
 الجهاز العضلي

العضالت مثل سائر أعضاء الجسم المختلفة، تتكون من خاليا إال أنها خاليا من نوع خاص 

فهي طويلة ورفيعة، ومن المعتاد تجمع عدد كبير منها لتكوين وحدة العضلة التي تسمى الليفة 

الجهاز  العضلية ومن أهم صفات األلياف العضلية قدرتها على االنقباض واالنبساط ، ويتكّون

 .عضلة مختلفة من حيث الّشكل، والحجم، واتجاه الحركة، والوظيفة 700العضلي من 

: يتكّون الجهاز العضلي من ثالثة أنواع وهي العضالت الهيكليّة، والعضالت  أنواع العضالت

 .الملساء، وعضلة القلب

َ مع العظام بواسطة األوت العضالت الهيكليّة: - 1 ار، وهي وهي عضالت ترتبط غالبا

العضالت التي تُمّكن اإلنسان من االنتقال من مكان آلخر، وتمّكنه من تحريك أجزاء الجسم، 

 :ومن أهم خصائص العضالت الهيكليّة ما يلي

% من عضالت اإلناث،  40 -30% من عضالت الذّكور البالغين، ومن 50-40تشّكل من 

ّكم بحركتها الجهاز العصبي وهي بذلك أكثر أنواع العضالت وفرة في جسم اإلنسان يتح

الذّاتي، أي أنّها إراديّة الحركة تتكّون من خاليا عضليّة متعددة األنوية تظهر أليافها على شكل 

أشرطة حمراء وأشرطة بيضاء متتابعة عند مشاهدتها تحت المجهر؛ لذلك تُوصف العضليّة 

ترتبط أليافها معاَ بواسطة نسيج الهيكلية بأنّها مخطّطة تترتّب أليافها في حزم متوازية منتظمة 

  .ضام، ويتخللها أعصاب وأوعيّة دمويّة

َ بالعضالت الحشويّة، وهي العضالت التي تتشّكل منها  العضالت الملساء: - 2 تُعرف أيضا

جدران األعضاء مثل األوعية الّدمويّة والمريء والمعدة واألمعاء والّشعب الهوائية والّرحم 

 :عضالت الملساء ما يليوالمثانة ومن خصائص ال

يتحّكم بحركتها الجهاز العصبي الذّاتي لذلك فهي تتحّرك ال إراديّاَ تتميّز أليافها بأنّها غير 

  .مخطّطة تتكّون من خاليا مغزليّة الّشكل، ولها نواة واحدة تحتل مركز الخلية

مع كل من  وهي العضالت التي يتكّون منها القلب، ولها خصائص مشتركةعضلة القلب :  -3

 :العضالت الملساء والعضالت الهيكلية ومنها

تتحّرك ال إرادياَ بتأثير الجهاز العصبي الذّاتي تكون أليافها متفرعة بزوايا غير منتظمة، 

وترتبط ألياف العضالت القلبية مع بعضها بواسطة األقراص البينيّة وتكون أليافها مخططة 



فيها خيوط األكتين والميوسين على شكل وحدات مثل خاليا العضالت الهيكليّة، وتترتّب 

 متكررة تُسمى القطع العضليّة.

 

تتكّون العضلة من مجموعة من الخاليا العضليّة يُطلق عليها اسم األلياف تكوين العضلة : 

 30مليمتر إلى  1العضليّة، وتتراوح أطوال األلياف العضليّة في جسم اإلنسان ما بين 

ليف عضلي من عدة لُييفات عضليّة ويتكّون اللُّييف العضلي من خيوط  سنتيمتراَ، ويتكّون كل

رفيعة تتكّون بشكِل أساسي من بروتين األكتين، وخيوط سميكة تتكّون من بروتين الميوسين. 

