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أوعية الطرف العلوي•



شرايين الطرف العلوي

Subclavian artryالشريان تحت الترقوة •

Axillary arteryالشريان اإلبطي •

Brachial arteryالشريان العضدي •

Radial arteryالشريان الكعبري •

artery Ulnarالشريان الزندي•



Subclavian artryالشريان تحت الترقوة 

وهو يتفرع يحمل الدم إلى الطرف العلوي:

 األيسر من قوس األبهرفي

 األيمن من الجذع العضدي الرأسيفي

الرأس ة يصعد للعنق حيث يعطي فروع متعددة لتغذي

والعنق والصدر

ند عالشريان االبطي اسمه يصبح يصل الى االبط ل

الحافة الوحشية للضلع األولى





Axillary arteryالشريان اإلبطي 

حت الترقوة للشريان تاستمرار عند الحافة الوحشية للضلع األولى بشكل : الشريان اإلبطييبدأ •

.لعضديان الشرياحيث يستمر بشكل الحافة السفلية للعضلة المدورة الكبيرة و ينتهي عند 

يتغلف و فروعها وحبال الضفيرة العضدية و خالل مسيره، يكون هذا الشريان قريباً جداً من •

. ( قاراللفافة أمام الفهو تمادي من ) الغمد اإلبطيمعها ضمن صفيحة من النسيج الضام تسمى 

:ام ثالث أقسبالمرور أمام الشريان اإلبطي و تقسمه إلى العضلة الصدرية الصغيرة تقوم •

شية يمتد القسم األول من الشريان اإلبطي من الحافة الوح:القسم األول من الشريان اإلبطي•

. للضلع األولى حتى الحافة العلوية للعضلة الصدرية الصغيرة 

لعضلة يتوضع القسم الثاني من الشريان اإلبطي خلف ا:القسم الثاني من الشريان اإلبطي•

الصدرية الصغيرة 

ة السفلية يمتد القسم الثالث من الشريان اإلبطي من الحاف:القسم الثالث من الشريان اإلبطي•

للعضلة الصدرية الصغيرة حتى الحافة السفلية للعضلة المدورة الكبيرة





الفروع

.تقوم فروع الشريان اإلبطي بتروية الجدار الصدري و ناحية الكتف:   الفروع•

 Superiorالشريان الصدري األعلى)من الشريان فرعاً واحداً  القسم األول يعطي •

thoracic)

:  فرعين القسم الثاني في حين يعطي •

o الشريان الصدري األخرميThoracoacromial

oو الشريان الصدري الجانبيLateral thoracic 

ثالث فروع القسم الثالث و يعطي •

o الشريان تحت الكتفSubscapular

o و الشريان العضدي المنعطف األماميAnterior circumflex humeral

oو الشريان العضدي المنعطف الخلفيPosterior circumflex humeral.



Superior thoracic artery الشريان الصدروي العلوي

فرع صغير ينشأ من الوجه األمامي للجزء األول من  :•

الشريان االبطي 

األنسية واألمامية من جدران)وهو يغذي النواحي العلوية •

االبط 





The thoraco-acromial artery  الشريان الصدروي

األخرمي 

ن مللجزء الثاني هو شريان قصير ينشأ من الوجه األمامي •

الشريان االبطي 

ب اللفافة يلتف حول الحافة العلوية للصدرية الصغيرة ليثق•

فروع الترقوية الصدروية حيث ينقسم بعدها مباشرة ألربع

لتغذية جدار االبط( أخرمية -ترقوية –دالية –صدرية )

