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المقدمة : أوالً 



Histologic reviewلمحة نسيجية -1
باإلضافة إلى عدد من األوتار  musclesيشمل الجهاز العضلي مجموعه كبيرة من عضالت الجسم•

tendons والسفاقاتaponeuroses واللفافاتfasciae  .
 Musculoskeletal(الحركي)يعتبر الجهاز العضلي أحد مكونات الجهاز العضلي الهيكلي •

System Component  .

: Histologic reviewلمحة نسيجية -1
:يتكون الجهاز الحركي من•
.Connective tissueالضام النسيج -أ

:Skeletal tissueالنسيج الهيكلي -ب 
.صل مستقلغضروفي، وعظمي وسيدرس في ف: شكالن، وله خاص من النسيج الضام يمتاز بقساوته شكل 

.هنا موضوع دراستنا :  Muscular and tendons tissueالنسيج العضلي واألوتار -ج 



Histologic reviewلمحة نسيجية -1
: Histologic reviewلمحة نسيجية -1
:Connective tissueالضام النسيج -أ

عند البالغ عدة ويتخذ mesodermجنينيًا من األديم المتوسط ينشا 
:ونوع األلياف المشكلة لهالخاليا أشكال بحسب طريقة تمايز 

.نسيج شحمي ونسيج ليفي: أشكاله-

 الشحمي النسيجAdipose tissue:
كعب دورًا في امتصاص الصدمات، ويتوزع في منطقة اليؤدي 

.اليد ورؤوس األصابعواأللية وراحة 



Histologic reviewلمحة نسيجية -1
: Histologic reviewلمحة نسيجية -1
:Connective tissueالنسيج الضام -أ

 الليفي النسيجFibrous tissue وله نوعان:
فيه ألياف الكوالجين ويكون كثيفًا تغلب :نسيج ليفي أبيض-

:  متانة وقوة عظمى، وتتشكل منهويعطي 
األربطة . 1ligaments التي تربط بين العظام وتحدد حركة المفاصل .
األوتار . 2tendons التي تربط العضالت بالعظام.
غمد . .  perimysiumالحزمة العضلية ( ظهارة)3
السمحاق . 4periosteum.

ويكون مرنًا وقاباًل للتمطط ثم elastic fibersفيه األلياف المرنة تغلب :نسيج ليفي أصفر مرن -
.تاألصفر بين الفقرايشكل الرباط في جدران الشرايين أو األصلي، يوجد لطوله يعود 



لمحة جنينية-2

التطور الجنيني للجهاز العضلي    Embryologic development :-أ

األديم المتوسط في نهاية األسبوع الثالث لإللقاح ينتظم •
في قطع على شكل paraxialmesodermللمحور المجاور 

.  somitesُجَسيداتأزواج تدعى 

20يتشكل الزوج األول من الجسيدات في نحو اليوم •
.  التطور الجنينيمن 
هنا تظهر جسيدات جديدة بتسلسل قحفي ذيلي ومن 

. نحو ثالثة أزواج يوميًا بمعدل 



لمحة جنينية-2

نهاية األسبوع الخامس يبلغ عدد الجسيداتفي •
:  يزوجًا وتتوزع على الشكل التال44-42المتشكلة 

.قذاليةجسيدات4
.رقبيةجسيدات8
.صدريةجسيدة12
.قطنيةجسيدات5
.عجزيةجسيدات5
.  جسيدات عصعصية 8-10



لمحة جنينية-2
لرأسية ال ينقسم األديم المتوسط في النهاية اوغالبًا •

نما ينغلف ضمن  أقواس للجنين إلى جسيدات، وا 
branchial( غلصمية)خيشومية أو بلعومية 

arches  .

شرياني، تتعصب كل قوس بعصب قحفي ويغذيها فرع•
روتتكون من نواة عضلية ونواة غضروفية تتطو 

.منهما عضالت وعظام الرأس والعنق 



لمحة جنينية –2
ي كل يتشكل من تكاثر خاليا الجسيدات نسيج جنيني يتمايز ف•

:  إلى ثالثة أجزاءجسيدة

( يةبضعة عظم)قطاع صلبي البطني يتطور إلى القسم اإلنسي -
sclerotome يهاجر إنسيًا ويشكل الفقرات واألضالع ،.

dermatomeجلدي( َبضعة)قطاع يتطور إلى القسم الوحشي -
ويهاجر ظهريًا ليشكل myotomeعضلي ( َبضعة)وقطاع 

ت بين الظهر وبطنيًا ليشكل عضالت جدار البطن والعضالعضالت 
.ويشكل جلد الظهر وجلد البطن األضالع 

.لسانعضالت الفتتطور منه القذاليةالجسيداتمن الظهري القسم -



لمحة جنينية –2
: كل جسيدة  في •

مستوى يتلقى القطاع العضلي فرعًا حركيًا من العصب الشوكي الموافق ل-
عدت يعصب جميع العضالت التي تتطور من هذا القطاع مهما ابت، الجسيدة
.وهاجرت

صب الجلد ويتلقى القطاع الجلدي فرعًا حسيًا من العصب الشوكي نفسه يع-
.  الموافق

رع شرياني كل فالشريانية، ويعطي األبهر البطني للجنين سلسلة من الفروع -
.  تشكل منها إلى الجسيدة الموافقة ويغذي الفقرات والعضالت والجلد التي تيذهب 



: Development of the limbsتطور األطراف -ب
.26-24تظهر براعم األطراف في اليوم •
ectodermكل برعم من أديم متوسط يغطيه أديم ظاهر يتألف •

. ذروته حافة متسمكة ينمو ويتطور منها الطرف طوالً وفي 
.أذية نهاية البرعم إلى وقف نمو الطرفتؤدي •
في بداية الشهر الثاني تظهر حدبة المرفق والركبة ويتجه التحدب •

.تظهر اليدان والقدمان بشكل مسطحالوقت وفي نفس والظهر، الوحشي نحو 
.  toes( األباخس)وأصابع القدمين fingersتظهر أصابع اليدين 38-36في اليوم •
:  مع نمو األطراف يحصل دوران متعاكس•

. المرفق خلفياً الطرف العلوي نحو الوحشي ويصبح تحدب يدور -
هام اليد في لذلك يصبح إب. يدور الطرف السفلي نحو إلنسي ويصبح تحدب الركبة أمامياً بينما -

بهام  .القدم في اإلنسيالوحشي وا 

لمحة جنينية –2



: Upper limbتطور الطرف العلوي -1

يظهر برعم الطرف العلوي قبل برعم الطرف السفلي، •
.  البرعم في مستوى الفقرة الرقبية السابعة والصدرية األولىويكون 

في البداية يكون الطرف العلوي عموديًا على المحور الطولي للجذع •
.  وجه بطني وآخر ظهري وسطح رأسي وآخر ذيليوله 

ومع ازدياد طول الطرف يصبح الوجه البطني إنسيًا وتحدب المرفق وحشيًا •
.  ذيليباتجاه يتجه التحدب ثم 
نتيجة لتطور حواجز ليفية ممتدة من Compartmentsتبدأ العضالت األولية بالتجمع في حجرات  ثم 

ةعظم العضد األولي فينقسم الذراع إلى حجرة أمامية وأخرى خلفية، وتتالشى الحجر سمحاق 
.  ، ويبقى منها العضلة الغرابية العضدية التي تبقى في الحجرة األماميةاإلنسية

