لمفیة و ألیاف عضلیة ملساء .    
 یغطى سطح الغاللة المخاطیة في األمعاء الدقیقة بالزغابات المعویة .           

 الزغابات : 
مـم وعـددها ٠.١مم و ثخانتها حـوالي ١غاللة المخاطیة . یتراوح طولها حتى هي بروزات من ال

 ملیون زغابة .٥-٤یقارب 
تحوي الزغابة في مركزها جیب لمفاوي و أوعیة دمویة ( شـریان وشـبكة شـعریة و تخـرج منهـا 
أوردة ) و تحــوي علــى كمیــة قلیلــة مــن ألیــاف عضــلیة ملســاء یــؤدي تقلصــها إلــى التغیــر فــي 

 طولها . 
تقوم الزغابات المعویة بامتصاص المواد المغذیة بعـد إتمـام هضـمها تحـت تـأثیر مفـرزات الغـدد 
المعویة، حیث أن المواد البروتینیة و الكاربوهیدرات تمتص عن طریق األوردة في طریقهـا إلـى 

یمـتص فیتـامین  الشحوم عن طریق الجیوب اللمفیة و الكبد بواسطة جملة ورید الباب و تمتص 
 منطقة الرتج اللفائفي . في ١٢ب

ــر تامــة ) یزیــد مــن ســطح امتصــاص  إن وجــود الثنیــات الحلقیــة و المستعرضــة ( حلقــات غی
 الغاللة المخاطیة . 

 ى األمعاء ـدقیقة و حتـعاء الـي األمـمخاطیة فـاللة الـغـول الـى طـر علـشنتت -
 ى ــ)  و تسم   (Lieberkuhniة  ـمعویـغدد الـن الـر مـبیـدد كـیظة عـغلـال  
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 غدد ـذه الـرز هـفـة و تـمخاطیـة الـاللـاوز الغـي ال تتجـون و هـدد لیبركـغ  
 عصارة معویة .  
ـة الــــمواد و ــــلمقاوم مفــــاويـهــــاز لـدقیقة جــاء الــــــــخاطیــــة لألمعـمـة الـع فـــــي الـغاللــــوضــــتـیـ -

د الشــباب ـل عـــددها عنــــــة التـــي یصـیــاألحاد ات الضـــارة ، مـــنها الجـــریبات اللمفاویـــةـالمیكـروبــ
مـم  ١-٠.٥وهي تنتشر في الغاللة  المخاطیة و یبلغ قطـر الجـرب  جریب ١٥٠٠ى حوالـي ـإلـ
. 
ویحات ـى لــــــدعـت ن العقیــدات اللمفاویــةـات مـــومــن التشــكیالت اللمفاویــة فــي اللفــائفي كداســ -
غ طــول ـیبلـ .عقیـدة ٢٥-١٠ اللمفاویـة ي تضـم مجموعـة مـن العقیـداتـ) وهـ Payeriر ( ـبای

بیضــوي و عـددهــا یــتراوح بـین   مـم ولهـا شكــل ١-٠.٨سـم و عـرضها  ٣-٢هـذه الـكداسات 
 لویحة.  ٢٠-١٠
 الغاللة العضلیة :  -٢

 وهي تتألف من طبقتین من األلیاف العضلیة الملساء :     
 خارجیة ذات ألیاف طوالنیة . ◄     
 قیة .داخلیة ذات ألیاف حل ◄     

 
ة للمعـي ـالنهایة السفلی  جـاه ـر باتـة تنتشــركة دودیــور حـاف إلـى ظـهــؤدي تقلـص األلیـوی    
ــــمعة الـمعــــيـحیـــ ــــضیق ل ـــاف الحلقیـــة ت ــــعضلیة  ث أن األلی ــــاف ال ــــي حــــین أن تقلــــص األلی ف

أللیـاف وهـذا مـا یحـدث فـي المنطقـة التـي تلـي منطقـة تقلـص ا الـطوالنیة یؤدي إلـى توسـعها ،
 الحلقیة .

 الغاللة المصلیة :  -٣
  حیـط بالمعـي مـن جـمیع جـهاته ـوي تــي جـزء مـن الـصفاق الـحشـه     
ـــت      ـــشك ـــل األم ـــواسطـــة بـعاء الدقیق ــ ١٦ -١٤ق ـة المساری ـــتفاوت ـن ویة وـعـــروة مـع ظـــرًا ل

 : سطحي و عمیق .مستویین  يــوضع فــعرى تتـإن هـذه الـق فـــمساریـارتفـاع ال
 مجاورات األمعاء الدقیقة : 

 یجاور األمعاء الدقیقة من األمام الثرب الكبیر و جدار البطن األمامي .  ●
 جوانب : ةیحیط القولون ( المعي الغلیظ ) بالعرى المعویة من ثالث ●

 من األعلى القولون المستعرض -   
 من الیمین القولون الصاعد -   
 لقولون النازل و القولون السیني .من الیسار ا -   
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سـم و یتنـاقص القطـر بالتـدریج إلـى  ٤.٨-٣.٥لعلـوي فـي القسـم ایتراوح قطر األمعاء الدقیقة 
 سم  ٢.٧-٢أن یصل في الرتج اللفائفي األعوري من 

یالحظ في بعض الحاالت وجـود زائـدة فـي اللفـائفي تـدعى الـرتج اللفـائفي وهـو مـن بقایـا القنـاة 
 لمرحلة الجنینیة .المحیة في ا

ال توجــد حــدود معینـــة بــین الصــائم و اللفـــائفي و لكــن یمكــن تمییزهـــا عــن بعضــها بـــالفوارق 
 التشریحیة التي یعكسها النشاط الوظیفي : 

 .قطر الصائم أكبر  -
 . جدران الصائم أثخن -
 الترویة الدمویة في الصائم أكثف مما هي في اللفائفي .  -

 

 المعي الغلیظ
االنتهائي من األنبوبة الهضمیة إذ یبـدأ مـن الوصـل اللفـائفي األعـوري فـي المنطقـة هو القسم 

 الحرقفیة الیمنى و ینتهي بفوهة الشرج .
 تقسم األمعاء الغلیظة إلى األجزاء التالیة : 

 األعور و الزائدة الدودیة  -
 القولون الصاعد -
 القولون المستعرض -
 القولون النازل  -
 القولون السیني  -

 وهذه األجزاء تحیط كما ذكرنا باألمعاء الدقیقة .
 المستقیم الذي ینتهي بفوهة الشرج . -

 یتشكل في األمعاء الغلیظة انثناءان :
 األول بین القولون الصاعد و القولون المستعرض ( االنثناء الكبدي )  -١
  الثاني بین القولون المستعرض و القولون النازل (االنثناء الطحالي )  -٢

 السمات الممیزة لألمعاء الغلیظة : 
 قطر األمعاء الغلیظة أكبر من قطر األمعاء الدقیقة .  ◄
 لونها رمادي بینما لون األمعاء الدقیقة مائل إلى الوردي .  ◄
    ى سطح األمعاء الغلیظة ـون علـة و تكـعضلیـة الـطوالنیـحزم الـف الــتتكث ◄

 شرائط قولونیة .     
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 فصلها عن ـات یـغلیظة انتفاخـاء الـخارجي لألمعـح الـسطـى الـلد عـاهـیش ◄
 بعضها أثالم حلقیة .      

 بنیة جدار المعي الغلیظ :
 یتكون من ثالث غالالت : مخاطیة و عضلیة و مصلیة :

 الغاللة المخاطیة : -١
زغابات ـإن الــــفـــ     یســــي ، لـــذا ــل رئــــاص الــــماء بشكـعــــاء الــــغلیظة امـتصــــیــــجري فــــي األم 
ا ـد علیهـــــة فیهــا مــلساء و یشاهــالـمخاطی ـغاللةـإن الـي فــوجودة فیها و بـالتالـر مـمعویة غیـال

 ح الخارجي لألمعـاء ـى السطــبیـن الجـیوب التـي توافق االنتفاخات عل اللیة تـفصل ـاءات هــانـثن
لكـن أحادیـة و  مفاویة ـریبات لــى جــــلالغلیظة . تـحوي الـغاللة الـمخاطیة على غـدد معویـة و ع

 الكداسات اللمفاویة ( لویحات بایر) غیر موجودة .
 الغاللة العضلیة :  -٢

 خارجیة ذات ألیاف عضلیة طوالنیة .  -و هي تتألف من طبقتین :      
 داخلیة ذات ألیاف عضلیة حلقیة . -                                

ــ  ـــوالنیـالـطص األلیـــاف ـیـــؤدي تقلـ ـــة إلـ ــمعـــي و بالتالـوسیـــع الـى تـ ـــــف الـتـخفیــ ـيــ ى ــضغط علـ
 القولونیة .  طوالنیة الشرائطـل األلیاف الــدرانـه . تشكـج
ــ  ــع ـی ــالي إلــى دف ــى تضــیق لمعــة المعــي و بالت ــاف الحلقیــة إل ــراز باتجــاه  ؤدي تقلــص األلی الب

 المستقیم .
 الغاللة المصلیة :  -٣
الجــانبین و تحــیط   نین الصــاعد و النــازل مــن األمــام وق و هــي تحــیط بــالقولو یشــكلها الصــفا 

 بالمستعرض و السیني.

 األعور : 
وهــو یتوضــع فــي الحفــرة الحرقفیــة الیمنــى فــوق النصــف الوحشــي للربــاط األربــي و یمكــن أن 

 یتوضع األعور فوق الشوكة الحرقفیة األمامیة العلویة .
 اللفائفي في األمعاء الغلیظة . یبدأ األعور من األسفل من مصب 

 سم . ٧.٥-٧سم و قطر مقطعه  ٨-٦یتراوح طول األعور 
ألعور فتحة تؤدي إلى جـزء غیـر مكتمـل النمـو منـه و هـو ایوجد على المحیط السفلي الخلفي 

 الزائدة الدودیة . 

 الزائدة الدودیة : 
 لتقي عند قاعدتها الشرائط القولونیة الثالث . تتنشأ من الجهة األنسیة لألعور و وهي 
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 سم  ١-٠.٥سم و قطر لمعتها من  ٦.٨سم ووسطیًا  ٢٠-٣یتراوح طول الزائدة الدودیة 
 الوضعیة النازلة هي الغالبة للزائدة الدودیة و فیها تتجه نحو األسفل في الحوض الصغیر ، 

    یث تنسد كلیًا أو جزئیًا مع التقدم بالسنطة فوهة الزائدة الدودیة حاستتصل الزائدة باألعور بو 
یالحظ أن الغاللة المخاطیة في الزائدة الدودیة غنیة بالنسـیج اللنفـاوي حیـث تحتـوي علـى كتـل 

 من الجریبات اللمفیة.
ــث ت ــین الثل ــبطن ب ــى الجــدار األمــامي لل ــة عل ــدة الدودی ــي حــال التهــاب الزائ ــم ف حــدد نقطــة األل

  .قفیة األمامیة العلویة والسرةلخط الواصل بین الشوكة الحر الوحشي و الثلث المتوسط في ا

 القولون الصاعد : 
المنطقــة القطنیــة (یمتــد مــن األعــور متجهــًا نحــو األعلــى فــي القســم األیمــن مــن جــوف الــبطن 

الیمنى ) و یبلغ الوجه السفلي للفـص األیمـن للكبـد ، ثـم ینعطـف نحـو الیسـار مشـكًال االنثنـاء 
ــالقولون المســتعرض . یتــراوح طــول القولــون  القولــوني األیمــن ( الكبــدي ) و یتمــادى بعــدها ب

 .سم ٢٠-١٨الصاعد 

 القولون المستعرض : 
وهو یمتد على نحو مستعرض من االنثناء القولـوني فـي المـراق األیمـن إلـى االنثنـاء القولـوني 

 األیسر ( الطحالي ) في المراق األیسر .
 داده قوسًا تتجه نحو األسفل . یشكل هذا الجزء من القولون على امت

سم وهو متحرك ، إذ یرتبط  بالجدار الخلفـي للـبطن  ٦٢-٢٥یتراوح طول القولون المستعرض 
 بواسطة مساریق . 

 القولون النازل : 
د مــن االنثنــاء القولــوني األیســر یتوضــع فــي الناحیــة القطنیــة الیســرى مــن الــبطن حیــث یمتــ

تجه نحـو األسـفل حتـى الحفـرة الحرقفیـة الیسـرى و یتمـادى االنثناء الطحالي ) في األعلى و ی(
 بعدها بالقولون السیني . 

 القولون السیني : 
یتوضــع فــي الحفــرة الحرقفیــة الیســرى و فــوق العانــة وفــي مســتوى المفصــل الحرقفــي العجــزي 

 یتمادى بالمستقیم .
 سم .  ١٧-١٥یتراوح طول القولون السیني 

 من جمیع جوانبه و یكون له مساریق .یحیط الصفاق بالقولون السیني 

 المستقیم : 
 یتوضع  المستقیم في الحوض الصغیر بجوار جداره الخلفي و ینتهي بفوهة الشرج .
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 سم . ١٨-١٤یتراوح طول المستقیم من 
یمثــل المســتقیم الجــزء االنتهــائي مــن المعــي الغلــیظ  و یتجمــع فیــه البــراز و یطــرح إلــى خــارج 

 الجسم . 
 یم من جزأین : حوضي و عجاني . یتألف المستق

 نائین : حیشكل المستقیم خالل امتداده في الحوض ان
 عجزي یوافق انحناء عظم العجز وهو یتقعر نحو األمام .  -
 ناء عجاني یتجه التقعر فیه نحو الخلف .             حان -

 ١٦-٨قطرها من  یوجد في القسم األوسط للمستقیم انتفاخ یدعى أنبورة المستقیم حیث یتراوح
 سم . یتوضع الجزء العجاني للمستقیم ضمن الحجاب الشرجي و یدعى أیضًا القناة الشرجیة . 

 یوجد في منطقة القناة الشرجیة مصرتان شرجیتان : 
 مصرة شرجیة باطنة و هي ال إرادیة .  -
 مصرة شرجیة ظاهرة وهي إرادیة .  -
 

 الكبد
 

 كغ . ١.٥میة فـي الجسم یبلغ وزنه حوالي یعتبر الكـبد من أكـبر الغـدد الهض
 یعكس توضع الكبد أهمیته الوظیفیة فهو یتوضع على طریق الدوران الدموي من األنبوبة

 الهضمیة إلى القلب .
 یشغل الكـبد القسم العلوي من البطن إذ یالصقه الحجاب الحاجز من األعلى في المراق 

 األیمن .

 الكبد متعدد الوظائف فهو :
 ضارة * ینقي الدم القادم من األنبوبة الهضمیة بواسطة ورید الباب من المواد ال          

 

 ه الغلوكوز إلى غلیكوجین الذي یختزن في الكبد و یطرح إلى الدمـ* یتحول فی           
 عند الحاجة .             

 

   في العفج * یصنع الكبد الصفراء التي تطرح بوساطةالمجاري الصفراویة            
 الصفراء الزائدة في المرارة . ویختزن              

 

 * یعتبر الكبد في المرحلة الجنینیة من األعضاء المولدة لبعض مكونات الدم .           
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 للكبد وجهان :
 وجه علوي محدب یالصق الحجاب ( الوجه الحجابي ) . -    
 و المري و العفج و القولون و الكلیة وجه سفلي حشوي یالصق األحشاء ( المعدة -    

 الیمنى ) .       

 و للكبد حافتان :
 حافة خلفیة علویة مبرومة . -      
 حافة أمامیة سفلیة حادة . -      

ربــاط المنجلــي علــى الوجــه الكبــدي یفصــل الفــص الكبــدي األیمــن عــن الفــص الكبــدي األیســر ال
 یفصله على الوجه الحشوي الثلم األیسر .و 
 وجد على الوجه السفلي للكبد ثالثة أثالم : ی

الــث مســتعرض هــو الــثلم البــابي تجــاه ســهمي ، و ثلــم ثم أیســر وهمــا یمتــدان باثلــم أیمــن و ثلــ
 بین الثلمین األیمن و األیسر و یدعى باب الكبد .یصل 

یتوضــع فــي القســم األمــامي مــن الــثلم األیمــن المــرارة وفــي القســم الخلفــي منــه یتوضــع الوریــد 
 جوف السفلي  .األ

 

 یمتد في القسم األمامي من الثلم األیسر الرباط المدور الكبدي و هو ردیمة الورید السري 
ــاة  ــه ردیمــة القن ــد فــي القســم الخلفــي من ــة  ) ویمت ــة الجنینی ــد الســري فــي المرحل ــا الوری ( بقای

 ي  ) .الوریدیة ( تصل في المرحلة الجنینیة بین الورید السري و الورید األجوف السفل
یســمى الــثلم المســتعرض بــاب الكبــد و یمــر منــه : الشــریان الكبــدي ووریــد البــاب و یرافقهمــا 

 صلیة و أوعیة لمفیة .من باب الكبد القناة الكبدیة األ أعصاب و یخرج
یتغلغل ورید الباب و الشریان الكبدي داخل نسیج الكبد و یتفرعان فیه ، و نتیجة لذلك تتشـكل 

یـة بـین فصیصـیة ( یشـكل الفصـیص الكبـدي الوحـدة البنیویـة فـي الكبـد ) فروع شریانیة وورید
تلتقـي األوردة عریة تصب على وریـد مركـزي فصیصـي و وتشكل الفروع بین الفصیصیة شبكة ش

المركزیة لفصیصات عدیدة لتشكل ورید أكبـر و تلتقـي هـذه األوردة لتشـكل فـي النهایـة األوردة 
 ف السفلي .الكبدیة التي تصب على الورید األجو 

 تطرح العصارة الصفراویة من الكبد على النحو التالي :
تصــنع الصــفراء فــي الخالیــا الكبدیــة و تــذهب إلــى المجــاري الصــفراویة الشــعریة بــین الخالیــا ، 
وتصب المجاري الصفراویة الشعریة على المجاري بین الفصیصیة و تلتقي هذه األخیـرة لتشـكل 
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ة یمنى و قناة كبدیة أصلیة یسرى ، تتحد القناتـان و تشـكالن قناة لكل فص : قناة كبدیة اصلی
 القناة الكبدیة األصلیة .

 المرارة 
 

 وهي عضو عضلي مجوف تتجمع فیه الصفراء  .
 تتكون المرارة من قاع و عنق و جسم .

ــة األمامیــة للكبــد و یحــدد مرتســمه علــى الجــدار  یتجــه القــاع نحــو األمــام و یبــرز تحــت الحاف
طن بمكــان تقــاطع القــوس الضـلعیة الیمنــى و الحافــة الوحشــیة للعضــلة المســتقیمة األمـامي للــب

 البطنیة الیمنى.
 األصلیة و تشكالن قناة الصفراء  یمتد من العنق القناة المراریة التي تتحد مع القناة الكبدیة

 تمتد قناة الصفراء نحو العفج لتصب فیه .
اریة على المرارة حیث تخزن فیها و منها تطرح تتصنع الصفراء في الكبد و تذهب بالقناة المر 

 بشكل دوري في العفج .

 یتكون جدار المرارة من :
 غاللة خارجیة مصلیة . -     
 غاللة عضلیة . -     
 غاللة مخاطیة تبطن المرارة من الداخل . -     

ب الحاجز یحیط الصفاق بالكبد ماعدا الجهة الخلفیة له التي تالصق الجزء القطني من الحجا
، یشكل الصفاق عند انتقاله إلى الكبد ومن الكبد إلى بعض األحشاء بعض أربطة مثل الرباط 

 المنجلي والرباط اإلكلیلي والرباط الكبدي المعدي والرباط الكبدي العفجي.

 المعثكلة ( البنكریاس )
 

لي حیـث تتـألف فضالً  عن كون المعثكلة غدة هضمیة فهي أیضاً  من الغدد ذات اإلفراز الـداخ
 من رأس و جسم و ذیل .

یحیط برأس المعثكلة العفج على شكل عروة مفتوحـة فـي الیسـار و یتوضـع رأس المعثكلـة إلـى 
 یمین الفقرتین القطنیتین األولى و الثانیة .

یمتد جسم وذیل المعثكلة نحو األعلى و الیسار و یتجه نحو الطحـال الـذي یتوضـع فـي المـراق 
 األیسر .

 غ . ٨٠ – ٧٠سم ووزنها من  ٢٢المعثكلة حوالي  یبلغ طول
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 یسیر ضمن المعثكلة على امتدا محورها الطولي قناة المعثكلة .
تتحد قناة المعثكلـة مـع قنـاة الصـفراء و تصـبان بفتحـة مشـتركة فـي العفـج علـى ذروة الحلیمـة 

 العفجیة الكبرى ، و یصادف أحیاناً  قناة معثكلیة إضافیة .
 بر من مادة المعثكلة من حویصالت تنتج العصارة الهضمیة . یتألف الجزء األك

تمثـل خاصة ) تطرح في الدم األنسولین و تحتوي مادة المعثكلة أیضاً  جزر النغرهانس ( خالیا 
 هذه الجزر القسم اإلفرازي الداخلي من غدة المعثكلة .

 

 الصفاق ( البریتوان )
یـة كبیـرة مـن األلیـاف المرنـة ، یـبطن هو غشاء مصلي یتكون من نسیج ضام یحتوي علـى كم

الصــفاق جــدران الــبطن و منهــا یــنعكس إلــى األحشــاء و یــدعى الجــزء المــبطن لجــدران الــبطن 
والمغطي لبعض األحشاء بالصفاق الجداري ویدعى الجزء المغلـف لألحشـاء  الصـفاق الحشـوي 

یحتـوي علـى و یدعى الحیز الذي یصل بین الصفاق الجداري و الحشوي جوف الصفاق و هـو 
 حتكاك أثناء حركة األحشاء .ة قلیلة من سائل مصلي یخفف من االكمی

عندما ینعكس الصـفاق مـن جـدران الـبطن ومـن عضـو إلـى آخـر مـن األحشـاء یتشـكل ربـاط أو 
 مساریق أو ثرب .

 المساریق 
حشــاء ( األمعــاء الدقیقـــة ، تین تتعلــق بواســطتهما أجــزاء مـــن األیتــألف مــن وریقتــین صـــفاقی

 لون المستعرض ، القولون السیني ) بالجدار الخلفي لجوف البطن . القو 
 حشاء .یمتد بین وریقتي المساریق أوعیة دمویة وأوعیة لمفیة و أعصاب خاصة باأل

 

 األربطة
و تتشكل نتیجة انعكاس الصفاق من جدار البطن إلى األحشاء الداخلیة أو نتیجة انتقاله من 

 ي ،الرباط اإلكلیلي للكبد ، الرباط المعدي الطحالي .. ) .عضو إلى آخر ، ( الرباط المنجل
 

 الثروب
 یشكلها الصفاق وهي :

 الثرب الصغیر : یمتد من الكبد إلى اإلنحناء الصغیر للمعدة والعفج .
نحنــاء الكبیــر للمعــدة نحــو األســفل حیــث یمتــد بــین جــدار الــبطن الثــرب الكبیــر : یمتــد مــن اال 

 األمامي و األحشاء .
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 التنفسي الجهاز
 

یؤمن جهاز التنفس إیصال األوكسجین من الوسط المحیط إلى الدم و مختلف أنسجة الجسم 
 وطرح ثاني أوكسید الكربون .

 یتألف الجهاز التنفسي من : تجویف األنف والبلعوم و الحنجرة والرغامى و الرئتین .

 یقسم الجهاز التنفسي من الناحیة الوظیفیة إلى : 
ول و خروج الهواء و جزء تنفسي تتم فیه عملیة التبادل الغازي بین الـدم و مجاري تنفسیة لدخ

 الهواء .
ـــف األ ت ـــوم و الحنجـــرة و الرغـــامى و القصـــبتین شـــمل المجـــاري التنفســـیة : تجوی ـــف و البلع ن

 الرئویتین والقصبات الهوائیة و تفرعاتها .
 ویشمل الجزء التنفسي مجموعة كبیرة من األسناخ الرئویة .

نــف و ینقســم إلــى نصــفین بواســطة الحــاجز األنفــي المتوســط تجویــف األنــف بفتحتــي األ دأ ـیبــ
وتیــرة األنــف ) و یتصــل تجویــف األنــف فــي الخلــف مــع البلعــوم بواســطة المنخــرین و یقســم (

البلعــوم إلــى بلعــوم أنفــي و بلعــوم فمــوي و بلعــوم حنجــري ، فــالحنجرة عــدا عــن كونهــا مجــرى 
 للصوت ، تتصل الحنجرة بالرغامى . تنفسیاً  فهي أیضاً  عضو مصدر

تدرس األجزاء المذكورة ( األنف و تجویـف األنـف و البلعـوم و الحنجـرة ) بالتفصـیل فـي مقـرر 
 الرأس و العنق .

 األنف
 تضم ناحية األنف: األنف الخارجي وجوف األنف الذي يتوضع في داخله.

 األنف الخارجي 
 يتألف األنف الخارجي من جذر وظهر وقمة

 األنف يوجد في الجزء العلوي من األنف. جذر
يتصل جانبا األنف الخارجي في الخط الناصف ويشكالن ظهر األنف. ويكون كل 
من الجانبين في األسفل جناح األنف.يتمادى ظهر األنف الخارجي في األسفل 

 بقمة األنف.
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و يحدد شكل األنف الجزء المتوسط منه (ظهر األنف)، وهو إما أن يكون محدبًا أ
 مقعراً أو مستقيمًا.

 هيكل األنف:
 لألنف الخارجي هيكل عظمي وغضروفي:

يشكل الجزء العظمي من هيكل األنف: العظمان األنفيان والناتئان  -
الجبهيان في عظمي الفك العلوي، وهي تتصل مع الجزء األنفي من العظم 
الجبهي. يشغل الجزء الغضروفي القسم األوسط والسفلي من ظهر األنف، 

 لقسم السفلي من الجدارين الجانبيين لألنف الخارجي.وا

 يتألف الهيكل الغضروفي من الغضاريف الهيالينية (الزجاجية) التالية:
الغضروف الجانبي (مزدوج): وله شكل مثلث يتوضع مباشرة أسفل عظم  - أ

األنف ويساهم بتشكيل الجدار الجانبي لألنف. يتصل الغضروف الجانبي 
ف الكبير لجناح األنف، ويتثبت في الخلف في األسفل مع الغضرو 

 واألعلى على عظم األنف والناتئ الجبهي في عظم الفك العلوي.
الغضروف الكبير لجناح األنف (مزدوج): وهو يتألف من سويقتين  - ب

تتحدان فيما بينهما من األمام بزاوية حادة. السويقة الوحشية عريضة وهو 
ف الجانبي، أما السويقة توجد في سماكة جناح األنف أسفل الغضرو 

األنسية فهي مثبتة على غضروف وتيرة األنف. تحد السويقتان فتحة 
 المنخر من الجانبين واألمام.

 الغضاريف الجناحية الصغيرة - ت
 الغضاريف األنفية اإلضافية - ث
غضروف وتيرة األنف (مفرد): له شكل رباعي غير منتظم، وهو يشغل  - ج

 القسم األمامي من وتيرة األنف.

 غضاريف األنف فيما بينها ومع عظام األنف بوساطة نسيج ضام. تتصل
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منظر أمامي أ.  
 وحشي

                                                            ب. منظر سفلي                

ج .الحاجز  
 األنفي

 
               

غضاريف       
 األنف                                                                                       

 الغضروف احلاجزي .١
 الغضروف اجلانيب .٢
 الغضروف اجلناحي الكبري .٣
 نسيج حتت اجللد .٤
 الغضروف اجلناحي الصغري .٥
 الغضروف اإلضايف .٦
 السويقة الوحشية للغضروف اجلناحي الكبري .٧
 السويقة األنسية للغضروف اجلناحي الكبري .٨
 الصفيحة العمودية يف العظم الغربايل .٩

 الفوهة البلعومية للنفري .١٠
 امليكعة .١١
 الغضروف امليكعي األنفي .١٢

 

 ب

 ج
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 جوف األنف
رين يف األمام وحىت املنعرين يف اخللف، وتقسمه وترية األنف ميتد جوف األنف من املنخ

إىل نصفني: أمين وأيسر. يشكل وترية األنف عظم امليكعة والصفيحة العمودية يف العظم 
 الغربايل وغضروف وترية األنف.

يفصل جوف األنف عن جوف الفم احلنك الصلب، ويفصله عن جوف القحف أجزاء 
  والوتدي (راجع جوف األنف العظمي).من العظام اجلبهي والغربايل

يشكل جوف األنف جدرانًا عظمية تفرشها غاللة خماطية تتمادى بالغاللة املخاطية يف 
 اجليوب جنبية األنف.

يوجد يف كل من نصفي جوف األنف دهليز وجوف األنف اخلاص. حيد الدهليز يف 
 األعلى عتبة األنف .

 جوف األنف الخاص:
شي جلوف األنف ثالثة أصمخة، ويتوضع كل منها حتت القرين ميتد يف اجلدار الوح

 املوافق السفلي واألوسط والعلوي.
يوجد إىل اخللف واألعلى من القرين العلوي الردب الوتدي الغربايل تنفتح فيه فوهة اجليب 

 الوتدي.
 الصماخ األنفي السفلي:    - أ

 ناة الدمع األنفية.وهو أطول األصمخة، وميتد حتت القرين السفلي، وتنفتح فيه ق
 الصماخ األنفي المتوسط: - ب

 ميتد بني القرين املتوسط والقرين السفلي.
 ينفتح يف الصماخ األنفي األوسط:

 جيب الفك العلوي  -
فوهة اجليب اجلبهي وكذلك اخلاليا  -

 الغربايل األمامية.
 اخلاليا الغربالية. -
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 الصماخ األنفي العلوي: - ت
 اخلاليا الغربالية اخللفية. ميتد حتت القرين العلوي وتنفتح فيه

 
 

        القرينات واألصمخة                 
                 

     . احلنك الرخو ٥  .القرين العلوي١ 

 . القرين السفلي٦  .القرين املتوسط٢
  . الصماخ األنفي٧ لنفري.الفوهة البلعومية ل٣

 السفلي                               
  . الصماخ األنفي٨  م األنفي.البلعو ٤   

 املتوسط                             
   .الصماخ ٩                            

 األنفي العلوي                                  

         
 الغاللة المخاطية في جوف األنف:

ب جنبية األنف، تتمادى الغاللة املخاطية يف جوف األنف بالغاللة املخاطية يف اجليو 
وبالغاللة املخاطية لكيس الدمع (من خالل قناة الدمع األنفية)، وبالغاللة املخاطية 

 للحفاف واجلزء األنفي للبلعوم (من خالل املنعرين).
تلتحم الغاللة املخاطية بسمحاق عظام، وغضاريف جدران األنف، وطبقًا لبنيتها 

 وتنفسي.النسيجية ووظيفتها فهي تقسم إىل جزأين مشي 
يشمل اجلزء الشمي الغاللة املخاطية اليت تفرش القرين العلوي وجزءاً من القرين املتوسط، 

 واجلزء املقابل هلما من وترية األنف.
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حيوي اجلزء الشمي خاليا حسية مشية، وغددًا خماطية ومصلية. ميثل القسم املتبقي من 
 .الغاللة املخاطية يف جتويف األنف اجلزء التنفسي

 يوب جنبية األنف (الجيوب األنفية)الج
 تشمل اجليوب جنبية األنف: 

 اجليب الفكي.  -
 اجليب الوتدي.  -
 اجليب اجلبهي.  -

 سبق وذكرنا عن هذه اجليوب كأجواف عظمية يف بعض عظام القحف.
 الجيب الفكي:

له شكل هرم ثالثي قاعدته يف اجلدار الوحشي جلوف األنف. يرتاوح ارتفاع هذا اجليب 
 . ٣٠ – ٢.٥سم ،ويبلغ حجمه  ٣ – ١.٥سم، وعرضه  ٣ – ٢.٤بني 

اجليبان الفكيان غري متناظرين بالشكل واحلجم، إذ يالحظ غالبًا أن اجليب األيسر أكرب 
 من اجليب األمين واجليب الفكي أكرب عند الرجل.

