د .بشر علي شميس

عضالت الطرف العلوي

عضــالت الكـ ــتف

تحيط بالكتف ،تحرك الزنار الكتفي ،تحسن تقابل السطوح املفصلية ،وتحد املنطقة تحت الكتف واملنطقة اإلبطية.
تقسم إلى أربع مجموعات :أمامية ،خلفية ،إنسية ووحشية.
مجموعة العضالت األمامية:
تشمل العضالت الصدرية الكبيرة ،الصدرية الصغيرة وتحت الترقوة.

العضلة تحت الترقوة:
تنشأ من الوجه العلوي لغضروف الضلع األولى واملنطقة املجاورة له ،تتجه للوحش ي والخلف واألعلى،
ترتكز على الجزء املتوسط للوجه السفلي للترقوة.
عملها :خفض الترقوة ولوح الكتف ورفع الضلع األولى لتساعد في عملية الشهيق.
تعصب بفرع من ).(C5
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العضلة الصدرية الصغيرة:
تنشأ بثالثة لسينات متميزة من الحافة العلوية والوجه الوحش ي لألضالع الثالث والرابع والخامس،
ترتكز على الجزء األمامي للحافة اإلنسية للناتئ الغرابي.
تغطيها الصدرية الكبيرة.
العمل :عندما تكون األضالع ثابتة تخفض الكتف،
في غير ذلك فإنها ترفع األضالع وتساعد في عملية الشهيق،
تساعد في جر الكتف إلى األمام واألسفل.
يعصبها العصب الصدري اإلنس ي للصغيرة العضدية.

العضلة الصدرية الكبيرة:
عريضة ،مسطحة ،مثلثة الشكل.
تنش أأأ في اإلنس أ ي بخط منحن مقعر للوحش أ ي ،يش أأمل الثلثين اإلنس أأيين للحافة األمامية لعرم الترقوة والنص أأف املوافق
لعرم القص ومن الغضاريف الضلعية الستة األولى ،والجزء األمامي لغمد العضلة املستقيمة البطنية.
ترتكز على الشفة األمامية مليزابة ذات الرأسين العضدية
يميز لها ثالث حزم :ترقوية (األكثر تميزا)  -قصية ضلعية علوية –قصية ضلعية سفلية.
العمل :تقريب الذراع ،تدوير الطرف العلوي لإلنس ي وجره لألسفل.
تعصبها من العصب الصدري الوحش ي ( )C7– C6 – C5وجزئيا من العصب الصدري اإلنس ي (.)D1 – C8
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مجموعة العضالت اإلنسية:
تتكون من
العضلة املسننة الكبيرة:
تنشأأأ من األضأأالع العشأأرة العلوية بلسأأينات متميزة إلى الوحش أ ي والخلف من منشأأأ العضأأالت الصأأدرية وفق منحن مقعر
للخلف
يميز لها ثالثة أجزاء مختلفة في اتجاهها وفي حزمها العضلية،
الجزء العلوي :ينش أأأ من الحافة الوحش أأية للض أألع األولى ،والوجه الوحشأ أ ي للض أألع الثانية ويتجه للخلف واألعلى منتهية
بألياف وترية ترتكز على الزاوية العلوية اإلنسية من الوجه األمامي لعرم الكتف،
الجزء املتوسط :يتكون من ثالث لسينات تنشأ من الوجه الوحش ي للضلع ( )4 ،3 ،2وترتكز على الشفة األمامية للحافة
الشوكية لعرم الكتف،
الجزء السأ أأفلي :ينشأ أأأ من الوجه الوحش أ أ ي لألضأ أأالع ( )10 - 5بلسأ أأينات متميزة تتحد لترتكز على الجزء السأ أأفلي اإلنس أ أ ي
للوجه األمامي لعرم الكتف،
تنفصل هذه العضلة عن جدار الصدر بكيس مصلي يشكل مفصال غير حقيقي (الكتفي-الصدري)،
العمل :إطباق لوح الكتف على جدار الص أ أ أأدر ،تحريك عرم اللوح إلى األمام والوحشأ أ أ أ ي وتدوير زاويته الوحشأ أ أ أأية لألعلى
واألمام وتساعد على رفع الذراع فوق الرأس.
في حال شللها ،ال يمكن وضع الذراع أعلى من املستوى األفقي ،إضافة لحدوث الكتف املجنحة (تبارز الحافة الشوكية)
تعصيبها ( )C6-C5-C7بعصب طويل يتجه لألسفل ويصل وجهها الوحش ي قرب الخط اإلبطي الناصف.
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مجموعة العضالت الخلفية:
تشمل عضالت الجدار الخلفي لإلبط وهي على عالقة مباشرة مع عرم الكتف،

العضلة تحت الكتف:
تنشأ من كامل الوجه األمامي للوح الكتف عدا سطوح ضيقة على طول حافته الشوكية (مرتكز املنشارية الكبيرة)
تتجه أليافها متقاربة من بعضها نحو الزاوية الوحشية لعرم لوح الكتف ،تشكل كتلة ضيقة وسميكة تنطبق على الوجه
األمامي للمحفرة املفصلية.
ترتكز بوتر قوي له انطباع على الوجه العلوي الوحش ي لألحدوبة الصغرى لعرم العضد.
يميز كيسان مصليان ثابتان ملحقان بهذه العضلة؛
األول :بين حافتها العلوية والوجه األمامي للجزء العمودي للناتئ الغرابي.
الثاني :على طول الحافة العلوية لوترها يفصله عن املحفرة املفصلية ويتصل مع الجوف املفصلي.
العمل :تدوير الذراع نحو اإلنس ي ،تثبيت املفصل الكتفي العضدي (رباط فاعل)
تعصب بفروع من الجذع الثانوي الخلفي من الضفيرة العضدية (،)C6 – C5

