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DAERAH AXILLA

 Daerah ini berada pada sisi medial anggota 

gerak depan

 Titik orientasi daerah ini adalah 

-tuberositas medialis humeri

-tuberositas teres major

-tuber olecrani

-tuberositas supraglenoidalis







 Otot-otot yang menghubungkan anggota

gerak ini dengan poros tubuh (daerah dada) 

adalah:

Penghubung sisi lateral:

M.brachiocephalicus, M trapezius, 

M.latissimus dorsi

Penghubung sisi medial:

M.rhomboideus, M.pectoralis, M.serratus

ventralis







 Otot-otot yang terdapat pada bagian

axilla/medial antara lain:

• M. subscapularis

• M. teres major

• M. coracobrachialis

• M. biceps brachii

• M. brachialis

• M. pronator teres





M.subscapularis

 Otot ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu
bagian cranial, medial dan caudal

 Origo: cartilago scapulae, seluruh fossa 
scapularis yang berada di depan facies
costalis os.scapula

 Insertio:tuberositas medialis os humerus

 Fungsi: sebagai adductor kaki depan dan
flexor sendi bahu

 Vascularisasi: A.subscapularis dan
A.suprascapularis

 Inervasi: N.subscapularis dan N.axillaris





M. Teres major

 Berbentuk pipih melebar dan akan semakin 
melebar saat mendekati sendi bahu, 
merentang dari proximal ke distal menempati 
daerah caudal os scapula atau caudal dari 
M.subscapularis

 Origo: angulus caudalis os.scapula

 Insertio: tuberositas teres os humerus

 Fungsi: adductor kaki depan dan flexor sendi 
bahu

 Vascularisasi: A.subscapularis dan A. 
thoracodorsalis

 Inervasi: N.axillaris, N. subscapularis





M.coracobrachialis

 Berbentuk tipis dan kecil tersembunyi di sisi medial 

sendi bahu diantara M.subscapularis, M.teres major 

dan M.biceps brachii

 Origo: sisi cranial os.humerus

 Insertio: bagian proximal dari tuberositas teres

 Fungsi: adductor kaki depan dan flexor sendi bahu

 Vascularisasi: A.circumflexa humeri caudalis, 

A.transvesa cubitalis

 Inervasi: N.musculocutaneus





M.Biceps brachii

 Berada pada sisi cranial os.humerus, terdapat 
lacertus fibrosus yang merupakan pita fibrosa yang 
kuat seperti tendo dan akan menyebar pada fascia 
antebrachii yang akan bergabung dengan tendo 
M.extensor carpi radialis

 Origo: pada tuberositas supraglenoidalis os. Scapula

 Insertio:- medio proximal os radius

- distal tuberositas os radius sisi cranial

- fascia antebrachii

 Vascularisasi: A.circumflexa humeri cranialis

 Inervasi : N.musculocutaneus

 Fungsi: flexor sendi siku dan extensor sendi bahu 







M.Pronator teres

 Berbentuk kecil, tampak sebagai pita fibrosa 

dengan sedikit serat musculus

 Origo: epicondylus medialis os humerus

 Insertio: facies medialis os radius bagian 

distal

 Fungsi; sebagai flexor sendi siku





ARTERI DAN NERVUS 

EXTREMITAS CRANIALIS

 A. axillaris

 A.thoracica externa           cabang A.subclavia

 A.suprascapularis

 A.subscapularis

a. A.thoracodorsalis

b. A.circumflexa humeri caudalis

c. A.circumflexa scapula

d. Ramus muscularis



 A. brachialis

a. A. circumflexa humeri cranialis

b. A. profunda brachii

c. A collateralis ulnaris

d. A.collateralis radialis

e. A. interossea communis

 Lgl axillaris propius

 Lgl cubitalis

 Plexus brachialis

1. N.suprascapularis

2. N.subscapularis

3. N.pectoralis



4.  N. musculocutaneus

5.  N.axillaris

6.  N.radialis

7.  N.ulnaris

8.  N.medianus

9.  N.thoracica longum

10.N.thoracica lateralis

11.N.thoracodorsalis







A.Axillaris

 Kelanjutan dari a.subclavia dan masuk 

wilayah extremitas cranialis melalui sisi 

cranial costae I



A.Thoracica externa

 Mengarah ke caudal sepanjang dinding 

lateral thorax dan berakhir pada daerah 

ventrolateral abdomen, yang akan 

memvascularisasi m.pectoralis profunda



A.suprascapularis

 Sangat berkembang pada sapi, sedangkan 

pada kambing atau domba arteri ini berasal 

dari A.prescapularis



A. subscapularis

 Merupakan kelanjutan dari A.Axillaris, berada pada 

sisi medial origo M.triceps brachii caput longum dan 

mengeluarkan cabang yang akan menuju otot, sendi 

bahu, humerus dan os scapula. Cabangnya antara 

lain:

a. A.thoracodorsalis

arteri ini mengarah ke caudodorsal, di sepanjang 

sisi medial M.teres major, M.lattisimus dorsi, 

m.subscapularis, caput longum m. triceps 

brachii, m.tensor fascia antebrachii, m.pectoralis 

profunda dan lgl axillaris



 b. A.circumflexa humeri caudalis

cabang dari a.subscapularis, selanjutnya bejalan ke 
lateral diantara os humerus dan M.teres major 
bersama N.axillaris, salah satu cabang arteri ini akan 
menyuplai darah untuk os. Humerus sebagai a. 
nutritia humeri

 c. A.circumflexa scapula

bercabang dari bagian cranial a.subscapula dan 
arteri ini juga memberikan darah untuk os. Scapula 
sebagai a.nutritia scapula

