
The muscles of the upper limb 
دراسة عضالت الطرف العلوي 

 مقدمة عامة عن العضالت تتضمن:

 تعريف العضالت

تصنيفها

كيف تتم تسميتها

كيف تتم دراستها



 Musclesالعضالت 

هي أعضاء لها صفة القدرة على التقلص  .

وهي عضالت إرادية، لها : Skeletal Muscleالعضالت المخططة الهيكلية *

لة ذات مثال العضوظيفة تأمين أعمال الحياة اليومية، ترتكز بأوتار على العظام

الرأسين بالذراع

وهي عضالت ال إرادية، لها وظيفة : Smooth Muscleالعضالت الملساء *

.  مثال عضالت المعدةوهي متوضعة في األحشاء( النباتية)الحياة اإلعاشية 

هي عضالت ذات وضع خاص، حيث أنها : Cardiac Muscleـ العضلة القلبية *

لنوى عضلة مخططة، ولكن تختلف نسيجياً عن باقي العضالت المخططة، بأن ا
. ليعضكثيرة وتتوضع مركزياً نسبة لليف ال





مقدمة عامة عن طريقة دراسة العضالت

 في دراسة أسماء عضالت الجسم:

1- التي تقع فيها  الناحية التشريحية يطلق على اسم العضلة اسمlocation إذا كانت تملؤها بشكل

.كالعضلة الصدغيةكامل 

2. حسب الشكل أو تسمىshape  : ،تكتسب احياناًالعضلة اسمهامن شكلها الهندسي المميز

.، والعضلة شبه المنحرفةكالعضلةالدالية

3. اتجاه أليافها  أو تأخذ اسمها حسبdirection  : والمائلة الخارجيةالمستقيمة مثل العضلة .

.لفخذيةالمستقيمة اكالعضلة المستقيمة البطنية و : أحياناً يتم التسمية باالشتراك مع الناحية

4. عدد مناشئها   أو تسمى حسبorigin : ذات بعض العضالت تتميز بعدد رؤوس معين فمنها

.أو مثلثة الرؤوسرأسين 

5. مع منشئها ومرتكزها معا  أو تكون التسمية متوافقة :origin and insertion مثل القصية

.الكتالميةالكتفية الالمية تسمى قترائية،الترقوية الخشائية تسمى 

6. حسب حجمها   وأحيانا تسمىsize :  درية الكبيرة والصغيرة، وظيفتهامثل الص واألليوية ُ 

.الكبيرة

7.أي عملها االساسي  : وأخيرا يمكن أن تكون تسميتهل حسبfunctionباسطة األصابع: ، مثل ،

.رافعة الكتف، مبعدة اإلبهام









طريقة دراسة أي عضلة 

 طريقة دراسة أي عضلة

 عمل-تعصيب –مرتكز–بطن -منشأ

العضلةتنشأ أينمن:منشأ.

العضالتبطنشكلحفظ:بطن  
 
.العضلةشكلعىللتعرفا يفيدف

العضلةترتكز أين:مرتكز.

تعصيب:

  المسكنعضالتجميع
ي،العصبيعصبها للعضد الباسطالخلف  مثلثة:لمثالكعبر

.الرؤوس

.الجلديالعضىل  العصبيعصبها للعضد القابضاألمام  المسكنعضالتجميع

لةعضعدا الناصفالعصبيعصبها للساعد القابضاألمام  المسكنعضالتجميع
األصابعضةاإلنسيلقابوالقسمالزندية،الرسغقابضةه  الزنديالعصبيعصبها ونصف
.العميقة





عمل العضلة

ثابت عمل العضلة األساسي هو حركة المرتكز باتجاه المنشأ ال

ث يتجه في أما عملها الثانوي فيتم في حال تثبيت المرتكز، حي

نشأ هذا العمل المنشأ باتجاه المرتكز، لذلك عند معرفتنا لم

.ومرتكز العضلة نستطيع استنتاج عملها



The muscles of the upper limb

عضالت الطرف العلوي 

 تصنف عضالت الطرف العلوي حسب المنشأ أو الموقع  أو الوظيفة أو

التعصيب

 حسب الموقع تصنف العضالت حسب المجموعات العضلية التالية:

 المجموعة الكتفية وتتضمن:

 (العضالت الصدرية ) العضالت المحورية المعلقة األمامية

 (العضالت الظهرية )عضالت المحورية المعلقة الخلفية

 (العضالت الكتفية ) عضالت  بين لوح الكتف والعضد

 عهضالت الذراع

عضالت الساعد األمامية

عضالت الساعد الخلفية

عضالت اليد



Muscles of the Pectoral Girdle
(مجموعة الحزام الكتفي )المجموعة الكتفية 

 دري هي مجموعة عضالت  ترتبط للحزام الص:المجموعة الكتفية

لعضد وتربط عظامه للعظام المحورية كما تربطه لعظم ا( الكتفي )

في الذراع 

يمكن تحرك هذه العظام بشكل رئيسي مفاصل الحزام الكتفي كما

أن تعمل على العظام المحورية عندما يثبت مرتكزها 

 وتتضمن:

 (العضالت الصدرية ) العضالت المحورية المعلقة األمامية

 (العضالت الظهرية )عضالت المحورية المعلقة الخلفية

 (العضالت الكتفية ) عضالت  بين لوح الكتف والعضد







pectoral muscles  العضالت الصدرية

 ة مجموعة العضالت الصدرييتواجد ضمن مجموعة العضالت المحورية المعلقة األمامية أو

:هي 

 أربع عضالت لها دور في تحريك الحزام الصدري وهي:

 الصدريةالكبيرةPectoralis Major.

الصدريةالصغيرةPectoralis Minor.

 تحتالترقيةSubclavius.

المنشاريةاألماميةSerratus Anterior.

 ويوترتكز على الطرف العل( أو من جدار الصدر)تنشأ العديد من العضالت من األضالع.

 لعلوي في فيكون عمل العضالت تحريك الطرف ا( الحالة الطبيعية)في حال تثبيت المنشأ

مفصل الكتف،

 ثانوياً عمل فيكون للعضالت( المرتكز)أما في حال تثبيت الطرف العلوي أو الزنار الكتفي

شهيقيا







العضلة الصدرية الكبيرة
The pectoralis major

 در للذراععضلة سميكة ذات شكل مثلثي وهي  تمتد من الصالعضلة الصدرية الكبيرة تشكل

 لويةمن النصف األنسي للترقوة و من القص و الغضاريف الضلعية الستة الع: المنشأ.

العضدعلىالشفة الوحشية لميزابة ذات الرأسين تتقارب أليافها و ترتكز على : لمرتكز.

ية مقلوبحيث تكون األلياف العلوية لألمام والسفلUويكون االرتكاز مميزاً على شكل حرف 

.للخلف وهذا االلتفاف المقلوب يعطي مدى حركة أكبر للعضلة

يرة للضفالحبل األنسي و الوحشي العصب الصدري األنسي و الوحشي من : التعصيب

.العضدية

بثني ية ، كما تقوم األلياف الترقوبتقريب الذراع و تدويره لألنسيتقوم : العمل الرئيسي

.  الذراع

 (شهيقي مساعد ) رفع األضالع :العمل الثانوي



مالحظة:

 في حال كان امتداد العضلة من األمام لألمام، كالعضلة

دوير الصدرية الكبيرة، أو من الخلف لألمام، يكون عملها ت

.  إنسي

 بينما إذا كانت من الخلف للخلف يكون عملها تدوير

.وحشي









subclavius muscles العضلة تحت الترقوة

العضلة تحت الترقوة:

 من الغضروف الضلعي األول  : المنشأ

سفلي السطح التسير أليافها نحو األعلى و الوحشي و ترتكز على : المرتكز

.للترقوة

لعضديةالجذع العلوي للضفيرة اعصب العضلة تحت الترقوة من : التعصيب.

حركات الحزام الترقوة أثناءو تثبيت الترقوة بخفض بشكل رئيسي تقوم: العمل

وبشكل ثانوي فلها عمل شهيقي مساعد. الكتفي







pectoralis minor muscle :العضلة الصدرية الصغيرة 

  تشكل العضلة الصدرية الصغيرة عضلة رقيقة ذات شكل مثلثي

،وأمام القسم الثاني للشريان تقع إلى العمق من العضلةالصدريةالكبيرة
.  اإلبطي

من األضالع الثالث و الرابع و الخامس: المنشأ.

الناتئ الغرابيتتقارب أليافها و ترتكز على : المرتكز.

العضديةللضفيرةالحبل األنسي العصب الصدري األنسي فرع : التعصيب.

