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عضالت الطرف العلوي



كيفية تسمية العضالت

(الصدغيةلة العض)مكانها -

(العضالت الدالية وشبه المنحرفة)شكلها -

(لمائلة الخارجيةاالعضالت المستقيمة و)اتجاه أليافها -

(ذات الرأسين، مثلثة الرؤوس)عدد مناشئها -

(القصية الترقوية الخشائية)منشئها ومرتكزها معا -

(األليوية الكبرىالصدرية الكبرى والصغرى،)حجمها -

(رافعة الكتف, باسطة األصابع)وظيفتها األساسية -

:  طريقة دراسة أي عضلة

تعصيب عمل-مرتكز-بطن–منشأ -

منشأ عمل العضلة األساسي هو نتيجة حركة المرتكز باتجاه ال-
انويالثابت إال في حال تثبيت المرتكز يصبح لها عمل ث



عضالت الطرف العلوي
عضالت الناحية الصدرية•

Pectoralisالصدرية الكبيرة✓ major 

Pectoralisالصدرية الصغيرة✓ minor 

Subclaviusتحت الترقية✓

Serratusالمنشارية األمامية✓ anterior

عضالت اإلبط•

Deltoideusالدالية✓

Supraspinatusالشوكيةفوق ✓

Infraspinatusالشوكيةتحت ✓

Teresالصغيرة ةالمدور✓ minor 

Teresالكبيرةة المدور✓ major 

Subscapularisالكتفيةتحت ✓

عضالت الظهر 

:لطبقة السطحية ا
Trapeziusشبه المنحرفة✓
Latissimusلعريضة الظهريةا✓ dorsi

:  الطبقة العميقة 

Levatorالكتفيرافعة ✓ scapulae
 Rhomboid minorالصغيرة يةالمعين✓
Rhomboid majorالكبيرةيةالمعين✓

عضالت العضد 

المسكن األمامي

Biceps Brachiiذات الرأسين العضدية ▪
Coracobranchialisالعضدية الغرابية▪
Brachialisالعضدية ▪

المسكن الخلفي

Triceps Brachiiمثلثة الرؤوس العضدية  ▪



عضالت الساعد
عضالت المسكن األمامي

طبقة سطحية

Pronatorكابة مدورة ✓ Teres

Flexor Carpi Radialisالكعبريةقابضة الرسغ ✓

Palmaris longusطويلة راحية✓

Flexor Carpi Ulnarisالزنديةقابضة الرسغ ✓

طبقة متوسطة 

Flexor digitorumقابضة األصابع السطحية ✓ superficialis

طبقة عميقة

Flexor digitorumقابضة األصابع العميقة ✓ profondus

Flexor pollicisالطويلة االبهامقابضة ✓ longus

Pronatorالمربعة الكابة✓ Quadratus

عضالت المسكن الخلفي

مجموعة خلفية مستوى سطحي 

Extensor Digitorumباسطة األصابع✓
Extensor Digiti(الخنصر)الصغرى االصبعباسطة ✓

Minimi
Anconeusالمرفقية✓
Extensor Carpi Ulnarisالزنديةباسطة الرسغ ✓

مجموعة خلفية مستوى العميق

Abductor Pollicisمبعدة اإلبهام الطويلة✓ Longus
Extensor Pollicisباسطة اإلبهام القصيرة ✓ Brevis
Extensor Pollicisباسطة اإلبهام الطويلة✓ Longus 
Extensor Indicisباسطة السبابة✓

مجموعة وحشية

Supinatorاإلستلقائية✓
Extensor Carpisالقصيرة الكعبريةباسطة الرسغ ✓

Radialis Brevis
Extensor Carpisالطويلة الكعبريةباسطة الرسغ ✓ Radialis

Longus
Brachioradialisالكعبريةالعضدية ✓



عضالت الناحية الصدرية

Pectoralisالصدرية الكبيرة✓ Major 

Pectoralisالصدرية الصغيرة✓ Minor 

Subclaviusتحت الترقية✓

Serratusالمنشارية األمامية✓ Anterior



عضالت الناحية الصدرية

Pectoralisالكبيرة(الكلكلية)دريةالص   major 

الترقوة -: المنشأ•

.6-1القص وغضاريف األضالع -

يةسفاق العضلة المائلة البطنية الخارج-

حزم, 3ثخين مثلثي : البطن•

على عرف الحديبة Uبوتر على شكل -:المرتكز•

.الكبيرة للعضد

نسي واإلالوحشي: العصبان الصدريان:التعصيب•

(1ص-5ر )

نحو الطرف العلوي وتدويرهوقبض تقريب :العمل•

اإلنسي

ةيانوشهيقية ث, (تسلق)ترفع الجذع :مرتكز ثابت •



عضالت الناحية الصدرية

Pectoralisصغيرة ال(الكلكلية)دريةالص   Minor 

شريان خلف الصدرية الكبيرة وأمام القسم الثاني لل•
اإلبطي

.5-3وجه أمامي لألضالع : المنشأ•

قية تغلفها اللفافة التر)مسطح ومثلثي: البطن•

(الصدرية 

.ناتئ الغرابيال:المرتكز•

(  1، ص8ر)العصب الصدري اإلنسي :التعصيب•

ة زاوية سفلي)لألمام واألسفل تحرك الكتفي:العمل•

(نحو الخط الناصف

ثانويةشهيقية: مرتكز ثابت•



عضالت الناحية الصدرية

Subclaviusالعضلة تحت الترقوة Muscle 

.1غضروف ضلع : المنشأ•

قصير ومغزلي : البطن•

(.لةثلم باسم العض)الوجه السفلي للترقوة:المرتكز•

(6، ر5ر)عصب تحت الترقوة :التعصيب•

تخفض الترقوة -:العمل•

شهيقية ثانوية:مرتكز ثابت -



عضالت الناحية الصدرية

Serratusالمنشارية األمامية Anterior 
.9-1لسينات من وجه وحشي لألضالع : المنشأ•

أقسام3, عريض: البطن•

إلى لويةالزاوية العمن الكتفيعلى الحافة اإلنسية :المرتكز•

(جيةتتشابك مع لسينات االمائلة الخار)الزاوية السفلية 

(.7ر-5ر)الصدري الطويل العصب :التعصيب•

.(زاوية سفلية نحو الوحشي)الكتفي ميالن -:العمل•

عضلة )تبعيد طرف علوي ورفع العضد فوق المستوى األفقي-

(المالكم

ةيشهيقية ثانو:مرتكز ثابت -

منشاريةٌ تصاب العضلة القد : (الكتف المجنح)التجنّح الكتفي•

-لجراحةأثناء ا)األماميةٌ بالشلل بسبب أذيةٌ العصب الصدري الطويل 

(تجريف اإلبط مثالا 



عضالت الطرف العلوي
عضالت الناحية الصدرية•

Pectoralisالصدرية الكبيرة✓ major 

Pectoralisالصدرية الصغيرة✓ minor 

Subclaviusتحت الترقية✓

Serratusالمنشارية األمامية✓ anterior

عضالت الظهر 

:لطبقة السطحية ا
Trapeziusشبه المنحرفة✓
Latissimusلعريضة الظهريةا✓ dorsi

:  الطبقة العميقة 

Levatorالكتفيرافعة ✓ scapulae
 Rhomboid minorالصغيرة يةالمعين✓
Rhomboid majorالكبيرةيةالمعين✓



عضالت الطرف العلوي

عضالت الظهر
:لطبقة السطحية ا

Trapeziusشبه المنحرفة✓

Latissimusلعريضة الظهريةا✓ Dorsi

الطبقة العميقة •

Levatorرافعة الكتفي ✓ Scapulae

 Rhomboid Minorالصغيرة يةالمعين✓

Rhomboid Majorالكبيرةية المعين✓



الطبقة السطحية / عضالت الظهر 

Trapeziusالعضلة شبه المنحرفة   Muscle
:صفيحة وترية من: المنشأ•

(.رباط نقري)الخط القفوي العلوي والناشزة القذالية -

طة النواتئ الشوكية للفقرات الرقبية والصدرية واألرب-

.الموافقة

حزم3, مسطح شبه منحرف: البطن•

:المرتكز•

.وحشي للترقوة1/3على ( ↓)حزمة علوية

.على األخرم وشوكة الكتفي(←)حزمة وسطى

.فةعلى شوكة الكتفي وحديبة شبه المنحر(↑)حزمة سفلية

4ور3روعصب الحق :التعصيب•

.(حسب الحزمة)خفض الكتف , تقريب, رفع-:العمل•

.ىتوجيه الجوف الحقاني نحو األعل,الكتفيإطباق -

إدارة الرأس نحو الجهة المقابلة, بسط الرأس -



الطبقة السطحية / عضالت الظهر 

Latissimusالعضلة العريضة الظهرية Dorsi M. 

:صفيحة وترية من: المنشأ•

.والقطنية، وعرف عجزي ناصف12-6نواتئ شوكية للفقرات الصدرية -

.خلفي لعرف الحرقفة1/3-

(.يةلسينات  تتشابك مع المائلة الخارج,وجه وحشي )أضالع أربعة أخيرة -

.زاوية الكتفي-

عريض مثلثي :  البطن•

على قاع التلم بين الحديبتين وتر مسطح مفتول:المرتكز•

(8ر–6ر( )تحت الكتفي المتوسط)الصدري الظهري العصب :التعصيب•

للعضدومدورة إنسيةومقربةباسطة -:العمل•

تطبق الكتفي على الصدر-

ويةوشهيقية ثان( تسلق)ترفع الجذع ← عضدالمركز ثابت على ال-



الطبقة العميقة / عضالت الظهر 

Levatorرافعة الكتفي  Scapulae 

4ر-1نواتئ معترضة ر:  المنشأ•

نحو األسفل والوحشي: البطن•

(علويةقرب زاوية)على الحافة اإلنسية للكتفي:المرتكز•

4رو3و فروع من رالظهري الكتفيالعصب :التعصيب•

(لجوف حقاني يميل نحو األسف)رفع الكتفي  :العمل•



الطبقة العميقة / عضالت الظهر 

 Rhomboid Minorالمعينية الصغيرة

1وص 7لـ رالشوكيالناتئ : المنشأ•

تتجه نحو األسفل والوحشي: البطن•

.وكتهحافة إنسية للعظم الكتفي مقابل ش:المرتكز•

الظهري الكتفيالعصب :التعصيب•

.(قرينحو العمود الف)الكتفي وتقريب رفع :العمل•



الطبقة العميقة / عضالت الظهر 

 Rhomboid Majorالكبيرةالمعينية

5حتى ص2ل صالشوكيةالنواتئ: المنشأ•

تتجه نحو األسفل والوحشي: البطن•

.الشوكةحافة إنسية للعظم الكتفي، أسفل:المرتكز•
الظهري الكتفيالعصب :التعصيب•

.(قرينحو العمود الف)الكتفي وتقريب رفع :العمل•



عضالت الطرف العلوي
عضالت الناحية الصدرية•

Pectoralisالصدرية الكبيرة✓ major 

Pectoralisالصدرية الصغيرة✓ minor 

Subclaviusتحت الترقية✓

Serratusالمنشارية األمامية✓ anterior

عضالت اإلبط•

Deltoideusالدالية✓

Supraspinatusالشوكيةفوق ✓

Infraspinatusالشوكيةتحت ✓

Teresالصغيرة ةالمدور✓ minor 

Teresالكبيرةة المدور✓ major 

Subscapularisالكتفيةتحت ✓

عضالت الظهر 

:لطبقة السطحية ا
Trapeziusشبه المنحرفة✓
Latissimusلعريضة الظهريةا✓ dorsi

:  الطبقة العميقة 

Levatorالكتفيرافعة ✓ scapulae
 Rhomboid minorالصغيرة يةالمعين✓
Rhomboid majorالكبيرةيةالمعين✓