حيتوي اجلدار السفلي على بروزات، وقد ال يوجد قاع السنخ، عندها يؤدي ذلك إىل 
 اإلنتان من السن إىل اجليب و أو قد حيدث ناسور عند خلع السن. انتقال

 : الجيب الوتدي
اجليب الوتدي مزدوج، يشغل جوف جسم العظم الوتدي، وله شكل هرم رباعي 

 سم وارتفاعه، وله ستة جدران: ٣مقطوع، يرتاوح عرض قاعدته. 
 يوجد يف اجلدار األمامي فتحة اجليب الوتدي.

 ق، وميثل قاعدة السرج الرتكي اليت تفصله عن الغدة النخامية.رقي الجدار العلوي:
  الجيب الجبهي:

للجيب اجلبهي جداران: أمامي وخلفي، ويتكونان من مادة عظمية كثيفة،  جيب مزدوج
 يبطن اجليب اجلبهي غاللة خماطية.
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 جيوب العظم الغربالي (الخاليا الغربالية):
 العظم الغربايل. وهي عبارة عن جتاويف عديدة موجودة يف

تقسم اخلاليا الغربالية إىل ثالث جمموعات: أمامية ومتوسطة وخلفية. تنفتح اخلاليا 
الغربالية اخللفية يف الصماخ األنفي العلوي، وتنفتح اخلاليا الغربالية األمامية والوسطى يف 

 الصماخ األنفي املتوسط.

 الحنجرة
األمامية، وتشكل بارزة تدعى الشاخمة  تشغل احلنجرة موقعًا متوسطًا من ناحية العنق

 احلنجرية، وهي أكثر وضوحاً لدى الرجال.
تتوضع احلنجرة لدى اإلنسان البالغ مبستوى الفقرات الرقبية من الرابعة وحىت السادسة أو 

 السابعة، وهي تتعلق يف األعلى بالعظم الالمي، وتتصل يف األسفل مع الرغامى.
الت حتت الالمي (القصية الالمية والقصية الدرقية والدرقية يغطي احلنجرة من األمام العض

 الالمية والكتفية الالمية).
جياور احلنجرة أيضًا من األمام واجلانبني بعض أقسام الغدة الدرقية، ويتوضع خلف 

 احلنجرة اجلزء احلنجري من البلعوم. 
ها ميزات خاصة يف تعد احلنجرة عضوًا مصدرًا للصوت، عدا عن كو�ا جمرًى تنقسياً، فل

 الرتكيب:
هلا هيكل غضرويف يتألف من جمموعة غضاريف تتصل فيما بينها بوساطة أربطة  -

 ومفاصل.
 عضالت احلنجرة، حترك الغضاريف وتؤثر على وضعية الرباط الصويت. -
 يبطن احلنجرة غاللة خماطية. -

 غضاريف الحنجرة -

الفلكة، وثالثة غضاريف تضم احلنجرة ثالثة غضاريف مفردة وهي: الدرقي واحللقي و 
 . رجهاليان والقرينيان واإلسفينيانمزدوجة هي: الط
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 الغضروف الدرقي:
يعد أكرب غضاريف احلنجرة، ويتألف من صفيحتني رباعيتني متحدتني يف األمام بزاوية 

٩٠o  ١٢٠لدى الرجال، وo .لدى النساء 
البلعوم من األمام وتتباعد الصفيحتان باجتاه اخللف والوحشي إذ تغطيان احلنجرة و 

 (على هيئة درقة). توجد يف مقدمة الغضروف من األعلى الثلمة الدرقية العلوية. 
يشكل الغضروف الدرقي إىل األسفل من الثلمة الدرقية العلوية الشاخمة احلنجرية 

 جال(تفاحة آدم)، وهي أكثر وضوحاً لدى الر
 الغضروف الحلقي:

 قي.وهو يشكل قاعدة احلنجرة، وله شكل حل
 :لسان المزمار)(الفلكة

 عبارة عن غضروف مرنتتوضع فوق مدخل احلنجرة.
 الغضروف الطرجهالي 

 غضروف زجاجي مزدوج، له شكل هرم ثالثي الوجوه.
قاعدة الغضروف هلا شكل مثلث تتمفصل مع الزاوية العلوية لصفيحة الغضروف 

 احللقي.
هو يتألف من غضروف مرن يربز من قاعدة الغضروف حنو األمام الناتئ الصويت، و 

 يرتكز عليه الرباط الصويت.

 مفاصل الحنجرة:
مزدوج، يتشكل بني القرن الدرقي السفلي يف كل جانب  المفصل الحلقي الدرقي: .١

مع قوس الغضروف احللقي. تؤدي احلركة يف هذا املفصل إىل ارختاء أو شد الرباط 
 الصويت.

قاعدة الغضروف الطرجهايل مزدوج، يتشكل بني  المفصل الحلقي الطرجهالي: .٢
والزاوية العلوية الوحشية لصفيحة الغضروف احللقي. تتم احلركة يف هذا املفصل حول 
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حمور شاقويل يرافقها دوران الغضروف الطرجهايل، مما يؤدي إىل ابتعاد أو اقرتاب 
 الناتئني الصوتيني وبالتايل توسيع وتضييق مشق املزمار.

 الرباط الصوتي:
من الناتئ الصويت يف الغضروف الطرجهايل وحىت منتصف الوجه الداخلي مزدوج، ميتد 

 للغضروف الدرقي.
 يتألف هذا الرباط من ألياف مرنة. الرباطان الصوتيان حيدان من اجلانبني مشق املزمار.

 عضالت الحنجرة
 تصنف عضات احلنجرة من الناحية الوظيفية إىل:

 عضالت مضيقة ملشق املزمار. -
 شق املزمار.عضالت موسعة مل -
 عضالت تؤثر على توتر الرباط الصويت. -

 جدران الحنجرة:
 تتكون جدران احلنجرة من:

 غاللة خماطية تبطن احلنجرة. -
 غشاء ليفي مرن. -
 جمموعة الغضاريف والعضالت احلنجرية واألربطة بني الغضاريف والغاللة الربانية. -

 

 الغاللة المخاطية: .١
على الكثري من األلياف املرنة وهي شديدة االلتحام  حتتوي الغاللة املخاطية يف احلنجرة

 بالغشاء الليفي املرن وتنتشر فيها غدد حنجرية خمتلطة .
الغاللة املخاطية يف الثنيتني الصوتيتني تلتحم بقوة مع الطبقة حتت املخاطية وال حتوي 

 غدداً.
 الغشاء الليفي المرن: .٢
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 ت الغاللة املخاطية.يتكون من عدد كبري من األلياف املرنة تتوضع حت

 جوف الحنجرة:
يدخل اهلواء إىل احلنجرة من البلعوم عرب مدخل احلنجرة. حيد مدخل احلنجرة من األمام 

 الفلكة (لسان املزمار.
يقسم جوف احلنجرة إىل ثالثة أقسام: دهليز احلنجرة، والقسم بني البطيين، والقسم 

 السفلي حتت املزمار.
 دهليز الحنجرة  .١

ن مدخل احلنجرة حىت الثنيتني الدهليزيتني حيث يتوضع بني الثنيتني املشق وهو ميتد م
 الدهليزي.

 الغاللة املخاطية يف الدهليز عالية احلساسية، وتؤدي إثارهتا إىل السعال االنعكاسي.
 

 القسم بين البطيني: .٢
ني وهو أضيق أجزاء جوف احلنجرة، ميتد من الثنيتني الدهليزيتني يف األعلى حىت الثنيت

 الدهليزيتني الصوتيتني يف األسفل. 
حتصر الثنيتان الصوتيتان بينهما مشق املزمار، وهو أضيق جزء يف القسم بني 
البطيين (اهتزاز األربطة الصوتية يسبب موجات اهتزازية يف اهلواء الزفريي مما 

 يؤدي إىل إحداث الصوت.
مم عند إصدار  ١٥وايل مم ويبلغ ح ٥يبلغ عرض مشق املزمار أثناء التنفس اهلادئ 

األصوات، وأثناء التوسع األقصى ملشق املزمار (عند الصراخ أو الغناء) ميكن مشاهدة 
 حلقات الرغامي حىت انشعاهبا إىل قصبتني.

 تحت المزمار: -القسم السفلي  .٣
وهو يعرف باجلوف حتت املزمار، وهو يزداد تضيقًا بالتدريج حنو األسفل ويتمادى 

ر اإلشارة إىل أن احلنجرة تصدر الصوت بينما يساهم بإصدار جبوف الرغامى.جتد
 ت التعبرييةالكالم اجليوب جنبية األنف والشفتان واللسان واحلفاف والعضال
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 الرغامى
تبدأ الرغامى من النهاية السفلية للحنجرة، وتتجه حنو جوف الصدر حيث يتم انشعاهبا 

ة إىل قصبتني ميىن ويسرى. تقسم الرغامى مبستوى احلافة العلوية للفقرة الصدرية اخلامس
 إىل قسمني: رقيب قصري، وصدري أطول.

 بينة الرغامى:
غضروفاً رغامياً، وهذه عبارة عن حلقات غضروفية  ٢٠ – ١٦يتألف جدار الرغامى من 

تتصل فيما بينها بأربطة حلقية. يشاهد يف اخللف بني �ايات احللقات غري تامة 
 الغضروفية جدار غشائي.

 الغدة الدرقية
الغدة الدرقية عضو مفرد، تقع يف الناحية األمامية للعنق مبستوى احلنجرة واجلزء العلوي 
من الرغامى. حيث متتد من الغضروف الرغامي اخلامس أو السادس يف األسفل، وحىت 

 اخلط املائل للغضروف الدرقي يف األعلى.
يتحد أحدمها مع اآلخر بوساطة تتألف الغدة الدرقية من فصني جانبيني أمين وأيسر، 

 برزخ ميتد على حنو مستعرض.
سنة، ويتناقص  ٣٠غ عند األشخاص يف عمر  ٣٠ – ٢٥تبلغ الغدة وز�ا األعظمي 

سنة، كما أن حجم ووزن الغدة الدرقية عند النساء  ٥٥ – ٥٠وز�ا وحجمها بعد سن 
 وسطياً أكرب منه عند الرجال.

عمليات االستقالب وتزيد من التمثيل احلروري  تشرف هرمونات الغدة الدرقية على
والتحوالت احلماضية واستهالك الربوتينات والشحوم ومائيات الفحم وإطراح املاء 
والكلس من اجلسم، كما تساهم يف عمليات النمو والتطور وتنشط عمل الكظرين 

 ملركزية. والغدد اجلنسية وغديت الثدي، وتبدي تأثرياً حاثاً لنشاط اجلملة العصبية ا
يشرف على عمل الغدة الدرقية اجلملة العصبية واهلرمون املوجه للغدة الدرقية الذي يفرزه 

 الفص األمامي للنخامى.

 ۱٤۹ 
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 الغدد الدريقية:
أربع: اثنتان علويتان واثنتان سفليتان، تأخذ الغدة الدريقية هيئة جسم عددها وسطيًا 

بيضوي أو دائري الشكل، وهي تتوضع على الوجه الخلفي لكل من الفصين 
الجانبيين للغدة الدرقية، إحداهما في األعلى، واألخرى في األسفل. تتميز الغدد 

األطفال ومصفرًا لدى الدريقية بلونها الفاتح، حيث يكون شاحبًا ورديًا لدى 
 البالغين. 

 الرئتان
 

 )ثالثة فصوص (علوي ومتوسط و سفلي تتألف الرئة من فصوص. الرئة الیمنى تتكون من
 وتتألف الرئة الیسرى من فصین ( علوي و سفلي ) .

 كذلك یتكون كل فص من قطع رئویة ، و تتكون القطع الرئویة من فصیصات رئویة .
علـى إلـى منطقـة العنـق أمـا القاعـدة فهـي ریباً  تتجه قمته نحـو األخروطي تقالرئة ذات شكل م

 واسعة و مقعرة و تنطبق على الوجه العلوي للحجاب .
 

 الغدة الدرقیة
 من األمام - أ

 من الخلف - ب
 

 الفص الھرمي .۱
 برزخ الغدة الدرقیة .۲
 الفصین الجانبین .۳
 الغدتان الدریقیتان العلویتان .٤
 الغدتان الدریقیتان السفلیتان .٥
 فصیصات .٦

 ۱٥۰ 



حـواف ( أمامیـة و سـفلیة و  عي و حجـابي و انسـي . و كـذلك ثـالث:ضـل وجـوه ةللرئة ثالثـ
ویوجد فـي خلفیة ) یوجد في الرئة الیمنى شق أفقي و شق مائل یقسمها إلى ثالثة فصوص ، 

 الرئة الیسرى شق مائل فقط یقسمها إلى فصین .
 یحوي الوجه اإلنسي نقیر الرئة ( سرة الرئة ) و في هذا المكان یوجد جذر الرئة .

یتكون جذر الرئة من القصـبة الرئویـة و الشـریان الرئـوي الموافـق ( أیمـن و أیسـر ) ووریـدین 
 فیة و أعصاب .رئویین و شرایین و أوردة قصبیة و كذلك أوعیة لم

ن أمـا اففي جذر الرئة الیسرى یتوضـع مـن األعلـى إلـى األسـفل : الشـریان و القصـبة و الوریـد
في جذر الرئة الیمنى یتوضع في األعلى القصبة ثم الشـریان و فـي األسـفل الوریـدان الرئویـان 

 األیمنان .
اء المنصـف،حیث نطباعات لمـا یجاورهـا مـن أعضـلى الوجه األنسي لكل من الرئتین ایشاهد ع

یشاهدعلى الوجه األنسي للرئة الیسرى انطبـاع لقـوس األبهـر واألبهـر الصـدري والحفـرة القلبیـة 
وهي انطباع للقلب ، ویشاهد على الوجه األنسي للرئـة الیمنـى انطبـاع لألجـوف العلـوي ووریـد 

 الفرد وكذلك یشاهد انطباع للقلب لكنه أقل عمقا مما هو في الرئة الیسرى.

 ة ( غشاء الجنب ) : الجنب
 

) ي الجهة الموافقة ( یمنى أو یسـرىوهي غشاء مصلي مستمر قسم منه یبطن جدار الصدر ف
و یـدعى الجنبـة الجداریـة و تـنعكس الجنبـة الجداریـة علـى جـذر الرئـة لتحـیط بالرئـة و تتغلغـل 

وف بــین شـــقوقها و تــدعى الجنبـــة الحشــویة . یوجـــد بــین الجنبتـــین الجداریــة والحشـــویة الجـــ
 الجنبوي ، الذي یحد المنصف من الجهتین الیمنى و الیسرى جزء من الجنبة الجداریة .

 المنصف
 

ن للرئتین الیمنـى و الیسـرى و یحـده مـن یهو حیز من جوف الصدر یوجد بین الوجهین االنسی
 الخلف الفقرات الصدریة و من األسفل الحجاب و من األمام القص .

تـــه و الرغـــامى و المـــري و األبهـــر اء ( القلـــب و أغلفیحتـــوي المنصـــف علـــى مجموعـــة أعضـــ
ــة الصــدریة و غــدة التیمــوس و العصــبین و  ــذلك القنــاة اللمفی ــوي و الســفلي و ك األجــوفین العل

 المبهمین والعصبین الحجابیین و أوردة و أعصاب أخرى ) .
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 من الیمنى - الرئة شقوق
 األعلى

 علوي فص ـ1

) الكبیر (المائل الشق ـ2

) الصغیر (اإلفقي الشق ـ3

. المتوسط الفص ـ4

. السفلي الفص ـ5

) األیس (العلوي الفص ـ6

) األیسر (المائل الشق ـ7

 .السفلي الفص ـ8
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 أقسام المنصف
المنصف  -۱

 -۲العلوي 
المنصف السفلي 

المنصف  ۳۰
 -٤األمامي 

المنصف المتوسط 
المنصف  -٥

 الخلفي
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 الجهاز البولي التناسلي
 ، وهما مرتبطان تشریحیاً .ز البولي و التناسلي منشأ مشترك للجها

أمـا  ،..)سـتقالب ( البـولو إطـراح نـواتج االیؤمن الجهاز البولي ( جهاز اإلطراح ) اسـتخالص 
 فة الجهاز التناسلي فهي التكاثر .وظی

 الجهاز البولي
 حلیل .لیتین و الحالبین و المثانة و اإلیتألف الجهاز البولي من الك

 أوالً  : الكلیتان :
تتوضــع الكلیتــان علــى الجــدار الخلفــي للــبطن إلــى جــانبي العمــود الفقــري مــن الفقــرة الصــدریة 

 و الثانیة و الیمنى أخفض من الیسرى .الثانیة عشرة حتى الفقرتین القطنیتین األولى 
للكلیة شكل حبة الفاصولیاء و لها قطب علوي و قطب سفلي ووجهان ( أمامي وخلفي ) ولهـا 

 حافتان ( إنسیة ووحشیة ) . 
عصـاب إلـى الكلیـة لیة ، حیث یمر عبره الشریان و األیوجد في منطقة الحافة األنسیة نقیر الك

 اللمفیة من الكلیة .  و األوردة و الحالب و األوعیة
یــؤدي نقیــر الكلیــة إلــى جیــب الكلیــة الــذي یحــوي الكــؤوس الكلویــة الكبیــرة والصــغیرة وحویضــة 

 الكلیة التي یبدأ منها الحالب .

 أغلفة الكلیة :
 المحفظة اللیفیة : وهي تحیط بمادة الكلیة مباشرة . -    
     ى الوجه ـاً  علـي أكثر وضوحالمحفظة الشحمیة : وهي تحیط بالمحفظة اللیفیة وه -    

 الخلفي وفي منطقة نقیر الكلیة .       
 ون من وریقتین أمامیة ـالمحفظة اللفائفیة : وهي تحیط بالمحفظة الشحمیة و تتك -

  ا غیر ـة وهمـوخلفیة ، تلتحم الوریقتان فوق الكلیة وعلى امتداد حافتها الوحشی         
 الحاالت المرضیة . یة مما یسمح بهبوط الكلیة فيملتحمتین أسفل الكل         

 یساعد على تثبیت الكلیتین الضغط داخل داخل جوف البطن .

 بنیة الكلیة :
 . یمكن مشاهدة البنیة الداخلیة للكلیة على مقطعها الجبهي

 وهي تحیط بجیب الكلیة و تتألف من طبقتین :مادة الكلیة : 
 ملم . ٧-٥تها محیطیة تدعى قشر الكلیة وتبلغ سماك -

 لب الكلیة وهو یتوضع إلى الداخل من قشر الكلیة . -

 ۱٥٤ 



هرمــاً كلویــاً  وتتجــه قمــة الهــرم نحــو جیــب الكلیــة و تجــاور  ١٥ – ١٠یتكــون لــب الكلیــة مــن 
حلیمات كلویة تتجه نحو حویضة الكلیـة  ٨ – ٧قاعدته قشر الكلیة ، تشكل األهرامات الكلویة 

 یدة یطرح عبر البول إلى الحویضة .و یوجد على هذه الحلیمات ثقوب عد
 یتم استخالص البول في القنیات الكلویة التي تشكل الجزء الرئیسي في نسیج الكلیة .

 القنیات الكلویة على عالقة وثیقة مع األوعیة الدمویة .
تبــدأ القنیــة الكلویــة بالجســیمة الكلویــة ( تتوضــع الجســیمات الكلویــة فــي قشــر الكلیــة و یصــل 

ملیون ) التي تتألف من محفظة مزدوجة الجدران تحـیط بكبـة شـریانیة شـعریة ،  ٤عددها إلى 
الجسیمة الكلویة تسـتخلص البـول مـن الـدم لیتجمـع فـي الحیـز بـین جـداري المحفظـة و یـذهب 

 البول من هذا الحیز إلى القنیة الكلویة .
ى نحو كثیف لتشـكل یتمادى الحیز المحفظي بالقنیة الكلویة ( األنبوب الكلوي ) حیث تلتف عل

الجزء المعوج القریب ، تمتد بعد ذلك القنیة الكلویة على نحو مستقیم في الهرم الكلوي و تعود 
ثانیة إلى قشر الكلیة و بذلك تتشكل عروة هـانلي . یتحـد القسـم البعیـد مـن القنیـة الكلویـة مـع 

 یمة الكلویة .القنیات األخرى لتصب على المجاري الحلیمیة التي تنفتح على ذروة الحل
هـا وحـدة بنیویـة وظیفیـة تـدعى قنیـة الكلویـة الصـادرة بجمیـع أجزائتشكل الجسیمة الكلویـة و ال

 النفرون أو الكلیون .
یرد الدم إلى الكلیة بالشریان الكلوي حیث یتفرع في الجیب الكلوي إلى عدة فروع ، تمتد 

ع على حدود قشر الكلیة مع لبها الفروع الشریانیة بین األهرامات الكلویة و تشكل هذه الفرو 
أقواساً  شریانیة ، یتفرع عن هذه األقواس في قشر الكلیة فروع دقیقة ، یذهب من هذه 

الفروع الدقیقة شرین وارد إلى الجسیمة الكلویة ( جسیمة مالبیكي ) و یشكل داخلها شبكة 
یة الشبكة شعریة شریانیة التي تشكل شرین صادر(تدعى هذه الشبكة الشعریة الشریان

 ر أصغر قطراً  من الشرین الوارد الشرین الصاد) . العجیبة
 یحصل في الجسیمة الكبیة استخالص البول من الدم و نواتج استقالب أخرى و أمالح .

یتفرع الشرین الصـادر فـي نسـیج الكلیـة إلـى فـروع دقیقـة و یشـكل شـبكة شـعریة یصـدر عنهـا 
 أوردة تشكل فیما بعد الورید الكلوي .

طرح البول عبر الثقوب في الحلیمة الكلویة ، بعد ذلك یتجمع في الكؤویسات الكلویة الصغیرة ی
حلیمـة كلویـة ، و مـن  ٢ – ١) حیث تصب علـى كـل كـؤیس صـغیرة مـن  ٩ -٨( عددها من 

) ، ومـن ٣ -٢الكلویـة الكبیـرة (عـددها مـن  الكؤویسات الصـغیرة یصـب البـول فـي الكؤویسـات
 الحویضة و منها إلى الحالب . الكؤویسات الكبیرة في

 ثانیاً : الحالبان 
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یصل الحالب بین الحویضة في الكلیة و المثانة البولیة وهو عبارة عن قناة یبلغ طولها حـوالي 
 ملم . ٩ – ٣سم و قطرها حوالي  ٣٠

 یبدأ الحالب من الحویضة ثم یمتد على الجدار الخلفي للبطن ( خلف الصفاق ) .
حوض الصغیر إلى أن یصل إلى قـاع المثانـة حیـث یختـرق جـدارها و ینفـتح یمتد الحالب في ال

 في جوف المثانة بثقبة ضیقة .
یتكون جدار الحالـب مـن ثـالث طبقـات : خارجیـة مـن نسـیج ضـام ومتوسـطة عضـلیة وداخلیـة 

 مخاطیة .
 

 
 الكليةمقطع حبهي في 

حويضة  -٥ية ،قوس شران -٤كؤيس صغرية ،  -٣حليمة كلوية ، -٢حمفظة الكلية ،-١
شريان -١٠احلالب ، -٩عمود كلوي ، -٨هرم كلوي ، – ٧قشر الكلية ، -٦الكلية ،
 الشريان الكلوي .  -١١قطعي ،

 

 ۱٥٦ 



 ثالثاً :المثانة 
 -٥٠٠من ا من عضو إلى آخر و تبلغ وسطیا ً هو عضو یتجمع فیه البول ،تختلف سعته

 مل  ، تتوضع المثانة في الحوض الصغیر خلف العانة . ٧٠٠
 تتألف المثانة من جسم و قاع و عنق .

 یجاور قاع المثانة و عنقها من الخلف لدى األنثى عنق الرحم و المهبل .
 و یجاور المثانة عند الذكر من األسفل الموثة و من الخلف المستقیم .

 سم فوق الحافة العلویة لالرتفاق العاني . ٥ – ٤عند إمتالء المثانة یرتفع مستواها من 
 ).یمثل القناة البولیة لدى الجنین قمة المثانة إلى السرة الرباط السري الناصف (وهو یمتد من

 یتألف جدار المثانة من ثالث طبقات :
وهي تشـكل مجموعـة ثنایـا ،غیـر أن هـذه الثنایـا ال توجـد فـي قـاع طبقة داخلیة مخاطیة  -

ــاني  ــث المث ــدعى المثل ــة الشــكل ملســاء ت ــة حیــث توجــد منطقــة مثلثی ــي المثان ،توجــد فــي زاویت
حلیــل ، وتوجــد فــي ذروة المثلــث فتحــة اإل الحــالبین ة لهــذا المثلــث ( فــي الخلــف ) فتحتــاالقاعــد

 الباطنة .

تتكــون بـدورها مــن عـدة غــالالت خارجیـة و داخلیــة ذات ألیــاف طبقـة عضــلیة متوسـطة  -
لیـل المصـرة ل األخیرة حول الفتحـة الباطنـة لإلحطوالنیة و متوسطة ذات ألیاف حلقیة ، و تشك

 حلیلیة الباطنة وهي مصرة ال إرادیة .اإل

 وهي غاللة من نسیج ضام قلیلة الوضوح .الطبقة الخارجیة : -

 حلیل رابعًا : اإل
  یدرس االحلیل مع الجهاز التناسلي

 

 الجهاز التناسلي
 یضمن الجهاز التناسلي استمرار حیاة النوع بالتكاثر .

ي كري واألنثـــوي فــي المراحــل األولـــى مــن التطــور الجنینـــتكــون بــدایات الجهـــاز التناســلي الــذ
 نثویة في مراحل الحقة من هذا التطور .متشابهة و تتمایز إلى ذكریة و أ

 :  الجهاز التناسلي الذكري
 عضاء تناسلیة ظاهرة .أیقسم الجهاز التناسلي إلى أعضاء تناسلیة باطنة و 

سهر ) و الحویصل اة الناقلة للنطاف (األصیة و القنتضم األعضاء التناسلیة الباطنة ، الخ
 المنوي و غدة الموثة .
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 تضم األعضاء التناسلیة الظاهرة : القضیب و الصفن 
. 

 :الخصیة 
وهي عضو مزدوج تتوضع الخصیتان في كیس الصفن . للخصیة شكل بیضوي مضغوط من 

خلفیة و  نسي ووحشي و حافتان أمامیة وو لها قطبان علوي وسفلي ووجهان أ الجانبین
 یتوضع على الحافة الخلفیة البربخ .

 
 

 :البربخ 
 

یشكل الجزء العلوي الثخین من البربخ رأس البربخ الذي یتمادى نحو األسفل بالجسم حیث 
 سهر ( القناة الناقلة للنطاف ) .ینتهي الذیل باأل

مادة الخصیة تحیط بالخصیة الغاللة البیضاء و ترسل هذه الغاللة ( من الحافة الخلفیة ) في 
 حجبا تقسم الخصیة إلى فصیصات خصویة .

 قنیات منویة متعرجة حیث تنمو في جدرانها المنسلیات المنویة . ٤ -٣یحوي الفصیص 
تخرج القنیات من الفصیصات و تصبح مستقیمة و في منطقة الحافة الخلفیة للخصیة تتفـاغر 

 هالر ) .هذه القنیات فیما بینها و تشكل الشبكة الخصویة ( شبكة 
یخرج من الشبكة الخصـویة أقنیـة صـادرة تتحـد مـع بعضـها الـبعض و تشـكل قنـاة واحـدة كثیـرة 

 سهر ) .رها بالقناة الناقلة للنطاف ( األالتعرج في ذیل البربخ و تتمادى بدو 

 :  سهراأل
ربي إلى الحوض الصغیر و یصل حبل المنوي الذي یمرعبر النفق األ یدخل االسهر في تركیب ال

زء االنتهائي الضیق من سهر . یتحد الجقاع المثانة حیث یشكل انتفاخاً  یدعى أنبورة األ إلى
سهر مع قناة  الحویصل المنوي ویشكالن معاً  القناة الدافقة التي تخترق البروستات انبورة األ

 حلیل .( الموثة ) وتنفتح في الجزء الموثي لإل
نسیج ضام و من غاللة عضلیة ومن غاللة  یتكون جدار االسهر من طبقة خارجیة كثیفة من

 مخاطیة .

 : الحویصل المنوي 
سهر ، تتحد قناته مع انبورة االسهر وتشكالن عضو إفرازي مزدوج یتوضع وحشي أنبورة األ

 القناة الدافقة .
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 : الموثة ( البروستات ) 
 تناء حلیل ، للموثة شكل حبة الكسثانة و تحیط بالجزء الموثي من اإلتتوضع تحت الم

 و تتألف من فصین و تتكون من نسیج غدي ونسیج عضلي أملس .-
دة الموثة في الجزء مفرزات الموثة تزید من القدرة الحركیة للحیوانات المنویة . تنفتح أقنیة غ

 حلیل . الموثي من اإل
مل كمصرة ال إرادیة یعمل النسیج العضلي في الموثة عند تقلصه على إفراغ غدة الموثة و یع

 حلیل .لإل
 

 : الحبل المنوي 
سهر وشرایین و أوردة و أوعیة لمفیة و أعصاب و یحیط یدخل في تركیب الحبل المنوي األ

 –ألیاف العضلة المشمرة للخصیة  –بهذه العناصر أغلفة منها : اللفافة المنویة الباطنة 
 ومباشرةً الغمد  ً اللفافة المنویة الظاهرة ،تمتد هذه األغلفة لتحیط بالخصیة ویحیط بها أیضا

 الغالفي .

