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The Gluteal Region 

 The gluteal region, or buttock, is 
bounded:

 superiorly by the iliac crest 

 and inferiorly by the fold of the 
buttock. 

 The region is largely made up of 

 the gluteal muscles

 and a thick layer of superficial fascia.



Fascia of the Buttock

 The superficial fascia is thick, especially in women, 
and is impregnated with large quantities of fat. 

 The deep fascia is continuous below with the deep 
fascia, or fascia lata, of the thigh. 

 In the gluteal region, it splits to enclose the gluteus 
maximus muscle 

 Above the gluteus maximus, it continues as a single 
layer that covers the outer surface of the gluteus medius
and is attached to the iliac crest. 

 On the lateral surface of the thigh, the fascia is thickened 
to form a strong, wide band, the iliotibial tract 





Muscles of the Gluteal Region

 The muscles of the gluteal region include  :

 the gluteus maximus,

 the gluteus medius,

 the gluteus minimus, 

 the tensor fasciae latae, 

 the piriformis, 

 the obturator internus,

 the superior and inferior gemelli, 

 and the quadratus femoris.





Gluteal Region 
(األليوية)عضالت الناحية األلوية

  تقسم عضالت  الناحية االليوية الى  :

طبقةسطحية:

العضلةاأللويةالكبرىGluteus Maximus

العضلةاأللويةالوسطىGluteus Medius

العضلةاأللويةالصغرىGluteus Minimus

العضلةالموترةللفافةالعريضةTensor Fasciae Latae

طبقةعميقة:

  العضلةالكمثريةPiriformis

العضلةالتوءميةالعلويةGemellus Superior

العضلةالتوءميةالسفليةGemellus Inferior

 العضلةالسداديةالداخليةObturatorInternus

 العضلةالسداديةالخارجيةObturatorExternus

 العضلةالمربعةالفخديةQuadratusFemoris













العضلة اإلليوية الكبيرة 

The gluteus maximus

ر في الجسمتعتبر العضلة اإلليوية الكبيرة  بأنها العضلة األكب:العضلة اإلليوية الكبيرة  .

.  ن بروز اإلليةتتوضع هذه العضلة سطحياً في المنطقة اإلليوية و تكون مسئولة بشكل كبير ع

باط من السطح الخارجي للحرقفة، و السطح الخلفي للعجز و العصعص و من الر:المنشأ

العجزي األحدوبي  

رقفي السبيل الحتسير األلياف نحو األسفل و الوحشي، و يرتكز معظمها على :المرتكز

.  للفخذاإلحدوبة اإلليوية في حين ترتكز بعض األلياف العميقة على الظنبوبي،

العصب اإلليوي السفلي:التعصيب  .

ر السبيل تقوم هذه العضلة ببسط مفصل الورك و تدويره نحو الوحشي، كما تساعد عب:العمل

 ً اسطة للجذع على و كثيراً ما تستخدم كب. الحرقفي الظنبوبي في إبقاء مفصل الركبة منبسطا

(.  كما يحدث مثالً أثناء رفع الجذع من وضعية الجلوس أو االنحناء)الفخذ 





العضلة اإلليوية الكبيرة 

The gluteus maximus



العضلة اإلليوية المتوسطة

Gluteus medius

لجزء و هي عضلة ثخينة ذات شكل يشبه المروحة  و يتغطى ا:العضلة اإلليوية المتوسطة

الخلفي منها بالعضلة اإلليوية الكبيرة  

من السطح الخارجي للحرقفة:المنشأ.

مدور لتسير األلياف نحو األسفل و الوحشي، و ترتكز على السطح الوحشي ل:المرتكز

.  الكبير

العصب اإلليوي العلوي:التعصيب  .

ال عند مفصل بشكل فعتبعيد الفخذ تقوم هذه العضلة بالعمل مع اإلليوية الصغيرة في :العمل

و تقوم و يحدث أهم عمل لها أثناء المشي أو الركض، حيث تتقلص العضالت الثالثة. الورك

رض و تندفع بتثبيت الحوض على الطرف السفلي، و عندما ترتفع قدم الطرف المقابل عن األ

ر المحمول   نحو األمام، يتم تثبيت الحوض في موضعه و ال يميل نحو األسفل على الجانب غي

ً بتدوير الفخذ نحو األنسي كما تقوم األلياف األمامية  .  أيضا



Gluteus medius



Gluteus minimus العضلة اإلليوية

:الصغيرة

ة  شكالً تأخذ العضلة اإلليوية الصغير:العضلة اإلليوية الصغيرة

ة يشبه المروحة أيضاً، و تتوضع عميقاً من العضلة اإلليوي

. المتوسطة

من السطح الخارجي للحرقفة:المنشأ.

لى تسير األلياف نحو األسفل و الوحشي، و ترتكز ع:المرتكز

.  السطح األمامي للمدور الكبير

العصب اإلليوي العلوي:التعصيب  .

ذ بقوة عند تقوم هذه العضلة مع اإلليوية المتوسطة بتبعيد الفخ:العمل

. و األنسيكما تقوم أليافها األنسية بتدوير الفخذ نح. مفصل الورك  







Tensor fasciae
العضلة الموترة للفافة العريضة latae

العضلة الموترة للفافة العريضة:

حديبة من الحافة الخارجية للعرف الحرقفي بين الشوك الحرقفي األمامي العلوي و:المنشأ

الحرقفة  

نبوبيالسبيل الحرقفي الظتسير األلياف نحو األسفل و الخلف و ترتكز على :المرتكز  .