العضلة فوق الشوك:
تنشأ بألياف عضلية من ثالثة األرباع اإلنسية للحفرة فوق الشوك
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تتجه نحو الوحشأ أ أ ي وتس أ أأير أس أ أأفل املفص أ أأل األخرمي الترقوي والرباط األخرمي الغرابي وفوق املفص أ أأل الكتفي العض أ أأدي.
تنتهي بوتر يلتحم بشدة باملحفرة املفصلية
يرتكز على الوجه العلوي لألحدوبة الكبرى.
بينها وبين العضلة الدالية والقوس األخرمي الغرابي ،الكيس املصلي تحت األخرمي (تحت األخرمي-الترقوي-الدالي).
العمل :اإلقالع بتبعيد الطرف العلوي إضافة لدورها كرباط فاعل ملفصل الكتف.
تعصب بالعصب فوق الكتف من الضفيرة العضدية (.)C6 – C5

العضلة تحت الشوكM. SOUS – EPINEUX :
تنشأأأ بألياف عضأألية من الحفرة تحت الشأأوك ،الثلث اإلنس أ ي للسأأفاق تحت الشأأوك ،ومن الحاجز الليفي الذي يفصأألها
عن العضلتين املدورة الكبيرة واملدورة الصغيرة،
تتجه األلياف متقاربة نحو النهاية العلوية لعرم العضد وتمر خلف املفصل الكتفي العضدي.
ترتكز على السطح املتوسط لألحدوبة الكبرى.
العمل :التدوير الوحش ي للذراع ،تبعيد الذراع ،واملساهمة في بقاء سطوح مفصل الكتف متقابلة.
تعصب بالعصب فوق الكتف وهو فرع من الضفيرة العضدية.
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العضلة املدورة الصغيرة:
تنش أ أأأ من س أ أأطح ض أ أأيق يقع في الجزء الوحش أ أ ي للحفرة تحت الش أ أأوك على طول النص أ أأف العلوي من الحافة اإلبطية للوح
الكتف ،ومن الجزء السفلي للسفاق الذي يغطيها.
تتجه لألعلى والوحش ي مسايرة للحافة السفلية للعضلة تحت الشوك وتمر خلف املفصل الكتفي العضدي.
ترتكز على السطح السفلي لألحدوبة الكبرى.
العمل :نفس عمل العضلة تحت الشوك
تعصب بالعصب املنعطف (املنعكس=اإلبطي) .C6 -C5

العضلة املدورة الكبيرة:
تنش أأأ من س أأطح مربع يقع بين الجزء الوحشأ أ ي للحفرة تحت الش أأوك ومن الس أأفاق الذي يغطيها ومن الحاجز الليفي الذي
يفصلها عن العضلة تحت الشوك،
تتجه لألعلى والوحش أ ي واألمام ممتدة أس أأفل العض أألة تحت الكتف ،مفص أأولة عنها بمس أأافة يزداد عرض أأها كلما اقتربنا من
نقطة ارتكازها،
ترتكز على الشفة اإلنسية مليزابة ذات الرأسين،
العمل :تقريب الذراع وتدويره لإلنس ي.
تعصب بفرع مباشر من ( )C6 – C5من الجزء الثانوي الخلفي للضفيرة العضدية،
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العضلة الرهرية الكبيرة:
تنشأ:
 بصفيحة وترية رقيقة في األعلى وسميكة في األسفل من النواتئ الشوكية واألربطة فوقها للفقرات الصدرية الست األخيرةوالفقرات القطنية والثلم العجزي وثلث القنزعة الحرقفية تسمى السفاق القطني والقطني-العجزي.
 من الوجه الوحش ي لألضالع األربعة األخيرة بأربعة لسينات تتداخل مع لسينات مماثلة لها من العضلة املائلة الكبيرة.األلياف العلوية تتجه أفقيا نحو الوحش ي
األلياف األخرى تمتد مائلة لألعلى والوحشأ أ أ ي لتش أ أأكل ص أ أأفيحة عض أ أألية س أ أأميكة تغطي الزاوية الس أ أأفلية للوح الكتف ثم
تحيط بالحافة السفلية للعضلة املدورة الكبيرة تنتهي بوتر مسطح.
يرتكز في عمق ميزابة ذات الرأسين العضدية أمام ارتكاز املدورة الكبيرة وخلف وإنس ي ارتكاز الصدرية الكبيرة.
العمل :جر الذراع لإلنسأ أ ي والخلف وتدويره لإلنسأ أ ي (دور كبير في الس أأباحة) ،ومنع الزنار الكتفي من الص أأعود لألعلى عند
الدفع أو التعلق بوساطة الذراع،
تعصيبها من ( )C8 - C7 - C6مباشرة من الجذع الثانوي الخلفي للضفيرة العضدية.

