
الصدري   thoracic basket - rib)  القفص 

cage  منتصف في  يقع  محوري  جزء  هو   )
في   تحديداً  تقريباً،  للجسم  العظمي  الهيكل 

مجموعة من  ويتكون  الصدر،  من   منطقة 
أساسي   العظام بشكل  تعمل  والتي  المتصلة، 

األعضاء الهامة المتواجدة في  على حماية كافة  
 الرئتين … إلخ.  القلب، داخله، مثل: 

 

 مم يتكون القفص الصدري 

 يتكون القفص الصدري من األجزاء واألقسام التالية: 

 األضالع  -1

ورفيعة  عبارة عن عظام طويلة  األضالع هي 

الشيء   وتكونبعض  بقوتها،  منحنية   تتميز 

اء األضالع المصطفة على ويقل انحن بطبيعتها،

ألسفل   نزلنا  كلما  الصدري  القفص  جانبي 

عدد  استقامة.  وأكثر  انحناء  أقل  الضلع  ليصبح 

 األضالع المتواجدة في القفص الصدري
 

ضلع في الجزء األيمن من    12ضلع في الجزء األيسر، يقابلها    12ضلعاً، تأتي على هيئة    24هو  

 القفص الصدري.

 لألضالع كما يلي:  وهناك نوعان رئيسيان

 األضالع النموذجية: وهي أضالع متشابهة تتكون من رأس وعنق وجسم.  •
األضالع   • عن  وبنيتها  شكلها  في  تختلف  أضالع  وهي  النموذجية:  غير  األضالع 

 . 12، 11، 10،  2،  1النموذجية، وتشمل زوج األضالع رقم: 

"باألض طبياً  يسمى  ما  األضالع  من  العلوية  أزواج  السبعة  تتصل  وتمثل  ألنها  الحقيقية"،  الع 

بعظمة القص عبر الغضاريف الضلعية. بينما الخمسة أزواج المتبقية يطلق عليها اسم "األضالع  

 ، فهناك: الغضاريف المزيفة"، ألنها ال تتصل بهذه

 بالعمود الفقري.  زوجين سائبين يتصالن فقط  •
 أزواج تتصل بغضاريف ال ضلعية.  3 •
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https://www.webteb.com/orthopedics-and-rheumatology/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://www.webteb.com/articles/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%8A_20591


 عظمة القص  -2

منتصف   في  تتواجد  مسطحة  عظمة  وهي 

المذكورة   األضالع  معظم  بها  وتتصل  الصدر 

 أعاله عبر مجموعة من الغضاريف. 

 الغضاريف والمفاصل  -3

من   مجموعة  على  الصدري  القفص  يحتوي 

اتصال  نقاط  تمثل  التي  والمفاصل  الغضاريف 

 بين: 

 من األمام.  عظمة القص األضالع و  •
من   • الشوكية  والفقرات  األضالع 

  الخلف.

الصدري نوعاً من  وتساعد هذه المفاصل والغضاريف على منح األضالع المتواجدة في القفص  

متتابعة   حركات  في  ويقل  الصدر  اتساع  ليزيد  التنفس  أثناء  بالحركة  لها  يسمح  المرونة 

 الشهيق والزفير. أثناء

 هل يختلف عدد أضالع القفص الصدري حسب الجنس؟  /س ❖

لقفص الصدري للرجل وللمرأة على حد سواء  اإلجابة لهذه الخرافة الشائعة هي "ال"، إذ يحتوي ا

 على ذات العدد من األضالع في الحاالت الطبيعية. 

https://www.webteb.com/heart/treatment/%D8%A8%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5
https://www.webteb.com/articles/%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A4%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7_20257


 الجهاز العظمي 

  العظم
يدعم  العظمي الهيكل من  جزء  يكّون صلب  عضو هو  ،

وينتج  الجسم للجسم،  المختلفة  األعضاء  كريات  ويحمي 

الحمراء البيضاء الدم  الدم  ويخزنوخاليا  ،  المعادن ، 

من ويمكن  للجسم،  الدعم  العظام  الحركة ويوفر  تأخذ   ،

داخلي   تركيب  ولها  واألحجام  األشكال  من  العديد 
قوية   أنها  إال  خفيفة،  العظام  أن  رغم  معقد،  وخارجي 

