
 املفط امعدري
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  حكون امؼظام حرهَب ىَلكي ػىل صلك خمروط انكط ملعوع امرأ س هل مدخل ضَق ًلع يف جذر امركبة وخمرج

 واسع ًغوق بعورة غري اتمة بؼضةل احلجاب احلاجز.

  /نولفط امعدري اكرص من اجلدار اخلوفي؟ ال مايماجلدار  ا نس 

 .01وحىت ف ص  2ميخد مابني مس خوى ف ص  ال مايمج/ الن غظم املط يف كسمو 

 ن  املسم امسفًل نولفط امعدري ضَق غند منخعفو. ا 

  من لك هجة؟ 8و  7س/أ وسع كعر نولفط امعدري غن املس خوى امضوع 

 ج/ بسبب مِالهنٌل امكبري. 

 املفط امعدري:مدخل 

 : ىل ال مام وال سفل ػىل صلك املكَة وًخكون من  ًنحدر مبس خوى مائل ا 

 .0اخلوف : جسم ف ص  .0

 اجلاهب: كوس امضوع ال ول. .2

 ال مام : احلافة امؼوَا ملبضة غظم املط.  .3

 :خمرج املفط امعدري

 : ىل ال سفل ونوخوف وًخكون من  ًنحدر سعحو ا 

 .02جسم ف ص  .0

 ( .00،02امضوع ) .2

 و غرضوفذو. 01من امضوع جزءا  .3

 (9،8،7غرضوفة امضوع ) .4

 هناًة غظم املط. .5

 األربطة العضالت الغضاريف العظام



 اخلعائط امؼمل امدرشحيي نولفط امعدري:

 امرتهَب امغرضويف امؼضًل ًؼعي نولفط امعدري املخاهة واملروهة. .0

 ال ضالع محلاًة املوب وامرئخني. .2

امضغط اجلوي وجتؼل ( املفط امعدري من ثأ زري collapse-ان امنلعخني أ ػاله متنع وىط )اهنَار

 امضغط ادلاخًل نولفط امعدري اوظا من امضغط اخلاريج.

ة نوحراكت امخنفس َة من حِر  .3 املعاظَة حمتثل ابمغضاًرف امضوؼَة، واميت حكون رضوًر

امخوسع ابمضيَق ومن مث الارثدادًة امناجتة من امخوسع واميت ثؤدي اىل ضغط اميواء  

 وخروجو.

 :)غظم امثدي( غظم املط

 امعفات امدرشحيَة:

ل مسعح  .0  .مس 09ظوهل  غظم مفرد ظًو

سفنجي مغعى بعبلة ركِلة من امؼظم ال مص ، غري مسَم.  .2  ا 

 يف كسمو امسفًل. ال مامسعحي املوكع، صاكويل، مع مِالن حنو ًلع غند املس خوى اموسعي،  .3

 حكوهو ػدد من املعع املوخحمة. .4

 ٌض بو امس َف امروماين امؼًرغ. .5

 .01و ف ص  2ميخد مابني ف ص  .6

 ًخكون من املبضة، اجلسم ،امرىابة. .7

 املبضة:

 املسم ال ول امؼووي من املط  وأ نربىا، ميا سعحان أ مايم وخوفي.    .0

 غًرضة يف كسميا امؼووي غن امسفًل. .2

ثخوسط حافهتا امؼوَا زومة غري معَلة ميكن ملسيا ابجلسم يف كاػدة امركبة غند اخلط املنعف جسمى بـ)امثومة  .3

 .املعَة(فوق 

خوفي و نوجية اموحض َة ٍمتفعل هبا  -وجهيان مفعوَان ابالجتاه ػوويثوجد ػىل جاهيب امثومة فوق املعَة  .4

من لك هجة اههناًة الاوس َة مؼظم امرتكوة مكوان املفعل امليص امرتكوي ويه منعلة اثعال امعرف امؼووي 

 ابجلذع.

