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115  فصل 6: اندام فوقانى

 استخوان هاى اندام فوقانى
اسکاپوال

داراى یک حفره ى گلنوئید مى باشد که با استخوان بازو مفصل مى شود. یک تکمه در باالى حفره به نام سوپراگلنوئید و در پائین 
حفره اى به نام اینفراگلنوئید داریم که هر دو مبدأ سر دراز عضله هستند. گلنوئید فوقانى براى عضله ى باى سپس و گلنوئید تحتانى 
مبدأ سر دراز عضله ى ترى سپس است. هنگامى که از پشت به اسکاپوال نگاه مى کنیم داراى یک ستیغ مى باشد. فضاى باال و پایین 

آن مشخص شده که عبارت است از سوپرااسپایناتوس و اینفرااسپایناتوس.

در کناره ى داخلى اسکاپوال عضالتى از باال به پایین به آن متصل هستند که از مهره ها منشأ گرفته و به اسکاپوال ختم شده اند؛ که 
. Rhomboid major -3 minor rhomboid-2 levator scapula -1 :این عضالت عبارتند از

در کناره ى خارجى اسکاپوال عضالتى وصل هستند که اسکاپوال را به بازو متصل مى کنند که این عضالت عبارتند از:
بانه 1- ترس مینور 2- ترس ماژور  
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استخوان بازو
حاوى lesser tubercle و greater tubercle که lesser tubercle محل اتصال یک عضله به نام ساب اسکاپوالریس است 
و greater tubercle محل اتصال سه عضله است که از باال به پایین عبارتند از: سوپرا اسپیناتوس، اینفرا اسپیناتوس و ترس مینور.
عضالت نگه دارنده ى کالهک شانه یا rotator cuff عضالتى هستند که از در رفتن شانه جلوگیرى مى کنند. این عضالت عبارتند 
از سوپرا اسپیناتوس، اینفرا اسپیناتوس، ترس مینور و ساب اسکاپوالریس که اگر حرف اول این کلمات را کنار هم قرار بدهیم کلمه ى 

sits را تشکیل مى دهند.

از توبرکل بزرگ و کوچک ستیغ هاى استخوانى منشأ مى گیرند که در بین خودشان ناودان بین تکمه اى را مى سازند. این ستیغ ها 
و ناودان ها محل اتصال عضله مى باشند. عضله ى التیسموس دورسى به ناودان بین تکمه اى مى چسبد و به لبه ى خارجى ناودان 
عضله ى پکتورالیس ماژور و به لبه ى داخلى ناودان ترس ماژور متصل مى شود. با این فرمول اتصال عضالت به ناودان بین تکمه اى 

به خاطر سپرده مى شود. 

 A Lady between two majors

کلمه ى lady عضله ى التیسیموس دورسى است و ماژورها نیز عضالت پکتورالیس ماژور و ترس ماژور مى باشند. 

پوست
عصب دهى درماتومى پوست به این صورت است که روى بازو توسط C5، کنار خارجى ساعد و انگشت شست توسط C6، انگشتان 
 T2 و منطقه ى زیر بغل توسط T1 کنار داخلى بازو ،C8 انگشت کوچک و کنار داخلى ساعد توسط ،C7 اشاره میانى و حلقه توسط

یا inter costo brachial عصب دهى مى شوند.  
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عصب دهى با نام عصب در سطح پالمار و سطح دورسال را در شکل هاى زیر مى بینید. 

فاسیاى سطحى
در ضخامت فاسیاى سطحى دو ورید وجود دارد. وریدى که 

در سمت انگشت شست قرار دارد ورید سفالیک و وریدى که 
در سمت انگشت کوچک قرار دارد ورید بازیلیک است. ورید 
سفالیک به ورید آگزیالرى تخلیه مى شود اما ورید بازیلیک 

در باالى آرنج، ورید آگزیالرى را مى سازد.  
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حفره ى آگزیالرى
تشکیل  ساب کالویوس  و  پکتورالیس مینور  ماژور،  پکتورالیس  عضله ى  سه  از  و  است  عضالنى  آگزیال  حفره ى  قدامى  جداره ى 

شده است.
جداره ى خلفى نیز عضالنى است که این عضالت عبارتند از: ساب اسکاپوالریس، ترس ماژور و التیسموس دورسى که این عضالت 

به اسکاپوال متصل هستند. التیسموس دورسى به زاویه ى تحتانى اسکاپوال متصل است.
جداره ى داخلى حفره ى آگزیال: چهار دنده ى اول و عضله ى متصل به آن یعنى anterior seratus است.

