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 Peripheralالجهاز العصبً الطرفً المحٌطً 
nervous. system:

 

 وٌتضمن األعصاب التً تتصل بالمخ والنخاع الشوكً وتصل إلى كافة
أجزاء الجسم إذ

 ٌشمل االعصاب المخٌة(Cranial n. ) واالعصاب الشوكٌة(spinal n.  )

وهذه االعصاب بالغة االهمٌة ألنها تقوم بنقل االثارات الحسٌة من الجلد 

وأعضاء الحس إلى المخ والنخاع الشوكً وتسمى باالعصاب الحسٌة 
(censory n. ) , إذ تتجه هذه اإلثارات إلى الجهاز العصبً المركزي  ,

اما االعصاب التً تحمل اإلثارات من الجهاز العصبً المركزي إلى 
( ..motor n)العضالت للقٌام بالحركة تدعى االعصاب الحركٌة 
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الجهاز العصبً المحٌطً االعصاب
وٌشمل الجهاز العصبً المحٌطً االعصاب االتٌه:

 1-  ( الواردة)أالعصاب الحسٌةPeripheral sensory nerves

  ًوهً تحمل الرسائل الحسٌة من الجلد واعضاء الحس إلى المخ والنخاع الشوك.

 2-  ( الصادرة)أالعصاب الحركٌةPeripheral motor nerves

 ًوتحمل االٌعازات إلى العضالت بالحركه من المخ والنخاع الشوك

 وتوجد أعصاب كثٌرة تحتوي على ألٌاف(fibres ) ًمن النوعٌٌن معا( حسٌةcensory– حركٌةmotor ) وتسمى هذه

(sMixed nerve) باإلعصاب المختلطه  

-   ً(التلقائً) الجهاز العصبً الذاتAutonomous Nervous System

  ًالعٌن )كما فً حركة ( تلقائً)وهو شبكة من األعصاب التً تحمل اإلثارات من و إلى أجزاء الجسم وتعمل بشكل ذات  ,

ومن الجدٌر بالذكر إن خمسة من األعصاب المخٌة تحتوي على ألٌاف عصبٌة تلقائٌة و ( القلب, األمعاء , العضالت 

وٌغذي العضالت الالارادٌه مثل , الجهاز العصبً الذاتً ٌتكون من األعصاب التً تتحكم فً بعض الوظائف الجسمٌة 

.عضلة القلب والرئتٌن والجهاز الهضمً والغدد الصماء وجدار االوعٌه الدموٌه 

3



:وٌتكون من

(الودي)  sympathicالجهاز العصبً السمبثاوي  -

 

محل هً العقد وهذه الفقري العمود جانبً على تقع العصبٌه العقد من سلسلتٌن الودي العصبً الجهاز ٌشمل 

 الشوكً الحبل داخل العقدٌه ماقبل العصبٌه الخالٌا اجسام وتقع العقدٌه بعد العصبٌه الخالٌا اجسام تجمع

  الصدرٌه الشوكٌه لالعصاب البطنً الجذر خالل محاورها وتخرج

 

النخاعٌه القطعه من تخرج التً الودٌه العقده ماقبل والٌاف الشوكً للحبل  الجانبً القرن من ٌنشآ حٌث 

L2 الثانٌه القطنٌه النخاعٌه القطعه والىT1 االولى الصدرٌه  العمود جانبً على عقد تكون خروجها وبعد,

 الجسم جمٌع تغذي التً الودٌه العقده مابعد الٌاف تنشآ ومنها (السمبثاوٌه) الودٌه بالسلسله تسمى الفقري

 السلسلتٌن من كل فً عجزٌه  4 و قطنٌه 4و صدرٌه عقده 11 توجد حٌث السمبثاوي العصبً الجهاز بآلٌاف

 الجهاز ٌدعى لذلك والقطنٌه الصدرٌه المنطقتٌن فً االعصاب لتجمع ونظرا الرقبه فً ودٌه عقد 3 توجد كما

.القطنً الصدري العصبً بالجهاز الودي العصبً
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الباراسمبثاوي العصبً الجهاز sympithicpara( الالودي)

 محل الودٌه كالعقد وهً االعضاء انسجة داخل فً او بالقرب تقع الودٌه العقد بعكس التً العصبٌه العقد من عدد من ٌتآلف 

 القحفٌه االعصاب خالل الدماغ من االلٌاف تخرج العقدٌه ومابعد العقدٌه ماقبل االلٌاف مابٌن العصبٌه االشتباكات تكون

 هذا ٌعرف لذا والثالثه الثانٌه العجزٌه الشوكٌه االعصاب خالل الشوكً النخاع ومن والعاشره والتاسعه والسابعه الثالثه

. العجزي القحفً العصبً بالجهاز الجهاز

 الذاتً العصبً الجهاز وظائف

بواسطة تلقائً بشكل ذلك وٌتم , الهضمً والجهاز والقلب العٌن فً ودقٌقة عدة وظائف بتنظٌم الذاتً العصبً الجهاز ٌقوم 

 , الطاقة استهالك لعملٌة الجسم فٌكٌف العصبٌة اإلثارات األعصاب هذه تحمل إذ ذاتً بشكل تعمل التً األعصاب من شبكة

 الكبد فً الكالكوجٌن وٌحول الدموي الضغط وٌرفع التنفسٌة المسالك سعة على السمٌثاوي الجهاز ٌعمل الجري عند فمثالً 