لمحة جنينية –2



: Upper limbتطور الطرف العلوي -1
ي العريضة عن الحجرة اإلنسية في الطرف العلوي بالعضالت المهاجرة من الجذع إلى العضد وهيستعاض •

ند في الخلف في الساعد تكون الكعبرة في األمام  والز . الظهرية في الخلف والصدرية الكبيرة في األمام
.الزند في اإلنسيوفي الوضعية التشريحية تصبح الكعبرة في الوحشي و . ويرتبطان بغشاء بين العظمين

لمحة جنينية –2



: Upper limbتطور الطرف العلوي -1
ية للضفيرة اإلنسية والوحش( الحبلين)معصبة من الحزمتين عضالت الحجرة األمامية للذراع والساعد تكون •

لعضلي الجلدي العضدية المشتقتين من األقسام األمامية لجذوع الضفيرة العضدية، ويتفرع عنها العصب ا
.  والعصب الناصف والعصب الزندي، ويمتد العصبان األخيران حتى راحة اليد

رة المشتقة من الخلفية للضفي( الحبل)فهي معصبة من الحزمة عضالت الحجرة الخلفية للذراع والساعد أما •
لذي يمتد حتى ظهر األقسام الخلفية لجذوع الضفيرة العضدية، ويتفرع عن الحزمة الخلفية العصب الكعبري ا

.اليد

لمحة جنينية –2



: Upper limbتطور الطرف العلوي -1

:  مستوى الزنار الكتفيفي •
الغرابيفي الخلف عدا الناتىء ( لوح الكتف)الترقوة في األمام  والعظم الكتفي تكون 
:  لذلك، عظم مستقل جنينيًا التحم مع العظم الكتفي الحقاً ألنه يبقى أماميًا الذي 
أو الناتئ الغرابي تتعصب /فإن كل العضالت التي ترتبط بالترقوة و-

.العضديةالضفيرة األقسام األمامية لجذوع من 
وتلك التي ترتبط بالعظم الكتفي تتعصب من األقسام الخلفية -

.العصب اإلبطيعنها يتفرعالضفيرة العضدية التي لجذوع 

عصب الرقبي تتبع األعصاب الحسية الجلدية واألعصاب الحركية العضلية التوزيع التسلسلي من ال•
.د فاليدالخامس فالسادس فالسابع فالثامن حتى الصدري األول لمناطق الكتف ثم الذراع فالساع

لمحة جنينية –2



:  Lower limbتطور الطرف السفلي -2

.  يتبع الطرف السفلي نفس المراحل األولى لتطور الطرف العلوي •
بعد ظهور تحدب الركبة يبدأ دوران الطرفين العلوي والسفلي ولكن 
.متعاكس حيث يتجه تحدب الركبة رأسيًا وتحدب المرفق ذيلياً بشكل 

تصبح عضالت الحجرات األمامية للطرف العلوي  قابضة •
.  extensor، وتصبح عضالت الحجرات الخلفية باسطة flexor( مثنية أو عاطفة)

ها فتصبح ولكن الدوران العكسي الحاصل في الطرف السفلي يجعل العضالت تدور مع أعصاب
.عضالت الحجرات األمامية باسطة والحجرات الخلفية قابضة

لمحة جنينية –2



:  Lower limbتطور الطرف السفلي -2
لذلك نجد أن العضالت الباسطة أمامية في الطرف السفلي •

من األقسام الخلفية للضفيرتين القطنية والعجزية وتتعصب 
femoral nerveيتفرع منهما العصب الفخذي التي 

 common fibular nerveالشظوي المشتركوالعصب 
.  عضالت الفخذ األمامية والساق األمامية على التواليألجل 

ويتفرع منها األقسام األمامية للضفيرة العجزيةمن ( الخلفية)العضالت القابضة تأتي أعصاب •
tibialالعصب الظنبوبي nerve   أخمص عضالت الفخذ الخلفية والساق الخلفية و الذي يعصب

.القدم

لمحة جنينية –2



: الخالصة 
تنشأ عضالت الجذع جنينيًا من الصفيحة العضلية •

.  على طول العمود الفقري المتوضعة

عضالت األطراف من األديم المتوسط تنشأ •
.  تنشأ منه العظامالذي 

خاليا تنشأ العضالت الملساء عن •
األديم المتوسط األولي الناشئ عن الصفيحة العضلية 

األولي المتوسط خاليا األديم تنشأ عضلة القلب عن •
.القلبستشكل التي األنابيب تدخل في تركيب التي 

لمحة جنينية –2



مكونات الجهاز العضلي–3
األوتار  :  Tendons-أ

نسيج مقاوم كثيف يتمادى مع وهو ، collagen fibersتتألف من نسيج ضام غني باأللياف الكوالجينية •
الوتر من حبل مدور أو مسطح  في نهايتي العضلة، ويتألف ،الحزم داخل العضلةأغماد 
. وتنتقل عبره قوة التقلص العضلي إلى العظم المرتبط بهبالعظم، العضلة ويربط 

عبور الوتر الوتر، وعند ضمنه ينزلق synovial sheathيحاط الوتر أحيانا بغمد من غشاء زليلي •
معلقًا يبقى الوتر ضمن الجراب بحيث bursaمفصل يحاط بجراب فوق 

تعبرها األوعية الدموية التي mesotendonالوتر( قيد)متوسطة بوساطة 
.  للوترالمغذية 

يشد الوتر إلى حواف العظم vinculaتتحول هذه المتوسطة إلى قياد •
.هذا األنموذج في أوتار القابضات في أصابع اليدويشاهد المفصل، أو 



مكونات الجهاز العضلي–3
: Aponeuroses (singular Aponeurosis)( سفاقمفردها )الُسُفق -ب

. بشكل يالئم ارتباط العضالت بحيث تقوم بعملها بكفاءةةمسطحهي أوتار •
.ومثال ذلك سفق عضالت جدار البطن األمامية والعضالت الظهرية•

:  Fasciaeاللفافات -ج
.  تشمل اللفافات مواد تغليف وتعليب وعزل لبنى الجسم•
، superficial fasciaلفافة سطحية   : مصنفة في شكلينوهي •

:deep fasciaعميقة ولفافة



مكونات الجهاز العضلي–3
: السطحية اللفافة -
 مالجسالطبقة الدهنية الليفية الخاللية الموجودة تحت الجلد مباشرة وتغطي كل أجزاء هي.
 فيهاود وفقًا لكميه النسيج الدهني الموجآخر إلىهذه اللفافة في السمك من شخص تختلف.
 أوتار بين وظائف هذه اللفافة تشكيل القوام اإلنساني وحماية بروزات أطراف عظامه وسترمن

.األخرى العضالت وملء بعض حفر الوجه وأجزاء الجسم 
 الذكوركميه اللفافة الدهنية في اإلناث أكبر منها في تكون.
 في داخل هذه اللفافات كثير من األوعية الدموية واللمفية واألعصاب والغدديقع.