العصب اإلليوي العلوي:التعصيب  .

ي تساعد تقوم هذه العضلة بممارسة الشد على السبيل الحرقفي الظنبوبي و بالتال:العمل

قي السبيل و طالما ب. العضلة اإلليوية الكبيرة في إبقاء مفصل الركبة في وضعية البسط

.  وضعية البسطالظنبوبي متوضعاً أمام محور ثني الركبة، فإنه يساعد في الحفاظ على الركبة ب

ي نحو األعلى و كذلك عندما يقف الشخص منتصباً، يشكل انسحاب السبيل الحرقفي الظنبوب

لعضلة على األغلب العامل األكثر أهمية في الحفاظ على الركبة بوضعية البسط، و يمكن ل

.  مربعة الرؤوس أن تكون بحالة استرخاء





Deep muscles



Piriformisالعضلة الكمثرية

تقع هذه العضلة  بشكل جزئي ضمن الحوض عند منشئها:العضلة الكمثرية  .

عها في الناحية ويساعد توض. و تنبثق من الثقبة الوركية الكبيرة لتدخل إلى الناحية اإلليوية

يوية اإلليوية في فصل األعصاب و األوعية اإلليوية العلوية عن األعصاب و األوعية اإلل

السفلية  

ضمن السطح األمامي للفقرات العجزية الثانية و الثالثة و الرابعة ضمن الحو:المنشأ.

رتكز على الحافة تسير األلياف نحو األسفل و الوحشي عبر الثقبة الوركية الكبيرة لت:المرتكز

.  العلوية للمدور الكبير

الفروع األمامية للعصب العجزي األول و الثاني:التعصيب  .

الدوران الوحشي للفخذ عند مفصل الورك:العمل  .







Gemellus superior
العضلة التوأمية العلوية

 لوية  تشكل العضلة التوأمية الع:العضلة التوأمية العلوية

.  عضلة صغيرة

من الشوكة اإلسكية:المنشأ.

الحافةعلى مع وتر العضلة السدادية الباطنة :المرتكز

العلوية للمدور الكبير

رة عصب العضلة السدادية الباطنة من الضفي:التعصيب

.  العجزية

الدوران الوحشي للفخذ عند مفصل الورك:العمل  .





Gemellus inferior
العضلة التوأمية السفلية

سفلية عضلة تشكل العضلة التوأمية ال:العضلة التوأمية السفلية

.  صغيرة

من الحافة العلوية لإلحدوبة اإلسكية:المنشأ.

الحافةعلى مع وتر العضلة السدادية الباطنة :المرتكز

العلوية للمدور الكبير

رة عصب العضلة المربعة الفخذية من الضفي:التعصيب

.  العجزية

الدوران الوحشي للفخذ عند مفصل الورك:العمل  .





Obturator internus

العضلة السدادية الباطنة

كالً يشيه تأخذ العضلة السدادية الباطنة ش:العضلة السدادية الباطنة

و. المروحة و تتوضع بشكل جزئي ضمن الحوض عند منشئها

. ة اإلليويةتنبثق عبر الثقبة الوركية الصغيرة لتدخل إلى الناحي

ة به  من السطح الحوضي للغشاء السدادي و العظام المحيط:المنشأ

غيرة يخرج الوتر من الحوض عبر الثقبة الوركية الص:المرتكز

رتكز الوتر و ي. حيث تنضم إليه العضلة التوأمية العلوية و السفلية

.  الحافة العلوية للمدور الكبيرالمشترك على 

عجزيةعصب العضلة السدادية الباطنة من الضفيرة ال:التعصيب .

الدوران الوحشي للفخذ عند مفصل الورك:العمل  .









Quadratus femoris
العضلة المربعة الفخذية

خذية  تشكل العضلة المربعة الف:العضلة المربعة الفخذية

.    عضلة مربعة الشكل

من الحافة الوحشية لألحدوبة اإلسكية:المنشأ.

حديبة التسير األلياف نحو الوحشي و ترتكز على :المرتكز

.  خذالموجودة على العرف بين المدورين في عظم الفالمربعة 

فرع من الضفيرة العجزية:التعصيب  .

الدوران الوحشي للفخذ عند مفصل الورك:العمل  .









Superficial Fascia of the Thigh 
اللفافة السطحية في الفخذ 

اللفافة السطحية في الفخذ:

 و الفخذ و لجدار البطن األمامي نحالطبقة الغشائية من اللفافة السطحيةتمتد

ي بحوالي تحت الرباط اإلرب( اللفافة العريضة)ترتكز على اللفافة العميقة 

عرض إصبع واحد تقريباً   

 لفخذ و لجدار البطن األمامي نحو االطبقة الشحمية من اللفافة السطحيةتمتد

تتمادى نحو األسفل على طول كامل الطرف السفلي دون انقطاع 





Deep Fascia of the Thigh (Fascia Lata) 
(:اللفافة العريضة)اللفافة العميقة في الفخذ 

