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أعصاب الطرف العلوي•



upper limbs nerves

أعصاب   الطرف العلوي

ائف تقوم األعصاب الداخلة إلى الطرف العلوي بتأمين الوظ•

:الهامة التالية

(اصلمثل المف)للجلد و البنى العميقة التعصيب الحسي •

للعضالتالتعصيب الحركي و •

اب و التأثير على أقطار األوعية الدموية عن طريق األعص•

التعصيب الودي المحرك المحركة اإلفرازية، مع تأمين 

. اإلفرازي للغدد العرقية



أعصاب الطرف العلوي 

:يدرس فيها •

وتشكله من الحبل الشوكيتشكل العصب الشوكي•

تشكل الضفائر العصبية•

الضفيرة العضدية •

فروع الضفيرة العضدية ضمن الطرف العلوي•



الشوكيالحبل

The Spinal cord

هو الجزء من الجهاز العصبي المركزي المحتوى ضمن •

الثقبة ، وهو جسـم أسطواني يمتد مـن العمود الفقري

الكبرى ا

الفقرة توى ، حتى مستتابعاً للبصلة السيسيائيةحيث يشكل •

.العجزيةباألعصاب القطنيةحيث يتتابع هنا القطنية الثانية

.ملم14ـ 10سم وقطره 43طوله 



Central nervous system (CNS) 

• Brain and spinal cord



األعصاب الشوكية 

التي تنقل الحس والحركة إلى باقي أجزاءاألعصاب وهي •
الجسم

النخاع الشوكيزوجاً، تأخذ منشأها في 31، عددها •

رقبية أزواج 8يوجد •

ظهرياً زوجاً 12•

قطنية أزواج 5•

عجزية أزواج 5•

.عصعصية1•



العصب الشوكي 

: يتشكل العصب الشوكي من اتحاد جذرين•

.يحوي المحاور االسطوانية للعصبونات الحركية أمامي حركي•

اأجسام الخاليتحوي العقدة الشوكيةمعه عقدة هي وخلفي حسي•

ي حرك)ويكون عندها مختلطالثقبة بين الفقرية يخرج العصب من

وحسي 

حمل يعصب شوكي القريبة لذلك كلالعقد الودية يتبادل الياف مع•

معه الياف ودية 

.والعظم القذالياألطلس يخرج العصب الشوكي الرقبي األول بين 





فروع العصب الشوكي 

:ثالث فروع وينقسم إلى العصب الشوكييعود بعد ذلك 

يتوزع في عضالت وتراكيب األطراف العلوية :   أمامي •
.وجلد الجانب الوحشي والبطني للجذع والسفلية 

هري يتوزع في العضالت العمبقة وجلد السطح الظ:وخلفي •
.للجذع 

.للحبل الشوكي والسحايا :وسحائي •





الضفائر العصبية

ما عدا الصدرية منالفروع األمامية الحركيةيشكل اجتماع 

:هي ضفائر عصبيةمجموعة 2-12

:Cervical plexusـ الضفيرة الرقبية •

:The Brachial plexusـ الضفيرة العضدية •

:Lumbar plexusـ الضفيرة القطنية •

:Sacral plexusـ الضفيرة العجزية •

coccygealالضفيرة العصعصية -•





The brachial plexus 

الضفيرة العضدية
جتماعمن االمثلث الخلفي للعنق ضمن تتشكل الضفيرة العضدية •

-6-5بية الفروع األمامية لألعصاب الشوكية الرقاأللياف المتبقية من 

والصدري األول7-8

:يمر تشكل الضفيرة العضدية بعدة مراحل •

الجذور

 ثم الجذوع

 ثم االنقسامات

 ثم الحبال

ثم الفروع االنتهائية.







Roots الجذور

 Rootsالجذور -•

اب حيث أنه في هذه المرحلة تشارك الفروع األمامية لألعص•

.  و الفرع األمامي للصدري األول8-7-6-5الشوكية الرقبية 

و 4للعصب الرقبي( األمامية)قد تساهم الفروع البطنية •

.  تكون حاالت غير نموذجيةلكنها 2العصب الصدري 

ألياف ودية من الجذع الوديتنضم أيضاً لمرحلة الجذور •

.  الرقبي

يتم التشكل خلف العضلة األخمعية األمامية •



Trunks -الجذوع
 Trunksالجذوع -•

لف خ) بالناحية االمامية الجانبية للعنق هي المرحلة التي تلي مرحلة الجذور حيث تتشكل •