مجموعة العضالت الوحشية:
عضلة واحدة هي العضلة الدالية في الجزء الوحش ي من الكتف.
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العضلة الدالية:
تنش أ أ أأأ من األعلى بخط منحن تقعره إنس أ أ أ ي من الثلث الوحش أ أ أ ي للحافة األمامية لعرم الترقوة ،ومن وجهه العلوي املجاور
ومن ذروة الحافة الوحشية للناتئ األخرمي ومن الشفة السفلية لشوك الكتف.
تسير أليافها العضلية نحو األسفل حيث تتجه األمامية من األمام إلى الخلف واملتوسطة عمودية والخلفية من الخلف إلى
األمام ،مشكلة كتلة سميكة تغطي املفصل الكتفي العضدي والعضالت حول هذا املفصل.
يقل عرضها باتجاه املرتكز حتى تصل إلى الجزء املتوسط من الوجه الوحش ي لعرم العضد.
ترتكز على االنطباع الدالي بكتلة وترية يمكن تقس أأيمها إلى ثالثة أوتار أمامي يوافق الجزء الترقوي من العض أألة ويرتكز على
الفرع األمامي من االنطباع الدالي ،خلفي يوافق الجزء الشأ أ أأوكي من العض أ أألة ويرتبط بالفرع الخلفي لالنطباع الدالي ،ووتر
متوسط يوافق الحزم األخرمية للعضلة ويرتكز بين الوترين السابقين.
العمل :تبعيد الذراع ،الحزمة األمامية (مس أأتقلة) تحمل الذراع لألمام واإلنسأ أ ي ،الحزمة الخلفية (مس أأتقلة) تحمل الذراع
للخلف والوحش ي
مالحرة :ال يمكن أن تبدأ عملية تبعيد الذراع بالعض أ أألة الدالية ألن محور عملها يوازي جس أ أأم العرم عندما تكون الذراع
متدلية بجانب الجس أأم (العزم قريب من الص أأفر) لذلك البد من مس أأاعد ها في بداية التبعيد وهذا هو عمل العض أألة فوق
الشوك.
تعصب هذه العضلة بالعصب املنعكس (املنعطف) وهو فرع من الضفيرة العضدية.
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عضالت الذراع
املسكن األمامي للذراع
يحد هذا املسأأكن في األعلى العضأألة الصأأدرية الكبيرة وفي األسأأفل ثنية املرفق وفي الخلف الحاجزان بين العضأأالت اإلنسأ ي
والوحش ي إضافة إلى جسم عرم العضد.
عضالت املجموعة األمامية للعضد :العضلة الغرابية العضدية أ العضلة العضدية األمامية أ ذات الرأسين العضدية.

العضلة الغرابية العضدية:
تنشأ من ذروة الناتئ الغرابي لعرم لوح الكتف بوتر مشترك مع الرأس القصير لذات الرأسين العضدية.
تسير العضلة نحو األسفل والوحش ي مشكلة الجدار الوحش ي للحفرة اإلبطية ،تنتهي وسط جسم عرم العضد.
ترتكز على الوجه اإلنس ي لعرم العضد في مستوى االنطباع الدالي (الحدبة الدالية)
عملها :تثبيت الكتف
يعصبها العصب العضلي الجلدي (ويخترقها).

العضلة العضدية األمامية:
تنش أأأ من الحافة األمامية والوجهين اإلنسأ أ ي والوحشأ أ ي لعرم العض أأد أس أأفل ارتكاز العض أألة الدالية والغرابية العض أأدية
ومن الوجه األمامي للحاجزين بين العضأأالت اإلنس أ ي والوحش أ ي وتشأأكل غطاء عضأأليا واسأأعا يمر أمام املحفرة املفصأألية
للمرفق
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ترتكز على الحدبة الزندية (على الوجه السفلي للناتئ املنقاري لعرم الزند)
عملها :هي العضلة الرئيسية لثني مفصل املرفق
يعصبها فرع من العصب العضلي الجلدي.

العضلة ذات الرأسين العضدية:
تتكون من رأسين
املنشأ
الرأس الطويل :ينشأ أ أأأ من الحدبة فوق الجوف الحقاني للوح الكتف (وتر طويل يجتاز املفصأ أ أأل الكتفي العض أ أأدي محاطا
بالغش أ أ أأاء الزليلي الخاص باملفص أ أ أأل ،ويخرج من املحفرة املفصأ أ أألية ليدخل ميزابة ذات الرأسأ أ أأين العضأ أ أأدية حيث يغط
بالرباط العضدي املعترض ووتر العضلة الصدرية الكبيرة ثم يالقي الرأس القصير)
الرأس القصأأير :ينشأأأ بوتر مشأأترك مع العضأألة الغرابية العضأأدية من ذروة الناتئ الغرابي (يتوضأأع ضأأمن الحفرة اإلبطية
أمام وتر العضلة تحت الكتف والعضلة الرهرية الكبيرة واملدورة الكبيرة وخلف العضلة الصدرية الكبيرة)
يتحد الرأسان في مستوى ارتكاز العضلة الدالية ليشكال جسما عضليا كبيرا أمام العضد ،ينتهي بوتر.
يرتكز على حدبة ذات الرأسين الكعبرية
يعطي الوتر لإلنس ي استطالة سفاقية تتجه نحو القسم اإلنس ي للفافة الساعد.
عملها :استلقاء وثني املرفق.
يعصبها :العصب العضلي الجلدي.
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املسكن الخلفي للذراع:
يقع تحت ناحية الكتف ،أس أ أ أأفل الحافة الس أ أأفلية لوتر العضأ أ أألة الرهرية الكبيرة ،خلف جس أ أأم العض أ أأد والحاجزين بين
العضالت اإلنس ي والوحش ي ويحوي العضلة مثلثة الرؤوس.