: العميقة اللفافة -
 من طبقة نسيج ضام كثيف ومتين وتقع تحت اللفافة السطحية، تتكون

.  العضالت، وتزيد من طاقة تقلصها إلى أقصى حد ممكنوتغلف 
 تؤدي المهام المختلفة كحواجز وفواصل بين العضالت التي تعمل

.مثل العضالت القابضة والباسطة



:  Musclesالعضالت -د
، bundlesعلى شكل حزم من ألياف وتكون قادر على التقلص واالرتخاء، نسيج •

العضليبعض هذه األلياف أحمر اللون الحتوائه على الخضاب يكون •
myoglobin  المكون العضلي الالزم الحتفاظ العضلة بقدر من األوكسجين وهو

.  منه عندما يقل إمداد العضالت باألوكسجين عن طريق الدمتأخذ 

كمية الحركة التي تنتجها العضلة على طول األلياف العضلية المشتركة تعتمد •
ذات األلياف الطويلة قادرة على أداء العضالت ،األليافتكوينها وعدد هذه في 

،أقصرحركي أكبر من تلك المحتوية على ألياف مدى 
.تلك األقصر تكون قادرة على بذل قوه أكبر في نطاق حركي أقل نسبياً ولكن 

مكونات الجهاز العضلي–3



:  Musclesالعضالت -د
عضلة مختلفة، أقواها العضالت الماضغة بين الفكين، 620يحتوي جسم اإلنسان على •

.عضالت الفخذوأكبرها 

اإلنسان العضالت في مختلف أشكال الحركة، يستخدم •
لمضغ الطعام، الفك األكل تستخدم عضالت فعند 

عضالت أخرى في تقليب الطعام داخل المعدة أو األمعاء، وتساعدها 
.ممكناً التنفس وتجعل عضالت الصدر

العضالت جميع أنحاء جسم اإلنسان، وعند النمو يزداد حجم العضلة، تغطي •
.الجسموزن نصفالعضالت البلوغ تشكل وعند 

مكونات الجهاز العضلي–3



نماذج العضالت –4
: Skeletal muscles( المخططة أو اإلرادية)العضالت الهيكلية -أ 
ظهر تحت سميت هكذا ألنها تخضع في حركاتها إلرادة اإلنسان، وتدعى أيضًا العضالت المخططة ألنها ت•

ية بالهيكل المجهر تخططات، ويطلق عليها بعض العلماء اسم العضالت الهيكلية الرتباطها بصفة أساس
. العظمي للجسم

.  تتميز بوجود النواة على جانب الليف العضلي•
.الجسمكتلة ثلث في الجذع واألطراف وتشكل تتوزع •
ضمن حزم تنتظم وتتألف من ألياف عضلية متوازية غير متشابكة •

(.  أثناء الراحة) إلى نصف طولها األصلي ( في أثناء العمل)قدرة على التقلصولها 
.ل يؤدي إلى الحركة كنتيجة للشد على العظام المشكلة للمفاص( قوة عضلية)هذا التقلص يؤدي •



Smooth muscles :(الالإرادية)العضالت الملس -ب

 تبدي أية أي التي تتحرك دون الخضوع إلى إرادة اإلنسان، ويطلق عليها اسم العضالت الملس ألنها ال•
.  تحت المجهرتخططات

فة التي تتقلص ذاتيًا مثل المعدة، واألمعاء، واألوعية الدموية• والرحم،، وتوجد في األعضاء المجوَّ
.والجهاز البولي

نماذج العضالت –4



Cardiac muscle :عضلة القلب -ج

.أليافها مخططة ونواها مركزية ولكن الإرادية،هي ذات خصائص وسطية بين النموذجين السابقين، إذ إنها •

نماذج العضالت –4



 Forms of musclesأشكال العضالت –5
:  تنتظم األلياف العضلية في أحد شكلين

:   أن تكون متوازية وموازية لمحور الشد ومنها إما . 1

tendonsونهايتان وتريتان bellyحيث يكون لها بطن :  fusiformالعضالت المغزلية -
(.العضلة ذات الرأسين العضدية)

: flatالعضالت المسطحة -
(.  عضالت جدار البطن)



 Forms of musclesأشكال العضالت –5
لها قدرة شد أكبر من السابقة، وهذه أن تكون متوازية بشكل مائل على محور الشد، أو . 2

: ونميز منهاpinnateالعضالت الريشية كمية تقلصها أقل، وتدعى ولكن 
حيث ترتكز األلياف على جانب واحد من الوتر الريشية وحيدة المحور -
(.  العضلة قابضة اإلبهام الطويلة)
حيث يكون لها وتر مركزي ترتكز األلياف على جانبيه الريشية ثنائية المحور -
(.العضلة المستقيمة الفخذية)
حيث يكون لها عدة أوتار مركزية الريشية متعددة المحاور -
(.العضلة الدالية)



Structure of musclesبنية العضالت –6
:  العضالت الهيكلية-أ 
مؤلف من وكل ليف ذو شكل أسطواني طويلالعضلية، تتألف كل عضلة من مجموعة كبيرة من األلياف •

.  خلية واحدة متعددة النوى مهما بلغ طوله

endomysiumوهو مغطى بغشاء رقيق ضام غمد الليف العضلي •
.  على منع االحتكاك مع األلياف األخرى أثناء التقلص والحركةويعمل 

،fascicleحزمة تجتمع األلياف لتشكل •
.  perimysiumغمد الحزمة العضلية الحزمة بنسيج ضام كثيف يدعى وتحاط 



Structure of musclesبنية العضالت –6
:  العضالت الهيكلية-أ 
.epimysiumغمد العضلة يدعى الحزم في مجموعات لتشكل عضلة محاطة بنسيج ليفي متين تجتمع •
.واحدتتوضع كل مجموعة من العضالت بعضها مع بعض في حيز •
.عضليعن مجموعة عضالت أخرى بوساطة حاجز تنفصل •
.كل حاجز بالعظم وباللفافة العميقة المحيطة بالعضالتيلتصق •



: الوحدة الوظيفية الحركية للعضلة 

ة الحركية التي إذا كانت الوحدة البنيوية للعضلة هي الليف العضلي، فإن الوحدة الوظيفية هي الوحد•
.  عصبون واأللياف العضلية التي يعصبها هذا الالنمط ألفا من َعَصبون حركي واحد من تتكون 

وار طويل يسير في الجهاز العصبي المركزي ويخرج منه مح( الَعصبون )جسم الخلية العصبية يكون •
. مئات المحاوير العصبية التي تدخل إلى العضلة مع 

دخوله العضلة يتفرع المحوار إلى تفرعات نهائية قد تصل األلفين بعد •
.يصبح لكل ليف عضلي ليف عصبي يعصبهحتى 

Structure of musclesبنية العضالت –6



: الوحدة الوظيفية الحركية للعضلة 

.  ربائيالتي تشبه القطب الكه" الصفيحة الحركية النتهائيةبـ " الليف العصبي ينتهي •

.العضليالتقلص تقوم بنقل التأثيرات العصبية من الليف العصبي إلى الليف العضلي فيحدثهي •

. جميع األلياف العضلية للتأثير العصبي كوحدة واحدة تستجيب •

.الثلثينينقبض الليف العضلي فإنه ينقص من طوله بمعدل النصف أو عندما •

.األلياف العضليةطول يعتمد معدل الحركة على •

.استجابت للتأثير العصبيالحركيةالتيعدد الوحدات تعتمد القوة الناتجة على •

Structure of musclesبنية العضالت –6



: العضالت الملس-ب
ي جدران األلياف العضلية الملس أقصر وأدق من األلياف المخططة، وال ترتبط بالعظم، بل توجد ف•

فة كالجهاز الهضمي والجهاز البولي واألوعية الدموية ، وهي تتوضع في طبقتيناألعضاء المجوَّ
>