 : كیس الصفن 
جـزء ویحتـوي علـى الخصـیتین و البـربخ و  مـامي للعجـانوهو بروز جلدي یتوضـع فـي الجـزء األ

 من الحبل المنوي . 
جلــد كــیس الصــفن رقیــق یحتــوي علــى غــدد عرقیــة و دهنیــة و یتوضــع تحــت الجلــد طبقــة مــن 

 ألیاف عضلیة ملساء تدعى الطبقة السلخیة .
جلــد الخصــیة كمــنظم حــراري للخصــیة حیــث یــنكمش عنــد انخفــاض الحــرارة و یتمــدد عنــد یعتبر 

 ارتفاعها .
 یقسم كیس الصفن بواسطة حاجز ناصف إلى قسمین یتوضع في كل منهما الخصیة الموافقة 

 : القضیب 
 ســفنجي یســتقر بــین  الجســمین الكهفیــینثالثــة أجســام: جســمان كهفیــان وجســم إیتكــون مــن 

 . وأسفلهما
نتهي الجسم الكهفي في األمام بإنتفاخ یـدعى الحشـفة ( رأس القضـیب )و یبـدأ جـزؤه الخلفـي ی

بانتفــاخ كمثــري یــدعى البصــلة االحلیلیــة ،یتوضــع ضــمن الجســم اإلســفنجي و علــى امتــداده 
 االحلیل اإلسفنجي الذي ینتهي بفتحة في رأس القضیب .

الن سویقتي القضیب و ترتكـز كـل منهمـا تتباعد النهایتان الخلفیتان للجسمین الكهفیین و تشك
 سك .لعاني و الجزء المجاور من عظم اإلعلى الفرع النازل من العظم ا
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یحــیط بكــل مــن هــذه األجســام غــالف خــاص بــه ویحــیط بهــا جمیعــاً  لفافــة القضــیب و یحــیط 
 یة تحیط برأس القضیب تدعى القلفة.لفافة جلد و في منطقة رأس القضیب یشكل الجلد ثنلبا
 حد جلد القضیب في األسفل مع جلد رأس القضیب بواسطة ثنیة جلدیة تدعى اللجیم .یت

 یتألف القضیب من رأس و جسم و جذر مثبت على الوجه األمامي لعظم العانة .

 :  حلیل الذكرإ
حلیل حیـث یحـیط بهـا مصـرة ال إرادیـة ثـم یمـر عبـر حلیل من المثانة بالفتحة الباطنة لإلیبدا اإل

 هنا تصب علیه القناتان الدافقتان.حلیل الموثي و إلحلیل بایدعى هذا الجزء من اإلالموثة حیث 
العمیقـة ( وهنـا أضـیق  حلیـل بعـد خروجـه مـن الموثـة العضـلة المستعرضـة العجانیـةیخترق اإل

الغشـائي المصـرة  حلیـلمكان في اإلحلیـل ) و یـدعى هـذا الجـزء باإلحلیـل الغشـائي و یحـیط باإل
 و هي مصرة ال إرادیة .حلیلة الظاهرة اإل

یـث فـي بصـلة القضـیب ح یل اإلسفنجي وهـو أكثـر اتسـاعاً  حلحلیل هو اإلالجزء األخیر من اإل
حلیلیة ( غـدة كـوبر ) وهـي غـدد صـغیرة تتوضـع فـي سـماكة تصب علیه قنوات غدة البصلة اإل

 العضلة المستعرضة العجانیة العمیقة ( الحجاب البولي التناسلي ) .
 حلیلیة عدیدة .غاللة مخاطیة حیث یوجد فیها غدد إل حلییبطن اإل

 سم ٢٠حلیل عند الذكر البالغ حوالي یبلغ طول اإل
 

 الجهاز التناسلي األنثوي                        
 

 عضاء ظاهرة ، تتوضع األعضاء الباطنة  اسلي األنثوي إلى أعضاء باطنة و أیقسم الجهاز التن
 یضین و الرحم و البوقین و المهبل .في الحوض الصغیر وتشمل المب

وتضــم األعضــاء التناســلیة الظــاهرة الشــفرین الكبیــرین و الشــفرین الصــغیرین و البظــر والغــدد 
 الدهلیزیة .

 عضاء التناسلیة األنثویة الباطنة أوالً : األ
 : المبیض 

 

ور فـي عظمي في مرحلة البلـوغ الجنسـي ویبـدا بالضـموهو غدة جنسیة مزدوجة یبلغ حجمه األ
 سنة مع انقطاع الطمث . ٥٠ – ٤٠سن 

 الصغیر ) عمودیاً  لدى الباكرات یتوضع المبیض ( معلقاً  على الجدار الجانبي في الحوض 
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للمبیض نهایة بوقیة تتجه نحو بوق الرحم ونهایة سفلیة رحمیة تتصل بـالرحم بواسـطة الربـاط 
 المبیضي الخاص .للمبیض حافتان :

 حافة خلفیة حرة . -
حافة أمامیة ترتبط مع الرباط الرحمي العریض بواسطة مساریق حیث یمر من خالله إلى  -

 المبیض أوعیة دمویة و أعصاب .
 المبیض غیر مغطى بالصفاق و إنما تستره غاللة من نسیج ظهاري .

 تتألف مادة المبیض من قشر و لب : 
 * قشرة المبیض :

بتدائیة قبل البلوغ الجنسي ویبلغ عددها عدة تتوضع فیها الجریبات و تكون هذه الجریبات ا
 آالف .

یوجد داخل الجریب االبتدائي خلیة بیضـیة محاطـة بطبقـة واحـدة مـن الخالیـا الجریبیـة وتتكـون 
 من عدة طبقات في مراحل نضج الجریب ، یتجمع داخل الجریب سائل شفاف .

ــا الجریبیــة نحــو المحــیط و تتســمك فــي مكــان واحــد حیــث ــة  تتراجــع الخالی ــى الخلی تحتــوي عل
 البیضیة .

مـم أو  ١وهكذا تتحول الجریبات األولیة إلى جریبات دوغراف ویصـل قطـر جریـب دوغـراف إلـى 
 أكثر .

بعد النضج ینفجر الحویصل الجریبي و تخرج الخلیة البیضیة إلى جوف الصفاق حیـث یتلقفهـا 
 قمع بوق الرحم ویدفع بها إلى بوق الرحم و منه إلى جوف الرحم .

ن الجسـم األصـفر یــزول تمـزق جسـم أصـفر و عنــدما ال یـتم اإللقـاح فـإینمـو مكـان الجریـب الم
الحمــل و ینمــو معــه الجســم األصــفر لقــاح یــتم أســابیع و فــي حــال حــدوث اإل  ٨ – ٦خــالل 

 یستمر طیلة فترة الحمل .و 
 في مرحلة البلوغ الجنسي تشاهد الجریبات في مراحل مختلفة من نموها .

لقـاح أمـا الجریبـات ئات من الجریبات و تصـبح جـاهزة لإل نثى تنضج فقط بضع مخالل حیاة األ 
 . ایوم ٢٨األخرى فهي تضمر و تنتكس و عادة ینضج جریب واحد كل 

  : * المنطقة اللبیة 
 و هي تتوضع تحت المنطقة القشریة وهي غنیة باألوعیة الدمویة و األعصاب .

 :  الرحم
 ضع في منتصف الحوض الصغیر .عضو مجوف مفرد له شكل أجاصي یتو 

 یجاور الرحم في األمام المثانة و یجاوره في الخلف المستقیم .
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 یتكون الرحم من قاع و جسم و عنق .
 سفل و یحیط به الجزء العلوي من المهبل .یتجه عنق الرحم نحو األ

اع یشكل الجسم الجزء األكبر من الرحم و یسمى الجزء المتوضع فوق مصب البوق الرحمي ق
 الرحم . ویتجه قاع الرحم نحو األمام و األعلى .

 جوف الرحم صغیر على العموم وهو یتألف من جوف الرحم الخاص و قناة عنق الرحم .
تتصل قناة عنق الرحم مع جوف الرحم من جهـة ومـن جهـة أخـرى تتصـل مـع المهبـل بواسـطة 

 الفوهة الرحمیة .
 غ . ١٠٠ – ٩٠غ ولدى الوالدات من  ٥٠ – ٤٠یتراوح وزن الرحم لدى الباكرات من 

 یتألف جدار الرحم من ثالث غالالت : مصلیة وعضلیة و مخاطیة .
 * الغاللة المصلیة :

یشكلها الصفاق وهي تحیط بالرحم من األمام و الخلف و الجانبین . تغطي الغاللة المصلیة 
 مصلیة على المثانة كس الغاللة الالقاع والوجه األمامي للجسم و في مستوى عنق الرحم تنع

وفي الخلف تغطي الغاللة المصلیة الوجه الخلفي للرحم و جزءاً  من الوجه الخلفي للمهبل ثم 
الرتج ستقیم و الرحم تدعى رتج دوغالس (تنعكس على المستقیم مشّكلة بذلك حفرة بین الم

 المستقیمي الرحمي )  .
بي للحوض في كل جانب مشكلة بذلك تمتد الغاللة المصلیة بین حافة الرحم و الجدار الجان

 الرباط الرحمي العریض .
 * الغاللة العضلیة :     

تتألف من طبقة ثخینة من ألیاف عضلیة ملساء تذهب في مختلف االتجاهات و یتخللها 
 ألیاف مرنة .

 * الغاللة المخاطیة :
 وهي ملساء تشّكل ثنایا في عنق الرحم .  

 وسائط تثبیت الرحم :
 حم والمهبل مع قاع الحوض واألعضاء المجاورة .یتثبت الر 

 ومن األربطة المثبتة للرحم :
ربي ل في كل جانب إلى النفق األ * الرباط المدور الرحمي :وهو یبدأ من قاع الرحم ویدخ

 یخرج من حلقته الظاهرة ویتوزع في سماكة الشفر الكبیر الموافق .و 
 .یمنع هذا الرباط من انقالب الرحم نحو الخلف 

 * یوجد حزم عضلیة و حزم لیفیة تمتد من الرحم إلى المستقیم و عظم العجز .
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* الرباط القاعدي: یمتد من عنق الرحم والجدار الجانبي للحوض و هو یمنع الرحم من 
 االنزیاح األمامي .

 : الرحمیتان ( بوقا الرحم )  القناتان
الرحم في سماكة الحافة العلویة للرباط تنشأ قناة الرحم من الجزء العلوي للرحم و تتوضع قناة 

 الرحمي العریض .
 لقناة الرحم فتحتان :

 أحدهما تؤدي إلى جوف الرحم . -
الفتحة األخرى تنفتح في قمع قناة الرحم بالقرب من المبیض وهي تصل جوف الرحم مع  -

 جوف الصفاق.
 ل بوق الرحم .النهایة الصفاقیة للقناة الرحمیة لها شكل قمع تنتشر على حوافه خم

 یتكون جدار بوق الرحم من : 
 طبقة مصلیة  -
 طبقة عضلیة تعمل ألیافها على دفع الخلیة البیضیة باتجاه الرحم . -
 طبقة مخاطیة تشكل ثنایا طوالنیة . -

 المهبل :
سم حیث تحـیط نهایتهـا العلویـة بعنـق الـرحم وتنتهـي فـي  ١٠ – ٨وهو قناة یتراوح طولها من 

 هة المهبلیة في مشق الفرج .األسفل بالفو 
 مامي .جدران المهبل رقیقة نسبیاً  و ینطبق الجدار الخلفي على الجدار األ

 یحد الفوهة المهبلیة لدى العذارى ثنیة من الغاللة المخاطیة و تدعى غشاء البكارة .
 یوجد بین جدران المهبل و عنق الرحم شق حلقي ضیق یدعى قبو المهبل .

من صغیر و یحده من الخلف المستقیم و مركز القسم السفلي من الحوض الیتوضع المهبل في 
 حلیل .األمام قاع المثانة و اإل

 یتألف جدار المهبل من ثالث غالالت :
 من الثنایاالمستعرضةكبیرا تشكل عددا ً   غددة ال تحتوي على ـمخاطیةـداخلیاللةـ*غ

 الخلفي .ثنیة واحدة طوالنیة على كل من الجدارین األمامي و و  
 على بالغاللة العضلیة في الرحم * غاللة عضلیة تتكون من نسیج ضام أملس یتمادى في األ

 * غاللة خارجیة : تتكون من نسیج ضام تحوي ألیاف مرنة وخالیا عضلیة ملساء .

 البكارة :
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وهي عبارة عن صفیحة من الغاللة المخاطیة و تكون هاللیـة أو مثقبـة أو حلقیـة وفـي حـاالت 
 رة ال تحوي ثقباً  و یلجأ إلى شق الغشاء جراحیاً  لتحریر مخلفات الطمث المتراكمة .ناد

 ثانیاً  : األعضاء التناسلیة األنثویة الظاهرة :
 الشفران الكبیران : 
نسـي یجـاور لوحشـي مسـتور باألشـعار و الوجـه األ ین جلـدیین ، الوجـه اوهما عبارة عن التواء

 دهلیز المهبل .
 الشفر الكبیر نسیج شحمي تنتهي فیه ألیاف الرباط المدور الرحمي .  یوجد في سماكة

 یلتقي الشفران الكبیران في األعلى و یشكالن جبل العانة .

 الشفران الصغیران :
وهما عبارة عن ثنیتین جلدیتین خالیتین من النسیج الشحمي تلتقیان في الخلف في الرفاء 

النهایتان األمامیتان للشفرین الصغیرین قلفة و الناصف و تشكالن ثنیة معترضة ، و تشكل 
 لجیم البظر .

 دهلیز المهبل :
 وهو حیز یحده الشفران الصغیران و البظر .

حلیــل و فتحــة القنــاة اهرة للمهبــل و الفوهــة الظــاهرة لإلیوجــد فــي دهلیــز المهبــل الفوهــة الظــ
 المفرغة للغدة الدهلیزیة .

 ر الصغیر الموافق و هي بحجم حبة الحمص و تنفتح تتوضع الغدة الدهلیزیة في قاعدة الشف
 فراغیة في دهلیز المهبل .قناتها اإل

 البظر :
یب ،ینشــأ الجســم یتــألف البظــر مــن جســمین كهفیــین شــبیهین بالجســمین الكهفیــین فــي القضــ

سك و جزء من العانة ثم یلتقیان معاً  و یشكالن جسم البظر الذي ینعطف الكهفي من عظم اإل
 ل و یشكل رأس البظر .نحو األسف

 : البصلة الدهلیزیة
 جي في القضیب عند الذكر .نتتوضع في عمق الشفر الكبیر و هي شبیهة بالجسم اإلسف 

 :  حلیل األنثىإ
ــراوح طولهــا مــن   ــاة قصــیرة یت ــرق اإل ســم ٣.٥ – ٢.٥و هــو قن ــولي ، یخت ــل الحجــاب الب حلی

حلیـل بالفوهـة الباطنـة إرادیـة ) . ویبـدأ اإل ة الظاهرة (حلیلیالتناسلي ،حیث یحیط به المصرة اإل
 حلیلیة باطنة ( الإرادیة ) .إفي عنق المثانة حیث یحیط بها مصرة 
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 سم . ٢حلیلیة الظاهرة أسفل و خلف البظر بحوالي ینتهي اإلحلیل بالفتحة اإل

 الثدي
 ترتبط وظیفته مع الجهاز التناسلي األنثوي .

 بین الضلعین الثالثة و السادسة  ضلة الصدریة الكبیرةیتوضع الثدي على السطح األمامي للع
 تتوضع في منتصف الثدي حلمة الثدي و یحیط بها هالة فاتحة حول الحلیمة .

 یوجد على حلمة الثدي ثقوب دقیقة هي فتحات لألقنیة اللبنیة .
 فص غدي تتوضع على نحو شعاعي باتجاه الحلمة . ٢٠ – ١٥یتألف الثدي من 

الهالة یكبر حجمها و یصبح لون الحلمة و  الثدي من الشهر الثاني للحمل ، حیثیبدأ التبدل ب
 المحیطة بها أكثر قتامة .

اجـع غـدة الثـدي إلـى بعد الوالدة یـزداد اإلفـراز اللبنـي للغـدة و بعـد انتهـاء دور تغذیـة الطفـل تتر 
 .حجمها األصلي 

 
 

 جهاز الدوران
 

لمــواد الغذائیــة إلــى األعضــاء ونقــل نــواتج وظــائف جهــاز الــدوران عدیــدة فهــو یــؤمن وصــول ا
استقالب المواد إلى أماكن إطراحها ( الرئتین و الكلیتین و الجلد ) وكذلك نقـل األوكسـجین مـن 

وكسـید الكربـون إلـى الـرئتین وكـذلك نقـل الطاقـة و إلى األعضاء و بـالعكس نقـل ثـاني أ الرئتین
 .إیصال العناصر الدفاعیة و الهرمونات إلى األنسجة 

 تشمل أوعیة جهاز الدوران األوعیة الدمویة والجهاز اللمفي . 
 

إلـى مختلـف الجزء المركزي لجهاز الدوران هو القلب . یضخ الدم بواسطة القلب عبر الشـرایین 
 وردة بالدم إلى القلب .أنسجة الجسم و تعود األ 

سـم هـذه األخیـرة إلـى تنقسم الشرایین الرئیسیة في األعضاء و األنسجة إلى فروع ثانویـة و تنق
فروع أدق تسمى الفروع األكثر دقة بالشـرینات التـي تتمـادى باألوعیـة الشـعریة و هـي تتمـادى 
باألوردة الشعریة . یتم التبادل الغازي عبر جدران األوعیة الشـعریة وكـذلك المـواد الغذائیـة بـین 

وردة األ تتحـد لتشــكل الـدم و األنسـجة . تتشـكل مـن الشـبكة الشــعریة الوریـدات و هـذه األخیـرة 
 التي تعود بالدم إلى القلب .

 ل والعقد اللمفیة والنقي العظمي.  یدرس مع جهاز الدوران األعضاء المكونة للدم وهي الطحا
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 الشرایین :
 تذهب بالدم من القلب ویمكن أن یكون محتواها من الدم قاتم ( الشریان الرئوي ) .

 : یتألف جدار الشرایین من ثالث غالالت
 .   endoteiumداخلیة بطانیة :  -١
فــي الشـرایین الكبیــرة  ، أمـاألیـاف عضــلیة ملسـاء حلقیــة متوسـطة تتـألف مــن طبقـات فیهــا -٢
 . لیاف العضلیة الملساء باإلضافة إلى األ  ألیاف مرنة تظهرف
 خارجیة تتألف من نسیج ضام یحوي ألیاف مرنة . -٣

 األوردة :
و یمكن أن یجري فیها دم نقي ( األوردة الرئویة ) إن بنیة  تأتي بالدم من األنسجة إلى الجسم

رق مـن جـدران الشـرایین شبیهة ببنیـة جـدران الشـرایین غیـر أن جـدران األوردة أجدران األوردة 
 حیث توجد فیها كمیة أقل من األلیاف المرنة و األلیاف العضلیة الملساء .

علـى الغاللـة البطانـة . هـذه الدسـامات  تتمیز األوردة بأنـه یوجـد علـى جـدرانها دسـامات تكـون
 تسمح بمرور الدم باتجاه المركز فقط ( القلب ) .

توجد الدسامات بشكل رئیسي في األوردة الصغیرة و المتوسطة و التوجد فـي األجـوف السـفلي 
و أوردة الـــرأس و العنــــق ووریــــد البــــاب و األوردة الرئویـــة و األوردة اإلكلیلیــــة و كــــذلك فــــي 

 األوردة الشعریة .الوریدات و 

 القلب والتامور
هو عضو مجوف یتكون من أربع حجیرات و للقلب شكل مخروطـي تتجـه قاعدتـه نحـو األعلـى 

 والیمین و تتجه ذروته نحو األسفل والیسار و األمام .
ن المحور الطـولي ) وسفلي ( حجابي ) ، وهكذا فإ للقلب وجهان : أمامي علوي (قصي ضلعي

عــدة إلــى القمــة ومــن الیمــین إلــى الیســار ومــن األعلــى إلــى األســفل ومــن للقلــب یتجــه مــن القا
 الخلف إلى األمام . 

 .یضم القلب أذینین : أیمن و أیسر وبطینین أیمن و أیسر 
 یتوضع األذینان في قاعدة القلب و یشكل البطینان وذروة القلب الكتلة الرئیسیة في القلب .

لحجــاب أمــا الوجــه األمــامي العلــوي محــدب وهــو و هــو یالصــق ا الوجــه الســفلي للقلــب مســتو
 یالصق القص و غضاریف األضالع الیسرى ( الثالث و الرابع والخامس) .

ســم ١١ -١٠ســم و یبلــغ أكبرعــرض لــه  ١٣ -١٢یتــراوح طــول القلــب باتجــاه محــوره الطــولي 
 سم . ٧ -٦وتبلغ ثخانته ( أمام خلف ) 
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 ٢٢٠/ ١نسبة إلى وزن الجسم ویصل وزنه   ٣سم ٣٥٠ – ٢٥٠یتراوح حجم القلب 
 غ ٣٠٠غ ( عند المرأة ) إلى  ٢٢٠حیث یتراوح وزن القلب عند اإلنسان البالغ بین 

 (عند الرجل ) .
متــد علــى ســطح القلــب أثــالم تتوضــع فیهــا أوعیتــه الخاصــة حیــث یوجــد علــى الوجــه األمــامي ت

طینــین األمــامي وكــذلك العلــوي ثلــم طــوالني یمتــد مــن القاعــدة حتــى الــذروة یــدعى الــثلم بــین الب
یوجــد علــى الوجــه الســفلي للقلــب ثلــم طــوالني خلفــي هــو الــثلم بــین البطینــین الخلفــي و یتحــد 

 الثلمان المذكوران في ذروة القلب .
 یمتد بین األذینین و البطینین الثلم اإلكلیلي .

 یقسم القلب بواسطة حاجز طوالني إلى نصفین مستقلین :
و نصف أیسر یحوي دماً  نقیاً  و یتـألف كـل مـن النصـفین مـن  نصف أیمن یحوي دماً  قاتما ً 

 أذین و بطین .
 یفصل بین األذینین حاجز بین أذیني و یفصل بین البطینین حاجز حاجز بین بطیني .

یصل بین كل أذین و البطین الموافق فوهة أذینیة بطینیة یمر عبرها الدم عند تقلص األذین 
 إلى البطین .

 : األذین األیمن
یوجد في األذین األیمن على الحاجز بین األذین حفرة بیضویة حلت مكان الثقبة البیضـویة فـي 

األذیـن لـة الجنینیـة بـین األذیـن األیمـن و المرحلة الجنینیة حیث تصل الثقبة البیضویة في المرح
 األیسر .

 لیمنى .یدخل الدم من األذین األیمن إلى البطین األیمن عبر الفوهة األذینیة البطینیة ا
ینفتح في جـوف األذیـن األیمـن الوریـدان األجوفـان العلـوي و السـفلي و كـذلك الجیـب اإلكلیلـي 

 الذي یعود بالدم من القلب .

 : البطین االیمن 
یتوضع أمام و یمین البطین األیسر و هـو یشـغل السـطح األمـامي العلـوي للقلـب حیـث یفصـله 

 مم . ٨ – ٥ي .تبلغ ثخانة جدار البطین األیمن عن البطین األیسر الثلم بین البطینین األمام
یتوضع على حواف الفوهة األذینیة البطینیة الیمنى الصمام ثالثي الشرف و الشرفة هي عبـارة 

 عن وریقة مضاعفة تشكلها الطبقة الداخلیة في القلب ( الشغاف ) .
عنــدها تنفــتح عنــدما یــدخل الــدم مــن األذیــن إلــى البطــین تالصــق الشــرفات جــدران البطــین و  

 الفوهة األذینیة البطینیة .
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عند انقباض البطین ترتفع شرفات الصمام و تنطبق حوافهـا الحـرة علـى بعضـها الـبعض لتغلـق 
 الفوهة األذینیة البطینیة بإحكام و تمنع عودة الدم إلى األذین .

وي رتكـز علـى الحافـة الحـرة لكـل مـن الشــرفات حبـال وتریـة تنشـأ مـن عضـالت حلیمیـة و یحتــت
 البطین األیمن على ثالث عضالت حلیمیة .

إن قــوة تقلــص العضــالت الحلیمیــة تــؤثر مــن خــالل الحبــال الوتریــة علــى الشــرفة وتمنعهــا مــن 
 االندفاع نحو داخل األذین .

 

یندفع الدم من جوف البطین األیمن ( عند االنقباض البطیني ) إلى الفتحة الشریانیة الخاصة 
 بالشریان الرئوي .

ــ یتوضــع ــوي ویتكــون هــذا الصــمام مــن ثالث ة فــي فتحــة الشــریان الرئــوي صــمام الشــریان الرئ
 .دسامات هاللیة

عنــد االنقبــاض البطینــي یضــغط الــدم المنــدفع عبــر فتحــة الشــریان هــذه الدســامات إلــى جــدران 
ن الــدم العائــد مــن الشــریان الرئــوي باتجــاه البطــین یمــأل ي فــإالشــریان و عنــد االنبســاط البطینــ

ت الجیبیة و عندها تنطبق حوافها على بعض وتشكل حاجزاً  یغلق الفتحة الشریانیة و الدساما
 یمنع عودة الدم إلى البطین .

عندما یسمح هذا الصـمام و غیـره مـن صـمامات القلـب بعـودة الـدم إلـى البطـین أو إلـى األذیـن 
 یقال عن ذلك سریریاً  قصور في صمامات القلب .

  : األذین األیسر
 الخلف والیسار في قاعدة القلب .یتوضع في 

ذین األیسر األوردة الرئویـة األربعـة ویـذهب الـدم مـن األذیـن األیسـر إلـى البطـین یصب على األ
الشـرف یوجد في هذه الفوهة الصـمام ثنـائي األیسر عبر الفوهة األذینیة البطینیة الیسرى حیث 

 ( التاجي ) .
ــر أن ال ــن األیســر أملــس غی ــداخلي لألذی ــى الوجــه ال ــداخلي لألذینــة الیســرى یحتــوي عل وجــه ال

 عضالت مشطیة .

  :  البطین األیسر
 ١٠مـن  مرات من جدران البطـین األیمـن إذ تتـراوح ثخانتـه ٣ – ٢جدران البطین األیسر أثخن 

مم حیث إن البطین األیمن یضخ الدم إلى الرئتین فقط بینما یضـخ البطـین األیسـر الـدم  ١٥ –
 .إلى مختلف أنحاء الجسم 
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مام ثنـائي یوجد فـي قاعـدة البطـین األیسـر الفوهـة األذینیـة البطینیـة الیسـرى التـي یشـغلها الصـ
متــد مــن الحافــة الحــرة لكــل مــن الشــرفتین حبــال وتریــة تــذهب إلــى الشــرف ( التــاجي ) حیــث ت

 عضلتین حلیمیتین موجودتین في جدار البطین .
یغلـق الصـمام التـاجي الفوهـة األذینیـة  یندفع الدم من البطین األیسر عبر فتحة األبهـر ( حیـث

 البطینیة ) .
دسـامات هاللیـة شـبیهة بمثیلتهـا  ةبهري الذي یتألف من ثالثیوجد في فتحة األبهر الصمام األ

 في فتحة الشریان الرئوي .
 .القلبیهة بمثیلتها في النصف األیمن من بهري و الصمام التاجي شبعمل الصمام األإن آلیة 

 لب :بنیة جدران الق
 ات : بیتألف جدار القلب من ثالث طق

 * خارجیة مصلیة تدعى النخاب 
 * متوسطة عضلیة .

 * داخلیة تسمى الشغاف .

 النخاب :
 وهو عبارة عن الوریقة الحشویة للتامور المصلي حیث یتمادى في منطقة األوعیة الرئیسة 

 بالتامور الجداري .

 الطبقة العضلیة :
 اف عضلیة مخططة .تتألف هذه الطبقة من ألی

 یتكون عضل القلب في األذینتین من طبقتین :
 سطحیة ذات ألیاف حلقیة مشتركة لألذینین معاً . •

 عمیقة طوالنیة خاصة لكل من األذینین  . •

 یتكون عضل القلب في كل من البطینین من ثالث طبقات : 
 یمن و األیسر .* سطحیة وعمیقة ( ذات ألیاف طوالنیة وهي مشتركة لكل من البطینین األ

 * وسطى حلقیة وهي خاصة لكل من البطینین .
 تنشأ ألیاف عضل القلب و ترتكز على الهیكل اللیفي للقلب .

 الهیكل اللیفي للقلب :
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یتــألف مــن حلقــات لیفیــة توجــد فــي محــیط فوهــات صــمامات القلــب ( الفوهــة األذینیــة البطینیــة 
بهر ) وكذلك الجـزء اللیفـي مـن الحـاجز بـین األى و فتحتي الشریانبن الرئوي و الیمنى و الیسر 

 البطینین ، تلتحم هذه المكونات فیما بینها و تشكل الهیكل اللیفي للقلب .

 الجهاز الناقل في القلب :
یوجد فـي عضـل القلـب مجموعـة مـن ألیـاف ذات بنیـة خاصـة إذ تحتـوي علـى كمیـة قلیلـة مـن 

الســیتوبالزما التــي لهــا القــدرة علــى إیصــال األلیــاف العضــلیة نســبیاً  و علــى كمیــة كبیــرة مــن 
التنبیهات من أعصاب القلب إلى العضلة القلبیة فـي كـل مـن األذینـین و البطینـین .تـؤمن هـذه 

 األلیاف العمل المنتظم للقلب و التنسیق في حركات حجراته .
 یتكون الجهاز الناقل من عقد تتصل مع بعضها بواسطة حزم .

