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 د. بشر علي شميس

 عضالت الطرف العلوي 

 

 عضــالت الكـــــتف

      

 وتحد املنطقة تحت الكتف واملنطقة اإلبطية.  ،تحسن تقابل السطوح املفصلية، تحرك الزنار الكتفي، تفبالكتحيط       

 تقسم إلى أربع مجموعات: أمامية، خلفية، إنسية ووحشية.

 مجموعة العضالت األمامية:

 ل العضالت الصدرية الكبيرة، الصدرية الصغيرة وتحت الترقوة.تشم      

 

 العضلة تحت الترقوة:      

 ألعلى، وا تنشأ من الوجه العلوي لغضروف الضلع األولى واملنطقة املجاورة له، تتجه للوحش ي والخلف

 ترتكز على الجزء املتوسط للوجه السفلي للترقوة.

 الضلع األولى لتساعد في عملية الشهيق. لوح الكتف ورفعو عملها: خفض الترقوة 

 .(C5)تعصب بفرع من 
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 العضلة الصدرية الصغيرة:

 ثالثة لسينات متميزة من الحافة العلوية والوجه الوحش ي لألضالع الثالث والرابع والخامس، ب نشأت

 الجزء األمامي للحافة اإلنسية للناتئ الغرابي. ترتكز على 

  تغطيها الصدرية الكبيرة.

 خفض الكتف، تة ثابتاألضالع ن عندما تكو  العمل:

  ،إنها ترفع األضالع وتساعد في عملية الشهيقفي غير ذلك ف

  .تساعد في جر الكتف إلى األمام واألسفل

 .عصبها العصب الصدري اإلنس ي للصغيرة العضديةي

 

   العضلة الصدرية الكبيرة:

 .مثلثة الشكل ،مسطحة ،عريضة   

يشأأأمل الثلثين اإلنسأأأيين للحافة األمامية لعرم الترقوة والنصأأأف املوافق ، للوحشأأأ ي قعرم خط منحنبسأأأ ي تنشأأأأ في اإلن    

  .الجزء األمامي لغمد العضلة املستقيمة البطنيةو  لعرم القص ومن الغضاريف الضلعية الستة األولى،

 العضدية ذات الرأسين مليزابة ترتكز على الشفة األمامية 

 قصية ضلعية سفلية.–قصية ضلعية علوية  - )األكثر تميزا( ترقويةثالث حزم:  لهايميز 

 وجره لألسفل. إلنس يلتدوير الطرف العلوي ، لذراعتقريب االعمل:  

 (.C8 – D1اإلنس ي )العصب الصدري  وجزئيا من( C5 –  C6 –C7من العصب الصدري الوحش ي )تعصبها 
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 مجموعة العضالت اإلنسية: 

 تتكون من 

 ة الكبيرة:  العضلة املسنن

 قعرمبلسأأأينات متميزة إلى الوحشأأأ ي والخلف من منشأأأأ العضأأأالت الصأأأدرية وفق منحن  العشأأأرة العلوية تنشأأأأ من األضأأأالع

 للخلف 

 ثالثة أجزاء مختلفة في اتجاهها وفي حزمها العضلية،لها يز يم

لثانية ويتجه للخلف واألعلى منتهية ، والوجه الوحشأأأأ ي للضأأأألع ااألولىالجزء العلوي: ينشأأأأأ من الحافة الوحشأأأأية للضأأأألع     

 بألياف وترية ترتكز على الزاوية العلوية اإلنسية من الوجه األمامي لعرم الكتف،

رتكز على الشفة األمامية للحافة ت( و 4، 3، 2)الجزء املتوسط: يتكون من ثالث لسينات تنشأ من الوجه الوحش ي للضلع     

 الشوكية لعرم الكتف،

 ترتكز على الجزء السأأأأأأفلي اإلنسأأأأأأ يل( بلسأأأأأأينات متميزة تتحد 10 - 5ينشأأأأأأأ من الوجه الوحشأأأأأأ ي لألضأأأأأأالع ) :الجزء السأأأأأأفلي    

 لوجه األمامي لعرم الكتف،ل

 ، الصدري(-يشكل مفصال غير حقيقي )الكتفيمصلي  بكيسهذه العضلة عن جدار الصدر تنفصل    

تدوير زاويته الوحشأأأأأأأأأأأأية لألعلى إلى األمام والوحشأأأأأأأأأأأأ ي و  وحعرم الل حريكت ،العمل: إطباق لوح الكتف على جدار الصأأأأأأأأأأأأدر  

 .الرأس ساعد على رفع الذراع فوق األمام وتو 

 )تبارز الحافة الشوكية( ، إضافة لحدوث الكتف املجنحةال يمكن وضع الذراع أعلى من املستوى األفقيها، في حال شلل

 .الخط اإلبطي الناصفرب حش ي قصل وجهها الو ويألسفل ليتجه بعصب طويل ( C7-C5-C6تعصيبها )
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  مجموعة العضالت الخلفية:

 تشمل عضالت الجدار الخلفي لإلبط وهي على عالقة مباشرة مع عرم الكتف،    

 

 العضلة تحت الكتف: 

  (رتكز املنشارية الكبيرة)م الشوكية تهتنشأ من كامل الوجه األمامي للوح الكتف عدا سطوح ضيقة على طول حاف

تشكل كتلة ضيقة وسميكة تنطبق على الوجه ، الزاوية الوحشية لعرم لوح الكتف قاربة من بعضها نحومتأليافها تتجه 

 ية.محفرة املفصللاألمامي ل

 .وحش ي لألحدوبة الصغرى لعرم العضدالوجه العلوي ال علىانطباع  لهترتكز بوتر قوي 

 ؛ثابتان ملحقان بهذه العضلة مصليان كيسان يميز

 .مي للجزء العمودي للناتئ الغرابيالوجه األماالعلوية و بين حافتها  :األول  

  .مع الجوف املفصلي ويتصلاملحفرة املفصلية  يفصله عنعلى طول الحافة العلوية لوترها  :الثاني

 )رباط فاعل(ت املفصل الكتفي العضدي يتثب، العمل: تدوير الذراع نحو اإلنس ي

 (،C5 – C6رة العضدية )تعصب بفروع من الجذع الثانوي الخلفي من الضفي

 

 العضلة فوق الشوك:

 تنشأ بألياف عضلية من ثالثة األرباع اإلنسية للحفرة فوق الشوك 
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تتجه نحو الوحشأأأأأأأ ي وتسأأأأأأأير أسأأأأأأأفل املفصأأأأأأأل األخرمي الترقوي والرباط األخرمي الغرابي وفوق املفصأأأأأأأل الكتفي العضأأأأأأأدي. 