األمامي والناحية الدالية

بتغذية الثدي اضافة لذلك يقوم الفرع الصدري •





Lateral thoracic artery الشريان الصدري الجانبي

ريان ينشأ من الوجه األمامي للقسم الثاني من الش•

االبطي

غيرة يسير على الحافة السفلية للصدرية الص•

ويساهم بتغذية جانب الصدر وعلى األخص 

.بتغذية الثدي 





The subscapular artery  الشريان تحت الكتف

هو أكبر فروع الشريان االبطي•

ينشأ من الوجه الخلفي للقسم الثالث للشريان•

سم الى فرعين يسير على الحافة السفلية للعضلة تحت الكتفية ثم ينق•

:انتهائيين 

الذي يمر عبر  circumflex scapularالمنعطف الكتفي •

التفاغرات بويشاركتحت الشوك الى الحفرة الفسحة الثالثية العلوية 

الشريانية حول لوح الكتف 

وهو يسير على thoracodorsalالشريان الصدري الظهري •

ي الجدارين االنسالحافة الوحشية للوح الكتف ويشارك بتغذية 

والخلفي لالبط 









The circumflex humeral arteries

الشرايين  المنعطفة العضدية

:  الشريان المنعطف العضدي األمامي •

.هو األصغر وهو ينشأ من الوجه الجانبي للقسم الثالث من الشريان االبطي•

الخلفي يمر الى األمام من العنق الجراحي للعضد ليتفاغر مع المنعطف العضدي•

(.مفصل الكتف ورأس العضد ) يغذي األنسجة القريبة •

:الشريان المنعطف العضدي الخلفي •

ينشأ من الوجه الجانبي للقسم الثالث من الشريان االبطي•

الفسحة الرباعيةيمر مع العصب االبطي عبر •

ثم يدور حول العنق الجراحي للعضد حيث يتفاغر مع المنعطف األمامي•

يغذي العضالت والمفصل القريب•







الدوران الجانبي

ي على الوجهين األمامي والخلفالدائرة حول الكتفية•

:للكتفي

حافة وحشية ،منعطف كتفيش و تحت كتفي ش1)

لكتفيل

تحت / المعترض العنقيمن)كتفي ظهري ش( 2

حافة إنسية،(الترقي

، (قيتحت التر/درقي رقبيجذعمن )فوق الكتفي ش(3

حافة علوية

(.من الشرايين الوربية)أوعية أصغر ( 4



Brachial artery : الشريان العضدي

فة يبدأ الشريان العضدي عند الحا:الشريان العضدي•

.إلبطيالسفلية للعضلة المدورة الكبيرة كتمادي للشريان ا

و يقوم بتأمين التروية الشريانية الرئيسية للذراع•

ي تماما ثم للذراع ويكون بالبدء باالنسبالمسكن األمامي يسير •

يكون يصبح على المنتصف حيث يصل الحفرة المرفقية و

وتر العضلة ذات الراسينمن االنسيعندها الى 

ى و ينتهي هذا الشريان مقابل عنق الكعبرة بانقسامه إل•

. شريان زندي و شريان كعبري







فروع الشريان العضدي

.إلى الحيز األمامي من الذراع العلوي: فروع عضلية•

. لعظم العضد:الشريان المغذي•

بع العصب الذي ينشأ قرب بداية الشريان العضدي و يت:الشريان العضدي العميق•

لة  مثلثة الكعبري في مسيره نحو الثلم الحلزوني للعضد  و يقوم بتروية العض

.الرؤوس العضدية، و يساهم في المفاغرات  حول مفصل المرفق

تبع ينشأ قرب منتصف الذراع العلوي و ي:الشريان التفاغري الزندي العلوي•

العصب الزندي في مسيره 

ي ينشأ قرب نهاية الشريان و يساهم ف:الشريان التفاغري الزندي السفلي•

التفاغرات حول مفصل 

حول يساهمان في المفاغرات:الشريانان التفاغريان الزنديان العلوي و السفلي

. مفصل المرفق







The ulnar artery  الشريان الزندي
ي  من الفرعين االنتهائيين للشريان العضدألكبرهو الفرع ا:الشريان الزندي•

.  يبدأ هذا الشريان في الحفرة المرفقية عند مستوى عنق الكعبرة•

اعد عبر للسالجانب االنسي و ينزل على الكابة المدورة يغادر الحفرة المرفقية من تحت •

ضة األصابع الحيز اللفافي األمامي للساعد  المتواجد بين قابضة الرسغ الندية وبين قاب

العمق من قابضاتالعميقة وحيث يكون مسيره  في الجزء العلوي من الساعد الى 

ضة الرسغ بين وتر قابثم يصبح سطحيا بالقسم السفلي للساعد حيث يكون األصابع 

الزندية وأوتار قابضة األصابع السطحية

) ندي باالشتراك مع العصب الز(  القابضات )أمام قيد المثنيات ليدخل إلى راحة اليد •

ويكون المرور  إلى الوحشي من العظم الحمصي، حيث( الذي يكون انسي الشريان 

(.مكان جس نبضان الشريان الزندي)بالجلد و اللفافة فقط يتغطى 

س القوالذي يشكل الشريان الراحي السطحي و من ثم يستمر على راحة اليد  باسم •

. الراحية السطحية

حق بالشريان يمر بين مبعدة وقابضة الخنصرليلتفرعاً عميقاً وعندما يدخل اليد يعطي •

لتشكيل القوس الراحية العميقة الكعبري 









فروع الشريان الزندي

:الفروع في الساعد •

.إلى العضالت المجاورةفروع عضلية•

أمامية وخلفية فروع راجعةله : ulnar recurrent arteryفرع راجع    •

تساهم في التفاغرات الشريانية حول مفصل المرفق  :  