داخلية دائرية الشكل تعمل على تضييق طبقة -
.التجويف

خارجية طولية الشكل تعمل على تقصير طبقة -
.التجويفجدار 

Structure of musclesبنية العضالت –6



 :عضلة القلب-ج
.عةالتفرعات المتتابعن السابقتين بكون أليافها تسير معًا لتشكل شبكة من تختلف •
ا مخططة ولكنها السابقتين بكون أليافهعن التقلص بصفة جماعية، كما تختلف عضلة القلب يمكنها •

.الإرادية
 في العضالت الملس بطيء ومنتظماالنقباض.
بينما هو في العضالت المخططة سريع ومتقطع.
 80–70بمعدل تنبض عضلة القلب بانتظام

.في الدقيقةمرة 

Structure of musclesبنية العضالت –6



Attachment of musclesارتباط العضالت -7
اطة أو أنها ترتبط مع بعضها بعضًا على شكل خي، ترتبط العضالت بالعظام والغضاريف•

:ولهذا االرتباط بالعظم عدة أشكال ، أو ترتبط بأنسجة أخرى (rapheرفاء )

نموذج  حيث يتحد النسيج الضام بين الحزم ثم يندمج مع سمحاق العظم : سهمي-أ
.على سطح أملس من العظم أو مع محفظة المفصلمباشرة 

حيث تتحد ألياف النسيج الضام بين الحزم والمجموعات :نموذج وتري -ب
بشكل حبل مدور tendonوتراا بعضها مع بعض وتشكل الحزمية 

،(aponeurosisسفاق )شريط مسطح أو صفيحة سفاقية كثيفة أو 
.الوتر على مكان بارز من العظمويرتبط 



Attachment of musclesارتباط العضالت -7
.حيث يكون االرتباط على سطح خشن من العظم: شكل مختلط-ج

ينزلق فيه الوتر ضمن ميزابة على سطح العظم ليغير اتجاهه : نموذج خاص-د
(bursaجراب )بينه وبين سطح العظم كيسة مصلية وتتوضع
.  بسائل لزج لتسهيل االنزالق ومنع االحتكاك في أثناء الحركةمملوءة 

:  وعندما يكون الوتر معرضًا لالحتكاك أثناء عبوره على سطح مفصلي يتوضع فيه •
sesamoidعظم سمسماني bone  ليقوم بزيادة ذراع القوة العضلية

.  الشد العضليمحور كبكرة تقوم بتغيير اتجاه ويعمل 

يوجد ضمن وتر العضلة الذي patellaومثال ذلك عظم الرضفة•
.  الركبة ليرتبط بالظنبوبوترها مفصل الرؤوس الفخذية عندما يعبر مربعة 



:  غالبًا ما ترتبط نهايتا العضلة بعظمين مختلفين•
.originل المنشأ أو األص: نهايٌة ترتبط بعظم ثابت حيث تبدأ العضلة عملها ويدعى االرتباط هنا-
المغرزز أو المرتكوالنهايُة األخرى للعضلة ترتبط بعظم تمارس عليه الحركة ويدعى االرتباط هنا -

insertion  .

"  المنشأ"في األطراف باسم ( الجذري )على تسمية االرتباط القريب اصطلح •
. "المرتكز"باسم ( الطرفي)البعيد واالرتباط 

"  النهاية الثابتة"االرتباط القريب باسم يطلق البعض على •
"  النهاية المتحركة"االرتباط البعيد اسم وعلى 

.وضعيات العمل تجعل المرتكز ثابتًا والمنشأ متحركاً بعض •

Attachment of musclesارتباط العضالت -7



Action of muscleعمل العضلة -8
متساوي أو isotonicإسوي التوتر : تتقلص العضلة عندما يصلها األمر العصبي وهذا التقلص متجانس•

(.  activeفاعل )التوتر 

: دعىأما إذا طبقنا قوة خارجية فإن هذا التقلص يزداد ليصبح مقاومة تساوي شدة القوة الخارجية وي•
(.  passiveمنفعل (متساوي الشدة أو isometricاألبعاد متساوي 

:  وأيضًا نميز بين نمطين من التقلص العضلي•
.  أي متحد المركز وفيه تنكمش العضلةconcentricمتراكز -
أي مبتعد عن المركز وفيه تتمدد العضلة excentricوال متراكز -

العضلة بتحريك قيام ونشهد هذا النوع عند ،ويزداد طولها
.ضد مقاومة خارجيةمفصل 



Action of muscleعمل العضلة -8
 المحرك األولي تقوم عضلة بالتقلص لبدء حركة معينة تدعى عندماprime mover .

 ضاَدة التي تعاكسها في العمل تدعى العضلةantagonist  .

 مؤازرة التي تؤازرها تدعى العضلةagonist synergist  أو مثبتةfixator
.تعطي ثباتًا للمفصل أثناء الحركةأي 

هو ثبات السطوح ( التقلص واالسترخاء) النشاط العضلي هدف •
.الحركةللمفصل على بعضها في أثناء العظمية 

.قوة هذا النشاط نقوم بجس العضلة باليد لتقدير درجة ضعفهاالختبار •



  Classification of muscleتصنيف العضالت-9
:ا تقسم العضالت إلى مجموعتين رئيسيتين هم

 :عضالت الهيكل المحوري وتشمل-

.والجذععضالت الرأس و العنق-1

.عضالت الصدر-2

.عضالت البطن-3



  Classification of muscleتصنيف العضالت-9
: وتشمل األطراف عضالت -

.عضالت الطرف العلوي -1

.عضالت الطرف السفلي-2

وقد أطلق على العضالت أسماء •
المتنوعة،وخصائصها تتناسب 
ما سمي حسب شكله فمنها 
ما سمي حسب حجمه أو موقعه أو وظيفتهومنها 



 Muscles of head, neck and trunkعضالت الرأس والعنق والجذع  :ثانياا 



 Muscles of headعضالت الرأس -1
: Muscles of facial expressionعضالت الوجه التعبيرية -أ

بير المختلف ولها منشأ عظمي وارتكاز على باطن جلد الوجه، وحين تتقلص تشد الجلد فتعطي التع•
:وتصنف في مجموعات....( السرور،الغضب،الدهشة)للوجه 

.عضالت حول العين-.عضالت الجبهة و الفروة-
.عضالت حول الفم-.عضالت حول األنف-

.عضالت حول األذن-

: Muscle of masticationالعضالت الماضغة -ب
: أربع عضالت تحرك الفك السفلي على الفك العلوي وهي•
الماضغة -الصدغية-
. الجناحية الوحشية -اإلنسيةلجناحية ا-



Muscles of neckعضالت العنق -2
:ليةوتصنف إلى مجموعات عضتعمل على تحريك العنق وتوازن الرأس على الجذع•

سطحية  :  -أ
. Sternocleidomastoid )القترائية)الخشائيةالترقويةالقصية -
. Trapeziusشبه المنحرفة -
.Suprahyoid musclesضالت فوق العظم الالمي ع-
Infrahyoidالالميعضالت تحت العظم - muscles.