العضلة مثلثة الرؤوس:
العضلة الوحيدة للمسكن الخلفي
تتكون من ثالثة أجزاء :رأس طويل أ ورأس إنس ي ورأس وحش ي.
املنشأ:
الرأس الطويل :ينشأ من الحدبة تحت الحقانية لعرم لوح الكتف وينزل مارا أمام العضلة املدورة الصغيرة وخلف املدورة
الكبيرة.
الرأس الوحش أ أ أ ي :ينش أ أ أأأ من الوجه الخلفي لعرم العض أ أ أد ،فوق ووحش أ أ أ ي امليزابة الكعبرية ،بين األحدوبة الكبرى في األعلى
والحاجز بين العضالت الوحش ي.
الرأس اإلنسأ ي :ينشأأأ من الوجه الخلفي للعضأأد ،أسأأفل امليزابة الكعبرية ،ومن الحاجزين بين العضأأالت اإلنسأ ي والوحشأ ي
معرمه مغط بالرأس الوحش ي.
تجتمع الرؤوس الثالثة وتنتهي بصفيحة وترية مشتركة.
ترتكز على الناتئ الزجي (املرفقي) والوجه الخلفي للمحفرة املفصلية للمرفق
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العمل :تمتد العض أألة على مفص أألين فالرأس الطويل يتجاوز مفص أأل الكتف إلى األعلى ويس أأاهم في بس أأط وتقريب الكتف.
والرأسان الباقيان يمتدان على مفصل واحد (املرفق) ويقومان ببسطه.
تعصب بالعصب الكعبري.
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عضالت السـ ــاعــد واملعص ـ ــم
العضالت الفاعلة في عملية الكب واالستلقاء
العضالت الكابة :عضلتان

العضلة املدورة املكبة:
سطحية ،تتبع املسكن األمامي للساعد.
املنشأ:
تتكون العضلة من حزمتين:
عضدية :تنشأ من اللقيمة اإلنسية للعضد
زندية :تنشأ من الوجه األمامي للناتئ املنقاري
تتجه الحزمتان نحو األسفل والوحش ي .وتتحدان لتشكال جسم العضلة الذي يتابع أمام جسم الكعبرة.
يشكل اتحاد الحزمتين حلقة يمر عبرها العصب الناصف الذي يعطي هنا الفرع الحركي للعضلة
ترتكز :على الوجه الوحش ي للكعبرة.

العضلة املربعة املكبة:
عميقة ،تتبع املسكن األمامي للساعد.
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املنشأ :الربع السفلي للوجه األمامي للزند والغشاء بين العرمين.
تتجه أليافها بشكل معترض (مع ميالن قليل نحو األسفل)
املرتكز :الربع السفلي للوجه األمامي للكعبرة.
تعصب بفرع من العصب الناصف.

العضالت االستلقائية:
أقوى من العضالت السابقة.
االسأ أأتلقائية الكبيرة :هي ذات الرأسأ أأين العضأ أأدية بارتكازها على الحدبة الكعبرية تقوم بعملية االسأ أأتلقاء خاصأ أأة إذا كانت
الكعبرة في وضعية الكب.
االستلقائية الطويلة :هي العضدية-الكعبرية
االستلقائية القصيرة :هي العضلة االستلقائية
املنشأ :حزمتان
حزمة عضدية :سطحية ،تنشأ من اللقيمة الوحشية وتحيط بعنق الكعبرة.
حزمة زندية :عميقة ،تنشأ من الحافة الخلفية للثلم الكعبري للزند (القنزعة االستلقائية)
تتجه العض أ أألة بش أ أأكل مائل للوحشأ أ أ ي واألسأ أ أأفل ،تحيط بعنق الكعبرة من الخلف ،تنتهي على الوجه األمامي للكعبرة فوق
العضلة املدورة املكبة
بين الحزمتين السطحية والعميقة يمر الفرع الخلفي الحركي للعصب للكعبري.
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املسكن الوحش ي للساعد( :املجموعة الكعبرية أو الوحشية)
يحتوي أربعة عضالت.

العضلة االستلقائية( :االستلقائية القصيرة)
تتوضع في العمق بمحاذاة املفصل الكعبري الزندي الداني.

