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سفليأوعية الطرف ال•



التروية الشريانية للطرف السفلي

:يانين هماتتم التروية الشريانية للطرف السفلي بواسطة شر•

.الشريان الحرقفي الباطن•

.الشريان الحرقفي الظاهر•

الشريان الحرقفي المشترك وهما عبارة عن فرعان من •

(.األصلي)



.الشريان الحرقفي الباطن



Internal iliac artery

الشريان الحرقفي الباطن

ي من هو فرع انتهائي من الحقفي األصلي الذي هو بدوره فرع انتهائ•

األبهر البطني

يته الناحية يشارك الحرقفي الباطن في تغذية الطرف السفلي عبر تغذ•

االليوية وجزء من الفخذ

يدخل بعد تفرعه داخل جوف الحوض ثم يعطي انقسامين أمامي •

وخلفي 

من األمامي يتفرع شريان اليوي سفلي وحيائي باطن وسدادي•

من الخلفي يتفؤع االليوي العلوي•

وتتواجد  هذه الفروع الثالث في الناحية االليوية  •





الشريان الحيائي الباطن 

Internal pudendal artery

فرع من االنقسام األمامي للشريان الحرقفي الباطن•

تحت , يصل للناحية االليوية عبر الثقبة االسكية الكبرى•

لحوض العضلة الكمثرية وبعد مرور بالناحية االليوية يعود ل

ناحية عبر الثقبة االسكية الصغرى حيث يتوزع ويغذي ال

العجانية واألعضاء التناسلية  





inferior gluteal artery  الشريان االليوي السفلي

الباطنالحرقفيللشرياناألمامياالنقساممنفرعهو.

لعضلةاتحتالكبيرةاالسكيةللثقبةالسفليةالحافةمنمارا  الحوضيغادر

.االليويةللناحيةيصلحيثالكمثرية

فروعه:

جانبيينفرعينيعطي:

oالعلوياألليويالشريانمنالسطحيالفرعمعيتفاغرصاعداألول

oالوركيالعصبشريانيسمىونازل.

الوركيصلوالمفالخلفيةالفخذوناحيةاألليةاالنتهائيةعضالتفروعهعبريغذي

.المناطقلهذهالمغطيوالجلد







obturator artery  الشريان السدادي :

الباطنالحرقفيللشرياناألمامياالنقسامفرعهو.

السداديالعصبمعالسداديةالقناةعبرالحوضيدخل.

فروعه:

ةالسداديالثقبةحوليلتفانوالخلفياألماميفرعاه•

.المجاورةالمنطقةعضالتعلىويتوزع

.ديةالسداللثقبةالسفليةالحافةعندفرعاهيتفاغر•

الرباطعبر(الفخذعظملرأس)حقيا  فرعا  يعطي•

.المدور







Superior Gluteal Artery العلويالشريان األلوي

فرع من االنقسام الخلفي للشريان الحرقفي الباطن.

ضلة الكمثرية يغادرالحوض مارا  من الحافة العلوية للثقبة اإلسكية الكبيرة فوق الع

.  حيث  يصل للناحية االليوية 

 ينقسم إلى فرعين سطحي وعميق:فروعه.