:  عميقة -ب
(.الرقبيةالفقرات )العضالت أمام الفقار -
.العضالت جانب الفقار-
.العضالت خلف الفقار-



(الجذع)عضالت العمود الفقري -3
عض، طويلة تربط الفقرات بعضها مع  بعضالت •

. وتدعى العضالت الناصبة للجذع

من على انحناءات العمود الفقري، وتضتحافظ •
.الوقوفبقاءه منتصبًا في أثناء 



Muscles of thoracic wallعضالت جدار الصدر  :ثالثاا 



Muscles of respirationعضالت التنفس -1
:منها •
:  intercostal muscles(بين األضالع)العضالت الَوْرِبية -

 :ربط األضالع بعضها ببعض، وهي تتوضع في طبقتينمهمتها 

 األماممن الخلف، ولفافية رقيقة من سميكة طبقة خارجية .
طبقة داخلية لفافية من الخلف وسميكة من األمام.

Levatoresرافعات األضالع - costarum.

Transversusالمستعرضة الصدرية - thoracic.

.يق الرئيسيةعضلة الشهو، وهالصدري للقفصعضلة تغلق الفتحة السفلية :  Diaphragmالحجاب الحاجز-



عضالت الطبقة السطحية من جدار الصدر- 2
.امفي األماألمامية المنشارية والصغيرة الصدرية والصدرية الكبيرة العضلة •

.الخلففي الظهريةالعريضة والعضلة شبه المنحرفة •

. وستدرس هذه العضالت التي تربط الطرف العلوي مع الجذع •



 Muscles of abdominalعضالت جدار البطن : رابعاً 



جدار األمامي والوحشي للبطنالعضالت -1
Rectus abdominis :العضلة المستقيمة البطنية•

 العضليالشخصتداخالت وترية تبدو واضحة في تقسمها ، المنتصفالعضلة الرئيسة في خط هي ،
.بأنها أكثر من عضلة في حين أنها عضلة واحدة وتوحي 

 الخط األبيض رأسيًا ويفصلهاlinea albaينشأ،ليفينسيج وهو ، المتوسط البطني عن نظيرتها
.لوتوجد السرة أسفل منتصفه بقلي،البطنالتقاء الُسُفق الخاصة بعضالت من

:(المنحرفة الظاهرة)المائلة الخارجية العضلة •
External oblique muscle 

 الوحشيالسطحية في جدار البطن األمامي العضلة.
 الجانبينالعضلتان من وتلتقي، واإلنسيأليافها إلى األسفل تتجه

.الخط األبيضعلى معًا 



جدار األمامي والوحشي للبطنالعضالت -1
:Inetrnal oblique muscle( المنحرفة الباطنة)العضلة المائلة الداخلية •

 تكز على واإلنسي، لتر األعلى وتتجه أليافها إلى ،الخارجيةإلى العمق من العضلة المائلة تقع
.  السفلية والخط األبيضالضلعية الغضاريف

 ذاهبًة إلى األربي نحو األسفلالرباط أخفض حزم العضلة المائلة الداخلية التي تنشأ من تتجه
( خصيةالرافعة لل)الُمَشمِ رةالعضلة المنوي، وتعرف باسم غطاًء للحبل ومشكلةً الصفن

cremasteric muscle.

البطنيةالمستعرضة العضلة •
:Transversus abdominis muscle

ن الطبقة األخيرة من جدار ت .البطنكو ِّ
 عضلة، وهي أعمق وأرق عرضياا اتجاهًا أليافها تتخذ  .



جدار األمامي والوحشي للبطنالعضالت -1



عضالت الجدار الخلفي للبطن-2
.Psoasالعضلة القطنية -

.Iliacusالعضلة الحرقفية -

:  Quadratus lumborumالعضلة المربعة القطنية -
لضلع موجودة على جدار البطن من الخلف، وتعمل على تثبيت اوهي 

. الفقري العمود وبسطفي أثناء التنفس األخيرة 



وظائف عضالت البطن-3
.تعمل على حمل ودعم محتويات البطن وتوفر الحماية لألعضاء الداخلية•

(.في حاالت التبول، والتغوط، والوالدة)تعمل أحيانًا كطاردة •

.تعمل على ثني الجذع وتحريكه•

الضغط رفع إذا انقبضت جميعها في نفس الوقت تؤدي إلى •
.تجويف البطن وحدوث حركة زفير قوية أو سعالداخل 

.تسمح بزيادة الحجم المتاح لتجويف البطن أثناء الحمل•



Muscles of pelvis and perineumوالعجان عضالت الحوض  :خامساا 



Pelvic floor Musclesعضالت أرضية الحوض -1
obturator( الباطنة)العضلة السدادية الداخلية و piriformisالعضلة الكمثرية • internus

:  الذي تشكله العضلتان المزدوجتانpelvic diaphragmالحجاب الحوضي باإلضافة لـ •
levatorالشرج رافعة  aniالعصعصيةوcoxccygeus .



Muscelsعضالت الِعجان -2 of perineum 
.sphincter urethraeالمصرة اإلحليليةوهي عضالت •

:ويضاف عند اإلناث •
.compressor urethraeاإلحليل ضاغطة 

:  العجانيتينالمسعترضتينالعضلتين باإلضافة إلى •
superficial and deepوالعميقة السطحية 

Transvers perineal



Muscles of upper limbعضالت الطرف العلوي : سادساا 



طرائق تصنيف عضالت الطرف العلوي  
:يمكن دراسة عضالت الطرف العلوي بعد تصنيفها بعدة طرق •

أي حسب المكان الذي نشأت منه هذه ، ontogenesisأثناء فترة تنشؤ الفرد : تصنيف حسب المنشأ الجنيني-
.األطراف والجذعهنا يمكن فهم آلية التشوهات الخلقية في، ومن ثم هاجرت إلى الكتف لترتبط به العضالت 

حسب مجموعات وظيفية تقوم بعمل مشترك، functional classificationتصنيف وظيفي -
، َثمَّ بالتالي يمكن معرفة العضالت التي تشارك في كل حركة مفصلية ومن 

.السريري ومقارنة الوضع الطبيعي مع الحالة المرضيةأثناء الفحص ذلك في وتطبيق 
، regionsعضلية أو نواٍح compartments( مساكن)في حجرات :تصنيف حسب التوضع -

العصبية، ائر مع األخذ بعين االعتبار طريقة تعصيب هذه العضالت من الفروع األمامية أو الخلفية للضف
.وهو تصنيف هدفه معرفة محتويات كل ناحية وتطبيقها جراحياً 

.وتضم عضالت الطرف العلوي مجموعات عضلية ستدرس حسب توضعها ووظيفتها•



عضالت الزنار الكتفي أو الصدري -1
Muscles of pectoral or shoulder girdle

:تصنف إلى ثالث مجموعات•
: إلى وتقسم :عضالت الزنار الكتفي المرتبطة بالعضد : المجموعة األولى -
العضدية والصدرية الصغيرة والصدرية الكبيرةالغرابية : تضم مجموعة أمامية  .
تضم مجموعة خلفية :
والداليةرة الصغيرة الشوكية وتحت الشوكية والمدو فوق : مجموعة ترتبط بالحديبة الكبيرة للعضد هي العضالت  .
العريضة الظهريةالكتفية والمدورة الكبيرة و تحت : ومجموعة ترتبط بالحديبة الصغيرة للعضد هي العضالت  .
 إجراء الحقن العضلي بأمان في القسم العلوي للعضلة الداليةيمكن.



عضالت الزنار الكتفي أو الصدري -1
Muscles of pectoral or shoulder girdle

:  إلى وتقسم :، العضالت التي تربط الزنار الكتفي بالجذع الثانيةالمجموعة -
تحت الترقوية والكتفية الالمية: تضم العضلتينمجموعة أمامية.
 ةالمعينية الصغيرة والمعينية الكبيرة ورافعة الكتف والمنشارية األمامي: تضممجموعة خلفية.