العضالت الكعبرية:
تغطي العضلة السابقة وتشمل

العضلة باسطة الرسغ الكعبرية القصيرة( :الكعبرية الثانية)
تنش أ أأأ من اللقيمة الوحش أ أأية بوتر مش أ أأترك (مع مجموعة من العض أ أأالت) ومن الحاجز الوتري الذي يفص أ أألها عن باس أ أأطة
األصابع املشتركة ومن الرباط الجانبي الكعبري للمرفق.
تسأ أأير نحو األسأ أأفل مكونة صأ أأفيحة عضأ أألية وجهها العميق مقعر يغطي االسأ أأتلقائية القصأ أأيرة والنهاية السأ أأفلية للمدورة
املكبة وتتجه نحو الوجه الوحش أ أ أ أ ي للكعبرة ،ثم تحيط به متجهة نحو الخلف حيث تجتاز الوجه الرهري ملعص أ أ أ أأم اليد.
يرتكز وترها على قاعدة املشط الثالث.
العمل :هذه العضلة باسطة ومبعدة لليد.
تعصب بالعصب الكعبري.
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العضلة باسطة الرسغ الكعبرية الطويلة (الكعبرية األولى):
املنشأ :من الحافة الوحشية للعضد ومن الحاجز بين العضالت الوحش ي،
تصالب أثناء مسارها الوجه الوحش ي للكعبرة لتصل إلى وجهه الخلفي.
يرتكز وترها على قاعدة املشط الثاني.
تعمل هذه العضلة على تبعيد وبسط اليد وتعصب بالعصب الكعبري.

العضلة العضدية الكعبرية( :االستلقائية الطويلة)
سطحية (إلى الوحش ي) بالنسبة لعضالت املجموعة الوحشية
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.
في الجزء الس أ أ أأفلي من الس أ أ أأاعد تحد هذه العض أ أ أألة مع الراحية الكبيرة (مثنية الرس أ أ أأغ الكعبرية) ميزابة النبض حيث يمر
الشريان الكعبري.
العمل :ثني الساعد على الذراع وهي ال تقوم بعملية االستلقاء إال إذا كان الساعد في وضعية كب كاملة
تعصب بالعصب الكعبري.
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املس أأكن األمام أأي للس أ أأاعد

تتوضع العضالت تحت لفافة الساعد ،وتشمل  8عضالت ،تتوزع في أربعة مستويات:

املستوى العميق :يحوي العضلة املربعة املكبة.

املستوى الثاني :يحوي:

العضلة مثنية األصابع املشتركة العميقة
تنشأأ من الثلث العلوي للوجه األمامي للزند والثلث العلوي لحافته اإلنسأية ومن الغشأاء بين العرمين (من الكعبرة أسأفل
أحدوبة ذات الرأسين الكعبرية أحيانا).
تتجه لألسفل ،وتنقسم إلى أربع حزم تسير أمام املربعة املكبة وتنتهي بأربعة أوتار تعبر نفق الرسغ في نفس املستوى.
املرتكز :كل وتر يرتكز على قاعدة السأأالمية القاصأأية لألصأأبع املوافقة (األصأأابع  )5 ،4 ،3 ،2بعد أن يعبر بين شأأريحتي وتر
مثنية األصابع السطحية
العمل :ثني السالمية األخيرة على الثانية والثانية على األولى واألولى على املشط وكذلك اليد على الساعد.
التعصيب :نصفها الوحش ي من العصب الناصف ونصفها اإلنس ي من العصب الزندي.
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العضلة مثنية اإلبهام الطويلة:
املنشأ :الوجه األمامي للكعبرة ،أسفل أحدوبة ذات الرأسين ،ومن الغشاء بين العرمين املجاور.
يبدأ وترها غالبا عاليا في الس أ أ أ أأاعد يجتاز القناة الرسأ أ أ أأغية مغلفا بغمده الخاص ويمر بين حزمتي العضأ أ أ أألة مثنية اإلبهام
القصيرة.
يرتكز على قاعدة السالمية الثانية لإلبهام.
العمل :ثني السالمية الثانية لإليهام على األول واألولى على السنع وتعصب بفرع من العصب الناصف.

املستوى الثالث:
يحوي عضلة وحيدة:

مثنية األصابع املشتركة السطحية:
املنشأ :شريحة عضلية ،تتكون من ثالثة حزم (رؤوس) علوية،
حزمة عضدية :تنشأ من الناتئ فوق البكرة اإلنس ي.
حزمة زندية :تنشأ من الناتئ املنقاري لعرم الزند.
حزمة كعبرية :تنشأ من الحافة األمامية للكعبرة.
بين الحزمتين الكعبرية و الزندية تمتد قوس ليفية يمر تحتها العصب الناصف.
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تتحد الحزم لتشكل جسم العضلة.
تسأأير أمام عضأأالت املسأأتوى العميق ،وتنقسأأم إلى أربع حزم عضأألية تنتهي قرب الرسأأغ بأربعة أوتار أسأأطوانية تتوضأأع في
مستويين (وتر اإلصبع الوسط والبنصر ( 3و )4في األمام ووتر السبابة والخنصر ( 2و )5في الخلف)،
تمر األوتار (كل وتر محاط بغمده) ضأمن القناة الرسأغية ،ينقسأم كل وتر قبل قاعدة السأالمية الثانية إلى شأريطين يرتكز
كل منهما على الحافة الجانبية الراحية لقاعد ها ويمر بين هذين الشريطين وتر مثنيه األصابع العميقة املوافق.
العمل :ثني السالمية الثانية على األولى واألولى على املشط واليد على الساعد.
تعصب بالعصب الناصف.

املستوى الرابع( :السطحي)
يضم أربعة عضالت تنشأ من الناتئ فوق البكرة (اللقيمة العضدية اإلنسية)

العضلة املدورة ااملكبة.

