
اعصاب لگن

دکتر ماریا ظهیری

به نام خدا



شبکه عصبی را در جلوی استخوان ساکروم دو اعصاب نخاعی در ناحیه لگن •

شبکه دنبالچه ای و (  sacral plexus)نماید که به آنها شبکه خاجی می ایجاد 

(coccygeal plexus ) گویند می

این شبکه انشعاباتی به اکثر عضالت موجود در جدار لگن وارد می شود و از •

ادامه آن پس از ترک حفره لگن در اندام تحتانی گسترش می یابد 

وارد ( lumbar plexus)خاجی، انشعاباتی از شبکه کمری عالوه بر شبکه •

نمایند، حفره لگن می شود و ضمن اینکه در تشکیل شبکه خاجی شرکت می 

نماینداز اعصاب آن حفره لگن را به قصد اندام تحتانی می بعضی 



Lumbar plexusشبکه کمری •

این شبکه از شاخه های قدامی تمامی اعصاب کمری و آخرین عصب سینه ای •

(T12-L5) تشکیل می شود انشعابات این شبکه عصبی به شرح زیر است.



عصب ایلیوهایپوگاستریک •

L1: منشاء•

از خروج از کناره خارج عضله ایلیوپسواس در پوست جدار شکم در باالی پوبیس گسترش پس •

.یافته و حس آن را تأمین می کند



عصب ایلیواینگوئینال •

L1مشتق از •

می گذرد جلوی عضالت مربع کمری و ایلیاکوس عبور نموده و از ماژور پسواس کنار خارجی از •

.  عضله ترانسورس را سوراخ و وارد کانال اینگوئینال می شودنهایاً •

کانال اینگوئینال را ترک نموده و در جنس مذکر به ریشه پنیس و اسکروتوم و در سطحی، طریق سوراخ از •

.جنس مونث به لبهای بزرگ و مونس پوبیس عصب می دهد



عصب ژنیتوفمورال•

L1-2مشتق از •

به سمت پائین فرود می آید و نهایتاً به دو شاخه ژنیتال و فمورال پسواس ماژور سطح قدامی از •

.  تقسیم می شود



شاخه ژنیتال •

عصب طریق سوراخ عمقی کانال اینگوئینال وارد کانال شده و به عضله کرماستر از •
.دهدمی 

ادامه این عصب در جنس مذکر به اسکروتوم و در جنس مونث به مونس پوبیس و  •

. بخش فوقانی لبهای بزرگ عصب می دهد

فمورالشاخه •

پوست مثلث فمورال حس می و به قدام ران می شود وارد شریان ایلیاک خارجی همراه •
.دهد



Lateral cutaneous never of thighعصب جلدی رانی خارجی •

.مشتق می شود L3و  L2از •

به سمت خار خاصره قدامی فوقانی سپس . حفره لگن می شودوارد کنار خارجی عضله پسواس ماژور از •

اینگوئینال گذشته وارد آن می شود و به دو پایین رباط امتداد می یابد و در فاصله یک سانتی متری آن از 

.شاخه قدامی و خلفی تقسیم می گردد و پوست ناحیه ران تا مفصل زانو عصب می دهد



Femoral neverعصب فمورال •

.  را تشکیل می دهدبزرگترین عصب شبکه کمری مشتق شده و  L2,3,4از •

.  خارج شده و وارد حفره لگن می شودپسواس کنار خارجی از •

این حفره بر روی عضله ایلیاکوس قرار داشته و وارد آن می شود و به دو تنه قدامی و خلفی تقسیم می در •

.  گردد

گردداز ورود به ران شاخه هایی برای عضالت ایلیاکوس و پکتینئوس جدا می قبل •

.عصب فمورال به تمامی عضالت قدام ران شاخه می دهد •



Obturatorعصب ابتراتور • never

.  مشتق می شود و از کنار داخلی پسواس خارج می شود L2,3,4از •

.  از طریق سوراخ ابتراتور عبور کرده و بالفاصله به دو تنه قدامی و خلفی تقسیم می شود•

از جلوی عضله ابتراتور خارجی و اداکتور برویس، گراسیلیس و گاهی اوقات به عضله پکتینئوس وارد شاخه قدامی •

.  می شود

.  همچنین انشعاباتی به مفصل هیپ می فرستد•





عضله ابتراتور خارجی را سوراخ نموده و در عقب خلفی عصب ابتراتور، تنه •

عضله اداکتور برویس قرار می گیرد 

این عصب شاخه هایی به عضالت ابتراتور خارجی، اداکتور برویس و از •

عالوه بر این شاخه ای از تنه خلفی عصب . اداکتور ماکنوس وارد می شود

.ابتراتور به مفصل زانو وارد شده و در کپسول مفصلی پخش می شود



بخشی از چهارمین عصب کمری به همراه تمامی پنجمین عصب کمری به هم •

 lumbosacral trcnkمربوط شده عصب بزرگی تحت عنوان تنه لومبوساکرال 

را ایجاد می نماید که در شبکه کمری نقشی نداشته بلکه حفره شکم را ترک 

.نموده و وارد حفره لگن می شود و در تشکیل شبکه ساکرال شرکت می نماید



Sacral plexusشبکه خاجی •

تشکیل  S1, S2, S3, S4این شبکه از اجتماع تنه لومبوساکرال و شاخه های قدامی •

می شود 

این شبکه ضمن اینکه شاخه های متعددی برای عضالت جدار لگن و ناحیه از •

گلوتئال جدا می شود، اعصاب مهمی از آن مشتق می گردد که پس از ترک 

.حفره لگن وارد ناحیه گلوتئال می گردند این اعصاب به شرح زیر می باشند



Superior gluteal neverفوقانی گلوتئال عصب •

 (L4, L5, S1)این عصب یکی از انشعابات شبکه ساکرال می باشد که شاخه های از •

دریافت می نماید و به همراه شریان همنامش از سوراخ سیاتیک بزرگ گذشته و پس از 

عبور از باالی عضله پیریفورمیس وارد ناحیه گلوئتال می شود و در بین عضالت 

شاخه شاخه شده و پس از دادن شاخه به دو عضله مذکور مینیموس گلوتئوس مدیوس و 
.شاخه ای به عضله تنسور فاسیاالتا می دهد