 من بین األجوف العلوي و األذینة الیمنى العقدة الجیبیة .یوجد في جدار األذین األی
 .ضع في قاعدة الحاجز بین األذینینتتصل العقدة الجیبیة مع العقدة األذینیة البطینیة التي تتو 

ذینیة البطینیة حزمة هیس فـي الحـاجز بـین البطینـین ، تنقسـم حزمـة هـیس یمتد من العقدة األ
ى جدران البطین الموافق ، تنتهي السویقتان تحت الشغاف إلى سویقتین یمنى ویسرى تذهب إل

مــن ل القلــب فــي العقــدة الجیبیــة بــدءا عضــ بألیــاف بــوركیني  ،تتولــد الموجــة اإلنقباضــیة فــي
 األذین ثم تمتد عبر العقدة األذینیة البطینیة و حزمة هیس لتشمل عضل البطینین .

ع في جدران القلب و الذي یرتبط كمـا یساعد في تنظیم عمل القلب الجهاز العصبي الذي یتوض
 ذكرنا بالجهاز الناقل .

 الشغاف :
یتكــون مــن نســیج ضــام یحتــوي علــى ألیــاف عضــلیة ملســاء و یفرشــه طبقــة بطانیــة و یّكــون 

                     الشغاف الشرفات و الدسامات الهاللیة في صمامات القلب .              

 التامور :
 ، یتألف التامور من طبقتین لیفیة خارجیة و مصلیة . یحیط بالقلب التامور

 تتألف الطبقة المصلیة من وریقتین :
 * حشویة تحیط بالقلب وتدعى النخاب .

* تنعكس الوریقة الحشویة في منطقة األوعیة الرئیسـیة لتشـكل الوریقـة الجداریـة وهـي تلـتحم 
 مع التامور اللیفي .

 یة جوف التامور .یوجد بین الوریقتین الجداریة والحشو 

 : جوف التامور
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حتكاك القلب أثناء حركته مـع میة قلیلة من سائل مصلي یخفف من اهو جوف مصلي یحوي ك
                                 األعضاء المجاورة .

 توضع القلب :
 یقع معظمه إلى یسار الخط الناصف یتوضع القلب والتامور في المنصف بین الرئتین حیث 

 

 ة الدمویة الكبرى و الدورة الدمویة الصغرىالدور 
 تبدأ الدورتان من البطینین و تنتهي في األذینین .

 الدورة الدمویة الكبرى :
وهي تبدأ من البطین األیسر ثم األبهر الذي ینقل الدم الغني باألوكسجین و المواد الغذائیة إلى 

 مختلف أنحاء الجسم و أنسجته .
ــدم مــن األنســجة و ا ــون فــي یعــود ال ــاألوردة الشــعریة التــي تشــكل أوردة أضــخم تّك ألعضــاء ب

 ن یصبان على األذین األیمن .ن األجوفین العلوي و السفلي اللذیالنهایة الوریدی

 الدورة الدمویة الصغرى :
تبــدأ مــن البطــین األیمــن الــذي یــدفع الــدم القــاتم المحمــل بغــاز ثــاني أوكســیدالكربون بوســاطة 

ه إلى الرئتین حیث یتم التبادل الغازي فیهما و یعود منهـا الـدم المحمـل الشریان الرئوي و فروع
 طة األوردة الرئویة .اسباألوكسجین إلى األذین األیسر بو 

 أوعیة الدورة الدمویة الصغرى :
 الشریان الرئوي :

بهر الذي یتوضع إلـى ث یتقاطع مع األیبدأ من البطین األیمن ثم یتجه نحو األعلى والیسار حی
یان الرئـوي إلـى األسـفل مـن ر ینقسـم الشـ سـم ٦ – ٥لف منه .یتراوح طول الشریان الرئوي الخ

 بهر إلى شریان رئوي أیسر و شریان رئوي أیمن .قوس األ
یتشعب كل من هذین الشریانین في الرئة الموافقة إلى فروع فصـیة ثـم قطعیـة موافقـة لتفرعـات 

ــة شــبكة شــعریة ، تحــیط الشــبكة الشــعریة  القصــبة الرئویــة ، وتشــكل هــذه الفــروع فــي النهای
باألسناخ الرئویة حیث یتم استخالص األوكسجین من هـواء األسـناخ وطـرح غـاز ثـاني أوكسـید 

 الكربون في األسناخ .
تشكل الشبكة الشـعریة الوریدیـة وریـدات و یخـرج مـن كـل رئـة وریـدان رئویـان وتصـب األوردة 

 الرئویة األربعة على األذین األیسر .

  : یة الدمویة في الدورة الدمویة الكبرى األوع
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 بهر الذي ینشأ من البطین األیسر .ئیس في هذه الدورة هو الشریان األالجذع الر 
 بهر .بهر الصاعد الذي یتمادى بقوس األبهر هو االالجزء األول من األ

بهر فقــرة الصــدریة الرابعــة یتمــادى بــاألبهــر نحــو الیســار والخلــف و بمحــاذاة الیتجــه قــوس األ
 النازل .

 بهر الصاعد الشریانان اإلكلیلیان .* ینشأ من بدایة األ
 * ینشأ من االنحناء العلوي لقوس االبهر : 

 الشریان العضدي الرأسي  -١   
 إلى الیسار من السابق الشریان السباتي األصلي األیسر . -٢  
 الشریان تحت الترقوة األیسر . – ٣  

 : ىأوردة الدورة الدمویة الكبر 
 ن العلوي و السفلي .الوریدین األجوفی تنتهي في هيو 

 الورید األجوف العلوي :
ــه مــن  ســم و یمتــد إلــى خلــف و یمــین االبهــر الصــاعد ، یتشــكل األجــوف  ٦ – ٥یتــراوح طول

 العلوي من اتحاد الوریدین العضدیین الرأسیین األیمن و األیسر . 
أوردة الطــرفین العلــویین و أوردة جــدار  یصــب علــى األجــوف العلــوي أوردة الــرأس و العنــق و

 الصدر و جزء من أوردة جدار البطن و أوردة أحشاء الصدر و النفق الفقري .

 الورید األجوف السفلي : 
 یتجه هذا الورید نحو األعلى ویخترق الحجاب لیصب على األذین األیمن .

 القطنیة الكبیرة .یتوضع األجوف السفلي في تجویف البطن على الوجه األمامي للعضلة 
یجمع األجوف السفلي الدم من أحشاء و جدار البطن ومن النفق الفقري و من الحوض 

 والطرفین السفلیین .

 أوعیة القلب
ن مـن ن ینشآاإلكلیلین األیمن و األیسر اللذی طة الشریانیناسیأتي الدم الشریاني إلى القلب بو 

 بهر الصاعد .بدایة األ

 : ن الشریان اإلكلیلي األیم
یمتد في الثلم اإلكلیلي ثم ینعطف حول الحافة الیمنى للقلب و یمتد في الخلف في الثلم بین 

 البطینین الخلفي .

 :  الشریان اإلكلیلي األیسر
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یمتد في الثلم اإلكلیلي و یتجه نحو الحافة الیسرى للقلب و ینقسم إلى فرعین یتوضع أحداهما 
نعطف اآلخر حول حافة القلب الیسرى ممتداً  في الثلم في الثلم بین البطینین األمامي و ی

 اإلكلیلي و یتفاغر مع شعبة الشریان اإلكلیلي األیمن .

 : أوردة القلب 
یصب الدم من القلب على الجیب اإلكلیلي الذي یتوضع في الثلم اإلكلیلي على الوجه الخلفي 

 األیمن .للقلب بین األذین األیسر و البطین األیسر ویصب على األذین 
یجمع هذا الجیب الدم بوساطة الورید القلبي الكبیر الذي یمتد في الثلم بین البطینین األمامي 

وكذلك الورید القلبي األوسط الذي یمتد في الثلم بین البطینین الخلفي و یصب على الجیب 
 اإلكلیلي .

ى الجیب یصب الورید القلبي الصغیر على الورید القلبي األوسط أو یصب مباشرة عل
 اإلكلیلي. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
العقدة األذینیة -۱

. ۲البطینیة ، 
الحزمة األذینیة 

. ٦. ألیاف بین العقدتین ، ٥. ألیاف بوركیني ، ٤التربیق الحاجزي الجوفي ،  .۳البطینیة ، 
 . الحاجز بین األذینتین۸. الحاجز بین البطینین ، ۷العقدة الجیبیة األذینیة ، 
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 فية في الرأس والعنقمالدموية واللاألوعية 
 الشرايين

عن قوس األهبر: اجلذع العضدي الرأسي يغذي الرأس والعنق الفروع التالية اليت تتفرع 
 والشريان السبايت األصلي األيسر والشريان حتت الرتقوة األيسر.

 الجذع العضدي الرأسي:
فرعيه االنتهائيني:   شريانيتشعب هذا ال  يتفرع اجلذع العضدي الرأسي عن قوس األهبر.

 الشريان السبايت األصلي األمين والشريان حتت الرتقوة األمين.
 الشريان السباتي األصلي:

 وهو أحد فرعي اجلذع العضدي الرأسي.الشريان السباتي األصلي األيمن  .١
 وهو يتفرع مباشرة من قوس األهبر. .الشريان الساتي األصلي األيسر .٢

األصلي مبستوى احلافة العلوية للغضروف الدرقي إىل شريان  ينقسم الشريان السبايت
 سبايت ظاهر وشريان سبايت باطن.

 الشريان تحت الترقوة:
ينشأ الشريان حتت الرتقوة األيسر من قوس األهبر مباشرة، بينما ينشأ الشريان حتت الرتقوة 

العلوية جلوف األمين من اجلذع العضدي الرأسي. خرج الشريان حتت الرتقوة من الفتحة 
الصدر.يتابع بعدئذ الشريان مسريه حتت عظم الرتقوة حيث يتوضع يف تلم الشريان حتت 

يدخل  ضلعالرتقوة على الوجه العلوي للضلع األول، ومبحاذاة احلافة الوحشية هلذه ال
 احلفرة اإلبطية ويعرف باسم الشريان اإلبطي.

 فروع الشريان تحت الترقوة:
 الشريان الفقري:

أهم فروع الشريان حتت الرتقوة. يتفرع هذا الشريان من الوجه العلوي للشريان وهو 
ميتد حنو األعلى عرب الثقوب املستعرضة يف  حتت الرتقوة مبحاذاة الفقرة الرقبية السابعة.
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النتوءات املستعرضة للفقرات الرقبية من السادسة وحىت الثانية.مث يدخل عرب الثقبة 
 العظمى إىل جوف القحف.

 من فروع الشريان حتت الرتقوة :

الشريان ،الجذع الضلعي الرقبي، الجذع الدرقي الرقبي،الشريان الصدري الباطن
  المستعرض الرقبي:

 الشريان السباتي الظاهر:
ينقسم الشريان السبايت . هو أحد الفرعني االنتهائيني للشريان السبايت األصلي

بة عظم الفك السفلي إىل فرعيه الظاهر يف مساكة الغدة النكفية ومبستوى رق
 االنتهائيني: الشريان الفكي والشريان الصدغي السطحي.

يعطي الشريان السبايت الظاهر أثناء مسريه ثالث جمموعات من الفروع: أمامية 
 وخلفية وأنسية.

 تضم اجملموعة األمامية الشرايني: الدرقي العلوي واللساين والوجهي.
 يني: الرتقوي اخلشائي والقذايل واألذين اخللفي.تضم اجملموعة اخللفية الشرا

 يتفرع من اجلهة األنسية للسبايت الظاهر الشريان البلعومي الصاعد.
 يتشعب الشريان السبايت الظاهر مبحاذاة عنق عظم الفك السفلي إىل فرعني:

 الشريان الصدغي السطحي. -
 الشريان الفكي (الفكي الباطن). -

 الشريان الصدغي السطحي: .١
 االمتداد الرئيسي للشريان السبايت الظاهر.  وهو

 الشريان الفكي (الفكي الباطن): .٢
 . من فروعه :وهو إحدى الشعبتني االنتهائيتني للشريان السبايت الظاهر

 الشريان السحائي األوسط (المتوسط):
 يدخل الشريان إىل جوف القحف عرب الثقبة الشوكية ويتفرع يف األم اجلافية.
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 ئيسية في الرأس والعنقالشرايين الر 

الشريان الصدغي 1.
 السطحي

الشريان الفكي  2 .
 العلوي

 الشريان الوجهي 3 .

 الشريان اللساين 4.

الشريان السبايت 5 .
 الظاهر

الشريان الدرقي 6 .
 العلوي

الشريان السبايت 7 .
 األصلي

 الشريان حتت الرتقوة8.

 اجليب السبايت12الشريان القذايل10.       الشريان األذين اخللفي9.

  الشريان السبايت الباطن  11.         الشريان الفقري13.
 

 الشريان السنخي السفلي:
يدخل ثقبة الفك وميتد يف النفق السنخي حيث يعطي جمموعة شعب لألسنان السفلية 

 واللثة.
 خيرج الشريان الذقين عرب الثقبة الذقنية ويتفرع بالعضالت اإلميائية وجلد الذقن.
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لك يعطي فروعًا للعضالت الماضغة والشدق وللفك العلوي وللوجه وسقف كذ
 تجويف الفم .

 :Internal Carotid Arteryالشريان السباتي الباطن 
يساهم الشريان السبايت الباطن برتوية الدماغ وحاسة البصر، يتوضع اجلزء الرقيب منه يف 

 ظاهر.البدء إىل الوحشي واخللف مث أنسي الشريان السبايت ال
ميتد الشريان السبايت الباطن حنو األعلى بني البلعوم يف األنسي والوريد الوداجي الباطن 
(حيث ال يعطي أية فروع) حىت الثقبة الظاهرة للنفق السبايت. يتوضع إىل اخللف 
والوحشي من هذا الشريان اجلذع الودي والعصب املبهم ويف األمام والوحشي منه، ميتد 

 األعلى من ذلك العصب البلعومي اللساين. حتت اللسان وإىل

 أوردة الرأس والعنق

 أوردة الوجه
 يتشكل يف الوجه جمموعة من األوردة منها األوردة الوجهية العميقة والسطحية.

 العميقة: الوريد خلف الفك.من األوردة الوجهية 
 ومن األوردة الوجهية السطحية: الوريد الوجهي.

 تصب مباشرة على الوريد الوداجي الباطن. وم فهيأما أوردة قاع الفم والبلع
 أوردة الشواة:

 .الدم من األنسجة الرخوة يف قبة القحف بعود ت

 أوردة العنق 
األوردة العنقية السطحية تعود بالدم من اجللد والنسيج اخللوي حتت اجللد والعضالت 

ي واللذين يصبان العنقية السطحية وذلك عن طريق الوريدين الوداجيني الظاهر واألمام
 على الوريد حتت الرتقوة.
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أما األوردة العنقية العميقة فهي تعود بالدم من العضالت العنقية العميقة وأعضاء العنق 
وتصب على الوريد الوداجي الباطن الذي يلتقي مع الوريد حتت الرتقوة ويشكالن الوريد 

 العضدي الرأسي.
 الوريد الوداجي الظاهر:

الوريد األذين اخللفي الذي يعود بالدم من املنطقة القذالية وشعبة يشكل هذا الوريد 
 تفاغرية مع الوريد خلف الفك.

يغطي الوريد الوداجي الظاهر العضلة العنقية اجللدية، حيث ميتد على العضلة القصية 
الرتقوية اخلشاية متجهًا من األعلى إىل األسفل واخللف حنو الرتقوة ويصب على الوريد 

 قوة بعد أن خيرتق الصفيحة أمام الرغامى.حتت الرت 
 الوريد الوداجي الباطن:

ينشأ هذا الوريد من اجليب الوريدي السيين يف جوف القحف بانتفاخ يدعى بصلة الوريد 
 الوداجي اليت تتوضع يف الثقبة الوداجية.

صب ميتد الوريد يف العنق حبزمة وعائية عصبية إىل جانب الشريان السبايت األصلي والع
 املبهم وحتاط احلزمة بغمد مشرتك يدعى الغمد السبايت.

الوريد تحت الترقوة 
Subclavian Vein: 

وهو استمرار للوريد اإلبطي 
ويتوضع أمام وأسفل الشريان حتت 
الرتقوة و يلتقي الوريد حتت الرتقوة 
بالوريد الوداجي الباطن ويشكالن 

 الوريد العضدي الرأسي.
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 الرأس والعنق الرئيسية في األوردة

 الوريد الصدغي السطحي .١
 الوريد الفكي العلوي .٢
 الوريد خلف الفك السفلي .٣
 الوريد الوجهي .٤
 الوريد الوداجي األمامي .٥
 الوريد العضدي الرأسي األمين .٦
 الوريد األذين اخللفي .٧
 الوريد الفقري .٨
 الوريد الوداجي الباطن .٩

 الوريد الوداجي الظاهر .١٠
 الوريد حتت الرتقوة .١١

 اللمفية في الرأس والعنقاألوعية والعقد 
تتجه األوعية اللمفية الواردة من أعضاء الرأس حنو جتمعات العقد اللمفية الكائنة على 
حدود الرأس والعنق (العقد الدالية واخلشائية والنكفية وخلف البلعومية والشدقية وحتت 

ألسفل إىل الفكية وحتت الذقنية). ومن هذه العقد تتجه األوعية اللمفية الصادرة حنو ا
عقد العنق اللمفية السطحية والعميقة (األمامية والوحشية واخللفية) اليت تصب فيها 

 األوعية اللمفية من أعضاء العنق أيضاً.
جتتمع األوعية اللمفية الصادرة من أكرب سالسل العقد الرقبية وهي سلسلة العفد اللمفية 

 اجلذع اللمفي الوداجي. الرقبية الوحشية العميقة (الوداجية الباطنة) لتشكل
 العقد اللمفية في الرأس:

 العقد اللمفية القذالية: .١
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تقع على الصفيحة السطحية للفافة الرقبية خلف مكان ارتكاز العضلة القصية 

 الرتقوية اخلشائية قرب األوعية القذالية. 

 العقد اللمفية النكفية:

سطحية تتوضع على  تقع يف ناحية الغدة النكفية وتقسم إىل عقد ملفية نكفية
 الوجه الظاهر للغدة، وإىل عقد نكفية عميقة أو داخل الغدية.

تصب يف العقد النكفية األوعية اللمفية الواردة من جلد الناحيتني اجلبهية تتجه 
 األوعية الصادرة حنو العقد اللمفية الرقبية السطحية والعميقة الوحشية.

 العقد اللمفية خلف البلعومية: .٢
ها بني وتتوضع على الوجه األمامي للصفيحة أمام الفقار من اللفافة يرتاوح عدد

الرقبية، خلف البلعوم وعلى جداريه اجلانبيني. تصب يف هذه العقد األوعية 
اللمفية الواردة من جدار البلعوم والغاللة املخاطية جلوف األنف واجليوب األنفية 

 ومن اللوزتني واحلنك الرخو والنفري وجوف الطبل. 
وتصب األوعية اللمفية الصادرة عن العقد خلف البلعومية يف العقد الرقبية 

 العميقة الوحشية حول الوريد الوداجي الباطن.
 العقد اللمفية الفكية: .٣

 عقد) وقد ال توجد. ٣ -١يرتاوح عددها بني (

 العقد اللمفية تحت الفكية:
وخلف الغدة حتت  عقد) وتقع يف املثلث حتت الفكي أمام ٨ – ٦يصل عددها إىل (

الفك، تسري األوعية اللمفية الصادرة عن العقد حتت الفكية على طول الوريد الوجهي 
 لتصب يف العقد اللمفية الرقبية الوحشية العميقة.

 العقد اللمفية تحت الذقنية: .١
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عقد) على الوجه السفلي للعضلة الضرسية الالمية بني  ٨ – ١تتوضع هذه اجملموعة (
يني للعضلتني ذات البطنني اليمىن واليسرى يف املسافة الكائنة بني الذقن البطنني األمام

 وجسم العظم الالمي.

 العقد اللمفية في العنق:
تصنف العقد اللمفية يف العنق تبعًا لعالقتها بالصفيحة السطحية للفافة الرقبية 

واقعة أمام وباألوعية الكبرية يف العنق أيضاً. وهكذا فثمة العقد الرقبية السطحية ال
الصفيحة السطحية والعقد العميقة الواقعة خلفها. كما توجد جمموعات العقد اللمفية 

 الناحية حول أوردة العنق الكبرية.
 العقد اللمفية الرقبية السطحية: .١

عقد) متوضعة حول الوريد  ٥ – ١% من احلاالت ويرتاوح عددها بني ( ٧٥توجد يف 
) ويف الناحية ٢ -١العضلة شبه املنحرفة (عقد). وعلى  ٣ -١الوداجي الظاهر (

 اخللفية للعنق ونادراً حول الوريد الوداجي األمامي (عقدة واحدة). 
 

 
 العقد اللمفية في الرأس والعنق

 العقد اللمفية النكفية .١
 العقد اللمفية حتت الذقنية .٢
 العقد اللمفية حتت الفكية .٣
 العقد اللمفية اخلشائية .٤
 العقد اللمفية القذالية .٥
 لعقد اللمفية الرقبية السطحيةا .٦
 العقد اللمفية الرقبية العميقة .٧
 اجلذع الوداجي .٨
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تتجه األوعية اللمفية الصادرة عن هذه العقد حنو العقد اللمفية الرقبية الوحشية العميقة 

 املتوضعة حول الوريد الوداجي الباطن والفرع الظاهر للعصب اإلضايف.
 

 العقد اللمفية الرقبية العميقة: .٢
 عقدة) متوضعة يف ناحييت العنق األمامية واجلانبية. ٨٣ – ٣٢اوح عددها بني (يرت 

  عقدة):  ١٧ – ٤تتألف اجملموعة األمامية من (
 العقد اللمفية أمام احلنجرية. -
 العقد الدرقية. -
 العقد اللمفية أمام الرغامية. -

 

يت تشكل عدة ) يف الناحية الوحشية للعنق ال٦٨ -١١يوجد الكثري من العقد اللمفية (
 جمموعات ناحية هي:

) اليت متتد حول الوريد الوداجي ٦٠ – ٧العقد اللمفية الرقبية الوحشية العميقة ( -
 الباطن.

 ).٨ – ١العقد حول الفرع الظاهر للعصب اإلضايف ( -
 ).٨ – ١العقد قرب الفرع السطحي للشريان املستعرض الرقيب ( -
 .قد توجد عقد أخرى على العضلة طحالية الرأس -

 العقدة الوداجية الكتفية الالمية: -
الكائنة قرب مكان تقاطع الوريد الوداجي الباطن مع العضلة الكتفية الالمية، 

 تصب يف هذه العقدة األوعية اللمفية للسان بشكل خاص.

تشكل األوعية اللمفية الصادرة عن العقد اللمفية الرقبية الوحشية العميقة اجلذع الوداجي 
 األمين واأليسر.
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يصب اجلذع الوداجي على الزاوية الوريدية املشكلة من الوريد الوداجي الباطن والوريد 
حتت الرتقوة أو على القناة اللمفية اليمىن يف األمين واجلزء االنتهائي من القناة الصدرية يف 

 األيسر.
 

 األوعیة الدمویة في الطرف العلوي
 

بطـي ویعتبـر امتـداد الشـریان تحـت شریان اإلطرف العلوي هو الالشریان الرئیسي الذي یغذي ال
الترقوة حیث یبدأمن مستوى الضلع األولى و ینتهي بمستوى الحافة السفلیة للعضـلة الصـدریة 

 الكبیرة إذ یتمادى بالشریان العضدي .
بطــــي شــــعبا إلــــى جلــــد وعضــــالت حــــزام الكتــــف والعضــــلتین الصــــدریتین یعطــــي الشــــریان اإل 

 المنشاریة األمامیة .الكبیرةالصغیرة و الكبیرة و 
 بطي هو الشریان تحت الكتف .أضخم فروع الشریان اإل

 

نسـیة ر هـذا الشـریان بمحـاذاة الحافـة األ بطـي ، یسـین العضدي : هو امتداد للشریان اإلالشریا
 للعضلة ثنائیة الرؤوس العضدیة و یرافقه وریدان عضدیان و العصب الناصف .

لعضد الشریان العضدي العمیق الذي یمتد مـع العصـب یتفرع عن الشریان العضدي في أعلى ا
 الكعبري على الوجه الخلفي لعظم العضد .

یغذي هذا الشریان العضلة الثالثیة الرؤوس العضـدیة وجلـد الناحیـة الخلفیـة للعضـد ، ویعطـي 
 الشریان العضدي فروعاً  لعضالت العضد األمامیة .

 ى شریان كعبري وشریان زندي .ینقسم الشریان العضدي في الحفرة المرفقیة إل
 نسیة یمتد الشریان الزندي في الجهة األ یمتد الشریان الكعبري في الجهة الوحشیة للساعد و 

ــة وعضــلیة تغــذي جلــد وعضــالت النــاحیتین األمامیــة والخلفیــة  یعطــي الشــریانان فروعــاً جلدی
 للساعد .

ي الفــرع الســطحي مــن العصــب یرافــق الشــریان الزنــدي العصــب الزنــدي ویرافــق الشــریان الكعبــر 
 الكعبري .

 ریان الكعبري في أسفل الساعد بین وتري العضلتین العضدیة الكعبریة و مثنیة ـد الشـیمت
الرسغ الكعبریة و یسمى هذا المكان میزابة النبض  حیث یمكن جس النبض بوساطة الشـریان 

 الكعبري .
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منهما فـي راحـة الیـد شـعبتین سـطحیة یمتد الشریان الكعبري و الزندي في الید حیث یعطي كل 
و عمیقة و تتفاغر شـعبتا الكعبـري و شـعبتا الزنـدي ویشـكالن القوسـین الشـریانیتین الـراحیتین 

 السطحیة و العمیقة وهما تغذیان عضالت و جلد راحة الید و األصابع .

 :  أوردة الطرف العلوي
 تقسم إلى أوردة سطحیة و أوردة عمیقة :

 ( تمتد هذه األوردة في النسیج الخلوي تحت الجلد  ) االوردة السطحیة :
    الورید الرأسي :ینشأ من ظهر الید في الجهة الوحشیة ویمتد على الحافة الوحشیة -

 بطي .العضد ویصب على الورید اإلللساعد و 
نسیة ویمتد في الجهة األنسیة : ینشأ من ظهر الید في الجهة األ  الورید القاعدي -

 الورید العضدي . للساعد ویصب على
لورید الساعدي األوسط : یتفرع إلى فرعین یصب أحدهما على الورید القاعدي و ا -

 اآلخر على الورید الرأسي .
كل شریان وریدان (عدا األوردة العمیقة : وهي ترافق الشرایین و تأخذ منها حیث یرافق 

 بطي فیرافقه ورید واحد) .الشریان اإل

 و أحشاء الصدراألوعیة الدمویة في جدران 
یبدأ األبهر النازل من مستوى الفقرة الصدریة الرابعة وینتهي بمستوى الفقـرة القطنیـة الرابعـة ، 

بهـر بطنـي، لصدر والبطن ولـذلك فهـو یقسـم إلـى أبهـر صـدري وأبهر النازل في جوفي األیمتد ا
 .بهر الصدري عبر الحجاب إلى البطن وبعدها یسمى باسم  األبهر البطني یمر األ

 حشاء جوف الصدر .بهر الصدري جدران و أتغذي فروع األ
یمتد االبهر الصدري في المنصف الخلفي . یتوضع جزؤه العلوي إلى یسار و خلـف المـري أمـا 

 جزؤه السفلي فیمتد إلى یمین و خلف المري .
 بهر الصدري فروعاً  جداریة و حشویة :یعطي األ

 ي الفروع الحشویة أحشاء الصدر .تغذي الفروع الجداریة جدران الصدر و تغذ

 : لألبهر الصدري من الفروع الجداریة
 یة ( المسافة بین ضلعین متجاورین)الشرایین الوربیة :وهي تمتد في األحیاز الورب -

وعددها عشرة شرایین ( یدعى األخیر تحت الضلعي) .                           من 
                                               الشرایین التي تغذي جدران الصدر :

رقوة و یتفرع في الجدار لباطن وهو فرع من الشریان تحت التالشریان الصدري ا  -
 األمامي   للصدر .
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 شریانان وربیان علویان : من الشریان تحت الترقوة . -
  رافق الشرایین المذكورة فروع وریدیة )( ت   

 : أوردة الصدر
 ن الصدر إلى األجوف العلوي بوساطة الوریدین الفرد والورید نصف الفرد یعود الدم من جدرا 

مــام و یســار لصــدریة و یمتــد الوریــد نصــف الفــرد أمــام و یمــین الفقــرات ایمتــد الوریــد الفــرد أ
الفقرات الصـدریة ، الوریـدان همـا امتـدادان لكـل مـن الوریـد القطنـي الصـاعد األیمـن و األیسـر 

و یخترقـان الحجـاب لبطن إلى یمین ویسار أجسام الفقرات القطنیـة ن یتوضعان في جوف االلذی
 بالورید الفرد و الورید نصف الفرد . )كما ذكرنا (لیتمادیا إلى جوف الصدر

یصب الورید النصف الفرد على مستوى الفقـرة الصـدریة السـابعة إلـى العاشـرة بالوریـد الفـرد و 
لف نحـو األمـام حـول جـذر الرئـة لیصـب علـى یتجه الورید الفرد نحو األعلى و ینعطف من الخ

 الورید األجوف العلوي . 
یعود الدم من الجدار األمـامي للصـدر بوسـاطة الوریـد الصـدري البـاطن و كـذلك بوسـاطة أوردة 

 صغیرة تصب على الورید تحت الترقوة .
 

 : بهر الصدري الفروع الحشویة التالیةیتفرع من األ
 

 الرئتین و هي ترافق القصبات و تفرعاتها . الشرایین القصبیة التي تغذي -
 الشرایین المریئیة . -
 شرایین منصفیة . -
 شرایین تاموریة . -

یعود الدم من الرئتین و المري و من أعضاء المنصف األخرى بأوردة تصب على مجموعة 
 الورید األجوف العلوي .

 

 األوعیة الدمویة لجدران وأحشاء البطن
 

 مام الفقرات القطنیة إلى یسار الخط الناصف .أبهر البطني یمتد األ
 ینقسم االبهر بمستوى الفقرة القطنیة الرابعة إلى شریانین حرقفیین أصلیین(أیمن وأیسر )

بمستوى المفصل الحرقفي العجزي ینقسم كل من الشریانین الحرقفیین األصلیین إلى شریان 
 حرقفي ظاهر و شریان حرقفي باطن . 
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لحرقفي الظاهر بعد خروجه من البطن إلى الطرف السفلي بالشریان یتمادى الشریان ا
 الفخذي.

 یتجه الشریان الحرقفي الباطن إلى الحوض الصغیر .

