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 الهيكل العظمي لإِلنسان

 

 

 عظام اإلنسان

عظمة يضاف إليها عدد آخر من العظام الصغيرة التي  602يبلغ عدد العظام الرئيسية في جسم اإلنسان 

تدعى العظام السمسمية أو الغضاريف السمسمية والتي يختلف عددها بين شخص وآخر قد يزيد 

د بعض األشخاص ألن لديه عدد أكبر من الضلوع ،كما قد يقل عددها لدى أشخاص آخرين إذ قد عددها عن

تلتصق إحدى العظام بعظمة أخرى ليشكالن معا عظمة واحدة وأهم العظام على اإلطالق هو عظم 

عظما منفصال تدعى  33الظهر الذي يمتد من الرقبة إلى أسفل الظهر و يسمى العمود الفقاري .من 

رات ولهذا ينثني و يتحرك بسهولة . غالبية العظام يمكن معالجتها إذا تعرضت لكسر ما فتجبر و تطيب الفق

 ، لكن إذا تعرض العمود لكسر مات اإلنسان .

  

 أقسام الهيكل العظمي

  

  العمود الفقري ، الجمجمـة ، الطرفان العلويان ، الطرفان السفليان ، القفص الصدري

 مقدمة 

  

 على اإلننسان أن خلقه في أحسن تقويم، وجعله مرفوع الـرأ  والقـامـة، معتـد  الجسم، من نعم الّل  

ليقوى جسم اإلننسان على حفظ تنـاسقـه و اتـزانـه ويساعـده على الحـركـة مع العضـالت المتصلة به، 

 كـما يحمي األعضاء الهامة في الجسم كالـدمـاغ والقلب والـرئتـين والنخاع الشركي .

  

  

  وظائف اهليكل العظمي :
 يشكل قوام اجلسم وحيفظ اتزانه      ·

 حيمي بعض األعضـاء املهمـة كالقلب، والرئتني، واملـخ، والنخاع الشركي ، واألعصاب      ·

 يساعد على احلركة لتعاون العضالت معه      ·

 والصالبة القوة يكسب اجلسم      ·

 و يتكون اهليكل العظمي من :

  

 ويشمل العمود الفقري واجلمجمة والقفص الصدري اهليكل احملوري: أوالُ :

 ويشمل الطرفني العلويني والطرفني السفليني اهليكل الطريف: ثانياٌ :
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 كل ببعضها بواسطة مفاصل.ويرتكب اهليكل العظمي لإِلنسان من ِعظام موزعة على جانيب اجلسم بالتماثل، وتتصل عظام اهلي

       

 أنـواع املفاصـل :

 

 

 مفصل عدمي احلركة ، كاملفاصل بني عظام اجلمجمة       ·

 مفصل قليل احلركة ، كـما هو الوضع بني الفقرات       ·

 مفصل حر احلركة ، كـما هو الوضع يف الطرف السفلي ) اتصال الفخذ بعظام احلوض (       ·

    ات اهليكل احملوري :مكون أوالُ :

           

 فقرة موزعة بالشكل اآليت : 33يتكون العمود الفقري من  العمود الفقري :

 فقرات عنقية يرتكز عليها الرأس 7  -أ 

 فقرة صدرية يرتكز عليها القفص الصدري من اخللف 21 -ب 

 فقرات قطنية يف منطقة البطن 5 -جـ 

 حة اجلوانب يف منطقة اجلذعفقرات جذعية ملتحمة مفلط 5 -د 

 فقرات صغرية عصعصية ملتحمة يف هناية العمود الفقري تعرف بالعصعص 4 -هـ 

 أمهيـة العمود الفقري : 

  

 حيافظ على ما بداخله من أعصاب -أ 

 ميتد فيه النخاع الشوكي -ب 

 والرئتني ألن القفص الصدري يتصل به من اخللف القلب حيافظ على -جـ
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 حيافظ على بقاء اجلزء العلوي من اإِلنسان مستقيما سهل احلركة مرنا -د 

  اجلمجمة
  

    

هم هي علبة عظمية ليست عظمة واحدة، بل هي جمموعة عظام متصلة مع بعضها البعض مبفاصل ثابتة، وحتتوي بداخلها على أ
 عظام . 8وترتكب اجلمجمة من  -عضو باجلسم وهو املخ 

 وتعترب اجلمجمة من أصلب عظام اجلسم لكي تقوم بوظيفتها، وهي صيانة املخ من األذى.