تف تقوم تقوم بسحب الكتف نحو األسفل و األمام، و عندما يتثبت الك: العمل

.  برفع األضالع التي تنشأ منها







The serratus anterior  العضلة

: المنشارية األمامية

 المنشارية عضلة كبيرة رقيقة تغطي جدار الصدر الوحشي  وسميتالمنشارية األمامية تشكل العضلة

ألنها تنشأ بلسينات لها شكل المنشار

من السطوح الخارجية لألضالع الثمانية العلوية: المنشأ.

ز في منطقة و هنالك جزء كبير من هذه العضلة يرتك. ترتكز على الحافة األنسية للوح الكتف: المرتكز

.الزاوية السفلية

العصب الصدري الطويل الذي ينشأ من الجذور : التعصيبC5,6,7للضفيرة العضدية.

مطبقة على حول جدار الصدر، و بسبب قوة السحب الكبيرة النحو األمام تقوم بسحب لوح الكتف : لعملا

ي إلى ، مما يؤدتدوير الزاوية لتنتقل نحو األمام و الوحشي، تؤدي هذه العضلة إلى الزاوية السفلية

هذا يحدث(. في ذلكتساعد العضلة شبه المنحرفة و ) ارتفاع الجوف الحقاني نحو األمام و األعلى 

ع العمودي إلى الوضرفع الذراع من وضعية التبعيد األفقي نحو األعلى الدوران للوح الكتف عندما يتم 

. فوق الرأس

 حالة اللكم ضمن المستوى األفقي كما فيدفع الذراع نحو األمام تستخدم هذه العضلة أيضاً عندما يتم

.  نحو األمام











back muscles عضالت الظهر

تقسم عضالت الناحية الظهرية إلى

سطحية

شبه المنحرفة

العريضة الظهرية

عميقة

رافعة الكتفي

المعيّنية الصغيرة

المعيّنية الكبيرة











The trapezius شبه المنحرفة

ه الخلفي مسطحة تمتد فوق الوجمثلثية كبيرة تشكل عضلة :شبه المنحرفة

للعنق و الصدر  

 حدبة القفوية من الثلث األنسي للخط القفوي العلوي للعظم القفوي و ال: المنشأ

عة و النواتئ الظاهرة و الرباط القفوي، و النواتئ الشوكية للفقرة الرقبية الساب

.الصدريةالشوكية و األربطة فوق الشوكية لجميع الفقرات 

 المرتكز  :

o للترقوةنحو األسفل و الوحشي باتجاه الثلث الوحشياأللياف العلوية تسير

o خرم و األضمن المستوى األفقي لترتكز على األلياف المتوسطة و تتوضع

الحافة العلوية لشوك الكتف، 

o ية األنسية نحو األعلى و الوحشي و ترتكز على النهااأللياف السفلية و تسير

.لشوك الكتف







The trapezius شبه المنحرفة

العصب )الجزء الشوكي للعصب الالحقتأتي األلياف الحركية من : التعصيب

لثالث و ، و تأتي األلياف الحسية من األعصاب الرقبية ا(القحفي الحادي عشر

.الرابع

العمل:

العمل الرئيسي هو بسط العنق اذا عملت العضلة ككل بالجانبين

 بي الجان( ثني العنق )اذا عملت األلياف العلوية بجانب واحد تقوم بحني

 (رفع الكتف )و تقوم األلياف العلوية برفع الترقوة

 في حين تقوم األلياف المتوسطة بسحب لوح الكتف نحو األنسي

ل بحيث يتجه وتقوم األلياف السفلية بسحب الحافة األنسية للوح الكتف لألسف  .







latissimus dorsi  العضلة العريضة

الظهرية

 ثي تمتد ذات شكل مثلكبيرة مسطحة تشكل العضلة العريضة الظهرية عضلة

.فوق الناحية القطنية و الجزء السفلي من الصدر  

كات من الجزء الخلفي للعرف الحرقفي و اللفافة القطنية و شو: المنشأ

و من ( لمنحرفةعميقة بالنسبة للعضلة شبه ا)الفقرات الصدرية الستة السفلية 

الزاوية ن األضالع الثالثة أو األربعة السفلية، و أحياناً تنشأ ألياف قليلة م

.السفلية للوح الكتف

ة و يرتكز يلتف وترها حول الحافة السفلية للعضلة المدورة الكبير: المرتكز

.في العضدأرضية ميزابة ذات الرأسين على 







latissimus dorsi العضلة العريضة الظهرية

 خلفي الحبل الالعصب الصدري الظهري، فرع : التعصيب

.للضفيرة العضدية

العمل  :

   بسط وتقريب ودروران إنسي للذراع

تطبق الكتفي على الصدر

 ً ا عملها الثانوي عندما يكون المرتكز ثابتا فع هو ر:أم 

قية ثانوي ةوتعتبر أيضاً شهي( عضلة التسلق)الجذع كامالً 







العضلة الرافعة للوح الكتف 

levator scapulae

لعلوية  من النواتئ المعترضة للفقرات الرقبية األربعة ا: المنشأ

وق على الحافة األنسية للوح الكتف مقابل الحفرة ف: المرتكز

.الشوك

ب من األعصاب الرقبية الثالث و الرابع و من العص: التعصيب

(.C5)الكتفي الظهري 

االشتراك و عندما تعمل ب. ترفع الحافة األنسية للوح الكتف: العمل

مع األلياف المتوسطة للعضلة شبه المنحرفة و العضلتين

أي أنها )ي المعينيتين، تقوم بسحب لوح الكتف نحو األعلى و األنس

(. توتّر الكتف نحو الخلف









:العضلة المعينية الصغيرة

rhomboid minor

الشوكيين من الجزء السفلي للرباط القفوي و الناتئين: المنشأ

للفقرات الرقبية السابعة و الصدرية األولى  

لشوكنحو الحافة األنسية للوح الكتف مقابل جذر ا: المرتكز.

العصب الكتفي الظهري : التعصيب(C5.)

الكتف تقوم مع العضلة المعينية الكبيرة و رافعة لوح: العمل

. برفع الحافة األنسية للوح الكتف و دفعها نحو األنسي





:العضلة المعينية الكبيرة
rhomboid major

بطة من النواتئ الشوكية الصدرية الثاني حتى الخامس ، و من األر: المنشأ

فوق الشوكية الموافقة  

كعلى الحافة األنسية للوح الكتف مقابل الحفرة تحت الشو: المرتكز.

العصب الكتفي الظهري : التعصيب(C5.)

ع الحافة تقوم مع العضلة المعينية الكبيرة و رافعة لوح الكتف برف: العمل

.  األنسية للوح الكتف و دفعها نحو األنسي







عضالت كتفية عضدية

Scapulohumeral Muscles

 العضلة الداليةDeltoid.

العضلة فوق الشوكيةSupraspinatus  .

 العضلة تحت الشوكيةInfraspinatus .

 العضلة المدورة الصغيرةTeres Minor.

العضلة المدورة الكبيرةTeres Major.

العضلة تحت الكتفيةSubscapularis .





The deltoid  العضلة الدالية

فصل تشكل العضلة الدالية  عضلة مثلثية سميكة تغطي م

.و تقوم بتشكيل المحيط الدائري للكتف. الكتف

ة تنشأ األلياف األمامية من الثلث الوحشي للحاف: المنشأ

لوحشية األمامية للترقوة، و تنشأ األلياف المتوسطة من الحافة ا

شوك لألخرم، و تنشأ األلياف الخلفية من الحافة السفلية ل

.الكتف

ية في تتالقى األلياف لترتكز على األحدوبة الدال: المرتكز

.منتصف السطح الوحشي لمحور جسم العضد

العصب اإلبطي : التعصيب(C5,6.)











عمل العضلة الدالية 

ند مفصل تؤدي العضلة الدالية بمساعدة العضلة فوق الشوك بتبعيد الطرف العلوي ع: العمل

(  ميةاألخر)و يقع الجهد الرئيسي في هذا العمل على مسؤولية األلياف المتوسطة . الكتف

حمي ذات الشكل متعدد الريشات، و تقوم األلياف األضعف األمامية و الخلفية بدور دعائم ت

درجات تبعيد للذراع، تحدث 3و من أجل كل . العضد من التأرجح نحو األمام أو الخلف

الذراع عند تبعيد. درجتان على حساب مفصل الكتف و درجة على حساب تدوير لوح الكتف

ق و يتم تحقي. درجة تصطدم األحدوبة الكبيرة للعضد مع الحافة الوحشية لألخرم120

ن حركة رفع الذراع فوق الرأس عن طريق دوران لوح الكتف الناجم عن تقلص العضلتي

. شبه المنحرفة و المنشارية األمامية

حو باإلضافة إلى ذلك، يمكن لأللياف األمامية للعضلة الدالية أن تثني الذراع و تديره ن

. األنسي، كما يمكن لأللياف الخلفية أن تبسط الذراع و تديره نحو الوحشي



Supraspinatus العضلة فوق الشوك

من الحفرة فوق الشوك في لوح الكتف  : المنشأ

ضد و على الوجيه العلوي لإلحدوبة الكبيرة للع:المرتكز

.على محفظة مفصل الكتف

العصب فوق الكتف: التعصيب.