 ترویة جدار البطن  
 تروي جدران البطن :

 أزواج من الشرایین القطنیة التي تتفرع من االبهر البطني . ةأربع -
 طني .بهر البجابیان السفلیان من األالشریانان الح -
 بهر الصدري .السفلیة من األ ةأو الست ةالشرایین الوربیة الخمس -
هم بترویة جدران البطن الشریانان الشرسوفي العلوي فرع الشریان الصدري الباطن یس -

و الشرسوفي السفلي فرع الشریان الحرقفي الظاهر وكذلك فروع من الشریان الحرقفي 
 الباطن .

 : أوردة جدار البطن
ن جدران البطن بوساطة أوردة ترافق الشرایین و تصب هذه األوردة على مجموعة یعود الدم م

 الورید األجوف السفلي .
 تصب األوردة القطنیة مباشرة على الورید األجوف السفلي . -
تصـب أوردة الحوضـین الصـغیر و الكبیـر علـى الوریـدین الحـرقفیین الظـاهر و البـاطن  -

ــدیاللــذ الحرقفــي األصــلي الموافــق و یتحــد الوریــدان  ن یتحــدان معــاً  و یشــكالن الوری
الحرقفیان األصلیان و یشكالن الورید األجوف السفلي و ذلك بمسـتوى الفقـرة القطنیـة 

 الرابعة .
یتوضع الورید األجوف السفلي أمام ویمین الفقرات القطنیة ثم یتجه نحو األعلى و یخترق 

 ألذین األیمن .الحجاب عبر ثقبة الورید األجوف السفلي و یصب على ا
 تصب األوردة الوربیة على الورید الفرد و الورید نصف الفرد .

یصب الورید الشرسوفي العلوي على الورید الصدري الباطن و هذا األخیر یصب على الورید 
                                   تحت الترقوة .

 :شرایین أحشاء البطن 
 اطة الفروع الحشویة لالبهر البطني .تتلقى أحشاء البطن المدد الدموي بوس

 بهر البطني إلى فروع مزدوجة وفروع مفردة .تقسم الفروع الحشویة لأل

 : من الفروع المزدوجة
 الشریانان الكظریان یذهب كل منهما إلى غدة الكظر الموافقة . -١
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 الشریانان الكلویان یذهب كل منهما إلى الكلیة الموافقة . -٢
ألنثى ) :وهما ینشآن من ویان ( عند الذكر ) أو المبیضان ( عند االشریانان الخص -٣

 مامي لالبهر البطني إلى األسفل قلیالً  من الشریانین الكلویین .السطح األ
 ربي لیغذي الخصیة الموافقة .یمتد الشریان الخصوي نحو األسفل ویمر بالنفق األ 

 موافق .أما المبیضي فیذهب إلى الحوض الصغیر لیغذي المبیض ال

 من الفروع المفردة :
 الجذع البطني :  – ١

 بهر البطني بمستوى الفقرة الصدریة الثانیة قصیر یتفرع من الوجه األمامي لأل وهو فرع
 عشرة ویقسم إلى ثالثة فروع :

 نحناء الصغیر للمعدة .یان المعدي األیسر : یمتد على اال * الشر 
امتداد الحافة العلویة للمعثكلة ثم یدخل نقیر  * الشریان الطحالي : یمتد نحو الیسار على

 الطحال و یتفرع فیه .
الشـریان دة ( الشـرایین المعدیـة الصـغیرة و یعطي هـذا الشـریان فروعـاً  للمعثكلـة و فروعـاً  للمعـ

 . نحناء الكبیر للمعدة ) الثربي األیسر الذي یمتد على اال  المعدي
 

 * الشریان الكبدي األصلي : 
 شریان فروعاً هي :ویعطي هذا ال

ــى  - ــذي یمتــد عل ــذي یعطــي الشــریان المعــدي الثربــي األیمــن (ال الشــریان المعــدي العفجــي ال
االنحناء الكبیر للمعدة ویتفـاغر مـع المعـدي الثربـي األیمـن ) وكـذلك یعطـي الشـریان المعثكلـي 

 العفجي .
اغر مــع الشــریان الشــریان المعــدي األیمــن الــذي یمتــد علــى االنحنــاء الصــغیر للمعــدة و یتفــ -

 المعدي األیسر .
 بعد أن یعطي الشریان الكبدي األصلي هذه الفروع یتمادى بالشریان الكبدي الخاص .
 یذهب الشریان الكبدي الخاص إلى باب الكبد و یتفرع إلى فرعین ( أیمن و أیسر ) .

 یتفرع من الشریان الكبدي األیمن شعبة تذهب إلى المرارة .
هم بترویة لمرارة و الطحال و المعثكلة و یسبطني یغذي المعدة و الكبد و اوهكذا فإن الجذع ال

 العفج .

 : الشریان المساریقي العلوي -٢
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بهر البطني إلـى األسـفل مـن الجـذع البطنـي و یعطـي هذا الشریان من الوجه األمامي لألیتفرع 
 هذا الشریان :  
 جمیعها لتغذي األمعاء الدقیقة . فرعاً  تتشعب ١٥األمعاء الدقیقة حوالي  * ضمن مساریق

* الشــریان القولـــوني المتوســـط : یـــذهب ضـــمن مســـاریق القولـــون المســـتعرض إلـــى القولـــون 
 المستعرض .

 هم بترویة رأس المعثكلة و العفج .  * الشریان المعثكلي العفجي : یس
عــوري األ* الشــریان اللفــائفي القولــوني : یتفــرع فــي اللفــائفي و فــي منطقــة الوصــل اللفــائفي 

 الزائدة .و 
 * الشریان القولوني األیمن : وهو یتفاغر مع الشریان القولوني المتوسط .

 الشریان المساریقي السفلي :  -٣
بهر البطني أسفل الشریان المساریقي العلوي و یعطي هذا مامي لألیتفرع من الوجه األ

 الشریان الفروع التالیة :
 غر مع القولوني المتوسط . * الشریان القولوني األیسر وهو یتفا

شـــرایین ســـینیة تـــذهب إلـــى القولـــون الســـیني یتفـــاغر العلـــوي منهـــا مـــع الشـــریان  ٣ – ٢* 
 القولوني األیسر .

 * الشریان المستقیمي العلوي : یغذي القسم العلوي من المستقیم . 
 

 األوعیة الدمویة لجدران و أحشاء الحوض
 شرایین أحشاء الحوض :

إلــى أحشــاء الحــوض بوسـاطة الشــریان الحرقفــي البــاطن الــذي یتفــرع عــن  یصـل المــدد الــدموي
الشــریان الحرقفــي األصــلي بمســتوى المفصــل الحرقفــي العجــزي ثــم یمتــد علــى الجــدار الوحشــي 

 للحوض الصغیر .
 یعطي الشریان الحرقفي الباطن فروعاً  حشویة و جداریة :

 : الفروع الحشویة
 مثانة ثم ینتهي كشریان و یتمادى بالرباط السري .* الشریان السري : یعطي فرعاً  لل

 * الشریان المثاني العلوي و الشریان المثاني السفلي .
 سهر ( أو الشریان الرحمي لدى األنثى ) .ریان األ* ش

 * الشریان المستقیمي األوسط .
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ناسلیة * الشریان الحیائي الباطن الذي یتفرع في منطقة العجان ( فتحة الشرج و األعضاء الت
 الظاهرة ) .

 :  الفروع الجداریة
 وهي تغذي جدران الحوض و الناحیة األلویة .

 : أوردة أحشاء البطن و الحوض
 طة الورید األجوف السفلي وورید الباب .اسیعود الدم من أحشاء البطن بو 

كبـد ال(یعود الدم من األعضاء المزدوجة ( الكلیتان ، الكظران .... ) وبعـض األعضـاء المفـردة 
 طة الورید األجوف السفلي اسو الموثة وجزء  من المستقیم ) بو و الرحم و المهبل و المثانة 

ــة  ــة األعضــاء المفــردة ( المعــدة و األمعــاء و الطحــال و المعثكل ــدم مــن بقی و القســم ویعــود ال
 طة ورید الباب .اسالعلوي من المستقیم ) بو 

الطحـالي و الوریـدین المسـاریقیین العلـوي و یتشكل ورید الباب خلف رأس المعثكلة من الورید 
 السفلي .

یذهب ورید الباب إلى باب الكبـد و یتفـرع حیـث یـأتي بالـدم المحمـل بـالمواد الغذائیـة الممتصـة 
ــد و تمــن ا ــي الكب ــد ألنبــوب الهضــمي لینقــى ف ــى الوری ــة تصــب عل ــد أوردة كبدی خــرج مــن الكب

 األجوف السفلي .
 

ثانة والـرحم والحـوض والموثـة ثلثان السفلیان للمستقیم و المیعود الدم من أحشاء الحوض ( ال
طة الورید الحرقفي الباطن الذي یلتقي مع الحرقفـي الظـاهر و یشـكالن الوریـد الحرقفـي اس) بو 

 األصلي  یشكل الوریدان الحرقفیان األصلیان الورید األجوف السفلي .

 :   المفاغرات األجوفیة البابیة
 ملة ورید الباب و جملتي األجوفین ( العلوي و السفلي ) .وهي مفاغرات تتم بین ج

:القسـم العلـوي للشـبكة الوریدیـة فـي جـدران المـري یصـب علـى روافـد  في جدران المري -١
 األجوف العلوي بینما القسم السفلي یصب على جملة ورید الباب .

قیم تصـب علـى ت: القسم العلوي من الشبكة الوریدیة لجدران المس في جدران المستقیم -٢
 جملة ورید الباب ویصب قسمها السفلي على روافد الورید األجوف السفلي .

 مفاغرات حول السرة :  -٣
بواســـطة األوردة حـــول الســـرة تتفـــاغر روافـــد األجـــوفین العلـــوي و الســـفلي و یـــذهب مـــن هـــذه 

فـاغرة المنطقة ورید یسیر ضمن الرباط المدور الكبدي و یصـب علـى وریـد البـاب وبـذلك تـتم م
 أجوفیة بابیة .
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جـوفین العلـوي اطة هـذا الوریـد إلـى روافـد األسوتر ورید الباب فان الدم یجري بو في حال فرط ت
 والسفلي ، ولذلك في هذه الحالة یالحظ توسع الشبكة الوریدیة تحت جلد البطن .

 

 األوعیة الدمویة في الطرف السفلي
 

ق الشـریان الفخـذي و كـذلك بعـض فـروع یصل الدم إلى الطرف السفلي بشكل أساسي عن طری
ن یتفرعــان فــي الناحیــة ي الســفلي) اللــذیالشــریان الحرقفــي البــاطن ( األلــوي العلــوي و األلــو 

 األلویة 
 والشریان السدادي الذي یتفرع في ناحیة الفخذ األنسیة .

 الشریان الفخذي :
األمامیــة األنســیة مــن وهــو امتــداد للشــریان الحرقفــي الظــاهر . یمتــد هــذا الشــریان فــي الجهــة 

 الفخذ ماراً  بنفق المقربة إلى الناحیة المأبضیة .
 یعطي الشریان الفخذي الفروع التالیة :

 * شرایین سطحیة تذهب إلى جلد البطن و الجزء المجاور من جلد الفخذ .
ـــق : ویعطـــي هـــذا الشـــریان  الشـــریان المنعطـــف الفخـــذي األنســـي * الشـــریان الفخـــذي العمی

 عضالت الفخذ األمامیة و األنسیة ن یتفرعان في یمنعطف الفخذي الوحشي اللذالشریان الو 
یعطي الشریان الفخذي العمیق إلـى ناحیـة الفخـذ الخلفیـة مجموعـة شـرایین ثاقبـة تغـذي ناحیـة 

 الفخذ الخلفیة .
*الشــریان المأبضــي : وهــو امتــداد للشــریان الفخــذي فــي الناحیــة المأبضــیة ( الوجــه الخلفــي 

 ركبة ) ، یعطي هذا الشریان فروعاً  لمفصل الركبة .لمفصل ال

 بوبي أمامي و شریان ظنبوبي خلفي ینقسم الشریان المأبضي في أعلى الساق إلى شریان ظن
 

 الشریان الظنبوبي األمامي :
 یذهب إلى ناحیة الساق األمامیة حیث یخترق الغشاء بین العظمین و یغذي عضالت الساق 

 ظهر القدم باسم شریان ظهر القدم .األمامیة و یمتد على 

: یمتــد فــي ناحیــة الســاق الخلفیــة و یعطــي الشــریان الشــظوي  الشــریان الظنبــوبي الخلفــي
الــذي یمتــد فــي الجهــة الوحشــیة مــن ناحیــة الســاق الخلفیــة ، یغــذي الشــریانان ناحیــة الســاق 

 الخلفیة .
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یانیین أخمصــیین ( أنســي یمتــد الشــریان الظنبــوبي الخلفــي باتجــاه القــدم حیــث ینقســم إلــى شــر 
 ووحشي ) یغذیان أخمص القدم .

 أوردة الطرف السفلي :
 یعود الدم من الطرف السفلي بأوردة عمیقة و أوردة سطحیة .

 األوردة العمیقة : 
ترافــق الشــرایین ولهــا نفــس األســماء وتصــب جمیــع األوردة العمیقــة فــي الســاق و القــدم علــى 

ب الشــریان المأبضــي ، یمتــد الوریــد المأبضــي فــي نفــق الوریــد المأبضــي الــذي یمتــد إلــى جانــ
ــد الفخــذي الشــریان  ــق الوری ــد الفخــذي ، یراف ــة الفخــذ و یصــبح باســم الوری ــى ناحی ــة إل المقرب

 الفخذي و الذي یدخل إلى جوف البطن لیتمادى بالورید الحرقفي الظاهر .

 : األوردة السطحیة
 الجلد : یوجد في الطرف السفلي وریدان سطحیان یمتدان تحت

* الورید الصافن الكبیر :ینشأ من الحافة األنسیة لظهر القدم ویمتد على الوجه األنسي 
 للساق و الفخذ ویصب على الورید الفخذي .

* الورید الصافن الصغیر : ینشأ من الحافة الوحشیة للقدم ویمتد على السطح الخلفي للساق 
 ضي .و تحت الجلد و في المأبض یصب على الورید المأب

 

 الجهاز اللمفي
 

 هو جزء من جهاز الدوران حیث تصب جذوعه الرئیسة على الجهاز الوریدي .
ــــاً  لتشــــكل العناصــــر اللمفاویــــة ویقــــوم الجهــــاز اللمفــــي  تعــــد أعضــــاء الجهــــاز اللمفــــي مكان

راثیم الداخلــة فــي الجســم و یــتم بوظیفةدفاعیــة ، حیــث یحــد مــن تــأثیر المــواد الضــارة و الجــ
 اللمفي انتشار الخالیا السرطانیة . طة الجهازاسبو 

 

 یتكون الجهاز اللمفي من :
 شعیرات و أوعیة لمفیة و عقد لمفیة و جذعین لمفاویین رئیسیین . -
 القناة الصدریة الیسرى والقناة الصدریة الیمنى . -
  

 الشعیرات اللمفیة : 
 

 ۱۹۱ 



جـدرانها مـن طبقـة بطانیـة  تبدأ الشعیرات اللمفیة بأوعیة عـوراء (مسـدودة فـي نهایاتهـا) تتـألف
حیــث یمــتص عبرهــا مــن األعضــاء و األنســجة المــواد البروتینیــة و الدهنیــة و مــواد غریبــة و 

 میكرون .  ١٠٠میكروبات ویبلغ قطر هذه الشعیرات حوالي 
تشــكل األوعیــة الشــعریة فــي األنســجة شــبكة لمفیــة شــعریة ، توجــد هــذه األوعیــة فــي مختلــف 

) قي العظمـيیج العصبي و النسیج الغضروفي و األذن الباطنة والنأنسجة الجسم ( ماعدا النس
. 

 به من حیث التكوین بنیة األوردة تشكل الشبكة الشعریة في األعضاء أوعیة لمفیة وهذه تش
 تتكون جدران األوعیة اللمفیة من ثالث غالالت : داخلیة و متوسطة و خارجیة .

 الغاللة الداخلیة :
 جاه المركز.  حتوي على دسامات تحدد جریان اللمف من المحیط باتتتكون من طبقة بطانیة ت

 الغاللة المتوسطة :
تتألف من ألیاف عضلیة ملساء تمتد على نحو حلقي یسـاعد تقلصـها علـى جریـان اللمـف فـي 
األوعیة اللمفیة و كذلك یساعد على جریان اللمف تقلص العضالت الهیكلیـة و حركتـا الشـهیق 

 والزفیر .
 

 الخارجیة : وهي تتألف من نسیج ضام . الغاللة
                         یبدأ من األعضاء أوعیة لمفیة و تسیر إلى خارجها حیث یمتد على مسارها عقد لمفیة .

 العقد اللمفیة : 
لها شكل دائري ویحیط بها محفظة مـن نسـیج ضـام حیـث ینشـأ منهـا حجـب تتغلغـل فـي نسـیج 

 ة نسیج لمفي .العقدة . یمأل العقد اللمفی
طة األوعیة اللمفیة الواردة ، یوجد بین الحجـب و النسـیج اسدخل اللمف إلى العقدة اللمفیة بو ی

 اللمفي جیوب لمفیة یجري فیها اللمف ببطء ، یخرج من العقد اللمفیة أوعیة لمفیة صادرة .
ى هـذه تتوضع العقد اللمفیة مفردة أو في مجموعات فـي أمـاكن محـددة مـن الجسـم ویطلـق علـ

 المجموعات اسم المنطقة التي تتوضع فیها .
 بطیة وتحت الذقن ) .ألربیة و اإلیمكن جس العقد اللمفیة السطحیة بسهولة( العقد ا

العقد اللمفیة حاجز مناعي حیث تحتجز فیها الجراثیم و المیكروبات و عندها تحدث فیها حالـة 
 التهابیة و تسبب آالماً  .
 فیة : أهم مجموعات العقد اللم

 في الرأس و العنق : تحت الفك و العقد اللمفیة الرقبیة السطحیة و العمیقة . -
 في جوف الصدر : المنصفیة األمامیة و الخلفیة وكذلك القصبیة الرغامیة .   -

 ۱۹۲ 



في جوف البطن : العقد البطنیة (تتوضع حول الجذع البطني) و المساریقیة( تتوضـع حـول  -
 الشرایین المساریقیة) .

 بطیة .لوي : العقد المرفقیة و العقد اإلفي الطرف الع -
                          في الطرف السفلي: العقد اللمفیة األربیة .-

 القناة الصدریة :
وهــي الجــذع اللمفــي األیســر، تعــد القنــاة الصــدریة أكبــر وعــاء لمفــي فــي الجســم، حیــث تجمــع  

الســفلیین و مــن الــبطن و مــن النصــف األیســر اللمــف مــن ثالثــة أربــاع الجســم ( مــن الطــرفین 
 للصدر و النصف األیسر لكل من العنق و الرأس و من الطرف العلوي األیسر ) . 

تنشأ القناة الصدریة في منطقة الجدار الخلفي للصدر بمسـتوى الفقـرات بـین الصـدریة الحادیـة 
 عشرة و القطنیة الثانیة .

 فیة :تتشكل القناة الصدریة من ثالث جذوع لم 
 * قطنیین أیمن و أیسر یأتیان باللمف من الطرفیین السفلیین .

 * معوي یأتي باللمف من أحشاء البطن .
ها وعاء متسعاً  یدعى الصهریج اللمفي ومنه تبدأ القناة تشكل هذه الجذوع عند التقائ

 الصدریة.
د القنـاة الصـدریة بهریـة(خلف األبهـر) ، تمتـحو جوف الصدر مارة عبر الفرجة األتتجه القناة ن

 مامي للفقرات الصدریة ( بین االبهر و الورید الفرد ) .في جوف الصدر على الوجه األ
 

بهر تنحرف نحو الیسـار و تصـب فـي الزاویـة الوریدیـة الیسـرى عندما تصل القناة إلى قوس األ
 المتشكلة بین الوریدین الوداجي الباطن و تحت الترقوة األیسرین .

 

 الصدریة عند مصبها الجذوع اللمفیة : یصب على القناة
 * القصبي المنصفي األیسر : یجمع اللمف من النصف األیسر للصدر .

 * تحت الترقوة األیسر : یجمع اللمف من الطرف العلوي األیسر . 
 * الوداجي األیسر : یجمع اللمف من نصف الرأس و نصف العنق األیسرین . 

 : القناة اللمفیة الیمنى
مم وهي تجمع اللمف من النصف األیمن لكل من الرأس و العنـق و ١٢-١٠ولها من یتراوح ط

 لتقاء الجذوع اللمفیة :العلوي األیمن تتشكل القناة من ا الصدر و الطرف
 * الوداجي األیمن .

 * تحت الترقوة األیمن .
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 * المنصفي الرغامي األیمن .
منى المتشكلة من الوریدین الوداجي الباطن تصب القناة اللمفیة الیمنى في الزاویة الوریدیة الی

 و تحت الترقوة األیمنین .
یـــدخل فـــي تكـــوین الجهـــاز اللمفـــي أیضـــا أعضـــاء لمفیـــة مثـــل :اللـــوز( الحنكیـــة ، اللســـانیة ، 
البلعومیة ،النفیریة)، وكداسات لمفیة(لویحات بایر) وجریبات لمفیة في األمعاء ، وهـي تختلـف 

                     ها أوعیة لمفیة واردة وٕانما لها أوعیة لمفیة صادرة فقط .عن العقد اللمفیة بأنه لیس ل

 الطحال :
 متالء الدموي .ملمس ، یتغیر شكله و حجمه حسب االلونه أحمر فاتح طري ال

 غ . ١٥٠یبلغ وزنه وسطیاً  حوالي 
حــال یتوضــع الطحــال فــي المــراق األیســر بــین الضــلعین التاســع و الحــادي عشــر و یغلــف الط

 بوریقة من الصفاق . یمر من نقیر الطحال األوعیة الدمویة و األعصاب الطحالیة .
تتغلغـل فـي نسـیج الطحـال ، تتوضـع بـین هـذه  حال محفظة لیفیة تتفـرع منهـا حجـبتحیط بالط

 الحجب المنطقة اللبیة وهي تتألف من نسیج شبكي تتوضع فیه عناصر الدم .
یان الطحالي الذي یتفرع من الجذع البطنـي یعـود الـدم مـن طة الشر اسیأتي الدم إلى الطحال بو 

 الطحال بالورید الطحالي الذي یصب على ورید الباب .
تــتم فــي الطحــال عملیــة امتصــاص بعــض المــواد الضــارة مــن الــدم و كــذلك یحصــل فیــه تهــدم 

 الكریات الحمر و كذلك یختزن الطحال عناصر الدم .
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 ز العصبيالجھا                   
 

ینظم الجهاز العصبي نشاط مختلف األجهزة و األعضاء فـي الجسـم و یـؤمن التكامـل الـوظیفي 
 لألعضاء . وكذلك یؤمن الجهاز العصبي تفاعل أعضاء الجسم مع الوسط المحیط .

 یعتبر العصبون ( الخلیة العصـبیة ) الوحـدة البنیویـة الوظیفیـة األساسـیة فـي الجهـاز العصـبي
ــألف مــ ــة تــدعى المحــوار ، أمــا ن جســم و اســتطاالت . إوهــو یت حــدى هــذه االســتطاالت طویل

 االستطاالت األخرى فهي قصیرة (التغصنات) .
طة التغصنات و تـذهب اس( التنبیهات ) ، حیث تصل إلیه بو ینقل العصبون النبضات العصبیة 

 طة المحوار .اسى العضو أو إلى العصبون اآلخر بو منه إل
العصبیة و الرد علیها یتم فـي الجهـاز العصـبي بوسـاطة عـدة عصـبونات  إن استقبال النبضات

تــدعى مجموعــة العصــبونات التــي تســتقبل النبضــات ( التنبیهــات ) الخارجیــة و التــي تــؤمن رد 
 العضو على هذه التنبیهات القوس االنعكاسیة . 

شــابك التغصــنات فــي عصــبون مــع جســم تتصــل العصــبونات مــع بعضــها الــبعض بوســاطة ت
 حوار عصبون آخر.مو 

 ین : حسي ( وارد ) و حركي ( صادر) تتكون القوس االنعكاسیة في الحد األدنى من عصبون
ـــد و  ـــي الجل ـــواردة مســـتقبالت حســـیة تتوضـــع ف ـــة للعصـــبونات ال تشـــكل االســـتطاالت المحیطی
العضالت و األوتـار العضـلیة و األربطـة و األحشـاء ... تحـول المسـتقبالت الحسـیة التنبیهـات 

صبیة من الوسط الخارجي ( على مختلف أنواعهـا ) إلـى نبضـات عصـبیة تنقلهـا إلـى جسـم الع
 العصبون ومنه تنتقل بوساطة المحوار إلى خالیا الجهاز العصبي المركزي .

طة محــوار الخلیــة العصــبیة الحســیة و تــذهب النبضــات اســضــات بو تتلقــى الخلیــة الحركیــة النب
وار الخلیة العصبیة الحركیة حاملة الرد على التنبیهـات الحركیة إلى العضو الفاعل بوساطة مح

 الخارجیة (عضلة أوغدة ) . 
از عصبي مركزي و جهاز عصبي یقسم الجهاز العصبي وفقًا لوظیفته و موضع أجزائه إلى جه

 جهاز عصبي ذاتي و جهاز عصبيو یقسم هذان الجزءان في الجهاز العصبي إلى .محیطي

 .بدني
المركزي من المخ و النخاع الشوكي و یتكون الجهاز العصبي  یتكون الجهاز العصبي

 المحیطي من الضفائر العصبیة و األعصاب .
 

تتكون الضفائرواألعصاب من استطاالت العصبونات و هي مرتبطة تشریحیًا ووظیفیًا مع 
 الجهازالعصبي المركزي . 
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. ألحشاء و جهاز الدوراندرین إلى اتؤمن الجملة الذاتیة التعصیب الحركي و اإلفرازي الصا
ویؤمن الجهاز العصبي البدني اإلعصاب الحركي للعضالت الهیكلیة و اإلعصاب الحسي لكل 

 الجسم ( بما فیه األحشاء و جهاز الدوران ) . 

 الجهاز العصبي المركزي                      
 النخاع الشوكي

 

خـاع الشـوكي عنـد اإلنسـان البـالغ سطواني یتوضـع فـي النفـق الفقـري . یمتـد النله شكل حبل أ
 من الفقرة الرقبیة األولى حتى الحافة العلویة للفقرة القطنیة الثانیة . 

تحـــده مـــن األعلـــى البصـــلة السیســـائیة و ینتهـــي فـــي األســـفل بـــالمخروط االنتهـــائي و الخـــیط 
 االنتهائي .

لعلـوي منهـا مكـان یوجد فـي النخـاع الشـوكي قـرب نهایتـه العلویـة و السـفلیة انتفاخـان یوافـق ا
خروج األعصاب التي تشكل الضفیرة العضدیة التي ( تعصب الطرف العلوي ) و یوافق السفلي 

 منها مكان خروج األعصاب التي تشكل الضفیرة التي تعصب الطرف السفلي .
یتكون النخاع من قطعة یخرج من كل قطعـة مـن الیمـین و الیسـار جـذر عصـبي أمـامي وجـذر 

الخلفــي انتفــاخ هــو العقــدة العصــبیة الشــوكیة التــي تحتــوي علــى خالیــا  خلفــي . یحــوي الجــذر
 عصبیة حسیة .

ــد و العضــالت و األحشــاء و تشــكل هنــاك  ــذهب االســتطاالت مــن هــذه العصــبونات إلــى الجل ت
مســـتقبالت حســـیة تســـتقبل تنبیهـــات الوســـط المحـــیط و تحولهـــا إلـــى نبضـــات عصـــبیة تـــذهب 

لعقــدة الشــوكیة و تــذهب مــن العصــبونات النبضــات باالســتطاالت المحیطیــة إلــى عصــبونات ا
 بوساطة استطاالت مركزیة إلى النخاع الشوكي .

إذ الحسي و الجذر األمامي الحركي  تشكل المحاویر المركزیة من العقد الشوكیة الجذر الخلفي
. مامي للمادة السنجابیة في النخاعیتألف من استطاالت العصبونات الموجودة في القرن األ

 هذه االستطاالت النبضات الحركیة من النخاع إلى العضالت حیث تشكل نهایات حركیة .  تنقل
یتحد الجذران الخلفي و األمامي قبیل خروجهما من النخاع و یشكالن عصبًا نخاعیًا مختلطًا 

 یخرج من الثقب بین الفقري . احركی احسی
اكن خروجها من النفق زوجًا من األعصاب النخاعیة توزع حسب أم ٣١یخرج من النخاع 

 الفقري إلى : 
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 مقطع عرضي في النخاع الشوكي
 . القناة المركزیة٦ التلم الناصف الخلفي .۱
 . التلم الناصف األمامي۷ التلم الخلفي الوحشي .۲
 . المنطقة االنتھائیة۸  القرن الخلفي .۳
 . المنطقة االسفنجیة۹  القرن الجانبي .٤
 لمادة الجیلیة. ا۱۰  األماميالقرن  .٥

 التشكل الشبكي .۱۱

 
 

 أزواج . ٨أعصاب نخاعیة رقبیة و عددها  -
 . ازوج ١٢أعصاب نخاعیة صدریة و عددها  -
 أزواج . ٥أعصاب نخاعیة قطنیة و عددها  -

 أزواج . ٥أعصاب نخاعیة عجزیة و عددها  -

 زوج نخاعي عصعصي واحد .      -
 

 تخرج هذه األعصاب من مستوى الفقرة الخاصة بها . 

 :  بنیة الداخلیة للنخاع الشوكيال
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یشاهد على المقطع العرضي أن المادة الرمادیة تتوضـع فـي المركـز و أن المـادة البیضـاء 
 تتوضع في المحیط .

: هي تجمع من أجسام الخالیا العصبیة وهي تشبه الفراشة . یوجـد فـي  المادة الرمادیة
منطقــة متوسـطة بینهمــا ،  كـل نصــف مـن المــادة الرمادیـة قــرن أمـامي و قــرن خلفـي . و

كذلك یوجد بین الجزأین األیمن و األیسر للمادة الرمادیـة ملتقـى یتوسـط هـذا الملتقـى قنـاة 
 السیساء التي تتمادى في األعلى ببطینات الدماغ .