 (:اللفافة العريضة)اللفافة العميقة في الفخذ

علوية على تغلف اللفافة العميقة الفخذ مثل ساق البنطال  و ترتكز نهايتها ال

.  الحوض و الرباط اإلربي

 لحرقفي السبيل او تتسمك هذه اللفافة على الوجه الوحشي و تقوم بتشكيل

ألسفل على ، الذي يرتكز في األعلى على الحديبة الحرقفية و في االظنبوبي

.اللقيمة الوحشية للظنبوب

فافة العريضة يتلقى هذا السبيل الحرقفي الظنبوبي ارتكاز العضلة الموترة لل

و القسم األكبر من العضلة اإلليوية الكبيرة  





فتحة الصافن

 خذ و أسفل إلى فتحة موجودة ضمن اللفافة العميقة أمام الففتحة الصافنتشير

بير و بعض و تقوم هذه الفتحة بنقل الوريد الصافن الك. الرباط اإلربي مباشرة

.  الفروع الصغيرة للشريان الفخذي و كذلك األوعية الدموية  

 أسفل و وحشي ( سم4)أنش 1.5تتوضع فتحة الصافن على بعد حوالي

الحديبة العانية 





:األحياز اللفافية في الفخذ

Fascial Compartments of the Thigh

األحياز اللفافية في الفخذ:

افة هنالك ثالثة حواجز لفافية تسير من الوجه الداخلي للف

طريقة و بهذه ال. العميقة للفخذ نحو الخط الخشن لعظم الفخذ  

العضالت و يتم تقسيم الفخذ إلى ثالثة أحياز، و كل حيز يمتلك

و هذه األحياز هي الحيز. األعصاب و الشرايين الخاصة به

(.  حسب توضعها)األمامي و األنسي و الخلفي 



:محتويات الحيز اللفافي األمامي للفخذ

محتويات الحيز اللفافي األمامي للفخذ:

ية و وهي الخياطية و الحرقفية و البسواس و العان:العضالت

.  رباعية الرؤوس الفخذية

الشريان الفخذي:التروية الدموية.

العصب الفخذي:التعصيب  .



:عضالت الحيز اللفافي األمامي للفخذ

ية وهي الخياطية و الحرقفية و البسواس و العانية و رباع

.الرؤوس الفخذية







Sartorius :  الخياطية

الخياطية:

ريان تشكل العضلة الخياطية  عضلة ضيقة لها شكل الشريط تغطي الش

.  الفخذي ضمن الثلث المتوسط من الفخذ

من الشوك الحرقفي األمامي العلوي:المنشأ  .

الجزء تسير ألياف العضلة نحو األسفل و األنسي و ترتكز على:المرتكز

.   العلوي من السطح األنسي لجسم الظنبوب

العصب الفخذي:التعصيب .

رك، ثني ثني الفخذ و تبعيده و تدويره نحو الوحشي و عند مفصل الو:العمل

.  و تدوير الساق نحو األنسي عند مفصل الركبة









Iliacus : الحرقفية

الحرقفية:

لبطن   تنشأ هذه العضلة بشكل المروحة من الحفرة الحرقفية ضمن ا: المنشأ

ضلة تتقارب األلياف لتلتقي مع وتر البسواس، حيث يشكال ع: المرتكز

البسواس الحرقفية  

فرع من العصب الفخذي ضمن البطن: التعصيب  .

مفصل تقوم عضلة البسواس الحرقفية بثني الفخذ على الجذع عند:العمل

وم أيضاً كما تق. الورك، و إذا كان الفخذ مثبتاً تقوم بثني الجذع على الفخذ

.  بتدوير الفخذ نحو األنسي







Iliopsoas :البسواس

البسواس:

ن و تنزل تشكل عضلة البسواس عضلة طويلة مغزلية الشكل تنشأ ضمن البط

. ضمن الفخذ

من جذور النواتئ المعترضة و جوانب أجسام الفقرات و األقراص:المنشأ

.مسةبين الفقرات من الفقرة الصدرية الثانية عشر و حتى القطنية الخا

ل إلى تسير األلياف نحو األسفل و الوحشي و تغادر البطن لتدخ:المرتكز

ية على يرتكز وتر البسواس الحرقف. الفخذ عبر مرورها خلف الرباط اإلربي

.   المدور الصغير للفخذ

فروع من الضفيرة القطنية:التعصيب .

مفصل تقوم عضلة البسواس الحرقفية بثني الفخذ على الجذع عند:العمل

. الورك، وإذا كان الفخذ مثبتاً تؤدي إلى ثني الجذع على الفخذ







Pectineus ( المشطية ) العانية 

أو المشطية:العانية

من الشعبة العلوية للعانة:المنشأ.

لوحشي تسير ألياف العضلة نحو األسفل و الخلف و ا:المرتكز

ر و ترتكز على النهاية العلوية للخط الخشن أسفل المدو

.الصغير مباشرة

العصب أحياناً تتلقى فرعاً من)العصب الفخذي :التعصيب

(.  السدادي

ثني و تقريب الفخذ عند مفصل الورك:العمل.







Quadriceps femoris
رباعية الرؤوس الفخذية

رباعية الرؤوس الفخذية

 ي من أربع أجزاء هرباعية الرؤوس الفخذيةتتألف العضلة

شية و المستقيمة الفخذية و المتسعة األنسية و المتسعة الوح

اً يرتكز المتسعة الوسطانية، و تمتلك هذه األجزاء وتراً مشترك

ثم على الحواف العلوية و الوحشية و األنسية للداغصة و من

.على حديبة الظنبوب( عبر الرباط الداغصي)









Rectus femoris المستقيمة الفخذية 

المستقيمة الفخذية:

مامية من الشوكة الحرقفية األالرأس المستقيمينشأ :المنشأ

وق الحق  من الحرقفة فالرأس المنعكسالسفلية، في حين ينشأ 

ز يتحد الرأسان معاً أمام مفصل الورك، و ترتك:المرتكز

ذية و العضلة ثنائية الريش على وتر رباعية الرؤوس الفخ

.  بواسطته على الداغصة

العصب الفخذي:التعصيب  .