د مفصل تساعد العضلة الدالية في تبعيد الذراع عن: العمل

الكتف عن طريق تثبيت رأس العضد على الجوف 

.  الحقاني







:العضلة تحت الشوك

Infraspinatus

من الحفرة تحت الشوك في لوح الكتف  : المنشأ.

د و على الوجيه المتوسط لإلحدوبة الكبيرة للعض: المرتكز

.على محفظة مفصل الكتف

العصب فوق الكتف: التعصيب.

صل تقوم بتدوير الذراع نحو الوحشي و تثبيت مف: العمل

.  الكتف





Teres minor العضلة المدورة الصغيرة

لكتف   من الثلثين العلويين للحافة الوحشية للوح ا: المنشأ

د و على على الوجيه السفلي لإلحدوبة الكبيرة للعض: المرتكز

.محفظة مفصل الكتف

فرع من العصب اإلبطي: التعصيب.

صل تقوم بتدوير الذراع نحو الوحشي و تثبيت مف: العمل

.  الكتف





teres major العضلة المدورة الكبيرة

العضلة المدورة الكبيرة

ف  من الثلث السفلي للحافة الوحشية للوح الكت: المنشأ

العضدعلى الشفة األنسية لميزابة ذات الرأسين على:المرتكز.

خلفي العصب تحت الكتف السفلي من الحبل ال: التعصيب

.للضفيرة العضدية

تقوم بتدوير الذراع نحو األنسي و تقريبه: العمل  .







Subscapularis  العضلة تحت الكتف

العضلة تحت الكتف:

تفعلى السطح األمامي للوح الكالحفرة تحت الكتف من : المنشأ

لعظم اإلحدوبة الصغيرةتتقارب أليافها و ترتكز على : المرتكز

.العضد

رعان العصب تحت الكتف العلوي و السفلي، و هما ف: التعصيب

.للضفيرة العضديةالحبل الخلفي من 

رة تدير الذراع نحو األنسي و تعمل مع العضالت الصغي: العمل

.صلاألخرى حول مفصل الكتف في المساعدة على تثبيت المف



Movements of the Scapula















:الكفّة المدورة
Rotator Cuff Muscles 

رة تقوم أربع عضالت هي فوق الشوك وتحت الشوك والمدو

. المدورةالصغيرة وتحت لوح الكتف بتشكيل ما يسمى الكفّة

تساعد مقوية هذه العضالت في الحفاظ على رأس العضد

ضمن الجوف الحقاني للوح الكتف أثناء حركات مفصل 

توضع و بالتالي تساعد في ثباتية مفصل الكتف ت. الكتف

صل على الوجه األمامي و العلوي و الخلفي لمف( الكم)الكفّة 

يشكل الكتف، في حين تكون ناقصة في األسفل، و هذا الغياب

.منطقة ضعف كامن









مُّ المدّورات 
ُ
Rotator cuffك

 لجوف من اأكبر يكون في المفصل الكتفي العضدي رأس العضد

ت بالشكل الحقاني الضحل المقابل له وبالتالي تكون ثباتيته ليس

.المطلوب

 ضدفي أي للمحافظةعلى رأس الع)ولكيال يتعرض المفصل لخلوع

م من لهذاالمفصل،والذي يؤمنه دعتثبيت جيد نحتاج إل ى( موقعه

."كم  المدورات"عدد من العضالت، تعرف هذه العضالت بـ 

تحيط برأس العضد و ترتكز على حديبتيه كما أنها

لكتفي تلتحم بالمحفظة المفصلية و تزيد من ثباتية المفصل ا

العضدي



 وهي أربع عضالتTISS:

 المدورة الصغيرةTeres Minor

 تحت الشوكInfraspinatus

 فوق الشوكSupraspinatus

 تحت الكتفSubscapularis











The fascia لفافات الذراع

 يتواجد في الذراع :

 اللفافة الداليةThe deltoid fascia  : تمتد من الترقوة والناتئ األخرمي والشوكة

ضدية  واألمام مع الكتفية فوق سطح العضلة الدالية وهذه اللفافة تتابع باألسفل مع اللفافة الع

اللفافة الصدرية وبالخلف مع اللفافة تحت الشوك

  اللفافة العضديةThe brachial fascia هي غمد يمتد من اللفافة العميقة يحيط

.بالذراع 

ساعد العميقةترتبط اللفافة باألسفل للقيمات العضد والزج الزندي وهي تتابع مع لفافت ال.

 الحاجز ضد الحرفين فوق اللقمتين األنسية و الوحشية لعظم العيمتد منها الى جسم عظم والى

Two intermuscular septaبين العضالت 

  (باسط )وخلفي ( قابض أو عاطف ) يقسم الحاجز الذراع لمسكنين أمامي



Fascia and compartments of 
upper limb





للذراع عضالت المسكن  اللفافي األمامي

anterior (flexor)fascia compartment

 يتواجد في المسكن األمامي العضالت التالية:

 ذات الرأسين العضدية

 و الغرابية العضدية

و العضدية.

 لجلديالعصب العضلي اويتم تعصيب هذه العضالت عبر

musculocutaneous nerve









M. Biceps Brachiiالعضلة ذات الرأسين 

 المنشأ هو وتري وتصبح الغضلة لجمية بالذراع:

ينشأ الرأس الطويل من الحديبة فوق الحقانية للوح الكتف

و ينشأ الرأس القصير من ذروة الناتئ الغرابي للوح الكتف

 يتجه الرأسان نحو األسفل : االتجاه

 ق من رأس العضد ضمن محفظة مفصل الكتف و ينبثوتر الرأس الطويل يعبر

.عضدفي الميزابة ذات الرأسينو يتوضع ضمن بغمد زليلي المفصل محاطاً 

 في منتصف الذراع العلويالرأس القصير و ينضم إليه  .

وعبر ، و اإلحدوبة الكعبريةعلى الجزء الخلفي من يرتكز وتر العضلة : المرتكز

حظ عدم يال)الزندالوجه األنسي لعظم يسمى صفاق ذات الرأسينشريط صفاقي 

(وجود أي ارتكاز للعضلة على عظم العضد 



the anterior (flexor) 
compartment





تعصيب وعمل

العصب العضلي الجلدي: التعصيب.

العمل  :

 إن ارتكاز العضلة على األحدوبة الكعبرية

عملين لهذه العضلة هما يعطي:

o صل هو ضعيف على المفصل الكتفي لكن قوي على مف :القبض

المرفق  وتتم الحركة من حالة البسط للساعد أو الذراع  

o اعد بحال الساعد بحال العطف مع وضعية الكب للس: واالستلقاء.

 يكون العمالن معا مثال فتح فلينة زجاجة أوالمالكم إذا أراد أن

قوم  يستفيد من عمل العضلة ذات الرأسين بالطاقة القصوى في

بحركة مركبة من االستلقاء و القبض 







العضلة الغرابية العضدية 
M.Coracobrachialis

ة هي عضلة متطاولة بالجانب االنسي العلوي للذراع وهي نقط

ي عالم هامة عند توضيح توضع العناصر الوعائية العصبية ف

الذراع 

ير وتر مشترك مع الرأس القص)الناتئ الغرابي  من ذروة : المنشأ

(.للعضلة ذات الرأسين

عظم العضدمن محور الجانب األنسي على منتصف: المرتكز.

العصب العضلي الجلدي: التعصيب.

و هي تلعب دور فيعطف وتقريب الذراعتساعد في : العمل ،

ثباتية المفصل الكتفي







M. Brachialsالعضلة العضدية 

 أعمق من العضلة ذات االرأسين

من مقدمة النصف السفلي للعضد : المنشأ

على السطح األمامي للناتئ المنقاري للزند: المرتكز  .

حدوبة العصب العضلي الجلدي، و هنالك جزء صغير من العضلة ينشأ خلف األ: التعصيب

.ب الكعبريالدالية، و بالتالي يكون متوضعا  ضمن الحيز اللفافي الخلفي و يتعصب بالعص

ية للساعدالعضلة العضدية هي العضلة القابضة األساس. عاطفة قوية لمفصل المرفق: العمل.