القرن األمامي : یتألف من خالیا عصبیة حركیة و هي تشكل نوى تخرج منها  -١
 ذر األمامي للعصب النخاعي .محاویرالعصبونات التي بدورها تكون الج

الـقرن الخلفـي : تـوجد فیه خالیا عصبیة أصغر تتجمع هذه الخالیا في نوى حسـیة .  -٢
ینتهــي علــى هــذه النــوى محــاویر العصــبونات الحســیة فــي الجــذر الخلفــي لألعصــاب 

 النخاعیة . 
 ى حسیة.  لجملة الذاتیة و كذلك نو یوجد في المنطقة المتوسطة عصبونات النوى الودیة في ا

تخــرج محــاویر عصــبونات النــوى الودیــة بوســاطة الجــذر األمــامي للعصــب النخــاعي ،و تــرتبط 
 النوى الحسیة في المنطقة المتوسطة مع ألیاف الجذر الحسي .

یوجد في المادة الرمادیة خالیا مرحلیة لیست حسیة وال حركیة وهي وسیطة تنقل النبضات مـن 
كـذلك صـل بـین نصـفي المـادة الرمادیـة و الحركیـة و بـذلك ت العصبونات الحسیة إلى العصبونات

 تصل القطع العصبیة األعلى مع القطع األدنى .

: وهي تتألف من ألیاف عصبیة منها ألیاف صاعدة واردة (حسـیة) و ألیـاف  المادة البیضاء
خاع نازلة ( حركیة ) وهي أجزاء من السبل العصبیة التي تصل األقسام المختلفة للدماغ مع الن

 الشوكي .

 ا النخاع الشوكي :حایس
ـــة و متوســـط هـــو الغشـــاء  ـــة أغلفـــة : خـــارجي وهـــو األم الجافی یحـــیط بالنخـــاع الشـــوكي ثالث

 العنكبوتي و داخلي یدعى األم الحنون . 
األم الجافیــة : وهــي أثخــن و أمــتن مــن الغالفــین اآلخــرین و تمتــد علــى شــكل كــیس  -١

 ب التي تتفرع عنه .طویل یحیط بالنخاع الشوكي و جذور األعصا
األم الجافیة ال تلتحم مع الجدران العظمیة للنفق الفقري و تظـل بینهمـا مسـافة تـدعى 
الحیز فوق الجافیة ، حیث یتوضع فیه ضفیرة وریدیـة یصـب علیهـا الـدم مـن النخـاع 

 و أغلفته . تمتد األم الجافیة مع األعصاب النخاعیة لتحیط بها .

 ۱۹۸ 



رة عن غشاء رقیق شفاف یتـألف مـن نسـیج ضـام یوجـد الغشاء العنكبوتي : وهو عبا -٢
 بین األم الجافیة و الغشاء العنكبوتي الحیز فوق العنكبوتي .

 وي على أوعیة دمویة تغذي النخاع. األم الحنون : وهي تلتصق بمادة النخاع و تحت -٣
یوجـــد بـــین العنكبوتیـــة و األم الحنـــون الحیـــز تحـــت العنكبـــوتي الـــذي یحـــوي الســـائل الـــدماغي 

 النخاعي . یقع هذا الجزء في األسفل و یشكل صهریج انتهائي .
 

یجرى البذل القطني لهذا الصهریج للحصول على السائل الدماغي النخاعي ( یجرى البـذل بـین 
الفقـــرتین القطنیتـــین الثالثـــة و الرابعـــة ) و ذلـــك لألغـــراض التشخیصـــیة ، یتصـــل الحیـــز تحـــت 

 بوتي في الدماغ . العنكبوتي في النخاع بالحیز تحت العنك

 

 الدماغ
 

یتوضــع الــدماغ فــي تجویــف القحــف . الوجــه العلــوي و الوجهــان الجانبیــان محدبــة و یتوضــع 
 الوجه السفلي على قاعدة القحف و لهذا الوجه مالمح معقدة .
 یوجد في الدماغ ثالثة أقطاب ( جبهي و قذالي و صدغي ) .

غ و بشـــكل عـــام فـــإن وزن  ١٢٧٠أة غ و لـــدى المـــر  ١٣٥٠یبلـــغ وزن الـــدماغ عنـــد الرجـــل 
 الدماغ مختلف عند األفراد و إن مستوى الذكاء لیس له عالقة بوزن الدماغ .

 یقسم الدماغ إلى جزأین رئیسیین : جذع الدماغ و نصفي الكرتین المخیتین ( المخ )  . 
للنخـاع . ینشـأ مـن هـذا  اجذع الدماغ : وهو الجزء األقـدم فـي الـدماغ و یمثـل امتـداد -١

 لجزء األعصاب القحفیة . كما تنشأ األعصاب النخاعیة من النخاع الشوكي .ا

 یتألف جذع المخ من البصلة و جسر المخ ( جسر فارول ) . 
الــدماغ  –أقســام : الــدماغ البصــلي  ةیقســم الــدماغ وفقــًا لتطــوره الجنینــي إلــى خمســ

 الدماغ االنتهائي . –الدماغ البیني  -الدماغ المتوسط –التالي 
بصــلة ( الــدماغ البصــلي ) : وهــي امتــداد للنخــاع الشــوكي یحــدها مــن األعلــى ال - أ

 .  اأمامی اناصف اجسر المخ . نشاهد على الوجه األمامي للبصلة ثلم
یوجـد إلـى جــانبي الـتلم الناصــف األمـامي الهـرم البصــلي وهـو یتكــون مـن ألیــاف 

 لحركــي عبــارة عـن الطریــق النـازل ا عصـبیة تصـل المــخ بالنخـاع الشــوكي و هـي
 یتصالب الهرمان البصلیان عند حدود البصلة مع النخاع الشوكي . 

ن ، وهمـــا إلـــى جـــانبي الهـــرم البصـــلي الســـویقتین المخیخیتـــین الســـفلیتی نشـــاهد
تتكونـــان مـــن ألیـــاف عصـــبیة . تحـــد الســـویقتان المخیخیتـــان الســـفلیتان الحفـــرة 

 ۱۹۹ 



ه الحفـرة مـن األمـام المعینیة ( قاع البطین الرابع ) من الخلف واألسفل ویحـد هـذ
 واألعلى السویقتان المخیخیتان العلویتان .
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 تتكون البصلة من مادة رمادیة ومادة بیضاء:               
مــة فــي الجســم: كــالتنفس لرمادیــة نــوى تــنظم وظــائف حیاتیــة مهتشــكل المــادة ا

 لب.وعمل الق
حفیة األربعة األخیـرة(المبهم و اللسـاني ي البصلة نوى األعصاب القكذلك یوجد ف

 البلعومي واإلضافي وتحت اللسان) .

 ۲۰۰ 



ــة ( حركیــة ) و صــاعدة تتكــون المــادة البیضــاء للبصــلة مــن ســبل  عصــبیة نازل
 حسیة ) .(

 الدماغ التالي : و یتكون من جسر المخ و المخیخ . - ب
صلة ومن األعلى ة ) : یحده من األسفل البجسر المخ ( الحدبة الحلقی •

هم وجهـــه الظهــري بتشـــكیل قــاع البطـــین الرابـــع ( ســویقتا المـــخ . یســ
الحفرة المعینیة ) . یتكون الجسر من جزء بطني كبیـر وهـو القاعـدة و 
جزء ظهري صـغیر یفصـل بـین الجـزأین الجسـم شـبه المنحـرف ( ألیـاف 

 السبیل السمعي ) .
وى جســریة تنتهــي علیهــا األلیــاف القشــریة یوجــد فــي قاعــدة الجســر نــ

 الجسریة و یصدر عنها ألیاف تشكل السویقة المخیخیة المتوسطة . 
ــه عــدا عــن  تحــوي المــادة البیضــاء ســبال ــة و صــاعدة و یوجــد فی نازل

ـــة ( الخـــامس و الســـادس و  ـــوى األعصـــاب القحفی ـــوى الجســـریة ن الن
 الثامن ) .

زي مــن جــذع الــدماغ ( فــي التكــوین الشــبكي : ینتشــر فــي الجــزء المركــ •
البصلة و الجسروالجزء العلـوي مـن النخـاع الشـوكي) وهـو یتـألف مـن 

 نوى و ألیاف تمتد في مختلف االتجاهات . 
من الوظائف األساسیة للتكوین الشبكي هـي التـأثیر علـى عمـل جمیـع 
أجــزاء الجهــاز العصــبي المركــزي. فهــي تــؤثر بوســاطة الســبل الشــبكیة 

 بحیث تثبط أو تنشط عمل مراكزه . على النخاع الشوكي 
 ینشط التكوین الشبكي عمل القشرة المخیة .  -                         
 ثیر التكوین الشبكي أقوى و أدق تصبح األفعال االنعكاسیة تحت تأ -

     ة فصوص رئیسیة : فصان ـمخیخ مـن ثالثـالـمخیخ : یتألـف ال ●                   
 .دودي (متوسط ) جانبیان و فص                       

   ةیتصل المخیخ مع أجزاء الدماغ المتوسط األخرى بوساطة ثالث                      
 أزواج من السویقات :                       
 سویقتان علویتان تصالنه بالدماغ المتوسط . -                      
 جسر المخ .متوسطتان تصالنه مع  -        
 سفلیتان تصالنه مع الدماغ البصلي .  -        
 هذه السویقات عبارة عن ألیاف عصبیة ناقلة .        

 ۲۰۱ 



تشكـل قشـرة المخیخ المادة الرمادیة الخارجیة . أما المادة الرمادیة العمیقة فهـي عبـارة عـن  -
 حركات.نوى موجودة ضمن المادة البیضاء و هي تكون مراكز توازن وتنسیق ال

 شجرة الحیاة تشاهد المادة البیضاء في المقطع الناصف على هیئة شجرة و لذلك سمیت ب  
  و جوف الدماغ الخلفي ( الدماغ التالي و الدماغ ـبطین الرابع : هـال ●                   

 ري طین الرابع أو الحفرة المعینیة السطح الظهـالبصلي ) یشكل قاع الب                    
 للبصلة و السطح الظهري للجسر .                    

ــع جــزء مــن المخــیخ و الشــراع البصــلي العلــوي و الشــراع البصــلي  ایشــكل ســقف البطــین الراب
 السفلي .

قناة و یتمادى في األعلى بمسال المخ (یتمادى جوف البطین الرابع في األسفل بقناة السیساء 
 لث . طین الثابسلفیوس ) التي تصله بال

طة ثالثــة فتحــات موجــودة فــي الشــراع اســالرابــع بــالجوف تحــت العنكبــوتي بو  یتصــل البطــین
 البصلي السفلي من سقف البطین الرابع ( ثقبتي لوشكا و ماجندي ) . 

الدماغ المتوسط : یتألف الدماغ المتوسط مـن السـویقتین المخیتـین  مـن الجهـة  - ت
الظهریــة ، أمــا جــوف الــدماغ  البطنیــة  و صــفیحة األكیمــات األربــع مــن الجهــة

 المتوسط فهو مسال المخ . 
 صفیحة األكیمات األربع (سقف الدماغ المتوسط ) . ●

ن وهما مركز بصـري ین علویتییتكون سقف الدماغ المتوسط من أربع أكیمات : أكیمت
 تحت قشري . و أكیمتین سفلیتین و هما مركز سمعي تحت قشري . 

دان بوضوح على الوجه البطني للدماغ و یوجد بینهما السویقتان المخیتان : تشاه ●
 الحفرة بین السویقتین وفي قاعها المادة المثقبة الخلفیة . 

. تعتبـر النـواة یشاهد في المقطع العرضي للسویقة المـادة السـوداء و النـواة الحمـراء 
عضـلیة و مًا لتنسیق الحركات الالإرادیـة (خـارج الهرمیـة )والمقویـة الالحمراء مركزًا مه

تأتیهاألیـــاف عصـــبیة مـــن المخـــیخ عبـــر ســـویقته العلویـــة ویبـــدأ منهـــا ســـبیل حركـــي 
 ي القرن األمامي للنخاع الشوكي. نازل(الإرادي) ینتهي على النوى الحركیة ف

 

سم یصل بـین  ١.٥مسال المخ ( المسال المائي للمخ ) : وهو ممر ضیق طوله  ● 
 البطین الثالث و الرابع .

البطنیــة للمســال نواتــا العصــب الثالــث ( حركیــة و ال ودیــة)  و نــواة  یوجــد فــي الجهــة
 العصب الرابع ( حركیة ) .

 ۲۰۲ 



یوجد في قاعدة السویقة المخیة ألیاف نازلة قادمة من قشر المخ : قشـري جسـري و 
قشري نخاعي تنتهي ألیافـه علـى القـرون األمامیـة فـي النخـاع ، وقشـري نـووي یـأتي 

 عصاب القحفیة في جذع الدماغ . من قشر الدماغ إلى نوى األ
 صاعدة إلى السریرالبصري .  ایحوي سقف الدماغ المتوسط ألیاف

الــدماغ البینــي : یشــاهد منــه علــى الوجــه الخــارجي للــدماغ  القســم البطنــي منــه  - ث
 فقط .

 
  المادة المثقبة األمامیة .۱
 القمع .۲
                                               الجسمان الحلیمیان .۳
 العصب الثالث (المحرك للعین) .٤
 (البكري)الرابع العصب  .٥
 العصب الخامس (مثلث التوائم) .٦
 العصب السادس (المبعد) .۷
 والمتوسط (الوجھي) العصبان السابع .۸
 العصب الثامن (الدھلیزي القوقعي) .۹

العصب التاسع (اللساني  .۱۰
 البلعومي)

 العصب العاشر (المبھم) .۱۱
 ثاني عشر (تحتالعصب ال .۱۲

 اللسان)
صب الحادي عشر الع .۱۳

 (اإلضافي)
 التصالب البصري .۱٤
 السبیل البصري .۱٥
 الحدبة الرمادیة .۱٦
 السویقة المخیة .۱۷
 الجسم الركبي الوحشي .۱۸
 المادة المثقبة الخلفیة .۱۹
 الجسر .۲۰
 السویقة المخیخیة الوسطى .۲۱
 .الھرم البصلي.   ۲۳ الزیتونة   .۲۲

               یتألف الدماغ البیني من المهاد و المنطقة تحت المهاد و البطین الثالث .
 المنطقة المهادیة : و تتألف من المهاد و فوق المهاد و خلف المهاد .  ●
المهاد : لـه شـكل بیضـوي یتوضـع المهـادان إلـى جـانبي البطـین الثالـث و یصـل بـین  -

 المهادین االلتصاق بین المهادي و یشكل وجهه العلوي قاع البطین الجانبي . 
توضـع فـي مجموعـات و ینتهـي علـى هـذه النـوى جمیـع یحوي المهاد حوالي أربعین نـواة ت

 حس العضالت و المفاصل ) –الحرارة  اللمس= –أنواع السبل الصاعدة (أحاسیس: األلم 

 ۲۰۳ 



 من الغدد ذات اإلفراز الداخلي  فوق المهاد : و یتكون من الغدة الصنوبریة و هي -
جسـم حشـي و یة ، في كل جانب جسم ركبـي و خلف المهاد : یتكون من األجسام الركب -

 ركبي أنسي .
یتصل الجسم الركبـي الوحشـي مـع األكیمـة العلویـة و یشـكالن مركـزًا بصـریًا  تحـت قشـري ، و 

 یتصل الجسم الركبي األنسي مع األكیمة السفلیة و یشكالن مركزًا سمعیًا تحت قشري . 
یــة و الوطـاء  :وهــو یتـألف مــن تصـالب العصــب البصـري و الغــدة النخامیـة و الحدبــة الرماد ●

 الجسمین الحلمیین . 
 التصالب البصري : و یتم فیه تصالب العصبین البصریین . -
الغدة النخامیة : وهـي مـن الغـدد ذات اإلفـراز الداخلي(الصـم) وتـنظم عمـل الغـدد ذات  -

 اإلفراز الداخلي األخرى . 
الحدبة الرمادیة : تحتـوي علـى مراكـز تنظـیم عملیـات االسـتقالب فـي الجسـم و تبـادل  -

 اقة . الط
 الجسمان الحلمیان : یتوضع فیهما مركز شمي تحت قشري .  -

البطین الثالث : وهو جوف الدماغ البیني یمتد على شكل شق بمستوى سهمي . یحـده مـن  ●
البطـین مع الجانبین المهادان یتمادى البطین الثالث في الخلف بمسال المخ الذي یتصل بدوره 

 الرابع . 
مام مع كل من البطینین الجانبیین األیمن و األیسر بوساطة الثقـب یتصل البطین الثالث في األ

 بین البطینین . 
 األعصاب القحفیة و مكان خروجها من الدماغ : 

 من األعصاب القحفیة و هي تقسم وفقًا لوظائفها إلى: ازوج ١٢یتفرع عن جذع الدماغ 
 أعصاب حركیة : 

 المحرك للعین ( الثالث )  -
 الرابع )  البكري االشتیاقي ( -
 المبعد للعین ( السادس ) .  -
 الوجهي ( السابع ) . -
 اإلضافي ( الشوكي ) ( الحادي عشر )  -
 تحت اللسان ( العاشر ) .  -

 

 أعصاب حسیة : 
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 الشمي ( األول )  -
 البصري ( الثاني )  -
 السمعي التوازني ( الثامن )  -

 أعصاب مختلطة : 
 ثالثي التوائم ( الخامس ) . -
 ي ( التاسع ) .اللساني البلعوم -
 المبهم ( العاشر ) .  -
ــة المخاطیــة  ● ــدأ مــن المســتقبالت الشــمیة مــن القســم العلــوي للغالل العصــب الشــمي: یب

لتجویــف األنــف وتمــر ألیافــه عبرثقــوب الصــفیحة األفقیــة فــي العظــم الغربــالي إلــى البصــلة 
 الشمي في الدماغ . 

  لنفق البصري إلى تجویف القحف ینشأ من شبكیة العین ویعبر ا:صري ـعصب البـال ●    
 حیث یتصالب العصبان البصریان .      

 یظهرعلى الوجه األنسي للسویقة المخیة   –المحرك للعین  ●    
 یخرج  من الدماغ المتوسط  –البكري  ●    
 جذر السویقة المخیخیة المتوسطة یبرز من  -ثالثي التوائم  ●    
 ین الجسر و الهرم البصلي . یخرج من ب –المبعد للعین  ●    
 یخرج من بین الجسر و الزیتونة البصلیة . –الوجهي  ●    
 السمعي التوازني یخرج من وحشي العصب السابق . ●    
 اللساني البلعومي یخرج من البصلة خلف الزیتونة البصلیة   ●    
 المبهم یخرج من خلف الزیتونة البصلیة أسفل سابقه . ●    
 ضافي یخرج من خلف الزیتونة إلى األسفل من سابقه اإل ●    
 تحت اللساني یخرج من البصلة بین الزیتونة و الهرم البصلیین  ●    

 

الدماغ االنتهائي : یتألف من نصفي الكـرتین المخیتـین . تتكـون نصـف الكـرة المخیـة مـن  -٥
 و في المركز تشكل ادة  بیضاء . تتوضع المادة الرمادیة في المحیط ـادیة و مـادة رمـم

الطبقــة الخارجیــة مــن المــادة الرمادیــة قشــر دمــاغ ، وتشــكل المــادة الرمادیــة المركزیــة النــوى 
 .  بین قشر الدماغ و النوى القاعدیةالقاعدیة . تتوضع المادة البیضاء في نصف الكرة المخیة 

ة األشـكال و قشر الدماغ : یشاهد على سطح قشر الـدماغ أثـالم تبـرز بینهـا تالفیـف مختلفـ ●
 األبعاد . 
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لنصــف الكــرة المخیــة ثالثــة وجــوه : خــارجي و أنســي و قاعــدي . یصــل بــین نصــفي  -
 الكرتین المخیتین الجسم الثفني . 

 تقسم نصف الكرة المخیة إلى أربعة فصوص : جبهي و جداري و قذالي و صدغي  -

 یفصل الفص الصدغي عن الفصوص األخرى الثلم الوحشي ( شق سلفیوس ) .  -

 توضع الفص الجبهي أمام الثلم المركزي .ی -

 یتوضع الفص القذالي خلف امتداد الثلم الجداري القذالي . -

یتوضـــع الفـــص الجـــداري بـــین الـــثلم المركـــزي و امتـــداد  الـــثلم الجـــداري القـــذالي فـــي  -
  .الخلف

یشغل قشر الدماغ الجـزء األكبـر مـن نصـف الكـرة المخیـة و یشـغل الجـزء األصـغر الـدماغ 
فنـي ) قـدم الحصـین و ذي یتألف من التلفیـف الحزامـي ( الـذي یحـیط بالجسـم الثالشمي ال

 نن و المثلث الشمي و البصلة الشمیة . التلفیف المس
 النوى القاعدیة ( النوى تحت القشریة ) :  ●

تتوضع هذه النوى داخل نصف الكرة المخیة ومن هذه النوى : النواة المذنبة و النـواة العدسـیة 
ن المذنبــة و العدســیة الجســم المخطــط . تعتبــر هــذه النــواة اللوزیــة . تشــكل النواتــا و و العــائق

حیــث تــنظم الحركــات و المقویــة العضــلیة و هــي مركــز ذاتــي مــنظم  امــا مهحركیــ االنــوى مركــز 
 للحرارة و استقالب الكربوهیدرات.   

 البطین الجانبي :  ●
ر منتظم ، یقسم البطـین الجـانبي إلـى یمثل البطین الجانبي جوف نصف الكرة المخیة شكله غی

قـرن أمـامي و  جزء مركزي یوجد في الفص الجداري و قرن سفلي یتوضع في الفص الصدغي ،
 في الفص الجبهي و قرن خلفي في الفص القذالي . 

البطینــان ال یتصــالن مــع بعضــهما بشــكل مباشــر و إنمــا یتصــل كــل منهمــا بوســاطة ثقبــة بــین 
 البطین الثالث .  بطینیه ( ثقبة مونرو ) مع

 یحتوي البطین الجانبي ضفیرة وعائیة تفرز السائل الدماغي النخاعي . 
 قشر الدماغ :  ●

یـنظم قشــر الــدماغ جمیــع الوظـائف الحیاتیــة للجســم .حیــث یـتم فــي تحلیــل و تركیــب التنبیهــات 
 الواردة إلیه من جمیع أجزاء الجسم ومن الوسط المحیط . 

ـــدماغ علـــى مرا كـــز وظیفیـــة مختلفـــة حركیـــة و حســـیة . تـــدعى هـــذه المراكـــز یحتـــوي قشـــر ال
 بصري ..... ) ومن أهم المراكز :  –بالمحلالت ( محلل سمعي 

 المركز الحركي العام :  -١
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وهو یتوضع في التلفیف أمـام المركـزي الممتـد أمـام الـثلم المركـزي . یبـدأ مـن الخالیـا 
اإلرادي ) و الـذي ینتهـي  – العمالقة في قشر هذا التلفیف السـبیل الحركـي ( الهرمـي

على عصبونات القرن األمامي في النخاع . علمًا أن المركز الحركي فـي أحـد نصـفي 
ل أذیــة المركــز الكــرة المخیــة مشــرف علــى حركــات النصــف المقابــل للجســم ، فــي حــا

 .  بالشلل العضالت المشرف علیها الحركي تصاب
 المركز الحسي العام :  -٢

ف المركـزي الــذي یمتـد خلــف الــثلم المركـزي وهــو یــرتبط وهـو یتوضــع فـي التلفیــف خلــ
 أیضًا مع النصف المقابل من الجسم . 

 في حال أذیة المركز الحسي یفقد الحس في األجزاء التي یشرف علیها . 
 یوجد في منتصف التلفیف العلوي من الفص الصدغي المركز السمعي . -٣

 یوجد في قطب الفص الصدغي مركز الشم و الذوق .  -٤

 د على الوجه الداخلي للفص القذالي المركز البصري . یوج -٥

 یوجد في أعلى الفص الجداري مركز معرفة األشیاء باللمس .  -٦

 مناطق لمراكز الكالم : یوجد في قشر الدماغ أربع -٧
 مركز النطق :  -أ
 . إن أذیة هذا المركز تؤدي إلى فقدان القدرة عل النطق . یتوضع في التلفیف الجبهي السفلي 

 مركز الكتابة :  -ب
 یوجد في التلفیف الجبهي المتوسط و إن أذیة هذا المركز یؤدي إلى فقدان القدرة على الكتابة  
 مركز القراءة :  -ج
 یوجد في الفصیص الجداري السفلي .  
 مركز سماع الكالم :  -د
 یتوضع في التلفیف الصدغي العلوي إلى جانب مركز السمع .   
 

 لجهاز العصبي المركزيالسبل الناقلة في ا
 

تعتبـر و الـداخلي بوسـاطة المنعكسـات . و  یؤمن ارتباط أعضـاء الجسـم مـع الوسـطین الخـارجي
 القوس االنعكاسیة هي األساس في األفعال االنعكاسیة . 

ـــین  تتـــألف القـــوس االنعكاســـیة البســـیطة مـــن عصـــبونین : حســـي و حركـــي . یوجـــد عـــادة ب
 مرحلیة .  العصبونین الحسي و الحركي عصبونات
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تتوضع العصبونات المرحلیة في الجهاز العصـبي المركـزي و هـي تنقـل النبضـات العصـبیة إلـى 
أجزاء مختلفة في الجهاز العصبي المركزیة . تمتد استطاالت العصبونات ذات الوظیفة الواحـدة 

 سویة و هي تشكل بمجملها السبیل الناقل في الجهاز العصبي المركزي . 
لجهــاز العصــبي المركــزي ســبل حســیة صــاعدة تنقــل النبضــات مــن أجزائــه یوجــد ضــمن نطــاق ا

السفلیة إلى أجزائه العلویة . كذلك یوجد في الجهاز العصـبي المركـزي سـبل نازلـة حركیـة حیـث 
 تنقل النبضات من أجزائه العلویة إلى أجزائه السفلیة . 

جهــاز العصــبي المركــزي الســبل الصــواریة ( االلتقائیــة ) : وهــي تنقــل النبضــات بــین نصــفي ال
 (ألیمن و األیسر). 

هناك سبل عصبیة ناقلة تمتد ضمن نطاق النصف الواحد من الجهاز العصبي المركزي ، حیـث 
 تنقل النبضات ( التنسیقیة ) بین مركز و آخر .

ــا فهــم العالقــة بــین الجهــاز   ســوف نســتعرض فیمــا یلــي أهــم الســبل الناقلــة التــي تســهل علین
 المحیط .  العصبي المركزي و

الســبل الناقلــة الــواردة والصــادرة إلــى ومــن نصــف الكــرة المخیــة : تســتقبل قشــر نصــف الكــرة  ●
المخیــة النبضــات العصــبیة مــن مختلــف أعضــاء الجســم . و كــذلك ترســل القشــرة أوامرهــا ( ردًا 

 على التنبیهات الواردة إلیها ) إلى مختلف أعضاء الجسم. 

  :    السبل الصاعدة -
قشــر المــخ النبضــات الحســیة المختلفــة ( حــس الحــرارة و األلــم و اللمــس و حـــس یســتقبل  

 العضالت و المفاصل) . 
تتألف هذه السبل الحسیة الصاعدة من ثالثة عصبونات : یتوضع العصبون األول لهذه السبل 
في العقد الشوكیة ( الحسیة ) أو في العقد الحسـیة لألعصـاب القحفیـة . و یتوضـع العصـبون 

 ث في النوى الوحشیة للمهاد . الثال
یتوضع العصبون الثاني للسبل الناقلة لحس األلم و الحرارة في القرن الخلفـي للنخـاع الشـوكي 
. یتصالب هذا السبیل ( ینتقل إلى الجهة األخرى ) في منطقة النخاع الشوكي . أما العصـبون 

یتوضــع فــي النــوى الثــاني للســبیل الناقــل لحــس اللمــس و حــس العضــالت و المفاصــل فهــو 
ــاف ) بعــد أن تتجــاوز جمیــع الســبل  ــتم تصــالب األلی الحســیة الموجــودة فــي البصــلة ( حیــث ی

 المركزي ، حیث مركز الحس العام. البصلة تذهب إلى المهاد ومنه إلى التلفیف خلف 
الواضح أن جمیع هـذه السـبل تتصـالب . أي أن النبضـات الحسـیة الـواردة مـن النصـف األیمـن 

ى التلفیف خلف المركزي األیسر ، و كذلك النبضات الواردة من النصف األیسـر لب إللجسم تذه
 للجسم إلى التلفیف خلف المركزي األیمن . 
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 السبل النازلة :  -
ــا  الســبیل الحركــي اإلرادي األساســي الناقــل هــو الســبیل الهرمــي ینشــأ هــذا الســبیل مــن الخالی

یمتد هذا السبیل نحو األسفل و في منطقـة الهـرم  الهرمیة العمالقة في التلفیف أمام المركزي .
البصلي تتصالب معظم ألیافـه ( أي تنتقـل إلـى الجهـة المقابلـة ) ومـا تبقـى مـن األلیـاف تنتقـل 

الحركـي ) هكذا فإن التلفیـف أمـام المركـزي (إلى الجهة األخرى في النخاع الشوكي بالتدریج . و 
 لجسم . في جهة یقود الحركة في الجهة المقابلة في ا

ینتهي السبیل الهرمي في النخاع الشوكي عل العصبونات الحركیـة فـي القـرن األمـامي و التـي 
 تذهب استطاالتها ضمن األعصاب المحیطیة إلى العضالت الهیكلیة .

 السبل الناقلة ( المخیخیة ) :  -
   ق حركات الجسم من حیث الدقة و السالسة . كذلك یؤمن ـمخیخ تنسیـنظم الـی

 المخیخ توازن الجسم في الفراغ و المقویة العضلیة .         
 

طة ســبل ناقلــة صــاعدة تنقــل التنبیــه مــن المحــیط . و ســبل اســیقــوم المخــیخ بهــذه الوظــائف بو 
 ناقلة حركیة تنقل النبضات لتصحیح الحركات ووضع الجسم في الفراغ . 

