
تشريح الصدر

the thorax



 The thoraxالصدر 

الصدر هو ناحية ممتدة بين العنق والبطن•

, مدخل الصدريكون باألعلى متواصل مع العنق عبر •

در مخرج الصويكون باألسفل متواصل مع البطن عبر 

الحجاب الحاجزوالذي يمتد به 

يتكون الصدر من بنى عظمية وغضروفية وعضلية•

.جدار الصدر خارجية تكون 

جوف أعضاء حيوية هامة يسمى ومن جوف يحتوي •

.الصدر





Structure of the Thoracic Wall

تراكيب الجدار الصدري 

:من جدار الصدر يتكون •

.دريالقفص الصمترابطة بشكل قفص يسمى عظام وغضاريف •

ممتدة فيما بين هذه العظام وما بين هذه العظام عضالتومن •

.  والعظام القريبة في الطرف العلوي والجذع

تسير على ظاهر وباطن الجدار أوعية وأعصاب إضافة إلى •

.الصدري

ة باللفافة الصدريومبطن داخليا بالجلديكون مغطى خارجيا •

وغشاء الجنب الجداري 







القفص الصدري

Thoracic cage

هو مجموعة العظام التي تحيط وتحمي عناصر جوف •

(.قلب وأوعية ورئتين)الصدر 







الشكل العام للقفص الصدري

، egg-shapedالبيضةيشبه القفص الصدري بشكل •

.يكون ضيق باألعلى، واسع باألسفلحيث 

، ماملألسفل واألعند فتحته العلوية متجه يكون مقطعه •

لخلفمتجه لألسفل وافتحته السفلية بينما يكون عند 

thoracic inletمدخل الصدر الفتحة العلوية وتسمى •

.thoracic outletمخرج الصدر والفتحة السفلية 









مكونات القفص الصدري

 :من القفص الصدري يتكون •

فقرة صدرية12•

والغضاريف الضلعيةاألضالعزوج من 12•

.وعظم القص•

•









:The Sternumعظم القص 

على الخط الناصف من يتوضع سطح، متطاول معظم •

يمتد من جذر العنق حتى جدار . جدار الصدر األمامي

.البطن األمامي

يتكون من ثالث أجزاء•

القبضة•

والجسم•

.وناتئ الرهابة•







:The manubriumقبضة القص 

:من عظم القص وتتميز بما يلي الجزء العلوي هي •

.أوسع أجزاء القص•

.خشنة من األمام، ملساء من الخلف•

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

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

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

.يالغضروف الضلعي الثانمع نصف سطح تمفصلي وإلى األسفل منها •

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







The sternal angleالزاوية القصية 

بمستوى بين الفقرة هي عالمة عظمية هامة تتواجد •

الصدرية الرابعة والخامسة  

درجة 61تظهر بشكل تبارز مشكلة زاوية حوالي •

ص المفصل بين القبضة وجسم القوهي تدل على مكان •

ثانيتمفصل الغضروف الضلعي الوكذلك تدل على مكان

(   نقطة هامة لعد االضالع )









:The bodyالجسم 

.أربعة قطع ملتحمةيتكون من •

:يتميز الجسم ب•

.  خشونته باألمام، وبكونه أملس بالخلف•

يفي قرص ليكون تمفصل الجسم باألعلى مع قبضة القص عبر •

غضروفي

اريف للغضيتواجد على حواف الجسم الجانبية سطوح تمفصلية •

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

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

مفصل ر عبناتئ الرهابة يتمفصل الجسم عبر نهايته السفلية مع •

غضروفي ليفي







:Xiphoid Processناتئ الرهابة 

. عظمية(زجاجية )غضروفيةهو صفيحة •

بح تص)بالناحية الشرسوفية يمكن جسها عندما تتعظم •

(سنة40عظمية بعد عمر ال 

بمستوى الفقرة الصدرية العاشرةتكون •

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

(.منحنية لألعلى أحيانا  )

نصف سطح تمفصليالعلوية يتواجد على حافته •

.للغضروف الضلعي السابع







:The ribsاألضالع 

، يبقىمتعظمة باألساس من غضروف. هي عظام طويلة مسطحة•

وغضروف ضلع، لذلك نوصف وجود غضروفيقسمه األمامي 

.ضلعي

لكلحيث يكون الفقرات الصدرية تبدأ األضالع من مستوى •

حو تتجه نومن هذا المستوى األضالع تمفصل مع العمود الفقري 

النهاية األمامية للضلع أخفض من النهاية )األسفل واألمام 

(الخلفية 

يزداد طول األضالع من األعلى لألسفل حتى مستوى الضلع •

السابع

منها مع باألمام حيث يتم تمفصل جزءغضروفيةتصبح األضالع •

عظم القص









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

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

.والحافة السفلية لجسم الفقرة األعلى منه عدديا  

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

وهي تتميز بوجيه مفصلي على سطحها The Tubercleبالحديبة •
.األنسي

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

(.ة الوربيةالمحتوي للمجموعة الوعائية العصبيللثلم تحت الضلعي الخارجي 

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

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





:ميزات خاصة لألضالع

:الضلع األول•

Cشكل حرف له •

.  مقوس بشدة-قصير •

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

.  العنق ضيق وطويل نسبيا  •

.  الحديبة عريضة•

.  ال زاوية له•

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

.األماميةالعضلة األخمعية





الضلع الثاني 

يه يتميز ايضا بوجود سطح علوي خشن تتمفصل عل•

المنشارية األمامية واالخمعية الخلفية







ميزات خاصة لألضالع

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

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

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

.أو سطح تمفصلي مع الناتئ المعترض للفقرة







:مالحظات بالنسبة لألضالع

لذلك اتجاه األضالع من الخلف نحو األمام واألسفل، -•
.فيةالنهاية األمامية للضلع أخفض من النهاية الخلتكون 