 تنتهي بوتر يلتحم بشدة باملحفرة املفصلية 

 .العلوي لألحدوبة الكبرى  الوجهيرتكز على 

 .الدالي(-الترقوي -)تحت األخرمي خرمياأل صلي تحت امل الكيسالعضلة الدالية والقوس األخرمي الغرابي، بين و  ابينه

  .رباط فاعل ملفصل الكتفك إضافة لدورهالطرف العلوي اتبعيد اإلقالع بالعمل: 

 (.C5 – C6تعصب بالعصب فوق الكتف من الضفيرة العضدية )

 

    M. SOUS – EPINEUXالعضلة تحت الشوك: 

ومن الحاجز الليفي الذي يفصأأألها  ،الثلث اإلنسأأأ ي للسأأأفاق تحت الشأأأوك ،تنشأأأأ بألياف عضأأألية من الحفرة تحت الشأأأوك

 ، ملدورة الكبيرة واملدورة الصغيرةعن العضلتين ا

  .صل الكتفي العضدياأللياف متقاربة نحو النهاية العلوية لعرم العضد وتمر خلف املفتتجه 

 .بة الكبرى ترتكز على السطح املتوسط لألحدو 

   .الكتف متقابلة مفصلسطوح في بقاء  ةساهماملو  ،د الذراعيتبع، لذراعالوحش ي لتدوير ال العمل: 

 كتف وهو فرع من الضفيرة العضدية.تعصب بالعصب فوق ال
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 العضلة املدورة الصغيرة:

لحفرة تحت الشأأأأأأوك على طول النصأأأأأأف العلوي من الحافة اإلبطية للوح لالوحشأأأأأأ ي  تنشأأأأأأأ من سأأأأأأطح ضأأأأأأيق يقع في الجزء

 .الذي يغطيهاومن الجزء السفلي للسفاق  ،الكتف

 .تتجه لألعلى والوحش ي مسايرة للحافة السفلية للعضلة تحت الشوك وتمر خلف املفصل الكتفي العضدي

 على السطح السفلي لألحدوبة الكبرى.ترتكز 

 ل العضلة تحت الشوك العمل: نفس عم

 .C5 - C6( املنعكس=اإلبطيتعصب بالعصب املنعطف )

 

 العضلة املدورة الكبيرة:   

من السأأأأأفاق الذي يغطيها ومن الحاجز الليفي الذي رة تحت الشأأأأأوك و تنشأأأأأأ من سأأأأأطح مربع يقع بين الجزء الوحشأأأأأ ي للحف

 يفصلها عن العضلة تحت الشوك،

مفصأأأأولة عنها بمسأأأأافة يزداد عرضأأأأها كلما اقتربنا من ، أسأأأأفل العضأأأألة تحت الكتف ام ممتدةتتجه لألعلى والوحشأأأأ ي واألم

 نقطة ارتكازها، 

 رتكز على الشفة اإلنسية مليزابة ذات الرأسين،ت

  لإلنس ي.تدويره و لذراع اب يقر تالعمل: 

 ( من الجزء الثانوي الخلفي للضفيرة العضدية،C5 – C6تعصب بفرع مباشر من )
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 الكبيرة:العضلة الرهرية 

 تنشأ:

بصفيحة وترية رقيقة في األعلى وسميكة في األسفل من النواتئ الشوكية واألربطة فوقها للفقرات الصدرية الست األخيرة  -

 عجزي.ال-والقطنيقطني السفاق اللقنزعة الحرقفية تسمى ا ثلثو لم العجزي والفقرات القطنية والث

 لعضلة املائلة الكبيرة.من اأربعة لسينات تتداخل مع لسينات مماثلة لها بمن الوجه الوحش ي لألضالع األربعة األخيرة  -

 نحو الوحش ي  األلياف العلوية تتجه أفقيا 

تشأأأأأأأأكل صأأأأأأأأفيحة عضأأأأأأأألية سأأأأأأأأميكة تغطي الزاوية السأأأأأأأأفلية للوح الكتف ثم لاأللياف األخرى تمتد مائلة لألعلى والوحشأأأأأأأأ ي 

  .هي بوتر مسطحتنتاملدورة الكبيرة تحيط بالحافة السفلية للعضلة 

 الصدرية الكبيرة. ارتكاز يرتكز في عمق ميزابة ذات الرأسين العضدية أمام ارتكاز املدورة الكبيرة وخلف وإنس ي

منع الزنار الكتفي من الصأأأأأعود لألعلى عند (، و في السأأأأأباحة دور كبير)إلنسأأأأأ ي لتدويره و الذراع لإلنسأأأأأ ي والخلف  جرالعمل: 

 ،بوساطة الذراعالدفع أو التعلق 

 ( مباشرة من الجذع الثانوي الخلفي للضفيرة العضدية.C6 - C7 - C8بها من )يعصت

 

 :   مجموعة العضالت الوحشية

 عضلة واحدة هي العضلة الدالية في الجزء الوحش ي من الكتف.
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 العضلة الدالية:

ة، ومن وجهه العلوي املجاور خط منحن تقعره إنسأأأأأأأأأأ ي من الثلث الوحشأأأأأأأأأأ ي للحافة األمامية لعرم الترقو بتنشأأأأأأأأأأأ من األعلى 

 .شوك الكتفومن ذروة الحافة الوحشية للناتئ األخرمي ومن الشفة السفلية ل

األمامية من األمام إلى الخلف واملتوسطة عمودية والخلفية من الخلف إلى تجه تسير أليافها العضلية نحو األسفل حيث ت

 العضالت حول هذا املفصل.و تغطي املفصل الكتفي العضدي مشكلة كتلة سميكة  ،األمام

 .يقل عرضها باتجاه املرتكز حتى تصل إلى الجزء املتوسط من الوجه الوحش ي لعرم العضد 

ترتكز على االنطباع الدالي بكتلة وترية يمكن تقسأأأأيمها إلى ثالثة أوتار أمامي يوافق الجزء الترقوي من العضأأأألة ويرتكز على 

وتر و  ،ع الخلفي لالنطباع الداليي يوافق الجزء الشأأأأأأأأأوكي من العضأأأأأأأأألة ويرتبط بالفر الفرع األمامي من االنطباع الدالي، خلف

 متوسط يوافق الحزم األخرمية للعضلة ويرتكز بين الوترين السابقين.

)مسأأأأأتقلة( تحمل الذراع الحزمة الخلفية ، تحمل الذراع لألمام واإلنسأأأأأ ي ة(مسأأأأأتقل)الحزمة األمامية ، لذراعا تبعيدالعمل: 

 وحش ي للخلف وال

يوازي جسأأأأأأأأم العرم عندما تكون الذراع  عملهاالعضأأأأأأأألة الدالية ألن محور بعملية تبعيد الذراع ال يمكن أن تبدأ مالحرة: 

العضأأأأألة فوق  وهذا هو عملفي بداية التبعيد  مسأأأأأاعد هالذلك البد من  (قريب من الصأأأأأفر)العزم  متدلية بجانب الجسأأأأأم

 الشوك. 

 )املنعطف( وهو فرع من الضفيرة العضدية. تعصب هذه العضلة بالعصب املنعكس 
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 عضالت الذراع

 املسكن األمامي للذراع

هذا املسأأكن في األعلى العضأألة الصأأدرية الكبيرة وفي األسأأفل ثنية املرفق وفي الخلف الحاجزان بين العضأأالت اإلنسأ ي يحد  

 والوحش ي إضافة إلى جسم عرم العضد.

 ة الغرابية العضدية أ العضلة العضدية األمامية أ ذات الرأسين العضدية.عضالت املجموعة األمامية للعضد: العضل

 

 العضلة الغرابية العضدية: 

 .لرأسين العضديةتنشأ من ذروة الناتئ الغرابي لعرم لوح الكتف بوتر مشترك مع الرأس القصير لذات ا

 .تهي وسط جسم عرم العضدتن، ر الوحش ي للحفرة اإلبطيةدالة نحو األسفل والوحش ي مشكلة الجتسير العض

  (الحدبة الدالية)في مستوى االنطباع الدالي  لعرم العضد اإلنس ي وجهالترتكز على 

 لكتف عملها: تثبيت ا

 .(يخترقها)و العصب العضلي الجلدي  هاعصبي

 

 العضلة العضدية األمامية: 

الدالية والغرابية العضأأأأأدية العضأأأأألة  ن اإلنسأأأأأ ي والوحشأأأأأ ي لعرم العضأأأأأد أسأأأأأفل ارتكازيتنشأأأأأأ من الحافة األمامية والوجه

تشأأأكل غطاء عضأأأليا واسأأأعا يمر أمام املحفرة املفصأأألية و بين العضأأأالت اإلنسأأأ ي والوحشأأأ ي ين من الوجه األمامي للحاجز و 

 للمرفق 
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  (على الوجه السفلي للناتئ املنقاري لعرم الزند)ترتكز على الحدبة الزندية 

 ملرفق العضلة الرئيسية لثني مفصل اعملها: هي 

 فرع من العصب العضلي الجلدي. هاعصبي

 

 العضلة ذات الرأسين العضدية:

 تتكون من رأسين

 املنشأ

 جتاز املفصأأأأأأأأأل الكتفي العضأأأأأأأأأدي محاطاوتر طويل ي)ينشأأأأأأأأأأ من الحدبة فوق الجوف الحقاني للوح الكتف  :الرأس الطويل

ميزابة ذات الرأسأأأأأأأأأأين العضأأأأأأأأأأدية حيث يغط   يخرج من املحفرة املفصأأأأأأأأأألية ليدخلو  ،يلي الخاص باملفصأأأأأأأأأأللبالغشأأأأأأأأأأاء الز 

 (الرأس القصير قييال ثمبالرباط العضدي املعترض ووتر العضلة الصدرية الكبيرة 

ضأأمن الحفرة اإلبطية  )يتوضأأعينشأأأ بوتر مشأأترك مع العضأألة الغرابية العضأأدية من ذروة الناتئ الغرابي  :الرأس القصأأير 

  (رية الكبيرة واملدورة الكبيرة وخلف العضلة الصدرية الكبيرةأمام وتر العضلة تحت الكتف والعضلة الره

  .ينتهي بوترالعضد، أمام  كبيرا اعضلي اجسم ى ارتكاز العضلة الدالية ليشكالفي مستو  الرأسان يتحد

 يرتكز على حدبة ذات الرأسين الكعبرية 

 د.لفافة الساعالقسم اإلنس ي للإلنس ي استطالة سفاقية تتجه نحو الوتر يعطي 

  املرفق.ثني و استلقاء : عملها

 .العصب العضلي الجلدييعصبها: 
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 املسكن الخلفي للذراع:   

الحاجزين بين جسأأأأأأأأأم العضأأأأأأأأأد و خلف ، لية لوتر العضأأأأأأأأألة الرهرية الكبيرةأسأأأأأأأأأفل الحافة السأأأأأأأأأف ،الكتفناحية يقع تحت 

 الرؤوس. ةمثلث العضلةالعضالت اإلنس ي والوحش ي ويحوي 

 

  العضلة مثلثة الرؤوس:

 في العضلة الوحيدة للمسكن الخل

 تتكون من ثالثة أجزاء: رأس طويل أ ورأس إنس ي ورأس وحش ي.