يُحاط الليف العضلي الواحد بغشاء يُسمى غشاء الليف العضلي، وتُحاط حزم األلياف العضليّة 

ضام يُسمى غمد الليف العضلي  وتتجّمع األلياف العضلية في حزم  بغشاء آخر يتكّون من نسيج

أو أكثر من األلياف العضلية، تُحاط بغشاء مكّون من نسيج  100-10يتراوح عددها ما بين 

ضام يُسمى الغشاء حول العضلي ويؤدي تجّمع هذه الحزم العضليّة لتكوين العضلة، وتُغلّف 

 فوق العضل ومن فوقه نسيج ضام يُسمى اللفافة . العضلة بأكملها بغشاء يُسمى الغشاء

 



لياف العضلية اال بواسطةمن ناحية بالعظام العضالت تتصل  : واندغامهامنشأ العضلة 

وهو الطرف الثابت بها وهو جزء عضلي سميك أحمر اللون رخو بمنشأ العضلة  ويسمي هذا

ويسمى بطن العضلة والجزء العضلي هو الجزء الذي ينقبض وينبسط بأي منبه ويسير فيه 

العصب واالوعية الدموية واللمفاوية الخاصة بالعضلة ، ويتصل طرف العضلة اآلخر أو 

ليفي متين أبيض اللون يسمي "الوتر"   نهايتها بعظمة أخرى مجاورة لألولي وذلك بواسطة حبل

 .  ندغام العضلةباوهو الطرف المتحرك بالعضلة ويسمي 

عنده  اللتين تتصل بهما العضلة يوجد مفصل تتحرك العظمتيناالندغام أي بين  وبين المنشأ و

 العظمتان عند تنبيه العضلة وانقباضها.

 

وتوجد أمام الصدر من أعلى  الشكلمثلثة : وهى عضلة كبيرة  العضلة الصدرية العظمى - 1

العلوى منه , وتتصل بعظم الترقوة من أعلى وتمتد الى الوحشية  األماميوتغطى الجزء 

 االبطية . األماميلتتصل بعظم العضد مكونة الجدار 

 

 تنشأ من : فهيالمنشأ :للعضلة اكثر من منشأ 

 الثلثين االنسيين لعظم الترقوة من االمام . –أ 

 لعظم القص . األماميمن النصف الوحشي للسطح  –ب 



 من السطوح االمامية لغضاريف االضالع الستة العليا . –ج 

 من الصفاق الليفي الذى يغطى العضلة البطنية عند منشئها. –د 

 األعلىاالندغام : تتجمع االلياف العضلية بعضها ببعض وتتجه من االنسية الى الوحشية والى 

لياف ترتيبا خاصا بحيث تكون صفاقا ذا طبقتين وتندغم في الحافة الوحشية , وتترتب هده اال

لعظم العضد ) الذى يمر فيه الرأس الطويل للعضلة ذات الرأسين  الرأسيمن الميزاب 

 العضدية (

 كما في حركة السباحة والمالكمة . لألنسيةعمل العضلة قبض العضد للجدع وتدويره 

هر الكبيرة العلوية وهى مثلثة الشكل ظاحدى عضالت ال هي : العضلة المنحرفة المربعة – 2

 الخلفيالقاعدة في الخط المتوسط للظهر ورأس المثلث عند الكتف وبذلك فهي تغطى الجزء 

من الظهر والعضلتان معا يكونان مربعا تقريبا له اربع زوايا اثنان  من العنق والكتف وجزء

 الصدرية األخيرة والرابعة عند النتوء الخلفي للجمجمة .عند الكتفين والثالثة عند نتوء الفقرة 

 

 المنشأ : وهو عبارة عن قاعدة المثلث وتنشأ العضلة من :

 العلوى لعظم الجمجمة . القفويالثلث األنسي للخط  –أ 

 ومن النتوء المؤخرى للجمجمة . –ب 

 . القفوين الرباط مو –ج 

 من النتوءات الشوكية للفقرة العنقية األخيرة والفقرات الصدرية كلها . –د 



 تندغم العضلة بثالثة اجزاء وهى :االندغام 

 الوحشيللثلث  الخلفيااللياف العليا وتتجه من أعلى الى اسفل والوحشية لتندغم في الجزء 

 لعظم الترقوة .