 . ال وىلعًل همتفعل امغرضوفة امضوؼَة ًوجد اسفل اموجِو امليص امرتكوي من لك هجة، وجِو مف .5

ة  اههناًة امسفىل .6 ة ظغرية جسمى ابمزاًو حمتفعل مع احلافة امؼوَا نوجسم مبفعل غرضويف اثهوي مكوان زاًو

 املعَة ، ثلع ملابل غرضوفة امضوع امثاين )اميت حكون هعفيا ابملبضة وامنعف الاخر ابجلسم(.

 يف احلراكت املفط امعدري. ل مهَهتااملبضة الحكون ابس خلامة واحدة مع اجلسم ؟  .7



 مع ثلدم امؼمر ثخعل املبضة مع اجلسم ابثعال غظمي. .8

 :اجلسم

 املسم اموسعي من امؼظم . .0

 من املبضة ، ومكنو اكل غرضا، هل سعحان امايم وخوفي. أ ظول .2

سفىل مع امرىابة )اضَق منعلة يف اجلسم منعلة اثعال اجلسم اػاله( وام  6حمتفعل حافذو امؼوَا مع املبضة) هلعة  .3

 .مع امرىابة(

 حتمل ابجلاهب من لك هجة من الاػىل امنعف الاخر همثة غرضوفة امضوع امثاين . .4

وهط  3،4،5،6اسفل غرضوفة امضوع امثاين ، وػىل اجلاهبني اًضا، ثوجد اموجهيات ملك من غرضوفة امضوع   .5

 امسفىل نورىابة(. امضوع  امسابع )احلافة اجلاهبِة نوجسم مع احلافةوجِو همتفعل غرضوفة 

 اجلسم مُس ػىل اس خلامة واحدة مع املبضة ،اذ ًلع كسمو امسفًل يف مس خوي أ مايم  أ نرث من املسم امؼووي. .6

 اغرض منعلة يف اجلسم حكون ملابل غرضوفة امضوع اخلامس. .7

 امرىابة:

 احلافة امسفىل نوجسم.حمتفعل مع املسم امثامر من امؼظم،  .0

ىل،حكون مثلوبة وثخحول غبارة غن ظفِحة مدببة غرضوفِة يف ملذبل امؼمر .2  غظم بخلدم امؼمر. ا 

 ثربز اىل اخلارج مكوهخا ارثفاػا يف املسم امؼووي من امبعن ،ثوخعق هبا غضالت امبعن.   .3

 الاضالع:

جلدار املفط امعدري  امؼظمي ال مايمحكون املسم اخلوفي و اموحيش  و  أ كواسغظام مسعحة زوجِة ػىل صلك  .0

 ( زوج.02ػددىا )

ذحمتفعل  ػىل جاهيب أ جسام امفلرات ، .2 وال ػىل مع  (0ٍمتفعل امضوع مع جسم فلرثني ال سفل املوافق نوضوع ابمؼدد)= ا 

 (.0-جسم امفلرة اميت جس بق امضوع ابمؼدد)

 مع احلافة اجلاهبِة مؼظم املط بواسعة غرضوفة جسمى ابمغرضوفة امضوؼَة.حمتفعل اههناًة ال مامِة نوضوع  .3

 احللِلِة(. ابل ضالع) جسمى                          ىناك غرضوفة خاظة ملك ضوع من ال ضالع امس بؼة ال وىل .4

 اماكذبة(. ابل ضالع) جسمى                     ( ثخعل مجَؼيا بغرضوفة امضوع امسابع8،9،01) ال ضالع .5

 ) جسمى ابل ضالع امسائبة( .     بؼظم املط وال بغرضوفة ضوع أ خر( ال ثخعل هناٍهتا 00،02امضوؼني ) .6

ذ ا ن اههناًة ال مامِة أ وظأ   .7 من اههناًة اخلوفِة، اذ حكون اوظا هلعة يف امضوع يف منخعف  ميخاز لك ضوع بوضؼَخو املائةل ،ا 

 اجلسم )املسم اموحيش(.