عضالت الطرف العلوي

عضالت اإلبط
Deltoidالدالية✓

Supraspinatusالشوكيةفوق ✓

Infraspinatusالشوكيةتحت ✓

Teresالصغيرة ةالمدور✓ Minor 

Teresالكبيرةة المدور✓ Major 

Subscapularisالكتفيةتحت ✓



عضالت اإلبط

M. Deltoidالعضلة الدالية

ي ألياف أمامية وجه علوي للثلث الوحش-: المنشأ•

(.الحزمة الترقية)للترقوة 

(.الحزمة األخرمية)ألياف وسطى من األخرم -•

ة الحزم)شوكة الكتفي أسفل ألياف خلفية من -•

(.الكتفية

ة ترقية وأخرمي: ثالث حزم, بشكل الدلتا: البطن•

وكتفية

وتر على األحدوبة الدالية للعضد :المرتكز•

العصب اإلبطي:التعصيب•

مبعدة للعضد،:العمل•

الحزمة الترقية تقبض مع دوران إنسي

الحزمة األخرمية ترفع العضد

.الحزمة الكتفية تبسط مع دوران وحشي



عضالت اإلبط

M. Supraspinatusالشوكيةالعضلة فوق 

الشوكيةحفرة فوق : المنشأ•

وينتهي بوتر عريضثخين ومثلثي: البطن•

حديبة كبيرة للعضد:المرتكز•

(6، ر5ر)الكتفيالعصب فوق :التعصيب•

مكانهضبط رأس العضد في, العضدتبعيد:العمل•



عضالت اإلبط

M. Infraspinatusالشوكيةالعضلة تحت 

الشوكيةحفرة تحت : المنشأ•

عريض ومثلثي: البطن•

حديبة العضد الكبيرة:المرتكز•

(.6، ر5ر)الكتفيمن العصب فوق :التعصيب•

َرة وحشية للعضد:العمل• ِّ العضدضبط رأس, ُمَدو 



عضالت اإلبط

M. Teresرة الصغيرةالعضلة المدو   Minor 

تفي لكلحافة وحشية ,وجه الخلفي: المنشأ•

مسطح ومتطاول: البطن•

حديبة العضد الكبيرة :المرتكز•

العصب اإلبطي:التعصيب•

مقربة للعضد ومدورة نحو :العمل•

العضدضبط رأس , الوحشي



عضالت اإلبط

M. Teresالعضلة المدورة الكبيرة Major 

قرب )كتفي للحافة الوحشية ,وجه الخلفي: المنشأ•

(الزاوية السفلية

نحو األعلى والوحشيثخين ورباعي: البطن•

عرف الحديبة الصغيرة للعضد:المرتكز•

(6، ر5ر)السفلي الكتفيعصب تحت :التعصيب•

.مقربة للعضد ومدورة له نحو اإلنسي:العمل•



عضالت اإلبط

M. Subscapularisالكتفيةالعضلة تحت 

الكتفيةمن حفرة تحت : المنشأ•

مثلثي نحو األعلى والوحشيوثخين : البطن•

الحديبة الصغيرة للعضد:المرتكز•

(7ر-5ر)والسفليالعلوي: الكتفيعصبي تحت :التعصيب•

.ضبط رأس, مقربة للعضد ومدورة له نحو اإلنسي:العمل•



راتُكمُّ )المديرة الكفة  ِّ  Rotator cuff(المدو 

تحيط برأس العضد وترتكز على حديبتيه•

ل الكتفتلتحم بالمحفظة المفصلية وتزيد من ثباتية مفص•

:  TISSأربع عضالت•

Teresالمدورة الصغيرة - Minor 

Infraspinatusتحت الشوك -

Supraspinatusفوق الشوك -

Subscapularisتحت الكتف -



اإلبطيةالفسحات

:  (اإلنسياإلبطيالحيز ( Triangular spaceالفسحة المثلثة •

في الوحشي الرأس الطويل لمثلثة الرؤوس العضدية-

في األسفل المدورة الكبيرة،-

.  في األعلى العضلة المدورة الصغيرة-

.يمر فيه باتجاه الخلف الشريان المنعطف الكتفي

:(الوحشياإلبطيالحيز ) Quadrangular spaceالفسحة الرباعية •

في الوحشي العنق الجراحي للعضد، -

في اإلنسي وتر الرأس الطويل لمثلثة الرؤوس، -

في األسفل العضلة المدورة الكبيرة، -

.في األعلى العضلة المدورة الصغيرة-

.يمر منه العصب اإلبطي مع الشريان المنعطف العضدي الخلفي

(:Triangular intervalالفاصل المثلثي  )الحيز اإلبطي السفلي •

في اإلنسي الرأس الطويل لمثلثة الرؤوس, مثلثي الشكل-

في األعلى العضلتان المدورة الكبيرة والعريضة الظهرية،-

.  في الوحشي الوجه اإلنسي لعظم العضد-

.يمر منه العصب الكعبري مع الشريان العميق العضدي



الفسحات اإلبطية



مثلث اإلصغاء
إلصغاء أصوات الرئة بوضوح •

ة والكتفيبين الحافة العلوية للعريضة الظهرية والحافة الوحشية لشبه المنحرف•



ةالصدرية، اإلبطية، الترقية الصدري:اتاللفاف
.يحيط بمنطقة محددة من الجسم ليفيغشاءاللفافات -

.العضلةسمى سفاقاللفافة المحيطة بعضلة ت-

:ميناللفافة المحيطة بمجموعة عضالت أو بمنطقة من الجسم تقسم إلى قس-

لفافة عميقة أثخن وأعمقووي النسيج الشحمي تحت الجلدحلفافة سطحية ت-

Pectoral fasciaاللفافة الصدرية  •

د الى العضلة تمتوتحيط بالعضلة الصدرية الكبيرة . تنشأ من القص و الترقوة-

.العريضة الظهرية

Axillaryاللفافة االبطية  • fascia

كل أرضية يشقسم اللفافة الثخين بين الصدرية الكبيرة والعريضة الظهرية-

.حفرة االبط

Clavipectoralاللفافة الترقية الصدرية • fascia

ة مغلفة العضلة نحو الترقوتنفصل من اللفافة االبطية لفافة تصعد الى األعلى -

.تحت الترقوة و الصدرية الصغيرة

غرابي الغشاء الضلعي ال)العلوي فوق العضلة الصدرية الصغيرة :قسمين-

Costocoracoid )مي الوريُد الرأسي والشريان الصدري األخرهويخترق

والعصب الصدري الوحشي

(الرباط المعلق لإلبط)السفلي أسفل العضلة الصدرية الصغيرة •



الحفرة اإلبطية

لها مدخل وأرضية وأربعة جدران•

وية بين الضلع األول والترقوة والحافة العل: المدخل•

للكتفي

جلد اإلبط وتنتفح باتجاه الذراع:األرضية•

دريةالصدريتان واللفافة الترقية الص:الجدار األمامي•

,  بيرةالمدورة الك, العضلة تحت الكتف:الجدار الخلفي•

الرأس الطويل لمثلثة الرؤوس, العريضة الظهرية

المنشارية األمامية وجدار الصدر:الجدار اإلنسي•

الثلم بين الحديبتين:الجدار الوحشي•

ال الوريد اإلبطي والشريان اإلبطي وحب:  محتوياتها•
الضفيرة العضدية وعقد لمفية



عضالت الطرف العلوي
عضالت الناحية الصدرية•

Pectoralisالصدرية الكبيرة✓ major 

Pectoralisالصدرية الصغيرة✓ minor 

Subclaviusتحت الترقية✓

Serratusالمنشارية األمامية✓ anterior

عضالت اإلبط•

Deltoidالدالية✓

Supraspinatusالشوكيةفوق ✓

Infraspinatusالشوكيةتحت ✓

Teresالصغيرة ةالمدور✓ minor 

Teresالكبيرةة المدور✓ major 

Subscapularisالكتفيةتحت ✓

عضالت الظهر 

:طبقة السطحية لا
Trapeziusشبه المنحرفة✓
Latissimusلعريضة الظهريةا✓ dorsi

:  الطبقة العميقة 

Levatorالكتفيرافعة ✓ scapulae
 Rhomboid minorالصغيرة يةالمعين✓
Rhomboid majorالكبيرةيةالمعين✓

عضالت العضد 
المسكن األمامي

Biceps Brachiiذات الرأسين العضدية ▪
Coracobranchialisالعضدية الغرابية▪
Brachialisالعضدية ▪

المسكن الخلفي

Triceps Brachiiمثلثة الرؤوس العضدية  ▪



عضالت الطرف العلوي

عضالت العضد

عضالت المسكن األمامي•

Biceps Brachiiذات الرأسين العضدية ▪

Coracobranchialisالعضدية الغرابية▪

Brachialisالعضدية ▪

عضالت المسكن الخلفي•

Triceps Brachiiمثلثة الرؤوس العضدية ▪



Fascia brachialisاللفافة العضدية 

غالف رقيق يحيط بالعضد•

تثخن في الخلف وحاجز بين عضلي•

يفصل بين مسكنين أمامي وخلفي•



عضالت المسكن األمامي للعضد

M. Biceps Brachiiالعضلة ذات الرأسين 

من الكتف برأسين: المنشأ•

رأس قصير من الناتئ الغرابي-

ا رأس طويل حديبة فوق الحقاني و حافة الشف-

(دييمر داخل المفصل الكتفي العض)الحقاني 

ساعديةو لفافة الكعبرةأحدوبة : المرتكز•

(6ر.5ر)عضلي جلدي . ع: التعصيب•

لعضدعطف ا, استلقائية, قابضة للساعد: العمل•



عضالت المسكن األمامي للعضد 

M. Coracobranchialisالعضلة الغرابية العضدية 

(مع القصير)ناتئ غرابي : المنشأ

(جع . ع)متطاول مسطح : البطن

أوسط إنسي للعضد1/3: المرتكز

عضلي جلدي. ع: التعصيب

تقريب العضدوقبض : العمل



عضالت المسكن األمامي للعضد 

M. Brachialisالعضلة العضدية 

سفلي لوجهي العضد اإلنسي½ : المنشأ•

والوحشي ومن الحاجز

عريض وثخين:البطن•

زنديةأحدوبة :المرتكز•

ير قسم صغوعضلي جلدي . ع:التعصيب•

الكعبريمن 

قابضة للساعد:العمل•



عضالت المسكن الخلفي للعضد 

M. Triceps Brachiiمثلثة الرؤوس العضدية  

(حديبة تحت الحقاني)رأس طويل -: المنشأ

(يالكعبرالتلموجه خلفي فوق ) رأس وحشي -

(يالكعبرالتلموجه خلفي تحت ) رأس إنسي -

وتر على الناتئ الزجي: المرتكز

(8ر,7ر,6ر)عصب كعبري : التعصيب

لعضددفع و قذف، تساهم ببسط ا, باسطة للساعد: العمل



Fossaالمرفقيةالحفرة  Cubitalis

(عضدية كعبرية وكابة مدورة)Vشكل •

خط بين اللقمتين في األعلى•

واستلقائيةاألرضية عضدية •

:المحتويات•

:اإلنسي من الوحشي إلى -

ش عضدي وعصب ناصف, وتر ذات الرأسين

العصب كعبري في العمق-

قي فوق اللفافة المغطية يمر الوريد المرف-
الناصف



عضالت الساعد
عضالت المسكن األمامي

طبقة سطحية

Pronatorكابة مدورة ✓ Teres

Flexor Carpi Radialisالكعبريةقابضة الرسغ ✓

Palmaris longusطويلة راحية✓

Flexor Carpi Ulnarisالزنديةقابضة الرسغ ✓

طبقة متوسطة 

Flexor digitorumقابضة األصابع السطحية ✓ superficialis

طبقة عميقة

Flexor digitorumقابضة األصابع العميقة ✓ profondus

Flexor pollicisالطويلة االبهامقابضة ✓ longus

Pronatorالمربعة الكابة✓ Quadratus

عضالت المسكن الخلفي

مجموعة خلفية مستوى سطحي 

Extensor Digitorumباسطة األصابع✓
Extensor Digiti(الخنصر)الصغرى االصبعباسطة ✓

Minimi
Anconeusالمرفقية✓
Extensor Carpi Ulnarisالزنديةباسطة الرسغ ✓

مجموعة خلفية مستوى العميق

Abductor Pollicisمبعدة اإلبهام الطويلة✓ Longus
Extensor Pollicisباسطة اإلبهام القصيرة ✓ Brevis
Extensor Pollicisباسطة اإلبهام الطويلة✓ Longus 
Extensor Indicisباسطة السبابة✓