( األخمعية األمامية 

ألف الضفيرة الجذوع نتيجة التحاد عدة جذور أو قد يتشكل الجذع نتيجة لتتابع جذر، وتتتتشكل •

:العضدية من ثالثة جذوع

:Superior Trunkالجذع العلوي •

(.6، ر5ر)الذي يتكون من اتحاد الجذرين الرقبيين الخامس و السادس •

:Middle Trunkالجذع المتوسط •

(.7ر)الذي يتشكل من الجذر الرقبي السابع فقط •

:Inferior Trunkالجذع السفلي •

(.1ص+8ر)يتكون من اتحاد الجذر الرقبي الثامن و الجذر الصدري األول •

ثم ينقسم كل تنبثق الجذوع من الحافة الوحشية لألخمعية األمامية وتسير بالمثلث الخلفي للعنق•

جذع الى انقسام أمامي وخلفي ويكون ذلك خلف الترقوة ثم تدخل االنقسامات االبط









Cords الحبال

 بحفرة االبطوهي تتواجد تتحد االنقسامات لتعطي الحبال

. PosteriorCordالحبل الخلفي تعطي االنقسامات الخلفية الثالثة •

 Lateral Cordالحزمة الوحشية يعطي العلوي و المتوسط االنقسامان األماميان للجذعين •

Medial cordحزمة إنسية يعطي للجذع السفلي االنقسام األمامي •

 الشريان ن مأعلى و وحشي القسم األول للضفيرة العضدية تتوضع الحبال الثالثة إن جميع

اإلبط 

ي من الشريان و يتصالب الحبل األنسي خلف الشريان ليصل إلى الجهة األنسية من القسم الثان•

و يتوضع الحبل الخلفي خلف القسم الثاني من الشريان،•

. ان في حين يتوضع الحبل الوحشي على الجانب الوحشي من القسم الثاني من الشري•

تستمر بهذه إن معظم فروع الحبال التي تشكل الجذوع العصبية الرئيسية في الطرف العلوي

العالقة مع الشريان اإلبطي في قسمه الثالث









الفروع من الجذور

( 7،ر6،ر5ر)من الجذورالرقبية الخامس والسادس والسابع •

:ينشأ

الطويل الصدرويالعصبLong Thoracic Nerve

.العضلةالمنشاريةاألماميةيعصبالذي

:ينشأ( 5ر)من الجذرالرقبي الخامس •

الكتفي الظهري العصبDorsal Scapular 

Nerveعية يسير تحت رافعة الكتف ومترافق مع األوالذي

نوالعضلتيالكتفرافعةيعصبالكتفية النازلة وهو 

.المعينيتين

















الجذوعمن

الجذوعمن•

:  ينشأمن الجذع العلوي•

Suprascapularالكتفيالعصب فوق • Nerve الذي

.العضلتين تحت الشوك وفوق الشوكيعصب 

الذي Nerve To Subclaviusالعصب تحت الترقوة •

.يوالمفصل القصي الترقالعضلة تحت الترقوة يعصب 

.أعصابأيالينشأ والسفليالمتوسطالجذعينأّمامن•













فروع الحزمة الوحشية

العضلة الصدرية الذي يعصب ( C5,6,7)العصب الصدري الوحشي •

.الكبيرة

الغرابية العضلة الذي يخترق (C5,6,7)العصب العضلي الجلدي •

ذاتالعضلة يعصبها كما يعصب  العضدية ليصل للذراع حيث 

حيث ، ثم يتتابع بالساعدالرأسين العضدية و العضلة العضدية

اسمه عندما يصبحالحافة الوحشية للساعديعصب الجلد على طول 

.العصب الجلدي الوحشي للساعد

استمراراً يعتبر وهو (C5,6,7)الجذر الوحشي للعصب الناصف •

ر األنسي مباشراً للحبل الوحشي للضفيرة العضدية و يتحد مع الجذ

ليشكال جذع العصب الناصف



















ةاألنسيفروع الحزمة 
– C8)العصب الصدري األنسي • T1) العضلة الصدرية الكبيرة و الذي يعصب

.الصغيرة

ب الذي يتحد مع الجذر الوحش لتشكيل العصالجذر األنسي للعصب الناصف•

و ال يقوم . يسير نحو األسفل على الجانب الوحشي للشريان اإلبطيالناصف والذي ي

.العصب الناصف بإعطاء أية فروع في اإلبط

أتي من الذي يالعصب العضدي الوربي و ينضم إليه العصب الجلدي األنسي للذراع •

– C8)العصب الوربي الثاني  T1,2 ) جلد الجانب األنسي للذراعلتعصيب.

