
 

 

 عظام االطراف العلٌا : ٌتألف الطرف العلوي فً العظام التالٌة 

 عظام حزام الكتف وهو ٌتألف من  -1

 عظم الترقوة فً االمام . - أ

 عظم الكتف فً الخلف . - ب

 عظم العضد  -2

الجهة الوحشٌة وعظم الزند ٌقع فً الجهة االنسيٌة عظما الساعد وهما عظمك الكعبرة ٌقع فً  -3

 وموازي لعظم الكعبرة .

 .منها اربعة عظام                                   -4

 عظام الٌد وتتكون من   -5

 االمشاط وعددها خمسة  -ا

 السالمٌات سالمٌتان لألبهام وثالثة لبقٌة االصابع االربعة . - ت

 

الكتيف السيط  هو عظم مثلث الشكل منبسيط ٌمتيد سيطحل الخلبيً بيروز طوٌيل . أميا ليو   -الترقوة :

 لخيار  االضيالو وتتصيل بياالمامً فناعم ومقعير قليٌال وٌقيع الليو  فيً الجهية الظهرٌية مين الجسيم 

 عضالت الكتف وٌزلق اللو  بسهولة على الظهر فوق الضلوو .

متيٌن ٌقيع عليى القبيص الصيدري جانبيا ان بعظيم الليو  ثيالث وان لو  الكتيف عظيم رقٌيق أو أطيار 

 حافات .

 الحافة العلٌا التً تقع فٌها الثلمة اللوحٌة  -1

 الحافة االنسٌة  -2

الحافة الوحشٌة وان الزواٌا التالٌة تدعى الزاوٌية العلٌيا والزاوٌية السيبلى والزاوٌية الوحشيٌة .  -3

ف الحقانً لرأس عظم العضد فيً الجهية وان الزاوٌة االخٌرة تنتهً بعنق الكتف وتحمل الجو

العلٌا من الجوف الحقانً ٌقع الدرنة فوق الحقانٌة ) منشا الراس الطوٌل للقصلة أات الراسٌن 

العضدٌة ( وفً الجهة السبلى تقيع الدرنية الحقانٌية منشيأ اليرأس الطوٌيل للعضيلة أات اليثالث 

ا لعظيم الليو  بيٌن الجيوف الحقيانً رؤوس العضدٌة . وان النتؤ الغرابً ٌنشا مين الجهية العلٌي

 عضمً قوي بأتجاه االمامً الوحشً .والثلمة كبروز 

عظيم الترقيوة : هييو عظيم رفٌيع مقييوس ٌمكين تحسيس موقعييل مين الجسيم حٌييث ٌمتيد بيٌن لييو   -2

الكتف وأعلى القص وٌتكون من التقاء عظمً اللو  والترقوة وتجوٌف ٌسمى االروا  ٌستقر فٌيل 

عظيم الترقيوة هيو عظيم طوٌيل أو نهياٌتٌن ٌمتيد  ناً ) مبصيل الكتيف ( وارأس عظم العضيد مكوني

ص بصورة أفقٌة فيً جيأور الرقبية فيوق القيوس الضيلع االول ٌيرتبط فيً نهاٌية االنسيٌة بعظيم القي

الوحشيييٌة تيييرتبط بيييالنتوءاالخرمً لعظيييم الكتيييف بالمبصيييل  بالمبصيييل القصيييً الترقيييوي ونهاٌتيييل

ن حلقة عظٌمة تمر عاملة كاملة ٌتعليق بهيا الطيرف العليوي االخرمً الترقوي وبهأا االرتباط ٌكو

مين كيل جهية وتسييمى هيأه الحلقية بحييزام الكتيف أو حيزام الطيرف العلييوي  وٌكيون عظيم الترقييوة 

 الجزء االمامً السطحً من الحلقة حٌث ٌغطً من قسمل االمامً والعلوي بالجلد واللبافة 



 

 

ٌسيتند عليى  ان قسيما مين وزن اليأراوسيم السطحٌة وبعض االعصاب السطحٌة لأى ٌرى فً الج

 .للعظم جسم ونهاٌتٌن  عظم الترقوة وٌنقلل

أحدهما مقعر لالمام وفً ثلثل الوحشيً والثيانً مقعير للخليف وفيً الثلثيٌن لجسم العظم أنحنائٌن  -

االنسييٌٌن وهييأٌن االنحنييائٌن أو التييواء قلٌييل وهييأا لكييً ٌناسييب البسييحة الموجييودة فييً بييٌن الكتييف 

 والصدر .

 ٌقسم جسم العظم الى ثالثة أقسام لغرض الوصف . -

فالثلث الوحشً أو سطحٌن عليوي وسيبلً السيط  العليوي ٌتصيل بيل الربياط الغرابيً الترقيوي  -

كمييا ولحييافتٌن امامٌيية وخلقٌيية أمييا الثالييث الوسييطً فهييو أسييطوانً ولييل فييً سييطحل السييبلى اخييدود 

خييدود فتحيية لترقييوي وتوجييد فييً هييأه االبأتجيياه المحييور الطييولً للعظييم وٌسييمى باالخييدود تحييت ا

 الشرٌان المغأي أما الثلث االتً فلل ثالث سطو  .

   -أهم العضالت التً ترتكز بعظم الكتف : -

 العظلة الرافعة للكتف . -1

 العضلة المعٌنٌة الكبٌرة والمعٌنٌة الصغٌرة . -2

بعة والمنحرفة والمدورة الكبٌرة والمدورة الصيغٌرة تحت الشوكٌة وفوق الشوكٌة والمر العظلة-3    

وتحيت وأات الراسٌن العضدٌة والغرابٌية العضيدٌة واليراس الطوٌلية ليأات اليثالث رؤوس العضيدٌة 

 اللوحٌة والصدرٌة الصغٌرة والظهرٌة العظمٌة والمنكبٌة .

صييل هييو عظييم طوٌييل وقييوي طرفييل مسييتدٌر وٌكييون رأس العضييو الييأي ٌتمب -عظييم العضييد : -2

بواسطتل من االعلى مع لو  الكتف وتكون حركل هأا المبصل دائرٌية تقرٌبيا لكبير رأس العضيد كميا 

ٌتمبصييل ميين الجهيية االخييرى التييً تكييون مبلطحيية ومنتبخيية تشييبل الكييرة مييع عظييام السيياعد بمبصييل 

 المرفق .

 الجسم  -1

 العمد  -2

  


