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 الجهاز العصبي 

Nervous System 

 

 من الدماغ والحبل الشوكي، الذي يتكونالجهاز العصبي المركزي  هما إلى قسمين رئيسيين يقسم الجهاز العصبي

زوج من األعصييياب الشيييوكية  31زوج من األعصييياب القحفية و 12من  الذي يتكونالجهاز العصااابي المحيطي و

 رادية،بالفعاليات اإل الذي يتحكم هاز العصبي الجسميالجوظيفياً إلى  ، كما يقسم الجهاز العصبيوعقدها المرافقة

الجهاز )يشاركه  ، هذا ويتحكم الجهاز العصبي المركزيبالفعاليات الالإرادية الذي يتحكم الجهاز العصبي الذاتيو

 .هابين ي كاملنشاطات األجزاء المختلقة للجسم وب (الصماوي

 Central Nervous System الجهاز العصبي المركزي

تطلق كلمة  ،الدبق العصاابييدعمها نسيييج متخصييص يدعى  من عدد كبير من الخاليا العصييبية واسييتطالتها، ألفيت

التغصاااانات من االسييييتطاالت هما  انوللخلية العصييييبية نوع،على الخلية العصييييبية وجميع اسييييتطاالتهاالعصاااابون 

هذا  ،الستطالة األطول لجسم الخليةأما المحور فهو ا،التغصنات هي االستطاالت القصيرة لجسم الخليةف، والمحور

من الخاليا العصييبية المادة الساانجابية تتكون  الجملة العصييبية المركزية في مادة سيينجابية ومادة بيضيياء، وتنتظم

بق دمن األلياف العصييييبية )المحاور( المطمورة في الالمادة البيضاااااء بينما تتكون  المطمورة في الدبق لعصييييبي،

بشييكل واف والسييحايا والجهاز البطيني  كل من أقسييام الجهاز العصييبي المركزيراسيية د سييوف تتم، هذا والعصييبي

 ، لكننا سنلقي الضوء على تشريح النخاع الشوكي في مقرر تشريح الرأس والعنق

 الشوكي  )الحبل( النخاعThe Spinal cord 

ثم ال   ة ال طني  الثاني   ع الث ب  ال   ي  حرى  ستتتترو  حيث ي رف   ضتتتت ع ال  وف ال     للبصتتتتل  هو استتتتر  ا 

وأخ      ك ي ستتتتتن ابي   افة يظه  ال  طع ال  ر ض له  ،)ذيل ال  س( األعصتتتتتاط ال طني  ال   ي بيستتتتتر  

ق ناع أ ا ياع يع  رالصتتتتتت يع له ا هاللبيضتتتتتتاي  حيطي ، وا  هكذا   طع ربفو ال افة الستتتتتتن انبي  على  تتتتتتكل 

ا  حيع يحو    ك ه ث ب  ، (ال ذو  الحستتي  يرل ياع)ي اع ق ناع خل ياع ضتتو (ال ذو  الح كي   ن تت )ع يضتتاع 

 ع    وعات يصتتطل  رر تتكل  ال افة البيضتتاي، إع الر  ي لؤها الستتا ل الف ا   ال تتوك ث ب  ال ناة ال تتوكي  ه  

، رحو  الحبال الساب   السبل  انب  ثالثخل   بينه ا  آخ و  أ ا  حبلعلى رس يرها بالحبال، يو ف ا  كل  ه  

 الرابعةالمحاضرة 



 

96 

ح م الصتتتتاعفة الر  رن ل ال نبهات الحستتتتي   ع ال حيط إلى ال  تتتت  ورحو  أيضتتتتا الستتتتبل النا ل  الر  رح ل وال

 .األوا   الح كي   ع ال    وال  اك  خا ج اله  ي  إلى ال صبونات ال ح ك  لل ضالت

 Peripheral Nervous System الجهاز العصبي المحيطي

شوكية واليتألف  شوكية ت عقد العصبية المرافقة،من األعصاب القحفية وال شريحياً على تبدو األعصاب القحفية وال

 .)المحاور( يدعمها نسيج خاللي رقيق  العصبيةوتتكون من حزم األلياف  ،أبيض رمادي لونهاشكل حبال 

A. األعصاب القحفية Cranial Nerves 

لرأس افي  هاتتوزع جميع جمجمة،زوجاً من األعصيييياب القحفية التي تترك الدماغ من خالل ثقوب في ال 12يوجد 

حفية بشكل ، وسيتم دراسة األعصاب القب أيضاً بنى في الصدر والبطنوالعنق ماعدا العاشر )المبهم( الذي يعص  

 واف في مقرر تشريح الرأس والعنق.