M. Brachials العضلة العضدية

هي عضلة مسطحة مغزلية تتوضع الى العمق من ذات الرأسين

من مقدمة النصف السفلي للعضد : المنشأ

على السطح األمامي للناتئ المنقاري للزند: المرتكز  .

نشأ العصب العضلي الجلدي، و هنالك جزء صغير من العضلة ي: التعصيب

ي الخلفي خلف األحدوبة الدالية، و بالتالي يكون متوضعا  ضمن الحيز اللفاف

.و يتعصب بالعصب الكعبري

قابضة العضلة العضدية هي العضلة ال)عاطفة قوية لمفصل المرفق  : العمل

.(وتقوم بنفس العمل مهما كانت وضعية الساعداألساسية للساعد









:عضالت المسكن  اللفائفي الخلفي

العضالت  :

و هي الرؤوس الثالث للعضلة مثلثة الرؤوس العضدية.

يتم تعصيب هذه العضلة عبر العصب الكعبري

وتدعمها باألسفل العضلة المرفقية







 M. Tricepsالعضلة مثلثة الرؤوس العضدية

Brachii

 هي عضلة مغزلية كبيرة

المنشأ:

 للوح الكتفالحديبة تحت الحقانية منالرأس الطويل ينشأ ،

 م لمحور جسمن النصف العلوي للسطح الخلفي الرأس الوحشي و ينشأ

الثلم الحلزونيفوقالعضد 

 تحت عضد لجسم المن السطح الخلفي للنصف السفلي الرأس األنسي و ينشأ

.  الثلم الحلزوني

لزندللناتئ الزجي ليرتكز الوتر المشترك على السطح العلوي : المرتكز  .

العصب الكعبري: التعصيب.

تشكل عضلة باسطة قوية لمفصل المرفق: العمل .

















ANCONEUS

 ANCONEUS

 The anconeus is a small, triangular muscle on the 
posterolateral

 aspect of the elbow; it is usually partially blended with 
the triceps 

 The anconeus helps the triceps extend the forearm and 
tenses the capsule of the elbow joint, preventing its 
being pinched during extension. It is also said to abduct 
the ulna during pronation of the forearm.





عضالت ولفافات الساعد

 الساعدThe forearm  هو الجزء من الطرف العلوي

الممتد من المرفق الى معصم اليد

ة وهي تتواجد به مجموعة عضالت تفصل بينها أنسجة ليفي

:بشكل أساسي 

 اللفافة الساعديةantebrachial fascia 

الغشاء بين العظمينinterosseous 
membrane





(الغشاء بين العظمين)لفافات الساعد
interosseous membrane

الغشاء بين العظمينinterosseous membrane   : و هو عبارة عن

افة بين الح، ويرتكز على غشاء رقيق لكنه قوي يصل بين الزند و الكعبرة

لكل منهما العظمين

مطبقة على و تسير أليافه بشكل مائل نحو األسفل و األنسي بحيث أن القوة ال

ل من الكعبرة تنتق( كما في السقوط على اليد الممدودة)النهاية السفلية للكعبرة 

.  نحو الزند و منهما نحو العضد و لوح الكتف

 أي )كب نصف التكون ألياف هذا الغشاء متوترة عندما يكون الساعد بوضعية

، (الوضعية الوظيفية

 مرتكز للعضالت المجاورةو يقوم هذا الغشاء بدور  .





 antebrachial fasciaاللفافة الساعدية 

 اللفافة العضدية هي تتابع في األعلى من

antebrachial fascia ضمن الساعد

ة تحيط بعضالت الساعد وتمتد بين المجموعات العضلي

 بقيد الباسطاتتتسمك باألسفل والخلفextensor 
retinaculum

راحي بينما تتسمك باألسفل واألمام برباط يسمى الرباط ال

بقيد القابضات الرسغي والذي يتواجد للعمق منه  

flexor retinaculum 







:اللفافية للساعد( األحياز )المساكن 

Compartments of Forearm

 لى يرتكز ع(اللفافة الساعدية ) غمد لفافي عميقينغلف الساعد ضمن

.  سمحاق الحافة الخلفية تحت الجلدية للزند 

 بين الغشاء بين العظمين و الحواجز الليفيةو يقوم هذا الغمد اللفافي مع

ضالته ، لكل منها ع( المساكن ) األحيازالعضالت بتقسيم الساعد إلى عدد من 

.  و أعصابه و ترويته الدموية الخاصة به

 المساكن هي:

األمامي للساعد

الوحشي للساعد

الخلفي للساعد





Muscles of the Forearm عضالت الساعد

 ل عضلة تعبر المرفق منها ما يعمل فقط على مفص17يتواجد

المرفق ومنها ما يعمل على مفاصل اليد

 إلنسيةاتكون هذه العضالت لحمية باألعلى حيث تمتد من اللقيمات

سغ اليد أو والوحشية للعضد وتصبح وترية باألسفل متتابعة الى ر

لليد أو لألصابع 

تدرس العضالت في ثالث مجموعات حسب تواجدها بالمساكن

اللفافية



:اللفافي األمامي للساعدعضالت المسكن 

Anterior Fascial Compartment

 تترتب العضالت الى ثالث مجموعات:

 لرسغ و من الكابة المدورة و المثنية الكعبرية ل:  المجموعة السطحية تتألف

الراحية الطويلة و المثنية الزندية لألصابع، 

 صابع، من العضلة المثنية السطحية لألالمجموعة المتوسطة في حين تتألف

 قة من مثنية اإلبهام الطويلة و المثنية العميالمجموعة العميقة و تتألف

:لألضالع و الكابة تعصيب العضالت

 لمثنية العضلة اما عدا و فروعه، بالعصب الناصف تتعصب جميع العضالت

ع  اللتان الزندية للرسغ و الجزء األنسي من العضلة العميقة المثنية لألصاب

.تتعصبان بالعصب الزندي







عة المجمو)عضالت الحيز اللفافي األمامي للساعد 

(  السطحية

 منشئه فيوترا  مشتركا  تمتلك مجموعة العضالت السطحية

.   (المنشأ القابض ) يرتكز على اللقيمة األنسية للعضد

 تتألف المجموعة السطحية من:

الكابة المدورة

 و المثنية الكعبرية للرسغ

و الراحية الطويلة

و المثنية الزندية لألصابع









teres pronator العضلة الكابة المدورة:

 وهي أكثر العضالت وحشية بجموعة العصالت السطحية عضلة مغزلية

يمر بين هذين الرأسين العصب الناصف تنشأ برأسين : المنشأ :

 لعضد اللقيمة األنسية لالمرتكز على الرأس العضدي من الوتر المشترك ينشأ

 الرأس الزندي من الحافة األنسية للناتئ المنقاري للزندفي حين ينشأ

 اتجاه األلياف نحو األسفل والوحشي

علىالموجودةأحدوبة الكابة يتحد الرأسان مع بعضهما ليرتكزا على : المرتكز

.  الوجه الوحشي لجسم الكعبرة

العصب الناصف: التعصيب.

الساعد( ثني  )كب و قبض :العمل . .











 M. Flexor Carpiقابضة الرسغ الكعبرية 
Radialis

ورة   عضلة مغزلية طويلة تتواجد الى االنسي من الكابة المد

(.الوتر المشترك ) اللقيمة اإلنسية للعضد : المنشأ

ي الجزء يسير الوتر عبر نفق مبطن بغشاء زليلي ف: المرتكز

عي الوحشي من قيد المثنيات ضمن ميزابة على العظم المرب

. الثقاعدتي العظمين السنعيين الثاني و الثليرتكز على 

العصب الناصف: التعصيب.

(الرسغ)عند مفصل المعصم قبض و تبعيد اليد :العمل.









M. Palmaris Longusالراحية الطويلة 

ز ببطن تتمي.غالباً ما تكون العضلة الراحية الطويلة  غائبة

لحمي صغير ووتر طويل

ة من الوتر المشترك المرتكز على اللقيمة األنسي:المنشأ

.  للعضد

ضمن قيد المثنيات و الصفاق الراحي: المرتكز  .

العصب الناصف: التعصيب.

فاقصلتوتير او(الرسغ)ثني اليد عند مفصل المعصم : العمل

.





 M . Flexor Carpiقابضة الرسغ الزندية 

Ulnaris

 هي أكثر العضالت توضعا لالنسي

تنشأ برأسين : المنشأ:

ية للعضدينشأ الرأس العضدي من الوتر المشترك المرتكز على اللقيمة األنس

الخلفية و ينشأ الرأس الزندي من الوجه األنسي للناتئ الزجي للزند و الحافة

عصب الزند يمر منها ال( الحلقة الليفية)، و يتشكل لدينا قوس ليفية )للزند  

(الرسغ الزندية حتى يصل للرسغالذي يسير تحت قابضة 

ظم الحمصي يتحد الرأسان معاً ليشكال وتراً طويالً يرتكز على الع: المرتكز

ب العظم الشصي و قاعدة العظم السنعي الخامس .  وعلى كال 

العصب الزندي: التعصيب.