 

 صة .یقوم المخیخ بوظائفه تحت إشراف قشر المخ بوساطة سبل ناقلة خا
 

 اتصال المخیخ باألجزاء المحیطیة للجسم
 

 یتلقى المخیخ النبضات العصبیة بشكل أساسي من العضالت و المفاصل . 
التــي تتلقــى علــى شــكل تنبیــه ( درجــة تقلــص  ،توضــع فــي المفاصــل و العضــالت مســتقبالتت

) الـبعضأو ذاك بالنسبة إلـى بعضـها  العضالت و توضع العظام المشاركة بتكوین هذا المفصل
و یمكن أن یعبر عنه بأنه حس ال إرادي . یتحول هـذا التنبیـه إلـى نبضـات عصـبیة تتجـه إلـى 
العقد الشوكیة ثم یذهب باالسـتطاالت المركزیـة ضـمن الجـدار الخلفـي إلـى نـواتین حسـیتین فـي 

ین مخیخیــین . یصــل أحــد یالنخــاع الشــوكي . تشــكل اســتطاالت هــاتین النــواتین ســبیلین نخــاع
بیلین إلــى المخــیخ عبرســویقته الســفلیة ، و یصــل اآلخــر إلــى المخــیخ عبــر ســویقته هــذین الســ

العلویـة. یرســل المخــیخ نبضـاته العصــبیة لتصــحیح حركــات العضـالت عبــر الســویقة المخیخیــة 
العلویة إلى النواة الحمـراء فـي الـدماغ المتوسـط و منهـا تـذهب هـذه النبضـات إلـى العصـبونات 

ذكورة إلـــى للنخـــاع الشـــوكي ، تمتـــد اســـتطاالت العصـــبونات المـــ الحركیـــة فـــي القـــرن األمـــامي
طة جـذورها األمامیـة ) التـي تختـرق فروعهـا العضـالت الهیكلیـة و اسـاألعصاب المحیطیة ( بو 

 تكون فیها نهایات حركیة . 

 ۲۰۹ 



 

 اتصال المخیخ بقشر المخ :  -
 

القــذالي و تــذهب ســبل ناقلــة ( قشــریة جســریة ) مــن قشــرة المــخ ( مــن الفصــوص الجبهــي و 
الصــدغي ) . تنتهــي ألیــاف هــذا الســبیل علــى النــوى الجســریة . تشــكل اســتطاالت هــذه النــوى 
السویقة المخیخیة المتوسـطة . تصـل هـذه االسـتطاالت إلـى قشـر المخـیخ و تنقـل إلیـه التـأثیر 

 المنظم لعمل المخیخ من قشر المخ . 

     
 سحایا الدماغ

 حال بالنسبة للنخاع الشوكي . یحیط بالدماغ ثالثة أغلفة كما هي ال
 األم الجافیة :  ●
تتكون األم الجافیة للدماغ من نسیج لیفي كثیف . یكون اتصال األم الجافیة رخوًا مع الوجـه   

الــداخلي لعظــام القحــف و متینــًا مــع عظــام قاعــدة القحــف . تقــوم األم الجافیــة بوظیفــة غــالف 
 القحف .  للدماغ ومن جهة أخرى فهي سمحاق لعظام تجویف

 تشكل األم الجافیة استطاالت تتغلغل في الشقوق بین أجزاء الدماغ . 
 ل المخ الكبیر : وهو یتغلغل في الشق الطوالني بین نصفي الكرتین المخیتین ـمنج -
 المنجل الصغیر : یتوضع بین نصفي الكرتین المخیخیتین .  -

ــین الفصــین  - ــل ب ــًا و تتغلغ ــد أفقی ــة : وهــي تمت ــي نصــفي الخیمــة المخیخی ــذالیین ف الق
 الكرتین المخیتین و بین المخیخ . 

 الخیمة النخامیة : وهي استطالة من األم الجافیة تمتد فوق الغدة النخامیة .  -
یجـري فیهـا دم وریـدي و تـدعى الجیـوب  اتشكل األم الجافیة غالبًا عند منشأ اسـتطاالتها جیوبـ

 الوریدیة ومن هذه الجیوب : 
 یمتد في قاعدة منجل المخ الكبیر .  الجیب السهمي العلوي : -
 الجیب المستعرض : یمتد على خط منشأ الخیمة المخیخیة من األم الجافیة .  -

 كذلك الجیب الكهفي : الذي یتوضع إلى جانبي السرج التركي في قاعدة القحف .  -

الجیـــب الســـیني : الـــذي یمتـــد مـــن الجیـــب المســـتعرض و یتمـــادى بالوریـــد الـــوداجي  -
 الباطن . 

 عنكبوتیة الدماغ :  ●

 ۲۱۰ 



شاء رقیق شفاف ال تتغلغل في شقوق الدماغ و یوجد بینها وبـین  األم الحنـون الحیـز وهي غ 
 تحت العنكبوتي . 

ه السـائل الـدماغي النخـاعي وهـو یتصـل  بـالحیز تحـت العنكبـوتي الحیز تحت العنكبوتي : یملؤ 
اكن و یشــكل مــا یســمى حــول النخــاع الشــوكي . یتســع الحیــز تحــت العنكبــوتي فــي بعــض األمــ
 بالصهاریج منها الصهریج الكبیر الذي یمتد بین المخیخ و البصلة . 

یفرز السائل الدماغي النخاعي في بطینات الدماغ بوساطة ضفائر وعائیة و ینتقل السـائل مـن 
البطین الرابـع بوسـاطة ثقبـة ماجنـدي و ثقبـة لوشـكا إلـى الحیـز تحـت العنكبـوتي فـي الـدماغ و 

یرتشف السائل الدماغي النخاعي بوساطة استطاالت( مـن عنكبوتیـة الـدماغ) تطرحـه النخاع . 
 في الجیوب الوریدیة في األم الجافیة . 

 األم الحنون :  ●
تلــتحم مــع مــادة الــدماغ و هــي تتغلغــل فــي جمیــع األثــالم و الشــقوق الدماغیــة . یمتــد فــي    

خ . تشـكل األم الحنـون فـي البطینـات سماكة هذه الطبقة أوعیة دمویة تغذي مختلف أجزاء المـ
 ضفائر وعائیة تفرز السائل الدماغي النخاعي . 

 شرایین الدماغ : 
 الشریان السباتي الباطن وهو یعطي :  ◄

 الشریان المخي األمامي .  -
 الشریان المخي المتوسط .  -

لوجــه الشــریان الفقــري : یشــكل الشــریانان الفقریــان الشــریان القاعــدي الــذي یمتــد علــى ا ◄ 
 . ن و شرایین مخیخیة و شرایین أخرىین المخیین الخلفییالبطني لجسر المخ و یعطي الشریان

 
 
 
 
 

 الجهاز العصبي المحیطي
 

یـــدخل فـــي تكـــوین الجهـــاز العصـــبي المحیطـــي بشـــكل أساســـي ا ســـتطاالت الخالیـــا العصـــبیة 
لمحیطـي العقـد المتوضعة في الجهاز العصبي المركـزي . و كـذلك ینضـم إلـى الجهـاز العصـبي ا

 الحسیة الشوكیة و العقد الحسیة لألعصاب القحفیة و عقد الجملة الذاتیة . 

 ۲۱۱ 



 تشكل البنى المذكورة أعصاب و ضفائر عصبیة تصل فروعها إلى مختلف أعضاء الجسم . 
 یقسم الجهاز العصبي المحیطي إلى ثالثة أقسام : 

 األعصاب القحفیة .  -
 األعصاب النخاعیة . -

 من الجملة الذاتیة .  القسم المحیطي -

 األعصاب القحفیة :  ●
ــذلك     ــة و ك ــة و إرادی ــة و إفرازی ــاف حركی ــي تكوینهــا ألی ــدخل ف ــي عشــر زوجــًا ، ی عــددها اثن

 استطاالت العقد الحسیة الموجودة في الجهاز العصبي المركزي . 
 ى أجزاءالمبهم (العاشر) ، واإلضافي (الحادي عشر ) الرأس والعنق إل :  العصبانیتجاوز 

 . الجسم األخرى

 العصب المبهم : 
هــو عصــب مخــتلط یــدخل ي تكوینــه ألیــاف حركیــة ( بدنیــة ) و حســیة و الودیــة . ینشــأ هــذا 
العصب من نوى تتوضع في البصلة بعد خروج العصب مـن تجویـف القحـف . یمتـد مـن العنـق 

 باتي األصلي . ضمن حزمة وعائیة عصبیة إلى جانب الورید الوداجي الباطن و الشریان الس
یعطي المبهم فروعًا ألعضاء العنق . یمتد المبهم في الصدر مرافقًا للمري ، حیث یمتـد المـبهم 

 األیسر على وجهه األمامي و یمتد المبهم األیمن على وجهه الخلفي . 
 ینتقل المبهم إلى جوف البطن مرافقًا للمري عبر الفرجة المریئیة .

خاصــتان بــالمبهم فــي منطقــة الثقبــة الوداجیــة بعــد خروجــه مــن تتوضــع العقــدتان الحســیتان ال 
 القحف . 

ســاء فــي المــري و إلــى عضــلة القلــب تــذهب األلیــاف الالودیــة فــي المــبهم إلــى العضــالت المل
 الرغامى و القصبات و الرئتین و المعدة و األمعاء الدقیقة و المعثكلة . و 

ة القصبیة و غدد الجهاز الهضـمي یعطي المبهم ألیاف الودیة إفرازیة إلى غدد الشجر  -
 ( من البلعوم و حتى المعي الغلیظ بما فیها الكبد و المعثكلة ) . 

الرئتین رغامى و األلیاف الحسیة في المبهم تذهب إلى البلعوم و المري و الحنجرة و ال -
 و القلب ). 

 العصب اإلضافي ( الحادي عشر ) : 
جــزء العلــوي مــن النخــاع الشــوكي . یخــرج عصــب حركــي تتوضــع نواتــه فــي البصــلة و فــي الهو 

العصــب مـــن القحــف ( الثقبـــة الوداجیــة ) و یعصـــب بعــض عضـــالت العنــق و العضـــلة شـــبه 
 المنحرفة . 

 ۲۱۲ 



    األعصاب النخاعیة :  
زوجــًا مــن األعصــاب النخاعیــة .  یشــكل  ٣١یخــرج مــن النخــاع الشــوكي ( كمــا ذكرنــا ســابقًا ) 

 خلفي حسي و جذر أمامي حركي .  العصب النخاعي من اتحاد جذرین : جذر
 بعد خروج العصب النخاعي من الثقب بین الفقري ینقسم إلى فرعین أمامي و خلفي . 

عضــاء المجـــاورة للعمـــود الفقـــري یــذهب الفـــرع الخلفـــي إلــى الخلـــف و یتفـــرع فـــي األ -
ــق الفقــري لتســعضــالت ، جلــد .... ) و تــذهب شــعبة إلــى داخــل ال( هم بتعصــیب نف

 أما الفرع األمامي فهو االمتداد الرئیسي للعصب النخاعي . سحایا النخاع .
القطنیة و العجزیة ) وقد ال تشكل  –العضدیة  –تشكل هذه الفروع ضفائر ( الرقبیة   -

أزواج عصـــبیة  ٨ضــفائر ( األعصـــاب الوربیــة ) و تقســـم األعصـــاب النخاعیــة إلـــى 
 ٥ب القطنیــة و أزواج مــن األعصــا ٥زوجــًا مــن األعصــاب الصــدریة و  ١٢رقبیــة و 

 أزواج من األعصاب العجزیة و زوج عصعصي واحد . 

 ة:الضفيرة الرقبي

تتشكل الضفيرة الرقبية من الفروع األمامية لألعصاب النخاعية الرقبية األربعة 
 ).C1 – C4العلوية (

تتوضع الضفيرة الرقبية بمستوى الفقرات الرقبية األربع العلوية، على الوجه األمامي 
 عضالت العنق العميقة (رافعة الكتف واألخمعية الوسطى وطحالية العنق) الوحشي ل

 تغطي الضفيرة من األمام والوحشي العضلة القصية الترقوية الخشائية.
 تتصل الضفيرة الرقبية مع العصبين اإلضافي وتحت اللسان.

 تعطي الضفيرة الرقبية أعصاباً حركية وحسية ومختلطة:
 األعصاب الحركية: .١

 .ألعصاب الحركية إلى العضالت المجاورةتذهب ا
 العروة الرقبية.

العروة الرقبية: يساهم بتشكيل هذه العروة فرع نازل (الفرع العلوي) من العصب 
تحت اللسان، الذي يضم ألياف من العصب النخاعي الرقبي األول، وفرع سفلي 

 يضم فروعاً من العصبين النخاعيين الرقبيين الثاني والثالث.

 ۲۱۳ 



 العروة الرقبية على الوجه األمامي للشريان السباتي األصلي. تشاهد
تتفرع شعب العروة الرقبية في العضالت تحت الالمي (القصية الالمية والقصية 

 الدرقية والكتفية الالمية)
تعطي الضفيرة الرقبية أيضًا فروعًا عضلية لشبه المنحرفة والقصية الترقوية 

 الخشائية.
 دية): األعصاب الحسية (الجل .٢

تتفرع هذه األعصاب عن الضفيرة الرقبية، وتنعطف حول الحافة الخلفية للعضلة 
القصية الترقوية الخشائية إلى األعلى قليًال من منتصفها وتظهر هذه األعصاب 

 في النسيجة الخلوية تحت الجلد تحت العضلة الجلدية للعنق.
األذني األكبر، العصب تعطي الضفيرة الرقبية األعصاب الحسية التالية: العصب 

 القذالي الصغير، العصب المستعرض الرقبي، األعصاب فوق الترقوة.
 العصب األذني األكبر: - أ

يسير العصب خلف الوريد الوداجي الظاهر ويعطي شعبًا أيضًا لجلد 
 الحفرة خلف الفك وزاوية الفك السفلي.

 العصب القذالي الصغير: - ب
 .في الناحية القذالية شييتشعب العصب في جلد الجزء السفلي الوح - ت

 
 
 

 الضفيرة الرقبية

 العصب القذايل الصغري .١
 العصب األذين األكرب .٢
 العصب املستعرض الرقيب .٣

 ۲۱٤ 



 األعصاب فوق الرتقوة .٤
 إىل الصفرية العضدية .٥
 العصب حتت اللسان .٦
 اجلذر العلوي للعروة الرقبية .٧
 اجلذر السفلي للعروة الرقبية .٨

 العصب احلجايب9           
 

 ستعرض الرقبي:العصب الم - ث
يمتد أفقيًا نحو األمام وينقسم بمحاذاة الحافة األمامية للعضلة إلى فروع 

 علوية وأخرى سفلية، وتعصب هذه الفروع جلد العنق األمامي الوحشي.
 األعصاب فوق الترقوة: - ج

تتجه نحو األسفل والخلف حيث تمتد في النسيج الخلوي في ناحية 
فوق العضلتين الدالية والصدرية العنق الوحشية، وتتشعب في الجلد 

 الكبيرة.
 العصب الحجابي:  .٣

) C3,C4,C5ينشأ من األعصاب النخاعية الرقبية الثالث والرابع والخامس (
 وهو عصب مختلط (حسي، حركي)

يمتد العصب نحو األسفل على الوجه األمامي لألخمعية األمامية تحت الصفيحة 
خلف الوريد الوداجي الباطن، وقد  أمام الفقرات. يمتد العصب الحجابي غالباً 

يمتد العصب وحشي الوريد. يدخل العصب فتحة جوف الصدر العلوية بين 
 الشريان تحت الترقوة والوريد تحت الترقوة إلى الوحشي من العصب المبهم.

 الفروع الخلفية لألعصاب النخاعية:
من الفروع  تحتفظ الفروع الخلفية لألعصاب النخاعية بتوزعها القطعي وهي أدق

األمامية، وتعصب عضالت الظهر والعنق العميقة والجلد الذي يغطيها، تمتد الفروع 

 ۲۱٥ 



الخلفية بعد أن تتفرع عن جذور األعصاب النخاعية نحو الخلف بين النواتئ 
المستعرضة بجانب النواتئ المفصلية. كما تخرج الفروع الخلفية لألعصاب 

زية الظهرية. جميع الفروع الخلفية النخاعية العجزية من خالل الثقوب العج
لألعصاب النخاعية تنقسم إلى شعبتين أنسية ووحشية ما عدا الفروع الخلفية 

 لألعصاب النخاعية: الرقبي األول والعجزيين الرابع والخامس والعصعصي.
 العصب القذالي الكبير: 

روع وهو الفرع الخلفي للعصب النخاعي الرقبي الثاني، ويعد األضخم بين الف
الخلفية لألعصاب النخاعية، يمر العصب القذالي الكبير بين قوس الفهقة والفائق 
تحت العضلة المائلة الرأسية السفلية، ويتجه نحو األعلى واألنسي متقاطعًا مع 

 المثلث القذالي.
تعصب الفروع الخلفية األخرى لألعصاب النخاعية الرقبية عضالت وجلد الناحية 

 الخلفية للرقبية.
 

 الضفیرة العضدیة :  
تتشكل من الفروع األمامیة لألعصاب النخاعیة الرقبیة الخـامس و السـادس و السـابع والثـامن 
و الصــدري األول . القســم العلــوي للضــفیرة أعصــاب قصــیرة تــذهب إلــى العضــالت الســطحیة و 

 عضالت حزام الكتف و العضالت الصدریة . 
الشـریان اإلبطـي فـي الحفـرة اإلبطیـة حیـث تقسـم  أما القسـم الرئیسـي مـن الضـفیرة فهـو یجـاور

 الضفیرة إلى ثالثة حبال : أنسي ووحشي و خلفي . 
 

 یتفرع من الحبل األنسي األعصاب التالیة : 
 العضدي الجلدي األنسي وهو یعصب جلد الجهة األنسیة من العضد .  -١
 العصب الساعدي الجلدي األنسي وهو یعصب الجهة األنسیة من الساعد .   -٢

العصب الزندي ( عصب مختلط ) : یرافق هذا العصب فـي البدایـة الشـریان العضـدي  -٣
و العصــب الناصــف . یتجــه العصــب الزنــدي بعــد ذلــك نحــو الخلــف حیــث یمتــد علــى 
الوجــه الخلفــي للقیمــة األنســیة فــي العضــد ، یمتــد العصــب الزنــدي نحــو األســفل فــي 
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ــد حیــث یتفــر  ــى الی ــم ینتقــل إل ــة ث ــة الســاعد األمامی ــى فــروع حســیة و فــروع ناحی ع إل
 عمیقة(عضلیة) . 

یقـوم العصـب الزنـدي بتعصـیب جلـد القســم األنسـي مـن راحـة الیـدالموافق للخنصــر و 
نصف البنصر . وفي ظهر الید یعصب الجلـد الموافـق لألصـابع: الخـامس و الرابـع و 
نصــف الثالــث . و یعطــي العصــب الزنــدي فروعــًا للعضــالت : مثنیــة الرســغ الزندیــة و 

جزء األنسي من مثنیة األصابع العمیقة و كذلك معظم عضالت راحة الید (عضـالت ال
 الخنصر  وعضالت المجموعة الوسطى و بعض عضالت اإلبهام ) . 

 العصب الناصف : یتشكل من جذرین : جذر وحشي وجذر أنسي .   -٤
یمتد العصب الناصف في العضد إلى جانب الشریان العضدي في الجهة األنسیة مـن 

 ضلة ذات الرأسین العضدیة . الع
و یمتد الناصف في المنتصـف السـاعد ثـم یمتـد فـي النفـق الرسـغي إلـى راحـة الیـد و 
فــي راحــة الیــد ینقســم إلــى فــروع أصــبعیة . یقــوم الناصــف بتعصــیب معظــم عضــالت 

)وفي ف األنسي لمثنیة األصابع العمیقـةالساعد ( ما عدا مثنیةالرسغ الزندیة و النص
ب الناصــف حسـیًا معظـم الجلــد الموافـق لألصـابع ( األول و الثــاني و راحـة الیـد یعصـ

المقابلـة و جـزء ب بعـض عضـالت اإلبهـام ( المبعـدة و الثالث و نصف الرابـع ) ویعصـ
 من مثنیة اإلبهام القصیرة ) . 

 یتفرع من الحبل الوحشي للضفیرة العضدیة ( عدا عن الجذر الوحشي للناصف ): -

وضع العضلي الجلدي في العضد بـین العضـلتین ذات الرأسـین العصب العضلي الجلدي یت 
و العضدیة ثم یخرج إلى الجهة الوحشیة للساعد باسم العصب الساعدي الجلدي الوحشي 
. یعصب العضلي الجلدي عضالت العضد األمامیـة ( الغرابیـة و العضـدیة و ذات الرأسـین 

 و العضدیة ) و یعصب حسیًا الجهة الوحشیة للساعد . 
 فرع من الحبل الخلفي العصبان: اإلبطي و الكعبري . یت -
  بطي : فرع قصیر و ثخین یتجه إلى ناحیة الكتف الخلفیة و یعصب العصب اإل -
 لك جلد الجهة األنسیة من الكتف .العضالت : الدالیة و  المدورة الصغیرة و كذ  -
متــدًا مالخلـف  العصـب الكعبـري : وهــو أضـخم أعصـاب الضــفیرة العضـدیة . یتجـه نحــو -     

على الوجه الخلفـي لعظـم العضـد فـي ثلـم العصـب الكعبـري و یرافقـه الشـریان العضـدي العمیـق  
ینقسم العصب الكعبري في الحفرة المرفقیة إلى عصـب كعبـري سـطحي و كعبـري عمیـق . یقـوم 

 العصب الكعبري بتعصیب عضالت العضد و الساعد الخلفیة . 
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حسـي لظهـر الیـد فـي المنطقـة الموافقةلألصـبعین و النصـف هم فروعه بالتعصیب الو كذلك تس
 الوحشیة ( األول و الثاني و نصف الثالث ) . 

 فروع األعصاب النخاعیة الصدریة األمامیة : 
وهـي تتمثـل باألعصـاب الوربیــة و عـددها اثنـا عشــر زوجـًا ویسـیر كـل مــن هـذه األعصـاب مــع 

ة الظــاهرة و الباطنــة فــي الــثلم الضــلعي شــریان ووریــد (وربــي) و كــذلك بــین العضــالت الوربیــ
 المرافق . 

 العصب الثاني عشر یدعى العصب تحت الضلعي ألنه یمتد تحت الضلع األخیرة . 
األعصــاب الســتة العلویــة تصــل إلــى عظــم القــص . بینمــا تمتــد األعصــاب الســتة الســفلیة بــین 

 .  عضالت جدار البطن و تصل إلى العضلة المستقیمة البطنیة في األمام
 تعصب األعصاب الوربیة عضالت الصدر  الخاصة و عضالت الصدر و البطن . 

 
 

 الضفیرة القطنیة :   
یشــارك فــي تشــكل الضــفیرة القطنیــة الفــروع األمامیــة لألعصــاب النخاعیــة: جــزء مــن الصــدري 

 الثاني عشر (تحت الضلعي ) و القطنیة: األول و الثاني و الثالث و جزء من الرابع . 
فـروع هـذه الضــفیرة أمـام النـواتئ المستعرضـة للفقــرات القطنیـة ضـمن العضـلة القطنیــة تتوضـع 

 الكبیرة . أضخم فروع هذه الضفیرة هما العصب الفخذي و العصب السدادي . 

 العصب الفخذي :  -
یخرج هذا العصـب مـن الحـوض مـع العضـلة الحرقفیـة القطنیـة إلـى ناحیـة الفخـذ األمامیـة مـن 

 ي . تحت الرباط األرب
یتشعب العصب بعد دخوله إلى ناحیة الفخذ إلى فروع عضلیة جلدیـة فخذیـة أمامیـة و العصـب 

 الصافن . 
تتشعب الفروع العضلیة في عضالت الفخذ األمامیة و تعصب الفروع الحسیة جلد ناحیة الفخـذ 

 األمامیة . 
نسي للساق مرافقًا یمتد العصب الصافن مع الشریان و الورید الفخذیین ثم یمتد على الوجه األ 

 لورید الصافن األكبر . 
 ینعطف العصب الصافن حول الكعب األنسي إلى الحافة األنسیة للقدم . 

 العصب السدادي :  - 
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یمتــد العصــب بعــد خروجــه مــن تحــت العضــلة القطنیــة الكبیــرة علــى الجــدار الجــانبي للحــوض 
 نسیة للفخذ . الصغیر و یسیر في القناة السدادیة ومنها إلى الناحیة األ 

یعصب السدادي عضالت الفخذ األنسیة و كـذلك جلـد الناحیـة األنسـیة للفخـذ . تعصـب الفـروع 
القصیرة القطنیة ( الحرقفي الخثلي و الحرقفي األربي و الفخذ التناسلي )  جلـد القسـم السـفلي 

هم بتعصـــیب عضـــالت الـــبطن العریضـــة و األعضـــاء التناســـلیة الظـــاهرة .و تســـمـــن الـــبطن و 
 لعضالت : المربعة القطنیة و الحرقفیة القطنیة ) . ا

 الضفیرة العجزیة العصعصیة :   
هم في تشكیلها جزء من العصب القطني الرابع و القطنـي الخـامس و من أهم الضفائر یسوهي 

 جمیع األعصاب العجزیة و العصعصیة . 
 لثقبـة اإلسـكیة الكبیــرة اتجــاه الهـذه الضـفیرة شـكل مثلــث تتجـه قاعـدتها نحــو العجـز و ذروتهـا ب

مخرج عناصر الضـفیرة مـن الحـوض ) تتوضـع الضـفیرة علـى الوجـه الـداخلي للجـدار الجـانبي (
للحــوض . و تخــرج مــن الثقبــة اإلســكیة الكبیــرة فــوق و أســفل العضــلة الكمثریــة إلــى الناحیــة 

 األلویة في الطرف السفلي . 
ة العظمـى و تقسـم إلـى فـروع قصـیرة و تتوضع فـروع الضـفیرة فـي الناحیـة األلویـة تحـت األلویـ

 فروع طویلة . 

 الفروع القصیرة :  -
( العصبان األلوي العلـوي و السـفلي و العصـب الحیـائي ) : وهـي تعصـب العضـالت األلویـة و 

 عضالت العجان و جلد العجان . 

 الفروع الطویلة :  -
 العصب الفخذي الجلدي الخلفي و العصب الوركي . 

 جلدي الخلفي : العصب الفخذي ال -١
عصب حسي یخرج من الفخذ تحت الحافة السفلیة لأللویة العظمى و یتوزع فـي جلـد 

العلـوي فـروع  او یعصب جزأهـ من األسفل ناحیة الفخذ الخلفیة و جلد الناحیة األلویة
 من الضفیرتین القطنیة و العجزیة . 

 

 العصب الوركي :   -٢

 لجسم .عـصب مـختلط ( حسي حركي ) وهو أضخم أعصاب ا
یخرج من الحوض أسفل العضلة الكمثریة ثم یمتد في الناحیة األلویة تحت العضلة  

 األلویة العظمى . 
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یمتــد العصــب الوركـــي بــین عضــالت الفخــذ الخلفیــة حیــث یعصــبها و ینقســم بعــد ذلــك  
ـــن : العصــب  ـــى عصبی ـــى منهــا ) إل ــى األعل ــرة المأبضــیة ( أوٕال ــوركي فــي الحف العصــب ال

 العصب الشظوي األصلي .الطنبوبي و 

 العصب الظنبوبي:  
یمتد في منتصف الحفرة المأبضیة ، حیث یتفرع عنه العصـب الربلـي األنسـي ، یمتـد العصـب  

الظنبوبي  بین عضالت الناحیة الخلفیة للساق ( النفق الساقي المأبضي ) و في أسفل السـاق 
حیـث ینقسـم إلـى فـرعین :  ینعطف حـول الكعـب األنسـي مـن الخلـف متجهـًا إلـى أخمـص القـدم

 عصب أخمصي أنسي و عصب أخمصي وحشي .
یقوم العصب الظنبوبي بتعصیب عضالت الساق الخلفیة و الجهة األنسیة من جلد  

 ناحیة الساق الخلفیة
 ویعصب األخمصي األنسي و األخمصي الوحشي و جلد عضالت أخمص القدم .

 

 العصب الشظوي األصلي :  ◄
یة من الناحیة المأبضیة و ینقسم عند رأس عظم الشظیة إلى یمتد في الجهة الوحش

عصبین : شظوي سطحي یمتد بین عضالت المجموعة الوحشیة في الساق و العصب 
الشظوي العمیق الذي یمتد بین عضالت الساق األمامیة . یمتد العصبان بعد ذلك إلى 

 ظهر القدم . 
أكبـر مـن جلـد  احسـیًا جـزءیعصب الشظوي السطحي عضـالت السـاق الوحشـیة و یعصـب 

ظهــر القــدم . و یعصــب الشــظوي العمیــق عضــالت الســاق األمامیــة و یعصــب حســیًا جلــد 
 صبعین األول و الثاني . هین المتقابلین في األالوج

جلـد یـة و جمیـع عضـالت السـاق و القـدم و یعصب الوركي و فروعه عضالت الفخذ الخلف 
ــة الســاق ( عــدا الجهــة األنســیة یعصــبها الصــافن  ــد القــدم ( عــدا الحاف مــن الفخــذ ) وجل

 األنسیة یعصبها أیضًا الصافن ) .       
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 عضو البصر
لعضو البصر أھمیة بالغة في تعامل اإلنسان مع الوسط المحیط. لقد مر عضو البصر 

و معقد خالل تطوره بمراحل عدیدة بدأت بخالیا حساسة على سطح الجسم وانتھت بعض
التركیب یتلقى الحزم الضوئیة ویرسلھا إلى خالیا حساسة للضوء موجودة على الجدار 

 الخلفي للمقلة والتي بدورھا تستقبل الخیال بمختلف األلوان.
مشاھد الوسط المحیط وتحول التنبیھ الضوئي إلى  -كاملة التكوین-تلتقط عین اإلنسان 

 لیلھ.نبض عصبي یصل إلى قشر الدماغ حیث یتم تح
 یتوضع عضو البصر في الحجاج ویضم المقلة واألعضاء المساعدة لھا.

 العین
 تتألف العین من بصلة العین وطبقاتھا والعصب البصري.

 :بصلة العین
من  شكلھا مستدیر لھا قطبین أمامي وخلفي، یوافق القطب األمامي النقطة األكثر بروزاً 

ج العصب البصري من كرة العین. القرنیة ویتوضع القطب الخلفي وحشي مكان خرو
یدعى المستقیم الواصل بین النقطتین المذكورتین محور المقلة الخارجي الذي یبلغ طولھ 

 مم ویتوضع في مستوى الزوال للمقلة.۲٤ وسطیاً 
عند وجود  .أما محور المقلة الداخلي فھو یمتد من الوجھ الخلفي للقرنیة وحتى الشبكیة

عة الضوئیة تتجمع بعد انكسارھا داخل المقلة في بؤرة محور داخلي طویل فإن األش
محرقیة تتوضع أمام الشبكیة وخالل ذلك تكون الرؤیة أفضل عن مسافة قریبة (حسر 

 . (البعد البؤري عند حسیري البصر أقصر من المحور الداخلي للمقلة).)البصر
كسارھا في قصیر فإن األشعة الضوئیة تتجمع بعد ان للمقلة عند وجود محور داخلي

. )المقلة في بؤرة خلف الشبكیة وخالل ذلك تكون الرؤیة أفضل عن بعد (مد البصر
 (البعد البؤري لدى مدیدي البصر أطول من المحور الداخلي للمقلة).