– C8)العصب الجلدي األنسي للساعد • T1 ) و يسير نحو األسفل أمام الشريان

جلد الجانب األنسي للساعدلتعصيب اإلبطي

– C8)العصب الزندي• T1 )ينزل في المسافة الفاصلة بين الشريان و هوو

ال يقوم العصب الزندي بإعطاء أية فروع ضمن اإلبطالوريد اإلبطي 



















Median nerve

• The median nerve is formed anterior to the third part of the axillary 

artery by the union of lateral and medial roots originating from the 

lateral and medial cords of the brachial plexus 

• It passes into the arm anterior to the brachial artery, through the 

arm into the forearm where branches innervate most of the muscles 

in the anterior compartment of the forearm (except for the flexor 

carpi ulnaris muscle and the medial half of the flexor digitorum 

profundus muscle, which are innervated by the ulnar nerve). 

• The median nerve continues into the hand to innervate: 

• the three thenar muscles associated with the thumb; 

• the two lateral lumbrical muscles associated with movement of the 

index and middle fingers; 

• the skin over the palmar surface of the lateral three and one-half 

digits and over the lateral side of the palm and middle of the wrist. 













فروع الحزمة الخلفية
.العضلة تحت الكتفيةالذي يعصب : العصب تحت الكتفي العلوي  •

.ة الكبيرةالعضلة تحت الكتفية والمدورالذي يعصب : العصب تحت الكتفي السفلي •

.ا لعريضة الظهريةيعصب العضلةالذي: الصدري الظهري•

دية  أحد الفروع االنتهائية للحبل الخلفي للضفيرة العض: ( (C5,6)العصب اإلبطي •

الكتف ينقسم ينعطف للخلف ليسير عبر الحيز المربعي و بعد إعطائه فرعاً لمفصلهو و

،ةالعضلة الدالية و المدورة الصغيريعصبهذا العصب إلى فرعين أمامي و خلفي 

جلد فوق البتعصيب الذي يقوم العصب الجلدي الوحشي العلوي للذراعوينتهي باسم

.النصف السفلي من العضلة الدالية

-C5,6,7,8)العصب الكعبري • T1 :ع إلى الفرع األكبر في الضفيرة العضدية و يتوض

لعضلة الرأس الطويل و الرأس األنسي لالخلف من الشريان اإلبطي و يعطي فروعاً إلى 

ا و يتوزع هذإضافة إلى العصب الجلدي الخلفي للذراع، مثلثة الرؤوس العضدية

جلد منتصف الوجه الخلفي للذراعاألخير ضمن 





The radial nerve

• The radial nerve is the largest terminal branch of the posterior cord 

• It passes out of the axilla and into the posterior compartment of the 

arm by passing through the triangular interval between the inferior 

border of the teres major muscle, the long head of the triceps brachii 

muscle, and the shaft of the humerus.

• It is accompanied through the triangular interval by the profunda 

brachii artery, which originates from the brachial artery in the 

anterior compartment of the arm. 

• The radial nerve and its branches innervate:

• all muscles in the posterior compartments of the arm and forearm; 

• the skin on the posterior aspect of the arm and forearm, the lower 

lateral surface of the arm, and the dorsal lateral surface of the hand





• The posterior cutaneous nerve of arm

(posterior brachial cutaneous nerve) 

originates from the radial nerve in the 

axilla and innervates skin on the posterior 

surface of the arm



 The musculocutaneous nerveالعصب العضلي الجلدي 

(C5–7)