ءة وهي مملوالفسحة الوربيةالفراغ بين األضالع هو -•
.بالعضالت واألوعية واألعصاب الوربية

.هو أطول الفراغات الوربيةالفراغ الوربي السادس -•

كون ، ويأعرض من السفليةالفراغات الوربية العلوية -•
.أضيق بالخلفلها ميل ألن تكون 

.سابعأطول األضالع ال-•







:Coastal Cartilage'sالغضاريف الضلعية 

هي تتابع الغضاريف الضلعية مع أضالعها الخاصة، و•

.تربط األضالع إلى القص

( من واحد إلى سبعة)أما مباشرة •

(.10-8من )أو غير مباشرة •

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

القص





 Thoracicالعمود الفقري الصدري 

Vertebrac:

•

والفقرة . فقرة12يتكون العمود الفقري الصدري من 

-جسم تتكون مثل باقي الفقرات من)الصدرية النموذجية 

-رض ناتئ معت-قوس فقرية مكونة من سويقة وصفيحة 

(.  نواتئ مفصلية علوية وسفلية-ناتئ شوكي 





الفقرة الصدرية النموذجية 

:من غيرهاالصدرية النموذجية وتتميز الفقرة •

ة جانبي جسم الفقرة سطوح تمفصلييتواجد على -•

هذه السطوح ممكن أن . )للتمفصل مع رؤوس األضالع

(.تكون كاملة، أو نصف سطوح

.لىإذا نظر إليه من األع،شكل القلبيأخذ جسم الفقرة -•

و ومنحنية بشدة نحبنواتئ شوكية طويلةيتميز -•

، األسفل











 The Thoracicمفاصل القفص الصدري 

Cage Joints

:األضالعكلتتمفصل•

عية الضلضمن المفاصل العمود الفقريفي الخلف مع •

، الفقرية 

ا للقص التي يصل بعضهغضاريفها الضلعيةوباألمام مع •

.  ةللتمفصل معه ضمن المفاصل الغضروفية القصي

•







قرية هي المفاصل الضلعية الف: تمفصل الرأس

Costo vertebral Joints

صل كل يملك الرأس وجيهين مفصليين متباعدين عن بعضهما بعرف يتمف•
وجيه عبر مفصل زليلي،

قمياً،للفقرة التي تعلوه ريتمفصل مع الوجيه الضلعي فالوجه العلوي •

موافقة الوجيه السفلي مع الوجيه الضلعي على الفقرة البينما يتمفصل •
 ً عدديا

ري عبر العرف بين الوجيهين المفصليين إلى القرص بين الفقويرتبط . •
رباط ليفي

بطة ترتبط ويتواجد إضافة لألربطة والمحفظة للمفصليين الزليليين ثالثة أر•
 The triالرباط الثالثي المشعع إلى رأس الضلع، وهي تسمى مع بعضها 

radiate Ligament 







رضة وتسمى المفاصل المعت: تمفصل الحديبة

.      Costo Transverse Jointsالضلعية 

ى األنسي ، يتغطتملك الحديبة الضلعية للضلع النموذجية وجيهين•
وهو يتمفصل مع الوجيه الموافق علىمنها بغضروف زجاجي 

.الناتئ المعترض للفقرة الموافقةذروة 

:  قةالمعترض بثالثة أربطة الح–ويتقوى المفصل الضلعي •

يتضمن أشرطة أمامية: الرباط الضلعي المعترض العلوي-•
على، تمتد من الضلع نحو األعلى والوحشي وأشرطة خلفية إلى األ

.واألنسي حتى الناتئ المعترض للفقرة األعلى

نق الضلع يشغل الفراغ بين ع: الرباط المعترض الضلعي السفلي-•
.والناتئ المعترض للفقرة الموافقة

اتئ يرتبط بين ذروة الن: الرباط المعترض الضلعي الوحشي-•
.المعترض والوجيه الوحشي للحديبة











دمالحظات نسبة لتمفصل األضالع مع العمو

رأس صل مختلفا  حيث يتمفللضلع األول يكون التمفصل •

، قطللفقرة الصدرية األولى فمع الحافة العلوية الضلع 

.وليس له أي تماس مع الفقرة األعلى

الفقرةفيتمفصل كل منها مع 12–11كذلك األضالع •

اتئ يكون لها مفاصل زليلة مع النوال، والخاصة به فقط

.المعترضة، والتي ترتبط إليها عبر رباط فقط





:Movementالحركات 

ة مع تدرس حركة المفاصل الضلعية الفقرية والمعترض•
بعض رغم أن الحركة صغيرة إال أنها بسبب طول 

.األضالع فلها تأثير هام

عية يحدث دوران لعنق األضالع ضمن كل المفاصل الضل•
الفقرية، ويحدث ذلك برفع النهاية األمامية للضلع

.وخفضها

ة توجد حركة دورانية وانزالقية في المفاصل المعترض•
فصليةالضلعية السفلية بسبب تغير شكل السطوح الم













- Costoالغضروفية –المفاصل الضلعية 

Chondral Joints:

روفه مع غضغضروفياً أولياً يصنع كل ضلع مفصال  •

.الضلعي الخاص

مي وال تمثل الغضاريف الضلعية أكثر من الجزء األما•

. غير المتعظم للضلع

ميق تكون النهاية األمامية للضلع العظمي مقعرة بشكل ع•

ث أية ال تحد. لتلقي النهاية المحدبة للغضروف الضلعي

.حركة ضمن هذه المفاصل







 Inter Chondralالمفاصل بين الغضروفية 

Joints:

والحافة السفلية 10-9-8الغضاريف الضلعية تتم بين ذروة•
8ضلعية تكون بالنسبة للغضاريف ال. للغضروف الضلعي األعلى

