
الـمفصلىالـجهاز 
The joint System



: jointsاملفـاصـل-
ازبالتحـــــــاابب بو ـــــــا  بب با و ـــــــ"بيعـــــــل باملفهـــــــلب ــــــــ   ب

ط  ـــــــابطلفـــــــنبأو تـــــــهمبب باض ـــــــ ب ع ـــــــ  اب ـــــــ ع ب ا و ا
لحلضـةب واسطةبانسـةةبلفففـةبب بنل ـةب  ـابسب اسـابنـ با

".بالالزنةبلل فهلب
ا و ـــــــــا بب بوالنـــــــــ ب ـــــــــهم"بض ـــــــــابيعـــــــــل ب   ـــــــــ ب

همبأو تـــــهمبنـــــسبأوـــــاابالةأـــــ ب ف ـــــاب ف   ـــــابب ب ـــــ
سبأوــ ب ر ــل  ب يــ لبس اــسباصــما باملفهــلبنــ

"ب.ال فااب الحلكاتباملطلوبةب حليةب



:ب ـواعباملـفـاصـلب-
سماغغغغغ  وتسسغغغغغ     غغغغغت  ( 360)ويبلغغغغغ  لغغغغغ    جسم اغغغغغ   غغغغغ    غغغغغ      غغغغغ   

:   جسم ا  ح ب  جحرس ت  ج   ت سح به   رسيبه  إج  ثالثة   و ع ه
:Fibrous jointsمفاصل ليفية)1



:Cartilage jointsمفاصل غضروفية( 2
: مفاصل غضروفية ابتدائية ( أ

ثانويةمفاصل غضروفية ( ب
: Synovial jointمفاصل زاللية( 3



التصاق

غضروف 

مفصلي

رباط
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وتر

التجويف الزاللي



:انــواع املـفــاصــل الــزاللـيــــة -

:Ball and socket jointsمفاصل كرة وحق( 1



:Hinge joints(الرزى )مفاصل وحيدة المحور( 2



 Glidingالمفصل المنزلق أو المسطح)مفاصل ثنائية المحور( 3
joint (Plane or:



Condyloid( اللقمي)ي المفصل السرج(5 saddle joints:



:الحركات الهامة التى تقوم بها املفاصل -

Flexion ج بض -1

Extension جب ط -2

Adduction جض  -3

Abduction ج بعي  -4

Rotation جلف -5

 Circumduction ج ور   -6

Suppination جبطح -7

Pronation جكب -8



Pivotالمدارى المفصل(4 Joint:



:Flexionالقبض( 1
م اليه وهى حركة يقصد به تقريب أحد الجزئين لألخر أو ض

ال للاق وضللبس أصللابي اليللد وضللبس, مثللق ضللبس ال للاضد لل ضللد 

الخ ... إلى الفخذ 
: Extensionالبسط( 2

ن هي حركة ضكس القبس أي تب يد جزئي ال ضو أحدهما ض

الخ . االخر مثق ب ط ال اضد وب ط أصابي اليد وب ط ال اق
: Adductionالضم ( 3

و ط فلى ويقصد بذلك تقريب ال ضو من الج م أو للخط المت

م الحجللم مثللق ضللم ال ضللد للجللذب وضللم االصللابي لللب س وضلل

.الخ ..... الفخذ للج م 



:Abductionالتبعيد(4

ىفالمتو طالخطضنأوالج مضنال ضوتب يداىالضمضكسحركةوهى

.وهكذاب سضنب ضهاواالصابيالجذبضنال ضدتب يدمثقالج م

:Rotationاللف(5

دال اضلفحركةمثقالوحشيةالجهةأواالن يةللجهةال ضولفحركةهى

.للوحشيةأولالن ية

:Circumductionالدوران(6

االتجاهاتجمييفىالحركةاىال ابقةالحركاتمجموضةتشمقحركةوهى

مثقوحقكرةنوبمنالمفاصقاالالحركةبهذهتقوموالدائرىشكقضلى

مناضقانهاولو)الفخذمفصقوحركةالكاملةالكتفمفصقدورانحركة

.(الكتفمفصق

:Supimationالبطح(7

.اضلىإلىاليدراحةأوالكففيهانضيالتىالحركةوهى

:pronationالكب(8

.ا فقإلىاليدراحةأوالكفج قاىالبطحضكس



دراسـة لبعـض الـمـفـاصـل الـزاللـيـة 

:فـى جسـم االنسـان 
نفهلبالاتـف-1

The Shoulder joint

فىالحركةالحرةالزالليةالمفاصقمنوهو

نويتكو(والحقالكرهنوبمن)اإلن انج م

أسلرالمفصلىال طحتمفصقمنالمفصق

.حاللول ظمال نابيةالحفرةميال ضدضظم



وهى حفره غيرضميقة ولذلك كانت 

جداً إمكانيات المفصق فى الحركة كبيره

خلي ولكن هذه الحركة كثيراً ما ت بب ال

للمفصق









المحفظة الليفية-

-Joint capsule

نمالخارجمنالمفصقيغلفمتينليفىغشاءوهى

ال ضدضظمب نقالمحفظةوتتصقالجهاتجميي

ضادةاألليافمنكبيرضددضنضبارة,التشريحية

هذهوتقومحزمصورةفىتتجميالشكقا طوانية

منالداخليةوأجزائهالمفصقمتانةبزيادةالمحفظة

هاليافضوىن يجذاتالمحفظةهذهوتكوناإلصابات

فىاألحيانب سفىتزدادمختلفةاتجاهاتذات

.قلمفصالمختلفةالحركاتت تلزمهاخاصةمواضي



:الليفيةالمحفظةفىالعامةاألربطة-

:العضدىالغرابىالرباط(1

:المستعرضالرباط(2

:العضدىالعنابىالرباط(3



:(الزاللىالغشاء)أوالزالليةالمحفظة-
س ةالليفيالمحفظةيبطنزاللىكيسوهى

 جوحي  جغذ ءهوو سمال غش ء ج  خ 
جز ج  ب ج  ئ يو   جسمالتةجلغض ريف

.  جسما ه    ج  جل ر ثت آكلةخالت 



:الكتــفمفصلحركــات-

:األمامإلىالعضدقبض(1-

:الخلفإلىالعضدبسط(2-

:الجذععنالعضدتبعيد(3-

:الجذعمنوتقريبهالعضدضم(4-

:لالنسيهاللف(5-

:للوحشيةاللف(6-

:الدوران(7-





(الاـوعب)نفهلباملل قبب ب-2

The Elbow joint

تمفصقمنيتكونالمحوروحيدمفصقوهو

ىال لوالطرفميال ضدل ظمال فلىالطرف

المرفقمفصقويشمق,والزندالك برةل ظم

وهذهواحدهليفيةمحفظةلهامفاصقثالثة

:هىالمفاصل



المفصل) :الزندىالعضدى1

:الكعبرىالعضدىالمفصل(2

:العلوىالزندىالكعبرىالمفصل(3





:الليفيةالمحفظة-
صقوتلتالجهاتجمييمنالمرفقمفصقتغلف

الزندضظمىا فقومناالماممنال ضدب ظم

فرهالحمنال لوىالجزءفىالخلفومنوالك بره

 طحاالبحافةالجانبينضلىوتلتصقالمرفقيه

.واللقمهللبكرهالمفصليه

اهمهاويهالقاالليافب سالليفيهالمحفظةوتقوى

لىضالك برىوالوحشىالزندىاالن ىالرباط:

باطالرهورضيقليفىرباطيوجدكماالجانبين

.والخلفىاالمامى



:الزالليةالمحفظة-

هالليفيللمحفظةالداخلىال طحوتبطن

هذهمتصتوالمفصليهاال طحبحافةوتلتصق

ضلىتقيالتىالصدماتالدهنيهالو ادة

.الخلفمنالمفصق



القبـــض) :البســـط(1:2

الزندىالك برىالمفصقضندحركتانوتحدث

.والبطحالكبحركةهماال لوى

موتقوا فقإلىاليدراحةج قاى:الكبحركة-أ

.والمرب ةالم تديرهالكابهال ضلتانبذلك

لىال فال طحتمفصقمنويتكون:البطـــــح-ب

ضظـاممـنال لوىال طحميالك برهضظملطرف

اليــدلر ـغاألوقالصف

الحــركـــات الـتى يــقــــوم بـهــا مـفـصـــل 
الـمـــرفـــق



مفصل الرسـغ-3
The Wrist joint

ف ضظم ويتكون من تمفصق ال طح ال فلى لطر

الك بللره مللي ال للطح ال لللوى مللن ضظللام الصللف

اليداألوق لر غ 





ال ظامطرفىتربطوهى:الليفيةالمحفظة-

جدوتوالجانبينوضلىوالخلفاألماممنالمتمفصلة

ل ظاماتربطالليفيهالمحفظةلتقويةليفيهاربطه

:هىواالربطـه-بب سب ضهاالمتمفصله

.والخلفىاالمامىالر غىالك برىالرباط-1

الجانبىالر غىالك برىالرباط-2

.الجانبىالر غىالزندىالرباط-3

.االربطةهذهاضوىوهىالجانبيةاالربطه-4



:الزاللىالغشاء-

ةالمحفظيبطنرضيقغشاء-

.الداخقمنالليفيه



مـفــصــلبـهـايـقـومالـتىالـحــركـات-

:الــرســغ

:القبض(1-

:البســــط(2-

:االنسيهإلىالتقريب(3-

:الوحشيهإلىالتبعيد(4-



نفهـلبالفخـذ-4
THE HIP JOINT

وهو منمن مفاصل الطرف السفلى 
كره )المفاصل الزاللية من نوع 

اما الكره فهى رأس عظم ( وحق
الفخذ واما الحق فهو تجويف الحق

.الحرقفى فى عظم الحوض 



مجسفىالمفاصلاقوىمنالفخذمفصلويعتبر•
الكتفمفصلعن.للخلعتعرضا  اقلوهواالنسان
:اآلتيةلالسبابوقوةثباتا  منهواكثر

بينه ضنق ضظم الفخذ طويق ويتجه مائال ليكون زاوية-1
.وبين رأس ال ظم 

وتحيط الحق الحرضفى أكثر ضمقاً من الحفرة ال نابية-2
.به حافة غضروفية تزيد من ضمقه 

حفظ ال ضالت المحيطة بالمفصق كبيرة وضوية جدا ت-3
.المفصق وتزيده ثباتا وضوة 

حفظة وكذلك توجد أربطة ضوية متينة تزيد من ضوة الم-4
.الليفية ومن ثبات المفصق 





:المحفظــة الليفيــــه-•
ىالحرضفالحقبشفهأضلىمنتتصق•

قيكمالذىللحقالم ت رسوالرباط
,الحقحافة



:االربطة العاملة على مفصل الفخذ •

فظةالمحمتانةمنتزيدأخرىليفيهاربطةوتوجد•
:وأهمهاالمفصقتثبيتضلىوت مق

:الفخذىالحرقفىالرباط(1•

:الفخذىىالعانالرباط(2•

الرباطينمنأقلأخرىأربطةوتوجد(3•
:وهماالسابقين

.الفخذضظمرأسورباطالوركىالرباط•



:الغشـــاء الزاللى -•
الداخلىال طحيبطنرضيقليفىغشاءوهو•

ويوجدخذالفضظمضنقإلىوين كسالليفيةللمحفظة
طحاال وبينبينهالزاللىالمفصلىالتجويف

.المتمفصلة

كرةقالمفاصنوبمنالكتفكمفصقالفخذمفصق•
اناذا,ضنهالحركةفىيختلفولكنهوحق,
االضماقألنوذلكطليقةحرةلي تفيهالحركة