الوسطىةواألليويالكبيرةاألليويةالعضلتينبينيسير:السطحيالفرع•

.ويغذيهما

طىالوساألليويةالعضلتينبينوذلكاألمامنحويسير:العميقالفرع•

ألليويةاالعضالتويغذيوسفليعلويفرعينويعطيالصغرىواألليوية

.الوركمفصلوكذلكالعريضةاللفافةوموترةالصغرىواألليويةالوسطى





الشريان الحرقفي الظاهر

external iliac artery

هو فرع انتهائي للحرقفي االصلي •

تفاق العانة يسير بعد منشأه علال الجانب الوحشي لعضلة البسواس ثم يمر بين ار•

حيث والشوكة الحقفية األمامية العلوية حيث يمر بعد ذلك خلف الرباط االربي

الشريان الفخذي يتتابع باسم 

:يعطي قبل أنا يصبح اسمه الفخذي الفروع التالية •

لتغذية جدار البطن inferior epigastric arteryالشرسوفي السفلي •

األمامي

لتغذية جدار البطن االمامي: المنعكس الحرقفي العميق •





The Femoral Artery الشريان الفخذي
هو التتابع المباشر للشريان الحرقفي الظاهر•

لعضلة يسير كجذع مفرد من مستوى الرباط االربي حتى يصل لمستوى الحافة السفلية ل•

المأبضية  

الجانب خالل مسيره يمر ضمن المثلث الفخذي حيث يكون بين الوريد والعصب ثم ينزل ب•

فخذ بمروره ضمن األمامي واألنسي للفخذ حيث ينتهي بمنطقة التقاء  الثلثين االوسط والسفلي لل

ب الصافن يجاور الشريان ضمن القناة المقربة العص)القناة المقربة حيث يصل لخلف الركبة 