:، العضالت التي تربط الزنار الكتفي بالرأسالمجموعة الثالثة-
.Sternocleidomastoidiusالخشائيةالترقويةو العضلة القصية  trapeziusالعضلة شبه المنحرفة 



وظائف عضالت الزنار الكتفي
.ية والداليةوهو تبعيد الذراع عند مفصل الكتف، وتقوم به العضلتان فوق الشوك: Abductionالتبعيد •

عضدية وهو تقريب الذراع عند مفصل الكتف، وتقوم به العضالت الغرابية ال: Adductionالتقريب •
.والصدرية الكبيرة والعريضة الظهرية والمدورة الكبيرة

لدالية وتقوم به العضالت الصدرية الكبيرة واأللياف األمامية ل: Flexionالذراع على الكتف ( ثني)قبض •
.والغرابية العضدية والوتر الطويل لذات الرأسين العضدية



وظائف عضالت الزنار الكتفي
صدرية وتقوم به العضالت العريضة الظهرية والمدورة الكبيرة وال: Extensionالذراع على الكتف بسط •

.الكبيرة واأللياف الخلفية للدالية والرأس الطويل لثالثية الرؤوس العضدية

ضة تقوم به العضالت تحت الكتفية والمدورة الصغيرة والعري: Medial rotationالدوران اإلنسي •
.الظهرية والصدرية الكبيرة

.يةوتقوم به العضالت المدورة الصغيرة وتحت الشوكية والدال: Lateral rotationالدوران الوحشي •

 دراسة هذا التصنيف الوظيفي للعضالت مهمة تعتبر
أجل تطبيقاتها في العالج التأهيلي والتدليك من 
.العمليات الجراحية للمفاصل والعظام بعد 



لفافات الزنار الكتفي وُسُفُقه وأحيازه
Fasciae,aponeuroses and spaces

: اللفافات والسفق •
عضها عن بعٍض،تغطي العضلة الدالية وترسل حجبًا إلى العمق لتفصل حزم العضلة ب:الدالية اللفافة . 1

وتتمادى مع لفافة الصدرية وفوق الشوكية ولفافة الذراع ككل، 
.األخرميوترتكز على ذروة العظم الكتفي والترقوة والناتئ 

تغطي سطح العضلة الصدرية الكبيرة :الصدرية اللفافة . 2

.اإلبطيةمع التلم الصدري الدالي ومع اللفافة وتتمادى 



لفافات الزنار الكتفي وُسُفُقه وأحيازه
Fasciae,aponeuroses and spaces

: اللفافات والسفق •
ة العضدية، تغطي العضلة تحت الترقوة والصدرية الصغيرة والغرابي:الترقية الصدرية اللفافة . 3

.الوحشي مع لفافة اإلبطوتتمادى في 

تمتد بين لفافة الصدرية والعريضة الظهرية، :قاعدة اإلبط لفافة . 4
لنشاهد ضعيفة يمكن المباعدة بين أليافها وهي 
يربطهاخاللها الرباط المعلق لإلبط الذي من 
.الترقوةإلى 



: األحياز •
:إلى ويقسم : الحيز الكتفي العضدي -
 (فسحة مثلثية ) حيز إبطي إنسي :

محصور بين العضلتين المدورة الصغيرة والمدورة الكبيرة والرأس وهو 
.للعضلة مثلثة الرؤوس العضديةالطويل 

 (فسحة مربعة ) حيز إبطي وحشي  :
بين عظم العضد في الوحشي والرأس الطويل للعضلة ويقع 
العضلة المدورة ، وتحده الرؤوس العضدية في اإلنسي  مثلثة 

.من األعلى والعضلة المدورة الكبيرة من األسفلالصغيرة 
 (الفاصل المثلثي ) اإلبطي السفلي الحيز :

.العضد والعضلة المدورة الكبيرةعظم الرأس الطويل لمثلثة الرؤوس وجسم بين 

لفافات الزنار الكتفي وُسُفُقه وأحيازه
Fasciae,aponeuroses and spaces



:  Axillary fossaاإلبطية الحفرة -
 تقع خلف الترقوة وذروتهجلد اإلبط هرمي قاعدتهشكل لها .
 مؤلف من الطية اإلبطية األمامية جدار أماميلهاplica axillary anterior 

. واللفافة الترقوية الصدرية الصدريتين تضم العضلتين و 
 مؤلف من الطية اإلبطية الخلفية المشكلة من خلفيجدار

.الكتفيةوتحت الكبيرة الظهرية والمدورة والعريضة الكتفي العظم 
 األمامية مؤلف من القفص الصدري مغطى بالمنشارية إنسي جدار .
 مؤلف من الثلث العلوي للعضد والذراعوحشيجدار  .

 الذراعهذه الحفرة بوضوح عند تبعيد ورفع وتظهر

لفافات الزنار الكتفي وُسُفُقه وأحيازه
Fasciae,aponeuroses and spaces



 Muscles of armعضالت الذراع-2
:وتقسم إلى مجموعة أمامية ومجموعة خلفية يفصلها الحاجز الليفي بين العضالت •

:المجموعة األمامية -أ 
 العضلة العضديةBrachialis 
 العضلة ذات الرأسين العضديةBiceps brachialis
  العضلة الغرابية العضديةCoracobrachialis .

:  المجموعة الخلفية -ب 
 العضلة مثلثة الرؤوس العضديةTriceps brachii
ويمكن أن تصنف معها العضلة المرفقية.



Muscles of forearmعضالت الساعد -3
:يمكن تصنيف عضالت الساعد بعدة طرق لتسهيل دراستها •
:تصنيف بحسب عالقتها مع المفاصل -
 وتحرك عظام الساعدالكعبرة مجموعة العضالت التي ترتكز على.
 وتحرك المعصمعظام الرسغ مجموعة العضالت التي ترتكز على.
 وتحرك األصابعالسالمياتمجموعة العضالت التي ترتكز على.



Muscles of forearmعضالت الساعد -3
:يمكن تصنيف عضالت الساعد بعدة طرق لتسهيل دراستها •
:وحسب الوظيفة ( حجرات)تصنيف حسب توضعها في مساكن -
 المثنيات أوالعاطفات )لقابضاتيضم ا: األمامي( الحجرة)األمامية أو المسكن المجموعة(flexors
 لباسطاتيضم ا: الخلفي( الحجرة)الخلفية أو المسكن المجموعةextensors.
 للساعدةالكعبريالعضالت يضم ثالث عضالت تسمى : الوحشي( الحجرة)الوحشية أو المسكن المجموعة  .