تتكون المقلة من طبقات تحیط بنواة العین (الخلط المائي في غرفتي العین األمامیة 
 ھذه الطبقات ھي:والخلفیة والعدسة والجسم الزجاجي) و

 غاللة لیفیة خارجیة وغاللة متوسطة وعائیة وغاللة داخلیة حساسة.
 

 :الغاللة اللیفیة للمقلة
ولھا دور في حمایة المقلة. الجزء األمامي منھا شفاف ویدعى القرنیة وھو األصغر 

ء ) الغاللة اللیفیة، أما الجزء الخلفي األكبر فھو الصلبة أو الطبقة البیضا٦\۱یشكل (
) من الغاللة اللیفیة. یفصل بین القرنیة والصلبة ثلم دائري یدعى ثلم ٦\٥وتشكل (

 .الصلبة
 :القرنیة

وھي أحد األوساط الشفافة في العین، خالیة من األوعیة الدمویة، محدبة من األمام 
مم. حافتھا ۱مم وتبلغ ثخانتھا حوالي ۱۲ ومقعرة في الخلف، یبلغ قطرھا وسطیاً 

 وف القرنیة) تتمادى بالصلبة.(ح / المحیطیة
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 :الصلبة

تتكون من نسیج ضام لیفي متین أبیض اللون. یوجد في الجزء الخلفي للصلبة باحة 
 كثیرة الثقوب تمر منھا ألیاف العصب البصري وأوعیة دمویة 

 :الغاللة الوعائیة 
صق مباشرة الوجھ الداخلي للصلبةالغاللة وھي غنیة باألوعیة الدمویة وبالصباغ وتال

 الوعائیة بالخاصة (المشیمیة) والجسم الھدبي والقزحیة.
 :الغاللة الوعائیة بالخاصة .۱

ھي تبطن الجزء الخلفي من الصلبة تتألف الغاللة الوعائیة بالخاصة (المشیمیة) من 
 طبقة خارجیة صبغیة وطبقة داخلیة غزیرة التوعیة.

 الجسم الھدبي: .۲

 مقطع في المقلة
A.    المحور البصريBمحور المقلة   . 

 لنقرة المركزیة. ا۱۲ القطب األمامي للمقلة .۱
 . القطب الخلفي ۱۳ الغرفة األمامیة .۲
                                                  القرنیة .۳
                                      القزحیة .٤

 . القطباألمامي للعدسة۱٤       
 . العدسة۱٥                  
 . الغرفةاألمامیة۱٦      وف القرنیةح .٥
 . النطیقة الھدبیة۱۷     دبيالجسم الھ .٦
 . الملتحمة۱۸    القطب الخلفي للعدسة .۷

 . الجسم الزجاجي۱۹                             
 العضلة المستقیمة الوحشیة .۸

 . النطقة المشرشرة۲۰   
  . القناة الزجاجیة۲۱  الصلبة .۹

. المنطقة ۲۲  الشبكیة -۱۱ المشیمیة-۱۰
 المثقبة في الصلبة

 للعصب البصريالغمد الظاھر  .۲۲
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الجزء المتوسط الثخین في الغاللة الوعائیة ویمتد على ھیئة حید حلقي یوافق  یشغل
 حدود القرنیة مع الصلبة، وھو یلتحم مع الحافة الھدبیة للقزحیة.

 العضلة الھدبیة 
توجد العضلة الھدبیة في ثخانة الجسم الھدبي وھي تتألف من حزم متداخلة من الخالیا 

ضلة الھدبیة تحصل مطابقة تؤمن رؤیة واضحة العضلیة الملساء وعند تقلص الع
 لمختلف األشیاء التي توجد على مسافات مختلفة.

 القزحیة: .۳
تشكل القسم األمامي من الغاللة الوعائیة وھي تشاھد من خالل القرنیة الشفافة، 

مم،  ۰.٤وللقزحیة شكل قرص دائري یتوضع بمستوى جبھي تبلغ ثخانتھ حوالي 
وھي فتحة دائریة الشكل قطرھا متبدل فھي تتضیق   لحدقةیوجد في مركز القزحیة ا

 في حالة اإلضاءة الشدیدة وتتوسع في الظالم وتقوم بوظیفة الحجاب بالنسبة للعین.
یجاور الوجھ األمامي للقزحیة غرفة العین األمامیة ویجاور الوجھ الخلفي غرفة 

 الخلفیة والعدسة.
ي خالیا البشرة الخلفیة صباغ حیث تحدد یوجد في لحمة القزحیة أوعیة دمویة، وتحتو

كمیتھ لون القزحیة. إن وجود كمیات كبیرة من الصباغ یعطي القزحیة لوناً قاتماً (بني 
غامق أو فاتح أو حتى أسود)، وعند وجود كمیة قلیلة من الصباغ فیالحظ أن لون 

حیة لوناً القزحیة یكون فاتحاً (رمادي أو أزرق). وفي حال غیاب الصباغ فتأخذ القز
 .)أحمراً یعكسھ األوعیة الدمویة (المھق

 
  یوجد في ثخانة القزحیة مجموعتان من األلیاف العضلیة الملساء:

العضلة ة حزم حلقیة من الخالیا العضلیة الملساء تشكل دقیتوضع حول الح -
 .مصرة الحدقة

حزم رقیقة  حافة الھدبیة للقزحیة وحتى الحدقةیمتد على نحو شعاعي من ال -
 .العضلة الموسعة للحدقةشكل ت

 :الغاللة الداخلیة للمقلة (الحسیة) (الشبكیة)
تلتصق مع كامل الوجھ الداخلي للغاللة الوعائیة من مكان خروج العصب البصري 

 وحتى حافة الحدقة.
تتكون الشبكیة من عشرة طبقات لكن من الناحیة الوظیفیة یعتبر األساسي فیھا ثالث 

 فوق بعضھا في ثالث طبقات:عصبونات نوعیة تتوضع 
 العصبون األول (المخاریط والعصي). -
العصبون الثاني (خالیا ثنائیة القطب وھي تصل بین العصبون األول  -

 والثالث).
 العصبون الثالث (الخالیا العقدیة) حیث تشكل محاوریھا العصب البصري. -

 لوظیفتھا إلى جزأین: تقسم الشبكیة وفقاً 
 -العصي والمخاریط-حتوي على عناصر حساسة ی :جزء خلفي بصري (كبیر) -

 المخاریط حساسة لأللوان).و وھي خالیا بصریة (العصي حساسة للضوء
(أصغر) حیث ال یوجد فیھ عصي أو مخاریط وھو یشمل  جزء أمامي أعمى -

 الجزأین الھدبي والقزحي من الشبكیة.
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ة بیضاء قطرھا اإلنسان الحي (بواسطة منظار العین) بقعیشاھد في قعر العین لدى 
مم تدعى قرص العصب البصري وھو ذو حواف مرتفعة ویوجد في  ۱.۷حوالي 

 منتصفھ تقعراً صغیراً یدعى لجف قرص العصب البصري.
 أللیاف العصب البصري.  یمثل ھذا القرص مخرجاً 

لغیاب العناصر الحساسة للضوء (العصي والمخاریط) في قرص العصب  نظراً 
لبقعة العمیاء. یشاھد في منتصف القرص الشریان المركزي فھو یدعى: ا لذا البصري

 الذي یدخل الشبكیة عبر منتصف قرص العصب البصري.
مم البقعة الصفراء والتي  ٤یتوضع إلى الوحشي من قرص العصب البصري بحوالي 

  توافق القطب الخلفي للعین وھي تحتوي بداخلھا على النقرة المركزیة
حیث توجد فیھا المخاریط بكثافة  ضل أمكنة الشبكة إبصاراً تعتبر النقرة المركزیة أف

 عالیة وال توجد فیھا العصي.
 الجزء المركزي في العین:

یشغل الجزء المركزي للعین وفي الغرفتین األمامیة والخلفیة: الخلط المائي والعدسة 
ة والجسم البلوري وھذه المكونات باإلضافة إلى القرنیة جمیعھا أوساط شفافة كاسر

 للضوء.
 الغرفة األمامیة:

، وھي تتوضع بین القرنیة في األمام  Aqueous Humorتحتوي على الخلط المائي
 والوجھ األمامي للقزحیة في الخلف.

 الغرفة الخلفیة للعین:
 تتوضع خلف القزحیة ویحدھا من الخلف العدسة. 

 العدسة:
وساط الكاسرة الھامة تتوضع العدسة خلف غرفتي العین وھي محدبة الوجھین ومن األ

 للضوء في العین.
الوجھ األمامي للعدسة یجاور الغرفة الخلفیة للعین من الخلف، أبرز نقطة في تحدب 

، حیث . الوجھ الخلفي للعدسة أكثر تحدباً الوجھ األمامي تدعى القطب األمامي للعدسة
 یوجد فیھ القطب الخلفي للعدسة. یالمس ھذا الوجھ الجسم الزجاجي.

رتخاء العضلة الھدبیة یبتعد الجسم الھدبي عن محیط العدسة وتتوتر ألیاف النطیقة عند ا
 وتنخفض خاصتھا االنكساریة. الھدبیة ومن ثم تصبح العدسة أقل تحدباً 

 الجسم الزجاجي:
یحیط بھ غشاء، ویتوضع في غرفة زجاجیة للعین خلف العدسة. ویلتصق في الخلف 

 بالوجھ الداخلي للشبكیة. 
 
 

 ضاء المساعدة للعیناألع
 عضالت العین:

مستقیمة (علویة، سفلیة، أنسیة،  ٤یرتكز على كرة العین ست عضالت مخططة، 
 وحشیة) وعضلتان مائلتان (علویة وسفلیة). 

 ۲۲٤ 



 العضالت المستقیمة لكرة العین:
 تحرك ھذه العضالت كرة العین حول محورین: محور شاقولي ومحور أفقي مستعرض.

وھي تحرك كرة العین حول محور شاقولي نحو  الوحشیة: العضلة المستقیمة -
 الخارج.

لعین حول محور شاقولي نحو وھي تدور كرة ا لعضلة المستقیمة األنسیة:ا
 وبالتالي یتبع حركة العین دوران المقلة نحو الجھة الموافقة.الداخل 

تدور كرة العین حول محور مستعرض وتدور  العضلة المستقیمة العلویة: -
 قة نحو األعلى واألنسي.الحد

تدور كرة العین حول محور مستعرض وتدور  العضلة المستقیمة السفلیة: -
 الحدقة نحو األسفل واألنسي.

 

 العضلة المائلة العلویة تدور المقلة والحدقة نحو األسفل والوحشي.
 ضالعضلة المائلة السفلیة تدور المقلة نحو األعلى والوحشي.

 التأثیر إلى: تقسم عضالت العین من حیث
 الوسادة الشحمیة للحجاج:

الذي یلتحم مع األم الجافیة في النفق البصري   یبطن الحجاج السمحاق حول الحجاج
 والشق الحجاجي العلوي. یتوضع خلف المقلة الجسم الشحمي.

 الجفنان:
علوي وسفلي. یتوضع الجفنان أمام المقلة ویغطیانھا. الجفن العلوي أكبر من الجفن 

 ي ویعتبر الحاجب حدوده العلویة.السفل
بینما یرتفع الجفن العلوي بفعل العضلة رافعة  عند فتح العین ینزل الجفن السفلي قلیالً 

الجفن العلوي. الحافة الحرة لكل من الجفنین عبارة عن سطح ضیق یحده من األمام 
ي حوف الجفن األمامي ومن الخلف حوف الجفن الخلفي، یبرز من خلف الحوف الجفن

األمامي أشعار قاسیة (األھداب) تتوضع في عدة صفوف وھي تحمي العین من سقوط 
 جزیئات المواد الغریبة فیھا.

یمتد بین حافتي الجفنین مشق األجفان. الزاویة الوحشیة لمشق األجفان حادة بینما 
تفع صغیر األنسیة مدورة وتكون البحیرة الدمعیة. یشاھد ضمن البحیرة الدمعیة مر

 الدمعیة التي تحتوي على نسیج شحمي وغدد دھنیة. اللون یدعى اللحیمةوردي 
 الغاللة الضامة (الملتحمة):

تفرش الوجھ الخلفي للجفن وبالقرب من حافة الحجاج تنعطف من الجفن إلى المقلة حیث 
، یدعى ھذا الجزء بالغاللة الضامة الجفنیة، (ویتشكل بذلك القبو)  تغطي وجھھا األمامي

لجزء الذي یغطي الوجھ األمامي للمقلة بالغاللة الضامة للمقلة. وھكذا فإن ویدعى ا
 ینفتح من األمام في منطقة مشق األجفان.  الغاللة الضامة تشكل كیساً 
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 الجھاز الدمعي:
یتكون الجھاز الدمعي من الغدة الدمعیة التي تفرز الدمع 

دأ في كیس الغاللة الضامة ومن المجاري الدمعیة التي تب
 في الكیس المذكور.

 : الغدة الدمعیة
تتوضع في الحفرة الدمعیة في العظم الجبھي. للغدة 
الدمعیة أقنیة مفرغة، تنفتح في القسم الوحشي للقبو 

فان نسیة لمشق األجالعلوي. یجري الدمع نحو الزاویة األ
 إلى البحیرة الدمعیة

 یمتد من الفتحتین قنیتان دمعیتان تتحلقان حول البحیرة
وتصب القناة المشتركة على  الدمعیة، تلتقي القناتان معاً 

كیس الدمع (أو تصب كل منھما على انفراد في كیس 
 الدمع).

 
 
 

 : كیس الدمع
یمثل النھایة العلویة العوراء لقناة الدمع األنفیة حیث یتوضع في حفرة كیس الدمع في 

معي من العضلة الدویریة للعین الزاویة األنسیة للحجاج. یختلط بالكیس الدمعي الجزء الد
 والذي ینشأ من جدار حفرة كیس الدمع وعند تقلصھ یؤدي إلى توسیع الكیس الدمعي

ارتشاف الدمع بوساطة النقطتین الدمعیتین إلى القنیتین الدمعیتین  وبالتالي یؤدي ھذا إلى
تمتد بالنفق ومنھما إلى كیس الدمع الذي یتمادى إلى األسفل بقناة الدمع األنفیة والتي 

 الدمعي وتنفتح القناة بالصماخ األنفي السفلي.
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 عضو السمع والتوازن
: األذن ووظیفیاً  یقسم عضو السمع والتوازن إلى ثالثة أجزاء ترتبط في ما بینھا تشریحیاً 

 الظاھرة، واألذن الوسطى، واألذن الباطنة.
ف عضو السمع األذن الظاھرة واألذن یتوضع عضة التوازن في األذن الباطنة، بینما یؤل

 من األذن الباطنة. الوسطى وجزءاً 
 

 األذن الظاھرة
تضم األذن الظاھرة: صیوان األذن والصماخ السمعي الظاھر اللذین یلتقطان األصوات 

 ویوجھان الموجة الصوتیة نحو غشاء الطبل.
 : صیوان األذن 

غطیھ الجلد، وال یوجد یتألف صیوان األذن من غضروف مرن، معقد التكوین ی
غضروف في األجزاء السفلیة لألذن، یحل محلھ ثنیة جلدیة تحتوي في داخلھا على 

 نسیج شحمي، ویدعى شحمة األذن (فصیص األذن).
 الصماخ السمعي الظاھر 

ینفتح إلى الخارج، ویغلقھ في الداخل غشاء الطبل الذي یفصلھ عن جوف األذن 
 الوسطى. 

 ، ولجعلھ مستقیماً Sمتعرج في مستوى أفقي على شكل حرف  الصماخ السمعي الظاھر
أثناء فحص األذن لمشاھدة غشاء الطبل یجب شد صیوان األذن نحو الخلف واألعلى. 
یبطن الصماخ السمعي جلد تزداد رقتھ في األنسي حیث یشكل غشاء الطبل، یحوي جلد 

 دھنیة وأخرى صمالخیة. الصماخ غدداً 
 الغشاء الطبلي:

 یضوي، یفصل الصماخ السمعي الظاھر عن األذن الوسطى (جوف الطبل). لھ شكل ب
 یتألف غشاء الطبل من قسمین:

 كبیر مشدود. قسم سفلي -
ور الجزء الصدفي مم، ویجا ۲صغیر رخو، یبلغ عرضھ حاولي  قسم علوي -

 من العظم الصدغي.

حیث یتوضع الغشاء الطبلي على نحو مائل بالنسبة لمحور الصماخ السمعي الظاھر 
درجة مفتوحة نحو الخارج.  ٥٥ -٤٥یشكل مع الجدار السفلي للصماخ زاوي حادة 

 یستر الوجھ الخارجي للغشاء طبقة جلدیة ویغطیھ من جھة جوف الطبل غاللة مخاطیة.
 غشاء الطبل حساس لأللم.
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 األذن الوسطى
، تضم األذن الوسطى جوف الطبل (مليء بالھواء وتبطنھ غاللة مخاطیة) والنفیر

 ویتصل جوف الطبل مع غار الخشاء، ومن خاللھ مع الخالیا الخشائیة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جوف الطبل:
یوجد جوف الطبل ضمن الجزء الصخري في العظم الصدغي بین النھایة األنسیة 

 للصماخ السمعي الظاھر في الوحشي، والتیھ العظمي لألذن الباطنة في األنسي.
 ان:لجوف الطبل ستة جدر

وھو عبارة عن صفیحة عظمیة رقیقة یفصل جوف  :الجدار العلوي أو سقیف الطبل .۱
 الطبل عن السحایا والفص الصدغي من الدماغ.

یوافق ھذا الجدار مكان توضع الحفرة الوداجیة  :l الجدار السفلي (الجدار الوداجي) .۲
ة على الوجھ السفلي للصخرة، وھو یفصل إذن جوف الطبل عن البصلة الوداجی

 العلویة للورید الوداجي الباطن.
یفصل األذن الوسطى عن األذن الباطنة، القسم  الجدار األنسي (الجدار التیھي): .۳

 األكبر منھ مستدیر ویدعى الطنف الطبلي.
یوجد إلى األعلى  والخلف من الطنف الطبلي النافذة الدھلیزیة التي تؤدي إلى دھلیز 

 .التیھ العظمي وتغلقھا قاعدة الركابة

 عضو السمع
 األذن الظاھرة .۱
 األذن الوسطى .۲
 األذن الباطنة .۳
 الباطن      الصماخ السمعي  .٤
 البلعوم .٥
 النفیر .٦
 غشاء الطبل .۷
 غضروف .۸
 الصماخ السمعي الظاھر .۹

 صیوان األذن .۱۰
 النفق نصف الدائري .۱۱
النفق نصف الدائري  .۱۲

 الوحشي
النفق نصف الدائري  .۱۳

 األمامي
 الدھلیز .۱٤
 القوقعة .۱٥
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 یجاور الجھة األنسیة للنافذة اللمف المحیطي للسقالة الطبلیة.
یشاھد إلى األسفل والخلف من الطنف الطبلي النافذة القوقعیة، لھا شكل دائري 

 ویغلقھا الغشاء الطبلي الثانوي.
 یجاور الوجھ األنسي للغشاء اللمف المحیطي للسقالة الطبلیة.

د في جزئھ العلوي فتحة غیر منتظمة تؤدي یوج الجدار الخلفي (الجدار الخشائي): .٤
 إلى غار الخشاء الذي تنفتح فیھ خالیا الخشاء.

یوجد في قسمھ العلوي الفوھة الباطنة للنفیر الذي  الجدار األمامي (الجدار السباتي): .٥
 یصل جوف الطبل بالبلعوم. وفوھة لمرور العضلة موترة غشاء الطبل.

. 
 یشكلھ: الجدار الوحشي (الجدار الغشائي): .٦

 )غشاء الطبل (سبق ذكره

 العظیمات السمعیة:
 یوجد في جوف الطبل ثالث عظیمات سمعیة وعضالت وأربطة تغطیھا غاللة مخاطیة.

تؤلف العظیمات السمعیة سلسلة تمتد من غشاء الطبل وحتى النافذة الدھلیزیة في الجدار 
 األنسي لجوف الطبل.

 المطرقة والسندان والركابة. لشكلھا: سمیت العظیمات السمعیة طبقاً 
 تتألف من رأس وعنق وناتئ أمامي وناتئ وحشي. : المطرقة .۱

 

 یتألف من جسم وسویقتین (طویلة وقصیرة): السندان: .۲
ضخم مضغوط من الجانبین، یتوضع في القسم العلوي من جوف  جسم السندان:

 الطبل ویحوي حفرة مفصلیة للتمفصل مع رأس المطرقة.
 تجھ نحو الخلف، وترتبط مع الجدار الخلفي لجوف الطبل برباط.ت الساق القصیرة
تتجھ نحو األسفل بموازاة قبضة المطرقة، وتنتھي بالناتئ العدسي  الساق الطویلة

Lenticular Process .الذي یتمفصل مع رأس الركابة 
 

 تتألف الركابة من رأس وعنق وسویقتین وقاعدة: الركابة: .۳
 ع الناتئ العدسي في السندان.وھو یتمفصل مرأس الركابة: 

 ضیق ویرتكز علیھ وتر عضلة الركابة. العنق
 یصل بینھما قاعدة الركابة. السویقتان: أمامیة وخلفیة

  تستقر في النافذة الدھلیزیة ویثبتھا رباط حلقي. قاعدة الركابة:

 إذن یوجد بین العظیمات السمعیة مفصالن:
 السنداني المطرقي. -
 السنداني الركابي. -

 لكل منھما أربطة دقیقة.و

  :عضالت العظیمات السمعیة
تنتقل اھتزازات غشاء الطبل عبر سلسلة العظیمات السمعیة بمساعدة المفصلین 
المذكورین ، وتصل ھذه اإلھتزازات عبر النافذة الدھلیزیة إلى اللمف المحیطي لألذن 

 لشدیدة عضلتان:الباطنة ، ینظم حركة العظیمات السمعیة ، ویخفف من اإلھتزازات ا
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 العضلة موترة غشاء: .۱
تشد المطرقة وتوتر غشاء الطبل انعكاسیاً وبذلك تخفف اھتزازات  عمل العضلة:

 المطرقة.
 عضلة الركابة: .۲

 إن تقلص العضلة انعكاسیاً یخفف من اھتزازات الركابة. عمل العضلة:

 القتاة السمعیة: –النفیر 
اً نحو األسفل واألمام واألنسي حتى الجدار یمتد من الجدار األمامي للجوف الطبلي متجھ

 مم. ۲مم وقطره  ۳۹الجانبي للبلعوم األنفي. یبلغ طولھ وسطیاً 
ویخدم التصال جوف الطبل بالبلعوم ومن ثم بمعادلة الضغط داخل جوف الطبل بالوسط 
الخارجي مما یھیئ شرطاً طبیعیاً لعمل الجھاز الناقل لألھتزازات داخل األذن الوسطى 

 شاء الطبل وعظیمات السمع).(غ
 غار الخشاء:

یتوضع ضمن الجزء الخشائي في العظم الصدغي ، یبلغ قطره حوالي.... سم ، یتصل 
مع الردب فوق الطبل ومع مجموعة الخالیا الخشائیة في الجزء الخشائي من العظم 

 الصدغي.
 

 األذن الباطنة 
الصدغي إلى األنسي من  توجد األذن الباطنة في سماكة الجزء الصخري في العظم

األذن الوسطى ویفصلھما عن بعضھما الجدار التیھي. تضم األذن الباطنة التیھ العظمي 
 والتیھ الغشائي.

 أوال: التیھ العظمي:
یتكون من مادة عظمیة كثیفة ، حیث یتوضع بین جوف الطبل من الوحشي والصماخ 

 السمعي الباطن في األنسي.
ھلیز والقوقعة التي تتوضع أمام الدھلیز واألنفاق نصف یتألف التیھ العظمي من الد

 الدائریة إلى الخلف منھ.
 الدھلیز: .۱

لھ شكل غیر منتظم یوجد على جداره الوحشي النافذة الدھلیزیة ، التي تستقر فیھا 
قاعدة الركابة والنافذة القوقعیة التي یغلقھا الغشاء الطبلي الثانوي ، والتي تؤدي إلى 

 بدایة القوقعة.
یشاھد على الجدار الخلفي للدھلیز خمس فتحات صغیرة لألنفاق نصف الدائریة ، 

 وتوجد في جداره االمامي فتحة كبیرة تؤدي إلى النفق القوقعي.
 
 : القوقعة .۲

تكون الجزء األمامي من التیھ العظمي لھا شكل مخروطي وھي عبارة عن نفق 
 ف الدورة.حلزوني ، یلتف حول عماد القوقعة (محور) دورتین ونص
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تتجھ قاعدة القوقعة إلى األنسي نحو الصماخ السمعي الباطن ، ویتجھ قدیح القوقعة 
 نحو جوف الطبل.

تخترق عماد القوقعة على امتداده أنفاق طوالنیة تتوضع فیھا ألیاف الجزء القوقعي من 
یث العصب الدھلیزي القوقعي (الثامن) ، وتنفتح ھذه األنفاق في قاعدة عماد القوقعة ح

 تجاور قاع الصماخ السمعي الباطن.
 
 األنفاق نصف الدائریة: .۳

مم  ۲وضع في ثالثة مستویات متعامدة فیما بینھا یبلغ قطرھا وسطیاً تتعددھا ثالثة 
،  (لكل من ھذه األنفاق سویقتان: تشكل إحداھما قبل أن تنفتح بالدھلیز أنبورة عظمیة

 أما الساق الثانیة فھي بسیطة).
 :) العلوي(دائري األمامي النفق نصف ال - أ

  النفق نصف الدائري الخلفي (أو الجبھي - ب
 :lالنفق نصف الدائري الوحشي (األفقي)  - ت

 ثانیاً: التیھ الغشائي:
یتوضع داخل التیھ العظمي ویرسم مكوناتھ ، وھو یتكون من صفیحة رقیقة من نسیج 

 المحیطي. ضام. یوجد بین التیھ الغشائي والتیھ العظمي حیز ضیق یملؤه اللمف
ویجري اللمف الباطن بقناة اللمف الباطن (وھي استطالة من التیھ الغشائي) ، وتمر عبر 

 مجرى الدھلیز المائي.
 یتألف التیھ الغشائي من القریبة والكییس ، وثالثة أقنیة نصف دائریة والقناة القوقعیة.

 

 األقنیة نصف الدائریة: .۱
مكان األنبورة العظمیة لألنفاق نصف  تتوضع داخل األنفاق العظمیة المماثلة وفي

 الدائریة ، وتشكل كل من األقنیة نصف الدائریة للتیھ الغشائي أیضاً أنبورة غشائیة.

تشاھد على الوجھ الداخلي للقریبة والكییس بقعة بیضاء مغطاة بمادة جیلیة فیھا خالیا 
السكون حسیة (مستقبالت) ذات شعیرات تنقل اھتزازات اللمف الباطن في حالة 

 والحركة المستقیمة.
یوجد على الوجھ الداخلي في أنابیر األقنیة نصف الدائریة أعراف تحتوي مستقبالت 

 حسیة لمختلف حركات الرأس.
 

 القناة القوقعیة: .۲
تبدأ القناة القوقعیة بجزء أعور (مسدود) في دھلیز التیھ العظمي إلى الخلف من القناة 

قوقعي ، وینتھي النفق القوقعي في قمة القوقعة بجزء المجمعة ، ثم تدخل داخل النفق ال
 مسدود أیضاً.

 للمقطع العرضي للقناة القوقعیة شكل مثلث.
 یلتحم جداره الخارجي مع سمحاق النفق القوقعي المقابل للصفیحة الحلزونیة.

الجدار الطبلي (السفلي) ، وھو امتداد للصفیحة الحلزونیة (یمتد بین الحافة الحرة 
 والجدار الخارجي). للصفیحة
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أو غشاء رایسنر) یمتد من الحافة الحرة للصفیحة الحلزونیة ، الجدارالدھلیزي (العلوی
 ویتجھ نحو األعلى والوحشي إلى الجدار الخارجي للقناة القوقعیة.

تشغل القناة القوقعیة الجزء األوسط من النفق القوقعي العظمي فاصلة بذلك (مع 
زئھ السفلي أو السقالة الطبلیة (حیث یحده الجدار الطبلي) الصفیحة الحلزونیة) بین ج

 وجزئھ العلوي ، أو السقالة الدھلیزیة التي تجاور الجدار الدھلیزي.
تتصل السقالتان الدھلیزیة ، والطبلیة (بعضھا مع بعض) في قمة القوقعة بوساطة 

 الثقبة القوقعیة (التي سبق ذكرھا).
قناة القوقعیة العضو السمعي الحلزوني (عضو یوجد على الجدار الطبلي داخل ال

 ۲٤۰۰۰كورتي) ، یتوضع في عضو كورتي صفیحة قاعدیة تحنوي على  حوالي 
من األلیاف الھیالینیة الدقیقة ، وھي مشدودة على شكل أوتار بین حافة الصفیحة 
الحلزونیة والجدار المقابل من النفق القوقعي ، ولكل من ھذه األوتار خاصة طنینیة 

 (استقبال اإلھتزازات في تردد معین).
تتوضع على الصفیحة القاعدیة خالیا حسیة سمعیة ذات شعیرات حساسة ، تتلقى 

 اإلھتزازات المیكانیكیة من اللمف المحیطي في السقالتین الطبلیة والدھلیزیة.
 تسبب ھذه اإلھتزازات في اللمف المحیطي حركة قاعدة الركابة في النافذة الدھلیزیة.

نتشر اإلھتزازات في السقالة الدھلیزیة باتجاه قمة القوقعة ، وعبر ثقبة القوقعة تنتشر ت
في اللمف المحیطي في السقالة الطبلیة مما تسبب اھتزاز الغشاء الطبلي الثانوي في 

 النافذة القوقعیة.
تنتقل اھتزازات اللمف المحیطي في السقالة الطبلیة إلى الصفیحة القاعدیة التي 

 فیھا عضو كورتي. یتوضع
تنتقل اھتزازات اللمف الباطن والصفیحة القاعدیة إلى الشعیرات الحساسة والخالیا 

 الحسیة التي تحول الحركات المیكانیكیة إلى نبضات عصبیة.
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