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المقدمة-أولاً

لقحف والنفق يشمل الجهاز العصبي المحيطي جميع البنى العصبية الواقعة خارج ا
.الفقري 

الوصف العام
شوكيةالواألعصاب القحفيةيتألف الجهاز العصبي المحيطي من األعصاب -

األعضاء والضفائر والعقد العصبية التي تربط الجهاز العصبي المركزي ب
.والمستقبالت المحيطية

ظمها العصبية المغمدة معالمحاويرتتشكل األعصاب المحيطية من مجموعات -
.بالنخاعين التي تصل المراكز العصبية باألعضاء المحيطية



Types of peripheral nervesأنواعًاألعصابًالمحيطيةً-1

(ًًاألوامرًالحركية)العصبيةً،ًوتحملًالدفعاتefferentًصادرةً:Motor nervesًاألعصابًالحركية

فيًالجملةًالعصبيةًالمركزيةًوذلكًإالعصبونجسمً.العضالتنحوً ًا ماًفيًجذعًلهذهًاألعصابًيقعًدائما
اًفيًالقرنًاألماميًللنخاعًالشوكيًبالنسبةًلألعصالقحفيةالدماغًبالنسبةًلألعصابً .الشوكيةابً،ًوإمَّ

،ًوتحملًالمعلوماتًالقادمةًمنًالمستقبالتً afferentواردة:Sensitive nervesًاألعصابًالحسيةً

خارجًلهذهًاألعصابالعصبونيقعًجسمً.المركزيالحسيةًالمحيطيةًوتنقلهاًباتجاهًالجهازًالعصبيً

اًعلىًالجذقحفيالجهازًالعصبيًالمركزي،ًوذلكًفيًعقدةًالحسيةًًإماًعلىًمسيرًعصبً رًالخلفيً،ًوإمَّ
.للعصبًالشوكي

عصبيةًحركيةًوحسية:ًالمختلطةاألعصابً .تحويًأليافاًا

،ًوتحملًالمعلوماتًالقادمةًمنًمستقبالتafferentًواردةً:Sensorial nervesًالحاسيةاألعصابً

.متخصصةًفيًأعضاءًالحواس



 Plexuses and gangliaالضفائرًوالعقدًالعصبيةً-2
شبكةًمنًاألليافًالعصبيةًتشكلهاً:Plexusًالضفيرةًالعصبية

رفينً،ًوتصدرًمنهاًاألعصابًالمحيطيةًباتجاهًالطالشوكيةاألعصابً
.العلويينًوالسفليينًوالحوض

أوتعبرهاعصبوناتتتشكلًمنًأجسامً:Ganglionًالعقدةًالعصبيةً

فيهاًأليافًعصبيةتتمشبك

:العصبيةيوجدًنوعانًمنًالعقدً

يالعقدًالحسيةًالتيًترتبطًبالجذرًالخلفيًللعصبًالشوك-

.الوديةالعقدًالذاتيةًالتابعةًللجملةًالذاتيةًالوديةًأوًنظيرةً-

قبلً)العقديةًتدعىًاألليافًالتيًتصلًإلىًالعقدةًالذاتيةًباألليافًقبل*ً
preganglionic(المشبكية fibers

(المشبكيةبعد)العقديةًتدعىًاألليافًالتيًتصدرًعنهاًباألليافًبعدً*ً
postganglionic fibers.



تقسيمًالجهازًالعصبيًالمحيطي

:جزأينيقسمًالجهازًالعصبيًالمحيطيًإلىً

القحفيةالذيًتكونهًاألعصابsomatic nervous systemً(الجسمي)الجسديًالجهازًالعصبيً-

.والشوكية

الذيًتكونهً autonomic nervous system(الحشويًأوًاإلنباتي،ًالمستقل)الذاتيًالجهازًالعصبيً-