ثني و تقريب اليد عند مفصل المرفق: العمل .





المجموعة )عضالت الحيز اللفافي األمامي للساعد 

( المتوسطة

 ة قابضة األصابع السطحيتتألف المجموعة المتوسطة من



 M. Flexorقابضة األصابع السطحية 

Digitorum Superficialis

 هي متواجدة لوحدها بالطبقة المتوسطة وتتميز بقنطرة علوية

تنشأ برأسين : المنشأ:

فة األنسية ينشأ الرأس العضدي الزندي من الوتر المشترك المرتكز على اللقيمة األنسية للعضد و الحا

للناتئ المنقاري للزند،

  و ينشأ الرأس الكعبري من الخط المائل على السطح األمامي لجسم الكعبرة

ريان الزنديالشو العصب الناصفيمر منها ( قنطرة )و يتشكل بين هذين الرأسين قوس ليفية كبيرة

الساعد يتحد الرأسان معا  ليشكال بطن العضلة، و يقوم هذا البطن في القسم السفلي من: المرتكز

:و هنا  . بإعطاء أربع أوتار تدخل اليد بمرورها تحت قيد المثنيات

  يتوضع وتري اإلصبعين الوسطى و البنصر أمام وتري اإلصبعين السبابة و الخنصر  .

اية ينقسم و عند الوصول إلى السالمية القريبة، ينقسم كل وتر إلى شقين يعودان لالتحاد، و في النه

يتحد هذان ثم. الوتر ثانية إلى قسمين يدوران حول الوتر الموافق من العضلة قابضة األصابع العميقة

سطى  القسمان ثانية و يعودان لينقسمان من جديد فقط من أجل أن يرتكزا على جانبي السالمية الو









العصب الناصف: التعصيب.

عدة في ثني السالمية المتوسطة لألصابع و كذلك المسا: العمل

.  ثني السالمية الدانية و اليد

 عضلة أوتار العضلة القابضة العميقة تخترق أوتار الحيث أن

، لذلك تقوم هذه األخيرة بدور بكراتالقابضة السطحية

للعضلة العميقة و تعزز من فعاليتها



المجموعة )عضالت الحيز اللفافي األمامي للساعد 

(:العميقة

 تتألف المجموعة العميقة من

 قابضة اإلبهام الطويلة

العميقة لألضالع و القابضة

المربعةو الكابة









:العضلة قابضة اإلبهام الطويلة

من منتصف السطح األمامي للكعبرة و من الجزء : لمنشأا

.  المجاور من الغشاء بين العظمين  

لى قاعدة يسير الوتر خلف قيد المثنيات و يرتكز ع: لمرتكزا

. .  السالمية القاصية لإلبهام

صب العصب الفرع بين العظمين األمامي من الع: التعصيب

.الناصف

ثني السالمية القاصية لإلبهام: العمل  .





:العضلة القابضة العميقة لألصابع

العضلة القابضة العميقة لألصابع:

ء تنشأ من الثالثة أرباع العلوية للسطح األمامي و األنسي لجسم الزند و الجز: المنشأ

المجاور له من الغشاء بين العظمين  

عضلة تنقسم العضلة أعلى المعصم إلى أربع أوتار، تسير نحو األسفل خلف ال: المرتكز

.  المثنية السطحية لألصابع وقيد االقابضات  

ز على قاعة يسير كل وتر عبر انقسام في الوتر المرافق للعضلة القابضة  السطحية و يرتك

(.  البعيدة ) السالمية القاصية 

لخنصر و الذاهب إلى ا) يقوم العصب الزندي بتعصيب النصف األنسي للعضلة : التعصيب

لنصف ، في حين يقوم الفرع بين العظمين األمامي للعصب الناصف بتعصيب ا(البنصر

(.الذاهب إلى السبابة و الوسطى)الوحشي 

طى و ثني السالمية القاصية لألصابع و من ثم المساعدة في ثني السالميات الوس: العمل

. الدانية، كما تساعد أيضا  في ثني المعصم









:العضلة الكابة المربعة

العضلة الكابة المربعة:

د  من الربع السفلي للسطح األمامي لجسم الزن: المنشأ .

على الربع السفلي للسطح األمامي لجسم : المرتكز

. الكعبرة

اصفالفرع بين العظمين األمامي للعصب الن: التعصيب.

ين كب الساعد عند المفصلين الكعبريين الزندي: العمل

العلوي و السفلي





:محتويات الحيز اللفافي الوحشي للساعد

الحيز يمكن اعتبار الحيز اللفافي الوحشي للساعد جزءا  من

.اللفافي الخلفي

العضالت:

 و هي العضلة العضدية الكعبرية

و الباسطة الكعبرية الطويلة للرسغ.





:العضلة العضدية الكعبرية

ل عضلة مغزلية الشكل ذات توضع سطحي أمامي وحشي بالساعد وتشك

نالحد الوحشي للحفرة المرفقية وتغطي العصب والشريان الكعبريي

للعضد  تنشأ من الثلثين العلويين للحافة فوق اللقيمة الوحشية: المنشأ

كاز يتغطى وترها قبل االرت. على قاعدة الناتئ اإلبري للكعبرة: المرتكز

بأوتار مبعدات االبهام الطويلة والقصيرة عن اتجاهما نحو االبهام

العصب الكعبري: التعصيب  .

اعد هي العضلة الوحيدة من المسكن الباسط التي لها دور  بثني الس: العمل

ف عند مفصل المرفق، كما أنها تساعد في تدوير الساعد إلى وضعية نص

. الكب أو إعادة الساعد إلى وضعية نصف الكب من وضعية الكب الكامل

ليس لها أي دور على اليد ورسغ اليد  











:العضلة الباسطة الكعبرية الطويلة للرسغ

تكون مغطاةجزئيا بالعضدية الكعبرية

لعضد  من الثلث السفلي للحافة فوق اللقيمة الوحشية ل: المنشأ

رتكز يمر الوتر الطويل للعضلة تحت قيد الباسطات و ي: المرتكز

فوق كذلك يمر. على السطح الخلفي لقاعدة العظم السنعي الثاني

وتره أوتار مبعدة االبهام الطويلة وباسطة االبهام القصيرة

العصب الكعبري: التعصيب.

بسط و تبعيد اليد عند مفصل المرفق:العمل  .







:محتويات الحيز اللفافي الخلفي للساعد

محتويات الحيز اللفافي الخلفي للساعد:

العضالت:

 تتألف وعضدتمتلك هذه العضالت وترا  مشتركا  في منشئها يرتكز على اللقيمة الوحشية لل: المجموعة السطحية

:من

الباسطة الكعبرية القصيرة للرسغ

و باسطة األصابع و باسطة الخنصر

و الباسطة الزندية للرسغ

و المرفقية.

وتتألف المجموعة العميقة من . و:

 االستلفائيةالعضلة

 و المبعدة الطويلة لإلبهام

و باسطة اإلبهام القصيرة و باسطة اإلبهام الطويلة

و باسطة السبابة.

من الفرع العميق للعصب الكعبري: تعصيب العضالت





Contents of the Posterior Fascial 
Compartment of the Forearm

 The superficial group includes  :

 the extensor carpi radialis brevis

 extensor digitorum

 extensor digiti minimi

 extensor carpi ulnaris

 and anconeus.  

 The deep group includes

 the supinator

 abductor pollicis longus

 extensor pollicis brevis, extensor pollicis longus,

 and extensor indicis



Contents of the Posterior Fascial 
Compartment of the Forearm

 The superficial group includes  :

 the extensor carpi radialis brevis

 extensor digitorum

 extensor digiti minimi

 extensor carpi ulnaris

 and anconeus.  

 The deep group includes

 the supinator

 abductor pollicis longus

 extensor pollicis brevis, extensor pollicis longus,

 and extensor indicis











العضلة الباسطة الكعبرية القصيرة للرسغ

:

تكون مغطاة بباسطة الرسغ الكعبرية الطويلة

من الوتر المشترك المرتكز على اللقيمة الوحشية للعضد: المنشأ

في لقاعدة يسير الوتر تحت قيد الباسطات و يرتكز على السطح الخل: المرتكز

.  العظم السنعي الثالث

الفرع العميق للعصب الكعبري: التعصيب.

بسط و تبعيد اليد عند مفصل الرسغ: العمل.