ي الحرف األنسى للنتوء االخرومي لعظم األلياف المتوسطة وتتجه افقيا الى الوحشية لتندغم ف

 اللوح وكذلك في الحرف العلوى للشوكة .

األلياف السفلى وتتجه الى أعلى الوحشية لتندغم في قاعدة النتوء الشوكي لعظم اللوح بواسطة 

 الياف وتدية .

 

ل مع العضلة عمل العضلة : تساعد في تثبيت عظم اللوح وحفظه في مكانه مع الكتف كما تعم

درجة وذلك بتدوير عظم  90من  المسننة االمامية على رفع العضد فوق الرأس بزاوية اكثر

اللوح , كما تعمل االلياف السفلى عل جذب عظم اللوح الى اسفل واالنسية وااللياف المتوسطة 

في تساعد في حركات السباحة , وبذلك  الفقريتعمل على تقريب عظم اللوح الى العمود 

 از .والعقلة والجمب

وهى عضلة قوية هرمية الشكل تغطى مفصل الكتف من االمام  العضلة الدالية : – 3

 كما تغطي الجزء العلوى من عظم العضد . العاديوالوحشية والخلف وتعطيه شكله المستدير 



 

 المنشأ تنشأ العضلة بأليف عضلية من :

 للثلث الوحشي لعظم الترقوة ) االلياف االمامية ( األماميمن الحرف  –أ 

 لعظم اللوح ) االلياف الوسطى (  االخروميللنتوء  يمن الحرف الوحش –ب 

 من الحرف السفلى لشوكة عظم اللوح ) االلياف الخلفية ( –ج 

 

 وتتجه الىالبعض االلياف االمامية والخلفية مع االندغام : تتجمع األلياف العضلية بعضها 

اسفل واأللياف الوسطى تتجه عمودية الى اسفل لتندغم بوتر واحد في الحدبة الدالية لعظم 

 العضد .

 يختلف عمل العضلة تبعا لمنشأ واتجاه اليافها العضلية الثالث :: عمل العضلة 

تساعد في حركات التجديف والسباحة  أي لألنسيةااللياف االمامية تقبض العضد وتدويره 

 والمالكمة .

 بسط العضد وتدويره للوحشية . أيأللياف الخلفية تعمل عكس االمامية ا



 درجة بعيدا عن الجذع . 90األلياف المتوسطة رفع العضد زاوية 

وهى عضلة صغيرة مثلثة الشكل تمأل الحفرة فوق الشوكة في  العضلة فوق الشوكة : – 4

م اللوح وعظم عظم اللوح وتغطى جزءا من مفصل الكتف من أعلى حيث تصل بين عظ

 العضد مارة بمفصل الكتف .

 

 المنشأ : من سطح الحفرة فوق الشوكة ومن الصفاق الذى يغطيها .

 االندغام : في أعلى الحدبة الكبرى لعظم العضد .

 درجة . 90ترفعه لزاوية أقل من  أيعمل العضلة : تبعد العضد عن الجذع 

 

وهى عضلة صغيرة مثلثة الشكل تمأل الحفرة تحت الشوكة في  العضلة تحت الشوكة : – 5

 من أعلى.ايضا عظم اللوح وتغطى جزءا من مفصل الكتف 



 

 المنشأ : من الثلثين األنسيين للحفرة تحت الشوكة ومن الصفاق الذي يغطى العضلة .

 : في الحدبة الكبرى لعظم العضد أسفل العضلة فوق الشوكة . االندغام

: عمل العضلة فوق الشوكة وذلك بالنسبة الندغامها أسفلها فهي تعمل على عمل العضلة 

 تقريب العضد للجذع وتدويره للوحشية .