مجموعة وحشية

Supinatorاإلستلقائية✓
Extensor Carpi Radialisالقصيرة الكعبريةباسطة الرسغ ✓

Brevis
Extensor Carpi Radialisالطويلة الكعبريةباسطة الرسغ ✓

Longus
Brachioradialisالكعبريةالعضدية ✓



عضالت المسكن األمامي

طبقة سطحية•

Pronatorكابة مدورة ✓ Teres
Flexor Carpi Radialisالكعبريةقابضة الرسغ ✓
Palmaris longusطويلة راحية✓
Flexor Carpi Ulnarisالزنديةقابضة الرسغ ✓
طبقة متوسطة •

Flexor digitorumقابضة األصابع السطحية ✓ superficialis
طبقة عميقة•

Flexor digitorumقابضة األصابع العميقة ✓ profondus
Flexor pollicisالطويلة االبهامقابضة ✓ longus
Pronatorالمربعة الكابة✓ Quadratus



الطبقة السطحية/عضالت المسكن األمامي

M.Pronatorالكابة المدورة   Teres

د رأس سطحي من اللقيمة اإلنسية للعض-:المنشأ•

رأس عميق من الناتئ المنقاري للزند-

يمر بينهما العصب الناصف

أمام السطحي     والكعبريالشريان الزندي خلف الرأس العميق 

مسطح لألسفل والوحشي  : البطن•

الوجه الوحشي للكعبرة       :المرتكز•

(    7ر,6ر)الناصفالعصب :التعصيب•

وقبض    كب الساعد :العمل•



الطبقة السطحية/عضالت المسكن األمامي

M. Flexor Carpi Radialisالكعبريةقابضة الرسغ 

اللقيمة اإلنسية للعضد  :المنشأ•

مغزلي متطاول لألسفل: البطن•

3و2السنعينقاعدتي :المرتكز•

(      7ر,6ر)ناصف :التعصيب•

تشارك تبعيد اليد و, قبض الرسغ:العمل•

بالكب



الطبقة السطحية/عضالت المسكن األمامي

M. Palmaris longusالطويلةالراحية

اللقيمة اإلنسية للعضد   :المنشأ•

مغزلي صغير: البطن•

الراحيالسفاق:المرتكز•

(    8ر,7ر)الناصف:التعصيب•

قبض الرسغ. السفاقتوتير :العمل•



الطبقة السطحية/عضالت المسكن األمامي

M. Flexor Carpi Ulnarisقابضة الرسغ الزندية 

:المنشأ•

رأس من اللقيمة اإلنسية للعضد-

,دعلويين للوجه الخلفي للزن2/3الرأس من -
(الزندييمر عبرها العصب )قوس ليفية

األوسط 1/3وتري في ال, متطاول: البطن•

5قاعدة مشط , كالبي, حمصي:المرتكز•

(      8ر, 7ر)الزندي:التعصيب•

تقريب الرسغ, قبض الرسغ:العمل•



الطبقة المتوسطة/عضالت المسكن األمامي

M. Flexor digitorumقابضة األصابع السطحية  superficialis

(    لقيمة ومنقاري)رأس عضدي زندي -:المنشأ•
.حافة أمامية½  رأس كعبري -

ي   ع ناصف و ش زند/بينهما قوس ليفية

,مسطح عريض في مستويين: البطن•

سفلي1/3أوتار في 5-2و 3-4

م لسينين يحيطان بوتر العميقة ث:المرتكز•

يرتكزان على السالمية المتوسطة   

(      1ص, 8ر, 7ر)الناصف:التعصيب•

قبض سالميات وسطى :العمل•



الطبقة العميقة/عضالت المسكن األمامي

M. Flexor digitorumقابضة األصابع العميقة  profondus

, وجه أمامي وإنسي للزند2/3-: المنشأ•

كعبري ضيق-

أربعة أوتار أمام الكابة المربعة, ثخين عريض: البطن•

,  حيةخلف ثم خالل وتر السط, بعد النفق الرسغي:المرتكز•

على السالمية البعيدة      

(      1ص,8ر)ناصف وزندي :التعصيب•

قبض السالمية البعيدة واليد      : العمل•



الطبقة العميقة/عضالت المسكن األمامي

M. Flexor pollicisقابضة اإلبهام الطويلة  longus

ن وجه أمامي للكعبرة و غشاء بي:المنشأ•

عظمين و أحيانا منقاري    

و تر من األنسي, ثخين متطاول: البطن•

يعبر النفق مستقال 

هام       وجه راحي سالمية بعيدة لإلب:المرتكز•

(    1ص, 8ر)ناصف :التعصيب•

قبض ابهام    :العمل•



الطبقة العميقة/عضالت المسكن األمامي

M.Pronatorالمربعة الكابة Quadratus

رباعي معترض: البطنسفلي وجه أمامي للزند    ¼ :المنشأ•

سفلي وجه أمامي للكعبرة      ¼ : المرتكز•

(    1ص.8ر)ناصف :التعصيب•

كب الساعد:العمل•



Flexor Retinaculumقيد القابضات 
رباط ليفي معترض•

من القاربي للمثلثي و من المربع للكالبي•

وتر , (يينفي مستو)أوتار قابضة األصابع السطحية , أوتار قابضة األصابع العميقة: يمر عبره•

قابضة اإلبهام الطويلة والعصب الناصف

انضغاط العصب الناصف بسبب التهاب : Carpal tunnel syndromeمتالزمة نفق الرسغ•

األوتار المجاورة



عضالت الطرف العلوي
عضالت الناحية الصدرية•

Pectoralisالصدرية الكبيرة✓ major 

Pectoralisالصدرية الصغيرة✓ minor 

Subclaviusتحت الترقية✓

Serratusالمنشارية األمامية✓ anterior

عضالت اإلبط•

Deltoidالدالية✓

Supraspinatusالشوكيةفوق ✓

Infraspinatusالشوكيةتحت ✓

Teresالصغيرة ةالمدور✓ minor 

Teresالكبيرةة المدور✓ major 

Subscapularisالكتفيةتحت ✓

عضالت الظهر 

:طبقة السطحية لا
Trapeziusشبه المنحرفة✓
Latissimusلعريضة الظهريةا✓ dorsi

:  الطبقة العميقة 

Levatorالكتفيرافعة ✓ scapulae
 Rhomboid minorالصغيرة يةالمعين✓
Rhomboid majorالكبيرةيةالمعين✓

عضالت العضد 
المسكن األمامي

Biceps Brachiiذات الرأسين العضدية ▪
Coracobranchialisالعضدية الغرابية▪
Brachialisالعضدية ▪

المسكن الخلفي

Triceps Brachiiمثلثة الرؤوس العضدية  ▪



عضالت الساعد
عضالت المسكن األمامي

طبقة سطحية

Pronatorكابة مدورة ✓ Teres

Flexor Carpi Radialisالكعبريةقابضة الرسغ ✓

Palmaris longusطويلة راحية✓

Flexor Carpi Ulnarisالزنديةقابضة الرسغ ✓

طبقة متوسطة 

Flexor digitorumقابضة األصابع السطحية ✓
superficialis

طبقة عميقة

Flexor digitorumقابضة األصابع العميقة ✓
profondus

Flexor pollicisالطويلة االبهامقابضة ✓ longus

Pronatorالمربعة الكابة✓ Quadratus

عضالت المسكن الخلفي

مجموعة خلفية مستوى سطحي 

Extensor Digitorumباسطة األصابع✓
Extensor Digiti(الخنصر)الصغرى االصبعباسطة ✓

Minimi
Anconeusالمرفقية✓
Extensor Carpi Ulnarisالزنديةباسطة الرسغ ✓

مجموعة خلفية مستوى العميق

Abductor Pollicisمبعدة اإلبهام الطويلة✓ Longus
Extensor Pollicisباسطة اإلبهام القصيرة ✓ Brevis
Extensor Pollicisباسطة اإلبهام الطويلة✓ Longus 
Extensor Indicisباسطة السبابة✓

مجموعة وحشية

Supinatorاإلستلقائية✓
Extensor Carpi Radialisالقصيرة الكعبريةباسطة الرسغ ✓

Brevis
Extensor Carpi Radialisالطويلة الكعبريةباسطة الرسغ ✓

Longus
Brachioradialisالكعبريةالعضدية ✓



مجموعة خلفية مستوى سطحي 

M. Extensor Digitorumباسطة األصابع✓

M.Extensor(الخنصر)الصغرى االصبعباسطة ✓ Digiti Minimi

M. Extensor Carpi Ulnarisالزنديةباسطة الرسغ ✓

M.Anconeusالمرفقية✓



عضالت المسكن الخلفي للساعد

المستوى السطحي/المجموعة الخلفية

M. Extensor Digitorumباسطة األصابع
اللقيمة الوحشية للعضد    : المنشأ•

ث وتر في الثل, ضخمومسطح : البطن•

أوتار4السفلي يعطي 

(فيامتداد لي)سالميات قريبة:المرتكز•

بعيدة و( شريط أوسط)ومتوسطة 

(شريطين جانبيين)

,  ريكعب)خلفي عظمينبين :التعصيب•

(8ر-7ر

األسناعبسط السالميات على :العمل•

األصابعوتبعيد





عضالت المسكن الخلفي للساعد

المستوى السطحي/المجموعة الخلفية

M.Extensorباسطة الخنصر Digiti Minimi
لقيمة وحشية للعضد   :المنشأ•

صغير و مغزلي: البطن•

تتحد بوتر باسطة األصابع       :المرتكز•

(  8ر-7ر, كعبري)بين عظمين خلفي :التعصيب•

تقوى بسط الخنصر   :العمل•



عضالت المسكن الخلفي للساعد

المستوى السطحي/المجموعة الخلفية

M. Extensor Carpi Ulnarisالزنديةباسطة الرسغ 

للزند   وجه خلفيواللقيمة الوحشية للعضد :المنشأ•

متطاول يتمادى بوتر طويل: البطن•

الخامسالسنعيوجه ظهري لقاعدة :المرتكز•

(  8ر-7ر, كعبري)خلفي عظمينبين :التعصيب•

مقربة للرسغ وباسطة :العمل•

(الزنديةتذكروا مرتكز وتر قابضة الرسغ )