:( القابضات)لعضالت الساعد المجموعة األمامية -أ
،وقابضة األصابع السطحية، وتضم الكابة المدورة: الطبقة السطحية عضالت -

.الزنديةوقابضة الرسغ ، والراحية، الرسغ الكعبريةوقابضة 
،  وقابضة األصابع العميقة، المربعةالكابة: عضالت الطبقة العميقة -

.اإلبهام الطويلةوقابضة 

:الوحشية أو العضالت الكعبرية للساعد المجموعة -ب
: وتضم 

، الكعبريةاالستلقائية، والعضدية 
الرسغ الكعبرية الطويلة، وباسطة 
.القصيرةالكعبريةالرسغ وباسطة 

Muscles of forearmعضالت الساعد -3



المجموعة  :( الباسطات)الخلفية لعضالت الساعد -ج
،  وتضم الباسطة المشتركة لألصابع: عضالت الطبقة السطحية-

.الزندية والعضلة المرفقيةوباسطة الرسغ الخنصر، وباسطة 
،  وباسطة اإلبهام القصيرة، ومبعدة اإلبهام الطويلة، وتضم: عضالت الطبقة العميقة-

.وباسطة السبابة، الطويلةوباسطة اإلبهام 

الكعبريةالعضدية وتر تقع ميزابة النبض في مستوى المعصم بين •
.يمكن جس نبضان الشريان الكعبري حيث ؛الكعبريةقابضة الرسغ ووتر 

Muscles of forearmعضالت الساعد -3



: تصنيف عضالت الساعد حسب وظيفتها في المرفق•
العضلة العضدية، والعضلة ذات الرأسين العضدية هبتقوم : المرفقFlexion( عطف)قبض -

.  يكون الساعد بوضعية االستلقاء الكاملعندما 

تقوم به مثلثة الرؤوس العضدية : المرفقExtensionبسط -
.بالدرجة األولى الرأس اإلنسيو 

اإلستلقائيةتقوم به العضلة : Supinationالستلقاء -
.ذات الرأسينوالعضلة 

تقوم به العضلة الكابة المربعة :Pronationالكب -
الكابة المدورةوالعضلة 

Muscles of forearmعضالت الساعد -3



:عضالت الساعد حسب وظيفتها في اليدتصنيف •
.  تقوم بها كل الباسطات مع باسطتي الرسغ الكعبريتين الطويلة والقصيرة:البسط-
.ةتقوم بها كل القابضات وعضالت اإلبهام القابضة ومبعدة اإلبهام الطويل(:الثني)القبض -
.الكعبريةسغ باسطتا الرسغ الكعبريتان الطويلة والقصيرة وقابضة الر (:النحراف الكعبري )التبعيد -
.الزنديةباسطة الرسغ الزندية وقابضة الرسغ (:النحراف الزندي)التقريب -

:تطبيق عملي مهم •
هي المسيطرة أكثر من الباسطات القابضات 

عند حصول لذلك (والعميقةقابضة األصابع السطحية )
بسط ظهري بوضعية في المعصم يجب تطبيق جبيرة كسر 
السطح الراحي دومًا لمقاومة في الجبيرة وضع ، ويجب بسيط
(.  العاطفات)القابضات فعل 
.لمقاومة عملها الباسطات السطح الظهري عند وجود آفة في أوتار في الجبيرة وتوضع 

Muscles of forearmعضالت الساعد -3



(لمنشأالعضالت داخلية ا)العضالت القصيرة في اليد -4
:(مجموعة متوسطة)Metacarpusمجموعة عضالت المشط •
 توجد ثالث أو أربع عضالت بين عظمية راحيةinterossi palmaris  .
 وتوجد أربع عضالت بين عظمية ظهريةinterossi dorsalis  .
 باإلضافة إلى العضالت الخراطينيةlumbricales وهي

.قابضة األصابع العميقةالعضلة بأوتارأربع ملحقة عضالت 
:(مجموعة وحشية)thenar( ألية اليد)عضالت الرانفة •
 ةمبعدة اإلبهام القصيرAbductor pollicis brevis.
 قابضة اإلبهام القصيرةFlexor policis brevis.
 مقربة اإلبهامAdductor pollicis.
قابلة اإلبهام مOpponens pollicis.



(لمنشأالعضالت داخلية ا)العضالت القصيرة في اليد -4
:(إنسيةمجموعة)hypothenarضرة اليد عضالت •
 مقربة الخنصرAdductor digiti minimi.
 قابضة الخنصر القصيرةFlexor digiti minimi brevis.
مقابلة الخنصرOpponens digiti minimi



Muscles of lower limbعضالت الطرف السفلي : سابعاا 



مقدمة 
.ى المفصليمكن تصنيف عضالت الطرف السفلي حسب مجموعات وظيفية وحسب طريقة عملها عل•
. صلة الوصل بين الطرف السفلي والجذعالزنار الحوضي وتعتبر عضالت •
:يمكن أن نميز بين الفخذوفي •
مجموعة أمامية باسطة لمفصل الركبة .
مجموعة خلفية قابضة ومثبتة له .
مجموعة مقربة تعمل على مفصل الورك فقط  .

: تقسم إلى الساقوفي •
 (تعدُّ قبضًا ظهرياً الحركة )مجموعة أمامية باسطة للقدم واألصابع .
مجموعة وحشية شظوية  .
 ًمجموعة خلفية قابضة للقدم أخمصيا.



 Muscles of pelvic girdleعضالت الزنار الحوضي -1
: العضالت األمامية -أ 

: Psoasالعضلة القطنية -
 من الفقرات القطنية، وترتكز مع العضلة الحرقفية على المدور الصغيرتنشأlesser trochanter

.الفخذلعظم 

:  Iliacusالعضلة الحرقفية -
.  الحفرة الحرقفية وترتكز مع العضلة القطنية على عظم الفخذمن تنشأ 

(  البطن)وتعمل هاتان العضلتان على قبض الفخذ على الجذع •
.لألمام الجذعفي ثني وتسهمان 



: العضالت الخلفية-ب
:  Gluteus maximus( الكبرى ) العضلة األَلوية العظمى-
ن األليةيوه• .  أكبر وأقوى عضالت الجسم، وتكو ِّ
.  تنشأ من عظم الحرقفة، وترتكز على عظم الفخذ والسبيل الحرقفي الظنبوبي•
(  hamstringsالعرقوبيات )عملها هو بسط الفخذ وتعمل بالمشاركة مع عضالت الفخذ الخلفية •
.  على رفع الجذع من وضع الركوع•

.الربع العلوي الوحشي لأللية هو موقع إجراء الحقن العضلي•

Gluteus mediusالعضلة  األَلوية المتوسطة -
:  gluteus minimusوالعضلة  األَلوية الصغرى 

.  وتقومان بتبعيد الفخذ وتدويره لإلنسيتقعان إلى العمق من األلوية العظمى 

 Muscles of pelvic girdleعضالت الزنار الحوضي -1



: العضالت الخلفية-ب
obturator internus( الباطنة)العضلة السدادية الداخلية و Piriformisالعضلة الكمثرية -

:  obturator externus(  الظاهرة)السدادية الخارجية والعضلة 

.العضالت الحوضية المدو ِّرة، وتعمل على تدوير الفخذ للوحشي وتدعى 

: العضالت الوحشية-ج
العريضةالعضلة موترة اللفافة -

Tensor fasciae lata muscle   :
ولها دور في الوقوف في حالة انتصاب، 

.الظنبوبيعن طريق شدها للسبيل الحرقفي وذلك 

 Muscles of pelvic girdleعضالت الزنار الحوضي -1



 Muscles of pelvic girdleعضالت الزنار الحوضي -1



: العضالت األمامية -أ
:  Quadriceps femorisمربعة الرؤوس الفخذية العضلة -
 الوحشية، : بأربعة رؤوس وهي المستقيمة الفخذية، والمتسعات الثالثتنشأ

.  ، والمتوسطةواإلنسية
 على عظم الرضفة وتمتد منها إلى عظم الظنبوب، كما أن جزءًا من أليافها ترتكز

.  مفصل الركبةمحفظة على يرتكز 
 هذه العضلة األساسي هو بسط الركبةعمل.