الزندي، الذي ينشأ من الجزء العلوي للشريان: الشريان بين العظمين المشترك•

يتوزع ) الخلفيو الشريان بين العظمين األماميو بعد مسير قصير ينقسم إلى 

خلف و(  قابضة وباسطة ) الشريانان بين العظمين إلى العضالت الواقعة أمام 

(.  الغشاء بين العظمين، كما يؤمنان شرايين مغذية لعظمي الزند و الكعبرة

.غفروع رسغية قصيرة تساهم في التفاغرات الشريانية حول مفصل الرس•

سة األقواس أما الفروع في اليد فتدرس بعد دراسة الشريان الكعبري حيث تتم درا•

الشريانية





The radial artery  الشريان الكعبري
. من الفرعين االنتهائيين للشريان العضدي ألصغرهو الفرع ا:الشريان الكعبري•

يبدأ هذا الشريان في الحفرة المرفقية عند مستوى عنق الكعبرة  •

الت العميقة ، متوضعاً على العضتحت العضلة العضدية الكعبريةو يسير نحو األسفل و الوحشي •

لى جانبه عالفرع السطحي للعصب الكعبري و في الثلث المتوسط من مسيره  يتوضع . للساعد

.الوحشي

ي للكعبرة و من الساعد، يتوضع الشريان الكعبري على السطح األمام( البعيد ) في الجزء القاصي •

كعبرية على و في هذا المكان يتوضع وتر العضلة العضدية ال. يكون مغطى بالجلد و اللفافة فقط

النبض موضع جس)جانبه الوحشي و وتر العضلة المثنية الكعبرية للرسغ على جانبه األنسي 

(. الكعبري

عدة مارا تحت أوتار مبحول الوجه الوحشي للمعصم يغادر الشريان الكعبري الساعد بالدوران •

وتر باسطة االبهام الطويلة وباسطة االبهام القصيرة ليصل إلى السطح الخلفي لليد ليسير تحت

االبهام الطويلة 

وله وبين رأسي العضلة بين العظام الظهرية  ليصل لليد و عند دخ،2-1ثم يخترق بين األسناع •

بهام و إلى راحة اليد، ينحرف نحو األنسي بين الرأسين المائل و المعترض للعضلة مقربة اإل

.  القوس الراحية العميقةيتمادى بشكل 











فروع الشريان الكعبري

:الفروع في الساعد •

(.المسكن الوحشي ) إلى العضالت المجاورة فروع عضلية•

يساهم في التفاغرات radial recurrent arteryفرع راجع•

الشريانية حول مفصل المرفق

palmar carpal branchالفرع الرسغي الراحي •

(  يشارك بالتفاغرات حول المعصم ) 

 the superficial palmarالفرع الراحي السطحي•

branchسيلر الذي ينشأ فوق الرسغ تماماً، و يدخل راحة اليد،وي

القوس يل فوق االلية  و كثيراً ما ينضم إلى الشريان الزندي لتشك

.الراحية السطحية





superficial palmar arch  القوس الراحية السطحية

.مباشراً للشريان الزندي  استمراراً القوس الراحية السطحيةتعتبر •

مام وعند دخولها إلى راحة اليد، تنحني نحو الوحشي خلف الصفاق الراحي و أ•

لشريان فروع او تكتمل القوس من الجانب الوحشي بأحد . أوتار المثنية الطويلة

يقع انحناء القوس ضمن راحة اليد في نفس. (الراحي الكعبري )الكعبري 

. المستوى مع الحافة البعيدة القاصية لإلبهام بكامل البسط

:فروع القوس •

عددها common palmar digital arteries ,فروع اصبعية مشتركة •

ها لألصابعثالثة  وتلتحق بها فروع سنعية من القوس الراحية العميقة قبل تفرع

ة تسير ينقسم  كل فرع اصبعي مشترك الى فرعين اصبعيين راحين  بالخاص•

4-2على جانبي األصابع من 















deep palmar arch القوس الراحية

العميقة 
استمراراً مباشراً للشريان الكعبري  القوس الراحية العميقةتعتبر •

لسنعية و الطويلة و أمام العظام ا( القابضة ) و تنحرف نحو األنسي بين األوتار المثنية •