والعصب الجلدي للساعدالقابضات في الذراع هو عصب •

حشي فيكون و)للضفيرة العضدية الحزمة الوحشيةفرع انتهائي من : المنشأ•

(.الشريان اإلبطي

.الخامس والسادسيتألف من ألياف عصبية واردة من الجذرين الرقبيين •

(.نقطة عاّلم هامة)العضلة الغرابية العضدية يخترق : مسار العصب•

وهو يعصب العضدية والعضلة العضدية رأسينذات الالعضلة يمر بين ثمَّ •

العضالت الثالث

ساعدي جلديحيث ينتهي كعصب فوق حفرة المرفق يثقب اللفافة الساعدية •

روع عبر فالحافة الكعبرية وهو يعصب جلد الساعد على طول وحشي للساعد 

أمامية وخلفية







• The musculocutaneous nerve (C5–7) is muscular to the flexors 

in the arm and cutaneous in the

• forearm. Emerging from the medial cord high in the axilla, it supplies 

coracobrachialis, then pierces

• that muscle to slope down between biceps and brachialis, supplying 

both muscles. Emerging at the

• lateral border of the biceps tendon, it pierces the deep fascia at the 

flexure crease of the elbow. Now

• called the lateral cutaneous nerve of the forearm, it supplies skin 
from elbow to wrist by an anterior

• and a posterior branch along the radial border of the forearm





Sensory Functions

• The musculocutaneous nerve gives rise to the 

lateral cutaneous nerve of forearm.

• This nerve initially enters the deep forearm, but 

then pierces the deep fascia to become 

subcutaneous. In this region, it can be found in 

close proximity to the cephalic vein.

• The lateral cutaneous nerve of forearm 

innervates the skin of the lateral aspect of the 

forearm.





The median nerve (C5–8, T1)

العصب الناصف course

.للضفيرة  العضديةمن الفروع االنتهائية : المنشأ•

حزمة الالمتفرع من لجذرالوحشيواالحزمة اإلنسية المتفرع من لجذراإلنسيينشأ من اجتماع ا•

.الوحشية

:المسار•

(.أمامهيكون)اإلبطي الشريانيرافق:اإلبطفي•

.فروعيعطي أيةأندونالعضديالشريانويصالبيرافق:العضدفي•

يكونيثحالعضديةالرأسينالعضدي ووترذاتالشريانمعيعبرالحفرةالمرفقية:المرفقفي•

.العضديإنسي الشريانتوضعه

قابضةتحت، ثمَّ الزندي أمام الشريانويتوضعالمدورةالكابةرأسييمربين:الساعد في•

ي أوتارها تحت  ، ثم يصبح وحشاألصابع العميقةقابضةوبينثم يستمر بينها،السطحيةاألصابع

حيث يمر بعدها الى الرسغ واليدوتر الراحية الطويلة  

الرانفة     ةلبارز، للحافةاإلنسيةقابضات األصابعأوتاروحشيالرسغيعبرنفق:واليدالرسغفي•

(.لاللية ) 

•





The median nerve (C5–8, T1)

course
• Formed lateral to the axillary artery, the nerve leaves the 

axilla and crosses in front of the brachial artery at the 

middle of the arm.

• At the elbow it lies medial to the artery beneath the 

bicipital aponeurosis. 

• It passes between the two heads of pronator teres and 

deep to the fibrous arch of flexor digitorum superficialis.

• Adherent to the deep surface of the muscle, it emerges 

on the radial side of its tendons, lying deep to the 

palmaris longus tendon before passing through the 

carpal tunnel into the hand.

















The median nerve -Branches.

In the arm - cubital fossa 
• In the arm :  the nerve gives  :

o sympathetic filaments to the brachial artery,

o a twig to the elbow joint 

o and may supply pronator teres above the elbow.

• In the cubital fossa  : it supplies  :

o pronator teres

o palmaris longus

o flexor carpi radialis

o and flexor digitorum superficialis.



الفروع بالذراع والمرفق 

o الفروع في الذراع:

فروع ودية للشريان العضدي •

فروع حسية لمفصل المرفق•

يمكن أن يعطي أحيانا عصب الكابة المدورة فوق المرفق•

o الفروع بالمرفق:

للكابة المدورة •

للراحية الطويلة•

لقابضة األصابع السطحية•

لقابضة الرسغ الكعبرية •







الفروع بالساعد 

o  ين الذي يسير على الغشاء بالعصب بين العظام األمامي -1يعطي

العظام حتى رسغ اليد وهو الذي

o وهي العضالت العميقة للساعد يعصب:

النصف الوحشي لقابضة األصابع العميقة•

قابضة االبهام الطويلة•

الكابة المربعة•

o حسيا مفاصل رسغ اليدكما يعصب

يد الذي يثقب اللفافة فوق قالعصب الراحي الجلدي  -2كما يعطي •

دالقابضات ليعصب أكثر من نصف الجانب االبهامي من راحة الي









In the forearm
• In the forearm it gives off : the anterior interosseous nerve, 

which descends on the interosseous membrane to the wrist.