، فية أكثرر يشبه المفاصل الليالعاشمن النوع الزليلي، بينما 9-
قة تتكون أيضا  مفاصل زليلة صغيرة بين الحواف المتالص

.9-5للغضاريف الضلعية من 

لف كل هذه المفاصل الزليلة محاطة بمحافظ، تتقوى باألمام والخ•
.فةتعطي المفاصل إمكانية حركة انزالقية خفي. بأربطة مائلة

دة كذلك هذه المفاصل بين الغضروفية يمكن إذا تعرضت لش•
ة ضغط أن تكون مؤلمة مثل حال المفاصل القصية الغضروفي

.وينتشر األلم على مسيرها





:المفاصل الغضروفية القصية 

فصل يتمفصل الغضروف الضلعي األول مع قبضة القص عبر م•
لقص ، ويكون هذا الغضروف مرتبطا  إلى قبضة اغضروفي أولي
ية وهذه الثباتية ضرورية من أجل إعطاء ثبات. ويتحركان معا  

.للترقوة وكذلك إلى الحزام الصدري والطرف العلوي

اصل زليلةمفعبر تتمفصل كل الغضاريف الضلعية الستة التالية•
ما عدا ، ويوجد في كل مفصل جوف مفصلي واحد. مع القص

الغضروف الضلعي الثاني، حيث يكون هناك جوف بين 
ين الغضروف وقبضة القص، وهذا الجوف مفصول عن الجوف ب

:الغضروف وجسم القص

كل منها مع اآلخر 10–9–8تتمفصل الغضاريف الضلعية •
..اذبةاألضالع الكتسمى و  زليلي مفردالذي يعلوه عبر مفصل 

فال تصل لعظم القص وتسمى 12-11أما الغضاريف الضلعية •
.  األضالع السائبة









:Sternal Joints: المفاصل القصية

:هي المفاصل •

المفصل بين قبضة وجسم القص•

المفصل القصي الرهابوي•





 Manubrioالمفصل بين قبضة وجسم القص 

Sternal

سفلي يتم بين الوجه ال. نوع المفصل غضروفي ثانوي•
ى تتغط. لقبضة القص مع الوجه العلوي لجسم القص

. قةالسطوح المفصلية بطبقة غضروفية زجاجية رقي
.  وفييتواجد بين السطوح المفصلية قرص ليفي غضر

يتقوى المفصل من األمام والخلف بأربطة طوالنية 
حركة توجد إمكانية. واألربطة القصية الضلعية القريبة

فيحدث أثناء الشهيق (درجات7حوالي )بالمفصل بسيطة 
سم تحرك لجنقص في الزاوية القصية، وكذلك وكذلك 

.القص نحو األعلى







 Xipristernalالمفصل القصي الرهابوي 

Joint

فلي يتمفصل بها وجه س.غضروفي ثانوينوع المفصل •

ل يتدعم المفص. لجسم القص مع وجه علوي ناتئ رهابه

حركة بسيطةتوجد إمكانية . بمحفظة ليفية









العضالت واللفافات

The Muscles And Fasciae

:يتكون جدار الصدر من •

.صدريالقفص البشكل قفص يسمى بنى عظمية مترابطة •

ممتدة فيما بين هذه العظام وما بين هذه عضالتومن •

. العظام والعظام القريبة في الطرف العلوي والجذع

تسير على ظاهر وباطن أوعية وأعصاب إضافة إلى •

.الجدار الصدري





The Thoracic Fasciaeاللفافات الصدرية 

فة ويدرس تحت هذا العنوان الغشاء فوق الجنبة واللفا•

.داخل الصدرة 



 Suprapleuralالغشاء فوق الجنبة 

Membrane:

مدخل ة هي في األعلى، ينفتح الصدر على جذر الرقبة بفتحة ضيق•
الصدر

Suprapleuralبالغشاء فوق الجنبة على مدخل الصدر ينغلق ا•
Membrane.

على شي ترتكز هذه الصفيحة الليفية الشبيهة بالخيمة في الوح•
ز بقيمتها وترتك. الحافة األنسية للضلع األول والغضروف الضلعي
ي األنسي وفعلى ذروة الناتئ المستعرض للفقرة الرقبية السابعة
.  رقبةإلى الترتكز على اللفافة المغلفة للبنى المارة من الصدر 

غط ضمن وهو يحمي الجنبة الرقبية التي تحته ويقاوم تغيرات الض
.الصدر الحاصلة أثناء الحركات التنفسية







 Endothoracicاللفافة داخل الصدر 

Fascia:

رخو هي طبقة رقيقة من نسيج ضاماللفافة داخل الصدر•

ء فوق والغشا. عن الجدار الصدريالجنبة الجداريةتفصل 

.الجنبة هو بمثابة تسمك لهذه اللفافة







:The Musclesالعضالت : أوالً 

:تتوضع عضالت جدار الصدر ضمن ثالث طبقات •

ة عضالت منفصلتتمايز عضالت الطبقة الخارجية بشكل •
ة عضالت مثل الصدريوتتضمن ، لالرتباط إلى الطرف العلوي

.الكبيرة، المعينيات والمنشارية األمامية

ع،أقسام بوساطة األضالإلى الطبقة الوسطى تنشطر عضالت •
.بطبقتين وربية ظاهرة ووربية باطنةوهي متميزة 

منإلى ثالث مجموعاتالطبقة الداخلية أو المعترضة تنقسم •
.  لعيةتحت الضلعية، الوربية البطانية، والقصية الض: العضالت