.الوديةأعصابًالجملتينًالوديةًونظيرةً



(الجسمي)الجسديًالجهازًالعصبيً-ثانيا ً



Cranial nerfsالقحفيةاألعصابً-1

ركيًهيًاألعصابًالمحيطيةًالتيًتؤمنًالتعصيبًالحسيًوالح-

.أساسيللرأسًوالعنقًبشكلً

فيًكلً- ًا .جهةيوجدًاثناًعشرًعصبا

.بالدماغالعصبانًاألولًوالثانيًلهماًعالقةًمباشرةً-

جذعًاألعصابًالباقيةًمنًالثالثًحتىًالثانيًعشرًلهاًنوىًفي-
.الدماغ

،ًويمكنًللعصبًأن12ًإلىًالرقم1ًترتبًاألعصابًمنًالرقمً-
.يكنىًبرقمهًالروماني



:األولالقحفيالعصبً-
.حاسيوهوًعصبًOlfactory nerve (I)العصبًالشميً

:الثانيًالقحفيالعصبً-
ًا Optic nerve (II)العصبًالبصري .حاسيوهوًأيضا

:الثالثالقحفيالعصبً-
Occulomotorالعصبًمحركًالعينً nerve (III)ًعصب

.لمعظمًعضالتًالعينحركيً

:الرابعالقحفيالعصبً-
Trochlearالعصبًالبََكريً nerve (IV)عصبًحركي

.إلحدىًعضالتًالعين

Cranial nerfsالقحفيةاألعصابً-1
القحفيةاألعصابترتيبً-أ



:الخامسالقحفيالعصبً-
عصبًمختلط،ًTrigeminal nerve (V)العصبًمثلثًالتوائمً

عينيًال:ًفروعًللعضالتًالماضغة،ًولهًثالثةًحسيًللوجهًوحركيً
(Ophtalmic nerve (V1ًوالفكيًالعلويMaxillary nerve 

(V2)ًوالفكيًالسفليMandibular nerve (V3).

:السادسالقحفيالعصبً-
Abducentالعصبًالمبعدً nerve (VI) ًإلحدىًعصبًحركي

.عضالتًالعين

:السابعالقحفيالعصبً-
لعضالتًالوجهًحركيً Facial nerve (VII)العصبًالوجهي

ًا اًالتعبيرية،ًويحملًتعصيبا ًا(ًوقحاسةًالتذيتواسط)حاسيا وإفرازيا
.للغددًالدمعيةًواللعابية

Cranial nerfsالقحفيةاألعصابً-1
القحفيةاألعصابترتيبً-أ



ليزيالعصبًالدھ:ًالثامنالقحفيالعصبً-
Vestibulocochlearالقوقعي nerve (VIII) ًحاسيعصب.

العصبًاللسانيًالبلعوميً:ًالتاسعالقحفيالعصبً-
Glossopharyngeal nerve (IX)ًحاسةًيتواسط)وحاسيحسي

.وحركيًإفرازيًللغددًاللعابية(ًالتذوق

Vagusالعصبًالمبهمً:ًالعاشرالقحفيالعصبً- nerve (X) 
.ويعصبًأحشاءًالعنقًوالصدرًوالبطنمختلطً

(اإلضافي)الالحقًالعصبً:ًالحاديًعشرالقحفيالعصبً-
Accessory nerve (XI)ًالعنقحركيًلعضالتًفي.

العصبًتحتًاللسانيً:ًالثانيًعشرالقحفيالعصبً-
Hypoglossal nerve (XII)حركيًلعضالتًاللسان.

Cranial nerfsاألعصابًالقحفةً-1
القحفيةاألعصابترتيبً-أ



جذعًمنًالثالثًإلىًالثانيًعشرًنوىًتقعًفيالقحفيةلألعصابً
:الدماغًوھيًبالترتيب

.فيًالدماغًالمتوسطًالعصبانًالثالثًوالرابع

.فيًالجسرًاألعصابًالخامسًوالسادسًوالسابعًوالثامن

.عشرفيًالبصلةًاألعصابًالتاسعًوالعاشرًوالحاديًعشرًوالثاني

لوظيفةًالعصب ًا صبًللع:ًولبعضًاألعصابًأكثرًمنًنواةًتبعا

ةًالوجهيًنواةًحركيةًونواةًلهاًعالقةًبإفرازًالدمعًوأخرىًلهاًعالق
.حاسةًالذوقتتواسطبإفرازًاللعاب،ًكماًأنًلهًنواةً