 املنشأ:

أمام العضلة املدورة الصغيرة وخلف املدورة  انية لعرم لوح الكتف وينزل ماراينشأ من الحدبة تحت الحق :الرأس الطويل

 .الكبيرة

حدوبة الكبرى في األعلى بين األ  ،الكعبريةفوق ووحشأأأأأأأأأأ ي امليزابة  ،دينشأأأأأأأأأأأ من الوجه الخلفي لعرم العضأأأأأأأأأأ :س الوحشأأأأأأأأأأ يأالر 

 والحاجز بين العضالت الوحش ي.

الوحشأأ ي و بين العضأأالت اإلنسأأ ي  ينومن الحاجز  ة،أسأأفل امليزابة الكعبري ،ينشأأأ من الوجه الخلفي للعضأأد :الرأس اإلنسأأ ي 

 الرأس الوحش ي.بمغط  معرمه 

  .ة وترية مشتركةالرؤوس الثالثة وتنتهي بصفيحتجتمع 

 والوجه الخلفي للمحفرة املفصلية للمرفق )املرفقي( ترتكز على الناتئ الزجي 
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 .يسأأأأأاهم في بسأأأأأط وتقريب الكتفو  يتجاوز مفصأأأأأل الكتف إلى األعلىالطويل  رأسفالعلى مفصأأأأألين العضأأأأألة تمتد العمل: 

 ه.ويقومان ببسط (رفقامل)يمتدان على مفصل واحد  الباقيانن االرأسو 

 تعصب بالعصب الكعبري.
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 الســـــاعــد واملعصـــــــمعضالت 

 العضالت الفاعلة في عملية الكب واالستلقاء

 : عضلتان ةباعضالت الكال

 

 :العضلة املدورة املكبة

  .ملسكن األمامي للساعداتتبع  ،سطحية

  املنشأ:

 :من حزمتينالعضلة تتكون 

 سية للعضد تنشأ من اللقيمة اإلن :عضدية

 تنشأ من الوجه األمامي للناتئ املنقاري  :زندية

  الذي يتابع أمام جسم الكعبرة. جسم العضلة لتشكالوتتحدان  .تتجه الحزمتان نحو األسفل والوحش ي

 للعضلة حركيال فرعالا نه ب الناصف الذي يعطييشكل اتحاد الحزمتين حلقة يمر عبرها العص

 .عبرةعلى الوجه الوحش ي للك: رتكزت

 

 :لعضلة املربعة املكبةا

  .املسكن األمامي للساعد بعتت ،عميقة
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  .الغشاء بين العرمينو  الربع السفلي للوجه األمامي للزند :نشأامل

 )مع ميالن قليل نحو األسفل( تتجه أليافها بشكل معترض

 .الربع السفلي للوجه األمامي للكعبرةاملرتكز: 

 تعصب بفرع من العصب الناصف.

 

 :ئيةاالستلقاالعضالت 

 . قوى من العضالت السابقةأ

إذا كانت  قوم بعملية االسأأأأأأتلقاء خاصأأأأأأةتبارتكازها على الحدبة الكعبرية  هي ذات الرأسأأأأأأين العضأأأأأأدية :كبيرةال االسأأأأأأتلقائية

  .الكعبرة في وضعية الكب

 الكعبرية-االستلقائية الطويلة: هي العضدية

 العضلة االستلقائية  االستلقائية القصيرة: هي

 ن احزمت املنشأ:

  .تنشأ من اللقيمة الوحشية وتحيط بعنق الكعبرة ،سطحية :حزمة عضدية

 تنشأ من الحافة الخلفية للثلم الكعبري للزند )القنزعة االستلقائية(  ،عميقة :حزمة زندية

تنتهي على الوجه األمامي للكعبرة فوق ، فتحيط بعنق الكعبرة من الخلسأأأأأأأأأفل، أل واتتجه العضأأأأأأأأألة بشأأأأأأأأأكل مائل للوحشأأأأأأأأأ ي 

 العضلة املدورة املكبة 

 بين الحزمتين السطحية والعميقة يمر الفرع الخلفي الحركي للعصب للكعبري.
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 (املجموعة الكعبرية أو الوحشية)املسكن الوحش ي للساعد: 

 .أربعة عضالتيحتوي 

 

 )االستلقائية القصيرة(لقائية: العضلة االست

 تتوضع في العمق بمحاذاة املفصل الكعبري الزندي الداني.

  

 العضالت الكعبرية: 

 تغطي العضلة السابقة وتشمل 

 

 )الكعبرية الثانية(  :العضلة باسطة الرسغ الكعبرية القصيرة

من الحاجز الوتري الذي يفصأأأأأأأألها عن باسأأأأأأأأطة و  (العضأأأأأأأأالتمجموعة من مع )تنشأأأأأأأأأ من اللقيمة الوحشأأأأأأأأية بوتر مشأأأأأأأأترك 

  .األصابع املشتركة ومن الرباط الجانبي الكعبري للمرفق

تسأأأأأأير نحو األسأأأأأأفل مكونة صأأأأأأفيحة عضأأأأأألية وجهها العميق مقعر يغطي االسأأأأأأتلقائية القصأأأأأأيرة والنهاية السأأأأأأفلية للمدورة 

 .تجتاز الوجه الرهري ملعصأأأأأأأأأأأأأأم اليد ثم تحيط به متجهة نحو الخلف حيث، املكبة وتتجه نحو الوجه الوحشأأأأأأأأأأأأأأ ي للكعبرة

 يرتكز وترها على قاعدة املشط الثالث.