ة يتوضع بين هذه الطبقة الداخلية والطبقة المتوسطة الحزم
.الوعائية العصبية













 External Layerالطبقة الخارجية 

ى جدار يوجد فقط عضلتان صغيرتان مرتبطتان فقط إل•

ترتبط ).المنشارية الخلفية العلوية والسفليةالصدر، هما 

باقي العضالت إلى الطرف العلوي ودرست مع الحزام

(  الصدري





المنشارية ت العضال

ومن ين السفليتين، للفقرتين الرقبيتالنواتئ الشوكيةتنشأ من : الخلفية العلوية •

يتمادى .ينهماالنواتئ الشوكية للصدريتين العلويتين، ومن األربطة الشوكية ب

عية الزاوية الضلوترتكز إلى الوحشي تماما  من الغمد المسطح للعضلة لألسفل

.وهي مغطاة بالعضلة رافعة الكتف والمعينيات.5–4–3–2لألضالع 

تين السفليتين، النواتئ الشوكية للفقرتين الصدريتنشأ من :الخلفية السفلية •

تتجه العضلة .ينهاوللفقرتين القطنيتين العلويتين، ومن األربطة فوق الشوكية ب

.ليةوترتكز إلى الوحشي تماما  من زاوية األضالع األربعة السفلألعلى 

ة فترفع إن العضالت المنشارية الخلفية هي عضالت تنفسية ضعيف:العمل•

ع السفلية ، بينما تخفض السفلية األضال(شهيقية)العلوية األضالع العلوية 

(:زفيرية)







:Intermediate Layerالطبقة الوسطى 

.العضالت الوربية الظاهرة والباطنةتتضمن •

لع والحافة تمتد العضلة بين الحافة السفلية الحادة لض:العضالت الوربية الظاهرة•

متد العضلة كما ت. مائالً لألسفل واألمامويكون اتجاه األلياف . العلوية للضلع األسفل

روفي من الرباط الضلعي المعترض بالخلف حتى مستوى الوصل الضلعي الغض

.، وهو يمتد جانب القصالغشاء الوربي الظاهرباألمام، حيث يستبدل هنا 

األسفل نحو ، وتتجه األليافالثلم تحت الضلعيتنشأ من :العضالت الوربية الباطنة •

عضلة تتمادى هذه ال.الحافة العلوية للضلع األسفلحتى ارتكازها علىوالخلف، 

والذي باطن،بالخلف الغشاء الوربي الحتى جانبا عظم القص باألمام، بينما يستبدل 

م الخلفي يمتد من زاوية الضلع حتى الرباط الضلعي المعترض العلوي ضمن القس

.للورب













عمل العضالت الوربية و تعصيب

.األعصاب الوربيةتعصيب العضالت الوربية من •

ها تعد كل عضلة وربية ظاهرة غمدا  رفيعا ، ولكن عند تحرك•
القصية وسحبها لألعلى تصنع كتلة مساوية في السماكة للعضلة

ائل وبمرور أليافها بشكل م. وهي أقوى مما يعتقد عادة. الخشائية
نحو األسفل واألمام فإن العضلة ترفع األضالع ضمن حركة

شرة فترفع العضالت الوربية الظاهرة اإلحدى عشهيقية قوية،
ع عند تقلصها، دون وجود ضرورة لرفاألضالع االثنتي عشر 

.الضلع األول

ي فهي الغضروفاألمامي أما العضالت الوربية الباطنة، ففي قسمها •
ف فهيباتجاهها لألسفل والخلبينما العضالت الوحشية شهيقية
.زفيرية





 Transversus( المعترضة)الطبقة الداخلية 

Layer:

جاب تتراجع معظم أقسام هذه الطبقة ذيليا  لتشكيل الح•

من الحاجز، وتبقى بعض األلياف ملتصقة لألضالع، ض

ضة المجموعة المعترثالثة أغمدة تعرف مع بعضها باسم 

:تدرس بها ثالث عضالت .الصدرية

 Subcostalesتحت الضلعية * •

:Intercostalis Intimiالوربية البطانية * •

 Sterno-Costalisالقصية الضلعية * •



:Subcostalesتحت الضلعية * 

ها ويعبر معظم، الميزابة جنب الفقريةتتوضع ضمن •

فلي في القسم السمتطورةوهي . فراغ وربي واحد أو أكثر

.أكثر من القسم العلوي

وربية يكون غمد العضلة مفصوال  عن الحافة الخلفية لل•

ية يمر عبره األوعية واألعصاب الورببفراغالبطانية 

.على تماس مع غشاء الجنب الجداري







:Sterno-Costalisالقصية الضلعية * 

لسيناتها بكل ، تتباعدتنشأ العضلة من النهاية السفلية للقص•

تعرف . 6–2جانب، واحدة لكل غضروف ضلعي من 

ولكن . يةالمعترضة الصدررسميا  حاليا  باسم هذه العضلة 

ويفضل إبقاء اسم. ضلعية أصح–التسمية قصية 

.المجموعة المعترضة للعضالت الثالث







:Intercostalis Intimiالوربية البطانية * 

. أكثرتشبه تحت الضلعية يتجاوز غمدها لفراغ وربي أو•

وهي أعرض في ،غمدها ضمن الجدار الوحشييتوضع 

.األسفل منها باألعلى







:Actionعمل المجموعة المعترضة 

على خفضتحت الضلعية والوربية البطانية تعمل •

فظ تحاوهي . ( عمل زفيري لكن قليل االهمية  )األضالع

حولهالذي تتوضعضغط جوف الجسم على وظيفة 

اريف ترفع الناتئ الرهابي نحو الغض: القصة الضلعية •

.شهيقيةأي أنها الضلعية









:The Diaphragmالحجاب الحاجز

.  نهو غمد عضلي وتري متوضع إلى األسفل من الرئتي•

بقة من الطالحجاب الحاجزيشتق . عمله األساسي الشهيق

تتابع مع لجدار الجسم فأليافه تنشأ ب( المعترضة)الداخلية 

، ويتتابع على الحواف الضلعيةالمعترضة البطنيةالعضلة 

ة منشؤه بالخلف بشكل متمم من ألياف آتية من األربط

لمنشأ تتجه األلياف من هذا ا. المقوسة والساقين الحجابين

لى الدائري لألعلى إلى زوج من القبب ثم تعود وتنزل إ

.وتر مركزي





:Form of the Diaphragmشكل الحجاب 

نى قبتين يمإذا نظر للحجاب من األمام، يظهر بشكل مقوس إلى •

ير تصعد عند الزف،وتكون اليمنى أعلى من اليسرى. ويسرى

ل القبة ، بينما تص(الفراغ الوربي الرابع)الكامل حتى حلمة الثدي 

.لورب الخامسحتى االيسرى 

طويلة ، الطرف الل مقلوبةإذا نظر للحجاب جانبيا  فيظهر بشكل •

قصير إلى امتد لألعلى مشكلة الساق الحجابية، بينما يمتد الطرف ال

ناتئ الرهابة 

ع الخط متناسبا  مكلية،إذا نظر للحجاب من األعلى يظهر بشكل •

فقريالخارجي البيضوي لجدار الجسم المثلم بالخلف بالعمود ال





:Originالمنشأ 

.:يدرس المنشأ بدءا  من الخلف•

منشأ فقري* •

منشأ من أربطة مقوسة عضلية* •

منشأ ضلعي* •

منشأ قصي* •





منشأ فقري

وهي وتر متين يرتبط إلى أجسام The Crura: الساق الحجابية•
مامي، الفقرات القطنية العلوية على حوافها الوحشية لتحدبها األ

يرة إلى تتثبت الساق الحجابية اليمنى الكبجانب عضلة السواس 
.  رية بينهاالفقرات القطنية الثالث العلوية وإلى األقراص بين الفق
قرتين بينما ترتبط الساق الحجابية اليسرى الصغيرة إلى الف

تشعع األلياف ت. القطنيتين العلويتين واألقراص بين الفقرية بينها
ها العضلية من كل ساق، مارة لألعلى بشكل عمودي قبل تقوس

طني تمتد بعض األلياف من الوجه الب. لألمام إلى الوتر المركزي
يث تشّكل لها ح. )بالفتحة المريئيةللساق اليمنى نحو األيسر وتحيط 

(.معّصرة





منشأ من أربطة مقوسة عضلية
 The Medial Arcuateالرباط المقوس األنسي •

Ligament:

العلوي من الجزءعضلة البسواسيمتد هذا التسمك العلوي للفافة •
للناتئ لجسم الفقرة القطنية الثانية حتى حافة على الوجه األمامي
عضلة المعترض للفقرة القطنية األولى، على الحافة الجانبية ل

.البسواس

 The Lateral arcuate ligamenالرباط المقوس الوحشي •

من ةالمربعة القطنييمتد هذا التسمك العلوي من لفافة العضلة •
ي عشر، الحافة الجانبية لعضلة البسواس، مارا  عبر الضلع الثان

.حتى الحافة الوحشية للعضلة المربعة القطنية

ة ينشا الحجاب الحاجز من جانب الساقين الحجابين من األربط•
.المقوسة األنسية والوحشية





 The Costal Originالمنشأ الضلعي

اط تنشأ لسينة من الحجاب الحاجز إلى الوحشي من الرب•

.12المقوس الوحشي، من ذروة الضلع الـ 

ف ثم تنشأ حول الحافة الضلعية لسينة من كل غضرو•

ضلعي، من األسفل حتى األعلى، حتى الغضروف 

ها وتكون هذه اللسينات متداخلة عند منشئ. 7الضلعي الـ 

من الغضاريف الضلعية مع أشرطة منشأ العضلة 

.المعترضة البطنية





:The Sternal Originالمنشأ القصي

ن تنشأ إلى األمام من المنشأ الضلعي، ألياف حجابية م•

الوتر تمتد هذه األلياف حتى. لناتئ الرهابةالوجه الخلفي 

المركزي للحجاب الحاجز، وهذه األلياف هي أقصر 

اف األلياف العضلية للحجاب الحاجز، بينما أطول األلي

.سعالعضلية فهي الناشئة من الغضروف الضلعي التا



:The Central Tendonالوتر المركزي

اجد وريقة فيتو. في ورق اللعبالسباتي يشبه شكله شكل •

تين مدورة ذات توضع أمامي، ترتبط مع وريقتين جانبي

.تمتدان نحو الخلف، باتجاه الميزابة جانب الفقرية

ل عن يتضمن الوتر أليافا  متشابكة، غير ممكنة الفص•

يقة يتواجد في مكان الوصل بين الور. التأمور الليفي

ها بشدة يرتبط إلي. ثقبة األجوفالمركزية واليمنى للوتر 

.الوريد األجوف السفلي





 The Openings of Theالفتحات الحجابية

Diaphragm:

:The Main Orificesالفتحات الرئيسة -أ •

:The Aortic Openingالفتحة األبهرية •

:The Oesophageal Openingالفتحة المريئية •

:The Caval Openingالفتحة األجوفية •

:The Secondary Orificesالفتحات الثانوية -ب •



:The Aortic Openingالفتحة األبهرية

، وهي قوس متوسط 12تتوضع مقابل الفقرة الصدرية •

رى، وتكون يتوضع بين الساقين الحجابيتين اليمنى واليس

األلياف متسمكة على األطراف وتسمى عندها الرباط 

.وال ينشأ من هذا الرباط أية ألياف. المقوس األوسط

ويكون الوريد الفرديمر عبر هذه الفتحة الحجابية األبهر، •

ع بين تتوضالقناة الصدريةإلى الجانب األيمن من األبهر، 

.األبهر والوريد الفرد





 The Oesophagealالفتحة المريئية

Opening:

، وإلى األيسر من الخط 10الفقرة الصدرية الـ تتوضع مقابل •
.  سم خلف الغضروف الضلعي السابع األيسر2.5الناصف بـ 

كن تحيط تكون متوضعة بين ألياف من الساق الحجابية اليسرى، ول
.بها ألياف من الساق اليمنى بشكل شبكة

بكة الليفية والذي يكون مرتبطا  بشدة إلى الشالمرييمر عبر الفتحة •
جابي، من الساق الحجابية اليمنى، وهي المسماة الرباط المريئي الح
فؤادية ويمكن أن ترتخي األلياف سامحة بانزالق جزء من الفتحة ال

تسب وهو فتق من النوع المك( فتق حجابي)للمري نحو المنصف 
ذعان يمر أيضا  عبر الفتحة الج. يختلف عن الفتوق الوالدية

دة ، واألورللشريان المعدي األيسروالفروع المريئية المبهمان
.ريواألوعية اللمفية الثاقبة للنسيج الليفي والمرافقة للم





The Caval Openingالفتحة األجوفية

وذلك إلى األيمن تماما  8تتوضع مقابل الفقرة الصدرية الـ •

.  من الخط الناصف، خلف الغضروف الضلعي السادس

يثقب العصب . .ويكون التوضع ضمن الوتر المركزي

الوتر المركزي على جانب الوريد الحجابي األيمن

ين عن األجوف السفلي ضمن هذه الفتحة، ويكونان مفصول

.بعضهما ضمن المنصف بالتأمور الليفي





  The Secondaryالفتحات الثانوية-ب 
.حجابية، كل ساقاألعصاب الحشوية، الكبير والصغير واألدنىتثقب -•

.خلف الرباط المقوس األنسيالجذع الودييمر -•

.يتمر األوعية والعصب تحت العضلي خلف الرباط المقوس الوحش-•

ة فروع القبة الحجابية اليسرى، بعدالعصب الحجابي األيسريثقب -•
.تعصب العضلة من وجهها البطني

بين لسينات الحجاب 11-7الحزمة الوعائية العصبية الوربية من تمر -•
.والعضلة المعترضة البطنية

لرهابوي بين المنشأ القصي ااألوعية الشرسوفية العلويةتمر أخيرا  -•
(.7األلياف من الضلع )والمنشأ الضلعي للحجاب 

بر تمر أوعية لمفية خارج بريتوانية على الوجه البطني للحجاب ع-•
سي الحجاب إلى عقد لمفية متوضعة على الوجه الصدري، وبشكل أسا

.إلى المنصف الخلفي







:Nerve Supplyتعصيب الحجاب الحاجز 

القبة ( مشتق من الرقبي الرابع)عصب حجابييعصب كل •

حسيا  تعصب القسم المحيطي. الحجابية من وجهها البطني

وكذلك . األعصاب الوربيةبعض األلياف اآلتية من 

.ية السفليةتُعّصب الساقين الحجابين عبر األعصاب الورب





:Actionعمل الحجاب 

إن الدور األساسي للحجاب الحاجز هو شهيقي، ولكنه •

.يستخدم أيضا  ضمن اإلجهاد البطني



:Inspirationالشهيق 
هيق الهادئ،تزل فقط القبب الحجابية عندما تتقلص األلياف بالش*•

.صفوهذا يجر لألسفل قاعدتي الرئتين دون أي تأثير في المن
8توى ص ينخفض الوتر المركزي مع القبتين الحجابيتين من مس*

حب س)وهذا يؤثر في المنصف . أثناء الشهيق العميق9حتى ص 
(.التأمور واألوعية الكبيرة لألسفل

ثر من وفي حال الشهيق القسري ال يحدث نزول للوتر المركزي أك•
من مستوى معين، وعندها تنقلب األضالع للحافة الضلعية ض

حيث يصبح الوتر المركزي الجزء : Bucket-Handleحركة 
:القصالثابت وتقلص األلياف العضلية يؤدي لتحرك األضالع و

لقطر تتجه األضالع السفلية لألعلى والخارج مما يؤدي لزيادة ا-•
.الجانبي للصدر

ؤدي ارتفاع األضالع لألعلى يؤدي لدفع جسم القص لألمام مما ي-•
.لزيادة القطر األمامي الخلفي للصدر



• Because the anterior ends of the ribs are inferior to the 

posterior ends, when the ribs are elevated, they move 

the sternum upward and forward.

• Also, the angle between the body of the sternum and 

the manubrium may become slightly less acute. 

• When the ribs are depressed, the sternum moves 

downward and backward. This 'pump handle' type of 

movement changes the dimensions of the thorax in the 

anteroposterior direction 





• As well as the anterior ends of the ribs 

being lower than the posterior ends, the 

middles of the shafts tend to be lower than 

the two ends. When the shafts are elevated, 

the middles of the shafts move laterally. 

This 'bucket handle' movement increases 

the lateral dimensions of the thorax 





ةتأثير الشهيق على الفتحات الحجابي

في حال . ةإن الحركات الشهيقية يمكن أن تؤثر في الفتحات الحجابي•
ها تقلص الحجاب فإن الضغط داخل جوف البطن يرتفع، وعند
د تتوسع الفتحة األجوفية ضمن الوتر المركزي لساعد العو

.الوريدي باتجاه الوريد األجوف السفلي

ئية، ويمنع أما التقلص فإنه يزيد تقبص األلياف حول الفتحة المري•
.بذلك ارتداد محتويات المعدة نحو األعلى

.الحجاببينما ال تتأثر الفتحة األبهرية ألنها غير متوضعة ضمن•

سم في الشهيق 1.5مالحظة في الشهيق الهادئ فيخفض الحجاب •
.سم10العميق ينخفض الحجاب حوالي 