Vastus lateralis المتسعة الوحشية 

المتسعة الوحشية:

من الخط بين المدورين و قاعدة المدور الكبير و:المنشأ

الخط الخشن للفخذ  

لى وتر تسير األلياف نحو األسفل و األمام لترتكز ع:المرتكز

و هنالك بعض . مربعة الرؤوس و من ثم على الداغصة

.  ويهااأللياف الوترية تنضم إلى محفظة مفصل الركبة و تق

العصب الفخذي:التعصيب  .





Vastus medialis المتسعة األنسية 

المتسعة األنسية:

من الخط بين المدورين و الخط الخشن للفخذ  :المنشأ

عة تسير األلياف نحو األسفل و األمام لترتكز ضمن وتر مرب:المرتكز

إلى الرؤوس و من ثم على الداغصة، و هنالك بعض األلياف الوترية تنضم

العضلة و عادة ما تكون األلياف السفلية لهذه. محفظة مفصل الركبة و تقويها

ي أثناء أفقية تقريباً في االتجاه و تمنع الداغصة من االنسحاب نحو الوحش

.    تقلص العضلة مربعة الرؤوس

العصب الفخذي:التعصيب .







Vastus intermedius المتسعة

الوسطانية

المتسعة الوسطانية:

من السطح األمامي و الوحشي لجسم الفخذ  :المنشأ

ربعة تسير األلياف نحو األسفل و تتحد مع الوجه العميق لوتر م:المرتكز

ضلة جزءاً صغيراً من العالعضلة الركبية المفصليةو تشكل . الرؤوس

. صل الركبةالمتسعة الوسطانية يرتكز على السطح العلوي للغشاء الزليلي لمف

ط مفصل و تساهم هذه العضلة في سحب الغشاء الزليلي نحو األعلى أثناء بس

. الركبة

العصب الفخذي:التعصيب .





عمل العضلة رباعية الرؤوس الفخذية

 (:آلية رباعية الرؤوس)عمل العضلة رباعية الرؤوس الفخذية

تشكل هذه العضلة باجتماع أجزائها باسطة قوية لمفصل الركبة .

عة األنسية و تقوم بعض األلياف الوترية من العضلة المتسعة الوحشية و المتس

.  هتنضم إلى محفظة مفصل الركبة و تقوي(أو قيود)بتشكيل شرائط 

تقريباً و تمنع وتكون األلياف السفلية للعضلة المتسعة األنسية أفقية التوضع

.  سالداغصة من االنسحاب نحو الوحشي أثناء تقلص العضلة مربعة الرؤو

كبيرتؤدي مقوية العضلة مربعة الرؤوس إلى تقوية مفصل الركبة بشكل  .

تقوم العضلة المستقيمة الفخذية أيضاً بثني مفصل الورك .





:محتويات الحيز اللفافي األنسي للفخذ 

محتويات الحيز اللفافي األنسي للفخذ:

يرة و وهي الناحلة و المقربة الطويلة  المقربة القص:العضالت

.المقربة الكبيرة و السدادية الظاهرة

سداديالشريان الفخذي العميق و الشريان ال:التروية الدموية

العصب السدادي:التعصيب.





العضالت     : الحيز اللفافي األنسي للفخذ

و المقربة الطويلة  (  الناحلة )وهي  الرشيقة :العضالت

.ةالمقربة القصيرة و المقربة الكبيرة و السدادية الظاهر







Gracilis الرشيقة

 ( :الناحلة )الرشيقة

جانب تشكل العضلة الرشيقة عضلة طويلة لها شكل الشريط تقع على ال

. األنسي للفخذ و الركبة

من السطح الخارجي للشعبة السفلية للعانة و شعبة اإلسك:المنشأ.

من تسير ألياف العضلة نحو األسفل على طول الجانب األنسي:المرتكز

.  ظنبوبالفخذ، و يرتكز الوتر على الجزء العلوي من السطح األنسي لجسم ال

.  فو يتوضع هذا االرتكاز قرب ارتكاز العضلة الخياطية و وترية النص

العصب السدادي:التعصيب  .

اق عند تقوم هذه العضلة بتقريب الفخذ عند مفصل الورك و ثني الس:العمل

مفصل









Adductor longus المقربة الطويلة

المقربة الطويلة:

ل القسم تشكل العضلة المقربة الطويلة عضلة مثلثة الشكل تشك

.  األكثر أمامية من العضالت المقربة الثالثة

عانةمن الوجه األمامي لجسم العانة أسفل و أنسي حديبة ال: المنشأ.

ل و تتباعد ألياف هذه العضلة أثناء مسيرها نحو األسف: المرتكز

. الوحشي و ترتكز على الخط الخشن

العصب السدادي : التعصيب  .

ان تقريب الفخذ عند مفصل الورك و المساعدة في الدور:العمل

. الوحشي







Adductor brevis المقربة القصيرة

المقربة القصيرة:

لمشطية تتوضع العضلة المقربة القصيرة إلى الخلف من العضلة ا

. و المقربة الطويلة(  العانية )

من السطح الخارجي للشعبة السفلية للعانة:المنشأ .