  .هذه العضلة باسطة ومبعدة لليدالعمل: 

 تعصب بالعصب الكعبري.
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 العضلة باسطة الرسغ الكعبرية الطويلة )الكعبرية األولى(:

  ،العضالت الوحش يمن الحافة الوحشية للعضد ومن الحاجز بين  :نشأامل

 .ش ي للكعبرة لتصل إلى وجهه الخلفيتصالب أثناء مسارها الوجه الوح

 يرتكز وترها على قاعدة املشط الثاني.

 تعمل هذه العضلة على تبعيد وبسط اليد وتعصب بالعصب الكعبري.

 

 )االستلقائية الطويلة( :الكعبرية العضلة العضدية

 بالنسبة لعضالت املجموعة الوحشية ة )إلى الوحش ي( يسطح

 تنشأ من الثلث السفلي للحافة الوحشية لجسم عرم العضد ومن الحاجز بين العضالت الوحش ي 

 تنزل بشكل عمودي مشكلة التبارز الوحش ي للساعد 

 يرتكز وترها على الناتئ اإلبري للكعبرة.

 يمرميزابة النبض حيث  )مثنية الرسأأأأأأأأأأأأغ الكعبرية( لكبيرةفي الجزء السأأأأأأأأأأأأفلي من السأأأأأأأأأأأأاعد تحد هذه العضأأأأأأأأأأأألة مع الراحية ا

 .الشريان الكعبري 

 ثني الساعد على الذراع وهي ال تقوم بعملية االستلقاء إال إذا كان الساعد في وضعية كب كاملة  العمل:

 تعصب بالعصب الكعبري.
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 املسأأأكن األمامأأأي للسأأأأأأأاعد

 

 أربعة مستويات: فيتتوزع  ،عضالت 8مل وتش ،لفافة الساعدتحت تتوضع العضالت 

 

 .ضلة املربعة املكبةيحوي الع :املستوى العميق

 

 :يحوي : املستوى الثاني

 

 العضلة مثنية األصابع املشتركة العميقة

من الكعبرة أسأفل )ومن الغشأاء بين العرمين اإلنسأية  تهحافالثلث العلوي لث العلوي للوجه األمامي للزند و تنشأأ من الثل

  .أحيانا( أحدوبة ذات الرأسين الكعبرية

 .تسير أمام املربعة املكبة وتنتهي بأربعة أوتار تعبر نفق الرسغ في نفس املستوى تنقسم إلى أربع حزم و ، لألسفلتتجه 

بعد أن يعبر بين شأأريحتي وتر  (5 ،4 ،3 ،2)األصأأابع  املوافقةكل وتر يرتكز على قاعدة السأأالمية القاصأأية لألصأأبع املرتكز: 

 مثنية األصابع السطحية 

  .ثني السالمية األخيرة على الثانية والثانية على األولى واألولى على املشط وكذلك اليد على الساعد العمل:

 العصب الزندي. مناإلنس ي  هانصفو العصب الناصف  من نصفها الوحش ي التعصيب:

 

https://manara.edu.sy/


 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

 

 :هام الطويلةالعضلة مثنية اإلب

 .من الغشاء بين العرمين املجاور و  ،أسفل أحدوبة ذات الرأسين ،الوجه األمامي للكعبرة :نشأامل

تي العضأأأأأأأأأأأأأألة مثنية اإلبهام مبغمده الخاص ويمر بين حز  يجتاز القناة الرسأأأأأأأأأأأأأأغية مغلفافي السأأأأأأأأأأأأأأاعد عاليا  غالبا وترها يبدأ

  .القصيرة

 يرتكز على قاعدة السالمية الثانية لإلبهام.

 ثني السالمية الثانية لإليهام على األول واألولى على السنع وتعصب بفرع من العصب الناصف. العمل:

 

 : املستوى الثالث

  :يحوي عضلة وحيدة

 

 :مثنية األصابع املشتركة السطحية

 ثالثة حزم )رؤوس( علوية،  تتكون من ة،عضليشريحة املنشأ: 

 .تنشأ من الناتئ فوق البكرة اإلنس ي :حزمة عضدية

 .املنقاري لعرم الزندمن الناتئ  تنشأ :حزمة زندية

 تنشأ من الحافة األمامية للكعبرة.  :حزمة كعبرية

 .ية تمتد قوس ليفية يمر تحتها العصب الناصفبين الحزمتين الكعبرية و الزند
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  .لتشكل جسم العضلةالحزم  تتحد 

إلى أربع حزم عضأأألية تنتهي قرب الرسأأأغ بأربعة أوتار أسأأأطوانية تتوضأأأع في تنقسأأأم ، و ر أمام عضأأأالت املسأأأتوى العميقتسأأأي

 ،( في الخلف(5و 2والخنصر ) السبابةووتر ( في األمام 4و 3مستويين )وتر اإلصبع الوسط  والبنصر )

قبل قاعدة السأالمية الثانية إلى شأريطين يرتكز  كل وتر ينقسأم ،ضأمن القناة الرسأغية (كل وتر محاط بغمده)األوتار ر مت

 .كل منهما على الحافة الجانبية الراحية لقاعد ها ويمر بين هذين الشريطين وتر مثنيه األصابع العميقة املوافق

 .ولى على املشط واليد على الساعدثني السالمية الثانية على األولى واأل  العمل:

 تعصب بالعصب الناصف.