جداره ى خارجى حفره ى آگزیال: استخوان بازو و عضله ى متصل به آن یعنى کوروکو براکیالیس است.
محتویات حفره ى آگزیال: شبکه ى بازویى، شریان و ورید آگزیالرى، عقده هاى لنفاوى.  

مفاصل اندام فوقانى
همه ى این مفاصل سینوویال یا متحرك هستند: 

  یا زینى sadle : Sterno clavicular

  plan : Acromioclavicular

  گوى و کاسه اى :Glenohumeral

  hinge لوالیى یا :Elbow

 pivot محورى یا :inferior radioulnar و Superior radioulnar
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 .که در کتاب هاى جدید کوندیلى نوشته شده است elipsoid بیضوى یا :Radio carpal

  plane : Inter carpal

   plane : carpo metacarpal

 .مى باشند plane در حالى که سایر کارپومتاکارپ ها از نوع saddle اولین کارپ و متاکارپ: زینى یا
 کوندیلى :Metacarpo phalangeal

  hinge لوالیى یا :Inter phalangeal

شبکه ى بازویى  
با توجه به شکل اعصاب C5 و C6 تنه ى فوقانى و C7 به تنهایى تنه ى میانى و C8 و T1 تنه ى تحتانى را مى سازند. از این تنه ها 

فوقانى مهم تر است چون از آن دو شاخه جدا مى شود که با S شروع مى شوند که عبارتند از:
 Supra scapula که این عصب به دو عضله ى سوپرا اسپیناتوس و اینفرا اسپیناتوس عصب دهى مى کند.1. 
 sabclavius که این عصب به عضله ى هم نامش یعنى ساب کالویوس عصب دهى مى کند.2. 

 ،rhomboid minor ،levator یک شاخه مستقیما جدا مى شود که به آن دورسال اسکاپوال گفته شده و به سه عضله ى C5 از
rhomboid major عصب مى دهد و از C6 ،C5 و C7 یک عصب شکل مى گیرد به نام Long thoracic که به سراتوس قدامى 

عصب مى دهد.

طناب هاى شبکه ى بازویى: تنه هاى فوقانى، میانى و تحتانى که شاخه شاخه مى شوند و در نهایت سه طناب مى سازند که عبارتند از:
طناب خارجى . 1
طناب داخلى . 2
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طناب خلفى . 3
علت نام گذارى طناب ها: با توجه به وضعیت آن ها نسبت به قسمت دوم شریان آگزیالرى نام گذارى شده اند. طنابى که در سمت 
خارج شریان آگزیالرى قرار مى گیرد، طناب خارجى و طنابى که در سمت داخل شریان قرار مى گیرد، طناب داخلى و طنابى که در 

خلف شریان قرار مى گیرد، طناب خلفى نامیده مى شود. طناب خارجى سه شاخه مى دهد که به صورت زیر است:
1 .Lateral head of median 
2 . Lateral pectoral 

 .3 Musculocutaneous 
عصب موسکلوکوتانئوس به عضالت BBC عصب دهى مى کند که عبارت است از: براکیالیس، باى سپس و کوراکوبراکیالیس. 

طناب داخلى 5 شاخه مى دهد که به صورت زیر است:
جلدى بازویى داخلى . 1
جلدى ساعدى داخلى . 2
3 . Medial pectoral nerve 
4 .Medial head of median 
عصب اولنار . 5

عصب مدیال پکتورال به دو عضله ى پکتورال مینور و ماژور عصب دهى مى کند و عصب لترال پکتورال به پکتورال ماژور عصب دهى 
مى کند.