.العضلة المتسعة الوحشية موقع آمن للحقن العضلي وخاصة عند األطفال•

Muscles of thighعضالت الفخذ -2



: العضالت األمامية -أ
:Pectineus( العانية)المشطية العضلة -
 من عظم العانة وترتكز على أعلى عظم الفخذ تنشأ.
 الفخذ وتقريبه( ثني)قبض تسهم في وهي.
:  Sartoriusالعضلة الخياطية -
 الظنبوبمن الشوكة الحرقفية األمامية العلوية، وترتكز على أعلى تنشأ

.اإلنسيةالجهة من 
 نسية الساق وتدورها للجهة اإل(تثني)تقبض على مفصلي الركبة والورك، حيث إنها تعمل

الفخذ وتدوره للجهة الوحشية ( تثني)وتقبض 

Muscles of thighعضالت الفخذ -2



Muscles of thighعضالت الفخذ -2
:  (Hamstringsالعضالت العرقوبية )العضالت الخلفية -ب
:  Biceps femorisالعضلة ذات الرأسين الفخذية -

لى جهته الوحشية عظمي منتنشأ برأسين . تقع خلف الفخذ وا 
.  الشظيةمشتركًا يرتكز على وترًا ويكون الرأسان ،والفخذاإلسك

:  Semitendinosusالعضلة نصف الوترية -
تنشأ مع الرأس الطويل للعضلة ذات الرأسين، 

.الظنبوباإلنسي لعظم السطح على وترتكز 

:  Semimembranosusالعضلة نصف الغشائية -
.الظنبوبتنشأ من األحدوبة اإلسكية، وترتكز خلف اللقمة اإلنسية لعظم 

.حوضالساق على الفخذ وبسط الفخذعلى ال( ثني)تعمل مجموعة العضالت الخلفية على قبض •



Muscles of thighعضالت الفخذ -2
:  (Hamstringsالعرقوبيةالعضالت )العضالت الخلفية -ب



Muscles of thighعضالت الفخذ -2
( : Adductorsالمقربات )العضالت اإلنسية -ج
:  Adductor magnusالعضلة المقربة الكبيرة -

. للفخذاألمامية الت بين العضالت الخلفية والعضوتقع كبيرة الشكل، وتكون معظم الجزء اإلنسي للفخذ، عضلة 

.Adductor longusالعضلة المقربة الطويلة -

. Adductor brevisالعضلة المقربة القصيرة-

.Gracilis( الرشيقة)العضلة الناحلة -
. تعمل العضالت اإلنسية على تقريب الفخذ من الخط الناصف•



Muscles of thighعضالت الفخذ -2



Muscles of the legعضالت الساق -3
( : الباسطات أو رافعات القدم)العضالت األمامية -أ

:  Tibialis anteriorالعضلة الظنبوبية األمامية -
تنشأ من عظم الظنبوب، وترتكز على قاعدة المشطي األول 

.  للقدم( الشتر)وهي مسؤولة عن القبض الظهري والقلب الداخلي 

Extensor digitorum longusالعضلة باسطة األصابع الطويلة -

Extensor hallucis longusالعضلة باسطة إبهام القدم الطويلة -



: العضالت الوحشية -ب
Fibularisالعضلة الشظوية الطويلة - (peroneus) longus  :

.اإلنسيواإلسفيني تنشأ من الشظية، وترتكز على أسفل قاعدة العظم المشطي األول 

Fibularisالعضلة  الشظوية القصيرة - (peroneus) brevis :
تقع تحت العضلة السابقة وتنشأ من السطح الوحشي للشظية، 

.  على قاعدة العظم المشطي الخامسوترتكز 
. للقدم)الشنف)عمل العضلتين الشظويتن هو القبض األخمصي والقلب الخارجي •

Fibularis:العضلة الشظوية الثالثة - tertius للساقتكون غائبة، وقد تعد من العضالت األماميةقد.

Muscles of the legعضالت الساق -3



: العضالت الخلفية-ج
: Gastrocnemiusالعضلة  التْوَءمية الساقية -

. م الفخذبين عظمي الساق من الخلف، وهي تكون ما يسمى ببطن الساق وتنشأ برأسين من عظتقع 
.العقبييتحد الرأسان خلف العظم العقبي في الوتر 

: Soleusالعضلة النعلية -
كبيرة تقع أمام العضلة التوءمية وتنشأ من عظمي الساق عضله 
(.  وتر أشيل)العقبي الوتر مع العضلة التوءمية في وتتحد 

تدعى العضلتان التوءمية الساقية والنعلية باسم العضلة •
.وعملها هو القبض األخمصي للقدمTriceps muscle of calfالرؤوس الربلية مثلثة 

Muscles of the legعضالت الساق -3



: العضالت الخلفية-ج
:  Tibialis posteriorالعضلة الظنبوبية الخلفية -

.تقع خلف عظمي الساق وتنشأ منهما، ويرتكز وترها على عظام رصغ القدم
الطويلة الشظويةوعملها هو حفظ وتقوية قوس القدم بمساعدة العضلة 

.للقدم( الشتر)والقلب الداخلي األخمصي أيضا بالقبض وتقوم 

.Flexor digitorum longusالعضلة قابضة األصابع الطويلة -

.Flexor hallucis longusالعضلة قابضة إبهام القدم الطويلة  -

Muscles of the legعضالت الساق -3



Muscles of the footعضالت القدم -4
ظام وأربطتها ولكن اتصالها بالع؛ وضعها وترتيبها ونظامها عضالت راحة اليديتشبه إلى حد بعيد ف•

ون محدودة للتفرغ فإن حركتها تكلذا وسفاقاتها أكثر متانة بما يتفق وحاجة القدم إلى قوة احتمال وزن الجسم، 
.لغرضها األساسي وهو القيام بحفظ أقواس القدم وحمل وزن الجسم

:عضالت ظهر القدم•
الثالثةوالشظويةباسطة األصابع الطويلة، : يحوي ظهر القدم أوتار العضالت،

وباسطة إبهام القدم الطويلة، والظنبوبية األمامية، 
.  األصابع القصيرةوباسطة 

 ظهر القدم بين وتري العضلتينيجس شريان  :
. Abductor digiti minimiالطويلةاألصابع الطويلة، وباسطة اإلبهام باساطة



Muscles of the footعضالت القدم -4
:أخمص القدمعضالت •

وهي من تحوي على مجموعة من العضالت القصيرة وأوتار العضالت الطويلة وتتوضع في أربع طبقات
:السطح إلى العمق

: تضم : الطبقة األولى-أ 
العضلة قابضة األصابع القصيرةFlexor digitorum brevis .
 العضلة مبعدة إبهام القدمAbductor hallucis.
 العضلة مبعدة إصبع القدم الصغرى. Abductor digiti minimi 



Muscles of the footعضالت القدم -4
وتضم عدة عضالت أهمها :لطبقة الثانيةا-ب

.  Lumberical musclesالعضالت الخراطينية 

: وتضم عضالت : الطبقة الثالثة-ج
 مبعدة لإلبهام.
 قابضة لإلبهام.
 الصغرى قابضة لإلصبع.

: وتضم : الطبقة الرابعة-د
 (عضالت3)العضالت بين العظمية األخمصيةPlantar interosseous muscles 
 ( عضالت4)العضالت بين العظمية الظهريةDorsal inerosseous muscles.