 و اجلمجمـة تشـمل:

 العظام املخية وتشمـل سقف اجلمجمة وجانبيها وقاعدهتا، وهي حتيط باملخ وترتبط ببعضها بواسطة بروزات كاألسنان -  أ

 العظام الوجهية وتشمل عظام الوجه والفكني وبينهما الفم وموضع العينني وموضع األذنني واألنف واألسنان -ب 

 القفص الصـدري : 

  

 

هو عبارة عن عظام قوامها األضالع والفقرات الظهرية والقص وهي خمروطية الشكـل متسعـة يف الـوسط مدببة من أسفل واجلزء 
 تد إىل وسط الصدر من األمام .السفلي منها غضرويف مي

ويوجـد يف القفص الصـدري اثنا عشر زوجا من األضالع، تتصل التسعـة األزواج األوىل العليا منها بالقص بواسطة غضاريف متكنها 
تتصل من احلركة أثناء التنفس، أما األزواج الباقية من الضلوع فال تتصل بالقص وتسمى بالضلوع السائبة )العائمة ومن اخللف 

 الضلوع بالفقرات الظهرية(.

 ثانياٌ : مكونات اهليكل الطريف : 

  

 الطرفان العلويان : - 1 

يرتكب الطرف العلوي من عظام الكتف مث العضد فالساعد مث الرسغ مث األمشـاط وتسمى راحـة اليد. فاألصابـع، ويتصل الطرف 
 العلوي باهليكل احملوري بواسطة الكتف.

       



 الكـتف : لـوح -أ  

وهو عظم منبسط الشكل مثلث موجود جهة الظهر، طرفه الداخلي عريض واخلـارجي مدبب، به بروز صغري يتصل به عظم رفيع 
 متجه إىل األمام ليتصل بالقفص الصدري ويسمى هذا العظم الرتقوة.

 الرتقـوة :  -ب  

 د على توجيه الكتفني إىل اخللف.وهي عبارة عن عظم طويل يتصل بالكتف وبأعلى القفص الصدري وهي تساع

 العضـد : -ج  

وهو عظم طويل قوي يكون اجلزء األعلى من الذراع ورأسها مستدير، يستقر يف جتويف املفصل الكتفي وطرفها السفلي، وبه نتوءات 
 بارزة تتصل بالزند اتصاال مفصليا لتكون املفصل املرفقي .

 السـاعد : -د  

ـد والكعـربة، والطرف العلوي للزند مسيك، ويتصل بالعضد، أما الطرف السفلي فرفيع ويتصل بعظمتني يرتكب من عظمتـني مها: الزن
من عظام الـرسـغ، والزند هو العظم املواجه للخنصر أما الكعربة فهي عظم أصغر من الزند ومواجه لإلهبام، والزند يظل ثابتا يف 

تتحرك حبيث تقاطع الزند، وهذا يساعد يف انطالق اليد يف األعمال اليدوية اليت  موضعه إذا قلبت اليد إىل األسفل، أما الكعربة فهي
 تؤديها.

 الرسـغ :  -هـ  

وهو يرتكب من ثـمانية عظام موضوعة يف صفني متوازيني يتصل بعضهما مع العظام اجملاورة هلا بواسطة أربطة تسهل لكل منها حركة 
 د وحركة الرسغ مضافة إىل حركة الزند والكعربة تعطيان اليد مرونة يف حركتها.انزالقية متكن اليد من االنثناء على الساع

        

 اليـد : -و  

تتكون من عظام راحة اليد وتسمى األمشاط، وعظام األصابع وتسمى السالميات، واألمشاط هي مخسة عظام طويلة رفيعة يتصل 
فهو مكون من سالميتني، ويتحرك اإلهبام حركة واسعة لكي ميكنه من بكل منها أصبع مكون من ثالث سالميات ماعدا اإلهبام 

 مقابلة األصابع األخرى وهذا ميكن اإلنسان من استعمال أصابعه يف القبض )التقاط( األشياء الكبرية والتقاط األشياء الصغرية.