• The anterior interosseous is the nerve of the deep flexor 

compartment; it supplies :

o the radial half (usually) of flexor digitorum profundus, 

o all of flexor pollicis longus 

o and pronator quadratus 

o and is sensory to the wrist and carpal joints.

• The palmar cutaneous branch of the median nerve pierces 

the deep fascia just above the flexor retinaculum and supplies 

more than half of the thumb side of the palm.







الفروع في اليد 

يعصب يلتف حول الحافة البعيدة لقيد القابضات لفرع راجع عضلي -1يعطي •

هي ذاتها عضالت اإلبهام، وهي أربع عضالت الرانفة أو عضالت ألية اليد 

(  إبهاممبعدة إبهام قصيرة، قابضة إبهام قصيرة، مقربة إبهام، ومقابلة)عضالت 

.يالعصب الزندماعدا مقربة اإلبهام من العصب الناصفتتعصب جميعها من 

:  فروع راحية اصبعية  ثالث  (  ينتهي باعطائه ) كما يعطي •

oصرلجانبي االبهام وللسبابة ولالصبع الوسطى وللجانب الوحشي من البن

o ةفوق ظهر الثالث أصابع ونصف الوحشيفراش األظافروالجلد كما يعصب

o 1الخراطينيات عددها أربع عضالت وترقم )الخراطينية 2-1يعصب الناصف-

ب العضلتين يأتي تعصي( فال عالقة لإلبهام بالخراطينيات)حيث نبدأ بالسبابة 4

من ( في اإلنسي)4-3والعضلتين العصب الناصفمن ( في الوحشي)1-2

.العصب الزندي





• Sensory Functions

• The median nerve is responsible for the cutaneous 

innervation of part of the hand. This is achieved via two 

branches:

• Palmar cutaneous branch – Arises in the forearm and 

travels into the hand. It innervates the lateral aspect of 

the palm. This nerve does not pass through the carpal 

tunnel, and is spared in carpal tunnel syndrome.

• Palmar digital cutaneous branch – Arises in the 

hand. Innervates the palmar surface and finger tips of 

the lateral three and half digits.

http://teachmeanatomy.info/upper-limb/areas/carpal-tunnel/




In the hand

• the median nerve gives a :

o muscular (recurrent) branch, which recurves around the distal 

border of the flexor retinaculum to supply the three thenar muscles 

(abductor and flexor pollicis brevis, and opponens pollicis), 

o and palmar digital branches :

o these supply both sides of the thumb, index and middle fingers,

o the radial side of the ring finger and characteristically the two radial 

lumbricals. 

o The palmar digital branches supply the flexor skin of the radial three 

and a half digits, and the nail beds and the dorsal skin over the distal 

and middle phalanges of these digits.



The ulnar nerve (C7, 8, T1)العصب الزندي

oللحزمة االنسيةهو التتابع المباشر

:مسار العصب •

اعدي الجلدي يسير بين  الشريان والوريد االبطيين وخلف العصب الس: في االبط•

االنسي 

الحاجز يثقب في الناحيةاألمامية للعضد، إنسي الشريان العضدي ، ثّم َ: في العضد•

لم العصب ثفي منتصف العضد ليذهب إلى الخلف ويمرفي بين العضلي اإلنسي 

.على الوجه الخلفي للقيمة اإلنسية للعضدالزندي 

قوس الليفية ينفذ العصب  الزندي للناحية األمامية للساعد ليمر عبرال: في الساعد •

قابضة ، ويتابع على طول الحافة اإلنسية للساعد بينلقابضة الرسغ الزندية 

الزندي ، الرسغ الزندية وقابضة األصابع العميقة حيث يكون مرافقاً للشريان

صي والكاّلبي ثّم  َيمر أمام قيد القابضات في ثلم خاص به يقع على العظمين  الحم

لينتهي بعد ىنفق الزندي، يغطيه شريط ليفي من قيد القابضات ليشكل مايسمى 

.ذلك في الرسغ قرب  العظم الحمصي



The ulnar nerve (C7, 8, T1)
• The ulnar nerve is the direct continuation of the medial cord (C8, 

T1)

• Running down between the axillary artery and vein, behind the 

medial cutaneous nerve of the forearm,

• the ulnar nerve pierces the medial intermuscular septum and 

descends in the groove on the back of the base of the medial 

epicondyle. 