:Expirationالزفير 

فعل يكون تأثير الزفير على الحجاب الحاجز بشكل من•

دياد حيث تتطاول األلياف الحجابية المرتخية بفعل از

.الضغط من األسفل



:Abdominal Strainingاإلجهاد البطني 

يغ يساعد تقلص الحجاب الحاجز جدار البطن على تفر•

محتويات الحوض، وذلك بزيادة الضغط داخل جوف 

.البطن

•



الشرايين-أوعية جدار الصدر 

:  تشتق شرايين جدار الصدر من •

عبر الفروع الصدرية العلوية : لشريان االبطيمن ا-1•

(درست في مقرر السنة األولى  (والجانبية 

عبر الفروع الوربية الخلفية: األبهر الصدريمن -2•

والفروع تحت الضلعية 

ة عبر الفروع الصدري: الشرايين تحت الترقوة من -3•

الباطنة والفروع الوربية االعلى











Inter Costal Arteriesالشرايين الوربية 

:تتم تغذية كل فسحة وربية عبر ثالث شرايين •

(مع فرعه المساير ): شريان وربي خلفي كبير -1•

صغيرينوشريانين وربيين أماميين -2•





الشرايين الوربية الخلفية
.شريان حسب عدد الفسحات الوربية11يبلغ عددها •

شريان الوربي التتم تغذية الفسحتين الوربيتين العلويتين الخلفيتين عبر •
ء الجزوهو المتفرع من الجذع الضلعي الرقبي وهو فرع نازل من .العلوي

.الثاني للشريان تحت الترقوة

نفصل من فرع مالباقية عبر التسعتتغذى باقي الفسحات الوربية الخلفية •
.  األبهر النازل

:مالحظات •

يجة وذلك نتأطول من اليسرى تكون الشرايين الوربية الخلفية اليمنى •
لتوضع االبهر الصدري النازل في الجانب األيسر من الصدر

من ، يمر بشكل دائري، ضفرعاً مسايراً ويعطي كل شريان وربي خلفي •
.الحزمة الوعائية العصبية على مستوى أسفل من الجذع األساسي

الجانبي الصدر الخلفي ولتغذية جدار تمر بعض الفروع الثاقبة من الوربية•











الشرايين الوربية االمامية

:كما يلي 11ال يتغذى القسم األمامي في الفسحات الوربية•

ع نازل فر)الشريان الصدري الباطنلفسحات الوربية الستة العلوية عبر ا•

.( من الشريان تحت الترقوة 

صدروي أحد فروع الفتتم تغذيتها منالفسحات الوربية الخمس السفليةأما •

. العضلي الحجابي الباطن وهو 

.  ةوهذه هي الشرايين الوربية األمامية وعددها اثنان ضمن كل فسحة وربي•

.وهي تمر للخلف وتنتهي متفاغرة مع الشرايين الوربية الخلفية

مامي تمر بعض الفروع الثاقبة من الوربية األمامية لتغذية جدار الصدر األ•

.وخاصة الثدي











  The Internalالشريان الصدري الباطن 

ر ، ثم يمالجزء األول للشريان تحت الترقوةينشأ من •
.عمودياً لألسفل على بعد إصبع واحدة من حافة القص

، وعددها اثنان لكلالشرايين الوربية األماميةيعطي •
.، للفسحات الوربية الست العلويةفسحة وربية

تهائين ينقسم بمستوى الحافة الضلعية إلى فرعية االن•
.العضلي الحجابي والشرسوفي العلوي

لحجابي يسير مع العصب احجابياً تأمورياً يعطي فرعاً •
ور غشاء الجنب والتأمويغذي العصب نفسه، كما يغذي 

.الليفي





فروع الصدروي الباطن

على طول الميزابة الضلعية العضلي الحجابي يمر •

الحجابية، ويعطي فرعين وربين أماميين للفسحات

توزعاً ، وينتهي ثاقباً الحجاب مالوربية الخمس السفلية

في وجهة البطني

اف فيمر إلى الوحشي من األلي:الشرسوفي العلويأما •

تقيمة غمد العضلة المسالقصية الرهابوية للحجاب ليدخل 

.ويتوزع بجدار البطنالبطنية 













:Intercostal Veinsاألوردة الوربية 

:يوجد ضمن كل فسحة وربية•

وريد وربي خلفي❑

.ووريدان وربيان أماميان❑

.الشرايين الوربيةاألوردة مع تترافق هذه •







الوربية االمامية

:فياألوردة األمامية تصب•

الوريد العضلي الحجابي•

أو الصدري الباطن •







الوربية الخلفية

:يكون انصباب األوردة الوربية الخلفية غير نظامي•

لى الوريد الوربي األعينزح وريد الفسحة الوربية األولى إلى•
لعضدي الوريد اوأحياناً إلى الوريد الفقري والذي ينفتح عادة إلى 

.للجانب الموافقالرأسي

هو الوريد إلى جذع واحد 3-2تنزح أوردة الفسحات الوربية •
ي ، أما فالوريد الفردوهو ينزح في األيمن إلى ،الوربي العلوي

األيسر فيمر لألمام فوق قوس األبهر، وحشي المبهم وأنسي
.الوريد العضدي الرأسي األيسرالحجابي، لينفتح في 