 الطرفان السفليان : - 2 

وضي الـذي يرتكب من عظام احلوض )احلرقفتني والوركني والعانتني(، يتصل الطرفان السفليان باهليكل احملوري بواسطة احلزام احل
 ويوجد بالسطح اخلـارجي على جانيب عظام احلـوض جتويفات يعرف كل منهما بالتجويف احلرقفي وتستقر فيه رأس عظم الفخذ.

 ساق مث العرقوب مث القدم.ويرتكب الـطرف السفـلي من عظم احلـوض اليت يتصـل هبا العظام احلرقفي مث عظم الفخذ مث ال

 عظم احلرقفـة : -أ  

 هي عظمـة كبرية مسيكة مفلطحة تتصل من اخللف بعظام الفخذ وتتصل من أسفل بالفخذ.



 عظم الفخـذ : -ب  

هو عظم طويل قوي رأسه مستدير يستقر يف التجويف احلرقفي وبطرفه األسفل نتوءان كبريان يتصالن بالقصبة اتصاال مفصليا، 
  املفصل الركيب .  مكونان

 السـاق : -ج  

يرتكب من عظمتني مها القصبة وهي كربامها والشظية وهي الصغرية منهـما ، ويوجد أمام املفصل الركيب عظم صغري مستدير يسمى 
 الرضفة. وظيفتها محاية هذا املفصل ومنع انثناء الساق لألمام.

 العرقـوب : -د  

 تدة إىل اخللف وتكون عقب القدم.يتكون من سبعة عظام إحداها كبرية مم

 القـدم : -هـ  

يتكون من األمشاط والسالميات. واألمشاط مخسة رفيعة طويلة )راحة القدم(، وتتصل بكل مشط أصبع مكونة من ثالث سالميات 
 ماعدا اإلهبام فهو مكون من سالميتني. وإهبام القدم ال يتحرك بسهولة كإهبام اليد.

 الغضـاريف

 الغضـاريف:

ي أجزاء شبه صلبة قابلة لالنثناء، بيضاء اللون شفافة وتأخذ يف التصلب عند الكرب والتقدم يف السن، وبذلك تضعف القدرة على ه
 احلركة عند الكبار .

 وظائف الغضـاريف:

      جتعل اهليكل العظمي مرنا، فهي تسمح بتحريك الضلوع إىل األمام عند التنفس فيتسع الصدر، وكذلك الوسائد     ·
 الغضروفية اليت توجـد بني فقرات العمود الفقري حيث متكن العمود الفقري من احلركة واالنثناء .

 تسهل احلركة بني العظام ومتنع االحتكاك بينها .     ·

 حتمي العظام من الصدمات .     ·

 تكـون بعض األجزاء الكثرية االنثناء كاملزمار يف احلنجرة، وصيوان األذن .     ·

      ألسـنان :ا
  

 

هي قطع صغرية عظمية صلبة مثبتة يف احلافة احلرة من عظام الفكني داخل حفر تسمى كل منها بالسنخ ويبـدأ ظهور األسنـان  األسـنان :
، وعندما تتساقط بالتدريج ابتداًء من السنة 22عند األطفال يف الشهر السادس من عمرهم عادة، وتسمى باألسنان اللبنية وعـددهـا 

سنا موزعة بالتساوي على الفكني وهي منتظمة يف الفم  22تربز مكاهنا األسنان الدائمة وعددها  -و السابعةالسادسة من عمرهم تقريبا أ
على شكـل نصف دائرة برتتيب حمكم يدل على قدرة اخلالق، قال تعاىل: ) لقد خلقنا اإِلنسان يف أحسن تقومي (، وال يكتمل بروز األسنان 

 للعناية باألسنان ينصح مبراجعة طبيب األسنان مرة واحدة يف السنة أو كل ستة شهور.الدائمة إال بعد سن الثامنة عشرة. و 

 أنـواع األسـنان:



  تعمل على تقطيع األطعمة 8القواطع، وعددها 

  وتعمل على متزيق األطعمة4األنياب، وعـددها ، 

  و تعمل على طحن الطعام 8األضراس األمامية، وعددها 

 وتعمل على طحن الطعام 21 -األضراس اخللفية، وعددهـا 

 يرتكب السن خارجيا من: تركيب األسـنان:

 التاج: هو اجلزء البارز من اللثة 

 العنق: هو اجلزء املوجود بني التاج واجلذر 

 اجلذر: هو اجلزء املغروس يف السنخ 

لى كمية أكرب من فوسفات أمـا الرتكيب الداخلي للسن فنجده يتكون من العاج وهي مادة تشبه مادة العظام إال أهنا حتتوي ع
 الكالسيوم وكمية أقل من كربونات الكالسيوم.