عضالت المسكن الخلفي للساعد

المستوى السطحي/المجموعة الخلفية

M. Anconeusالمرفقية

وجه خلفي للقيمة الوحشية للعضد    :المنشأ•

مثلثي: البطن•

أعلى الزند   ووجه خلفي للزج :المرتكز•

(    8ر,7ر)كعبري :التعصيب•

مثبتة للمرفقوبسط الساعد :العمل•



مجموعة خلفية مستوى العميق

M. Abductor Pollicis Longusمبعدة اإلبهام الطويلة✓

M. Extensor Pollicis Brevisباسطة اإلبهام القصيرة ✓

 M. Extensor Pollicisباسطة اإلبهام الطويلة✓
Longus 

 M. Extensor Indicisباسطة السبابة✓



عضالت المسكن الخلفي للساعد

المستوى العميق/المجموعة الخلفية

M. Abductor Pollicisمبعدة اإلبهام الطويلة   Longus

اء بين قسم علوي وجه خلفي للزند والغش:المنشأ•

والكعبرةالعظمين

وتر نحو األسفل , مسطح مغزلي: البطن•

والوحشي

األولالسنعيوحشي قاعدة :المرتكز•

(      8ر-7ر, كعبري)خلفي عظمينبين :التعصيب•

باسطة لإلبهام   ومبعدة :العمل•



عضالت المسكن الخلفي للساعد

المستوى العميق/المجموعة الخلفية

M. Extensor Pollicisباسطة اإلبهام القصيرة  Brevis

شاء قسم متوسط وجه خلفي للغ:المنشأ•

وللكعبرةالعظمينبين 

فل وتر نحو األس, متطاول دقيق: البطن•

الوحشي  و

إلبهام      قاعدة السالمية القريبة ل:المرتكز•

,  بريكع)خلفي عظمينبين :التعصيب•

(    8ر-7ر

ريبة    السالمية القتبعيدوبسط :العمل•



عضالت المسكن الخلفي للساعد

المستوى العميق/المجموعة الخلفية

M. Extensor Pollicisباسطة اإلبهام الطويلة  Longus

بين قسم أوسط وجه خلفي للزند والغشاء:المنشأ•

العظمين

شي  وتر طويل نحو األسفل والوح, مغزلي: البطن•

قاعدة السالمية البعيدة لإلبهام       :المرتكز•

(    8ر-7ر, كعبري)خلفي عظمينبين :التعصيب•

السالمية البعيدة تبعيدوبسط :العمل•



عضالت المسكن الخلفي للساعد

المستوى العميق/المجموعة الخلفية

M. Extensor Indicisباسطة السبابة

اء بين قسم سفلي وجه خلفي للزند والغش:المنشأ•

العظمين

طات  وتر يمر في قيد الباس, دقيق مغزلي: البطن•

يتحد مع وتر باسطة األصابع       :المرتكز•

(  8ر-7ر, كعبري)خلفي عظمينبين :التعصيب•

باسطة للسبابة   :العمل•



مجموعة وحشية

M. Supinatorاإلستلقائية✓

M. Extensor Carpi Radialisالقصيرة الكعبريةباسطة الرسغ ✓ Brevis

M. Extensor Carpi Radialisالطويلة الكعبريةباسطة الرسغ ✓ Longus

M. Brachioradialisالكعبريةالعضدية ✓



عضالت المسكن الخلفي للساعد

المجموعة الوحشية

M. Supinatorاإلستلقائية

رأسان :المنشأ•

اط سطحي من اللقيمة الوحشية للعضد ورب-
جانبي كعبري للمرفق

ن    وعميق من العرف و الحفرة االستلقائيي-

ق فرع عمي)منحن وثخين وقصير : البطن•
(بين الرأسينللكعبري

الرأس السطحي عمودي على -:المرتكز•
القسم العلوي للحافة األمامية للكعبرة 

الرأس العميق أفقي على وجه أمامي -
لعنق الكعبرة

-7ر,كعبري)خلفي عظمينبين :التعصيب•
(     8ر

استلقاء الساعد:العمل•



للتذكير

الناصفالمدورة يمر العصب الكابةبين رأسي •

صب زندييمر العالزنديةعبر القوس الليفية لقابضة الرسغ •

عبرييمر الفرع العميق للعصب كاإلستلقائيةبين رأسي •



عضالت المسكن الخلفي للساعد

المجموعة الوحشية

القصيرةالكعبريةباسطة الرسغ 

M. Extensor Carpi Radialis Brevis

لقيمة وحشية للعضد    :المنشأ•

طاتوتر طويل في قيد الباس, متطاول: البطن•

الثالثالسنعيقاعدة :المرتكز•

-7ر, كعبري)خلفي عظمينبين :التعصيب•

(    8ر

مبعدة لليد  وباسطة :العمل•

(  الكعبريةتذكروا مرتكز وتر قابضة الرسغ )



عضالت المسكن الخلفي للساعد

المجموعة الوحشية

الطويلةالكعبريةباسطة الرسغ 

M. Extensor Carpi Radialis Longus

ضد    العرف فوق القيمة وحشية للع:المنشأ•

وتر طويل في قيد , متطاول: البطن•

الباسطات

الثانيالسنعيقاعدة :المرتكز•

(    7ر-6ر)كعبري :التعصيب•

مبعدة لليد  وباسطة :العمل•

(  الكعبريةتذكروا مرتكز وتر قابضة الرسغ )



عضالت المسكن الخلفي للساعد

المجموعة الوحشية

M. Brachioradialisالكعبريةالعضدية 

لحاجز اوعرف فوق اللقيمة الوحشية للعضد : المنشأ•

بين العضلي الوحشي     

سفلي1/3في وترعمودي, متطاول:  البطن•

للكعبرةناتئ ابري :المرتكز•

(  7ر-6ر-5ر)كعبري :التعصيب•

استلقائية, قابضة للساعد:العمل•



Fossaالمرفقيةالحفرة  Cubitalis

كابةوعضدية كعبرية )Vشكل •

(مدورة

خط بين اللقمتين في االعلى•

واستلقائيةاألرضية عضدية •

ش, وتر ذات الرأسين: المحتويات•

ع كعبري في وع ناصف وعضدي 

العمق

فوق اللفافة المغطية وريد مرفقي•
ناصف



Extensor Retinaculumقيد الباسطات 

لفافة الوجه الظهري للنهاية السفلية للساعدتثخن•

المثلثيوإلى إبري الزند الكعبرةمن •

(221211)زالليةستة أنفاق مع أغماد •

مبعدة اإلبهام الطويلة و باسطته القصيرة1.

الكعبريتانباسطتا الرسغ 2.

باسطة اإلبهام الطويلة3.

باسطة السبابةوباسطة األصابع  4.

باسطة الخنصر5.

الزنديةباسطة الرسغ 6.



Anatomical Snuff Boxمنشقة المشرحين 

سياألنبين وتر باسطة اإلبهام الطويلة في •

ووتري باسطة اإلبهام القصيرة و مبعدة •
الطويلة في الوحشياإلبهام

المربعيو القاربيفي قاعه •
وريد رأسي , الكعبرييمكن جس امتداد الشريان •

الكعبريوفروع سطحية للعصب 



Flexor Retinaculumقيد القابضات 
رباط ليفي معترض•

من القاربي للمثلثي و من المربع للكالبي•

وتر , (يينفي مستو)أوتار قابضة األصابع السطحية , أوتار قابضة األصابع العميقة: يمر عبره•

قابضة اإلبهام الطويلة والعصب الناصف

انضغاط العصب الناصف بسبب التهاب : Carpal tunnel syndromeمتالزمة نفق الرسغ•

األوتار المجاورة



حركات اليد

المسك

استناد قوي لألصابع واإلبهام على
الراحة

المسك الدقيق

أو تعديل وضع الغرض إما في الفراغ
حول أحد محاور هذا الغرض،

دوران أو انزياح )المداورة الدقيقة 
(دقيق

اللقط 

راحة مطوية و اصابع)وضعية الراحة 
و رسغ 5الى 2منعطفة من 
(منبسط قليال

وضعية الفعالية

ترقيم األصابع



لفافات اليد

ظهري رخو وراحي )نسيج تحت جلدي •

(سميك

أماكنهااللفافات وريقات تضبط األصابع في•

دها وتجعلها مستقلة عن تثني الجلد، وتزو

ببكرات انعطاف

لفافة الوجه الظهري لليد في طبقتين•

تستمر لفافة الوجه األمامي للساعد في•

صم األسفل، وتشكل على الوجه األمامي للمع

السفاق الراحي



Palmarالراحيالسفاق Aponeurosis

اليدغشاء ثخين مثلثي يغطي أوتار راحة•

اتجاه ألياف, الطويلةالراحيةتمادي مع •

طوالني

أمام وتريةوشريطاتصفيحات•

بين )رباط سنعي معترض سطحي •

(أمام الوترياللسينات

هذا الرباط األعصابُ ( تحت)تمر خلف •

و والشرايين المرسلة إلى األصابع

الخراطينيةالعضالُت 



األغماد الزاللية للقابضات

Tendinous sheath of flexor
تسهل انزالق األوتار•

: الوجه األمامي ثالث أغماد•

قابضة رسغ كعبرية-

(حتى الخامس)قابضتي األصابع -

Ulnarغمد زندي ) bursa)

(حتى االبهام)قابضة االبهام الطويلة -

(Radial bursaغمد كعبري)

السنعيةأغماد من القواعد 4-2في األصابع •

خمج في الغمد الزاللي لإلبهام أو اإلصبعال•

رى يصل الراحة بسهولةغالص





(Thenarأو إلية اليد الرانفة)االبهامعضالت •

Lumbricaleالخراطينيات • Muscles

و الظهريةالراحيةالعضالت بين العظمية •

(Hypothenarالضرة )عضالت اإلصبع الصغرى •

عضالت اليد



عضالت اليد

(Thenarأو إلية اليد الرانفة)االبهامعضالت 

M. Abductor Pollicisالقصيرة االبهاممبعدة •
Brevis

oمن قاربي ومربعي وقيد إلى وحشي قاعدة السالمية القريبة

M. Flexor Pollicisالقصيرة االبهامقابضة • Brevis
o ية و الكبير إلى وحشي قاعدة السالمالمنحرفيو من المربعيراسين من

القريبة

M. Opponensاالبهاممقابلة • Pollicis
o األولالسنعيمن المربعي و القيد إلى وحشي

M. Adductor Pollicisاالبهاممقربة •
o انسي السالمية القريبة الى3جسم و3و 2سنعين ومنحرفي ومن كبير

لإلبهام

oالتعصيب من الناصف عدا مقربة اإلبهام من الزندي



عضالت اليد

(Hypothenarالضرة )عضالت اإلصبع الصغرى 

M. Abductor Digitiمبعدة الخنصر • Minimi

من الحمصي الى السالمى القريبة للصغرى-

M. Flexor Digitiقابضة الخنصر • Minimi

من الكالبي الى قاعدة السالمى القريبة للخنصر-

M.Opponensمقابلة الخنصر • Digiti Minimi

الخامسللسنعيمن الكالبي الى حافة انسية -

التعصيب من الزندي•



من الحافة الوحشية ألوتار القابضة •

العميقة 

لوتر الباسطةالكعبريةإلى الحافة •

الموافق

الزنديو الناصفالتعصيب من •

عيدةقبض القريبة وبسط الوسطى والب•

(Lالراحة بشكل واألصابع )

عضالت اليد

Lumbricalالخراطينيات  Muscles



عضالت اليد
M.   Interosseousالعضالت بين العظمية 

M. Palmarالعضالت بين العظمية الراحية• Interosseous

إلى انتشار األوتار الباسطة 5و 4و2من جسم السنعي -

M. Dorsal Interosseousالعضالت بين العظمية الظهرية•

4و3و2رأسان من الوجه الجانبي للسنعين إلى انتشار أوتار الباسطة -











العلويأوعية وأعصاب الطرف 

محمد أحمد يوسف.د

دكتوراه جراحة عظمية 



أعصاب الطرف العلوي

الضفيرة العضدية

هي عبارة عن مجموعة من األعصاب متداخلة مع بعضها •

البعض تعصب الطرف العلوي

تتوضع في العنق وفي اإلبط•

:أهميتها •

ا  مسؤولة عن تعصيب كامل الطرف العلوي حسيا وحركيا

عرقية تنقل التعصيب الذاتي الودي لألوعية الدموية والغدد ال

ا  تحديد مكان إجراء التخدير الناحي للطرف العلوي-: سريريا

أو فروعهاإصابة الضفيرة العضدية-



الضفيرة العضديةتشكل 
( .خلفي حسي وأمامي حركي: العصب الشوكي اتحاد جذرين )يخرج من النخاع الشوكي أعصاب شوكية •

.فرع بطني وفرع ظهري : ينقسم كل عصب شوكي إلى فرعين •

(الرقبي األول فوق الفقرة الرقبية األولى)8أما األعصاب الرقبية  7الفقرات الرقبية عددها •