 

 )السطحي( :املستوى الرابع

 يضم أربعة عضالت تنشأ من الناتئ فوق البكرة )اللقيمة العضدية اإلنسية( 

 

 .العضلة املدورة ااملكبة

 

 )الراحية الكبيرة( :لرسغ الكعبريةالعضلة مثنية ا

املدورة املكبة في  ومن الحاجز الليفي الذي يفصأأأأأأأأأأألها عن ،الناتئ فوق البكرة بوتر مشأأأأأأأأأأأترك مع العضأأأأأأأأأأأالت املجاورة :نشأأأأأأأأأأأأامل

 .حية الطويلة في اإلنس يالوحش ي والرا

 .يلعرم املنحرفاالثالث بعد أن تجتاز القناة الرسغية أمام  تى قاعدة السنع الثاني وأحياناتنزل مائلة لألسفل والوحش ي ح
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يمكن جس وترها وحش ي الخط الناصف للرسغ و الحافة الوحشية للعضلة مثنية األصابع املشتركة السطحية  تتقاطع مع

  .ثني اليد على الساعد العمل:

 ف.تعصب بفرع من العصب الناص

 

 صغيرة(: الحية راالحية الطويلة )العضلة الرا

 .الناتئ فوق البكرة .نشأامل

  ،بريةملثنية الرسغ الكعتسير موازية 

 .حي املتوسط لليدلكي يشكل أسفل الرسغ السفاق الراتنتهي بوتر منبسط كاملروحة على قيد املثنيات املرتكز: 

 دة ألنها تساعد على التعلق.وتكون متطورة عند القر  ،موجودة عند ثلثي البشر فقطتكون 

 

 رسغ الزندية )الزندية األمامية(:مثنية ال

 .ترسم الحدود اإلنسية للساعد

 املنشأ: حزمتان:

 .يلة في الوحشأأ يتنشأأأ من الناتئ فوق البكرة )اللقيمة اإلنسأأية( والحاجز الوتري الذي يفصأألها عن الراحية الطو  :عضأأدية 

  .نشأ من الحافة اإلنسية للزج والناتئ املنقاري ومن الثلثين العلويين للحافة الخلفية لعرم الزندت :زندية

 مع امليزابة فوق البكرية الزجية نفقا يمر عبره العصب الزندي د يتحد الرأسان بقوس ليفية تحد

 ي للعرم الحمص ي.تنتهي العضلة بوتر قوي يرتكز على الوجه األماماملرتكز: 
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  .وثني اليد لليد( الزندي اليد بالتجاه الزندي )االنحراف العمل إمالة

 .ى الثنية الجلدية البعيدة للمعصميمكن جس وترها عند ارتكازه على العرم الحمص ي وفي مستو 

 تعصب بفرع من العصب الزندي.

 

 :ساعدلاملسكن الخلفي لعضالت 

باسأأأأأأأطة عضأأأأأأأالت  هيو  ،ةشأأأأأأأمل العضأأأأأأأالت التي تنشأأأأأأأأ من الناتئ فوق اللقمة العضأأأأأأأدية الوحشأأأأأأأي، وتتوضأأأأأأأع في مسأأأأأأأتويينت

 .لألصابع والرسغ

 املستويين تتوضع نهاية الفرع العميق الحركي للعصب الكعبري الذي يعصب كل هذه العضالت.بين 

 عميق:املستوى العضلي الأ

 إلنس ي وتشمل:او  ألسفلإلى ا والوحش ي يتكون من أربع عضالت متوضعة من األعلى

 العضلة مبعدة اإلبهام الطويلة: 

 .الغشاء بين العرمينلكعبرة و او  لزندكل من اتنشأ من الوجه الخلفي ل

ي للكعبرة وبعدها على وجهه الوحشأأأأأأأأأأأأ ي وتتابع بوتر أعلى معصأأأأأأأأأأأأم اليد تسأأأأأأأأأأأأير مائلة لألسأأأأأأأأأأأأفل والوحشأأأأأأأأأأأأ ي على الوجه الخلف

  .تينالكعبري تينيصالب الوجه الوحش ي لوتري العضل

 للسنع األولى.يرتكز على النهاية العلوية 

 .حمل اإلبهام للوحش ي واألمام العمل:

 تعصب بالعصب الكعبري.

https://manara.edu.sy/


 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

 

 العضلة باسطة اإلبهام القصيرة:

 مبعدة اإلبهام الطويلة.أسفل منشأ . بين العرمينالرباط و لكعبرة د والزنكل من امن الوجه الخلفي لتنشأ 

تصأل إلى ، تسأير على وجهها الخلفي، ثم حتى املشأط األولى ملبعدة اإلبهام الطويلةتسأير على طول الحافة السأفلية اإلنسأية 

 .السالمية األولى لإلبهام

 .ة السالمية األولى لإلبهامقاعدالوجه الرهري لترتكز على 

  والدفع لخلفي لإلبهام. د وبسط اإلبهام واملشط األول يبعتعملها 

 بالعصب الكعبري.تعصب 

 

 العضلة باسطة اإلبهام الطويلة: 

بين  الغشأأأأأأأأأاءمن لقصأأأأأأأأأيرة لإلبهام و سأأأأأأأأأفل الباسأأأأأأأأأطة اأاملتوسأأأأأأأأأطة إنسأأأأأأأأأ ي و لزند في املنطقة تنشأأأأأأأأأأ من الوجه الخلفي لعرم ا

 .العرمين

ة للباسأأطة القصأأيرة وتنتهي أعلى معصأأم اليد بوتر يقع على الوجه تتجه نحو األسأأفل والوحشأأ ي ملتصأأقة بالحافة السأأفلي

نع األولى ثم يتابع الوتر على الحافة اإلنسأأأأأأأأأأية للسأأأأأأأأأأ. ة خلف وإنسأأأأأأأأأأ ي العضأأأأأأأأأألتين الكعبريتينالخلفي للنهاية السأأأأأأأأأأفلية للكعبر 

 .والوجه الرهري لإلبهام

 يرتكز على النهاية الدانية للسالمية الثانية 

 بسط السالمية الثانية على األولى واألولى على املشط  العمل:

 صب الكعبري.تعصب بالع
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 العضلة باسطة السبابة:

 .غشاء بين العرمين في ثلثه السفليتنشأ من الوجه الخلفي ومن ال

باسأأأطة األصأأأابع املشأأأتركة للسأأأبابة حيث يتحد  تلحق بوترتسأأأير نحو األسأأأفل والوحشأأأ ي وعند الوجه الرهري ملعصأأأم اليد 

 مستوى املفصل املشطي السالمي  الوتران مع بعضهما في

 .بسط اإلصبع الثانيةالعمل: 

 تعصب بالعصب الكعبري.