Cranial nerfsالقحفيةاألعصابً-1



ماغًمنًنوىًفيًجذعًالدالقحفيةتنشأًمعظمًاألعصابً-

أيًداخلًالقحف،ًولذاًيتعينًعليهاًاجتيازًالقحفً

.مقصدهاللوصولًإلىً

بقًيكونًهذاًالعبورًعنًطريقًالثقبًوالشقوقًالتيًس-

.دراستهاًفيًالجمجمة

يعبرًمنًOlfactory nerve (I)العصبًالشميً-

وفًسقفًج)الغرباليًالعظمًفيالمصفويةالصفيحةً
(.األنف

النفقًيعبرًمنً Optic nerve (II)العصبًالبصريً-

.فيًالجناحًالصغيرًللعظمًالوتديالبصريً

Cranial nerfsاألعصابًالقحفةً-1
عبرًقاعدةًالقحفًالقحفيةمرورًاألعصابً-ب



تديًبينًجناحيًالعظمًالوالشقًالحجاجيًالعلويًيعبرًمنً
Occulomotorالعصبًمحركًالعينً- nerve (III)
Trochlearالعصبًالبكريً- nerve (IV) 
للعصبًمثلثًالتوائمًً(ًاألول)العينيًالفرعً-

Ophthalmic nerve (V1)
Abducentالعصبًمبعدًالعينً- nerve (VI) .

كيًالفرعًالثانيًللعصبًمثلثًالتوائمًأوًالعصبًالف-
المدورةالثقبةيعبرًمنًMaxillary nerve (V2)العلويً

فيًالجناحًالكبيرًللوتديً
Mandibular(الفكيًالسفلي)التوائمًالفرعًالثالثًلمثلثً-

nerve  (V3) ًالبيضيةالثقبةيعبرًمن.

Cranial nerfsاألعصابًالقحفةً-1
عبرًقاعدةًالقحفًالقحفيةمرورًاألعصابً-ب



Cranial nerfsاألعصابًالقحفةً-1
عبرًقاعدةًالقحفًالقحفيةمرورًاألعصابً-ب

الصماخيدخلً Facial nerve (VII)العصبًالوجهي-

قبةالثليخرجًمنً(مسمًالسمعًالباطن)الداخليًالسمعيً

ولهً،ًيوالخشائبينًالناتئينًاإلبريًالخشائيةاإلبرية
.النكفةخمسةًفروعًتنشأًمنًداخلً

Vestibulocochlearالعصبًالدهليزيًالقوقعيً-
nerve (VIII)ًالسمعيًالداخليالصماخمن.

Glossopharyngealالعصبًاللسانيًالبلعوميً-
nerve (IX)ًتيًالالوداجيةالثقبةيخرجًمنًالقحفًعبر

.والقذاليالصدغيًالعظمانيشكلهاً



Vagusالعصبًالمبهمً- nerve (X)ًمن ًا بةالثقيعبرًأيضا

.ويحملًالتعصيبًنظيرًالوديًإلىًاألحشاء،ًالوداجية

.يسيرًالمبهمًفيًالعنقًمعًالغمدًالسباتي-

للمريء،ًويعطيًفي- ًا يسيرًفيًالصدرًموازيا

وضفائ راجعاًا ًا حنجريا رًقلبيةًمسيرهًداخلًالصدرًعصباًا
.مريئيةرئويةً

أمامًوخلفًالمعدةًيتوضععندماًيصلًالبطنً-

ويؤمنًالتعصيبًلمعظمًاألنبوبًالهضميًوأعضائهً
.والمعثكلةالملحقةًكالكبدً

Cranial nerfsاألعصابًالقحفةً-1
عبرًقاعدةًالقحفًالقحفيةمرورًاألعصابً-ب



 Accessory nerve (XI)(اإلضافي)الالحقًالعصبً-
يةالوداجالثقبةيخرجًمنً،شوكيوقسمًقحفيلهًقسمً