:العضلة باسطة األصابع

هي الباسطة الرئيسية لألصابع األربعة االنسية وتشغل الوجه الخلفي للساعد

من الوتر المشترك المرتكز على اللقيمة الوحشية للعضد: المنشأ

روحة على تنقسم العضلة إلى أربعة أوتار تمر تحت قيد الباسطات ثم تنتشر كالم: المرتكز

تشكل مع بعضها الوتر الباسطو هنا . ظهر اليد

و اع الباسط و يتوسع الوتر الباسط على السطح الخلفي لكل إصبع ليشكل ما يسمى باالتس

:قرب المفصل بين السالميات القريبة، ينشطر االتساع الباسط إلى ثالثة أجزاء

جزء مركزي يرتكز على قاعدة السالمية الوسطى

 و جزأين جانبيين يتحدان ليرتكزا على قاعدة السالمية البعيدة .

انب، كما كذلك يتلقى االتساع الباسط وتر مرتكز العضلة بين العظمين الموافقة على كل ج

يتلقى في منطقة أبعد وتر العضلة الخراطينية على جانبه الوحشي 











العمل والتعصيب

الفرع العميق للعصب الكعبري: التعصيب.

نية و تبسط المفاصل السنعية السالمية و تساعد العضالت الخراطي: العمل

الميات من العضالت بين العظام في بسط المفاصل الدانية و القاصية بين الس

.  خالل االتساع الباسط، كما تساعد في بسط اليد



العضلة باسطة الخنصر

هي عضلة مغزلية منفصلة عن باسطة األصابع

من الوتر المشترك المرتكز على اللقيمة الوحشية للعضد: المنشأ  .

ان على يمر الوتر تحت قيد الباسطات و ينقسم إلى شقين يرتكز: المرتكز

ع الوتر و يلتحم وتر العضلة الباسطة للخنصر ماالتساع الباسط للخنصر 

.  الرابع الصغير للعضلة الباسطة لألصابع عند جذر الخنصر

الفرع العميق للعصب الكعبري: التعصيب.

تبسط المفصل السنعي السالمي للخنصر:العمل.





:العضلة الباسطة الزندية للرسغ

عضلة مغزلية تتوضع بالجانب االنسي من الساعد

ية من الوتر المشترك المرتكز على اللقيمة الوحش: المنشأ

للعضد

لخلفي يمر تحت قيد الباسطات ليرتكز على السطح ا: المرتكز

.  لقاعدة العظم السنعي الخامس

الفرع العميق للعصب الكعبري: التعصيب.

بسط و تقريب اليد عند مفصل الرسغ: العمل  .





العضلة المرفقية

ة الشكل عضلة صغيرة مثلثيتشكل العضلة المرفقية :العضلة المرفقية

هذه العضلة ال. يجب اعتبارها جزءا  من العضلة مثلثة الرؤوس العضدية

.ناتنتمي إلى الحيز اللفافي الخلفي للساعد، لكن من المالئم وصفها ه

من الوجه الخلفي للقيمة الوحشية للعضد: المنشأ  .

على السطح الوحشي للناتئ الزجي للزند: المرتكز  .

العصب الكعبري: التعصيب.

يساعد العضلة مثلثة الرؤوس في بسط مفصل المرفق:العمل.





المجموعة العميقة



(:المجموعة العميقة)عضالت الحيز اللفافي الخلفي للساعد 

:االستلقائية العضلة 

رة هي عضلة ذات توضع عميق في الحفرة المرفقية وتشكل مع العضدية أرضية الحف

المرفقية 

حلقي من اللقيمة الوحشية للعضد، و الرباط الوحشي لمفصل المرفق و الرباط ال: المنشأ

للمفصل الكعبري الزندي الداني و العرف الباسط للزند 

تترتب أليافها على مستويين يمر بينهما الفرع العميق للعصب الكعبري

عنق الكعبرة و تلتف األلياف العضلية للمستويين حول السطح الخلفي و الوحشي ل:. المرتكز

لترتكز على عنق و جسم الكعبرة 

الفرع العميق للعصب الكعبري: التعصيب.

تعتبر )تساعد في بسط الساعد عند المفصلين الكعبري الزندي العلوي و السفلي :العمل

(.  العضلة ذات الرأسين العضدية العضلة الباسطة الرئيسية









:العضلة مبعدة اإلبهام الطويلة

ن على لها بطن مغزلي طويل وتتوضع بعد االستلقائية وتكو

تجاور مع باسطة االبهام القصيرة

رة و من منتصف السطح الخلفي لجسم الزند و الكعب: المنشأ

الغشاء بين العظمين الفاصل بينهما 

سطح يمر الوتر تحت قيد الباسطات ليرتكز على ال: المرتكز

.  الخلفي لقاعدة العظم السنعي األول

الفرع العميق للعصب الكعبري: التعصيب.

عيتبعيد و بسط اإلبهام عند المفصل الرسغي السن:العمل  .









:العضلة باسطة اإلبهام القصيرة

 تتابع بعد مبعدة االبهام الطويلة

من السطح الخلفي للكعبرة و الجزء المجاور من : المنشأ

الغشاء بين العظمين 

لسطح يمر الوتر تحت قيد الباسطات و يرتكز على ا: المرتكز

. الخلفي لقاعدة السالمية الدانية لإلبهام

الفرع العميق للعصب الكعبري: التعصيب.

بسط المفصل السنعي السالمي لإلبهام: العمل.







:العضلة باسطة اإلبهام الطويلة

تتابع بعد باسطة االبهام القصيرة

من السطح الخلفي للزند و الجزء المجاور من : المنشأ

الغشاء بين العظمين 

نب يمر الوتر تحت قيد الباسطات و يستخدم الجا: المرتكز

ى األنسي للحديبة الظهرية للكعبرة كبكرة، ثم يرتكز عل

. السطح الخلفي لقاعدة السالمية القاصية لإلبهام

الفرع العميق للعصب الكعبري: التعصيب.

بسط السالمية القاصية لإلبهام:العمل .







منشقة المشرحين

طة هي مسافة متواجدة بين اوتار مبعدة االبهام الطويلة وباس

خلف االبهام القصيرة باألمام ووترباسطة االبهام الطويلة بال

يمر ضمنها الشريان الكعبري



Anatomical snuff box





:العضلة الباسطة للسبابة

هام لها بطن ضيق متطاول وتكون الى االنسي وجانب باسطة االب

الطويلة

من السطح الخلفي للزند و الجزء المجاور من الغشاء : المنشأ

. بين العظمين

يمر الوتر تحت قيد الباسطات باالشتراك مع أوتار: المرتكز

لسبابة الباسطة لألصابع، و يرتكز على االتساع الباسط إلصبع ا

الفرع العميق للعصب الكعبري: التعصيب.

بسط المفصل السنعي السالمي للسبابة :العمل





المعصم واليد 

the wrist ana hand muscles

على يمر بناحية المعصم أوتار عضالت متجهة لليد وهي تمر

من سطح أو عمق قيود القابضات والباسطات ثم بمرورها ض

أغماد زليلة وأنفاق خاصة

كما يتواجد ضمن اليد عضالت خاصة بها



(القابضات ) قيد المثنيات  Flexor 
Retinaculum 

  لعميقة يساعد تسمكاً في اللفافة ا( القابضات ) يشكل قيد المثنيات

يلة في الطو(  القابضة ) في الحفاظ على أوتار العضالت المثنية 

. موقعها ضمن المعصم

  عي إلى يمتد من العظم القاربي إلى العظم المثلث  ومن العظم المرب

.العظم الكالبي

يد في إذاً فهو يصل بين عظام الصف القريب وعظام الصف البع

يسمى نفق الرسغ فيتشكل ما بين هذا الرباط وبين عظام الرسغ نفق
.الرسغ



:نفق الرسغ

تمر عبره أوتار العضالت القابضة المتجهة نحو األصابع: أهمية نفق الرسغ.

 وهذه األوتار عددها تسعة وهي:

 4و 3علوي لألصابع )تقع في مستويين ( :  أوتار4)أوتار قابضة األصابع السطحية

(5و2وسفلي لألصابع 

 تقع في مستوى واحد( : أوتار4)أوتار قابضة األصابع العميقة.

وتر قابضة اإلبهام الطويلة.

 العصب الناصفكما يمر من هذا النفق.