كانولذلك,محدودهمنهالمطلوبةوالحركات
.وضوةثباتااكثرالفخذمفصق



بهايقومأنيمكنالتىالحركات-

:هىالفخذمفصل

القبض) البسط(12

التبعيد(4التقريب(3

للوحشيةاللف(6لالنسيةاللف(5

الدوران(7



مفصل الركبة-5

The knee joint
فىلىزالمفصلأكبرالركبةمفصليعتبر

تمفصلمنويتكون،االنسانجسم

الطرفمعالفخذلعظمالسفلىالطرف

السطحوكذلكالقصبةلعظمالعلوى

مىاالماالسطحمعالرضفهلعظمالخلفى

.الفخذعظملنهاية



:الليفيةالمحفظة-
أضلىمنمتصقمتينليفىغشاءوهى

 قدتىبا فقومنالفخذضظمضقدتىبجانبى

,االماممنالرضفةوتوجد,القصبةضظم

ىفموجودةغيرالليفيةالمحفظةفانلذلك

ب ستوجدالرضفهضظملوجوداالمام

تثبيتضلىت اضدالتىالهامةالليفيةاالربطة

.الليفيةالمحفظةوتقويةالمفصق



:فى الركبةواهــم هـذه االربطـة 

:الرضفىالرباط(1

بةللركالوحشىالجانبىالرباط(2

:ةللركباالنسىالجانبىالرباط(3

.االمامىالصليبىالرباط(4

.الخلفىالصليبىالرباط(5









:الركبـــةغضــروف-•

ضلىالركبةمفصقداخقويوجد•
ظمضمنالمتمفصقال لوىال طح
حال طهذاضمقمنويزيدالقصبة
 ىاالنالهاللىبالغضروفوي مى

ضلىموض هح بوالوحشى,
.ال ظم



:االنسىالهإللىالغضروف-•

:الوحشىالهاللىالغضروف-•



:تمزق غضروف الركبة -•
اإلصابةوتحدثCartilageبا مالم روفوهو•

الهالتصوذلكاالن ىالهإللىالغضروففىدائما
الليفيةللمحفظةاالن ىالجانبىبالرباط



:الحركات التى يقوم بها مفصل الركبة-•

ك مفصق الركبة مفصق وحيد المحور ولذل•
:فله حركتان أ ا يتان يقوم بهما هما 

:القبض (1•

:البسط ( 2•

:اللف لالنسية ( 3•

:اللف للوحشية ( 4•



(مفصل الكعب)مفصل الكاحل أو -6•

•Ankle joint

تحفظه,ضوىزاللىمفصقوهو•
منهبتحيطوأوتار,ضويةليفيةأربطة

أنلىضضالوةوحفظهلتثبيتهجانبكق
ميب ضهامتداخلةالمتمفصلةال ظام
.المفصقتثبيتفىتزيدب س



:المحفظة الليفية -•

.وهى تربط ال ظام المتمفصلة ب ضها مي ب س•

بيت زيادة ضلى وجود أربطة ليفية اخرى تزيد من تث•
:المفصق والمحافظة ضليه وهى 

.الرباط االمامى والخلفى للكاحل -1•

:ويتكون من : الرباط الوحشى -2•

:الرباط الشظى القنزعى ( أ)•

:الرباط الشظى العقبى ( ب)•

:الرباط االنسى الزورقى -3•





: المحفظة الزاللية -•

.تبطن المحفظة الليفية من الداخق •

:أوتار العضالت التى تمر بالمفصل وتحفظه-•

يةأوتار العضالت التى تمر امام المفصل من االنس( 1•

أوتار العضالت التى تمر خلف المفصل من ( 2•
االنسية



:الحركات التى يقوم بها مفصل الكاحل-•

يتحرك المفصق حوق محور واحد•
ين ضرضى ولذلك فهو يقوم بحركت

فقط

القبس -1•

.والب ط -2•