هًوشبالقترائيةويعصبًبعضًعضالتًالعنق،ًأهمهاً

معًبلعوميةالويسهمًبتشكيلًماًيسمىًبالضفيرةً.المنحرفة
.لعومالعصبًالمبهمًالتيًتؤمنًالتعصيبًلعضالتًالب

Hypoglossal nerve (XII)العصبًتحتًاللسانيً-
منًالنفقًتحتًاللسانيًيخرجًمنً ًا كبيرةًالالثقبةقريبا

(.الكبرى)

Cranial nerfsاألعصابًالقحفةً-1
عبرًقاعدةًالقحفًالقحفيةمرورًاألعصابً-ب



Spinal nerfsالشوكيةاألعصابً-2

كيةًأعصابًمختلطةًتنقلًالحسًالمحيطًواألوامرًالحرالشوكيةاألعصابً-
.إلىًعضالتًالجسم

يًجذرًأماميًحركيًوجذرًخلف:ًينشأًالعصبًالشوكيًًمنًاتحادًجذرين-

.حسي

نخاعيةًمنًالنخاعً(ًقطعة)بشدفةيرتبطًالجذرانًالحركيًوالحسيً-

طاعًعنًتعصيبًقمسؤولةنخاعيةً(ًقطعة)شدفةومنهًتكونًكلً.الشوكي
ًا اًموافقًمنًالجسمًحسيا .وحركيا

ًا- dermatomeالجلديً(ًالبضعة)بالقطاعًيسمىًالقطاعًالمعصبًحسيا
ًا .myotomeالعضليً(ًالبضعة)بالقطاعًوالقطاعًالمعصبًحركيا

شدف8)كالتاليًنخاعيةًمرتبةً(ًقطعة)شدفة31توجدًفيًالنخاعًالشوكيً-

عصعصيةشدفةعجزية،ًشدف5،قطنيةشدف5،ًصدريةشدفة12،ًرقبية
(.واحدة



Spinal nerfsالشوكيةاألعصابً-2

اكبًالقسمًبينًالفقريةًالمتشكلةًمنًترالثقبةيخرجًالعصبًالشوكيًمنً-

.وبالجهتينليهاًالفقرةًالتيًتلرجيلةفقرةًمعًالقسمًالعلويًرجيلةالسفليًمنً

منًاألعصاب31ًيوجدً- ًا :ًوهي،ًمنشؤهاًفيًالنخاعًالشوكيالشوكيةشفعا

ا12ً،ًرقبيةأزواج8ً صدريا ،ًًأزواجًعجزية5،ًأزواجًقطنية5،ًزوجاًا

.واحدعصعصيزوجً

:ًًينًاثنينبينًالفقريةًفرعالثقبةيعطيًالعصبًالشوكيًبعدًخروجهًمنً-

يتوزعًفيًالمنطقةًالمجاورةًللعمودًالفقريًوفرع ًا خلفيا ًا يتابعًفرعا ًا أماميا ًا ا
.ليعصبًالجدارًالجانبيًواألماميًأوًيشكلًالضفائرًالعصبية



إلى2ًصالصدريةًمنًالشوكيةتشكلًالفروعًاألماميةًلألعصابً

اميةًفيًحينًيشكلًاجتماعًالفروعًاألم.الوربيةاألعصاب12ًص

يبًالضفائرًالعصبيةًالمتجهةًلتعصالشوكيةلباقيًاألعصابً

.األطرافًوالحوض
:الضفائرًالعصبيةًھي

.Cervical plexusالرقبيةـًالضفيرةً

.Brachial plexusـًالضفيرةًالعضديةً

.Lumbar plexusـًالضفيرةًالقطنيةً

.Sacral plexusـًالضفيرةًالعجزيةً

Coccygealالعصعصيةالضفيرةً- plexus.