: Rootsمرحلة الجذور•

(1صو8، ر7، ر6، ر5ر)لألعصاب الشوكيةاتحاد الفروع البطنية -

2وص4يمكن أن يساهم ر-

.ألياف ودية من الجذع الودي الرقبيهاتنضم إلى-

:Trunksمرحلة الجذوع •

.Superior trunkالجذع العلوي=6ر+5ر-

. middle trunkالجذع المتوسط= 7ر-

. inferior trunkالجذع السفلي= 1ص+8ر-

: Divisions and Cords( الحبال)مرحلة االنقسامات والحزم •

أمامي وخلفي: فرعينلكل جذع ينقسم -

.Lateral cordحزمة وحشية←األماميان للجذعين العلوي والمتوسط االنقسامان -

. Medial cordحزمة إنسية← مامي للجذع السفلي نقسام األاال-

. Posterior cordحزمة خلفية← الخلفية الثالثة االنقسامات -

أسماء الحزم حسب توضعها بالنسبة للشريان اإلبطي

مرحلة الفروع النهائية أو الجانبية•



الضفيرة العضديةفروع 
:الفروع االنتهائية•

.عضلي جلدي والجذر الوحشي للعصب الناصف . ع: من الحزمة الوحشية•

.زندي والجذر اإلنسي للعصب الناصف . ع: من الحزمة اإلنسية•

في الوحشي العضلي الجلدي و في األوسط الناصف و في االنسي الزندي: العصبية  Mال •

.إبطي . كعبري و ع. ع: من الحزمة الخلفية •

:الفروع الجانبية•

 7long thoracic nerveر+6ر+5صدري طويل ر. ع-:  من الجذور •

.5Dorsal scapular nر( ظهر الكتف)كتفي ظهري . ع-

suprascapularفوق الكتف . ع-: فقط جذع علوي : من الجذوع • n. .

nerve to subclaviusالعضلة تحت الترقوة . ع- .

upper subscapularتحت الكتفي العلوي . ع-:  الحزمة الخلفية : من الحزم• nerve

thoracodorsal( صدري ظهري)تحت الكتفي األوسط . ع- (middle subscapular)

lower subscapularتحت الكتفي السفلي . ع nerve

lateral pectoral nerveصدري وحشي . ع-:  من الحزمة الوحشية 

medial cutaneousجلدي ساعدي إنسي . ع-: من الحزمة اإلنسية  nerve of forearm 

medial cutaneousجلدي عضدي إنسي . ع- nerve of arm .

medial pectoral nerveصدري إنسي . ع-



الضفيرة العضديةمسار ومجاورات 

ين الترقوة ب)للعنق في القسم السفلي للمثلث الخلفيتوجد •

طىبين األخمعيتين األمامية والوس. (ترائيةوالعضلة الق

البها صتخلف القسم الثالث للشريان تحت الترقوة، تمر •

(موضعيالتخدير مستوى ال)ميةاللعضلة الكتا

لى ترافق الشريان اإلبطي إترقوة،الوأسفلتنزل خلف•

ب أسماء الحزم حس)رةصغيالعمق من العضلة الصدرية ال

(موقعها بالنسبة للقسم الثاني للشريان

ية للعضلة فروع االنتهائية في مستوى الحافة الوحشتنبثق ال•

.أمام العضلة تحت الكتفيةالصدرية الصغيرة،



5ر

6ر

7ر

8ر

1ص

جذع علوي

جذع متوسط

جذع سفلي

حزمة خلفية

حزمة وحشية

حزمة إنسية

زندي. ع

ناصف. ع

عضلي جلدي. ع

كعبري. ع

إبطي. ع

صدري طويل.ع

كتفي ظهري. ع

تحت الترقوة. ع

فوق الكتفي. ع

تحت الكتفي. ع

علوي

(صدري ظهري)متوسط 

سفلي

صدري وحشي

صدري إنسي

جلدي عضدي إنسي
جلدي ساعدي إنسي



إصابات الضفيرة العضدية

Erb-Duchenneدوشن-شلل إرب)النموذج العلوي• palsy:)

أو الجذع العلوي 6و ر5ريصيب -

(.يديشلل تول) عقب الوالدة أذيات,نتيجة فرط بسط للعنق وشد-

ي، دوران إنسوتقريب طرف علوي بحالة , لعضدانخفاضايحدث -

(البخشيشوضعية النادل الذي ينتظر )

.  (اطراق, تضيق حدقة)هورنرقد تترافق مع متالزمة -

Klumpkeكلمبكيهشلل )النموذج السفلي• paralysis):

أو الجذع السفلي1صو8يصيب ر-

نتيجة شد فجائي للطرف العلوي نحو األعلى -

(يد المخلبيةال)وخراطينياتبين عظمية عضالت اليدشلل-



(6ر-5ر)فرع انتهائي من الحزمة الخلفية : المنشأ•

.الكعبري. عإبطي، ووحشي . شخلف -: المسار•

اعية لفسحة الربافي منعطف عضدي خلفي.شيرافق -

اليةيلتف حول العنق الجراحي للعضد وينتهي في الد-

العضلتين الدالية والمدورة الصغيرة :العضلية-: الفروع•

مفصل الكتف: المفصلية-

العصَب الجلدي العضدي الوحشي العلوي: الجلدية-

(ضمور الدالية)دوران وحشي للعضدوتبعيدضعف-: قطع العصب

الداليةفوق حس الجلد فقدان -

لضفيرة العضديةلاالنتهائيةالفروع 

Axillaryاإلبطيالعصب  nerve 



.فرع انتهائي من الحزمة الخلفية: المنشأ •

,  فليسابطيحي ز , في مسكن خلفي للعضد -:المسار •

حت ت( عضدي عميقشيرافق )الكعبريثلم العصب 

مثلثة الرؤوس

ة إلى الناحية األمامية للمرفق بين العضدي-

.الكعبريةوالعضدية 

:ينقسم أمام اللقيمة الوحشية للعضد إلى -

ى إلاالستلقائيةبين رأسي : فرع عميق خلفي حركي-

" خلفي الالعظمينالعصب بين " المسكن الباسط للساعد 

اسطة بين العضدية الكعبرية وب: فرع سطحي أمامي جلدي-

نشقة كعبري ثم عبر م. مع ش, الرسغ الكعبرية الطويلة

المشرحين

لضفيرة العضديةالفروع االنتهائية ل

Radial nerveالعصب الكعبري 



لضفيرة العضديةالفروع االنتهائية ل

Radial nerveالعصب الكعبري 
ي ووحش( عضد وساعد)جميع عضالت مسكن خلفي : العضلية-:الفروع•

.للساعد

.عصب جلدي عضدي خلفي -: الجلدية-

.  عصب جلدي عضدي وحشي سفلي -

.عصب جلدي ساعدي خلفي -

أعصاب إصبعية ظهرية ألول ثالث أصابع  ونصف-

: قطع العصب•

عف بسط ض, فقد بسط المرفق واليد واألصابع: أو العضدفي الحفرة اإلبطية-
وجه ظهري وخدر ”Wrist dropاليد المتدلية", ضعف استلقاء, العضد

، (1/2أصابع و3)لليدوللساعد 

 Saturdayشلل ليلة السبت )ضغط العصب على أرضية الحفرة اإلبطية -
night Palsy)

لليدوللساعد وجه ظهري خدر ,فقد بسط الرسغ واألصابع: في حفرة المرفق-

.(1/2أصابع و3)

(1/2أصابع و3)خدر وجه ظهري لليد : في المعصم-



.)6، ر5ر(للحزمة الوحشية فرع انتهائي: المنشأ•

بين م ثالعضلة الغرابية العضدية، خترق ي-: المسار•
.ذات الرأسين والعضدية

.مرفقيثقب اللفافة الساعدية فوق حفرة ال-

.يعصب عضالت المسكن األمامي للعضد-

ينتهي كعصب جلدي ساعدي وحشي -
Lateral cutaneous nerve of forearm.

اءضعف استلق, الساعدفقد قبض - :قطع العصب•

.وحشي الساعددر خ-

لضفيرة العضديةلاالنتهائيةالفروع 

Musculocutaneousالعصب العضلي الجلدي   nerve



لضفيرة العضديةالفروع االنتهائية ل

Median nerveالعصب الناصف 
ووحشي مناألنسيةإنسي من الحزمة : جذران:المنشأ•

(  1ص-6ر)الحزمة الوحشية 

الشريان العضديويصالبيرافق -: المسار•

عضدي ووتر . شمع مرفقيةيعبر حفرة -

ذات الرأسين

أمام الشريان , المدورةالكابةبين رأسي -

ثم تحت قابضة األصابع السطحية, الزندي

ت وحشي أوتار قابضاالنفق الرسغييعبر-

.  الرانفة، ويصل الحافة اإلنسية لبارزة األصابع



لضفيرة العضديةالفروع االنتهائية ل

Median nerveالعصب الناصف 

جميع عضالت المسكن األمامي-: العضلية-:الفروع•

(عميقةوقسم إنسي لقابضة أصابعزندي ةعدا قابضة رسغ )للساعد 

(   عدا مقربة اإلبهام)وعضالت اإلبهام 

.والرسغإلى المرفق: المفصلية-

أصابع األول والتاني راحيوجه : الجلدية-
والثالث والقسم الوحشي للرابع

: قطع العصب•

,  بفقدان الك, فقد قبض األصابع:قطع فوق المرفق-

(هامتأثر حركة اإلب)الرانفةشلل ,ضعف قبض الرسغ
أو يد ape handيد القرد ) 2-1خراطينيتبنوشلل 

خدر , (الرانفةوضمور  benediction handالمباركة 

أصابع ونصف3وراحة اليد 

خدر , 2-1خراطينيتينوشلل رانفةضمور :في المعصم-
(متالزمة نفق الرسغ)أصابع ونصف 3راحة و



فرع انتهائي من الحزمة اإلنسية: المنشأ •

عضدي. شفي ناحية أمامية للعضد إنسي -: المسار•

ثلم الناحية الخلفية فيالىمنتصف العضد -

الزنديالعصب 

إلى مسكن أمامي للساعد عبر قوس ليفية -

.الزنديةلقابضة الرسغ 

ة قابضبين )على طول حافة إنسية للساعد -

(زندي. شمع قابضة أصابع عميقة والزنديةالرسغ 

(نفق زندي)أمام قيد القابضات في ثلم -

.الحم صيينتهي في الرسغ قرب العظم -

لضفيرة العضديةالفروع االنتهائية ل

Ulnar nerveالعصب الزندي 



:الفروع•

األصابع نسي لقابضةوالنصف اإل, قابضة الرسغ الزندية-: العضلية-

.العميقة

، 4-3تين خراطينيوعضالت الضرة -

عضالت بين العظمية، ومقربة اإلبهام-

.مفصل المرفق: مفصلية-

ع راحة وظهر اليد ونصف إنسي لإلصبع الرابع واإلصب:جلدي ة-

الخامس

  :قطع العصب•

-4اصبعينضعف قبض , قبض الرسغضعف :فوق مستوى المرفق-

اطينيتنالخرضمور الضرة وشلل ، وتقريب األصابعتبعيدفقد , 5
Ulnarاليد المخلبية . 3-4 claw hand(خدر )مخلب الزنديال

Vو IV ½وظهري لإلصبعين راحيهانوج

لل ضمور الضرة وش، وتقريب األصابعتبعيدفقد : في المعصم
Vو IV ½ـلوظهري راحيهانوجخدر 4-3الخراطينيتن

لضفيرة العضديةالفروع االنتهائية ل

Ulnar nerveالعصب الزندي 



منشقة 

المشرحين

.ع. أ. ق

استلقائية

حزمة خلفية

كعبري. ع

إبطي. ع
شريان  

منعطف 
عضدي خلفي

عنق 

دالية جراحي

مدورة صغيرة

ج عضدي وحشي علوي. ع

.ط. ك. ر. ب

عضالت 

مسكن باسط 

للساعد 

كابةناصف. ع

مدورة

طويلةراحية

.إبهام ط. ق

.ك. ر. ق

مربعةكابة

.س. أ. ق

حزمة وحشية

عضلي جلدي. ع
غرابية

عضدية
ذات الرأسين

العضدية

الرانفة

خراطينيات

1+2

.ع. أ. ق

زنديةرسعقابضة زندي. ع

الضرة

خراطينيات

3+4

حزمة إنسية

ج عضدي وحشي سفلي. ع
ج عضدي خلفي. ع

وجه ظهري 
I-II-III +1/2 IV

ج  ساعدي خلفي. ع

ج  ساعدي وحشي. ع

راحيوجه 

I-II-III +1/2 IV

وظهريراحيوجه 

1/2 IV+ V

ج  ساعدي إنسي. ع

ج  عضدي إنسي. ع

ش

عضدي 

يةاستلقائعميق

نفق الرسغ

نفق الرسغ

مرفقيةحفرة 

مثلثة 

خلفيعظمينبين . عالرؤوس

عضدية 

كعبرية



لضفيرة العضديةالفروع الجانبية ل
:الفروع الجانبية•

يعصب المنشارية األمامية7long thoracic nerveر+6ر+5صدري طويل ر. ع-:  من الجذور •

يعصب المعينيتين ورافعة الكتفي.5Dorsal scapular nر( ظهر الكتف)كتفي ظهري . ع-

يعصب العضلتين فوق وتحت الشوك والمفصل األخرمي الترقي .suprascapular nفوق الكتف . ع-: فقط جذع علوي : من الجذوع •