و تتباعد ألياف العضلة أثناء مسيرها نحو األسفل:المرتكز

.  الوحشي و ترتكز على الخط الخشن

العصب السدادي:التعصيب .

ان تقريب الفخذ عند مفصل الورك و المساعدة في الدور:العمل

. الوحشي







Adductor magnus المقربة الكبيرة

مقرب و القسم تشكل العضلة المقربة الكبيرة عضلة كبيرة مثلثة الشكل تتألف من القسم ال

.  الوتري المأبضي

بة من السطح الخارجي للشعبة السفلية للعانة و من شعبة اإلسك و من األحدو:ا لمنشأ

.  اإلسكية

المرتكز:

 رتكز على ، تتباعد ألياف العضلة أثناء مسيرها نحو األسفل و الوحشي لتالجزء المقرب في

.السطح الخلفي لجسم الفخذ

 على اللقيمة األنسية للفخذالجزء الوتري المأبضيو في  ،  .

وتري يتعصب الجزء المقرب بالعصب السدادي، في حين يتعصب الجزء ال:التعصيب

.  المأبضي بالعصب الوركي

لدوران يقوم القسم المقرب بتقريب الفخذ عند مفصل الورك و يساعد أيضاً في ا:العمل

.ويقوم القسم الوتري المأبضي ببسط الفخذ عند مفصل الورك. الوحشي







Obturator externus السدادية الظاهرة 

السدادية الظاهرة:

تتوضع العضلة السدادية الظاهرة   عميقاً و هي عضلة مثلثة الشكل .

سكيةمن السطح الخارجي للغشاء السدادي و من الشعبة العانية و اإل:المنشأ  .

ر في البدء تتباعد ألياف العضلة أثناء مسيرها نحو الوحشي، حيث تم:المرتكز

.  ر الكبيرتحت مفصل الورك و من ثم خلفه لترتكز على السطح األنسي للمدو

العصب السدادي:التعصيب  .

الدوران الوحشي للفخذ عند مفصل الورك:العمل .







:محتويات الحيز اللفافي الخلفي للفخذ

محتويات الحيز اللفافي الخلفي للفخذ:

و و هي ذات الرأسين الفخذية، و وترية النصف:العضالت ،

الت عض)غشائية النصف، و جزء صغير من المقربة الكبيرة 

(.  أوتار المأبض

فروع الشريان الفخذي العميق:التروية الدموية.

العصب الوركي:التعصيب  .











:عضالت الحيز اللفافي الخلفي للفخذ

 هي اربع عضالت:

 ثالثة تسمى أرجوحة الفخذhamstrings و هي:

ذات الرأسين الفخذية

و وترية النصف

 و غشائية النصف

 (.ضعضالت أوتار المأب)و جزء صغير من المقربة الكبيرة



الميزات المشتركة لعضالت األرجوحة

  لها منشأ مشترك من الحدبة االسكية

 لها تأثير على مفصلين:

بسط مفصل الورك

ثني مفصل الركبة

يعصبها الظنبوبي من الوركي



Biceps femoris ذات الرأسين الفخذية

ذات الرأسين الفخذية:

من يرالرأس القصمن األحدوبة اإلسكية  و ينشأ الرأس الطويلينشأ :المنشأ

. الخط الخشن و الحرف فوق اللقمة الوحشية لجسم الفخذ

وتر يتحد الرأسان معاً فوق مفصل الركبة مباشرة، و يرتكز ال:المرتكز

.  المشترك على رأس الشظية

كي، في يتعصب الرأس الطويل بالجزء الظنبوبي للعصب الور:التعصيب

.ركيحين يتعصب الرأس القصير بالجزء الشظوي المشترك للعصب الو

ثني الساق و دورانها نحو الوحشي عند مفصل الركبة، كما يقوم:العمل

. الرأس الطويل ببسط الفخذ عند مفصل الورك





Semimembranosus غشائية النصف 

غشائية النصف:

من األحدوبة اإلسكية  :المنشأ

لظنبوبعلى السطح الخلفي األنسي للقيمة األنسية ل:المرتكز  .

تقوية و يرسل امتداداً ليفياً نحو األعلى و الوحشي يقوم ب

ا المحفظة على الوجه الخلفي لمفصل الركبة، ويسمى هذ

.  الرباط المأبضي المائلاالمتداد باسم 

الجزء الظنبوبي من العصب الوركي:التعصيب  .

بة، ثني الساق و دورانها نحو األنسي عند مفصل الرك:العمل

.كذلك بسط الفخذ عند مفصل الورك









Semitendinosus وترية النصف 

وترية النصف:

من األحدوبة اإلسكية  : المنشأ

طح ترتكز بوتر طويل على الجزء العلوي من الس: المرتكز

.  األنسي لجسم الظنبوب

الجزء الظنبوبي من العصب الوركي: التعصيب  .

كبة، ثني الساق و دورانها نحو الوحشي عند مفصل الر:العمل

.  كذلك بسط الفخذ عند مفصل الورك





تركارتكازمشالجزء العلوي اإلنسي للظنبوب منطقةيشكل

هذهمنلكلالمرتكزالمشتركيسمىلعدةعضالت،بحيث

(:والرشيقةونصفالوتريةالخياطية)العضالت 

قدم اإلوزةPes Anserinus.





Fascial Compartments of the Leg 
في الساقاللفافيةاألحياز

األحياز اللفافية في الساق:

ميقة للفخذتحيط اللفافة العميقة بالساق و تتمادى في األعلى مع اللفافة الع.