ويصبح اسمه  خلف الركبة الشريان المأبضي ( .الذي يكون أمامه ثم يصبح انسيه 

:خالل ها المسير يعطي الفروع التالية •

,  ي الشرسوفي السطح,المنعطف الحقفي السطحي : الفروع التي تمر من فتحة الصافن •

الحيائي السطحي الظاهر

الحيائي الظاهر العميق•

العضلي•

الفخذي العميق•

الركبي العلوي •







الفروع التي تمر من فتحة الصافن

ة في اللفافة فتحة بيضية كبيرهي ثالث فروع سطحية تمر من فتحة الصافن وهي •

سم من حديبة العانة وحشيها وتحتها، تقع4العميقة في مقدمة الفخذ، تقع على بعد 

وريد الفخذي، أمام الوريد الفخذي وتشكل ممرا  للوريد الصافن الكبير الذي يرفد ال

ذي وكذلك يمر منها بعض فروع الشريان الفخذي وبعض روافد الوريد الفخ

واألوعية اللمفية

ي الحيائ, الشرسوفي السطحي ,المنعطف الحقفي السطحي :هذه الفروع هي •

السطحي الظاهر

تتجه هذه الفروع لألعلى لتغذي الجزء السفلي السطحي من جدار البطن•

االمامي





The deep external pudendal artery الحيائي الخارجي العميق

بقى عميقا  هو الفرع  الوحيد  الذي اليثقب اللفافة الفخذية بل ي•

.ويصالب الوريد الفخذي مارا  أمامه أو خلفه

ظاهرةيتجه للجانب النسي للفخذ لتغذية أعضاء تناسلية•





Muscular branches الفروع 

العضلية 
متسعة -ةخياطي: تتجه هذه الفروع لتغذية العضالت القريبة •

Muscular branchesالمقربات –انسية  (



The profunda femoris artery  الشريان الفخذي العميق

أسفلوذلكالفخذيالمثلثضمنلألنسيويتجهالفخذيللشريانالخلفيالوجهمنينشأ•

لةالعضخلفيمرحيثالفخذمناالنسيالجانبطوالينزلوسم4باإلربيالرباط

ثمأمامها،مارا  القصيرةالمقربةالعضلةمنالسفليةالحزمةمصالبا  الطويلةالمقربة

.ابعالرالثاقبباسموينتهيالكبيرة،المقربةالعضلةمنالوحشيالجزءيصالب

علىزعويتوالفخذمنالخلفيالمسكنفيلينتهيالكبيرةالمقربةالعضلةيجتاز•

.عضالته

:فروعه•

شرايين) الفخذيةالرؤوسمربعةلتغذذية:عضلية1

الشريان) الوحشيللجانبفروعهتتجه:الوحشيالفخذيالمنعطف2

الشريان) االنسيللجانبفروعهتتجه:االنسيالفخذيالمنعطف3

الفروع) ذللفخالخلفيالمسكنوتصلالكبيرةالمقربةتثقب:الثاقبة4





highest genicular artery الشريان الركبي

األعلى 

:رعين ينشأ من الفخذي قبل دخوله قناة المقربة وهو يعطي ف•

يرافق العصب الصافن حتى الركبةالصافن زهز  •

.وفرع مفصلي باتجاه مفصل الركبة•



The popliteal artery  الشريان المأبضي

هو تتابع للشريان الفخذي •

ة المقربة يمر عبر الحفرة المأبضية بعد وصوله إليها عبر قنا•

ية بعد ذلك نحو األسفل والوحشي لحد الحافة السفليتجه

ن الظنبوبي للعضلة المأبضية حيث ينقسم لفرعيه االنتهائيي

الخلفي والظنبوبي األمامي  

امام ,يكون في الحفرة المابضية خلف العضلة المأبضية •

الوريد الساقية واالخمصية ويكون بين العصب الظنبوبي و

المأبضي





فروع الشريان المأبضي

:هيالجانبيةالمأبضيالشريانفروع•

الساقيةللعضلةالربليةالشرايينهي:عضليةفروع.

لساقاخلفوتتوزعاللفافةتثقبثمالساقيةرأسيبينتنزل:جلديةفروع

مفصليةفروع:

.والوحشياالنسيالعلويانالركبيانالشريانان-1

.والوحشياالنسيالسفليانالركبيانالشريانان-2

.األوسطالركبيالشريان-3
:هماالمأبضيللشرياناالنتهائيانالفرعان•

للعضلةفليةالسالحافةمستوىفيينشآناللذانوالخلفياألماميالظنبوبيانالشريانان

.المأبضية





الشريان الظنبوبي األمامي 

The anterior tibial artery
.االنتهائيينالمأبضيالشريانفرعيمنواألصغراألماميالفرعهو•

.والوحشيسفلاألنحومائال  يسيرثم،المأبضيةللعضلةالسفليةالحافةعندينشأ•

ويصلالعلويةالعظامبينالغشاءبفجوةيمرثمالخلفيةالظنبوبيةرأسيبينيمر•

.الشظيةعنقمنقريبا  العظمينبينالغشاءمناألماميالوجه

األماميةوبيةالظنبالعضلةبينمتوضعا  ويكونللساقاألماميالمسكنفييسير•

.الوحشيفيالطويلةاألصابعوباسطةاالنسيفي

.وبللظنبالسفليةالنهايةأمامسطحيا  يكونمسيرهمنالجزءالسفليفي•

علىيلةالطواالبهامباسطةالعضلةوتريتوضعالباسطاتقيدخلفمرورهبعد•

.يالوحشجانبهعلىالطويلةاألصابعباسطةالعضلةأوتارواألنسيجانبه

.القدمظهرشريانالكاحلمفصلأمامالشريانهذايصبح•





فروع الظنبوبي األمامي الجانبية

:الجانبيةفروعه•

نالمسكإلىعبورهقبلالشريانمنينشأ:الخلفيالشظويالراجعالشريان

.الشظيةعنقحولاألمامإلىيتجه،للساقاألمامي

سكنالمإلىعبورهقبلالشريانمنينشأ:الخلفيالظنبوبيالراجعالشريان

.المأبضيةالعضلةأمامويصعدللساق،األمامي

يصعدوالعظمينبينالغشاءأماممباشرةينشأ:األماميالظنبوبيالراجعالشريان

.األماميةالظنبوبيةالعضلةثخانةضمن

وحشيالالوجهفيينتهي:(الشظويتينشريان)األماميالشظويالراجعالشريان

.للركبة

الكعبيةفروعه:

الساتردوالجلالكاحلمفصليغذي،لالنسييتجه:االنسياألماميالكعبيالشريان-1

.له

فصليةومجلديةفروعا  ويعطيللوحشي،يتجه:الوحشياألماميالكعبيالشريان-2

.وعقبية









arteria dorsalis pedis  شريان ظهر القدم

هو الشريان المتتابع من الظنبوبي األمامي•

–القعب )يعبر أمام مفصل الكاحل ثم أمام عظم رصغ القدم •

تابع ويتجه للجانب االنسي ثم يت( االسفيني األوسط -الزورقي

ام لألسفل كفرع أخمصي عميق بين رأسي العضلة بين العظ

قةالظهرية األولى حيث يلتحق بعدها بالقوس األخمصية العمي

لطويلة يجس على ظهر القدم بين وتري العضلتين باسطة االبهام ا•

ووتر االصبع الثاني من باسطة األصابع الطويلة





الفروع الجانبية

:الجانبيةالتاليةالفروعيعطي•

الشريان. معويتفاغرللوحشيقوسضمنيتجه:الوحشيالرصغي1

الوحشيالجانبعلىالشرايين

الشريان. للقدماالنسيللجانبتتجهشرايين4-3هي:نسياألالرصغي2

اسما  رللوحشييتجهاألول،المشطقاعدةبجوارينشأ:المقوسلشريانا3.

الفروعتحدبهمنويعطيالقصيرة،األصابعباسطةالعضلةتحتقوسا  

ينبلماالظهريالوجهعلىشعبةكلتسيراألخيرةالثالثةالعظامبين

رعفمعأماميثاقبفرعبواسطةتتفاغروهذهالموافقة،الظهريةالعظام

القوسمعفيتفاغرالخلفيالثاقبالفرعأما،األخمصيةالعظامبينمن

.األخمصية







الفروع االنتهائية

:األولىاطاألمشبينالفسحةفياالنتهائيينفرعيهيعطي•

الحافةفيفرعينعبريتوزع:االولالظهريالمشطي•

بهاماالمنالمتقابلينالكبيروالجانبينلالصبعاالنسية

الثانيواالصبع
قوسباليشاركحيثالقدمألخمصبنزل:العميقاألخمصي•

العميقةاألخمصية



1

2

3





The posterior tibial artery   الشريان الظنبوبي الخلفي

المأبضيةلةللعضالسفليةالحافةعنديبدأالمأبضيالشريانفرعيمناألكبرالفرعهو•

.األسفلباتجاهالمأبضيالشريانمسارمتابعا  

الخلفيةيةالظنبوبالعضلتينلألسفلاألعلىمنالتواليعلىاألمامفيالشريانيجاور•

.للظنبوبالخلفيوالوجهالطويلةاألصابعوقابضة

.ميقةالعالساقيةواللفافةوالنعليةالساقيةالعضلتينالخلفمنالشريانتغطي•

يصبحوأخيرا  فهخلمارا  يصالبهثماالنسيجانبهعلىالبدايةفيالظنبوبيالعصبيكون•

.وحشيه

أمامويقع،ةسطحيأكثرالخلفيالظنبوبيالشريانيصبحالساقمنيالسفلالجزءفي•

وهناواللفافةالجلدسوىهنايغطيهوالسم،2,5بحواليالعقبيالوترمناالنسيةالحافة

االنسيالكعبخلفيجس

انتهائيينإلىفرعينويتفرعالقابضاتقيدتحتيدخلثم•

االنسياألخمصي•

الوحشياألخمصي•





الفروع الجانبية

:يعطي الشريان الظنبوبي الخلفي الشرايين الجانبية التالية •

 الفروع في الساق:

oالشظوي

oالفروع المغذية للعظام

o فروع عضلية للعضالت المجاورة

o المنعطف الشظوي

 الفروع عند الكاحل:

oالوصالي

oالكعبي الخلفي االنسي

o شريان القناة الرصغية

 هي من فروعه االنتهائية األخمصي الوحشي واألخمصي االنسي: الفروع بالقدم







The peroneal artery الشريان الشظوي

الفرع. لفخوالوحشيلألسفلمائال  ينزلكبير،شريانيفرعهوالشظوي1
االبهامقابضةالعضلةوكذلكالعضلةهذهيدخلثم،الخلفيةالظنبوبيةالعضلة