 .وصلبة، وتؤدي العديد من الوظائف 
العظمي ن  النسيج  من  هو  نوع  وهو  صلب،  سيج 

قرص  الكثيف، وله مادة خلوية تشبه النسيج الضام أنواع

يتكون   العسل العظام.  صالبة  على  تساعد  الداخل،  من 

العظمية،   الخاليا  من  عديدة  أنواع  من  العظام  نسيج 
العظمية  تشترك   في  العظم  بانية  ياوالخال الخاليا 

  العظم  وتمعدن تكوين

 

 يتكون العظم تركيبيا من نوعين هما 

(:هو نسيج قوي واصلب المواد العظمية يشبه العاج   Compact boneالعظم األصم )  .1

  ويتواجد في أجسام العظام الطويلة.

(: هو    Chancellors bone)    األسفنجيالعظم   .2

رقيقة   حواجز  ذات  شبكة  من  يتكون  نسيج 

ومتشابكة ويكون معظم أجسام الفقرات والنهايات  

  العليا والسفلى للعظام الطويلة.

 

تُظهر    مالضوئي لعظم إسفنجي منزوع الكالسيوصورة بالمجهر  
العظماني النسيج  تصنع  وهي  العظم  على    بانيات  وتحتوي   ،

 خليتين عظميتين

 أنواع العظام من حيث الشكل

 :تنقسم العظام من حيث شكلها إلى عدة أنواع

 العظام الطويلة  -اوال 
تتميز كل عظمة طويلة بوجود محوٍر أو ساٍق ممتدة بشكٍل  

ومفصليتين،   ناعمتين  وسيعتين  ونهايتين  يتكون  طوالنّيٍ 
من ثالثة أسطح منفصلة عن بعضها من خالل  جسم العظم  

ثالثة حواجز وتجويف نقي العظام المركزي إضافةً للثقب 
 .المغذي البعيد عن النهاية العظم القابلة للنمو

مثل  العضد،   ستجد  عظم  في  العظام  من  النوع  هذا 
  .والكعبرة، وعظم الفخذ، وعظم الساق، إضافةً لمشط القدم

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%88_(%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84_(%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D9%85_%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D9%85_%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC_%D8%B6%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5_%D8%B9%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5_%D8%B9%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86


 



 أنواع العضالت 

 يوجد في الجسم ثالث أنواع من العضالت تختلف من حيث الشكل والحجم وهي : 

 (  العضالت اإلرادية ) العضالت المخططة أو العضالت الهيكلية 

وقد سميت هكذا ألنها تخضع في حركاتها إلرادة اإلنسان، كما أنها تدعى العضالت المخططة  

(    Actin  –ألنها تبدو تحت المجهر على شكل خطوط ليفية طولية دقيقة رفيعة تسمى ) االكتين  

، ويطلق عليها بعض العلماء اسم العضالت  (  Myosin  –، وخيوط سميكة تسمى )المايوسين  

  كما في الشكل التالي:،  اً اللتحامها بصفة أساسية على الهيكل العظمي للجسم الهيكلية نظر

 

 وظائف العضالت الهيكلية 

تقوم العضالت الهيكلية بوظائف حركية ترتبط أساساً بالمفاصل، ويمكن تلخيص   •

 الحركات 

 التي تؤديها كما يلي : 

 االنثناء –
 المد  –

 الجسم  عن  االبعاد 
 التقريب من الجسم  –

 مركزي  دوران -
 دوران جانبي  –

 تصنيف العضالت 

 تقسم العضالت إلى مجموعتين رئيسيتين هما: •

 عضالت الهيكل المحوري وتشمل:  

 عضالت العمود الفقري  -1

 عضالت الرأس و الرقبة -2

 عضالت الصدر -3

 عضالت البطن  -4

 عضالت األطراف وتشمل:  

 عضالت الطرف العلوي  -1

 عضالت الطرف السفلي  -2



أوالحشوية    -ثانيا   الملساء)الالإرادية    ( العضالت 
أي التي تتحرك  وهي اصغر من العضالت اإلرادية  

اإلنسان  إرادة  عن  اسم    بعيداً  عليها  ويطلق   ،
ليفية   خطوط  أية  تبدي  ال  ألنها  الملساء  العضالت 