ويغطي العاج يف منطقة التاج مادة صلبة بيضاء المعة تسمى امليناء ويغطيه يف منطقة اجلذر مادة أقل صالبة من امليناء وتسمى  
لب تنتشر فيه أوعية دموية تغذى السن األمسنت تعمل على تثبيت جذر السن يف السنـخ، ويوجد يف وسط السن جتويف يسمى ال

 وأعصاب تتفرع لتصل إىل العاج فتعطيه احلساسية.

 أسباب تشقق طبقة امليناء:

 تناول املشروبات الساخنة والباردة على التوايل 

 كسر املكسرات كاجلوز والبنـدق باألسنان وإدخال بعض األجسام الصلبة فيها كاملسامري وأعواد الكربيت 

 لطعام بني األسنان بسبب إمهال نظافتهاتعفن بقايا ا 

وعندما تتشقق طبقة امليناء تدخل امليكروبات الضارة إىل طبقة العاج اللينة وتتكاثر داخل السن وحتفر فيها شيئا فشيئا حىت تصل 
 إىل قاع السن وعندها يشعر املريض باألمل الشديد يف أسنانه وعليه مراجعة الطبيب.

  و احلواس : اجلهاز العصيب
  

   

   

هو اجلهاز الذي ينظم العمليات احلـيوية املختلفـة الضرورية للحياة وجيعل كل عضو يقوم بعمله يف الوقت املناسب و  اجلهـاز العصـيب :
 لالإرادية.يسيطر على احلـركـات اإلرادية وا

 النيورون: الوحدة البنائية للجهاز العصيب وهو عبارة عن خلية عصبية. تتكون اخللية من كتلة بروتوبالزمية هبا نواة وتتفرع منها زوائد
  متشعبة من طرف وزائدة طويلة من الطرف اآلخر.

 من ثالثة أجزاء هي: اجلهاز العصيب ويتكون
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 املركزي )الدماغ( اجلهاز العصيب 

 الطريف. )الطرف العلوي والسفلي( اجلهاز العصيب 

 الذايت )الالإرادي( اجلهاز العصيب 

 املركزي )الدماغ(: اجلهاز العصيب أوال : 

              

  يوجد الدماغ يف اجلمجمة، وحتيط به ثالثة أغشية تعمل على محايته وتغـذيته، ويشمل الدماغ املخ واملخيخ والنخاع املستطيل. 

راء اللون، وهي أجسـام اخلاليا العصبية يتكـون من نصفني كرويني، سطحهما العلوي حمدب كثري التعاريج وأنسجتها السطحية مس املـخ :
 بينما األنسجـة الداخلية بيضاء وهي األلياف وزوائد اخلاليا العصبية، وبني النصفني شق عميق. تتجمع اخلاليا العصبية يف جمموعات داخل

وآخر للشم، وثالث للمس  النصفني الكرويني وتسمى )املراكز العصبية( ولكل مركز عصيب وظيفة خاصة، فهناك مركز عصيب لإلبصار،
ركز ورابع للذوق، وخامس للسمع... اخل. باإلضافة إىل املراكز احلسية املوجودة يف املخ كـما يوجد مركز للحركات اإلرادية والالإرادية، وم

 للذكاء واإلدراك.

ة ألنه يشبهها، وهو يقوم باحملافظة يتكون من كتلة واحدة مكونة من ثالثة فصوص، نصفي كرتني وجزء صغري مركزي يسمى الدود املخـيخ:
 2بوصة ومسكه  2ر 5بوصات وطوله  4-2على توازن اجلسم وتنظيم احلركات اإِلرادية كـما يزيد من قوة ومرونة العضالت، ويبلغ عرضه 

 بوصة.