امية و األنسية و تحت مستوى اللقيمتين الظنبوبيتين ترتكز  على الحافة األم

السمحاقللظنبوب، حيث تندمج مع 

 شظيةمن الوجه العميق للفافة ليرتكزا على الحاجزان بين العضالت و يمر.

ى ثالثة و هكذا يقوم هذان الحاجزان مع الغشاء بين العظمين بتقسيم الساق إل

:أحياز

و خلفيحشيوو أمامي

هو يمتلك كل حيز عضالته و توعيته الدموية و تعصيبه الخاصين ب  .





:العظمينالغشاء بين 
Interosseous Membrane

 العظمين بين غشاءاً رقيقاً لكنه قوياً، ويصل بين الحافتينالغشاء بين العظمين يعتبر

للظنبوب و الشظية 

و تسير معظم األلياف بشكل مائل نحو األسفل و الوحشي  .

 األمامية األوعية الظنبوبيةمن الغشاء تسمح بدخول لعلويفي الجزء افتحة كبيرة و توجد

إلى الحيز اللفافي األمامي للساق 

 ان الشظوي للفرع الثاقب من الشريمن الغشاء تسمح لسفليفي الجزء افتحة صغيرة و توجد

.بالمرور إلى الحيز اللفافي األمامي

السفلييتمادى الغشاء في األسفل مع الرباط بين العظمين للمفصل الظنبوبي الشظوي  .

كازاً يقوم الغشاء بين العظمين بربط عظمي الظنبوب و الشظية مع بعضهما، ويؤمن ارت

.للعضالت المجاورة







Retinacula of the Ankle
قيود الكاحل

الكاحل القيود هي تسمكات من اللفافة العميقة وهي تحافظ على وضعة األوتار الطويلة على

 القيد الباسط العلويSuperior Extensor Retinaculum

ة  يرتبط القيد الباسط العلوي للنهاية البعيدة  للحواف االمامية للظنبوب والشظي

 القيد الباسط السفليInferior Extensor Retinaculum

 له شكلY-الى يتوضع لألمام من مفصل الكاحل وتتواجد شرائط ليفية تفصل األوتار

والتي يكون كل منها مبطن بغشاء زليلي  ( أنفاق )حجرات 

 قيد القابضاتFlexor Retinaculum

سي  من يمتد قيد القابضات من الكعب األنسي لألسفل والخلف حتى االرتباط للوجه األن

calcaneumالقعب 

تجهة يحافظ القيد على األوتار للعضالت العميقة لخلف الساق على الكعب االنسي والم

ألخمص القدم 

  وتكون األوتار متواجدة بأنفاق مبطنة بغشاء زليلي







Anterior Fascial Compartment of the Leg
: محتويات الحيز اللفافي األمامي للساق

و هي الظنبوبية األمامية و باسطة األصابع :العضالت

.  الطويلة و الشظوية الثالثة و باسطة اإلبهام الطويلة

الشريان الظنبوبي األمامي:التروية الدموية.

العصب الشظوي العميق:التعصيب.













Tibialis Anterior  العضلة الظنبوبية األمامية

على الجانب الوحشي للظنبوب الظنبوبية األمامية تتوضع

يه العلويين اللقمة الوحشية للظنبوب ومن الوجه الوحشي للظنبوب في ثلث:المنشأ

الغشاء بين العظمين في الجزء العلوي اإلنسي منه ومن 

 لسفليةالقيد الباسطات ويمر تحت الحزمة العلويةيخترق وتر العضلة الحزمة

.لقيد الباسطات

يني األنسي العظم اإلسفيسير الوتر عبر قيدي الباسطات و يرتكز على :المرتكز

.  والقاعدة المجاورة للعظم المشطي األول

العمل:

 ً .قبض القدم ظهريا

قلب القدم نحو اإلنسي.

يمكن اختبارها بالطلب من الشخص الوقوف على كعب القدم







Extensor DigitorumLongus األصابعباسطةالعضلة

الطويلة

 تتوضع باسطة األصابع الطويلة الى العمق والوحشي من الظنبوبية األمامية:

من  الثلثين العلويين للسطح األمامي للشظية و من الغشاء بين العظمين: المنشأ

ثم تتباعد تسير األوتار خلف قيد الباسطات العلوي و عبر قيد الباسطات السفلي: المرتكز ،

.األصابع األربعة الوحشيةاألوتار األربعة و تسير نحو 

 التساع اضمن اتساع لفافي يسمى وتر باسط و على السطح الظهري لكل إصبع، يندمج كل

، في ةالسالمية المتوسطلهذا االتساع الباسط على قاعدة الجزء المركزي و يرتكز . الباسط

قاعدة السالمية البعيدة  ليرتكزا على الجزءان الجانبيان حين يتقارب 

العمل:

بسط األصابع  االربعة الوحشية

  و عطف ظهري للقدم

 إلنسييعمالن على قلب القدم نحو االوترين اإلنسيين

يعمالن على قلب القدم نحو الوحشيالوترين الوحشيين









The extensor hallucis longus
باسطة اإلبهام الطويلة  

نمن العضلتين السابقتيالعمقالى باسطة اإلبهام الطويلة تتوضع

ن من النصف المتوسط للسطح األمامي للشظية و من الغشاء بي:المنشأ

العظمين  

طات السفلي، يسير الوتر خلف قيد الباسطات العلوي و عبر قيد الباس:المرتكز

.  السالمية القاصية إلبهام القدمويرتكز على 

العمل:

تسهم بالقبض الظهري للقدم.