 ا :فال تمر عبر النفق الرسغي حيثأوتار بقيّة العضالت القابضة أم 

(يخترق القيد وليس النفق)يمر عبر سماكة القيد : وتر قابضة الرسغ الكعبريّة

ترتكز على ي شاهد خارج النفق بشكل كامل وذلك ألنَّ العضلة: وتر قابضة الرسغ الزنديّة

(من خارج النفق)العظمين الحمصي والكالبي 

 (زاللي)كل وتر من هذه األوتار محاط بـ غمد زليلي







:البنى الموجودة على الوجه األمامي للمعصم

ألنسي إلى تمر البنى التالية سطحياً بالنسبة لقيد المثنيات من ا

:الوحشي

  عظم و ينتهي على ال:الزندية للرسغ( القابضة )وتر المثنية

الحمصي   

يتوضع وحشي العظم الحمصي:العصب الزندي  .

يتوضع وحشي العصب الزندي:الشريان الزندي.

الفرع الجلدي الراحي للعصب الزندي.



:البنى الموجودة على الوجه األمامي للمعصم

ى الوحشي  و تمر البنى التالية تحت قيد المثنيات من األنسي إل

أوتار المثنية السطحية لألصابع

ال تشترك كو . و خلفها أوتار المثنية العميقة لألصابع

.المجموعتين من األوتار بغمد زليلي مشترك

العصب الناصف.

 المحاط بغمد زليليوتر مثنية اإلبهام الطويلة.

 لموجود الذي يسير عبر الشق اوتر المثنية الكعبرية للرسغ

.  و يحاط هذا الوتر بغمد زليلي. في قيد المثنيات









:األغماد المثنية الليفية
Fibrous Flexor Sheaths

األغماد المثنية الليفية:

ة بغمد يتم تزويد السطح األمامي لكل إصبع من رأس السنع و حتى قاعدة السالمية القاصي

ليفي قوي يرتكز شإلى جانبي السالميات  

رتكز على قاعدة تكون النهاية القريبة الدانية مفتوحة في حين أن النهاية البعيدة تكون مغلقة و ت

.  السالمية القاصية

ق أعور يقوم الغمد مع السطوح األمامية للسالميات و المفاصل بين السالميات بتشكيل نف

. األوتار المثنية لإلصبعتستقر ضمنه 

يحتوي النفق العظمي الليفي في اإلبهام على وتر مثنية اإلبهام الطويلة  .

  و في بقية األصابع يحتوي على أوتار المثنية السطحية و العميقة لألصابع  .

وق المفاصلو يكون الغمد الليفي سميكاً فوق السالميات في حين يصبح رخواً و رقيقاً ف  .





:األغماد المثنية الزليلية
Synovial Flexor Sheaths

األغماد المثنية الزليلية:

ا في اليدتنبثق األوتار المثنية الطويلة المزدحمة من النفق الرسغي و تتباعد أثناء مروره.

قاعدة السالمية يدخل وتر مثنية اإلبهام الطويلة إلى النفق العظمي الليفي لإلبهام و يرتكز على

القاصية  

تجاه و يحاط الوتر بغمد زليلي يمتد ضمن الساعد بمسافة تعادل عرض إصبع واحدة باال

.الداني فوق قيد المثنيات، و في االتجاه القاصي يمتد حتى مرتكز الوتر

الوحشي بغمد تتغلف األوتار الثمانية للعضلة المثنية لألصابع السطحية و العميقة من الجانب

ادل عرض زليلي مشترك  و يمتد هذا الغمد المشترك باالتجاه الداني ضمن الساعد لمسافة تع

نحو األسفل إصبع واحد فوق قيد المثنيات، كما يمتد الجزء األنسي لهذا الغمد باالتجاه القاصي

ية األغماد دون انقطاع على وتري الخنصر حتى قاعدة السالمية القاصية  في حين تنتهي بق

.  بشكل أعور قرب مستوى التجعد المعترض الداني لراحة اليد





:األغماد المثنية الزليلية

Synovial Flexor Sheaths

أغمادا  ر تمتلك النهايات القاصية لألوتار المثنية للسبابة و الوسطى و البنص

د و تنتهي تبدأ عند مستوى التجعد المعترض القاصي إلراحة اليزليلية إصبعية

.  .  عند قاعدة السالميات القاصية  

 (  الكعبريبالجرابو يسمى أحياناً ) يتصل الغمد الزليلي لمثنية اإلبهام الطويلة

اناً الذي يسمى أحي)مع الغمد الزليلي المشترك لألوتار السطحية و العميقة 

.  من األشخاص% 50عند مستوى المعصم لدى حوالي ( بالجراب الزندي

 اء طيات موعاة صغيرة من الغشالقصيرةو الطويلة( األقياد)القيود تشكل

يقا في الزليلي تصل األوتار مع السطح األمامي للسالميات  و هي تشابه المسار

. حملها لألوعية الدموية إلى األوتار

مة مع أقل تتجلى وظيفة هذه األغماد في السماح لألوتار الطويلة بأن تتحرك بنعو

.  درجة ممكنة من االحتكاك تحت قيد المثنيات و األغماد المثنية الليفية





قيد الباسطات 

 حافظة على و تقوم بالمظهر المعصم وهو عبارة عن تسمك في اللفافة العميقة التي تمتد عبر

في مكانها األوتار الباسطة الطويلة 

يتين للزند و يؤدي هذا القيد إلى تحويل األثالم الموجودة على السطح الخلفي للنهايتين القاص

تمر عبرها األوتار الباسطة الطويلة،ست أنفاق منفصلة الكعبرة إلى 

 يمتد على األوتار أعلى و أسفل القيدبغمد زليلي و يتبطن كل نفق.

ميق للغمد و تنفصل هذه األنفاق عن بعضها البعض بواسطة حواجز ليفية تمر من السطح الع

.  باتجاه العظم

على شي لوح، و في االعظم الحمصي و كاّلب العظم الشصي على ألنسييرتكز القيد في ا

.  النهابة القاصية للكعبرة

د، بالترتيبو تتمادى الحافتان العلوية و السفلية للغمد مع اللفافة العميقة في الساعد و الي





:البنى الموجودة على الوجه الخلفي للمعصم

 من األنسي إلى الوحشي  قيد الباسطات تمر البنى التالية تحت:

الذي يشكل ميزابة على الوجه الخلفي لرأس الزند:وتر الباسطة الزندية للرسغ  .

الذي يتوضع خلف المفصل الكعبري الزندي السفلي:وتر باسطة الخنصر  .

وضع على و تتبغمد زليلي مشترك التي تشترك :أوتار باسطة األصابع و باسطة السبابة

.الجزء الوحشي للسطح الخلفي للكعبرة

رةالذي يدور حول الجانب األنسي للحديبة الظهرية للكعب:وتر باسطة اإلبهام الطويلة.

تي تشترك ال:أوتار الباسطة الكعبرية الطويلة للرسغ و الباسطة الكعبرية القصيرة للرسغ

.  و تتوضع على الجزء الوحشي للسطح الخلفي للكعبرةبغمد زليلي مشترك 

ن غمدين زليلياللذان يمتلكان :أوتار مبعدة اإلبهام الطويلة و باسطة اإلبهام القصيرة

.  بحيز مشتركإال أنهما يشتركان منفصلين،







:راحة اليد

اللفافة العميقة  :

فاق الراحيتتسمك اللفافة العميقة للمعصم و راحة اليد لتشكل قيد المثنيات  و الص.

و هو مثلثي الشكل يحتل المنطقة المركزية من راحة اليد  :الصفاق الراحي

ى مرتكز ترتكز ذروة الصفاق الراحي على الحافة القاصية لقيد المثنيات و تتلق

العضلة الراحية الطويلة 

سم إلى تنقسم قاعدة الصفاق عند قواعد األصابع إلى أربعة أقسام، و ينقسم كل ق

ذر شريطين، يعبر أحدهما بشكل سطحي نحو الجلد و يعبر اآلخر عميقاً نحو ج

ن المثنين اإلصبع، و هنا ينقسم كل شريط عميق إلى اثنين، يقومان بتطويق الوتري

.  ة العميقةالموافقين ليتحدا في النهاية مع الغمد الليفي المثني و األربطة المعترض

طي له و تتجلى وظيفة الصفاق الراحي في تهيئة مرتكز ثابت للجلد المغ

تحتهبالتالي تحسين قدرة اليد على القبض و حماية األوتار المستبطنة





:ارتكاز أوتار المثنية الطويلة

ارتكاز أوتار المثنية الطويلة:

ي لقاعدة يرتكز وتر العضلة المثنية الطويلة لإلبهام ببساطة على السطح األمام

السالمية القاصية لإلبهام   

ليفي يدخل كل وتر من أوتار المثنية السطحية لألصابع ضمن الغمد المثني ال

نية العميقة الموافق، و عند السالمية الدانية ينقسم إلى قسمين يحيطان بوتر المث

ث تصالب ويلتقيان من جديد على السطح الخلفي أو العميق لهذا الوتر، حيث يحد

رة إلى و بعد اتحاد شطري الوتر السطحي يعود لالنقسام مباش. جزئي لأللياف  

.  جزأين يرتكزان على حواف السالمية الوسطى

ة العميقة بعد مروره عبر انقسام الوتر السطحي، يستمر كل وتر من أوتار المثني

المية لألصابع بالسير نحو األسفل، و يرتكز على السطح األمامي لقاعدة الس

القاصية  





 Small Muscles of the Hand

 The small muscles of the hand include 
the four lumbrical muscles,

 the eight interossei muscles,

 the short muscles of the thumb, 

 and the short muscles of the little 
finger. 



