Spinal nerfsالشوكيةاألعصابً-2



Spinal nerfsالشوكيةاألعصابً-2
الضفائرًالعصبية

(4ر-1ر) Cervical plexusالرقبيةأًـًالضفيرةً

بيةالرقالشوكيةلألعصابً(ًاألمامية)البطنيةتشكلهاًالفروعً-

األربعةًاألولى

تؤمنًالتعصيبًالحسيًللعنقًوالتعصيبًالحركيًلبعض-

المجموعاتًالعضليةًفيًالعنق
phrenicمنًأهمًفروعهاًًالعصبًالحجابيً- nerveًالذيًيعصب

الثًالثالرقبيةالحجابًالحاجزًوالذيًينشأًمنًالجذورًالعصبيةً

فيًالصدرًحتىًيص ماراًا لًلقبةًوالرابعًوالخامس،ًثمًيعبرًنزولًا
.الحجاب



Spinal nerfsالشوكيةاألعصابً-2
الضفائرًالعصبية

(1ص-5ر)Brachial plexusبًـًالضفيرةًالعضديةً

عةًاألخيرةًاألربالرقبيةالشوكيةاألماميةًلألعصابًالبطنيةتشكلهاًالفروعً-
.األولوالصدريً

عًجذ،ًجذعًمتوسط،ًجذعًعلوي)جذوعًثالثةًالبطنيةتشكلًهذهًالفروعً-
(.سفلي

تتشكلًتنقسمًهذهًالجذوعًفيًقسمينًأماميًوخلفيًلتعودًهذهًالنقسامات،ًو-
.وحزمةًخلفية،ًوحزمةًوحشية،ًحزمةًإنسية(:ًحبال)حزمًفيًثالثً

:ًًمهاتنشأًمنًهذهًالحزمًاألعصابًالمحيطيةًالرئيسيةًللطرفًالعلويًوأه-
musculocutaneousالعصبًالعضليًالجلديً nerveًًوالعصبًاإلبطي،

axillary nerveًوالعصبًالزندي،ulnar nerve ً،ًوالعصب

. median nerveالناصفوالعصبً،ًً radial nerveالكعبري



(4ق-1ق)Lumbar plexusجًـًالضفيرةًالقطنيةً

يةًاألربعةًالقطنالشوكيةاألماميةًلألعصابًالبطنيةتشكلهاًالفروعً-

(.سالبسوا)القطنيةًاألولىًالتيًتشكلًضفيرةًخلفًالعضلةً

بتشكيلًأعص.البطنتعصبًأعصابهاًجدارً- ًا ابًتسهمًأيضا
.الطرفًالسفلي

خثليالالحرقفياألربيًوالعصبًالحرقفيالعصبً:ًأهمًفروعها-
 femoralوالعصبًالفخذيًالتناسليًباإلضافةًللعصبًالفخذيً

nerveوالعصبًالسداديobturator nerve .

Spinal nerfsالشوكيةاألعصابً-2
الضفائرًالعصبية



(:4ع-4ق)Sacral plexusدًـًالضفيرةًالعجزيةً

يةًالرابعًالقطنالشوكيةاألماميةًلألعصابًالبطنيةتشكلهاًالفروعً-

.العجزيةوالخامسًواألعصابً
وهوًالعصبً sciatic nerveأهمًفروعهاًالعصبًالوركيً-

وبيالظنباألكبرًفيًالجسم،ًويعصبًالطرفًالسفليًبفرعيهً

.األصليوالشظوي

لهذهًالضفيرةًالعصبً- ًا (حيائيال)الفرجيًمنًالفروعًالمهمةًأيضا
pudendal nerveًالذيًيعصبًالعجانًواألعضاءًالتناسلية

.الخارجية

Spinal nerfsالشوكيةاألعصابً-2
الضفائرًالعصبية



(المستقل)الذاتيًالجهازًالعصبيً-ثالثا ً



اً Autonomic nervous system(المستقل)الذاتيًالجهازًالعصبيً-ثالثا
تنفسًينظمًالجهازًالعصبيًالذاتيًالوظائفًالحياتيةًالمهمةًللجسمًكال-