 

 املستوى العضلي السطحي:

 أربع عضالت يحوي هذا املستوى 

 

 باسطة األصابع املشتركة:

ئ فوق اللقمة الوحشأأأأأأ ي والرباط الجانبي الكعبري ولفافة السأأأأأأاعد وجسأأأأأأم عريض يتوضأأأأأأع على الوجه الخلفي للنات :نشأأأأأأأامل

 العضلة 

ينقسأأأأأأأم إلى أربع حزم عضأأأأأأألية تنتهي بأربعة أوتار تعبر ضأأأأأأأمن غمد ليفي  .يغطي عضأأأأأأأالت املسأأأأأأأتوى العميق بشأأأأأأأكل عمودي

 األصابع األربعةإلى وتار متباعدة عن بعضها تصل هذه األ ، على الوجه الخلفي للكعبرةعرمي على عالقة مع ميزابة عريضة 

 ،من العضالت بين العرام والخراطينية امتداداكل وتر  يتلق مية األولى في مستوى السال ، األخيرة على الوجه الرهري لليد

 ،ينقسم كل وتر على الوجه الرهري للسالمية األولى إلى ثالثة لسينات
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 ة الثالثة. ترتكز على الوجه الرهري للسالمي

 املشط واملعصم بسط السالميات و العمل: 

 تعصب بالعصب الكعبري.

 

 :)الخاصة( العضلة باسطة الخنصر

 نحيلة مغزلية الشكل تقع إنس ي باسطة األصابع املشتركة

في الوحشأأأ ي والحاجز السأأأفاقي  باسأأأطة األصأأأابع املشأأأتركةالحاجز الغمدي الذي يفصأأألها عن من الناتئ فوق اللقمة و  نشأأأأت

 الذي يفصلها عن الزندية الخلفية في اإلنس ي. 

 .وق معصم اليد يمر خلف رأس الزندوتر مسطح فب نتهيواملتطاول يجسم العضلة النحيل 

لخنصأأأأأأأر حيث ينتهي معه على الوجه با الخاصمع وتر باسأأأأأأأطة األصأأأأأأأابع املشأأأأأأأتركة  يتحد قرب املفصأأأأأأأل املشأأأأأأأطي السأأأأأأأالمي

 ي لسالميات هذا األصبع الخلف

 مساعد لباسطة األصابع.عملها 

 

 لرسغ الزندية )الزندية الخلفية(:العضلة باسطة ا

 تنشأ من الناتئ فوق اللقمة إنس ي باسطة الخنصر ومن الحافة الخلفية للزند 

سأأأأأأأية لباسأأأأأأأطة الخنصأأأأأأأر ويغطي في األعلى واألسأأأأأأأفل لألسأأأأأأأفل واإلنسأأأأأأأ ي على طول الحافة اإلن مائالجسأأأأأأأم العضأأأأأأألة  يسأأأأأأأير

 اإلبري  الناتئاالستلقائية القصيرة وتنتهي العضلة أعلى املعصم بوتر خلف النهاية السفلية لعرم الزند و 
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 يرتكز على النهاية الدانية للمشط الخامس.

 بسط وتقريب اليد العمل: 

 تعصب بالعصب الزندي.

 

 العضلة املرفقية:

 تنشأ بوتر منحني من ذروة الناتئ فوق اللقمة العضدية 

 .لجزء الخلفي لالستلقائية القصيرةاي و الخلفي للمفصل العضدي الكعبر  تغطي الوجه، لألسفل واإلنس يتتجه 

 على الوجه الجانبي الوحش ي للزج والجزء العلوي للوجه الخلفي للزند ترتكز 

 الساعد بسط العمل: 

 تعصب بفرع من العصب الكعبري. 
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 داليــــــعضالت 

 راحة اليد:   عضالت 

 تتكون من أربعة مساكن يشكلها سفاقان راحيان األول عميق والثاني السطحي،    

 املساكن بين العرام

 .من السنع األول وحتى الثالثوحش ي ال في إلية اليد(لرانفة )ا

 .غطي السنع الخامست الضرة

 جزء مركزي مكون من ألياف طوالنية ومعترضة 

 تغطي أوتار مثنيات األصابع، قبل وتريةسويقات  من أربعلعضلة الراحية الطويلة بمروحة ل امتداداأللياف الطوالنية 

 ،ة(سكن الضر في مجلدية  عضلة تحت)تدعم بالعضلة الراحية القصيرة األلياف املعترضة 

 

 :ظهر اليد

 الت الباسطة لألصابع خلف املساكن بين العرام ويحتوي على أوتار العض

 :العضالت داخلية املنشأ لليد

عن العضأأأأأأأالت التي تنشأأأأأأأأ من عرام السأأأأأأأاعد والتي ترتكز على  يزتم)جميع العضأأأأأأأالت التي تنشأأأأأأأأ وترتكز ضأأأأأأأمن عرام اليد 

 مسكن الضره، –مسكن الرانفة  –اكن راحية: مسكن بين العرام عضالت قصيرة تتوضع ضمن ثالثة مس ،(عرام اليد