 خر بعورة مائةل ومذواًزة ومنحنَة حول املفط امعدري ومبَالن اىل الاسفل.ًلع لك ضوع فوق الا .8

 (.0،02أ نرث ال ضالع مِالان ىو امضوع امخاسع، واكويا) .9

 .02أ ظول ال ضالع امسابع، واغرضيا ال ول ، واكويا غرضا امضوع  .01

 .02امضوعيف حني اكويا ثلوسا  ال ولثلوسا ىو امضوع  ال ضالع أ نرث .00



 ( مُس هلٌل ال ركبة و ال درهة ذلا ال ٍرثبعان ابمنخوء املس خؼرض00،02)امضوؼني  .02

منوذيج:  امضوع اه

 :اههناًة اخلوفي 

املوافق نوضوع  امسفىل امفلرةمع جسم  احدىٌل سفًل ٍمتفعلمل وجهيني مفعوني ،حي: مدور، امرأ س .0

)  ، ًفعل بُهنٌل حرف(0-مع جسم امفلرة اميت جس بق امضوع ابمؼدد) ال خر ػووي ٍمتفعل ( و0ابمؼدد)=

رثبط مؼو. مقة(  ًلع ملابل املرص بني امفلرات ٍو

 

اجلزء امضَق اذلي ًًل امرأ س،ًلع كبل ادلرهة، وأ مام امنخوء املس خؼرض املوافق نوضوع ابمؼدد، هل  امؼنق: .2

 ( وحافذو امؼوَا ميا حرف.مل سفلمذجو )مالمام وال ػىل( وخوفي مذجو) نوخوف و  أ مايمسعحان 

 

حيمل وجهيني مفعوَني اويس ووحيش، ا ذ ىو بروز يف املسم اخلوفي من امضوع ، ًًل امركبة ،  ادلرهة: .3

 حمتفعل ادلرهة مع امسعح ال مايم  نونخوء املس خؼرض نوفلرة املوافلة نوضوع ابمؼدد.

 

 اجلسم:  

 ،ل من امؼظم حمعور بني اههناًة ال مامِة واخلوفِة مسعح منحين ػىل كوس ػىل صلك  وىو اجلزء امعًو

ىلبؼد ادلرهة وًخجو حنو اجلية اموحض َة و كوَال  ًبدأ  ، حموره امعويل مس بؼد ادلرهة  6-5 ، وبؼد ال ػىل ا 

ىل ال مام ومبَالن حنو ال سفل و مالمام. ة امضوع فِخجو ا  ة جسمى زاًو  ًغري اجتاىو بزاًو

 .نوجسم حافذان ػوَا وسفىل وسعحان خاريج وحيش وداخًل اويس 

 خدود غند احلافة امسفىل وابمسعح ادلاخًل الاويس ميخد من امركبة وحىت اثعال امثور اموسعي ًوجد ا

ة  املغذًة. مع امثور ال مايم ٌسمى ابملزياب حتت امضوؼي حيفغ بداخهل الاوغَة ادلمًو

 

 اههناًة الامامِة:  

 املخعةل بعورة مبارشة  هناًة واسؼة بَضوًة ملؼرة،ثخعل هبا امغرضوفة امضوؼَة مالضالع امؼرشة امؼوَا

 وغري مبارشة بؼظم املط.

  ان حكون  أ ماال ٌس متر مع امغضاًرف امضوؼَة ،اذ ان امغضاًرف  ال سفلاجتاه الاضالع ومِالهنا حنو

ىلامضيَق  أ زناء ال ضالعكبل ارثباظيا ابملط ، وىذا ٌسيل حترك  مل ػىلافلِة او ثخجو  الاػىل  ا 

 ونوخارج.



نمالحظة:  ثخحد مع بؼضيا امبؼغ يف اجتاىيا حنو ال ػىل بعورة مائةل  امسابؼة ، وأ حِاان( 8،9،01ضوؼَة)امغرضوفة ام  ا 

( يف مقهتا ًلع غظم املط جسمى حواف ىذه ۸مرتثبط ابملسم امسفًل مؼظم املط وهبذا ثخكون بُهنٌل فسحة ػىل صلك امرمق )

 امفسحة ابميامش امضوؼي.