B. ألعصاب الشوكية ا Spinal Nerves 

 الفقري، ثقوب بين الفقرات في العمودخالل من زوجاً من األعصاب الشوكية التي تترك الحبل الشوكي  31يوجد 

 1عجزية، 5 قطنية، 5 صييدرية، 12،رقيبة 8وتسييمى األعصيياب الشييوكية حسييب مناطق العمود الفقري الموافقة :

عصييب عصييعصييي  لوجودو ،فقرات رقبية 7  يوجد في حينأعصيياب رقبية  8 يجب االنتباه لوجود ،عصييعصييي

 فقرات عصعصية . 4واحد مقابل 

 فإنقف النمو وعند البالغين حيث يتو كي خالل التطور طولياً بشيييكل أبطأ من نمو العمود الفقري،ينمو الحبل الشيييو

ولكي يتم  ط،الحافة السيييفلية للفقرة القطنية األولى فق هو مسيييتوىالنهاية السيييفلية للحبل الشيييوكي ما تصيييله أقصيييى 

شكل متواصل من األعفإن طول الجذور ي  الطولي غير المتوافقالعمود الفقري ف مع نمو التكي    لى لألسفل،زداد ب

ور األعصاب لكن جذ ففي المنطقة الرقبية العلوية تكون جذور األعصاب الرقبية قصيرة وتسير بشكل أفقي تقريباً،

رس لذلك القطنية والعجزية تشكل في أسفل مستوى نهاية الحبل الشوكي حزمة عمودية من األعصاب تشبه ذيل الف

 .cauda equinaبذيل الفرس تدعى 

 والجذر الخلفي anterior rootالجذر األمامي هما  ينيتصييييييل كل عصييييييب شييييييوكي بالحبل الشييييييوكي بجذر

posterior root ، يتكون الجذر األمامي من حزم من األلياف العصبية تحمل الدفعات العصبية بعيداً عن الجملة

وتدعى األلياف ا هذ ،efferent fibers الصااادرةتدعى مثل هذه األلياف العصييبية باأللياف و العصييبية المركزية

وهي تنشييأ من  ،motor fibers باأللياف المحركةالصييادرة التي تذهب إلى العضييالت الهيكلية وتسييبب تقلصييها 
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يتكون من حزم من األلياف العصبية فالجذر الخلفي أما  ،خاليا تتوضع في القرن السنجابي األمامي للحبل الشوكي

وبما أن هذه ، afferent fibers الواردةلجملة العصييييييبية المركزية وتدعى باأللياف التي تحمل الدفعات إلى ا

 باأللياف الحسااايةتدعى  فهيالحرارة واالهتزازات واأللياف تنقل المعلومات الخاصييية بإحسييياسيييات اللمس واأللم 

sensory fibers، الجذر دعى عقدة وتتوضيييع أجسيييام خاليا هذه األلياف العصيييبية في انتفاخ على الجذر الخلفي ي

 .posterior root ganglionالخلفي 

الحركية  وهنا تصييبح األلياف يتحد الجذران األمامي والخلفي عند كل ثقب بين الفقرات ليشييكال العصييب الشييوكي،

العصب  وعند بروز ن العصب الشوكي من مزيج من األلياف الحركية والحسية،والحسية مختلطة معاً وبذلك يتكو  

ود الفقري يسير الفرع الخلفي للخلف حول العم أصغر،وفرع خلفي كبير فرع أمامي ثقبة ينقسم إلى الشوكي من ال

سيييم بينما يتابع الفرع األمامي لألمام ليعصيييب العضيييالت والجلد فوق جدار الج ،ليعصيييب عضيييالت وجلد الظهر

شوباإلضافة للفرعين األمامي والخلفي ، األمامي الوحشي وجميع عضالت وجلد األطراف وكية فإن األعصاب ال

ة كما أن لألعصييياب الصيييدري ب فقرات وأغطية الحبل الشيييوكي )السيييحايا(،صيييغيراً يعصييي  فرعا  ساااحا يا  تعطي 

تدعى  لة الشييييييوكية فروعاً  التي ترافق الجزء الودي من الجملة  rami communicantesالفروع الموصاااااا

 العصبية الذاتية.
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C.  الضفا رPlexuses 