المجهر التجويفي   ،تحت  األعضاء  في  التي    ةوتوجد 
،    األوعية الدموية ،    ، األمعاء  تتقلص آلياً مثل المعدة 

 كما في الشكل التالي ،  والجهاز البولي 
 

 

 العضالت القلبية ) المخططة الالإرادية(  -ثالثا 
،   وهي ذات خصائص وسطية بين النوعين األوليين

مخططة ولكنها  إرادية  ال  هي  الشكل  ،   إذ  في  كما 
  :  التالي

 
 

 أشكال العضالت  

  واتجاه أليافها العضلية إلى أشكال مختلفة وهي:يمكن تصنيف العضالت حسب تنظيم  

  (:  longitudinal  –العضلة المتوازية  ) الطولية  -1

  تكون مرتبة بشكل طولي ومتوازي مع بعضها البعض مثل ) العضلة المستقيمة البطنية(.

  (: Pennateالعضالت الريشية )  -2

  :أنواعوهي تشبه تنظيم الريشة وتكون على 

  (: مثل عضلة مثنية اإلبهام. Umpennateأحادية الريشة )  العضالت  ❖

  ( :مثل العضلة  المستقيمة الفخذية .  Bipennateالعضالت ثنائية الريشة   )   ❖

  (: مثل العضلة الدالية.  Multipannateالعضالت متعددة الريشة   )  ❖

دوية مثل العضلة  (: هي عضلة مسطحة تشبه المروحة الي  Triangular العضالت المثلثة )  -3

  الصدغية .

(: تشبه المغزل حيث تتباعد أليافها ثم تتقارب في وسط    Fusiformالعضالت المغزلية )    -4

  العضلة نحو المغزل. مثل العضلة ذات الراسيين العضدية.

(: يكون ترتيب األلياف بما يشبه الشعاع  ، مثل العضلة    Radiateالعضالت الشعاعية )     -5

  وسطة.اإللية المت

 القفص الصدري 



 (  The cell)  الخلية

 هي الوحدة التركيبية والوظيفية للكائن الحي  

 وتتكون الخلية من ثالثة اجزاء اساسية هي : 

 الغشاء الخلوي  -1
 السايتوبالزم   -2
 النواة   -3

 

 

 
 

  وهناك أشكال متعددة لها وهي :

  مغزليه : مثل العضلة الهيكلية. ❖

  قرصية : مثل كريه الدم الحمراء. ❖

  الخلية العصبية ) الجهاز العصبي (.نجميه : مثل  ❖

 

 

 

 

  (   Tissues)  األنسجة 

المتشابهة   • الخاليا  من  مجموعة  هو   : النسيج 
  ، والوظيفة  والحجم  الشكل  حيث  من  تقريبا 

  -وهناك أنواع منها وهي :
  األنسجة الطالئية : تكون مبطنة لألعضاء . ❖
  األنسجة الرابطة )الضام( : تعطي شكل الجسم. ❖
  عن الحركة.  مسئولةاألنسجة العضلية :  ❖
 األنسجة العصبية : لالستجابة ❖

 
 

 (  Cartilages)  الغضاريف

عبارة عن نسيج ضام متين مطاطي خالي من األعصاب 

دموية.   أوعية  على  الخارجي  محيطه  وتصنف  ويحتوي 

  إلى :
 

  (: Hyaline cartilageالغضاريف الزجاجية )  ❖



الخاليا   من  أكثر  أو  اثنين  تحوي  مجموعات  شكل  على  شفاف  نصف  منظم  خلوي  نسيج  هو 

الصالبة والمطاطية .مثال / الغضاريف في نهايات العظام  المفصولة تسمى القالب مما تعطيها  

  الطويلة.

  (:  White fibro cartilageالغضاريف الليفية البيضاء )  ❖

للضغط   مقاومتها  يزيد  مما  األلياف  من  كيفية  كميات  يحتوي  القالب  أن  أال  الزجاجية  تشبه 

  واإلجهاد .مثال/ األقراص الفقرية للعمود الفقري ومفصل الرسغ.

  (: Yellow elastic cartilageلغضاريف المطاطية الصفراء )ا ❖

هي غضاريف يحتوي قالبها على مادة مطاطية تعطيها المرونة والمطاطية.مثال/ صيوان األذن  

 لسان المزمار.  –الحنجرة  –