: وهى عضلة قوية وسطحية في الجزء األمامي للعضد  العضلة ذات الرأسين العضدية – 6

 ويمكن حسها تحت الجلد وخاصة في حالة قبض الساعد على العضد .

 

 ضلة برأسين : المنشأ تنشأ الع

الرأس الطويل : من الحدبة فوق الحفرة العنابية لعظم اللوح وذلك بوتر متين طويل يتجه  –أ 

 الى االسفل ويمر في الميزاب المسمى باسمه في عظم العضد من األمام .

الرأس القصير : وينشأ من قمة النتوء الغرابي لعظم اللوح مشتركا مع العضلة الغرابية  –ب 

 .العضدية 



 

: تتحد الرأسان في منتصف العضد تقريبا وتتكون العضلة من اتحادهما وتتجه األلياف  االندغام

مارة بمفصل الكوع لتندغم بوتر قصير في الجزء الخلفي للنتوء الكعبري العضلية الى أسفل 

 في عظم الكعبرة .

في حركة بطح عمل العضلة : تعمل علي قبض الساعد علي العضد أي ثني المرفق كما تساعد 

 الساعد أي تدوير الكعبرة لألنسية .

 

عضلة كبيرة قوية تقع تحت الجلد مباشرة  هي :  سرؤوالعضلة العضدية ذات الثالث  – 7

 وتغطي الجزء الخلفي لعظم العضد من الخلف والجانبين .



 

 المنشأ : وتنشأ العضلة بثالث رؤوس وهى :

 الرأس الطويل : وتنشأ من الحدبة تحت الحفرة العنابية لعظم اللوح . –أ 

لعظم العضد من الجهة الوحشية من مبدأ  الخلفيالرأس الوحشي : وتنشأ من السطح  –ب 

 للعصب الكعبري . الحلزونيالميزاب 

 لعظم العضد . الخلفيالرأس األنسي : من أسفل الميزاب الحلزوني على السطح  –ج 

االندغام : تتحد الثالث رؤوس معا في منتصف العضد تقريبا وتتجه األلياف العضلية الى 

من السطح العلوى للنتوء المرفقى ) لعظم الزند (  الخلفياالسفل لتندغم بوتر قوى في الجزء 

 وكذلك في الصفاق الذي يغطى عظم العضد والساعد من الخلف .

 

توء المرفقى من الخلف فأن العضلة تعمل على بسط اندغامها في الن ةعمل العضلة لطبيعي

الساعد على المرفق أي بسط المرفق , كما يساعد الرأس الطويل على بسط وتقريب العضد 

 من الجذع .



وهى عضلة سطحية كبيرة وسميكة تربط الطرف السفلي  العضلة االليية العظمى : – 8

بالجذع من الخلف وتعتبر أقوى وأكبر عضالت الجسم كله وهى مربعة الشكل تقريبا وتكون 

 .الجزء البارز للفخذ من أعلى والخلف " القاعدة "

 

 المنشأ : وتنشأ العضلة بألياف عضلية سميكة : 

 ة ومن سطح العظمة الوحشي بالنسبة لهذا الخط .لعظم الحرقف الخلفي من الخط اإلليي –أ 

 من السطح الخلفي للجزء السفلي لعظم العجز وجانب العصعص . –ب 

 من صفاق العضلة العجزية الشوكية . –ج 

 الوركي . العجزيمن الرباط  –د 

 الوسطى . االلييةمن الصفاق الذي يغطى العضلة  –ه 

الى االسفل والوحشية وتنتهى االلياف العليا بوتر سميك االندغام : تتجه األلياف العضلية مائلة 

في العقدة الوحشية  في الصفاق القصبي الذي يندغم بدوره قوى يمر أمام المدور الكبير ليندغم

 االليية لعظم الفخذ .ندغم في الحدبة فتالسفلي  االليافلعظم القصبة . أما 

 



الحوض , وبالعكس تعمل على بسط  عمل العضلة : بسط الفخذ على الحوض في حالة ثبات

الحوض على الفخذ والجذع على الفخذ في حالة ثبات عظم الفخذ وبالتالي فهي تعمل على 

المحافظة على توازن الجسم في وضعه الرأسي مع العضالت الباسطة وخاصة اثناء الوقوف 

 والمشي .