.العضالت بين العظام

بالفرع العميق للشريان الزندي و تكتمل القوس في الجانب األنسي •

ية لإلبهام يقع انحناء القوس ضمن راحة اليد في نفس المستوى مع الحافة القريبة الدان•

.بكامل البسط

:  تقوم القوس الراحية العميقة   •

o،بإرسال فروع نحو األعلى تساهم في المفاغرات حول مفصل الرسغ

o  حية تنضم إلى الفروع اإلصبعية للقوس الراحية السط(  راحية سنعية )و فروع

o ية لتشكيل القوس الظهركما تعطي فروع ثاقبة تصل للفروع السنعية الظهرية .

محدب من الوجه ال( لالبهام والجانب الوحشي من السبابة  ) الشرايين اإلصبعية تنشأ •

للقوس و تسير نحو األصابع  















dorsal carpal arch  القوس الرسغية

الظهرية 
وبين تتشكل من تفاغرات بين فروع من  الكعبري والزندي•

العظام األمامي  

:ن يعطي الشريان الكعبري قبل دخوله لظهر اليد  فرعي•

oفرع رسغي ظهري وهو الذي يستمر لالنسي باسم القوس

ية الظهرية على الرسغ وهي تعطي الفروع السنعية الظهر

هرية وهي تنقسم لفروع أصغر هي الشرايين االصبعية الظ

قةالتي تدخل األصابع وتتفاغر مع القوس الراحية العمي

oفرع سنعي ظهري أول لتغذية وجوه االبهام والسبابة















سريريات



The venous system of the upper limb 

أوردة الطرف العلوي 

عبر يتم النزح الوريدي للدم غير المؤكسج للطرف العلوي•

مجموعتين سطحية وعميقة

دي زن)تتبع العميقة الشرايين ويكون لها نفس األسماء •

نديان وغالبا يرافق وريدان كل شريان ويتحد الز( وكعبري 

ديين والكعبريان بالحفرة المرفقية ويشكالن وريدين عض

عميقين  

أما األوردى السطحية فتبدأ من شبكات وريدية سطحية•

توجد فروع وصالية ثاقبة بيم المجموعتين •







:الوريدية الظهرية(  أو الشبكة)القوس 

:الوريدية الظهرية(  أو الشبكة)القوس •

جلد قريبة تتوضع القوس الوريدية الظهرية في النسيج تحت ال•

حشي من المفاصل السنعية السالمية و تنزح في الجانب الو

نحو الوريد الرأسي، و في الجانب األنسي نحو الوريد 

القاعدي  

ي ينزح القسم األعظم من الدم من كامل اليد نحو القوس، الت•

لعميقة تتلقى األوردة اإلصبعية و تتصل بحرية مع األوردة ا

.  لراحة اليد عبر األحياز بين العظام





الوريد الرأسي

ى ظهر من الجانب الوحشي للقوس الوريدية الظهرية المتوضعة علالوريد الرأسيينشأ •

اليد،

، ( مرور على سطح منشقة المشرحين ) و يلتف حول الحافة الوحشية للساعد •

الجانب ثم يصعد  على الجانب الوحشي للساعد حتى حفرة المرفق  و مقدم العضد على•

. الوحشي للعضلة ذات الرأسين

ية ضمن الثلم ثم يتتابع على الجانب الوحشي للذراع حتى ثقبه للفافة الترقوية الصدر•

الدالي الترقوي ويصب بالوريد االبطي في الحفرة تحت الترقوة

يتلقى العديد من الروافد من السطحين الوحشي و األنسي للطرف  العلوي•

ة يسير نحو فرعاً للوريد الرأسي ضمن الحفرة المرفقيالوريد المرفقي الناصفيشكل •

الوريد و ضمن الحفرة المرفقية، يسير. األعلى و األنسي و ينضم إلى الوريد القاعدي

ما بصفاق المرفقي الناصف أمام الشريان العضدي و العصب الناصف، لكنه ينفصل عنه

.ذات الرأسين







الوريد القاعدي

ية من الجانب األنسي للقوس الوريدية الظهرالوريد القاعديينشأ •

، ثم المتوضعة على ظهر اليد و يلتف حول الحافة األنسية للساعد

جيث يصعد  على الجانب االنسي للساعد ليصل للحفرة المرفقية