تبسط إبهام القدم.









Peroneus Tertius الثالثةالعضلة الشظوية

يلةجزءاً من باسطة األصابع الطوهذه العضلة  الشظوية الثالثةتعتبر  .

بين و تنشأ من الثلث السفلي للسطح األمامي للشظية و الغشاء:المنشأ

.العظمين

يد يتبع وترها أوتار العضلة باسطة األصابع الطويلة خلف ق:المرتكز

و . ليليويشاركها غمدها الزالباسطات العلوي و عبر قيد الباسطات السفلي، 

.لقاعدة المشط الخامسيرتكز على الجانب األنسي للوجه الظهري 

 العمل:

تسهم بالقبض الظهري للقدم.

تسهم في القلب الوحشي للقدم.









Lateral Compartment الحيز اللفافي الوحشي للساق

محتويات الحيز اللفافي الوحشي للساق  :

و هي الشظوية الطويلة و الشظوية القصيرة:العضالت

فروع من الشريان الشظوي:التروية الدموية.

العصب الشظوي السطحي:التعصيب.







الطويلةالشظويةالعضلة

Peroneus(Fibularis)Longus

الشظوية الطويلة:

للشظية  تنشأ من الثلثين العلويين للسطح الوحشي:المنشأ  .

لقيد و يقيد في مكانه بواسطة اخلف الكعب الوحشي يسير الوتر نحو األسفل :المرتكز

الحديبة ثم يسير الوتر نحو األمام على السطح الوحشي لعظم العقب أسفل. الشظوي العلوي

وحشي و عند وصوله إلى الوجه ال. و هنا يقيد في مكانه بالقيد الشظوي السفلي. الشظوية

ى للعظم النردي، يلتف حول الحافة الوحشية لهذا العظم و يدخل ضمن ميزابة موجودة عل

.  لالعظم اإلسفيني األنسي و قاعدة المشط األووجهه السفلي، حيث يرتكز بعدها على 

العصب الشظوي السطحي:التعصيب.

تحت الثني األخمصي للقدم عند مفصل الكاحل، و قلب القدم للخارج عند المفصل:العمل

دعم القوس و تلعب هذه العضلة دوراً هاماً في. القعب و المفصليين الرصغيين المعترضين

.  الطوالنية الوحشية للقدم و تساعد في القيام بدور رابط للقوس المعترضة للقدم







Peroneus (Fibularis)Brevis
العضلةالشظويةالقصيرة

النصف السفلي لوجه الشظية الوحشي:المنشأ.

كزعلى يسيروترالعضلةخلف الكعب الوحشي ليرت: المرتكز

.أحدوبة المشطي الخامس

العصب الشظوي السطحي:التعصيب.

وحشيقبض القدم أخمصياً، تشارك في قلب القدم لل:العمل.





Posterior Compartement للساقالمسكن الخلفي

محتويات الحيز اللفافي الخلفي للساق  :

 ز الخلفي للساق حاجزاً يقسم عضالت الحياللفافة المعترضة العميقةتشكل

للساق إلى مجموعتين سطحية و عميقة  

عضلة الساق و األخمصية و النعلية:الزمرة السطحية من العضالت.

ابع و و هي المأبضية و المثنية الطويلة لألص:الزمرة العميقة من العضالت

. المثنية الطويلة لإلبهام و الظنبوبية الخلفية

الشريان الظنبوبي الخلفي:التروية الدموية.

العصب الظنبوبي:التعصيب.





Gastrocnemius
عضلة الساق

 بأنها األكثر سطحية ضمن عضالت الربلةعضلة الساق تعتبر.

الرأس نشأ من الوجه الوحشي للقيمة الوحشية للفخذ، في حين يالرأس الوحشيينشأ  :المنشأ

.  لعظم الفخذ فوق اللقيمة األنسيةالسطح المأبضي من األنسي

ى الجزء الخلفي من ينضم البطنين اللحميين الكبيرين المفعمين بالحيوية و القويين إل:المرتكز

سطح و الذي يرتكز على ال، (أو وتر أشيل)الوتر المشترك الذي يسمى الوتر العرقوبي 

لفي و يوجد جراب صغير يفصل الوتر عن الجزء العلوي من السطح الخ. الخلفي للعقب

.  للعظم

العصب الظنبوبي:التعصيب.

ضلة راجع عمل الع)الثني األخمص للقدم عند مفصل الكاحل و ثني مفصل الركبة :العمل

(.النعلية







Plantaris
األخمصية

ذه العضلة قد تكون ه. تمتلك العضلة األخمصية بطناً صغيراً مغزلي الشكل

.  مضاعفة أحياناً و قد تكون غائبة

غيراً مغزلياً و تمتلك بطناً ص. من الحافة فوق اللقيمة الوحشية للفخذ: المنشأ

. مع وتر طويل ضيق

ضلة ينزل الوتر الطويل بشكل مائل ضمن الحيز الفاصل بين ع: المرتكز

رقوبي الساق و العضلة النعلية و من ثم على طول الحافة األنسية للوتر الع

. .أنسي الوترللعقب ليرتكز على السطح الخلفي

العصب الظنبوبي: التعصيب  .