ر الرقبية توجد الضفا  ،ر األطراف لتشكل ضفائر عصبية معقدةوية واحداً مع اآلخر عند جذتتجمع الفروع األمام

cervical  ية ما  الطرفين العلويين، يعند جذر brachialوالعضاااااااد ية تبين فا ر القطن  lumbarوجد الضاااااا

 الطرفين السفليين . يعند جذر sacraوالعجزية 
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ظري غايته جملة العصييبية إلى قسييمين مركزي ومحيطي هو مجرد تقسيييم نعلم أن التقسيييم التقليدي للنمن المهم أن 

 عصبون محرك متوضع في القرن مثال:،سهولة الوصف ألن استطاالت العصبونات تمر بشكل حر بين القسمين

لعصيييب لالسييينجابي األمامي للقطعة الصيييدرية األولى للحبل الشيييوكي يعطي محوراً يمر من خالل الجذر األمامي 

ي ألول ويمر من خالل الضييفيرة العضييدية حيث يسييير لألسييفل إلى العضييد والسيياعد في العصييب الزندالصييدري ا

قدر المسييافة وت،ليصييل أخيراً إلى اللوحات المحركة االنتهائية للعديد من األلياف العضييلية لعضييلة صييغيرة في اليد

 سم(. 90أقدام ) 3الكلية بحوالي 

د بالقطعة تعصب هذه المنطقة من الجلت الصغير للقدم : لإلصبعوحشي مثال آخر يتعلق بحس اللمس على الجانب ال

تترك  التغضييييييناتبالفروع االنتهائية الدقيقة للمحور الحسييييييي والتي تدعى ، إن العجزية األولى للحبل الشييييييوكي

 ربلي،األعضاء الحسية في الجلد وتتحد لتشكل محور العصب الحسي الذي يمر لألعلى في الساق ضمن العصب ال

للعصييب  وبعد ذلك يسييير ضييمن الجذر الخلفي م في العصييبين الظنبوبي والوركي إلى الضييفيرة القطنية العجزية،ث

لمركزي االعجزي األول ليصل إلى جسم الخلية في عقدة الجذر الخلفي للعصب العجزي األول وهنا يدخل المحور 

لبصييييييلة لرشيييييييقة في النخاع المسييييييتطيل )اإلى العمود األبيض الخلفي للحبل الشييييييوكي ويمر لألعلى إلى النواة ا

ن اإلصبع الصغير ممتر( وهكذا نجد أن عصبوناً وحيداً يمتد  1.5أقدام ) 5تبلغ المسافة الكلية حوالي ، والسيسائية(

 في القدم إلى داخل الجمجمة .

 ويبين كال المثالين السابقين الطول الكبير لعصبون وحيد.

 Autonomic Nervous System العصبي الذاتي )المستقل( هازالج

والعضييالت  قلببتعصيييب البنى الالإرادية مثل ال يقومالجملة العصييبية الذاتية هي الجزء من الجملة العصييبية الذي 

لجملة اتقسييييم ، وهي تتوزع في كال الجملتين العصييييبيتين المركزية والمحيطية والغدد في كامل الجسييييم، الملسيييياء

 توجد ألياف عصبية واردة وصادرة . الجزأينوفي كال ال ودي ودي والعصبية الذاتية إلى جزئين: 

ض وتسبب تقب   ،ع القلبفهي تسر   إن فعاليات الجزء الودي للجملة الذاتية تهيئ الجسم للتكيف مع الحاالت الطارئة،

إعادة اتية بوكذلك يقوم الجزء الودي من الجملة العصييييبية الذ وترفع الضييييغط الدموي، األوعية الدموية المحيطية،

ط ثب  تتلوقت اوفي نفس  توزيع الدم بحيث يترك الجلد واألمعاء ويصييبح متوفراً للدماغ والقلب والعضييالت الهيكلية،

 المصرات . يتم إغالقية للسبيل المعوي والحركات التمعج  

 القلب ئحيث تبط   أما فعاليات الجزء الالودي من الجملة العصييييييبية الذاتية فهي تهدف إلى حفي وتخزين الطاقة،

 ات .ية لألمعاء وفعاليات الغدد وتفتح المصر  تزيد الحركات التمعج  و
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A.  الجملة الودية Sympathetic System 

 :لقطعة تمتلك المادة السييييينجابية للحبل الشيييييوكي من القطعة الصيييييدرية األولى وحتى ا األلياف الصاااااادرة