لـالإرادية مثل يقع أسفل املخ واملخيخ وهو على هيئة خمروط مسحوب إىل األسفل، يسيطر على احلركـات ا النخـاع املستطيل:
 والتنفس كـما يقوم بتوصيل التيارات إىل املخ من النخاع الشوكي وإليه. القلب حركات

 حلبل الشوكي من طبقتني:هو حبل عصيب ميتد داخل القناة الشوكية، ويعترب امتدادا للدماغ ويتكون ا احلـبل الشوكي:

 الداخلية منه هي املادة السمراء -أ 

 واخلارجية منه هي املادة البيضاء -ب 

ويقوم احلبل الشوكي بتوصيل اإِلشارات العصبية من وإىل الدماغ من مجيع أجزاء اجلسم، لكنه أيضًا يقوم بالرد على مجيع احلركات 
يت يتعرض هلا اجلسم دون الرجوع إىل الدماغ، وإن كان يبلغ الدماغ هبذا بعد أن يرد املنعكسة، أي: الرد على املؤثرات الفجائية ال

 عليها.

 الطريف: اجلهاز العصيب ثانيا :

اب اليت تتصـل باملخ والنخاع وهي تصل إىل كل أجزاء اجلسم يتكون من األعصاب املخية واألعصاب الشوكية، ويتضمن األعص
وبعض هذه األعصاب حيمل وسائل احلس من اجللد إىل املخ والنخاع والبعض اآلخر يف اجتاه مضاد جيعل عضالت اجلسم تؤدي 

 عملها.

اء اجلسم ويتفرع العصب باستمرار إىل هي ألياف رقيقة بيضاء تتكون من عدد من اخليوط احملاطة بغالف رقيق موزعة على أجز  األعصـاب:
لتيار فروع أدق حىت ينتهي بني خاليا اجلسم بأجسام جمهرية تسمى النهايات العصبية وهي اليت تتأثر باملؤثرات اخلارجية اخلارجة، وال ينتقل ا

 العصيب إال يف اجتاه واحد.

 واألعصاب بوجه عام ثالثة أنواع:
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 ن أعضاء احلس إىل مراكز احلسأعصاب حسية، تنتقل فيها التيارات م 

 أعصاب حركية، تنتقل فيها التيارات من مراكز احلس إىل العضالت 

 أعصاب خمتلطة بعض أليافها حسية وبعضها حركية 

  ثالثا : اجلـهاز العصيب الذايت "الالإرادي": 

  :  يتكون هذا اجلهاز من قسمني كبريين مها

 السمبتاوي اجلهاز العصيب  .2

 نظري السمبتاوي اجلهاز العصيب  .1

حركتها وانقباضها، فبينما  -كالمها   -ة الـدموية وينظمان على عضالت األحشاء واألمعاء والقلب واألوعي -كالمها   -ويسيطران 
مثال جند أن اجلهاز نظري السمبتاوي مهدىء للقلب وتتوقف سرعة  القلب يسبب اجلهاز السمبتاوي إسراع ضربات

 على التوازن بني هذين اجلهازين.. القلب دقات

اجلهاز  واجلهاز العصيب السمبتاوي يتكـون من عقد موجودة على جانيب العمود الفقري ومتصلة ببعضها البعض حببل عصيب، أما
نظري السمبتاوي فيتكـون من جزئـني أحدمها موجود مع بعض أعصاب الدماغ، واآلخر موجود مع بعض أعصاب منطقة  العصيب
 اجلذع.

 ( عصبا:ً 21أعصاب احلس وهي )

 العصب الشمي .1

 العصب البصري .2

 العصب احملرك للعني .3

 العصب الوجهي .4

 العصب السمعي .5

 اللساين والبلعومي، وهو حيمل األحاسيس من اللسان والبلعوم العصب .6

 والرئتني واألمعاء واحلنجرة القلب العصب احلائر، وهو عصب خمتلط ميد .7

 العصب حتت اللسان، وهو عصب حركة يتحكم يف عضالت اللسان .8

 عصب البكريال .9

 العصب التوأمي الثالثي .11

 العصب املبعد .11

 العصب التابع .12
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