جملة إلى الفهي تنزح في الفسحات الوربية الثماني السفلية •
Azygos Systemالفردية 









اللمف في الفسحة الوربية 

عامة، وهي تتبع األوعية اللمفية للفسحة الوربية القاعدة ال•

:أن 

العقد ى األوعية العميقة تتبع الشرايين فتمر في األمام إل•

على طول الشريان الصدري الباطن،الوربية األمامية 

بة من القريالعقد الوربية الخلفيةبينما بالخلف فإلى •

.األوردة الفرد







أعصاب جدار الصدر

يتم تعصيب جدار الصدر عبر األعصاب الشوكية •

ب الصدرية بشكل أساسي مع تعصيب داعم من األعصا

الشوكية الرقبية



The Thoracic Nerves

االعصاب الشوكية الصدرية

12يبلغ عدد االنقسامات االمامية لالعصاب الصدرية •

زوج 

ةاألعصاب الوربيمنها بين االضالع وتسمى 11يتواجد •

Intercostal Nerves

تحت الضلع االخير 12يتوضع االنقسام االمامي رقم •

تحت الضلعي ويسمى 



توزع االعصاب الوربية

:تتوزع األعصاب الوربية في مجموعتين •

–األعصاب الوربية الستة األولى تضم : المجموعة العلوية •

جدار الصدر والطرف العلويتشارك بتعصيب 

وتسمى الصدرفيقتصر وجودها على 6-5-4أما األعصاب -•

األعصاب الوربية النموذجية 

لية  األعصاب الوربية الخمسة السفتضم : المجموعة السفلية •

ي وهي تشارك بتعصيب جدار الصدر ولكن معظم توزعها يكون ف

جدار البطن



http://education.yahoo.com/reference/gray/illustrations/figure;_ylt=Am25P.2LtoAD0EsOaZmeLxltHokC?id=820


مسير العصب الوربي النموذجي

مارا بين يدخل كل عصب وربي الى الفسحة الوربية•

و ويتجه نحالجنبة الجدارية والغشا ء الوربي الباطن 

سفل أالثلم تحت الضلعي االمام  حيث يكون مسيره ضمن 

لة ويكون مسيره بين العضالشريان الوربي الخلفي 

الوربية الباطنة وعضالت الطبقة المعترضة 











المكونات الوظيفية للعصب الوربي  

:العصب الوربي هو عصب مختلط يحمل معه األلياف التالية •

ة عضالت الفسحة الوربيلتعصيب الياف محركة عضلية  -1•

والعضالت تحت الضلعية والقصية الضلعية 

ن جلد جدار الصدروجدار البطتنقل الحس من :  الياف حسية  -2•

ومن الجنبة الجدارية  ومن وجزء من جلد الطرف العلوي 

البريتوان

األوعية الدموية والغدد بعد عقدية لتعصيب الياف ودية -3•

العرقية واألشعار 



النموذجيفروع العصب الوربي

العقد الوديةللتبادل مع فرع وصالي  بالبدءيعطي•

يتجه لخلف الصدر فرع خلفي يعطي •

الوربيةيتجه نحو الجزء السفلي من الفسحة: فرعاً مسايراً ثم •

ب يقوم بتعصوهو حيث يسير على الحافة العلوية للضلع 

(  حسيا )وغشاء الجنب (حركيا )الوربيةعضالت الفسحة 

.وحشي وليس له أي فرع جلدي

ً وفريعطي العصب األساسي • ة وأمامية وحشيةجلديعا

نب غشاء الجالبطن لتعصيب اوكما يعطي أعصاب لداخل الصدر •

حسيا البريتواناو









ميزات العصب الوربي األول

.يتميز العصب الوربي األول بأنه عصب صغير•

ويكون مسيره تحت الوجه السفلي المسطح للضلع األول، •

، على وأحياناً يكون ببعض مسيره داخل الحافة الخارجية للضلع

.  تماس مع اللفافة داخل الصدرية وغشاء الجنب

للفسحة األولى بألياف حركية العضالت الوربية يعصب •

.وغشاء الجنب وسمحاق العظم بألياف حسية•

ليس له ألياف جلدية •







العصب الوربي العضدي

the intercostobrachial nerve

العصب الوربيللعصب الوربي الثاني الفرع الجلدي الوحشي يسمى •
العضدي 

عصب اليثقب الفرع االبط والجانب االنسي من الذراع ليلتقي مع الياف من •
في ويعصب جلد النصف العلوي من الجانب االنسي والخلالذراعي الجلدي 

للذراع 

ق من يتواجد أيضا بنسبة كبيرة من الحاالت فرع وربي عضدي ثاني مشت•
جلدية وهو  يعطي أيضا اليافالوربي الثالث الفرع الجلدي الوحشي للعصب 

لالبط و للجانب االنسي من الذراع 





http://education.yahoo.com/reference/gray/illustrations/figure;_ylt=Ap5GTcPXt7xlGcTVoy7.i8htHokC?id=821


The Lower Thoracic Nerves

االعصاب الصدرية السفلية

-9-8-7تتابع االنقسامات االمامية لالعصاب الصدرية •

ار لالمام من الفسحة الوربية وتصل منها الى جد10-11

االعصاب الوربية الصدرية البطن ومن هنا تسمى 

توان   وهي تعطي تعصيب للجلد  خارجيا وللبريالبطنية

منحرفة )داخليا   اضافة لعضالت جدار البط االمامي 

ظاهرة ومنحرفة باطنة ومعترضة بطنية والمستقيمة

(البطنية 

أيضا فروع جلدية وحشية تعطي •

جدار البطن







العصب تحت الضلعي

العصب تحت )ينشأ العصب الصدري الثاني عشر •

ضمن الصدر،( الضلعي

وهو يغادره سريعاً بمروره ضمن الرباط المقوس •

لوريد الوحشي إلى البطن، تحت الشريان تحت الضلعي وا

.تحت الضلعي



 A Typicalالفسحة الوربية النموذجية 

Intercostal Space

متتالين تعرف الفسحة الوربية بأنها الفراغ المتواجد بين ضلعين•

وتمتلئ الفسحة الوربية بالعضالت واألغشية الوربية، •

:ل من األعلى لألسفأما أعصاب الفسحة الوربية وأوعيتها فهي•

:Intercostal Veinsاألوردة الوربية •

:Inter Costal Arteriesالشرايين الوربية •

Inter Costal Nerfsاألعصاب الوربية •