المحاور إن  ،ةالودي واصيييلةالعصيييبونات ال القطنية الثانية قرناً جانبياً أو عموداً تتوضيييع فيه أجسيييام خاليا

لفروع االجذور العصيييبية األمامية وتسيييير ضيييمن  من خالل النخاعينية لهذه الخاليا تترك الحبل الشيييوكي

لياف قبل باأل واصييلةتدعى ألياف الخلية ال ،البيضاااء الموصاالة إلى العقد جانب الفقرية من الجذع الودي

جذع الودي حالما تصيييييييل األلياف قبل العقدة إلى العقد في ال، ويطيةالعقدة عند مرورها إلى العقدة المح

 أن تمر إلى األماكن التالية : هافيمكن

بأنه  synapse المشبك يعرف )يمكن أن تنتهي في العقدة التي دخلتها بالتشابك مع خلية منبهة في العقدة  .1

فجوة بين وتعتبر ال ارية تشريحية،الموقع الذي يتقارب فيه عصبونان لدرجة كبيرة لكن دون تحقيق استمر

نبهة العقدة تغادر محاور العصبونات الم ،(األستيل كولين العصبونين جسراً تعبره مادة عصبية ناقلة هي 

لى األعصيياب إوتمر هذه األلياف التي تسييمى اآلن باأللياف العصييبية بعد العقدة   وهي ألياف ال نخاعينية،

وتتوزع في فروع األعصيياب الشييوكية لتعصييب العضييالت بية كفروع موصاالة ساانجاالشييوكية الصييدرية 

 الملساء في جدران األوعية الدموية والغدد العرقية والعضالت الناصبة ألشعار الجلد .

سير لألعلى في ال في الجزء العلوي يمكن لتلك األلياف الداخلة لعقد الجذع الودي .2 لجذع الودي لصدر أن ت

ة بعد العقدة وهنا تترك األلياف العصيييييبي، تتشيييييابك مع الخاليا المنبهة حيثالمنطقة الرقبية إلى العقد في 

 ما أنك مرة ثانية الجذع الودي كفروع سنجابية موصلة وينضم معظمها إلى األعصاب الشوكية الرقبية،

ة السيييييفلية القطع الصيييييدري فيخلة إلى الجزء السيييييفلي من الجذع الودي االعديد من األلياف قبل العقدة الد

ة السيييييفلية تين القطنيتين العلويتين للحبل الشيييييوكي تسيييييير لألسيييييفل إلى العقد في المنطقتين القطنيوالقطع

فروع موصيلة كاأللياف بعد العقدة الجذع الودي تلك تغادر ، ثم والعجزية حيث تتشيابك مع الخاليا المنبهة

 سنجابية تنضم إلى األعصاب الشوكية القطنية والعجزية والعصعصية .

 ر األلياف قبل العقدة من خالل العقد على الجزء الصييييييدري من الجذع الودي دون تشييييييابك،يمكن أن تم .3

العصاااااب ينشيييييأ ، الثالث splanchnic nervesاألعصااااااب الحشاااااوية تشيييييكل هذه األلياف النخاعينية 

من العقد الصييييدرية من الخامسيييية إلى التاسييييعة ويخترق الحجاب الحاجز ويتشييييابك مع الحشااااوي الكبير 

من العقدتين الصدريتين العاشرة العصب الحشوي الصغير ينشأ  نبهة في عقد الضفيرة الزالقية،الخاليا الم

سفلي من الضفيرة  شابك مع الخاليا المنبهة في عقد الجزء ال والحادية عشر ويخترق الحجاب الحاجز ويت

خترق الحجاب )عند وجوده( من العقدة الصدرية الثانية عشرة ويالعصب الحشوي السفلي ينشأ ،الزالقية

وهكذا نجد أن األعصيياب الحشييوية تتكون  ،الحاجز ويتشييابك مع الخاليا المنبهة في عقد الضييفيرة الكلوية



 

102 

تنشييييييأ من الخاليا المنبهة في الضييييييفائر المحيطية المذكورة فاأللياف بعد العقدة أما من ألياف قبل عقدية، 

تهي بعض األلياف قبل العقدة المارة في تنهذا و سييييييابقاً وتتوزع إلى العضييييييل األملس والغدد الحشييييييوية،

وتعتبر هذه الخاليا اللبية كخاليا منبهة ودية معدلة  العصب الحشوي الكبير مباشرة على خاليا لب الكظر،

. 

