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 :Vagal Nerve (Vagus)العصب التآئه 

احد االعصاب العصب القحفي العاشر العصب الرئوي المعدي »هوالحائر وبالعصب المبهم او ايضاً يسمى و

( medulla of brain stemمن النخاع الخاص بجذع الدماغ )عشر والذي ينشأ في الدماغ  القحفيه االثنا

حيث تغذي فروعه العديدة   ،تسمية العصب الحائر يهمي ولهذا السبب يطلق علضالجهاز الهينتهي بعيداً في ل

المريء، ، القلب، الرئتين، ، القصبة الهوائية وفروعهامختلف االعضاء واالغشية الداخلية )البلعوم، الحنجرة

 (  Peritoniumصفاق  وال  Pericardiumالتامور ، Pleuraالمعدة، االمعاء الدقيقة والغليظة، غشاء الجنب

 

   :فهئوظاأهم  من 

الى كل االعضاء الواقعه بين )الباراسمبيثاوي( نقل االيعازات الحسيه والحركيه من الجهاز العصبي الالودي   -1

 رأس االنسان الى الجزء المستعرض من االمعاء الغليظه 

 )تثبيط العصب المبهم( تحفيز العصب الى ابطاء ضربات القلبيؤدي  يتحكم في سرعة ضربات القلب حيث -2

 يتحكم في حركة االمعاء الدقيقه وجزء من االمعاء الغليظه  -  3

 عملية التعرق و والبلع  يسيطر على النطق  -4

 

 النهي العصبي :

شدة  التعرض الى  تج عن ين  ،تجاوز الدقيقتينتبضع ثواني وال   خالل مدة تتراوح منيحدث  هو موت سريع فوري  

في بعض المواقع من الجسم التي تنتشر فيها  -ترك اثراً تترك اثراً طفيفاً او ال تقد  التي و -نسبياً   طفيفةخارجية 

 :مثل  تي تقع في مناطق حساسه من الجسم  لنهايات العصبيه للعصب التائه والمن اشبكه  

 الرقبه يجانب -1

  اعلى عظم القصعند  منتصف الرقبة  -2

 المنطقه القلبيه  -3

 منتصف البطن  في اعلىالمنطقه الشرسوفيه   -4

 المناطق التناسليه وخاصةً الخصيتين في الذكور   -5

 

 الية النهي العصبي:

 وجسم الشريان السباتي  carotid sinusesيؤدي الضغط على مستقبالت الضغط الموجوده في الجيوب السباتيه  

carotid body  عصب القحفي لالى تحفيز هذه المستقبالت مما يؤدي الى انتقال النبضات عبر االلياف الوارده ل

تسبب في يهذه بدورها مرتبطه في جذع الدماغ الى نواة العصب المبهم )العصب القحفي العاشر( مما والتاسع 

 المبهم.العصب  تحفيز 

هذه   تحفيزحيث ان  لب عبر فروع القلب للعصب المبهمثم تنتقل االيعازات عبر الجهاز العصبي الالودي الى الق

 وقد يؤدي الى موتانخفاض في ضغط الدم  ،الدموية األوعيةتوسع   ،ضربات القلبفي  تباطئااللياف يسبب 

 الشخص على الفور.

التي تغطي   والصفاق غشاء الجنب ،المزمار  ،في الجلد والبلعوم  الحسيةهناك شبكه واسعه من االعصاب  كما ان  

حيث تنتقل  البطنية والضفيرةالعجان  ،مجرى البول ،عنق الرحم ،الى الحبل المنوي تمتدواالحشاء الداخليه 

 أجزاء،على عدة    وضعيةم  ةوتؤثر على اتصاالت منعكس  ،لحبل الشوكياالى   األنسجةااللياف الموجوده في هذه  

 تنتقل ايضاً الى الدماغ.  كما 
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 المركزية  القشرةمن   قادمة  يتم التحكم في نواة العصب المبهم عن طريق وصالت متشابكه في الحبل الشوكيأذ  

   المهاد.ومن مراكز    الحسية

يمكن ان يبدأ تحفيز القلب الباراسمبثاوي من خالل الضغط العالي على الرقبه والضغط على الجيب السباتي لذلك 

 .  او توقفهعمل القلب في   ئالعصب المبهم مما يؤدي الى تباط  اناً عن طريق الضغط المباشر على جذعاو احي

 

 : النهي العصبي اسباب

الشنق او  حاالت السبب االكثر شيوعاً لهذا التثبيط هو الضغط على الرقبه وخاصةً على الجيوب السباتيه مثل   -1

  اليدوي .  الخنق

 للحنجره والصدر والبطن واالعضاء التناسليهالمفاجئة السريعة  ضربات ال -2

 واسعه في العمود الفقري الصابات اال -3

 مسالكلسوائل في اللمتوقع  الغير  الستنشاق  االاو  ي الحنجره  ف  تستقرالغصص بالغصات المتوسطة الحجم التي   -4

     االعلي  ةالتنفسي

 المفاجئ في الماء البارد لجسم  اغمر  -5

 كما في عمليات التنظير  او المستقيم المثانة ،الرحم،  الهوائيةالقصبات تخديش بطانة   -6

  pneumothorax  استرواح الصدر  حداثثقب التجويف الجنبي عادةً ال -7

  الجنباو غشاء      ( ascitis)استسقاء البطن  سوائل جوف الصفاقكلسوائل المرضيه  لالمفاجئ  تفريغال -8

عندما يتم ، الجوفاء على سبيل المثال اثناء محاوالت االجهاض الجنائي  العضلية لألعضاءالمفاجئ لتوسيع  ا -9

لفصل اغشية الحمل وبعض حاالت قسطرة    السوائل في الرحم  عند حقناولتوسيعه  تمرير االدوات عبر عنق الرحم  

  Urethral catheterization  االحليل

 خاصةً في االمعاء والمعده  الاثناء اجراء العمليات الجراحيه  (البريتونالصفاق )الشد على   -10

 

 :تشخيص النهي العصبي

 على ظروف الوفاة ،  حيث : باألساسويعتمد   ((  اقصائي)) تشخيص  ان تشخيص الموت بالنهي العصبي  

 يكون الموت قد وقع في فتره قصيره جداً ال تتجاوز الدقيقتين  -1

وجود اثر طفيف او قد ال يوجد اي اثر لتحفيز بسيط في احد المناطق الحساسه من الجسم والتي تنتشر بها  -2

 لعصبيه للعصب التائه شبكة النهايات ا

  وفاة.يجب نفي وجود اي حاله مرضيه او سميه او عنفيه يمكن ان يعزى اليها سبب التشريحياً   -3

 

 العالمات التشريحية :

حيث يعجز  مميزه بعد الوفاةتشريحية تشخيصية مظاهر  تشاهد ايال  ،عندما ينتج الموت عن النهي العصبي

اوي وبكل الفحوص التكميليه المتيسره عن ايجاد ضرر يبالفاحص الكيم  هستعانبعد اال  الطبيب الفاحص في العاده

ومن المالحظات   ،مع انعدام السبب العضوي للموت  ،عضوي يمكن ان يعتبر مسؤوالً او سبباً معقوالً لتفسير الموت

محتمال اشراً  النهي العصبي سبباً مببان يكون  ان يستنتج  يمكن  الدقيقه لشهود موثوقين بخصوص ظروف الموت  

 للموت.
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