ين  يكون على  مقدم العضد على الجانب األنسي للعضلة ذات الرأس

م إلى و في منتصف الذراع يقوم باختراق اللفافة العميقة و ينض•

لعضلة الوريدين المرافقين للشريان العضدي عند الحافة السفلية ل

. المدورة الكبيرة حيث يساهم في تشكيل الوريد اإلبطي

فد القادمة هذا الوريد يستقبل الوريد المرفقي الناصف و عدداً من الروا•

.من السطحين الوحشي و األنسي للطرف العلوي





الوريد الناصف الساعدي 

The median forearm vein 

د ينزح الوريد الناصف الساعدي الدم من تحت الجل•

للوجه األمامي للساعد

يصعد على الخط الناصف للساعد حتى الحفرة •

ي ينته) المرفقية حيث ينقسم الى ناصف رأسي 

وهو)وناصف قاعدي ينتهي بالقاعدي (  بالرأسي 

حيانا يتلقى فرع عميق فيصبح أكبر حجما ويسمى ا

( المرفقي الناصف 





الوريد اإلبطي

:الوريد اإلبطي•

المدورة يتشكل الوريد اإلبطي عند الحافة السفلية للعضلة•

ان الكبيرة عن طريق اتحاد الوريدين المرافقين للشري

. العضدي مع الوريد القاعدي  

ي و و يسير نحو األعلى على الوجه األنسي للشريان اإلبط•

لوريد تحت ينتهي عند الحافة الوحشية للضلع األولى ليصبح ا

.  الترقوة

بطي، يتلقى هذا الوريد روافد تتوافق مع فروع الشريان اإل•

. باإلضافة إلى الوريد الرأسي









Lymph Vessels

• The lymph vessels draining the lymph 

from the upper limb, as elsewhere in the 

body, are split into 2 groups: superficial 

and deep.

https://www.earthslab.com/anatomy/superficial-lymph-nodes-and-lymph-vessels/
https://www.earthslab.com/anatomy/the-upper-limb/


النزح اللمفي للطرف العلوي 

الى يتم النزح اللمفي للطرف العلوي مثل أي جزء من الجسم عبر أوعية لمفية تصل•

وبين عقد لمفاوية 

:األوعية اللمفاوية •

األوردة حملها أوعية خاصة تنزح السوائل التي تحوي الجزيئات الكبيرة التي ال تستطيع•

.من القلب مثل االضداد المناعية وبروتينات معينة وتصب في األوردة المركزية القريبة

(  عقد بلغمية)على طول مسار األوعية اللمفاوية يوجد محطات  من نسيج لمفاوي •

:العقد اللمفاوية اإلبطية •

: األوعية اللمفية يهاتنزح إل•

الطرف العلويمن -

معظم الثديمن -

.فوق مستوى السرةمن جدار البطن -





Superficial Lymph Vessels
• The superficial lymph vessels are in the subcutaneous tissue. They’re far 

more numerous in relation to the deep lymph vessels. They usually 

accompany the superficial veins.

• The superficial lymph vessels drain the lymph from skin and subcutaneous 

tissue. They course upwards in the direction of the axilla. Most of them end 

in the axillary lymph nodes.

• Those from lateral side of the limb and lateral 2 digits follow the 

cephalic vein and drain into the infraclavicular lymph nodes.

• Those from medial side of the limb and medial 3 digits follow the 

basilic vein and drain into the lateral group of axillary nodes.

• A number of the medial lymph vessels terminate in the supratrochlear or 

epitrochlear nodes, that are situated just above the medial epicondyle 

along the basilic vein.