• It passes between the two heads of flexor carpi ulnaris and enters 

the flexor compartment of the forearm.

• It descends on flexor digitorum profundus, under cover of flexor 

carpi ulnaris. Here it is joined on its lateral side by the ulnar artery. 

• The two emerge from beneath the tendon of flexor carpi ulnaris just 

above the wrist and cross the flexor retinaculum lateral to the 

pisiform bone.











فروع العصب الزندي

o لمفصل المرفق: فروع المفصلية:  على مستوى المرفق.

o في الساعد:

ع العميقةلقابضة الرسغ الزندية والنصف الزندي لقابضة األصابفروع عضلية •

:في المعصم •

لجلد فوق ضرة ليعصب ايثقب اللفافة العميقة فوق قيد القابضات فرع راحي جلدي •

اليد

الزندية يلتف للخلف من تحت وتر قابضة الرسغفرع جلدي ظهري يعطي أيضا •

يدة ما عدا الجلد فوق السالمية البع) على ظهر نصف األصابع ليعصب الجلد 

(للخنصر والسالميتين الوسطى والبعيدة من البنصر 









Branches

• Articular twigs are given to the elbow joint as the nerve lies on its 

medial collateral ligament. 

• In the forearm the nerve supplies flexor carpi ulnaris and the ulnar 

half (usually) of flexor digitorum profundus. 

• It has a palmar cutaneous branch which pierces the deep fascia 
above the flexor retinaculum to supply skin over the hypothenar 

muscles. 

• A dorsal cutaneous branch winds around the lower end of the ulna 

deep to the tendon of flexor carpi ulnaris and is distributed to the 

dorsal skin of one and a half fingers (except that over the distal 

phalanx of the little finger, and the middle and distal phalanges of 

the ring finger) and a corresponding area of the back of the hand.   





الفروع النتهائية للزندي

ي وعميق فوق قيد القابضات ينقسم العصب الزندي الى فرعين سطح•

:

o  ي حيث يعصبها ثم يعطالراحية القصيرة يمر تحت : السطحي

أظافرها متضمنا فراشفروع اصبعية للخنصر ونصف انسي للبنصر

الذي لم يتعصب من الفرع الظهريوالجلد على ظهرها 

قابلة ضمن مثم مبعدة الخنصر وقابضة الخنصر يمر بين :  العميق•

ر احية ثم يمر ضمن تقعر القوس العضالت الضرة ليعصب الخنصر 

العضالت بين وكلالخراطينيتين االنسيتين الشريانية العميقة ليعصب 

مقربة االبهام وأخيرا ينتهي بتعصيب العظام 





Sensory Functions
• There are three branches of the ulnar nerve that are 

responsible for its cutaneous innervation.

o Two of these branches arise in the forearm, and travel 

into the hand:

• Palmar cutaneous branch: Innervates the skin of the 

medial half of the palm.

• Dorsal cutaneous branch: Innervates the skin of the 

medial one and a half fingers, and the associated dorsal 

hand area.

o The last branch arises in the hand itself:

• Superficial branch – Innervates the palmar surface of 

the medial one and a half fingers.







• The ulnar nerve divides on the flexor retinaculum alongside the 

pisiform bone. 

• The superficial branch runs distally beneath palmaris brevis (which it 
supplies) and is distributed by two digital branches to the ulnar one 

and a half fingers, including their nail beds and the skin on the 

dorsum not supplied by the dorsal branch.

• The deep branch passes deeply between abductor and flexor digiti 
minimi then through opponens. It

• supplies all three hypothenar muscles. It grooves the distal border of 

the hook of the hamate and

• crosses the palm in the concavity of the deep palmar arch, supplying 

the two ulnar lumbricals and all

• the interossei, both palmar and dorsal. It ends by supplying adductor 

pollicis





• T he medial cutaneous nerve of the arm 

(C8, T1) is the smallest branch of the 

plexus. It is

• sometimes replaced entirely by the 

intercostobrachial nerve. It runs down with 

the axillary vein to

• pierce the deep fascia and supply skin on 

the medial aspect of the arm.