 تتوضع في املسكن الراحي األوسطة بأوتار مثنية األصابع العميقة ية امللحقنالعضالت الخراطي
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  العضالت بين العرام

 تشغل املسافات بين السنع 

 العضالت بين العرام الراحية و العضالت بين العرام الرهرية 

 الزندي، يعصبها

 العضالت بين العرام الرهرية:

 وعددها أربع     

بين العرام بحيث إن األلياف العضأأألية تنشأأأأ من كامل الوجه الوحشأأأ ي للسأأأنع  تنشأأأأ من جسأأأمين سأأأنعيين يحدان مسأأأافة

األقرب من محور اليد ومن النصف الرهري للوجه الوحش ي للسنع األبعد عن محور اليد وألياف املجموعتين تتقارب من 

 ؛ وتنتهي بوتر يشكل ثالث حزم وتريةبعضها البعض 

 ،صبع القريبة من محور اليدة الدانية لإل عرمية ترتكز على قاعدة السالمي

 ، I.P.Pالسالمي الداني -وترية محفرية ترتكز على الصفيحة الراحية للمفصل السالمي

 ظهرية تشارك في تشكيل السفاق الرهري السطحي لألصابع.

 تبعيد األصابع عن محور اليد، العمل:   

 

 ت بين العرام الراحية:العضال 

 عددها يتراوح بين ثالث وأربع عضالت 
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النصأف الراحي )لم تنشأأ منها العضأالت السأابقة من املناطق التي  ،األول والثاني والرابع والخامس تنشأأ من أجسأام السأنع

 (للوجه الجانبي البعيد عن محور اليد لعرم السنع

 بطريقة مشابهة الرتكاز العضالت بين العرام الرهرية ترتكز 

 تقريب األصابع من محور اليد، العمل:

 

 لرانفة:  اعضالت 

 :ملنشأأربع عضالت داخلية ا

 ة اإلبهام:مقرب

 تنشأ من األسناع الثالثة األولى برأسين )حزمتين(: (،عريضة )واسعة

  ذات توضع معترض :سنعية

قي نحو الوحشأأأأأأ ي لتلت معترض متجهةتنشأأأأأأأ من الحافة األمامية للسأأأأأأنع الثالث ومن قاعدة السأأأأأأنع الثاني ثم تسأأأأأأير بشأأأأأأكل 

 بالحزمة الرسغية

والعرم الكبير وفي بعض األحيان من العرم املربع وتنزل مائلة نحو  نحرفياملمن العرم  مائل، تنشأأأأأأأأذات توضأأأأأأأع  :رسأأأأأأأغية

 األسفل والوحش ي 

  .في وتر واحد انتلتقي الحزمتان وتتحد 

 يرتكز على العرم السمسماني اإلنس ي وعلى قاعدة السالمية القريبة لإلبهام.
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 مثنية اإلبهام القصيرة:العضلة 

 ناحزمتلها 

 والعرم الكبير  حرفياملنعميقة تنشأ من العرم املربع 

 سطحية تنشأ من قيد املثنيات 

 جاه العرم السمسماني الوحش ي وقاعدة السالمية الدانية لإلبهام،تتجه الحزمتان لألسفل والوحش ي بات

 ،ضمنه وتر مثنية اإلبهام الطويلة ينزلق تشكال غمدال جانبياان الحزمت تتحد

 

  :العضلة مقابلة اإلبهام

 العرم املربع ومن قيد املثنيات  تنشأ من أحدوبة

 تنزل مائلة لألسفل الوحش ي 

 ترتكز على الوجه األمامي للسنع األول 

 ،ىهي العضلة الحقيقية لثني السنع األولالعمل: 

 

 لعضلة مبعدة اإلبهام: ا

  قي ومن قيد املثنياترو ز تنشأ من أحدوبة العرم ال

 العضالت السابقة، المية الدانية لإلبهام حيث تغطيترتكز على العرم السمسماني الوحش ي وعلى قاعدة الس
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 : ةعضالت مسكن الضر 

 ةأربع عضالت موجهة لتحريك اإلصبع الصغير 

      

 لعضلة املقابلة لإلصبع الصغير:ا

 د املثنيات ومن الرباط الحمص ي الكالبي العرم الكالبي ومن قي خطافتنشأ من 

 لإلنس ي تتجه ا

 ترتكز على الحافة اإلنسية للسنع الخامس،

 

 مثنية االصبع الصغير القصيرة:

  العرم الكالبي ومن قيد املثنيات خطافمن تنشأ 

 على قاعدة السالمية الدانية لإلصبع الصغير وعلى وتر باسطة اإلصبع الصغير،ترتكز 

 

 العضلة مبعدة اإلصبع الصغير:

 تنشأ من العرم الحمص ي ومن قيد املثنيات 

 تتجه نحو الحافة اإلنسية لإلصبع 

 وعلى وتر باسطة اإلصبع الصغير،على قاعدة السالمية الدانية ترتكز 
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 العضلة الراحية القصيرة:

وأدمة جلد الحافة  بين السأأأفاق السأأأطحي الراحي ةضأأأمن القسأأأم العلوي ملسأأأكن الضأأأر تحت الجلد بشأأأكل معترض عضأأألة 

 اإلنسية لليد،

 

 العضالت الخراطينية:

 أربع عضالت 

 تنشأ من أوتار مثنية األصابع العميقة وترتكز على وتر باسطة األصابع 

 والوسط   بالسبابةنية تنشأ من الحافة الكعبرية لوتري املثنية العميقة الخاص األولى والثا

 تنشأ من وتر املثنية العميقة الخاص بالوسط  والبنصر )الرابع( الثالثة 

 من وتر الخنصر )الخامس( والبنصر  تنشأ الرابعة

  .املفصلية للمفصل السنعي السالميأوتار باسطة األصابع واملحفرة  تتحد معو الوجه الرهري لليد  تتجه نحو
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