العضلة مثنية الرسغ الكعبرية( :الراحية الكبيرة)
املنش أ أ أأأ :الناتئ فوق البكرة بوتر مش أ أ أأترك مع العض أ أ أأالت املجاورة ،ومن الحاجز الليفي الذي يفصأ أ أألها عن املدورة املكبة في
الوحش ي والراحية الطويلة في اإلنس ي.
تنزل مائلة لألسفل والوحش ي حتى قاعدة السنع الثاني وأحيانا الثالث بعد أن تجتاز القناة الرسغية أمام العرم املنحرفي.
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تتقاطع مع الحافة الوحشية للعضلة مثنية األصابع املشتركة السطحية ويمكن جس وترها وحش ي الخط الناصف للرسغ
العمل :ثني اليد على الساعد.
تعصب بفرع من العصب الناصف.

العضلة الراحية الطويلة (الراحية الصغيرة):
املنشأ .الناتئ فوق البكرة.
تسير موازية ملثنية الرسغ الكعبرية،
املرتكز :تنتهي بوتر منبسط كاملروحة على قيد املثنيات لكي يشكل أسفل الرسغ السفاق الراحي املتوسط لليد.
تكون موجودة عند ثلثي البشر فقط ،وتكون متطورة عند القردة ألنها تساعد على التعلق.

مثنية الرسغ الزندية (الزندية األمامية):
ترسم الحدود اإلنسية للساعد.
املنشأ :حزمتان:
عضأأدية :تنشأأأ من الناتئ فوق البكرة (اللقيمة اإلنسأأية) والحاجز الوتري الذي يفصأألها عن الراحية الطويلة في الوحش أ ي.
زندية :تنشأ من الحافة اإلنسية للزج والناتئ املنقاري ومن الثلثين العلويين للحافة الخلفية لعرم الزند.
يتحد الرأسان بقوس ليفية تحدد مع امليزابة فوق البكرية الزجية نفقا يمر عبره العصب الزندي
املرتكز :تنتهي العضلة بوتر قوي يرتكز على الوجه األمامي للعرم الحمص ي.
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العمل إمالة اليد بالتجاه الزندي (االنحراف الزندي لليد) وثني اليد.
يمكن جس وترها عند ارتكازه على العرم الحمص ي وفي مستوى الثنية الجلدية البعيدة للمعصم.
تعصب بفرع من العصب الزندي.

عضالت املسكن الخلفي للساعد:
تتوضأ أأع في مس أ أأتويين ،وتش أ أأمل العض أ أأالت التي تنش أ أأأ من الناتئ فوق اللقمة العض أ أأدية الوحش أ أأية ،وهي عضأ أأالت باس أ أأطة
لألصابع والرسغ.
بين املستويين تتوضع نهاية الفرع العميق الحركي للعصب الكعبري الذي يعصب كل هذه العضالت.
أاملستوى العضلي العميق:
يتكون من أربع عضالت متوضعة من األعلى والوحش ي إلى األسفل واإلنس ي وتشمل:
العضلة مبعدة اإلبهام الطويلة:
تنشأ من الوجه الخلفي لكل من الزند والكعبرة والغشاء بين العرمين.
تس أ أ أأير مائلة لألسأ أ أ أأفل والوحشأ أ أ أ ي على الوجه الخلفي للكعبرة وبعدها على وجهه الوحشأ أ أ أ ي وتتابع بوتر أعلى معص أ أ أأم اليد
يصالب الوجه الوحش ي لوتري العضلتين الكعبريتين.
يرتكز على النهاية العلوية للسنع األولى.
العمل :حمل اإلبهام للوحش ي واألمام.
تعصب بالعصب الكعبري.
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العضلة باسطة اإلبهام القصيرة:
تنشأ من الوجه الخلفي لكل من الزند والكعبرة والرباط بين العرمين .أسفل منشأ مبعدة اإلبهام الطويلة.
تسأير على طول الحافة السأفلية اإلنسأية ملبعدة اإلبهام الطويلة حتى املشأط األولى ،ثم تسأير على وجهها الخلفي ،تصأل إلى
السالمية األولى لإلبهام.
ترتكز على الوجه الرهري لقاعدة السالمية األولى لإلبهام.
عملها تبعيد وبسط اإلبهام واملشط األول والدفع لخلفي لإلبهام.
تعصب بالعصب الكعبري.

العضلة باسطة اإلبهام الطويلة:
تنشأ أ أأأ من الوجه الخلفي لعرم الزند في املنطقة املتوسأ أ أأطة إنسأ أ أ ي وأسأ أ أأفل الباسأ أ أأطة القص أ أأيرة لإلبهام ومن الغشأ أ أأاء بين
العرمين.
تتجه نحو األسأأفل والوحش أ ي ملتصأأقة بالحافة السأأفلية للباسأأطة القصأأيرة وتنتهي أعلى معصأأم اليد بوتر يقع على الوجه
الخلفي للنهاية السأ أ أأفلية للكعبرة خلف وإنس أ أ أ ي العضأ أ أألتين الكعبريتين .ثم يتابع الوتر على الحافة اإلنس أ أ أأية للس أ أ أنع األولى
والوجه الرهري لإلبهام.
يرتكز على النهاية الدانية للسالمية الثانية
العمل :بسط السالمية الثانية على األولى واألولى على املشط
تعصب بالعصب الكعبري.
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العضلة باسطة السبابة:
تنشأ من الوجه الخلفي ومن الغشاء بين العرمين في ثلثه السفلي.
تسأأير نحو األسأأفل والوحش أ ي وعند الوجه الرهري ملعصأأم اليد تلحق بوتر باسأأطة األصأأابع املشأأتركة للسأأبابة حيث يتحد
الوتران مع بعضهما في مستوى املفصل املشطي السالمي
العمل :بسط اإلصبع الثانية.
تعصب بالعصب الكعبري.