عصب لترال پکتورال فاسیاى کالوى پکتورال را سوراخ مى کند.
عصب مدین و اولنار اصال کارى به بازو ندارند. به کمپارتمان قدامى ساعد کمپارتمان فلکسورى و پرونیتورى مى گویند. همه ى این 
عضالت به وسیله ى عصب مدین عصب دهى مى شوند به جز یک و نیم عضله که توسط اولنار عصب دهى مى شوند. که این یک و 

نیم عضله به صورت زیر است:
 .1 flexor carpi ulnaris  

2 . flexor digitorum profundus نیمه ى داخلى 
عصب اولنار تمام عضالت کف دست را عصب دهى مى کند به جز چهار و نیم عضله که توسط مدین عصب مى گیرند. این عضالت 

به صورت زیر هستند در واقع عضالتى هستند که بر روى انگشت شست کار مى کنند:
ابداکتور پولیسیس برویس. 1
اپوننس پولیسیس برویس. 2
سر سطحى فلکسور پولیسیس برویس. 3
اولین لومبریکال. 4
دومین لومبریکال. 5

طناب خلفى: شاخه هاى آن عبارت است از: 
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ساب اسکاپوالر فوقانى. 1
ساب اسکاپوالر تختانى. 2
توراکو دورسال. 3
آگزیالرى. 4
رادیال. 5

و  ترس ماژور  عضله ى  به  تحتانى  ساب اسکاپوالر  عصب  و  ساب اسکاپوالر  عضله ى  به  تحتانى  و  فوقانى  ساب اسکاپوالر  اعصاب 
براکیورادیالیس،  براکیالیس،  عضالت  به  رادیال  عصب  مى کنند.  عصب دهى  لتیسموس دورسى  عضله ى  به  توراکودورسال  عصب 
اکستنسورهاى خلف ساعد، سوپیناتور و تریسپس عصب مى دهد. عصب رادیال از همه بزرگ تر است و دو شاخه ى حسى به نام هاى 

جلدى بازویى خلفى و جلدى ساعدى خلفى مى دهد و حس پشت اندام را تأمین مى کند. 
فرمول آن عبارت است از BEST که B آن براکیالیس و براکیورادیالیس است. E آن تمام عضالت کمپارتمان Extensory اندام 

فوقانى، S آن سوپیناتور و T آن عضله ى تریسپس مى باشد. 
عصب آگزیالرى به دو عضله ى دلتوئید و ترس مینور عصب دهى مى کند. 

ورید آگزیالرى
در سمت داخلى شریان آگزیالرى است و شاخه هایى که دریافت مى کند هم نام شاخه هاى شریان آگزیالرى است، به عالوه ى ورید 

سفالیک.
نام گذارى طناب هاى شبکه ى بازویى با توجه به مجاورت آن ها در قسمت دوم شریان آگزیالرى است. قسمت اول شریان آگزیالرى 
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از دنده ى اول عبور مى کند و دنده ى اول در سمت داخل شریان قرار دارد. 
قسمت سوم شریان آگزیالرى با شاخه هاى حاصل از هر طناب مجاور است؛ مثًال عصب موسکلوکوتانئوس که شاخه اى از طناب 
خارجى است با سطح لترال مجاورت دارد و عصب رادیال که شاخه اى از طناب خلفى است در خلف شریان مجاورت دارد و اولنار 

که شاخه اى از طناب داخلى است در سطح داخلى شریان مجاورت دارد.

فضاى سه گوش و مربعى 
 greater اگر از پشت به استخوان اسکاپوال و بازو نگاه کنیم عضله ى ترس مینور از لبه ى خارجى اسکاپوال منشا گرفته و به
تنه ى  به  و  گرفته  منشا  اسکاپوال  خارجى  لبه ى  از  ترس مینور،  از  پائین تر  ترس ماژور  عضله ى  و  مى شود  متصل  بازو   tubercle

استخوان بازو متصل مى شود. بین این دو عضله و استخوان بازو فضایى به وجود مى آید که با عبور سر دراز ترى سپس از وسط 
این فضا دو فضاى جدید ایجاد مى شود، که یکى به شکل مربع و دیگرى سه گوش است. اضالع فوقانى این فضاها ترس مینور و 
ضلع تحتانى آن ها ترس ماژور است. در فضاى سه گوش ضلع خارجى آن سر دراز ترى سپس و در فضاى مربعى ضلع داخلى آن سر 
 posterior cirumflex دراز ترى سپس و ضلع خارجى آن استخوان بازو است. از فضاى چهارگوش عصب آگزیالرى و شریان

humeral و از فضاى سه گوش شریان circumflex scapular عبور مى کند.  