يعصب العضلة تحت الترقوة والمفصل القصي الترقي. subclavian nتحت الترقوة . ع-

يعصب تحت الكتفية .upper subscapular nتحت الكتفي العلوي . ع-:  الحزمة الخلفية : من الحزم•

يعصب العريضة الظهريةthoracodorsal n. (middle subscapular)( صدري ظهري)تحت الكتفي األوسط . ع-

يعصب تحت الكتفية والمدورة الكبيرة .lower subscapular nتحت الكتفي السفلي . ع

يعصب الصدرية الكبيرة .lateral pectoral nصدري وحشي . ع-:  من الحزمة الوحشية 

 medial cutaneous nerve of forearmجلدي ساعدي إنسي . ع-: من الحزمة اإلنسية 

. medial cutaneous nerve of armجلدي عضدي إنسي . ع-

يعصب الصدرية الصغيرة وقسم من الكبيرةmedial pectoral nerveصدري إنسي . ع-

تسير أمام القسم األول للشريان اإلبطيتوجد عروة تصل بين العصبين الصدريين الوحشي واإلنسي 



شرايين الطرف العلوي

Subclavian artryالشريان تحت الترقوة •

Axillary arteryالشريان اإلبطي •

Brachial arteryالشريان العضدي •

Radial arteryالشريان الكعبري •

artery Ulnarالشريان الزندي•



Subclavian artryالشريان تحت الترقي 

يحمل الدم إلى الطرف العلوي

األيسر من قوس األبهر

األيمن من الجذع العضدي الرأسي

خلف المفصل القصي الترقي  

تحت الترقوةالضلع األولى وقوس على 

األولىيصبح إبطي عند الحافة الوحشية للضلع



Axillary arteryالشريان اإلبطي 

(1بعد الضلع )الترقي لتحتاستمرار •

لة، العضقبل)الصغيرة أقسام حسب الصدرية 3•

(بعدهاخلفها،

القسم األول يرافق الوريد و الضفيرة•

بيرة الحافة السفلية للعضلة المدورة الكيصالب•

الشريان العضديويصبح 

:يجاوره

خلفيةابطيةحافة , عضلة منشارية, 1وربيةفسحة ← الخلف من 

عضديةغرابيةعضلة ← الوحشي من 

صدرية صغيرة وصدرية كبيرة  ← األمام من 



طيعالقة الضفيرة العضدية بالشريان اإلب

أعمق من الشريانفي العنق الضفيرةَ •

ثم حزم الضفيرة العضدية خلف القسم األول•

(.وحشية وخلفية وإنسية)هحول

(رةصدرية الصغيالعند حافة)الحزم لفروع •

مع القسم الثالثنفس العالقة 

الناصفع عضلي جلدي ع : على الوجه الوحشي -

كعبريع إبطي وع: في الخلف-

وع جلدي عضدي إنسي ع ,زنديع: على الوجه اإلنسي-

.جلدي ساعدي إنسي



فروع الشريان اإلبطي

:   1قسم أول•

Superior thoracicالعلوي الصدري✓

: 2قسم ثاني•

Thoracoacromialاألخرمي  الصدري ✓
(الدالي, الصدري,الترقي,األخرمي)

(ثديية وحشية) Lateral thoracicالوحشيالصدري ✓

: 3قسم ثالث•

Subscapularالكتفيتحت ✓
∆ Circumflex scapularمنعطف كتفي -
Thoracodorsalظهري صدري-

Anterior circumflex humeralالمنعطف العضدي األمامي ✓

Posteriorالمنعطف العضدي الخلفي✓ circumflex humeral □



الشريان تحت الترقي

الشريان اإلبطي 

علويصدريالقسم األول 

(أخرمي,صدري,دالي,ترقي)أخرمي صدري

منعطف عضدي أمامي

تحت كتفيالقسم الثالث

وحشيصدريالثانيالقسم

ظهريصدري

□منعطف عضدي خلفي 

∆منعطف كتفي 



الدوران الجانبي

:للكتفيعلى الوجهين األمامي والخلفي الدائرة حول الكتفية•

لكتفيلحافة وحشية ,منعطف كتفيو ش تحت كتفي ش1)

نسيةحافة إ,(تحت الترقي/ المعترض العنقيمن)كتفي ظهري ش( 2

لوية، حافة ع(تحت الترقي/درقي رقبيجذعمن )فوق الكتفي ش(3

(.من الشرايين الوربية)أوعية أصغر ( 4



؟ولماذا هذا الدوران الجانبي

الشريان( ربط)في حال انسداد ( تفاغري)طريق بديل 



الشريان تحت الترقي

الشريان اإلبطي 

صدري علويالقسم األول 

صدري أخرمي

منعطف عضدي أمامي

تحت كتفيالقسم الثالث

صدري وحشيالثانيالقسم

منعطف كتفي

منعطف عضدي خلفي

صدري ظهري

فوق كتفي

كتفي ظهري رقبي معترضجذع درقي رقبي



Arterioraphyتصوير الشرايين الظليل 



Brachial arteryالشريان العضدي 

استمرار للشريان اإلبطي •

يةالحفرة المرفق← من الحافة السفلية للمدورة الكبيرة 

عالقات عصبية للقسم العلوي•

ناصف في الوحشي،ع 

كعبري في الخلف،ع 

الجلدي الساعدي اإلنسي في اإلنسيع زندي، وع 

ظم قسمه العلوي إنسي عوسطحي في الوجه اإلنسي للعضد

العضد

.أمام مثلثة الرؤوس ثم أمام العضدية•

ذات الرأسين والغرابية العضدية وحشي الشريان •

ا في األعلى، وتصالبانه جزئيا

يجاوره الوريد العضدي•

الميزابة اإلنسية لذات الرأسينفي يجس•

الكعبرةتحت المرفق ومقابل عنقينقسم •



سريريات



فروع الشريان العضدي

مغذي لعظم العضدوشرايين عضلية •

Deep artery of the armالعضدي العميق •
،الكعبريالتلمبرفقة العصب الكعبري في , من الوجه الخلفي

ى يتجه نحو األعلفرع دالي -

(مع راجع كعبرييتفاغر)الكعبريمع العصب فرع أمامي-

(ظمينعمع  راجع بين يتفاغر)لقيمة الوحشيةاخلف فرع خلفي-

Superior ulnarالجانبي الزندي العلوي•
collateral 

(مع راجع زندي خلفييتفاغر)الزندييرافق العصب -

Inferior ulnarالجانبي الزندي السفلي • collateral
(  مع راجع زندي أمامييتفاغر)الناصفيرافق العصب -

مع فروع للكعبري و للزنديالدوران الجانبي•



الشريان تحت الترقي

الشريان اإلبطي 

صدري علويالقسم األول 

صدري أخرمي

منعطف عضدي أمامي

تحت كتفيالقسم الثالث

صدري وحشيالثانيالقسم

منعطف كتفي

منعطف عضدي خلفي

صدري ظهري

فوق كتفي

كتفي ظهري رقبي معترضجذع درقي رقبي



الشريان تحت الترقي

الشريان اإلبطي 

الشريان العضدي

صدري علويالقسم األول 

صدري أخرمي

منعطف عضدي أمامي

تحت كتفيالقسم الثالث

صدري وحشيالثانيالقسم

منعطف كتفي

منعطف عضدي خلفي

صدري ظهري

فرع دالي

عضدي عميق

فرع أماميفرع خلفي
جانبي زندي سفليجانبي زندي علوي

الشريان الكعبري

الشريان الزندي

راجع زندي أماميراجع زندي خلفي

بين عظمين مشترك

خلفي

راجع كعبريبين عظمي راجع

األقواس الراحية

أمامي



 radial arteryالكعبريالشريان 
فرع انتهائي صغير للشريان العضدي •

الكعبريةيسير بالساعد تحت العضلة العضدية •

ةفي القسم البعيد وحشي وتر قابضة الرسغ الكعبريسطحي •

للساعد األوسط  1/3في الكعبريالسطحي من العصب يرافق الفرع •

لى الواقعة في القسم السفلي من الساعد عالنبض ميزابةيمر في •
و يةالكعبروتر قابضة الرسغ : باألنسيحدودها والجانب الوحشي 

(نا يتم أخذ النبض من ه) الكعبريةوتر العضدية : في الوحشي 

يلتف للخلف في منشقة المشرحين•

رأسي أول عضلة عظمية و يعود إلى األمام إلى راحة اليد بين •
ثم ينحني نحو اإلنسي ويمر بين رأسي مقربة اإلبهام. ظهرية

.  لزندي لمع الفرع العميق العميقةالراحيةالقوس يشكل •

تنوعات•



األقواس الراحية الشريانية

راحيةيوجد في اليد أربع أقواس •

(ريالكعبللشريان استمرار )عميقة راحيةقوس  ←

الزنديمع فرع من 

(الزندياستمرار للشريان )سطحية راحيةقوس ←

الكعبريمع فرع من 

قوس رسغية ظهرية←

راحيةقوس رسغية ←



فروع الشريان الكعبري

Radial recurrentالكعبري الراجع -1

Superficial palmarالسطحيالراحي-2
مشتركةراحيةش إصبعية  ←للزنديسطحية راحيةقوس ←

Palmarالراحي الرسغي -3 carpal 
راحيةقوس رسغية ←

 Dorsal carpalالظهري الرسغي -4

الظهريةاالصبعية←ظهريةسنعيةشرايين ←قوس رسغية ظهرية ←

Deep palmarالراحية العميقة القوس -5 arch
الزنديمع فرع من الشريان الكعبريمباشر للشريان استمرار  ←