املستوى العضلي السطحي:
يحوي هذا املستوى أربع عضالت

باسطة األصابع املشتركة:
املنشأ أأأ :عريض يتوضأ أأع على الوجه الخلفي للناتئ فوق اللقمة الوحش أ أ ي والرباط الجانبي الكعبري ولفافة السأ أأاعد وجسأ أأم
العضلة
يغطي عض أ أأالت املس أ أأتوى العميق بش أ أأكل عمودي .ينقس أ أأم إلى أربع حزم عض أ أألية تنتهي بأربعة أوتار تعبر ض أ أأمن غمد ليفي
عرمي على عالقة مع ميزابة عريضة على الوجه الخلفي للكعبرة ،تصل هذه األوتار متباعدة عن بعضها إلى األصابع األربعة
األخيرة على الوجه الرهري لليد ،في مستوى السالمية األولى يتلق كل وتر امتدادا من العضالت بين العرام والخراطينية،
ينقسم كل وتر على الوجه الرهري للسالمية األولى إلى ثالثة لسينات،

https://manara.edu.sy/

ترتكز على الوجه الرهري للسالمية الثالثة.
العمل :بسط السالميات واملشط واملعصم
تعصب بالعصب الكعبري.

العضلة باسطة الخنصر (الخاصة):
نحيلة مغزلية الشكل تقع إنس ي باسطة األصابع املشتركة
تنشأأأ من الناتئ فوق اللقمة والحاجز الغمدي الذي يفصأألها عن باسأأطة األصأأابع املشأأتركة في الوحش أ ي والحاجز السأأفاقي
الذي يفصلها عن الزندية الخلفية في اإلنس ي.
جسم العضلة النحيل واملتطاول ينتهي بوتر مسطح فوق معصم اليد يمر خلف رأس الزند.
يتحد قرب املفص أ أأل املشأ أأطي السأ أأالمي مع وتر باس أ أأطة األص أ أأابع املشأ أأتركة الخاص بالخنصأ أأر حيث ينتهي معه على الوجه
الخلفي لسالميات هذا األصبع
عملها مساعد لباسطة األصابع.

العضلة باسطة الرسغ الزندية (الزندية الخلفية):
تنشأ من الناتئ فوق اللقمة إنس ي باسطة الخنصر ومن الحافة الخلفية للزند
يس أ أأير جس أ أأم العض أ أألة مائال لألس أ أأفل واإلنسأ أ أ ي على طول الحافة اإلنس أ أأية لباس أ أأطة الخنص أ أأر ويغطي في األعلى واألس أ أأفل
االستلقائية القصيرة وتنتهي العضلة أعلى املعصم بوتر خلف النهاية السفلية لعرم الزند والناتئ اإلبري

https://manara.edu.sy/

يرتكز على النهاية الدانية للمشط الخامس.
العمل :بسط وتقريب اليد
تعصب بالعصب الزندي.

العضلة املرفقية:
تنشأ بوتر منحني من ذروة الناتئ فوق اللقمة العضدية
تتجه لألسفل واإلنس ي ،تغطي الوجه الخلفي للمفصل العضدي الكعبري والجزء الخلفي لالستلقائية القصيرة.
ترتكز على الوجه الجانبي الوحش ي للزج والجزء العلوي للوجه الخلفي للزند
العمل :بسط الساعد
تعصب بفرع من العصب الكعبري.
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عضالت الي ـ ـد
عضالت راحة اليد:
تتكون من أربعة مساكن يشكلها سفاقان راحيان األول عميق والثاني السطحي،
املساكن بين العرام
الرانفة (إلية اليد) في الوحش ي من السنع األول وحتى الثالث.
الضرة تغطي السنع الخامس.
جزء مركزي مكون من ألياف طوالنية ومعترضة
األلياف الطوالنية امتداد للعضلة الراحية الطويلة بمروحة من أربع سويقات قبل وترية تغطي أوتار مثنيات األصابع،
األلياف املعترضة تدعم بالعضلة الراحية القصيرة (عضلة تحت جلدية في مسكن الضرة)،