 هما جذعان عصييييييبيان عقديان يمتدان على طول العمود الفقري، Sympathetic trunks انالودي انالجذع

 ،ةعقد في المنطقة القطني 5أو 4و ي،الصيييييييدرالجزء عقدة في  12أو  11و ،توجد ثالث عقد في كل جذع رقبي

اً ليشييييكال يتوضييييع الجذعان قريباً من العمود الفقري وينتهيان في األسييييفل باتحادهما مع عقد في الحوض، 5أو 4و

 .ganglion imparالعقدة المفردة عقدة وحيدة هي 

 :وتدخل  ك،ن األحشيييياء ضييييمن العقد الودية دون تشييييابتمر األلياف النخاعينية الواردة م األلياف الواردة

 وتصيييل إلى أجسيييام خالياها في عقدة الجذر الخلفي العصيييب الشيييوكي عبر الفروع الموصيييلة البيضييياء،

ل أن تشييييك هاويمكن ،وبعد ذلك تدخل المحاور المركزية إلى الحبل الشييييوكي للعصييييب الشييييوكي المرافق،

 ويمكن أللياف أخرى أن تصييييييعد إلى مراكز ذاتية ي،ون الوارد من القوس االنعكاسييييييي الموضييييييعالمك  

 في الدماغ . علوية )مستقلة(

 

B.  الجملة الالودية Parasympathetic System 

  :لحبل للهذا الجزء من الجملة الذاتية في الدماغ والقطع العجزية  لواصلةتتوضع الخاليا ااأللياف الصادرة

 ات التي تنشأ منها األعصاب القحفية،أجزاء من النوي   وتشكل تلك الخاليا المتوضعة في الدماغ الشوكي،

الخاليا الواصييلة العجزية ، أما وتبرز محاورها االسييطوانية من الدماغ ضييمن األعصيياب القحفية الموافقة

هذه الخاليا عدد و ،توجد في المادة السييينجابية للقطع العجزية الثانية والثالثة والرابعة من الحبل الشيييوكيف

ل قرناً سييينجابياً جانبياً كما تفعل الخاليا الواصيييلة الودية الموجودة في المنطقة الصيييدرية غير كاف لتشيييك

النخاعينية الحبل الشييييوكي ضييييمن الجذور العصييييبية األمامية لألعصيييياب  هامحاور، هذا وتغادر القطنية

 وجميع، عصااااب الحشاااوية الحوضااايةاألومن ثم تغادر األعصييياب العجزية لتشيييكل  الشيييوكية الموافقة،

وهي تتشيييييابك مع الخاليا المنبهة في العقد  األلياف الصيييييادرة المذكورة حتى اآلن هي ألياف قبل  العقدة،

تمر األلياف قبل العقدة في األعصييياب ا وهكذ المحيطية التي تتوضيييع عادة قرب األحشييياء التي تعصيييبها،

تكون األلياف بعد العقد  وبشكل مميز الحشوية الحوضية في عقد الضفائر الخثلية أو في جدران األحشاء،

في فتمر األلياف القحفية قبل العقدة  ، أماال نخاعينية وقصييييرة نسيييبياً مقارنة مع األلياف بعد العقدة الودية

 العقد الهدبية والجناحية الحنكية وتحا الفك السفلي واألذنية
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 ضعة إما في العقد لخاليا المتوتسير األلياف الواردة  النخاعينية من األحشاء إلى أجسام ا أللياف الواردة:ا

ل وبعد ذلك تدخ أو في عقد الجذر الخلفي لألعصييييياب العجزية الشيييييوكية، ،الحسيييييية لألعصييييياب القحفية

 ة الموضعية،في تشكيل األقواس االنعكاسي هاالمحاور المركزية إلى الجملة العصبية المركزية لتقوم بدور

 ية .أو تمر إلى مراكز أعلى في الجملة العصبية الذات

C.  :الضفا ر العصبية الذاتيةAutonomic nervous plexuses 

 إنها اجتماع أللياف عصبية تعصب األحشاء وأهمها

 Cardiac plexusالضفيرة القلبية:  .1

 Pulmonary pالضفيرة الر وية:  .2

 Celiac pالضفيرة الزالقية:  .3

 والكلوية والكظرية S mesenteric pالضفيرة المساريقية العلوية:   .4

 I hypogastric pيرة الخثلية السفلية )الحوضية(: الضف .5

كل جزءاً من ن الوارد من الجملة الذاتية يماثل في الحقيقة المكون الوارد من األعصيييياب الجسييييمية ويشييييإن  المكو  