شریان آگزیالرى
از ادامه ى شریان ساب کالوین بعد از دنده ى اول ایجاد مى شود. در طى مسیرش از پشت عضله ى پکتورالیس مینور عبور مى کند. با 
توجه به موقعیت آن نسبت به پکتورالیس مینور، به سه قسمت اول (قبل از عضله)، دوم (پشت عضله)، سوم (بعد از عضله) تقسیم 
مى شود. از هر قسمت هم با توجه به شماره ى آن شاخه جدا مى شود یعنى قسمت اول شریان، یک شاخه قسمت دوم، دو شاخه و 

قسمت سوم، سه شاخه مى دهند.
شریان آگزیالرى در ابتدا نزدیک به توراکس است و هر چه به انتها مى رسد از توراکس فاصله مى گیرد. در نتیجه قسمت اول و 
دوم که به توراکس نزدیک تر هستند، در اسم شاخه هایشان توراکس دارند ولى قسمت سوم که فاصله گرفته دیگر شاخه هایش 

توراسیک ندارد. 
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شاخه ى قسمت اول: توراسیک فوقانى 
شاخه هاى قسمت دوم: لترال توراسیک، توراکوآکرومیال 

شاخه هاى قسمت سوم: ساب اسکاپوالر، سیرکومفلکس هومرال قدامى و خلفى 
بانهاز شریان ساب اسکاپوالر شاخه اى به نام سیرکومفلکس اسکاپوالر منشأ مى گیرد که از فضاى سه گوش مى گذرد. 
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مقطع عرضى بازو
در وسط استخوان بازو یا هومروس قرار دارد که داراى ناودان بین تکمه اى است. عنصرى که در داخل ناودان قرار مى گیرد سر دراز 

عضله ى باى سپس است. کدام عنصر داخل ناودان مى چسبد؟ التیسموس دورسى.
در جلوى سر دراز باى سپس عضالت کمپارتمان قدامى یعنى عضالت بایسپس، براکیالیس و کوراکوبراکیالیس قرار دارند.

در کمپارتمان خلفى مهم ترین عنصر عضله ى سه سر بازویى است که شامل سه سر خارجى، داخلى و دراز است. در داخل ناودان 
رادیان شریان profunda brachi و عصب رادیال طى مسیر مى کنند. 

شریان براکیال
ادامه ى شریان آگزیالرى است که از کنار تحتانى عضله ى ترس ماژور به بعد اسم آن شریان براکیال مى شود. این شریان در بازو سه 
 inferior و superior ulnar collateral شاخه مى دهد. دو شاخه اش سمت اولنار است ( انگشت کوچک ) که عبارت است از
ulnar collateral و یک شاخه ى خیلى بزرگ به نام profunda brachi مى دهد. در کمپارتمان خلفى بازو این شریان دو شاخه ى 

middle collateral و radial collateral مى دهد.

شریان براکیال ادامه پیدا مى کند و در گردن استخوان رادیوس به دو شاخه ى انتهایى تقسیم مى شود. شاخه اى که سمت رادیال است 
شریان رادیال و شاخه اى که سمت اولنار است شریان اولنار مى شود.

از شریان رادیال شاخه اى جدا مى شود و به سمت باال برمى گردد که به آن radial recurrent مى گویند. از شریان اولنار دو 
شاخه جدا مى شود که تحت عنوان anterior ulnar recurrent و posterior ulnar recurrent مى باشد و یک شاخه ى 
بین استخوانى مشترك یا common interosseous از شریان اولنار جدا مى شود که خود به دو شاخه ى بین استخوانى قدامى و 

خلفى تقسیم مى شود.
همه ى شاخه هاى collateral و recurrent یک شبکه ى عروقى یا یک آناستاموز عروقى قوى در ناحیه ى آرنج ایجاد مى کند که 

بانه
طبی

نشر 



125  فصل 6: اندام فوقانى

اگر هر کدام از این شریان ها آسیب دید دیگرى بتواند جبران کند.
در ادامه شریان هاى اولنار و رادیال مى خواهند از مچ دست عبور پیدا کنند. هر دو شریان به شاخه هاى سطحى و عمقى تقسیم 
مى شوند شاخه ى سطحى اولنار مى آید قوس پالمار سطحى را مى سازد و شاخه ى سطحى رادیال این قوس را کامل مى کند. شاخه ى 