.الستقالبوالدورانًوالتكاثرًووظائفً

لجهازًتوجدًللجهازًالذاتيًنوىًتقعًفيًالمراكزًالعصبيةًأيًتتبعًل-

.الشوكيالعصبيًالمركزيًضمنًجذعًالدماغًوالنخاعً

محيطيةًتنشأًمنًهذهًالمراكزًأليافًقبلًعقديةًتذهبًإلىًالعقدًًالذاتيةًال-
.الفقريفيًالرأسًوقربًالعمودًالمتوضعة

ذاتيةًعقدةً← عقديةًأليافًقبلً← (ًوديًأوًنظيرًودي)ذاتيًمركزً

.عضوًمستهدف← عقديةًأليافًبعدً← (ًتمشبك)

ديًوالقسمًيقسمًالجهازًالعصبيًالذاتيًإلىًقسمينًمتضادينًهماًالقسمًالو-
.الودينظيرً



 Sympathetic systemالجملةًالوديةً-1

.طنيوالقتقعًمراكزًالجملةًالوديةًفيًالنخاعينًالصدريً-

مشكلةًتقعًالعقدًالذاتيةًالوديةًعلىًجانبيًالعمودًالفقري-

.الوديللجذعً

تصلًإلىًهذهًالعقدًأليافًقبلًعقديةًقادمةًمنًالنخاع-

الشوكي

لعصبيةًتصدرًعنهاًأليافًبعدًعقديةًًتتجهًإلىًالضفائرًا-

تعودًإلىًعنًتعصيبًاألحشاءًكالضفيرةًالقلبيةًأوالمسؤولة
.العصبًالشوكيًلتتوزعًفيًاألطراف



،ًوتمرًبكتمشبعضًاألليافًقبلًالعقديةًتعبرًالعقدًدونً-

.حشويةعبرًأعصابً

منًاألعضتتمشبك- ًا فيًعقدًموجودةًقريبا ًا اءًلحقا

.يةالمساريقأوً(ًالزلقية)البطنيةالمستهدفةًكالعقدً

يرةًتتوزعًداخلًالبطنًوالحوضًفيًضفائرًكالضف-
.والمساريقية(ًالزلقية)البطنية

يحررًالجهازًالوديًاألدرينالينًكناقلًعصبيًوهوً
الجسمًفيً stressبشكلًعامًعنًحالةًالشدةمسؤول

(.fight or flightالمجابهةًأوًالهربً)

 Sympathetic systemالجملةًالوديةً-1



:الجملةًالوديةًإلىتفعيليؤديً

.توسعًالحدقة-

.تسرعًالقلب-

.تقبضًاألوعيةًالمحيطيةًوارتفاعًالضغط-

.زيادةًعددًحركاتًالتنفس-

.توسعًالقصبات-

.المفرزاتنقصً-

.تثبيطًحركيةًالسبيلًالهضمي-

.استمساكًالمصرات-

.القذف-
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Parasympathetic systemالجملةًنظيرًالوديةً-2

يةًتقعًالمراكزًنظيرةًالوديةًالتابعةًللجملةًالعصب-

يةالقحفالمركزيةًفيًالدماغًوترتبطًبنوىًاألعصابً

.المبهمولسيَّماًالعصبً

.يتوجدًمراكزًنظيرةًوديةًفيًالنخاعًالشوكيًالعجز-

يًالرأسًتعبرًاألليافًقبلًالعقديةًإلىًعقدًذاتيةًتوجدًف-
.بيةأوًفيًجدارًاألحشاء،ًوذلكًبعدًالمرورًبضفائرًعص



:توجدًأربعًعقدًذاتيةًًنظيرةًوديةًفيًالرأسًوهي

Ciliaryالهدبيةالعقدةً- ganglionً:ًالهدبيعنًتقبضًالحدقةًوالجسمًمسؤولةوهيًالحجاحتقعًفي

(.المطابقة)