• The medial cutaneous nerve of the forearm (C8, T1) is a much 

bigger nerve than the last. It runs

• down between axillary artery and vein and pierces the deep fascia 

half way to the elbow, often in

• common with the basilic vein. It supplies the lower part of the front of 

the arm above the elbow and

• then divides into anterior and posterior branches to supply the skin 

along the ulnar border of the

• forearm down to the wrist. In the forearm it is symmetrical with the 

lateral cutaneous nerve

• (musculocutaneous) and the two meet without overlap along the 

anterior axial line. Their territories

• are separated posteriorly by the posterior cutaneous branch of the 

radial nerve.



العصب اإلبطي



Axillary nerveالعصب اإلبطي 

فرع انتهائي من الحزمة الخلفية للضفيرة : المنشأ•

(.6ر-5ر)العضدية•

:يسير العصب: المسار•

.خلف الشريان اإلبطي ووحشي العصب الكعبري•

حة يرافق الشريان المنعطف العضدي الخلفي  في الفس•

.المربعة

لة الدالية ينتهي في العض. يلتف حول العنق الجراحي للعضد•

.إذ يعصبها



فروع االبطي

:الفروع الجانبية للعصب•

رة الصغ: فروع عضلية• .يرةللعضلتين الدالية و المدّوِّ

(.الحقاني العضدي)للمفصل الكتفي : فروع مفصلية•

.العصب الجلدي العضدي الوحشي  العلوي: فروع جلدية•





• The axillary nerve (C5, 6) passes backwards through the quadrangular 

space (Fig. 2.9), lying above

• the posterior circumflex humeral vessels and the glistening tendon of 

latissimus dorsi (as it overlaps

• teres major) just below the capsule of the shoulder joint, which it supplies. In 

the quadrangular space

• it divides.

• The posterior branch supplies teres minor and winds around the 
posterior border of deltoid supplying it, and continuing as the upper lateral 
cutaneous nerve of the arm to supply skin over the lower half of deltoid 

and the upper part of the back of the arm.

• The anterior branch curves round the surgical neck of the humerus, deep 
to deltoid which it supplies as well as a small area of overlying skin.

branch 





• Sensory Functions

• The sensory component of the axillary nerve is delivered 

via its posterior terminal branch.

• the upper lateral cutaneous nerve of the arm. This 

nerve innervates the skin over the inferior portion of 

the deltoid (known as the ‘regimental badge area’).

•

•





Radial nerveالعصب الكعبري

.فرع انتهائي من الحزمة الخلفية للضفيرة العضدية: المنشأ•

:المسار•

ى الذراع  يوجدفيا لمسكن الخلفي لالبط ثم يمر عبر الفسحة المثلثة السفلية ال: في االبط •

الرأس  يمر بالخلف ضمن الثلم الحلزوني مرافقا للشريان العضدي العميق  بين: في الذراع •

ي ليسير بين في أسفل الذراع يثقب الحجاب العضلي الوحش. والوحشي لثالثية الرؤوس العضدية  

العضلتين العضدية والعضدية الكعبرية 

م العصب بعد اعطائه الفرع بين العظام الخلفي يكون تركيبه حسي فقط ولكن يحافظ على اس•

الكعبري 

ند أسفل يتتابع في المسكن األمامي للساعد  تحت العضدية الكعبرية ثم ع: العصب الكعبري  •

الساعد يلتف للخلف ليمر بمنشقة المشرحين حيث يتوزع على الوجه الظهري لليد    

ليصل ة رأسي  العضلة االستلقائيفهو يمر بين  (  :  الحركي ) أما الفرع بين العظام الخلفي •

المسكن الخلفي للساعد حيث يعصب عضالته  





The radial nerve (C5–8, T1)

• The radial nerve (C5–8, T1) is the nerve of the extensor compartments of the 

arm and forearm,

• supplying skin over them and on the dorsum of the hand.

• A direct continuation of the posterior cord, the radial nerve passes beyond the 

posterior wall of the axilla, below the easily identifiable tendon of latissimus dorsi, 

running dorsally downwards between the long and medial heads of triceps.

• It spirals across the back of the humerus, between the lateral and medial heads of 

triceps, lying on the radial groove of the bone, deep to the lateral head 

• It pierces the lateral intermuscular septum one-third of the way down from the deltoid 

tuberosity to the lateral epicondyle. 

• In the flexor compartment of the lower arm it descends in the intermuscular slit 

between brachialis and brachioradialis. 

• After giving off the posterior interosseous branch, the rather slender remnant, purely 

cutaneous now, retains the name of radial nerve.