عمقى اولنار و رادیال قوس عمقى پالمار را مى سازند.
Deep palmar arch توسط شاخه ى عمقى رادیال ساخته مى شود و توسط شاخه ى عمقى اولنار کامل مى شود. اگر کف دستتان 

را نگاه کنید سمت رادیال به خاطر عضالت تنار ضخامت بیشترى نسبت به اولنار دارد در نتیجه قوس عمقى به وسیله ى شریانى 
که عمقش بیش تر است یعنى رادیال ساخته مى شود و قوس سطحى توسط شریانى که سطحى تر است یعنى اولنار ساخته مى شود.

قوس عمقى در پروگزیمال کف دست و قوس سطحى در قسمت دیستال قرار دارد. از قوس عمقى شاخه هاى متاکارپال و از قوس 
سطحى شاخه هاى دیژیتال جدا مى شوند. سه و نیم انگشت داخلى توسط قوس پالمار سطحى شاخه هاى دیژیتال را دریافت مى کنند. 
 radialis و princeps pollicis و یک ونیم انگشت سمت شست مستقیما از رادیال شاخه هایى دریافت مى کنند که عبارت است از

  indicis

بانه
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عضالت قدام و خلف ساعد
مقطع عرضى از ساعد: استخوان اولنار و رادیال توسط غشاى بین استخوانى به یکدیگر متصل مى شوند؛ در جلوى این غشا یک 
از  شاخه هایى  شریان ها  دارد.این  قرار  خلفى  بین استخوانى  نام  به  شریان  یک  غشا  خلف  در  و  قدامى  بین استخوانى  نام  به  شریان 

common interosseous هستند.

 شریان بین استخوانى قدامى با عصب بین استخوانى قدامى که شاخه اى از عصب مدین است همراه مى باشد و شریان بین استخوانى 
خلفى با عصب بین استخوانى خلفى که شاخه اى از رادیال است همراه مى باشد. 

کمپارتمان قدامى ساعد
 flexor عضله ى سه  است.  پرونیتورى  فلکسورى  کمپارتمان  این  دیگر  نام  دارند.  قرار  عمقى  و  سطحى  الیه ى  دو  در  عضالت 
pollicis longus، pronator quadratus و flexor digitorum profundus عضالت الیه عمقى هستند که توسط عصب 

بین استخوانى قدامى عصب مى گیرند اما الیه ى سطحى مستقیمًا از خود مدین عصب مى گیرد.
عضالت عمقى یا از استخوان اولنار یا از رادیال مبدأ مى گیرند و عضالت سطحى حتما از کندیل داخلى استخوان بازو مبدأ مى گیرند.

عصب تمام عضالت کمپارتمان قدامى ساعد عصب مدین است به جز یک و نیم عضله که عصب اولنار است که عبارت است از:
 flexor digiturom profundus و نیمه ى داخلى flexor carpi ulnaris 

کمپارتمان خلفى ساعد
عضالت در دو الیه ى سطحى و عمقى قرار مى گیرند. نام دیگر این کمپارتمان اکستنسورى ابداکتورى است. عضالتى که بر روى 
انگشت شست و سبابه کار مى کنند جزء عضالت عمقى کمپارتمان هستند و عصب آن ها بین استخوانى خلفى است و فقط از اولنار 

یا رادیوس مبدأ مى گیرند. سوپیناتور هم جزء عضالت عمقى است.
سایر عضالت سطحى خلف ساعد از عصب رادیال عصب مى گیرند و حتما از کوندیل خارجى هومروس مبدأ مى گیرند.

بانه
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حرکات شانه
حرکات شانه و عضالتى که در آن شرکت مى کنند به صورت زیر است:

  Flexion

1- الیاف قدامى دلتوئید 
 coracobrachialis -2

Extension

1- الیاف خلفى دلتوئید 
 latissimus dorsi -2

 internal or medial rotation شانه Adduction

 pectoralis major -1
 teres major -2

 latissimus dorsi -3
 sub scapularis -4

 supra spinatus :تا 15 درجه Abduction

 Abduction تا 90 درجه: الیاف میانى دلتوئید
Abduction از 90 درجه به باال: تراپزیوس 

:Lateral rotation

 teres minor -1
 infera spinatus -2

حرکات آرنج
Flexion or bending در آرنج: 

 brachio radialis -1
 brachialis -2

 biceps -3
Extension در آرنج: 

 triceps -1
 anconeous -2

بانه
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حرکات مچ دست
Flexion مچ: 

 flexor carpi ulnaris -1
 flexor carpi radialis -2

Extension مچ: 
 extensor carpi ulnaris -1

 extensor carpi radialis brevis -2
 extensor carpi radialis longus -3

Abduction مچ: 
 extensor carpi radialis -1

 flexor carpi radialis -2
Adduction مچ: 

 extensor carpi ulnaris -1
 flexor carpi ulnaris -2

Pronation ساعد: 
 pronator teres -1

 pronator quadratus -2
 :Supination

 brachio radialis -1
 supinator -2

 biceps -3

کف دست
در کف دست سه کمپارتمان داریم که عبارت است از: عضالت تنار که بر روى انگشت شست کار مى کنند، عضالت هیپوتنار که بر 
روى انگشت کوچک کار مى کنند و عضالت مرکزى که بر روى سایر انگشتان کار مى کنند. اگر عضالتى که در کف دست هستند 

به ساعد مربوط شوند حتما پسوند brevis را خواهند داشت.
عصب تمام عضالت کف دست اولنار است به جز چهار و نیم عضله که مدین عصب مى دهد این عضالت به صورت زیر هستند: 

1 .Abductor pollicis brevis 
2 .Opponence pollicis 
3 .lumbrical اولین و دومین
 Flexor pollicis brevis ( سر سطحى ) . 4

بانه
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عضالت بین استخوانى کفى وظیفه ى اداکشن انگشتان و عضالت بین استخوانى پشتى عمل ابداکشن انگشتان وعضالت لومبریکال 
عمل فلکسیون متاکارپوفالنژیال و اکستنشن اینترفالنژیال را بر عهده دارند.

 extensor وجود دارد. این نیام در واقع تاندون عضله ى dorsal digital expansion در پشت انگشتان یک نیام پشت انگشتى یا
digitorom بوده و این عضله در کمپارتمان خلفى ساعد قرار داشته و جزء عضالت سطحى بوده و عصب آن رادیال است و از 

کوندیل خارجى مبدأ مى گیرد.
Dorsal digital expansion در واقع تاندون پهن شده ى extensor digitorum است؛ در پشت انگشتان یک نماى مثلثى 

ایجاد مى کند. این تاندون مقصد عضالت لومبریکال، بین استخوانى کفى و بین استخوانى خلفى است. 

حفره ى کوبیتال
در قدام آرنج قرار داشته و مثلثى شکل است. قاعده ى آن خط فرضى است که بین اپى کوندیل هاى داخلى و خارجى هومروس کشیده 
مى شود. ضلع خارجى آن کنار داخلى عضله ى brachio radialis و ضلع داخلى آن کنار خارجى عضله ى پروناتور ترس و نیمه ى 

بانهفوقانى کف عضله ى brachialis و نیمه ى تحتانى کف عضله ى سوپیناتور است.  
طبی

نشر 
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محتویات حفره ى کوبیتال
محتویات آن از داخل به خارج عبارتند از: عصب مدین، شریان براکیال، تاندون عضله ى بایسپس. 

کانال کارپ
اگر مچ دست را از روبه رو نگاه کنیم استخوان هاى مچ دست به صورت شکل روبرو دیده مى شوند. 

این استخوان هاى مچ دست توسط غشاى ضخیم شده از فاسیاى عمقى به نام فلکسور رتیناکولوم تبدیل به کانال مى شوند.

محتویات تونل کارپ
9 تاندون است. 4 عدد تاندون فلکسور سطحى انگشتان، 4 عدد تاندون فلکسور عمقى انگشتان و یک تاندون فلکسور دراز شست 

است.
عصب مدین در این تونل قرار داشته و به همه ى این عناصر عصب دهى مى کند؛ از ضخامت فلکسور رتیناکولوم دو تاندون از داخل 

 flexor carpi radialis و flexor carpi ulnaris :به خارج عبور مى کند که عبارت است از
از سطح فلکسور رتیناکولوم تاندون palmaris loungus داخل شریان و عصب اولنار عبور مى کنند. 
بانه

طبی
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