ل بإحسيييياسييييات  تفع  النهايات العصييييبية للمكون الوارد من الجملة الذاتية الإن  ،ةالوارد العام للجملة العصييييبية الكلي  

 .بالتمدد أو نقص األوكسجين تفعيلها يتملكن  كالحرارة أو اللمس،

دة الجسيييييمية أو عتقد أنها تسيييييير إلى جانب األلياف الواري   حالما تدخل األلياف الواردة الحبل الشيييييوكي أو الدماغ،

 .هاتختلط مع
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A. أعصاب الطرف العلوي 

 امة التالية:تؤمن األعصاب الداخلة  للطرفين العلوي والسفلي الوظائف اله

 التعصيب الحسي للجلد والبنى العميقة كالمفاصل 

 التعصيب الحركي للعضالت 

 التأثير على أقطار األوعية الدموية بواسطة األعصاب الودية المحركة الوعائية 

 تزويد الغدد العرقية بتعصيب ودي محرك افرازي 

شديد على أعصاب الطرف العلوي، علما أن جميع هذه األ شأ من الضفيرة العضدسنمر بإيجاز  ية عصاب تن

 في ناحية اإلبط 

 يدخل إلى الحيز الخلفي للذراع :Axillary nerve العصب اإلبطي .1

هو العصب الحركي للحيز األمامي للذراع  :Musculocutaneous nerve العصب العضلي الجلدي .2

 حيث يعص ب جميع عضالته

يزه راع إلى الثلم الكعبري، ثم يظهر في حيدخل الحيز الخلفي للذ :Radial nerveالعصااااااب الكعبري  .3

ظهري األمامي لينقسييم بعد ذلك إلى فرعين أحدهما عميق يلتف وآخر سييطحي يتابع مسيييره نحو الوجه ال

 لليد.
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يمر خلف اللقيمة اإلنسية للعضد، ثم في الحيز اللفافي األمامي للساعد  :Ulnar nerveالعصب الزندي  .4

 ليدخل بعدها راحة اليد .

سير في الحيز اللفافي األمامي للذراع، ثم يتابع مسيره في  :median nerveالمتوسط العصب  .5 لحيز اي

 اللفافي األمامي للساعد ثم يدخل راحة اليد مارا خلف قيد المثنيات
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B. تعصيب جدار الصدر 

 هي Intercostal Nervesاألعصااااب الوربية و ،تتعصيييب العضيييالت الوربية باألعصييياب الوربية الموافقة لها

 عصب شوكي صدري 11الفروع األمامية ألول 

 

C. تعصيب الظهر 

صييياب يتم تعصييييب جلد وعضيييالت الظهر بطريقة قطعية بواسيييطة الفروع الخلفية للواحد والثالثين زوج من األع

 الشوكية مع بعض االستثناءات طبعا.

D. تعصيب جدار البطن 

  القطني األولمن الفروع األمامية لألعصاب الصدرية الستة السفلية والعصب 



 

107 

 أعصاب الطرف السفلي

سفلي بوظائف هامة تم ذكرها أعاله، وسنمر بإيجاز شديد على  عصاب أتقوم األعصاب التي تدخل إلى الطرف ال

 الطرف السفلي

فرع الضييفيرة العجزية، وهو أكبر عصييب في الجسييم، ويتألف من  :Sciatic Nerveالعصااب الوركي  .1

ة، ، ينبثق هذا العصييييب من الحوض عبر الثقبة الوركية الكبيرالعصييييبين الظنيوبي والشييييظوي المشييييترك

العصييييبين  ويسييييير لألسييييفل في الحيز اللفافي الخلفي للفخذ لينتهي في الثلث السييييفلي للفخذ بانقسييييامه إلى

 المشكلين له أي الظنبوبي والشظوي المشترك.

من الشييييييريان  يدخل الفخذ خلف الرباط األربي إلى الوحشييييييي :Femoral Nerve العصااااااب الفخذي .2

 الفخذي.

  :Obturator Nerve العصب السدادي .3

 يسير في الحيز الخلفي للساق: Tibial Nerve العصب الظنبوبي .4

الشظوي ينقسم إلى فرعين هما العصب  :Common Peroneal Nerve العصب الشظوي المشترك .5

 Deep Peroneal Nerveالعصب الشظوي العميق و Superficial Peroneal Nerveالسطحي 

 الذي يعصب جميع عضالت الحيز األمامي للساق ويتابع نحو القدم.
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 إضافات مدرس المقرر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