.العظمينينبالغشاءعلىذلكبعديتوضعثمالشظيةباتجاهبعدينزلالطويلة،

.الطويلةاماالبهوقابضةالخلفيةالظنبوبيةللعضلتينعضليةفروعا  يعطي•

.للشظيةمغذيا  فرعا  يعطي•

.الخلفيالظنبوبيمعمعترضا  تفاغريا  فرعا  يعطي•

.الوحشيالكعبفوقالتفاغرفييساهم•

calcanealعقبيةشرايينإلىالوحشيالكعبفوقالشظويالشريانينقسم•

branchesالكاحلمنوالخلفيالوحشيالجانبينتغذيوحشية











تغذية القدم الشريانية

:تتم تغذية القدم الشريانية عبرالشريانين •

:ظهر القدم •

:الشريان الظنبوبي الخلفي •



تغذية أخمص القدم

االخمصي تتم عبر الفروع االنتهائية للظنبوبي الخلفي وهي األخمصي االنسي و•

الوحشي

االنسياألخمصي:

.نتهائييناالفرعيهإلىالخلفيالظنبوبيالشريانانقساممنالصغيرالفرعهو•

.االبهاممبعدةالعضلةتحتعميقا  ويسيرالقابضات،قيدتحتينشأ•

األولىوهويعطي فروع تقوم بتغذية الجانب االنسي لألبهام والمسافة المشطية•

الوحشياألخمصي:

القابضات،يدقتحتينشأالخلفي،الظنبوبيللشريانالكبيراالنتهائيالفرعهو

.والثانيةاألولىالطبقتينعضالتبينالقدمأخمصفييسير

ينعطفة،وعضليوجلدية(القدمخلفلتغيةكبيرأنسي)عقبيةفروعا  يعطي

فيويسهماالنسينحوالخامسالمشطيقاعدةعندالوحشياألخمصيالشريان

.األخمصيةالقوستشكيل





القوس األخمصية  plantar arch

ياألخمصالفرعمنمشاركةمعالوحشياألخمصيالشريانيشكلها•

.القدمظهرمنالعميق

.لقدماأخمصعضالتمنوالرابعةالثالثةالطبقتينبينتتوضع•

وعا  فرتعطيمشتركةأخمصيةإصبعيةشرايينالقوسهذهتغادر•

المشطيةايينالشرمعللتفاغرالمشطيةبينالفسحاتفيتصعدثاقبة

.الظهرية

لىوإالوحشيةاألربعلألصابعشراييناألخمصيةالقوستعطي•

الصغيرلالصبعالوحشيالجانب







تغذية ظهر القدم

:تتم عبر الفروع  من شريان ظهر القدم عبر  •

ي يسير تحت أوتار الباسطات وهو يعط:الشريان المقوس •

وتسير في المسافات بينها4-2فروع مشطية لألصابع من 

ن يتوزع عبر فرعي:المشطي الظهري االول ومن الشريان •

ابلين منلالصبع الكبيروالجانبين المتقفي الحافة االنسية 

واالصبع الثانياالبهام





1

2

3





The veins of the lower limb 

أوردة الطرف السفلي 
:حسب القاعدة العامةيتم العود الوريدي للطرف السفلي•

األوردة العميقة تتبع الشرايين ولها نفس األسماء•

وهي األوردة السطحية تتواجد بالنسيج الخلوي تحت الجلد•

.تنتهي باألوردة العميقة 





األوردة السطحية 

لكبيراالصافنالوريد:هماللقدمالوريديةالشبكةمنالدميحمالنوريدانيوجد•

اللفافةفيالجلدتحتروافدهمامعيتوضعاناللذانالصغير،الصافنوالوريد

.بالقدموريديةشبكاتمنيبدأنوهماالسطحية

رض،معتبشكلالقدمأمشاطرؤوستصالبسطحيةظهريةوريديةقوسيوجد•

.الظهريةاالصبعيةاألوردةوتتلقىالجلدتحتالنسيجفيوتقع

هابوتنتهياألصابعجذورعندموجودةأخمصيةوريديةقوسأيضا  توجد•

الوريديةالقوسالىمنهاالدميصلوصاليةأوردةوعبر.األوردةمنمجموعة

الظهرية

:تتمادىالظهريةالوريديةالقوس•

االنسيالكعبأماميسيرالذياالنسيالهامشيبالوريداألنسيفي

يمريالذالوحشيالهامشيبالوريدالوحشيفيالظهريةالقوستتمادىوكذلك

.الوحشيالكعبوخلفتحت



The small saphenous vein  الوريد

الصافن الصغير
وسللقالوحشيةالنهايةمنالدمينزحالذيالوحشيالهامشيالوريدتماديهو•

.القدملظهرالوريدية

.الربلةمنالوحشيالخلفيالجانبإلىثمالوحشي،الكعبخلفيصعد•

منسفليالالجزءفيعميقا  يصبحثمالجلد،تحتاألسفلفيسطحيا  يكون•

.الربليالعصبخلفويكونالمأبضيةالمنطقة

العضلةرأسيبينواقعا  ويكونالمتوسطالخطعلىيقعالمأبضيةالحفرةفي•

.المأبضيالوريدفيوينتهيالمابضيةالحفرةلفافةويثقبالساقية

لوحشيواالخلفيالوجهومنالوحشيالكعبمنطقةمنتأتيصغيرةأوردةترفده•

.الساقمن

.لكبيراالصافنالوريدإلىوتصلواالنسيلألعلىتسيرتفاغريةفروعله•









The Great Saphenous Vein

الوريد الصافن الكبير 
.القدمهرلظالوريديةللقوساالنسيةالنهايةمنالدمينزحالذياالنسيالهامشيالوريدتماديهو•