• It runs down the flexor compartment of the forearm,

• winds around the lower end of the radius deep to the tendon of 

brachioradialis and crosses abductor

• pollicis longus, extensor pollicis brevis and extensor pollicis longus 

(as one of the contents of the

• anatomical snuffbox) to reach the back of the hand. Here it supplies 

the skin of the radial two and a

• half or three and a half digits (falling short of the nail beds and distal 

and middle phalanges) and a

• corresponding area of the dorsum of the hand.











الفروع الجانبية للعصب الكعبري

:الفروع العضلية•

دية الكعبرية للعضيعصب ثالثية الرؤوس العضدية كما يعطي قبل انقسامه تعصيب : في الذراع •

ولباسطات الرسغ الكعبرية

باقي يعصب لبين العظام الخلفي في الوجه الخلفي للساعد يصل فرعه العميق الذي يصبح اسمه •

عضالت المسكن الخلفي 

:الفروعالجلدية•

.عصب جلدي عضدي خلفي•

.عصب جلدي عضد ي وحشي سفلي•

عصبجلدي ساعدي خلفي•

.أعصاب إصبعية ظهرية ألول ثالث أصابع ونصف: العصب الكعبري المتتابع •



Motor Functions

• The radial nerve innervates the muscles located in the posterior 

upper arm and posterior forearm.

• In the upper arm  :it innervates :

o the three heads of the triceps brachii –

o The radial nerve also gives rise to branches that supply the 

brachioradialis and extensor carpi radialis 

• A terminal branch of the radial nerve, the deep branch) the 
posterior interosseous nerve  (innervates the remaining muscles of 

the posterior forearm. 

http://teachmeanatomy.info/upper-limb/muscles/posterior-forearm/




• Sensory Functions

• There are four branches of the radial nerve that provide cutaneous 

innervation to the skin of the upper limb. Three of these branches 

arise in the upper arm:

• Lower lateral cutaneous nerve of arm – Innervates the lateral 

aspect of the upper arm, below the deltoid muscle.

• Posterior cutaneous nerve of arm – Innervates the posterior 

surface of the upper arm.

• Posterior cutaneous nerve of forearm – Innervates a strip of skin 

down the middle of the posterior forearm.

• The fourth branch – the superficial branch – is a terminal division 

of the radial nerve. It innervates the dorsal surface of the lateral 

three and half digits, and their associated palm area.







• Branches. 

• The posterior cutaneous nerve of the arm arises in the axilla 
and pierces the deep fascia to supply a strip of skin along the 

extensor surface of the arm down to the elbow. 

• The triceps is

• supplied by four radial nerve branches. They arise as nerves to the 
long, medial, lateral and medial heads, the first two being given off in 
the axilla and the last two behind the humerus. The first branch

• to the medial head (the ulnar collateral nerve) runs down with the 
ulnar nerve to enter the lower part

• of the medial head. The second branch to the medial head 

continues deep to triceps to supply

• anconeus.



• The lower lateral cutaneous nerve of the 
arm pierces the lateral head of triceps to 
supply skin over

• the lateral surface of the arm down to the 

elbow. In common with it arises the 

posterior cutaneous

• nerve of the forearm which runs straight 
down behind the elbow to supply a strip of 
skin over the

• extensor surface of the forearm as far as 

the wrist.



• While lying in the flexor compartment of 

the forearm between brachialis and 

brachioradialis, the main

• trunk gives a small branch to the lateral 

part of brachialis and supplies 

brachioradialis and extensor

• carpi radialis longus. At the level of the 

lateral epicondyle it gives off the posterior 

interosseous

• branch, and then continues on as the 

terminal cutaneous branch already 



• The posterior interosseous nerve supplies extensor carpi radialis 
brevis and supinator in the cubital

• fossa, and then spirals down around the upper end of the radius 

between the two layers of supinator to

• enter the extensor compartment of the forearm. It crosses abductor 

pollicis longus, dips down to the

• interosseous membrane and runs to the back of the wrist. In the 

extensor compartment it supplies

• seven more muscles; three extensors from the common extensor 

origin (extensor digitorum, extensor

• digiti minimi, and extensor carpi ulnaris), the three thumb muscles 

(abductor pollicis longus, extensor

• pollicis brevis and extensor pollicis longus) and extensor indicis. It is 

sensory to the wrist and carpal

• joints.