ظهر اليد:
خلف املساكن بين العرام ويحتوي على أوتار العضالت الباسطة لألصابع
العضالت داخلية املنشأ لليد:
جميع العضأ أأالت التي تنش أ أأأ وترتكز ضأ أأمن عرام اليد (تميز عن العضأ أأالت التي تنش أ أأأ من عرام السأ أأاعد والتي ترتكز على
عرام اليد) ،عضالت قصيرة تتوضع ضمن ثالثة مساكن راحية :مسكن بين العرام – مسكن الرانفة – مسكن الضره،
العضالت الخراطينية امللحقة بأوتار مثنية األصابع العميقة تتوضع في املسكن الراحي األوسط

https://manara.edu.sy/

العضالت بين العرام
تشغل املسافات بين السنع
العضالت بين العرام الرهرية والعضالت بين العرام الراحية
يعصبها الزندي،
العضالت بين العرام الرهرية:
وعددها أربع
تنشأأأ من جسأأمين سأأنعيين يحدان مسأأافة بين العرام بحيث إن األلياف العضأألية تنشأأأ من كامل الوجه الوحش أ ي للسأأنع
األقرب من محور اليد ومن النصف الرهري للوجه الوحش ي للسنع األبعد عن محور اليد وألياف املجموعتين تتقارب من
بعضها البعض وتنتهي بوتر يشكل ثالث حزم وترية؛
عرمية ترتكز على قاعدة السالمية الدانية لإلصبع القريبة من محور اليد،
وترية محفرية ترتكز على الصفيحة الراحية للمفصل السالمي-السالمي الداني ،I.P.P
ظهرية تشارك في تشكيل السفاق الرهري السطحي لألصابع.
العمل :تبعيد األصابع عن محور اليد،

العضالت بين العرام الراحية:
عددها يتراوح بين ثالث وأربع عضالت
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تنشأأ من أجسأام السأنع األول والثاني والرابع والخامس ،من املناطق التي لم تنشأأ منها العضأالت السأابقة (النصأف الراحي
للوجه الجانبي البعيد عن محور اليد لعرم السنع)
ترتكز بطريقة مشابهة الرتكاز العضالت بين العرام الرهرية
العمل :تقريب األصابع من محور اليد،

عضالت الرانفة:
أربع عضالت داخلية املنشأ:
مقربة اإلبهام:
عريضة (واسعة) ،تنشأ من األسناع الثالثة األولى برأسين (حزمتين):
سنعية :ذات توضع معترض
تنشأ أأأ من الحافة األمامية للسأ أأنع الثالث ومن قاعدة السأ أأنع الثاني ثم تسأ أأير بشأ أأكل معترض متجهة نحو الوحش أ أ ي لتلتقي
بالحزمة الرسغية
رس أ أأغية :ذات توض أ أأع مائل ،تنش أ أأأ من العرم املنحرفي والعرم الكبير وفي بعض األحيان من العرم املربع وتنزل مائلة نحو
األسفل والوحش ي
تلتقي الحزمتان وتتحدان في وتر واحد.
يرتكز على العرم السمسماني اإلنس ي وعلى قاعدة السالمية القريبة لإلبهام.
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العضلة مثنية اإلبهام القصيرة:
لها حزمتان
عميقة تنشأ من العرم املربع املنحرفي والعرم الكبير
سطحية تنشأ من قيد املثنيات
تتجه الحزمتان لألسفل والوحش ي باتجاه العرم السمسماني الوحش ي وقاعدة السالمية الدانية لإلبهام،
تتحد الحزمتان جانبيا لتشكال غمدا ينزلق ضمنه وتر مثنية اإلبهام الطويلة،

العضلة مقابلة اإلبهام:
تنشأ من أحدوبة العرم املربع ومن قيد املثنيات
تنزل مائلة لألسفل الوحش ي
ترتكز على الوجه األمامي للسنع األول
العمل :هي العضلة الحقيقية لثني السنع األولى،

العضلة مبعدة اإلبهام:
تنشأ من أحدوبة العرم الزورقي ومن قيد املثنيات
ترتكز على العرم السمسماني الوحش ي وعلى قاعدة السالمية الدانية لإلبهام حيث تغطي العضالت السابقة،
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عضالت مسكن الضرة:
أربع عضالت موجهة لتحريك اإلصبع الصغير ة

العضلة املقابلة لإلصبع الصغير:
تنشأ من خطاف العرم الكالبي ومن قيد املثنيات ومن الرباط الحمص ي الكالبي
تتجه الإلنس ي
ترتكز على الحافة اإلنسية للسنع الخامس،

مثنية االصبع الصغير القصيرة:
تنشأ من خطاف العرم الكالبي ومن قيد املثنيات
ترتكز على قاعدة السالمية الدانية لإلصبع الصغير وعلى وتر باسطة اإلصبع الصغير،

العضلة مبعدة اإلصبع الصغير:
تنشأ من العرم الحمص ي ومن قيد املثنيات
تتجه نحو الحافة اإلنسية لإلصبع
ترتكز على قاعدة السالمية الدانية وعلى وتر باسطة اإلصبع الصغير،
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العضلة الراحية القصيرة:
عضأألة تحت الجلد بشأأكل معترض ضأأمن القسأأم العلوي ملسأأكن الضأأرة بين السأأفاق السأأطحي الراحي وأدمة جلد الحافة
اإلنسية لليد،

العضالت الخراطينية:
أربع عضالت
تنشأ من أوتار مثنية األصابع العميقة وترتكز على وتر باسطة األصابع
األولى والثانية تنشأ من الحافة الكعبرية لوتري املثنية العميقة الخاص بالسبابة والوسط
الثالثة تنشأ من وتر املثنية العميقة الخاص بالوسط والبنصر (الرابع)
الرابعة تنشأ من وتر الخنصر (الخامس) والبنصر
تتجه نحو الوجه الرهري لليد وتتحد مع أوتار باسطة األصابع واملحفرة املفصلية للمفصل السنعي السالمي.
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