
עצם הזנב  

הקשרים אנטומיים
וטכניקות אבחוניות



THORACOLUMBAR FASCIA 



ICSלמה אנחנו ב
?פאציהמהטורקולומברמתחילים היום 

 מקסימוסהגלוטאוסהחיבור שלה לעצם הזנב דרך שריר

ההשפעה שלה על יציבות האגן

החיבור שלה לבסיס הגולגולת



?חשובה בטיפולפאציההטורקולומברלמה 

לגפיים  TRUNKמעבירה כוחות מהTLFה 1.

ליגמנטלאיליולומברבגלל החיבור שלה , מייצרת יציבות של הגב התחתוןTLFה 2.

מתרחשת כמעט בכל תנועה של הגפיים TLFבגלל חיבוריו הרבים כיווץ של ה 3.

יש ריכוז גבוה של קצות עצבים שמשפיעים על כיווץ כלי הדם ובעקבות זאת בפאציה4.
עלולים לגרום לכאב גב תחתון  

יכול להשפיע על כל המערכת הפאציהושחרור סימפטטיםיש ריכוז של עצבים בפאציה5.
הסימפטטית

האיליוסקראלייוצר יציבות במפרק TLFה6.



הטורקולומבריתהפאציהאנטומיה של 

:שכבות3מורכבת מהטורקולומבריתהפאציה

 מחוברת לחלק הקדמי של -אנטריוריתשכבהquadratus lumborum 
טרנסברסליסוהפאציה

 נמצאת בין זוקפי הגב ל -שכבה אמצעיתquadratus lumborum 

 שכבות 2השכבה הזו מחולקת ל –פוסטריוריתשכבה:

 טרפז תחתון  , חיצוניאובליק, דורסילטיסימוס–שטחית

 מולטיפידוס, זוקפי הגב–עמוקה







שכבה שטחית פוסטריוריתפאציה

מתחברת לspinous  processes  הלומבריותשל החוליות
הלומבריועוזרת לייצב את עמוד השדרה 

 ולשריר  הטרפזיוסבחלקה העליון נמצאת מתחת לשריר
הרומבואיד

 וללסקרוםבחלקה התחתון מתחברתILIAC CREST ,
מקסימוסלגלוטאוסבאזור זה עוברת לצד הנגדי ומתחברת 





שכבה עמוקה  פוסטריוריתפאציה

האיליוסקראלישל המפרק הפוסטריוריותמתחברת לרצועות הפאציה, באגן

חיבור עם שרירי  )העמוקה מתחברת עם השכבה האמצעית הפאציה, מעל האגן
(  אובליקוהאינטרלאבדומיניסהטרנסברס

הפוסטריוריבחלק המולטיפידוסןשרירהעמוקה עוטפת את זוקפי הגב הפאציה
שלהם

 מתחת לגובהL5מתאחדת עם השכבה השטחית ומתחברת לpsis ,  ומתחברת
sacrotuberusל ligament

 בחלקה העליון מתחברת לבסיס הגולגולת דרך החיבור לSPLENIUS CAPITIS  
העמוקה של הצוואר  והפאציה





פאציההטורקולומברהשכבה האמצעית של 

נמצאת בין זוקפי הגב לשריר הQL 

 12צלע –הגבול העליון

 איליולומברוהרצועה , קרסטהאילה–גבול תחתון

מחוברת לTransverse process 

מתחברת עם שריר הtransverse abdominis 





האנטריוריתהשכבה 

חלק אחורי של שריר הQL 



פאציהלטורקולומברשרירים שמתחברים 

 ומשפיעים על המתח שלה לפאציהישנם מספר שרירים שמתחברים:

מקסימוסגלוטאוס1.

אבדומינסטרנסברס2.

אובליקאינטרל3.

זוקפי הגב  4.

דורסי  לטיסימוס5.

מולטיפידוס6.

.7BICEPS FEMORIS 



יציבות של האגן  



LATERAL RAPHE 

. This lateral raphe is a thickened complex of dense connective tissue marked 

by the presence of the LIFT, and represents the junction of the hypaxial 

myofascial compartment (the abdominal muscles) with the paraspinal sheath 

of the epaxial muscles. The lateral raphe is in a position to distribute tension 

from the surrounding hypaxial and extremity muscles into the layers of the TLF

It is through this connective tissue complex that the raphe appears to dissipate 

the tension generated by the abdominal myofascial girdle to the anterior and 
posterior aspects of the PRS.





TLFאינדיקציות לאבחון וטיפול ב
כאבי גב תחתון

 שמלווים ברגישות באיליאקהסאקרוכאבים במפרקPSIS

רגישות או כאב בעצם הזנב

 הלאטרליכאבי ברכיים בחלק

 (ספינטוס-בעיקר בסופרה)דיספונקציה בכתף

כאבי צוואר



ICS-ב-TLFלאבחונים

 (3שלמדנו בקורס רמה )פרוססלמסטואידטסט

 הפאציההרמה של

 סלינגהאובליקמתיחה של