• A couple of lymph vessels drain the thumb end in the deltopectoral lymph 

nodes. The efferents from these nodes pierce the clavipectoral fascia to 

drain in the apical group of axillary nodes.

https://www.earthslab.com/anatomy/superficial-lymph-nodes-and-lymph-vessels/
https://www.earthslab.com/anatomy/superficial-lymph-nodes-and-lymph-vessels/
https://www.earthslab.com/anatomy/superficial-lymph-nodes-and-lymph-vessels/
https://www.earthslab.com/anatomy/superficial-lymph-nodes-and-lymph-vessels/
https://www.earthslab.com/anatomy/superficial-lymph-nodes-and-lymph-vessels/
https://www.earthslab.com/anatomy/fasciae-pactoral-fascia-and-clavipectoral-fascia/




Deep Lymph Vessels

• Deep Lymph Vessels

• The deep lymph vessels are much less 

numerous in relation to the superficial 

lymph vessels. 

• They drain structures being located deep 

to deep fascia, viz muscles. 

• The deep lymph vessels course along the 

arteries and drain into the lateral group of 

the axillary lymph nodes.

https://www.earthslab.com/anatomy/superficial-lymph-nodes-and-lymph-vessels/
https://www.earthslab.com/anatomy/superficial-lymph-nodes-and-lymph-vessels/
https://www.earthslab.com/anatomy/superficial-lymph-nodes-and-lymph-vessels/


Lymph Nodes

• The lymph nodes draining the upper limb

are split into 2 groups: 

• (a) superficial 

• and (b) deep.

https://www.earthslab.com/anatomy/the-upper-limb/




Superficial Lymph Nodes

• They are located in the superficial fascia, along with the superficial 

vein. All these are as follows:

• Infraclavicular nodes, 1 or 2 in number, are located on the 

clavipectoral fascia along the cephalic vein. They drain lymph from 

thumb consisting of its web and upper part of the breast.

• Deltopectoral nodes, are located in the deltopectoral groove along 

the cephalic vein just before it pierces the deep fascia. It’s thought to 

be displaced infraclavicular node. It drains the lymph from the 

breast and adjoining small structures.

• Superficial cubital/supratrochlear nodes are located 5 cm above 

the medial epicondyle along the basilic vein. They drain the lymph 

from the ulnar side of the hand and forearm.

https://www.earthslab.com/anatomy/superficial-fascia/
https://www.earthslab.com/anatomy/fasciae-pactoral-fascia-and-clavipectoral-fascia/


Superficial veins and lymph 

nodes of upper limb





Deep Lymph Nodes

• The deep lymph nodes are as follows:

• Axillary lymph nodes are existing in the axilla and are 

split into 4 sets. These are main lymph nodes of the 

upper limb.

• A few other deep lymph nodes are located on the 

following sites: 

– Along the medial side of the brachial artery.

– In the cubital fossa, in the bifurcation of the brachial 

artery (named deep cubital node).

– Occasionally along the arteries of the forearm.

https://www.earthslab.com/anatomy/the-upper-limb/
https://www.earthslab.com/anatomy/brachial-artery/
https://www.earthslab.com/anatomy/cubital-fossa-borders-contents-and-clinical-importance/
https://www.earthslab.com/anatomy/brachial-artery/








العقد اللمفاوية اإلبطية

:تتوضع في خمس مجموعات •

عضدية-:  Lateralمجموعة وحشية -

تنزح الطرف العلوي -

(  بين الصدريتين الكبيرة والصغيرة)صدرية -:Anteriorمجموعة أمامية -

تنزح المنطقة الصدرية وقسم جدار البطن أعلى السرة-

تحت كتفية-:  Posteriorمجموعة خلفية -

تنزح الكتف والظهر -

(  قاعدة اإلبط)أسفل الحافة السفلية للصدرية الصغيرة -:  Centralمجموعة مركزية -

تنزح لمف العقد الوحشية والخلفية واألمامية-

(  طذروة اإلب)فوق الحافة العلوية للصدرية الصغيرة ،تحت ترقية -:  Apicalمجموعة قمية -