Pterygopalatineالعقدةًالجناحيةًالحنكيةً- ganglionً:ًتتواسطفيًالحفرةًالجناحيةًالحنكيةًوهيًتقع

.إفرازًالدمع

Oticاألذنيةالعقدةً- ganglionً:ًنكفيةاللهاًعالقةًبإفرازًاللعابًمنًالغدةً.الصدغيةتقعًفيًالحفرةًتحت.

submandibularالعقدةًتحتًالفكيًالسفليً- ganglionنًلهاًعالقةًبإفرازًاللعابًمنًالغدتينًاللعابيتي

.تحتًالفكيًالسفليًوتحتًاللسان
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:الجملةًنظيرةًالوديةًإلىتفعيليؤديً

.تضيقًالحدقة-

.تباطؤًنظمًالقلب-

.توسعًاألوعيةًالمحيطيةًوانخفاضًالضغط-

.نقصًعددًحركاتًالتنفس-

.تضيقًالقصبات-

(.اللعاب،ًالدمع،ًالهضمية)المفرزاتزيادةً-

.تنشيطًحركيةًالسبيلًالهضمي-

(.تقيمالمثانةًوالمس)والبرازًارتخاءًالمصراتًوإفراغًخزانيًالبولً-

.النتصاب-
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الضفائرًالعصبيةًالذاتية
Autonomic nervous plexuses

:وأهمهاهيًاجتماعًألليافًعصبيةًتعصبًاألحشاءً

:Cardiac plexusالضفيرةًالقلبيةً-أ

.المبهمتأتيهاًاألليافًنظيرةًالوديةًعنًطريقًالعصبً-
.الرقبيةاألليافًالوديةًمنًالعقدًالوديةً-

:Pulmonary plexusالضفيرةًالرئوية-ب

.والقصباتتعصبًالرئةً-

.المبهمتأتيهاًاألليافًنظيرةًالوديةًعنًطريقًالعصبً-
.الصدريةاألليافًالوديةًمنًالعقدًالوديةً-



:Celiac plexus(الزلقية)البطنيةالضفيرةً-ج

.المعدةوحركيةًالحموضعنًتنظيمًإفرازًمسؤولة-

تأتيهاًاألليافًنظيرةًالوديةًعنًطريقًالعصبًالمبهمًً-

الليافًالوديةًمنًعقدًالجذعًالوديًالصدريةًًالسفليةًعبر-
(.الكبيرًوالصغيرًواألصغر)الصدريةًالحشويةاألعصابً

Autonomic nervous plexusesالضفائرًالعصبيةًالذاتيةً



 Superior mesentericالعلويةًالمساريقيةالضفيرةً-د
plexusًًوالضفيرةًالكلوية،Renal plexusًالكظرية،ًوالضفيرة

Suprarenal plexus:

.المجاورةعنًتنظيمًوظائفًاألحشاءًواألعضاءًمسؤولة-

تأتيهاًاألليافًنظيرةًالوديةًعنًطريقًالعصبًالمبهمًً-

األليافًالوديةًمنًعقدًالحبلًالوديًالقطنيةًعبرًاألعصابً-

لًالضفيرةًتتابعًهذهًالضفائرًنحوًاألسفلًلتشك.القطنيةالحشوية
.العلويةالخثلية

Autonomic nervous plexusesالضفائرًالعصبيةًالذاتيةً



 Inferior(الحوضية)السفليةًالخثليةالضفيرةً-ھـ
hypogastric (pelvic) plexus:

فةًتنظمًفعاليةًاألحشاءًالحوضيةًوالمصراتًوالوظي-

.الجنسية

لعجزيةًاتأتيهاًاألليافًنظيرةًالوديةًعنًطريقًالضفيرةً-

(الحوضيةالحشويةاألعصابً)

ينًتصلهاًاألليافًالوديةًمنًالبطنًعنًطريقًالعصب-
.العلويةالخثليةالقادمينًمنًالضفيرةًالخثليين

Autonomic nervous plexusesالضفائرًالعصبيةًالذاتيةً