 d.Ramus muscularis

dipercabangkan untuk otot-otot sisi lateral maupun 
medial os scapula



A. brachialis

 Merupakan kelanjutan dari A.axillaris setelah 

arteri ini mencabangkan a. subscapularis dan 

akan bercabang menjadi:

a. A.circumflexa humeri cranialis

berada di bawah m.coracobrachialis dan 

akan berakhir di cranio dorsal os humerus 

dan memvascularisasi m.coracobrachialis 

dan biceps brachii







b. A.profunda brachii

muncul dari sisi caudal A.brachialis dan berjalan bersama 
N.radialis

c. A.collateralis ulnaris

bercabang dari a. brachialis di sepertiga distal os humerus 
bersama v.brachialis pada caput medial m.triceps brachii

d. A. collateralis radialis 

dibentuk oleh a.transversa cubitalis dan keluar dari sisi lateral 
a.brachialis yang akan memvascularisasi musculi extensor di 
daerah antebrachii

e. a. interossea communis

merupakan cabang terakhir dari A. brachialis di bagian distal 
sendi siku yang akan mencabangkan a. interossea cranialis dan 
a.interossea caudalis



Lgl axillaris propius

 Terletak di daerah axilla kira-kira berjarak 0,5 

cm di sebelah caudal articulatio 

scapulohumeri dan di sepanjang sisi ventral 

M.teres major



Lgl cubitalis

 Berlokasi pada sisi medial sendi siku atau di 

sebelah dorsal epycondylus medialis os 

humerus



Plexus brachialis

 Seluruh extremitas cranialis mendapat 
inervasi dari cabang-cabang syaraf dari 
plexus brachialis yang merupakan 
anastomose yang berasal dari cabang-
cabang ventral N.thoracalis I, cervicalis VI,VII 
dan VIII, dengan cabang-cabang sebagai 
berikut:

1. N. suprascapularis

berasal dari N.cervicalis VI (domba dan sapi: 
N.cervicalis VII dan VIII) dan akan berakhir 
pada m. infraspinatus



Plexus Brachialis pada Kuda







2. N.subscapularis

berasal dari cabang ventral N. cervicalis VII 
dan menginervasi m.subscapularis

3. N. pectoralis

berasal dari ramus ventral N.cervicalis VII, 
VIII atau dari N.cervicalis VI terbagi menjadi 
dua cabang pertama N.pectoralis cranialis
yang menginervasi M.pectoralis descenden 
dan m. pectoralis subclavius, cabang kedua 
yaitu N.pectoralis caudalis yang menginervasi 
M.pectoralis transversus dan m.pectoralis 
ascenden





4. N.musculocutaneus

dipercabangkan oleh ramus ventral 
N.cervicalis VI-VIII yang akan melintasi sisi 
lateral A.axillaris dan kemudian bersama-
sama N.medianus membentuk anastomose 
yang disebut ansa axillaris. Syaraf ini akan 
bercabang menjadi dua yaitu ramus 
muscularis proximalis yang akan 
menginervasi M.coracobrachialis dan 
M.biceps brachii, cabang yang kedua adalah 
ramus muscularis distalis yang akan 
menginervasi m. brachialis. Syaraf ini 
meneruskan perjalanannya ke distal dengan 
menjadi N. cutaneus antebrachii medialis





5. N.axillaris

berasal dari ramus ventral N.cervicalis VI dan 
VII(domba:V-VIII) atau VII-VIII), yang akan menginervasi 
M.teres major, M.teres minor, M.deltoideus dan 
M.subscapularis. Cabang cutaneus dari syaraf ini disebut 
N.cutaneus antebrachii cranialis yang akan muncul pada 
m.deltoideus

6.N.radialis

berasal cabang N.cervicalis VII-VIII dan N.thorachalis I, 
syaraf ini mempunyai dua cabang yaitu N.cutaneus 
antebrachii lateralis yang menginervasi kulit dan fascia 
daerah carpal dan metacarpal, sedangkan cabang lainnya 
disebut ramus muscularis yang akan menginervasi semua 
musculus extensor di daerah antebrachii







7. N.ulnaris

berasal dari N.cervicalisVIII dan N. thoracalis 

I, berjalan di sisi medial A. axillaris bersama-

sama dengan N.medianus, sampai pada 

sendi siku akan bercabang menjadi 

N.cutaneus antebrachii caudalis yang 

menginervasi kulit dan fascia di daerah 

caudomedial antebrachii, dan becabang jadi 

ramus muscularis yang akan menginrvasi 

otot flexor di daerah antebrachium.





8. N.medianus

Bercabang dari N.cervicalis VIII dan

N.Thorachalis I. bersama dengan 
N.musculocutaneus akan membentuk ansa 
axillaris. Di daerah brachium nervus ini akan 
mengeluarkan ramus muscularis untuk 
m.coracobrachialis dan m.biceps brachii. 
Pada bagian distal sendi siku akan 
menginrvasi m. flexor antebrachii dan 
M.pronator teres. Di daerah medial dari 
antebrachium nervus ini akan berjalan 
bersama-sama ke arah distal dengan a/v 
mediana





9. N.thoracica longum

Berasal dari cabang ventral N.cervicalis VII dan VIII, 

nervus ini akan menuju m.serratus ventralis

10. N.thoracica lateralis

Berasal dari N.cervicalis VII dan Thoracalis I, nervus 

ini akan menginervasi kulit dan fascia serta 

m.cutaneus trunci

11. N.thoracodorsalis

berasal dari cabang N.cervicalis VII dan VIII, nervus 

ini akan menginervasi m.lattisimus dorsi, sedangkan 

pada kambing akan menginervasi M.teres major dan 

M.pectoralis profundus
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