العضالت الخراطينية

و هي أربع عضالت  : العضالت الخراطينية

من أوتار المثنية العميقة لألصابع في راحة اليد:المنشأ .

لباسط ترتكز كل عضلة على الجانب الوحشي لالتساع ا: المرتكز

الموافق  

ة تتعصب العضلة الخراطينية األولى و الثاني: التعصيب

لة الثالثة و بالعصب الناصف، في حين تتعصب العض( الوحشيتان)

.الرابعة بالفرع العميق للعصب الزندي

صل تعمل بمساعدة العضالت بين العظام على ثني المفا:العمل

السنعية السالمية و بسط المفاصل بين السالميات  



العضالت بين العظام

و هي عبارة عن ثماني عضالت: العضالت بين العظام  :

 تتألف من أربع عضالت ظهرية و أربع عضالت راحية.*

ن أكبر من و تنشأ كل عضلة ظهرية برأسين، و تكو. تشغل هذه العضالت األحياز بين العظام السنعية

.  الراحية التي تنشأ برأس واحد فقط

العضالت بين العظام الراحية:

أ العضلة في حين تنش. تنشأ العضلة األولى من الجانب األنسي لقاعدة العظم السنعي األول  :المنشأ

.  الترتيبالثانية و الثالثة و الرابعة من السطوح األمامية للعظام السنعية الثاني و الثالث و الرابع، ب

تكز الثانية ترتكز العضلة األولى على الجانب األنسي لقاعدة السالمية القريبة لإلبهام، و تر: المرتكز

جانب الوحشي على الجانب األنسي لقاعدة السالمية القريبة للسبابة، و ترتكز الثالثة و الرابعة على ال

عضالت بين باإلضافة إلى ذلك، ترتكز جميع ال. للعظام الموافقة في البنصر و  الخنصر، بالترتيب

.  العظام على االتساع الباسط لإلصبع الذي تعمل عليه

الفرع العميق للعصب الزندي: التعصيب.

لسالمية، و تقوم بتقريب األصابع نحو مركز اإلصبع الوسطى عند مستوى المفاصل السنعية ا:العمل

تثني المفاصل السنعية السالمية، و تبسط المفاصل بين   السالميات  





:العضالت بين العظام الظهرية

العضالت بين العظام الظهرية:

سنعية تنشأ العضالت بين العظام الظهرية األربع من الجوانب المتجاورة للعظام ال:المنشأ

)األول و الثاني، الثاني و الثالث،  الثالث و الرابع، الرابع و الخامس، بالترتيب 

لسالمية ترتكز العضلة بين العظام الظهرية األولى  على الجانب الوحشي لقاعدة ا:المرتكز

الوسطى  ، و الدانية للسبابة، و الثانية على الجانب الوحشي لقاعدة السالمية الدانية لإلصبع

لى الجانب الثالثة على الجانب األنسي لقاعدة السالمية الدانية لإلصبع الوسطى، و الرابعة ع

ت بين العظام باإلضافة إلى ذلك ترتكز جميع العضال. األنسي لقاعدة السالمية الدانية للبنصر

الظهرية على االتساع الباسط لإلصبع الذي تعمل عليه  

الفرع العميق للعصب الزندي: التعصيب.

سنعية تقوم بتبعيد األصابع عن مركز اإلصبع الوسطى على مستوى المفاصل ال: العمل

السالمية ، و ثني المفاصل السنعية السالمية، و بسط المفاصل بين السالميات  



:العضالت القصيرة لإلبهام

لعضالت القصيرة لإلبهاما:

رة، و و هي المبعدة القصيرة لإلبهام، و مثنية اإلبهام القصي

األولى و تقوم العضالت الثالث. مقابلة اإلبهام و مقربة اإلبهام

.بتشكيل بارزة إلية اليد



المبعدة القصيرة لإلبهام:

9و 54-9الشكل )من العظم الزورقي و المربعي و قيد المثنيات :المنشأ-

58  .)

اإلبهام على الوجه الوحشي لقاعدة السالمية الدانية لإلبهام مع مثنية: المرتكز

.  القصيرة

العصب الناصف: التعصيب.

 تبعيد اإلبهام عند المفصل الرسغي السنعي و المفصل السنعي :العمل

و يمكن تعريف حركة تبعيد اإلبهام بأنها حركة اإلبهام نحو األمام . السالمي

.في المستوى األمامي الخلفي





مثنية اإلبهام القصيرة:

9و 54-9الشكل )من السطح األمامي لقيد المثنيات :المنشأ-

58  .)

بهام على الوجه الوحشي لقاعدة السالمية الدانية لإل: المرتكز

من يوجد عادة عظم سمسماني ض. مع المبعدة القصيرة لإلبهام

.  الوتر المشترك

العصب الناصف: التعصيب.

ثني المفصل السنعي السالمي لإلبهام:العمل  .





مقابلة اإلبهام:

9و 58-9الشكل )من السطح األمامي لقيد المثنيات :المنشأ-

65  .)

على كامل طول الحافة الوحشية لجسم العظم : المرتكز

السنعي 

العصب الناصف:التعصيب.

 تقوم بجر اإلبهام نحو األنسي و األمام عبر راحة اليد، :العمل

و هكذا يمكن للسطح الراحي لذروة اإلبهام أن يقابل السطح 

تعتبر هذه العضلة هامة في . الراحي لذرى بقية األصابع

تمكين اإلبهام من تشكيل أحد فكي فعل الكماشة المستخدم في

. األول. مسك األشياء



مقربة اإلبهام  .

الثالث و من السطح األمامي لقاعدتي العظمين السنعيين الثاني والرأس المائلينشأ :المنشأ

من السطح األمامي لجسم الرأس المعترضو ينشأ (. 65-9الشكل )العظام الرسغية المجاورة 

.  العظم السنعي الثالث

لى بوتر تتالقى ألياف كال الرأسين لترتكز مع العضلة بين العظام الراحية األو:المرتكز

مسماني و يتواجد عادة عظم س. مشترك على الجانب األنسي لقاعدة السالمية القريبة لإلبهام

.  صغير ضمن الوتر المشترك

الفرع العميق للعصب الزندي:التعصيب.

تقريب اإلبهام عند المفصل الرسغي السنعي و المفصل السنعي السالمي:العمل  .





العضالت القصيرة للخنصر:

ة المبعدة تتضمن العضالت القصيرة للخنصر كالً من العضل

لة للخنصر و العضلة المثنية للخنصر القصيرة و مقاب

زة بارالخنصر، و تجتمع هذه العضالت مع بعضها لتشكل 

.  الضرة



العضلة المبعدة للخنصر:

(.   58-9و 54-9الشكل )من العظم الحمصي :المنشأ

على الجانب األنسي لقاعدة السالمية القاصية:المرتكز

.  للخنصر

الفرع العميق للعصب الزندي:التعصيب.



تبعيد الخنصر عند المفصل السنعي السالمي:العمل.







 (:القصيرة)العضلة المثنية للخنصر

9و 54-9الشكل )من السطح األمامي لقيد المثنيات :المنشأ-

58   .)

لخنصرعلى السطح األنسي لقاعدة السالمية الدانية ل:المرتكز  .

الفرع العميق للعصب الزندي:التعصيب.

الميثني الخنصر عند مستوى المفصل السنعي الس:العمل  .





العضلة المقابلة للخنصر:

9و 54-9الشكل )من السطح األمامي لقيد المثنيات :المنشأ-

58   .)

على كامل طول الحافة األنسية للعظم السنعي :المرتكز

.  الخامس

الفرع العميق للعصب الزندي:التعصيب.

 تعتبر هذه العضلة قادرة على تدوير العظم السنعي :العمل

إال أنها تساعد العضلة المثنية . الخامس فقط و لدرجة خفيفة

للخنصر، حيث تقوم بجر العظم السنعي الخامس نحو األمام، 

للخنصر في (. الكوب)األمر الذي يعطي للراحة شكل الفنجان 

ثني المفصل الرسغي السنعي