يرة تتكون من اربع ومن العضالت الباسطة الكب العضلة الفخذية ذات األربع رؤوس : – 9

عضالت تتحد في االندغام وتختلف في المنشأ وتغطى عظم الفخذ من األمام والجانبين وتسمى 

العضلة المستقيمة الفخذية وتنشأ برأسين )) الرأس المستقيم ينشأ من الشوكة األمامية  }باالتي 

 –((  حرقفيالالسفلى للعظم الحرقفي والرأس المنحرف من حفرة صغيرة أعلى حافة الحق 

ي هذه المجموعة تنشأ بواسطة صفاق كبير )) هي اكبر العضالت ف العضلة المتسعة الوحشية

 اإلنسيةالعضلة المتسعة  - يتصل بأماكن مختلفة وتتجه اليافها الي اسفل وتنتهي بوتر مفلطح ((

 -(()) توجد في الجهة االنسية وتنشأ من الخط بين المدورين ومن الخط الحلزوني الفخذي 

)) توجد في الوسط مغطاه بالعضلة المستقيمة وتنشأ من السطح متوسطةالعضلة المتسعة ال

 .{ ((االمامي والوحشي لعظم الفخذ

 

" بأوتارها في الثلث السفلي من الفخذ االربعةاالندغام : تتحد الرؤوس االربعة " العضالت 

وبعض االلياف تندغم في وتكون وترا واحدا عريض قوي يندغم في قاعدة عظم الرضفة 

 الرباط الرضفي الذي يتصل بقمة عظم الرضفة ثم حدبة عظم القصبة .



 

 قبض الفخذ علي الحوض .عمل العضلة :  بسط الساق علي الفخذ المساعدة في 

 في الجهة الوحشية للفخذ من الخلف .وتقع  العضلة الفخذية ذات الرأسين : – 10

 

 : تنشأ العضلة برأسين  المنشأ 

الرأس الطويل : وينشأ من الجزء االنسي السفلي للحدبة الوركية بوتر مشترك مع العضلة  –أ 

 النصف وترية .

الرأس القصير : وينشأ من الحافة الوحشية للخط الحلزوني الفخذي بين العضلة الضامة  –ب 

 الكبرى والعضلة المتسعة الوحشية .



وتر واحد يندغم في  مكونينالعضلة الي اسفل والوحشية وتتحد الرأسان  االندغام : تتجه الياف

 .عظم القصبةالعقدة الوحشية لية وجزء صغير من يندغم في ي لرأس عظم الشظالسطح الوحش

 عمل العضلة : ثني الركبة وتدوير الساق الي الوحشية .

 وهي من عضالت الساق الخلفية السطحية تكون بطن الساق . العضلة التوأمية : – 11 

 

 المنشأ : تنشأ برأسين :

 الرأس الوحشي ينشأ من العقدة الوحشية لعظم الفخذ . –أ  

  . لعظم الفخذالرأس االنسي ينشأ من العقدة االنسية  –ب 

 



بواسطة قريبا تتجه الياف العضلة الي اسفل ويتحد الرأسين في منتصف الساق ت:  االندغام

ً  وتر اكلس الذي  صفاق ليفي عريض ويتحد هذا الصفاق مع وتر العضلة النعلية ليكونا معا

 يندغم في السطح الخلفي لعظم العقب .

 

 عمل العضلة: تساعد في حركات الجري والمشي وقبض مفصل الكاحل وتحريك القدم ألسفل. 