pricepsلإلبهام الرئيسي -6 pollicis
radialisللسبابة الكعبري-7 indicis



الشريان العضدي

الشريان الكعبري

فرع راحي سطحي

↕راجع كعبري

فرع رسغي ظهري

فرع رسغي راحي

قوس راحية سطحية
ش إصبعية راحية مشتركة

قوس راحية عميقة
شرايين سنعية راحية

قوس رسغية ظهرية
شرايين سنعية ظهرية

قوس رسغية راحية

رئيسي لإلبهام

كعبري للسبابة



Ulnarالزنديالشريان  artery 

فرع انتهائي كبير للشريان العضدي•

(نبض)الزنديةقابضةُ الرسغ وتروحشي في القسم البعيد •

على قابضة األصابع العميقة •

العضالت الناشئة من اللقيمة اإلنسيةتغطيه •

ةالكاب  الرأس العميق العضلة )الناصفيصالب العصب •
رة (المدو 

نديالزالعصب الزندي يقع على الجانب اإلنسي من الشريان 
.سفليين للساعد2/3في 

الحّمصيوحشي وأمام قيد القابضات •

بريكعللسطحيالمع الفرع سطحية الالراحيةالقوس يشكل •



الزنديفروع الشريان 

خلفية تشارك فيوأمامية زنديةعند البدء فروع راجعة -1

.حول المرفق التفاغرات

: له فرعين و: شريان بين العظام المشترك -2

شريان بين عظام أمامي يغذي عضالت الساعد في العمق -

شريان بين عظام خلفي يغذي المسكن الخلفي للساعد-

:الفروع في  المعصم -3

ليد يشارك في تشكيل القوس الظهرية ل: فرع ظهري سطحي -

يشارك في ويدخل إلى عمق راحة اليد : راحيفرع عميق -

ريالكعبالعميقة لليد مع الشريان الراحيةتكوين القوس 

ديالزنهي استمرار للشريان و: السطحية الراحيةالقوس -4

الكعبريمن الشريان راحيمع فرع 



الشريان العضدي

الشريان الزندي

↕راجع زندي خلفي
↕راجع زندي أمامي

بين عظمين مشترك

بين عظمين خلفي

بين عظمين أمامي 

قوس راحية سطحية
ش إصبعية راحية مشتركة

قوس راحية عميقة
شرايين سنعية راحية

قوس رسغية ظهرية
شرايين سنعية ظهرية

قوس رسغية راحية

فرع راحي عميق

فرع رسغي ظهري

فرع رسغي راحي

↕بين عظمي راجع

ش مغذية وعصب ناصف



سريريات

يةسحب غازات الدم الشريان•

شريان كعبري عادة-

Allen's testاختبار آالن •
كفاية األقواس الراحية الشريانية-



الشريان تحت الترقي

الشريان اإلبطي 

صدري علويالقسم األول 

صدري أخرمي

منعطف عضدي أمامي

تحت كتفيالقسم الثالث

صدري وحشيالثانيالقسم

منعطف كتفي

منعطف عضدي خلفي

صدري ظهري

فوق كتفي

كتفي ظهري رقبي معترضجذع درقي رقبي



الشريان تحت الترقي

الشريان اإلبطي 

الشريان العضدي

صدري علويالقسم األول 

صدري أخرمي

منعطف عضدي أمامي

تحت كتفيالقسم الثالث

صدري وحشيالثانيالقسم

منعطف كتفي

منعطف عضدي خلفي

صدري ظهري

فرع دالي

عضدي عميق

فرع أماميفرع خلفي
جانبي زندي سفليجانبي زندي علوي

الشريان الكعبري

الشريان الزندي

راجع زندي أماميراجع زندي خلفي

بين عظمين مشترك

خلفي

راجع كعبريبين عظمي راجع

األقواس الراحية

أمامي



الشريان العضدي

الشريان الكعبري

فرع راحي سطحي

الشريان الزندي

↕راجع كعبري

فرع رسغي ظهري

↕راجع زندي خلفي
↕راجع زندي أمامي

بين عظمين مشترك

فرع رسغي راحي

بين عظمين خلفي

بين عظمين أمامي 

قوس راحية سطحية
ش إصبعية راحية مشتركة

قوس راحية عميقة
شرايين سنعية راحية

قوس رسغية ظهرية
شرايين سنعية ظهرية

قوس رسغية راحية

فرع راحي عميق

فرع رسغي ظهري

فرع رسغي راحي

رئيسي لإلبهام

كعبري للسبابة

↕بين عظمي راجع

ش مغذية وعصب ناصف



أوردة الطرف العلوي
.ةأوردة سطحية تحت اللفافة السطحية  وأوردة عميقة تحت اللفافة العميق•

األوردة السطحية•

رأسيوالقاعدي الانالوريدا نطلق منهيعلى ظهر اليدالشبكة الوريدية الظهرية✓

:   Cephalic veinلوريد الرأسي ا✓

من الجانب الوحشي للشبكة الوريدية لظهر اليد:البدء 

يمر في منشقة المشرحين -: المسار 

يسير على الجانب الوحشي للساعد-

الذراع ويسير على الجانب الوحشي للمرفق -

(  رة الكبيالصدرويةوبين الدالية ) الدالي الصدريالتلميسير في -

األبطييصب في الوريد -

Basilicالقاعدي الوريد ✓ vein :

.  الجانب اإلنسياستمرار للشبكة الظهرية في -

ثم أمام لقيمة إنسية للعضدنحو المرفقعدالسايصعد إنسي-

يصعد على طول الحافة اإلنسية لذات الرأسين -

دييخترق اللفافة العضدية في منتصف العضد ويرافق الشريان العض-

.اإلبطيحد مع الوريدين العضديين لتشكيل الوريد يت-

(.سحب الدم)ظهورا االوردةأكثر , في المرفق: الناصفالمرفقيالوريد ✓

.اقل وضوحا من غيره , في منتصف الساعد : الناصفالساعديالوريد ✓



أوردة الطرف العلوي

األوردة العميقة•

(يمكن أن يوجد وريدين عضديين)تتبع الشرايين وتتخذ اسمها-

.  اإلبطيفي الوريد تهيتن-

Axillaryاإلبطيالوريد - vein 

الكبيرةمستوى الحافة السفلية للعضلة المدورة يتشكل في -1-

من اجتماع وريد قاعدي مع وريدان عضديان  -2-

Subclavianالوريد تحت الترقيهيعقب-3 vein عند الحافة الوحشية للضلع األولى  .

.األبطيللشريان األنسيعلى الجانب يتوضع-4



التصريف اللمفي

:اللمفاوية األوعية •

بيرة أوعية خاصة تنزح السوائل التي تحوي الجزيئات الك•

التي ال تستطيع األوردة حملها مثل االضداد المناعية 

يبة من وبروتينات معينة وتصب في األوردة المركزية القر

.القلب 

ج على طول مسار األوعية اللمفاوية يوجد محطات  من نسي•

( .بلغميةعقد )لمفاوي 

:اإلبطيةالعقد اللمفاوية •

:اللمفيةاألوعية يهاتنزح إل•

الطرف العلويمن -

معظم الثديمن -

.السرةفوق مستوى من جدار البطن -



اللمفيالتصريف 

اإلبطيةالعقد اللمفاوية 

: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-

(  إلبطذروة ا)فوق الحافة العلوية للصدرية الصغيرة ,تحت ترقية -:  Apicalمجموعة قمية -

تنزح لمف المجموعة المركزية -



الطرف العلويلمف

مجموعة مركزية
(قاعدة اإلبط)

مجموعة خلفية
(كتفيةتحت )

مجموعة وحشية
(عضدية)

مجموعةأمامية
(صدرية)

جدارالصدرلمف

أعلى جدار البطن الكتف لمف

أعلى الظهر

قميةمجموعة 
(ذروة اإلبط)



.الجذع اللمفاوي تحت الترقي← يتابع لمف العقد اإلبطية القمية إلى العقد أسفل وأعلى الترقوة •

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

د تحت زاوية التقاء الوريد الوداجي الباطن مع الوري)الزاوية الوريدية ← القناة اللمفاوية اليمنى في الطرف األيمن 

(.الترقوة

الزاوية الوريدية← القناة الصدرية في الطرف اليسار يالقيان 

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

اللمفيالتصريف 

الجذوع اللمفاوية



ية
ر
صد

ة 
نا
ق

الطرف العلويلمف

مجموعة مركزية
(قاعدة اإلبط)

مجموعة خلفية
(كتفيةتحت )

مجموعة وحشية
(عضدية)

مجموعة أمامية
(صدرية)

جدارالصدرلمف

أعلى جدار البطن
الكتف لمف

أعلى الظهر

قميةمجموعة 
(ذروة اإلبط)

جذع  تحت ترقي

ي
ج
دا
 و
ع 
جذ

عقد ترقية



 Breasts [Mammae]الثدي
(افةأمام اللف)الصدرية الكبيرة، والمنشارية األماميةعلى العضالت يتوضع-1

.األوسطاإلبطيمن القص إلى الخط و، 6-2األضالع من في مستوى -2

(اإلبطيةاالستطالة )يمتد نحو اإلبط الغدينسيج -3

:بنية الثدي•

ى الحلمةتنفتح علحليبيةلكل منها قناة ( فص)سنخيةغدة 20-15نسيج غدي في -1
. (قرب نهاياتهاLactiferous sinusesالحليبيةالجيوب توسعات )

الغدة من نسيج ليفي شحمي حشوة-2-

Suspensoryاألربطة المعلقة )لجلد اامتدادات ليفية إلى يرسل -3 ligaments  ,

أربطة كوبر

ا أ-4 .على خط العرف الثديي الجنينيأثداء إضافيةتوجد حيانا

Nipple [Papilla]الحلمة •

.  يةبتحوي فتحات ألجل القنوات الحليالثالثةالوربيةفي مستوى الفسحة 

ت تسمى حبيباودهنيةتحوي غدداا عرقية   Areolaاللعوةبنسيج مصطبغ هو تحاط 

( Montgomery )مونتغومري

غدة الثدي عند الرجل•

.  ، فيها جهاز قنواتظهاريةمجموعة حبال -

ال يوجد حولها نسيج شحمي أو ليفي-

(تثدي)يمكن أن يكبر حجمها -



الثديتروية 

فروع ثاقبة من الشريان الصدري•
الداخلي 

يالوحشالصدري من الشريان فروع •

ذاتيةوحسية الوربيةاألعصاب •

:مناطق 4يوزع إلى : توزيع الثدي •

%50الجانب الوحشي العلوي -1

%15العلوي النسيالجانب -2

%11الجانب السفلي الوحشي -3

%6السفلي األنسيالجانب -4

%  18الهالة ومنطقة الحلمة -5



الثدي

اللمفيالتصريف 
.  ثةبالغة بسبب دوره في انتشار األورام الخبيسريريةذو أهمية •

، ةاإلبطيتنزح للعقد:(والحلمةاللعوةعدا مستوى )جلد الثدي•
ى العقد في الجانب الموافق وإلالعميقة، والدالية الصدريةوالرقبية

.  في الجانبين( داخل الصدر)جانب القصية 

.لغدياوالحلمة فهي تنزح مع أوعية النسيج للعوةاللمفيةاألوعية •

←لعويةالوتحت الفصيصيةمعظم الغدة بوساطة الضفيرتين حول •
مفيةاللالعقد ←(حول حافة الصدرية الكبيرةتلتف )جذوع جامعة

.(قاعدة اإلبط)اإلبطية

ا طرق مباشرة إلى العقد • العضالت عبر)القميةاإلبطيةاللمفيةأحيانا
(.الصدرية

←القسمين المركزي واإلنسيلمفالتي تجمع اللمفيةاألوعية •
جانب القصيةاللمفيةالعقد 

(ابعقد فوق الحج)اتصاالت مع الجانب المقابل ومع جوف البطن •

مصفاة بين الثدي والدوران الوريدياإلبطيةاللمفيةالعقد •



العلويمفاصل الطرف 

مفاصل وجراحة عظمية اخصائيمحمد يوسف 0د



الطرف العلويمفاصل 

Sternoclavicularالقصي الترقي المفصل -1 joint

Acromioclavicularالترقي األخرميالمفصل -2 joint

Glenohumeral( الكتفلمفص)الُحق اني العضدي المفصل -3 joint

Elbowالمرفق مفصل -4 joint

Proximal radioulnar(العلوي)المفصل الكعبري الزندي القريب  joint 

Distal radioulnar(السفلي)البعيد الزنديالكعبريالمفصل  joint 

Wristالرسغ مفصل -5 joint

Carpometacarpalالرسغية السنعية المفاصل -6 joint

Metacarpophalangealالسنعية السالمية و بين السالمية المفاصل -7 and interphalangeal
joints



Sternoclavicularالمفصل القصي الترقي  joint

مفصل زاللي من نمط سرجي: النمط•

بينالسطوح المفصلية •

قصقبضة -1

غضروف الضلع األولى -2

بين السطوح قرص, نهاية إنسية للترقوةو-3

مفصلي 

حيط ترتكز على مرقيقة : المحفظة المفصلية •

(قرصقسمان ينفصالن بال)السطوح المفصلية

:  ligamentsاألربطة •

وخلفيقصي ترقي أمامي •

sternoclavicular

Interclavicularترقوتينبين • ligament 
على الثلمة القصيةينطبق 

1قوي من ضCostoclavicularضلعي ترقي•

إلى الترقوة

عاكس ت), خفيفة في مستويات مختلفة: الحركات•

أو إحاطة مقالعية(  بين نهايتي الترقوة



Acromioclavicularالترقي األخرميالمفصل  joint

مفصل مسطح: النمط•

بين حافة إنسية لألخرم و نهاية:السطوح•
وحشية للترقوة

(1/3)قرص مفصلي 

مقاومةوقصيرة مشدودة : المحفظة•

:  األربطة•

الترقي األخرميرباط -1
Acromioclavicular(شديد المقاومة)

Coracoclavicularالترقي  الغرابيرباط -2
: وله قسمان 

Conoidمخروطي  )-
(   Trapezoidشبه منحرف-

Coracoacromialاألخرميالغرابيالرباط -3
ligament



( فمفصل الكت)المفصل الُحقَّاني العضدي 

Glenohumeral joint
كروي ذو حركات واسعة:النمط•

Glenoidالجوف الحقاني :السطوح• cavity  / شفا )مسطح

Glenoidحقاني labrum )قطعة من كرة/ رأس العضد و.