صل و هي عضلة ضعيفة، تساعد في الثني األخمصي للقدم عند مف:العمل

(. راجع عمل العضلة النعلية)الكاحل و ثني مفصل الركبة 











Soleus
النعلية

اقتشكل العضلة النعلية  عضلة مسطحة عريضة تتوضع إلى العمق  من عضلة الس  .

يأخذ المنشأ شكل الحرف :المنشأV المقلوب من الخط النعلي على السطح الخلفي من

بين عظم الظنبوب، و من الربع العلوي للسطح الخلفي لجسم الشظية و من قوس ليفية

.العظمين

تكز الذي ير( وتر العرقوب)ينضم الوتر إلى الجزء األمامي من الوتر المشترك :المرتكز

.  على السطح الخلفي لعظم العقب

العصب الظنبوبي:التعصيب  .

فعالة عند تقوم عضلة الساق و األخمصية و النعلية معاً بتأمين عمل مثنيات أخمصية:العمل

خدام القدم و تقوم بتأمين القوة الرئيسية الدافعة في المشي و الركض باست. مفصل الكاحل

.  كرافعة و رفعها العقب عن األرض







المجموعة–عضالت الحيز اللفافي الخلفي للساق 

العميقة

 ميقةالمجموعة الع–عضالت الحيز اللفافي الخلفي للساق:

ية و هي المأبضية و المثنية الطويلة لألصابع و المثن

.الطويلة لإلبهام و الظنبوبية الخلفية





The poplite   المأبضية

 الحفرة المأبضيةتشكل قاعدة

لجزء تنشأ هذه العضلة ضمن محفظة الركبة و ترتكز على ا

.العلوي من السطح الخلفي للظنبوب 





الطويلة لألصابع ( القابضة ) المثنية 
Flexor Digitorum Longus

لي  من الجزء األنسي للسطح الخلفي للظنبوب، تحت الخط النع: المنشأ

و يدخل يسير الوتر خلف الكعب األنسي عميقاً من قيد المثنيات: المرتكز

ثم ينقسم . يتلقى شريطاً قوياً من وتر المثنية الطويلة لإلبهام. أخمص القدم

ية، حيث ، تسير نحو األصابع األربعة الوحشأربعة أوتارالوتر الرئيسي إلى 

ضمن الوتر و يسير كل وتر عبر فتحة. ترتكز على قواعد السالميات القاصية

الموافق للمثنية القصيرة لألصابع 

العصب الظنبوبي: التعصيب  .

م و المساعدة ثني السالميات القاصية في األصابع األربعة الوحشية للقد:العمل

الحفاظ و تلعب دوراً هاماً في. في الثني األخمصي للقدم عند مفصل الكاحل

.  على القوس الطوالنية األنسية و الوحشية للقدم













:المثنية الطويلة لإلبهام
Flexor Hallucis Longus

تتوضع على الجانب الوحشي للساق

من الثلثين السفليين للسطح الخلفي لجسم الشظية  :المنشأ

شكل وي. يمر الوتر خلف الكعب األنسي عميقاً من قيد المثنيات:المرتكز

حت ميزابة على السطح الخلفي للقعب و يسير لألمام على أخمص القدم ت

و . ابعو يعطي شريطاً قوياً إلى وتر المثنية الطويلة لألص. معالق القعب

.   يرتكز على قاعدة السالمية القاصية إلبهام القدم

العصب الظنبوبي:التعصيب  .

مصي ثني السالمية القاصية إلبهام القدم و المساعدة في الثني األخ:العمل

و تلعب دوراً هاماً في المحافظة على القوس. للقدم عند مفصل الكاحل

. الطوالنية األنسية للقدم





Tibialis Posterior
الظنبوبية الخلفية

تتوضع بين قابضة االصابع الطويلة وقابضة االبهام الطويلة

ف العلوي من الجزء الوحشي للسطح الخلفي للظنبوب و الغشاء بين العظمين و النص:المنشأ

للسطح الخلفي للشظية  

األمام ضمن و يسير نحو. يسير الوتر خلف الكعب األنسي عميقاً من قيد المثنيات:المرتكز

و تم . أخمص القدم أعلى معالق القعب و يرتكز بشكل رئيسي على حديبة العظم الزورقي

ي و الثالث شرائط وترية صغيرة نحو العظم النردي و العظام اإلسفينية و قواعد األمشاط الثان

.  و الرابع

العصب الظنبوبي:التعصيب  .

ل تحت الثني األخمصي للقدم عند مفصل الكاحل و قلب القدم نحو الداخل عند المفص:العمل

ط عظام القدم مع الطوالنية األنسية للقدم، كما تساعد الشرائط الوترية الصغيرة للمرتكز في رب

ً . بعضها البعض القعب و المفصلين الرصغيين المعترضين في المحافظة و تلعب دوراً هاما

على القوس











يتم وصف عضالت أخمص القدم : عضالت أخمص القدم

لية نحو بشكل تقليدي ضمن أربع طبقات هي من الطبقة السف

:األعلى

مبعدة مبعدة اإلبهام، مثنية األصابع القصيرة:الطبقة األولى ،

.اإلصبع الصغير

المثنية المربعة األخمصية، الخراطينيات، وتر:الطبقة الثانية

.الطويلة لألصابع، وتر المثنية الطويلة لإلبهام

هام، المثنية المثنية القصيرة لإلبهام، مقربة اإلب:الطبقة الثالثة

.القصيرة لإلصبع الصغير

طويلة، العضالت بين العظام، وتر الشظوية ال:الطبقة الرابعة

.وتر الظنبوبية الخلفية