 الجهاز وٌحتوي ,االدرنالٌن هرمون افراز فً التحكم على بقدرته وٌتمٌز العكس فٌعمل الباراسمبثاوي الجهاز أما سكر إلى

 الشوكً والنخاع المخ إلى األعصاب تحملها التً الحسٌة  اإلثارات إن إالا  (وحركٌة حسٌة أعصاب) على الذاتً العصبً

 وتتحكم الحركٌه االلٌاف عبر تسري التً مالئمة حركٌة استجابات أو إثارات تولد انها إذ واعٌة احاسٌس عنها ٌنتج ما نادراً 

 السٌطرة أجل من وذلك العمل فً متعاكسة هً وعادة سمبثاوٌة أعصاب أما نوعٌن على وهً األعضاء مختلف فً
. والراحة العمل بٌن والتوازن
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nerves     Cranialاألعصاب المخٌة الدماغٌه       -
  على كل زوج منها  12–1زوج من األعصاب الدماغٌة تقع تحت السطح األسفل للمخ وتطلق األرقام من  12هناك

ولكل عصب أسم معٌن وتخرج األعصاب الدماغٌة من الجمجمة عبر ثقوب صغٌرة وتمر , ابتداء من األمام إلى الخلف 

:خالل األنسجة وتتوزع على الجلد والعضالت واألعضاء األخرى من الرأس والرقبة وهً

العصب الشمً مسؤول عن الشم

العصب البصري مسؤول عن االبصار

 العصب المحرك للعٌن الذي ٌغذي معظم عضالت العٌن الخارجٌه وٌحمل معه الٌاف  عصبٌه ودٌه مسؤوله عن رد فعل

العٌن للضوء وكذلك منعكس تكٌف العٌن

العصب  البكري ٌغذي عضلة العٌن المائله العلوٌه

العصب الثالثً التوائم عصب حسً للوجه وفروة الرآس وله الٌاف حركٌه لعضالت المضغ

العصب المبعد ٌغذي عضلة العٌن المستقٌمه الوحشٌه

  العصب الوجهً ٌغذي العضالت السطحٌه للوجه وٌحمل الٌاف حسٌه لاللم والحراره من االذن وكذلك للتذوق فً اللسان

والٌاف الودٌه للغدد اللعابٌه

ًمسؤول عن السمع والتوازن( الدهلٌزي القوقعً) العصب السمع

العصب اللسانً البلعومً ٌحمل الٌاف حسٌه فً اللسان والودٌه للغدد اللعابٌه كذلك الٌاف حركٌه لعضالت البلعوم.

10-  ٌحمل الٌاف الودٌه العضاء الصدر واقلب والجهاز الهضمً وكذلك ٌحمل الٌاف حركٌه ( المبهم) العصب التائه
تعضالت الفم والبلعوم والحنجره

11- العصب  االضافً وٌغذي عضالت الحنجره والبلعوم مع العصب المبهم وٌغذي عضالت ارادٌه فً الرقبه

12- العصب  تحت اللسان ٌحرك اللسان

 فهو مختلط ٌغذي القلب ( العاشر)ومن المالحظ إن جمٌع هذه اإلعصاب تغذي منطقة الرأس والرقبة ماعدا العصب الحائر

.والرئتٌن واألمعاء والجهاز التنفسً 
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: (spinal nerves)األعصاب الشوكٌة 

 

بٌن الموجودة العنقٌة الفقرات بٌن القنوات خالل منها كل وٌمر االعصاب من زوج 31 وتشمل 
. العصعصٌة الفقرات فً الشوكٌة القناة عبر فٌمر السفلً الزوج أما , واألطلس المحور فقرة

حركً  زوج أي الٌسار من واخر الٌمٌن من واحد أي ازواج شكل على الشوكٌة األعصاب تخرج 

 واألخر أمامً أحدهما جذران عصب ولكل الشوكً الحبل فً جذور عدة بواسطة حسً وزوج

 الخلفً العمود من الخلفٌه اما الشوكً للنخاع االمامً العمود من تؤتً األمامٌة الجذور , خلفً

 ٌلتحم الشوكٌة القناة داخل وفً (حسٌة عصبٌة) الخلفٌة أما (حركٌة عصبٌة) االمامٌة وتكون

 تتشكل اذ الفقرات مابٌن القنوات  من ٌغادره ثم مختلطاً  عصبٌاً  لٌكونا والخلفً األمامً الجذران

 منها المعلومات لنقل وكذلك الجسم اعضاء جمٌع لتغذي  عصبٌه سالسل منها تنبع عصبٌه شبكات

 الشوكٌه المناطق تسمى الشوكً الحبل فً االعصاب منها تخرج التً والمناطق , الدماغ الى

الفقري العمود فً الفقره وحسب النخاعٌه
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مناطق عنقٌهC1 C2 C3 C4 C5 C6  C7 C8 )    ()Segment  Cervical  )

-12- منطقه

ظهرٌه                                                                                                     

T1 T2 T3 T4 T5   T6 T7 T8 T9 T10  T11 T12)Torracic Segmet 12                      من

5 -  مناطق قطنٌهLumbar Segment ((L1 L2 L3 L4 L5

  - Sacral Segment ٍٍ(ٍ  ٍٍS1 S2 S3 S4 S5 )مناطق عجزٌه  5

 منطقه عصعصٌهCoccygeal Segment

 ًوهذه تمثل عدد االعصاب الشوكٌه النخاعٌه التً تنشآ من الحبل الشوك.
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