اللفافةمنضالصافنالعصبمعمترافقا  يصعدثم،االنسيالكعبأمامويسيرلألعلىيصعد•

.الركبةخلفذلكبعديمرللساق،االنسيالجانبعلىالسطحية

.للفخذاالنسيةالحافةطوالذلكبعديصعد•

اللفافةويثقب،للخلفويتقوسسطحيا  الفخذيالمثلثفيالكبيرالصافنالوريدتوضعيكون•

.خذيالفالغمديخترقأنبعدالفخذيالوريدفيويصب(الصافنفتحة)الفخذيةالعميقة

.الركبةخلفيمرانفرعينأوبفرعالصغيرالصافنالوريدمعيتفاغر•

العميقة،الفخذيةاألوردةمعالكبيرالصافنالوريدثاقبةأوردةعدةتربط•

.الفخذمنتصفحواليالحقوريديصله•

:هيروافدثالثةالصافنفوهةعنديتلقى•

الوريد. .السطحيالمنعطفالحرقفي1

الوريد. .السطحيالشرسوفي2

الوريد. .السطحيالظاهرالحيائي3









The deep veins  االوردة العميقة

ع الشرايين تتوضع األوردة العميقة تحت اللفافة العميقة وتتب•

د في تقلص الشرايين يساع)وتكون معها ضمن نفس الغمد 

وتدرس من البداية في القدم(العود الوريدي للدم 







أوردة القدم والساق

تبدأ أوردة القدم من شبكة ظهرية تنتهي غالبا باألوردة•

يالوريد الظنبوبي االمامالسطحية وبعض األوردة تتبع 

وحشية بينما أوردة أخمص القدم فتنتهي بالوردة األخمصية ال•

ظويةواألنسية التي تشكل األورة الظنبوبية الخلفية والش

خلف الكعب االنسيالوريد الظنبوبي الخلفي يمر •

ايين ثم يتبع الوريدان الظنبوبي الخلفي واألمامي مسار الشر•

يمر عبر يلتقيان خلف الركبة لتشكيل الوريد المأبضي الذي

قناة المقربة ليصبح اسمه الوريد الفخذي







popleatal veinالوريد المأبضي 

مامي يتشكل باتحاد الوريدين الظنبوبيين األ•

أبضية والخلفي عند الحافة السفلية للعضلة الم

بر على الجانب االنسي للشريان المأبضي، يع

شريان أثناء صعوده في الحفرة المأبضية خلف ال

وحشي، المأبضي ليصبح متوضعا  على جانبه ال

ليصبح ويمر من خالل الفتحة في المقربة الكبيرة

.الوريد الفخذي



femoral veinالوريد الفخذي  
لشرياناوحشيالبدءفيويكونالمقربة،القناةضمنالمأبضيالوريدتماديهو•

.الفخيالغمدفيانسيهيصبحثمالفخذمنتصففيخلفهيصبحثم

رايينالشاسماءبنفسأوردةللفخذاألماميةببالناحيةمسيرهخاللفيهتصب•

:الفخذيمنالمشتقة

ثاقبةأوردة

سم4بحوالياالربيالرباطأسفلبهيصبالذي:العميقالفخذيالوريد•

فيطحيالسالكبيرالصافنالوريدمنالوريديالدمالفخذيالوريديتلقىكما•

قطرهفإندينالوريهذينتلقيهوبعدالعميق،الفخذيالوريدانصبابمستوىنفس

س1منأكثريصبح

تحتيمرثمالفخذيالمثلثفيالفخذيالغمدضمنمسارهالفخذيالوريديتابع•

.الظاهرالحرقفيالوريديصبححيثاالربيالرباط





األوردة في الناحية األليوية

الوريدوتنتهيالشراييناألليويةالناحيةفياألوردةترافق•

الباطنالحقفي

سكيةاالالثقبةمستوىفييتكون:العلوياألليويالوريد

األليويبالشريانيحيطانكبيرينجذعينبالتقاءالكبيرة

.العلوياألليويوالعصبالعلوي

ويمراهخلفويكونالشريانيرافق:السفلياألليويالوريد

.الكمثريةالعضلةتحتمعا  

داديالسوالعصبالسداديالشريانيساير:السداديالوريد













:منالسفليللطرفاللمفيالجهازيتكون

.عميقةوأوعيةسطحيةأوعية•

.لمفيةعقد•

اللمفيةاألوعية:

مصياألخالسطحعلىالموجودةالضفيرةمنالناشئةاللمفيةاألوعيةتمر•

ةالشبكمناألوعيةتصعدالقدم،ظهرعلىالموجودةالشبكةإلىللقدم

العقدنمالعموديةالمجموعةفيلتنتهيالكبيرالصافنالوريدمعالظهرية

.السطحيةاالربيةاللمفية

حيثئيسية،الرالدمويةاألوعيةالسفليللطرفالعميقةاللمفيةاألوعيةتتبع•

أنقبليةالمأبضبالعقداألخرياتتمرفيماالعميقةالعقدفيبعضهاتصب

.العميقةاالربيةالعقدإلىتصل



:التصريف اللمفي للطرف السفلي

:  يتكون الجهاز اللمفي للطرف السفلي من•

عميقةوأوعيةسطحيةأوعية.