العنقوعلى حواف الجوف الحقاني :المحفظة المفصلية•

.تالمدوراتنعطف في األسفل وتلتحم بكم , التشريحي

تفيةكيتصل مع جراب تحت يبطن المحفظة: الزالليالغشاء •

يعبره, و يتواصل مع جراب تحت الداليةأخرميو تحت 

.الوتر الطويل لذات الرأسين

:األربطة•

:Glenohumeralثالث أربطة حقانية عضدية 

سفليوأوسط وعلوي 

Coracohumeralغرابي عضدي 

transversumعضدي معترض humeri

,  و تقريبتبعيد:الحركات•

,  بسطوقبض 

على حساب الثبات/ إحاطةودوران 



Rotator cuffالكفة المديرة 





حركات الكتف

:العضديالكتفيحركات المفصل -•

لى هو الحركة التي تحمل العضد إالتبعيد-•
.األمام والوحشي بدءاا من الجذع

.هو الحركة المعاكسةالتقريب-•

يحَمل العضد نحو األمام القبضفي -•
.واإلنسي أمام الوجه األمامي للصدر

يحَمل العضد إلى الخلف البسطفي -•
.والوحشي بدءاا من الجذع

يدور العضد حول محوره الدورانفي -•
يبلغ مدى الدوران اإلنسي . الطوالني

، أما مدى الدوران الوحشي فهو (90°)
.ضعيف

حركة ناجمة Circumductionاإلحاطة-•
.عن اجتماع الحركات السابقة



دات  :اتالمقربو المبعِّّ
دات• المبعِّّ

.الشوكيةفوق -2الدالية  -1

دي بط الرأس العضتضالشوكيةفوق 
.عضالت الُكممعفي مكانه، 

ى ذات الرأسين تسهم في الحفاظ عل

.تبعيدالعضد بحالة 

الكبيرة، الصدرية -1: اتالمقرب
. الكبيرةوالمدورة -2

الرأس الطويل لمثلثة الرؤوس 

العضدية يساعد على ضبط رأس
العضد في مكانه



القابضات والباسطات•

الصدرية : القابضات •
(  يةالحزمة الترق)الكبيرة 

والحزمة األمامية 
مع لداليةللعضلة ا

:مساعدة من العضلتين
ت الغرابية العضدية، وذا

.  الرأسين

العضلة : الباسطات •
العريضة الظهرية، 

لة والحزمة الخلفية للعض
.الدالية



رات• المدّوِّ

ات• ِّ رة الصالشوكيةتحت : الرئيسية هي العضالتالوحشية المدرو  ِّ ، مع غيرة، والمدو 
.للداليةعضلة مساعدة هي الحزمة الخلفية 

رة اإلنسية الرئيسية • ِّ الصدرية ، وتساعدها على ذلكالكتفيةتحت هي العضلة المدو 

الدالية والحزمة األمامية للعضلة الكبيرة،



خلع مفصل الكتف



Arthroscopyتنظير المفصل 



Elbow jointمفصل المرفق 

عظمي الساعدوبكري بين العضد : النمط•

لبكريةاالثلمةبكرة العضد مع : السطوح المفصلية•
الكعبرةالعضد مع رأس رؤيسوللزند 

يج كعبرة يتقطع بنسوغضروف زجاجي عضد )
(ليفي في الزند

.أمامي غير نظاميوقسم خلفي رقيق : المحفظة•

:األربطة•

 Radial collateralالكعبريالرباط الجانبي •
(خلفيةووسطى وحزم أمامية 3)

Ulnarالزنديالرباط الجانبي • collateral 
(خلفيةووسطى وحزم أمامية 3)

يتواصل مع غشاء المفصل الزالليالغشاء •
.القريبالزنديالكعبري



خلع مفصل المرفق



Elbow Arthoscopyتنظير مفصل المرفق 



(العلوي)القريب الزنديالكعبريالمفصل 

Proximal radioulnar joint 

اسطواني بين رأس: النمط•

يةالكعبرالثلمةو الكعبرة

للزند

و Annularحلقي: األربطة•

مربع

ا يشكل ج:الزليليالغشاء • يبا

يشده الرباط المربع 

استلقاءوكب : الحركات•



يبالقرالزنديالكعبريحركات المرفق والمفصل 

.لزندواالكعبرةالقبض والبسط، وكذلك يتم الكب واالستلقاء بين •

العضالت•

فذات العضدية،: قابضات الساعد هي حسب درجة االستطاعة المتناقصة•
الرأسين العضدية

باسطة الساعد هي مثلثة الرؤوس العضدية وبخاصة رأسها اإلنسي•

رة أثناء المدو  الكابةالمربعة، وتساعدها الكابةالرئيسية هي الكاب ة•
.الحركات السريعة أو المعاَكَسة

الرأسين ، وتساعدها ذاتاالستلقائيةالرئيسية هي العضلة االستلقائية•
.وقت الحركات السريعة والمعاَكَسة

ي وضعية وقابضة للساعد حين يكون الساعد فاستلقائيةإن ذات الرأسين •
رة قابضة والكاب ة. االستلقاء وكابةالمدو 



القريب الزنديالكعبريخلع المفصل 



(السفلي)البعيد الزنديالكعبريالمفصل 

Distal radioulnar joint 
عيدتين البالمشاشتسناسطواني بين : النمط•

الكعبرةوللزند 

زنديةثلمةورأس الزند : السطوح•
للكعبرة

ترتكز قاعدته على القرص المفصلي•
ب ، وقد ترتكز ذروته على الجانالكعبرة

.  للزنداإلبريةالوحشي لالستطالة 

. Lشكل حرف -

يفصل القرص المفصلي الزنَد عن-
مفصل الرسغ

كعبري زندي أمامي-: األربطة•

كعبري زندي خلفي-

(قرص مفصلي)رباط مثلثي -

استلقاءوكب : الحركات•



Wrist( الكعبري الرسغي)مفصل الرسغ  joint

اهليلجيمفصل زاللي : النمط•

:  السطوح•

للكعبرةوجه مفصلي رسغي -

نديالزالكعبريقرص مفصلية للمفصل -

البعيد

(القرب ) مثلثي وقاربي هاللي -

:  األربطة •

الرسغي الراحيالكعبري-

الرسغي الظهريالكعبري-

الزنديالجانبي -

الكعبريالجانبي -



Midcarpalمفصل منتصف  الرسغ joint 

فمفصل زاللي لقمي مضاع:النمط•

:  السطوح•

ح سطيقابلةسطح مقعر وسطح محدب 
سطح محدبومقعر 

:  األربطة•

مثلثي✓

متشععرسغي ✓

(و ظهريةراحية)سنعيةرسغية ✓

بسطوقبض : الحركات•

و تقريبتبعيد•

إحاطة•



المفاصل الرسغية السنعية

Carpometacarpal joint

شكل خاص (  اإلبهام)المربعيواألول السنعبين •

اإلنسية مسطحةالسنعيةالرسغية •



المفاصل السنعية السالمية و بين السالمية
Metacarpophalangeal and interphalangeal joints

السنعية السالمية من نموذج •

لقمي، أما المفاصل بين 
يالسالميات فهي من نموذج بكر

الرباط يتحدانرباطان جانبيان•

الراحي 



و شكراً إلصغائكم



الطرف العلويمفاصل 

Sternoclavicularالقصي الترقي المفصل -1 joint

Acromioclavicularالترقي األخرميالمفصل -2 joint

Glenohumeral( الكتفلمفص)الُحق اني العضدي المفصل -3 joint

Elbowالمرفق مفصل -4 joint

Proximal radioulnar(العلوي)المفصل الكعبري الزندي القريب  joint 

Distal radioulnar(السفلي)البعيد الزنديالكعبريالمفصل  joint 

Wristالرسغ مفصل -5 joint

Carpometacarpalالرسغية السنعية المفاصل -6 joint

Metacarpophalangealالسنعية السالمية و بين السالمية المفاصل -7 and interphalangeal
joints



Sternoclavicularالمفصل القصي الترقي  joint

مفصل زاللي من نمط سرجي: النمط•

بينالسطوح المفصلية •

قصقبضة -1

غضروف الضلع األولى -2

بين السطوح قرص, نهاية إنسية للترقوةو-3

مفصلي 



Acromioclavicularالترقي األخرميالمفصل  joint

مفصل مسطح: النمط•

بين حافة إنسية لألخرم و نهاية:السطوح•
وحشية للترقوة

(1/3)قرص مفصلي 

مقاومةوقصيرة مشدودة : المحفظة•

:  األربطة•

الترقي األخرميرباط -1
Acromioclavicular(شديد المقاومة)

Coracoclavicularالترقي  الغرابيرباط -2
: وله قسمان 

Conoidمخروطي  )-
(   Trapezoidشبه منحرف-

Coracoacromialاألخرميالغرابيالرباط -3
ligament



Rotator cuffالكفة المديرة 



دات  :اتالمقربو المبعِّّ
دات• المبعِّّ

.الشوكيةفوق -2الدالية  -1

دي بط الرأس العضتضالشوكيةفوق 
.عضالت الُكممعفي مكانه، 

ى ذات الرأسين تسهم في الحفاظ عل

.تبعيدالعضد بحالة 

الكبيرة، الصدرية -1: اتالمقرب
. الكبيرةوالمدورة -2

الرأس الطويل لمثلثة الرؤوس 

العضدية يساعد على ضبط رأس
العضد في مكانه



رات• المدّوِّ

ات• ِّ رة الصالشوكيةتحت : الرئيسية هي العضالتالوحشية المدرو  ِّ ، مع غيرة، والمدو 
.للداليةعضلة مساعدة هي الحزمة الخلفية 

رة اإلنسية الرئيسية • ِّ الصدرية ، وتساعدها على ذلكالكتفيةتحت هي العضلة المدو 

الدالية والحزمة األمامية للعضلة الكبيرة،



خلع مفصل الكتف



Elbow jointمفصل المرفق 

مي عظوبكري بين العضد : النمط•

الساعد

د بكرة العض: السطوح المفصلية•

سرؤيوللزند البكريةالثلمةمع 

الكعبرةالعضد مع رأس 

وغضروف زجاجي عضد )

(في الزندكعبرة يتقطع بنسيج ليفي



خلع مفصل المرفق



(العلوي)القريب الزنديالكعبريالمفصل 

Proximal radioulnar joint 

اسطواني بين رأس: النمط•

يةالكعبرالثلمةو الكعبرة

للزند

و Annularحلقي: األربطة•

مربع

ا يشكل ج:الزليليالغشاء • يبا

يشده الرباط المربع 

استلقاءوكب : الحركات•



يبالقرالزنديالكعبريحركات المرفق والمفصل 

.لزندواالكعبرةالقبض والبسط، وكذلك يتم الكب واالستلقاء بين •

العضالت•

فذات العضدية،: قابضات الساعد هي حسب درجة االستطاعة المتناقصة•
الرأسين العضدية

باسطة الساعد هي مثلثة الرؤوس العضدية وبخاصة رأسها اإلنسي•

رة أثناء المدو  الكابةالمربعة، وتساعدها الكابةالرئيسية هي الكاب ة•
.الحركات السريعة أو المعاَكَسة

الرأسين ، وتساعدها ذاتاالستلقائيةالرئيسية هي العضلة االستلقائية•
.وقت الحركات السريعة والمعاَكَسة

ي وضعية وقابضة للساعد حين يكون الساعد فاستلقائيةإن ذات الرأسين •
رة قابضة والكاب ة. االستلقاء وكابةالمدو 


