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 العظم السنخي

 صضء هي الؼظن اللكٖ الؼلْٕ ّالسللٖ, ٗغول األسٌاى ّٗغوِ٘ا. 

 الغلشة سغظ باحضاٍ حٌلخظ ه٘ضابت ّالسللٖ الؼلْٕ اللك هي كل ٗشكل, الضٌٌ٘٘ت الغ٘اة هي الزاًٖ الشِش ًِاٗت كٖ

 .كزلك بالخغْس السٌخٖ الؼظن ٗبذأ بالخغْس السٌاى بشاػن حبذأ ّػٌذها. اللوْٗت

 ّظ٘لت الٌس٘ش الؼظوٖ ػوْهًا:

 ًس٘ش داػن هخؼظن. .1

 ٗؤهي االسحباط هغ الؼضالث. .2

 ٗشكل هالبًا ٗغوٖ ّٗغول ًوٖ الؼظام. .3

 هخضى لألهالط الوؼذً٘ت )خاطت الكالسْ٘م ّاللْسلْس...( .4

 ٗظٌق الؼظن ػوْهًا إلٔ: 

 الؼظن الكز٘ق.

 الؼظن االسلٌضٖ.

و٘ت السٌخ٘ت الخاسص٘ت ػظوا كز٘لا, كزلك حكْى الظلائظ الؼظو٘ت السٌخ٘ت الذاخل٘ت الخٖ حبغي الظلائظ الؼظ حكْى

الوشكلت ْف السٌخٖ, ػباسة ػي طلائظ سه٘وت هي الؼظن الكز٘ق. حؤهي ُزٍ الظلائظ اسحكاصًا لألل٘اف الكْالصٌ٘٘ت لضا

 ّب٘ي ُزٍ الظلائظ السٌخ٘ت الشه٘وت الذاخل٘ت ّالخاسص٘ت ٗخوشكض الؼظن االسلٌضٖ.السٌٖ السٌخٖ.  للشباط

 إلٔ: الؼظن السٌخٖ هْسكْلضً٘ا أّ حششٗغً٘ا ٗوسن إرى 

 الظلائظ الؼظو٘ت السٌخ٘ت الخاسص٘ت .1

 الظلائظ الؼظو٘ت السٌخ٘ت الذاخل٘ت .2

 الظلائظ الؼظو٘ت السٌخ٘ت ب٘ي األسٌاى.الغاصض الؼظوٖ ب٘ي السٌٖ: ُّٖ  .3

الغاصض الؼظوٖ السٌخٖ ب٘ي الضزّس: ُّْ الؼظن السٌخٖ الوالعظ ب٘ي صزّس السي ) كٖ األسٌاى هخؼذدة  .4

 الضزّس(.

 ٗغلن ػلٔ الؼظن السٌخٖ الكز٘ق الزٕ ٗبغي الضْف السٌخٖ رالد حسو٘اث: 

 ْلكواى.الظلائظ الـشبال٘ت: ّرلك لْصْد أهٌ٘ت ك 

  الؼظن الغضهٖ: ّرلك لْصْد عضم هي أل٘اف الكْالص٘ي الشباع٘ت الخٖ حشكل الشباط السٌٖ السٌخٖ ّحؼبش

 هٌَ إلٔ الوالط.

  :الظل٘غت الواس٘تLamina Dura ّحؼْد ُزا الخسو٘ت إلٔ الوظِش الشؼاػٖ ع٘ذ حبذّ بشكل ششٗظ سه٘ن :

 ظل٘ل ػلٔ األشؼت ٗبغي الضْف السٌخٖ.

 ه٘كشّى.  1,5إلٔ  1,1ظل٘غت الواس٘ت حبلؾ رخاًت ال

 ه٘كشّى.  3-1,1كٖ هٌغوت األسعاء  الخاسص٘ت ك٘وا حبلؾ رخاًت الظلائظ السٌخ٘ت
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 الخشك٘ب الك٘و٘ائٖ للؼظن:

 عسب الْصى: 

 % هكْى ال ػضْٕ )األهالط الوؼذً٘ت(61

 % هْاد ػضْٗت25

 % هاء15

 عسب الغضن: 

 % هْاد ال ػضْٗت36

 % هْاد ػضْٗت36

 % هاء.22

الخٖ حٌغلن هٌَ إلٔ الوالط , حؼشف باسن أل٘اف شاسبٖ كَ٘ أل٘اف الكْالص٘ي % هي01الوالب الؼضْٕ الؼظوٖ: 

حكْى ًسبت كب٘شة هي ُزٍ األل٘اف هي  وظْسة للوالط الوضاّسة بخشك٘ل ُزٍ األل٘اف.ػبش الشباط. حوْم الخالٗا ال