لمفيةعقد.



lymphatic vessels األوعية اللمفاوية

:مجموعتينالىالسطحيةالمجموعةتقسم:السطحيةاألوعية•

السطحعلىالموجودةالضفيرةمنالناشئةاللمفيةاألوعيةتمر:انسية

منةاألوعيتصعدالقدم،ظهرعلىالموجودةالشبكةإلىللقدماألخمصي

العموديةةالمجموعفيلتنتهيالكبيرالصافنالوريدمعالظهريةالشبكة

.السطحيةاالربيةاللمفيةالعقدمن

صغيرالالصافنالوريدترافقللقدمالوحشيالجانبمنتبدأ:وحشية

ةاالنسيبالمجموعةلتنتهيلالنسيتعبرالمأبضيةالحفرةوفي

األوعيةالسفليللطرفالعميقةاللمفيةاألوعيةتتبع:العميقةاألوعية•

المابضيةرةبالحفالعميقةالعقدفيبعضهاتصبحيثالرئيسية،الدموية

ربيةاالالعقدإلىتصلأنقبلالمأبضيةبالعقداألخرياتتمرفيما

.العميقة





العقد اللمفاوية 

هي العقد المأبضية •

والعقد االربية  •



Popliteal Nodes

العقد المأبضية 

7-5هي عقد صغيرة عددها بين •

تتلقى اللمف من األوعيىة السطحية الوحشية •

نتهي يتجه اللمف منها  على طول األوعية الفخذية لت•

ا في العقد االربية لكن يمكن أن يرافق جزء منه

الوريد الصافن الكبير للعقد تحت االربية 



inguinal nodes   العقد االربية

تتوضع بالجانب االنسي من المثلث الفخذي : •

عقدة 20-1ويبلغ عددها من •

ير إلى تقسم  عبر خط يمر بمكان انتهاء الوريد الصافن الكب•

:مجموعتين 

السطحيةاإلربيةاللمفيةالعقد:

العميقةاإلربيةاللمفيةالعقد:



Superficial Inguinal Nodes

العقد االربية السطحية 
تتوضع مباشرة تحت الرباط االربي•

يمكن تقسيمها إلى مجموعة أفقية و مجموعة عمودية  •

 تماما  تحت الرباط اإلربي موازية  له  المجموعة األفقيةتتوضع

oاألمامي و تقوم الزمرة األنسية من هذه المجموعة بتلقي األوعية اللمفية السطحية من جدار البطن

ن تحت مستوى السرة و من العجان و من اإلحليل و األعضاء التناسلية الظاهرة لدى الجنسي

.و النصف السفلي للقناة الشرجية عبر هذا الطريق( ماعدا الخصيتين)

oو تتلقى الزمرة الوحشية لهذه المجموعة األوعية الدموية السطحية من الظهر أسفل مستوى

العرفين الحرقفيين  

 لقى معظم على طول الجزء االنتهائي من الوريد الصافن الكبير و تتالمجموعة العموديةتتوضع

األوعية اللمفية السطحية الصادرة من الطرف السفلي  

فافة العميقة تمر األوعية اللمفية الصادرة عن العقد اللمفية السطحية عبر فتحة الصافن ضمن الل•

.  لتنضم إلى العقد اإلربية العميقة









العقد اللمفية األربية العميقة

العقد. :العميقةاألربيةاللمفية2

.العميقةاللفافةتحتتتوضع•

األخيرللجزءاالنسيالجانبمنجدا  قريبةوهيعميقةاربيةعقدثالثةتوجد•

.الفخذيالوريدمن

.السطحيةاالربيةالعقدمناألوعيةالعقدهذهتتلقى•

صلهاتوالتيالسفلي،الطرففيالعميقةالبنياتمنالواردةاألوعيةتأتي•

لمأبضيةاالعقدخاللمنأوال  العميقةاألوعيةبعضتمرالشرايينمعبالصعود

.(5-1عددها)

قفيةالحرالعقدفيالعميقةاالربيةالعقدمنالصادرةاللمفيةاألوعيةتصب•

.المشتركةالحرقفيةالعقدفيأوعيتهاتصبالتيالظاهرة