تنزح لمف المجموعة المركزية -



الجذوع اللمفاوية

← قوة يتابع لمف العقد اإلبطية القمية إلى العقد أسفل وأعلى التر•

.الجذع اللمفاوي تحت الترقي

( =القادم من العنق)الجذع الوداجي + الجذع اللمفاوي تحت الترقي •

زاوية )الزاوية الوريدية ← القناة اللمفاوية اليمنى في الطرف األيمن 

(.التقاء الوريد الوداجي الباطن مع الوريد تحت الترقوة

الزاوية الوريدية← القناة الصدرية في الطرف اليسار يالقيان 

من تنزح لمف معظم الجسم عدا القسم العلوي األيمن: القناة الصدرية

.الجذع والطرف العلوي



الجذوع اللمفاوية



:الثديان
تان بالجلد يعتبر الثديان غدتان متخصصتان ملحق:الموضع و الوصف•

.و مسئولتان عن إفراز الحليب

.يتواجد الثديان لدى الجنسين•

.جاتو يكونان متشابهين بالبنية لدى الذكور و اإلناث غير الناض•

سمى تكون الحلمتان صغيرتان و تحاطان بمنطقة ملونة من الجلد ت•

.الهالة

رة ضمن يعتبر نسيج الثدي أكثر قليالً من جهاز من األقنية المنطم•

.النسيج الضام ال تتجاوز حافة الهالة





وصف الثدي عند االناث البالغات

تكتسبان عند البلوغ لدى اإلناث، تتضخم غدتا الثدي بشكل تدريجي و•

.شكلهما نصف الكروي بتأثير الهرمونات المبيضية  

ن تتطاول األقنية، إال أن الزيادة األساسية في حجم الغدة تنجم ع•

.توضعات الشحم

ن الحافة تمتد قاعدة الثدي من الضلع الثاني حتى الضلع السادس، و م•

ألكبر من و يتوضع القسم ا. الوحشية للقص حتى الخط منتصف اإلبط

.الغدة ضمن اللفافة السطحية

األعلى و لكن يبقى هنالك جزء صغير يسمى الذيل اإلبطي  يمتد نحو•

لة الصدرية الوحشي، و يثقب اللفافة العميقة عند الحافة السفلية للعض

. الكبيرة ليصل إلى اإلبط





بنية الثدي

. فص، و التي تتشعع بدءاً من الحلمة20-15يتألف كل ثدي من •

وة الحلمة و و تنفتح القناة الرئيسية لكل فص بشكل منفصل ضمن ذر•

ة بالهالة  تحاط قاعدة الحلم. تمتلك مجالً متسعاً قبل انتهائها مباشرة

لموجودة و تنجم الحديبات الصغيرة جداً على الهالة عن الغدد اللعوية ا•

. تحتها

ور هذه وتتط. تنفصل الفصوص الغدية عن بعضها بحواجز ليفية•

جلد الحواجز بشكل جيد ضمن النصف العلوي من الغدة و تمتد من ال

.  حتى اللفافة العميقة، و تقوم بدور أربطة  

بطنة تحتها ينفصل الثدي عن اللفافة العميقة المغطية للعضالت المست•

دي بواسطة منطقة من النسيج الضام الرخو يسمى الحيز خلف الث





غدة الثدي عند الرجل•

.  مجموعة حبال ظهارية، فيها جهاز قنوات-

ال يوجد حولها نسيج شحمي أو ليفي-

(تثدي)يمكن أن يكبر حجمها -



:التروية الدموية

:الشرايين•

اطن و يتروى الثدي من فروع ثاقبة من الشريان الصدري الب•

ً . الشرايين الوربية في كما يساهم الشريان اإلبطي أيضا

تروية الغدة عبر فرعه الصدري الوحشي و الصدري 

.األخرمي

:األوردة•

.  تساير الشرايين الموافقة•

ة سريرية يتمتع النزح اللمفي لغدة الثدي بأهمي: النزح اللمفي•

واسعة 



النزح اللمفي للثدي

.ألغراض عملية، يتم تقسيم الثدي إلى أرباع فيما يخص النزح اللمفي•

oأو ينزح لمف الربعين الوحشين للثدي نحو مجموعة العقد اإلبطية األمامية

لة الصدرية تتوضع خلف الحافة السفلية للعض)مجموعة العقد اإلبطية الصدرية   

(. الكبيرة

oتدخل إلى و ينزح لمف الربعين األنسيين عبر أوعية تخترق المسافات الوربية و

ل تتوضع ضمن الجوف الصدري على طو)الزمرة الصدرية الباطنة من العقد 

(.مسير الشريان الصدري الباطن

oة و تنزح خلفياً و هنالك عدد قليل من األوعية اللمفية تتبع الشرايين الوربية الخلفي

،(ية الخلفيةتتوضع على طول مسير الشرايين الورب) ضمن العقد اإلربية الخلفية 

o و تتصل بعض األوعية مع األوعية اللمفية من الثدي المقابل

oو مع أوعية جدار البطن األمامي  .

•