 211أكزش هي ّ  ّكو٘ت بس٘غت هي الٌوظ الزاًٖ. إااكت إلٔ الوكْى ؿ٘ش الل٘لٖ هزل البشّحٌ٘اث ّؿ٘شُا ) الٌوظ األ

 ًْع بشّحٌٖ٘(

 : Osteoidالٌس٘ش الوشبَ بالؼظوٖ: 

ٍ الخالٗا الوظْسة للؼظن.ػباسة ػي هالب ػظوٖ ؿ٘ش ه  خوؼذى. ْٗصذ ػلٔ السغْط الؼظو٘ت ّحلشص

 ه٘كشّى  11-5حبلؾ رخاًخَ الؼظن.  حشك٘لْٗصذ كٖ األهاكي الخٖ ٌٗشظ كِ٘ا 

ه٘كشّى حوشٗبًا. الضضء الوـغٖ لَ ٗسؤ السوغام الخاسصٖ ّٗبغي بوا  5ٗخْاغ الؼظن ػلٔ شكل عبواث بزخاًت 

 ٗسؤ السوغام الذاخلٖ.

ّٗكزش كٖ الٌوٖ الخالٗا الشغو٘ت. ٖ: أى الؼظن الكِل كو٘ش بالؼٌاطش الوكًْت للذم ل ّالؼظن اللخاللشم ب٘ي الؼظن الكِ

 أها الؼظن اللخٖ أّ الؼظن األعوش: ؿٌٖ بالؼٌاطش الوكًْت للذم. 

 أها أًْاع الخالٗا الؼظو٘ت: 

 الؼظو٘تخالٗا ه٘ضاًش٘و٘ت صزػ٘ت: حؼغٖ هٌشأ للخالٗا 

 الخالٗا الوكًْت للذم: 

 حخن ػول٘ت حْاغ ّاهخظاص الؼظن ػلٔ السغْط الؼظو٘ت كوظ.

كِ٘ا الوكؼبت ػلٔ هغ٘ظ الغضب الؼظو٘ت كٖ األهاكي الخٖ ٌٗشظ ع٘ذ حشكل الخالٗا الوظْسة للؼظن عبوت هي الخالٗا 

 الخشكل الؼظوٖ.
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بؼذ أى حلشص الخالٗا الوظْسة للؼظن الوالب الؼظوٖ ّٗخن حوؼذًَ, حغخضض اوي الؼظن الزٕ شكلخَ ّحخغْ  إلٔ خالٗا 

 ػظو٘ت.

 ألق خل٘ت ػظو٘ت كٖ كل هن هكؼب.  25عْالٖ ْٗصذ 

ا ببواٗبؼذ الخغض٘ش الٌس٘ضٖ بشكل كشاؽ هلئ حبذّ كل خل٘ت ػظو٘ت اوي اعخلاس ػذسٖ الشكل كٖ الؼظن. حسكي 

 خلْٗت.

 والب الؼظوٖ.هي الخالٗا الؼظو٘ت الؼذٗذ هي االسخغاالث ػبش الحٌغلن 

 اًخشاس الخالٗا الؼظو٘ت الوالب الؼظوٖ هٌخظوًا أكزش هي اًخشاس الخالٗا الوالع٘ت اوي الوالط.كْى ٗ

 السٌخٖ بالخاطت: الؼظن 

 ػلٔ اًـواداث ألل٘اف شاسبٖ.غخْٕ ٗعبوت هي الؼظن الكز٘ق الخٖ حبغي األصْاف السٌخ٘ت. ُّٖ 

 هن. 2-1,5هوت الؼظن السٌخٖ كخخْاغ إلٔ السلل هي الولخؤ الوالعٖ الوٌ٘ائٖ بغْالٖ أها 

 السشٗشٗت:االػخباساث 

ٗوخض الؼظن كٖ الوٌاعن الخٖ ٗغبن كِ٘ا ع٘ذ خال  الغشكاث الخوْٗو٘ت.  ًالعظ ُزٍ الؼول٘تالخضذد الؼظوٖ: ػول٘ت 

 ن الشذ الووابلت.اغ ػظن كٖ هٌاعهْٓ اـظ ّٗخْ

ّٗكْى الوؼذى الوخخاس ُْ الخ٘خ٘اًْ٘م السٌ٘ت: ؿشط أصسام هؼذً٘ت أهاكي األسٌاى الوولْػت, للخؼْٗض ػٌِا الضسػاث 

 ّٗغذد ها ٗسؤ باالًذهاس الؼظوٖ هغ الضسػت. ) ػالٖ الخوبل الغْٕ٘( 

 ها حسخخذم الضسػاث الوكًْت هي الخ٘خاًْ٘م أّ خالئظ الكشّم كْبالج.ؿالبا 

 