•
 

                                                                                                                             



Inferior gluteal nerveتحتانی گلوتئال عصب •

دریافت می نماید و از طریق سوراخ سیاتیک بزرگ حفره  (L4, L5, S1)این عصب رشته هایی از •

شودلگن را ترک نموده و پس از عبور از زیر عضله پیریفورمیس وارد ناحیه گلوتئال می 

.پس از عبور منشعب شدن در سطح عمقی عضله گلوتئوس ماکزیموس به آن ختم می شود  •



خلفیجلدی رانی عصب •

دریافت می نماید و پس از عبور از طریق سوراخ سیاتیک بزرگ حفره  (S1,2,3)هایی از شاخه •

.  ای لگن را ترک می کند، سپس از زیر عضله پیریفورمیس گذشته وارد ناحیه گلوتئال می شود

ادامه این عصب در حالی که در روی سر دراز عضله بیسپس و در زیر فاسیای عمقی قرار 

خلف ران را طی می نماید و نهایتاً در حدود حفره پوپلیته، فاسیای عمقی را سوراخ نموده و . دارد

.  سطحی می شود و تا خلف ساق ادامه می یابد



این عصب شاخه های متعددی جدا می شود از جمله چند شاخه از آن از کنار تحتانی از •

عضله گلوتئوس ماکزیموس گذشته و حس بخش تحتانی ناحیه گلوتئال را تأمین می 

همچنین یک شاخه از این عصب تحت عنوان شاخه ی پرینئال به ناحیه پرینه . نماید

رفته و حس دستگاه تناسلی خارجی را تأمین می نماید ادامه این عصب شاخه های 

متعددی به پوست ناحیه خلف ران و خلف ساق می فرستد و حس نواحی مذکور را 

.تأمین می کند



عصب سیاتیک •

این عصب ضخیم ترین عصب بدن می باشد •

.  مبدأ می گیرد (L4,5,S1,2,3)سگمانهای از •

طریق سوراخ سیاتیک بزرگ حفره لگن را ترک می نماید و پس از عبور از زیر از •

.  عضله پیریفورمیس وارد ناحیه گلوتئال می شود

از باال به پایین از روی عضله های ابتراتور داخلی، ژملوس ها و عضله سپس •

.  کوادراتوس عبور می نماید و به وسیله عضله گلوتئوس ماکزیموس پوشیده می شود

این عصب از حد فاصل بین تروکانتر بزرگ استخوان فمور و توبروزیته ایسکیوم ادامه •

گذشته، وارد ناحیه خلف ران می شود و در این ناحیه بر روی سطح خلفی عضله 

اداکتور ماکتوس قرار می گیرد و به وسیله سر دراز عضله بایسپس فموریس پوشیده می 

.شود



این عصب معموالً در رأس حفره پوپلیته به دو شاخه تحت عنوان عصب پرونئال مشترک و عصب تیبیال •

.  تقسیم می شود

عصب سیاتیک در خلف ران عبارت از خطی است که نقطه وسط تروکانتر بزرگ استخوان فمور و مسیر •

.  توبروزیته ایسکیوم را به رأس حفره پوپلیته وصل می نماید

عصب سیاتیک شاخه های متعددی منشعب می شوند از جمله چند شاخه مفصلی که به مفصل هیپ ختم می از •

همچنین شاخه های عضالنی متعددی به عضله های بیسپس فموریس، سمی تندینوزوس، سمی . شوند

.ممبرانوزوس و عضله اداکتور ماگنوس می دهد



Pudendalعصب پودندال • nerve

تشکیل می شود سپس به همراه عروق پودندال داخلی حفره لگن را  S2,S3,S4این عصب از شاخه های قدامی •

این عصب خار سیاتیک را دور زده و از طریق سوراخ . از طریق سوراخ سیاتیک بزرگ ترک می نماید

در حفره مذکور عروق و اعصاب پودندال در جدار . سیاتیک کوچک وارد حفره ایسکیورکتال می گردد

از عصب پودندال در کانال الکوک شاخه رکتال . خارجی آن و در کانال پودندال و یا الکوک قرار دارد

.  تحتانی جدا می گردد که به اسفنکتر خارجی مقعد وارد می شود



پودندال نهایتاً حفره ایسکیورتال را ترک نموده و وارد ناحیه پرینه می شود در این ناحیه شاخه پرینئال عصب •

از آن جدا می گردد که شاخه هایی به پوست ناحیه پرینه، کفل و اسکروتوم در جنس مذکر و لبهای بزرگ در 

جنس مونث می دهد و حس آنها را تأمین می کند 

یا عصب پشت  dorsalis penisعصب از زیر سمفیزپوبیس می گذرد و تحت عنوان عصب پشت آلت ادامه •

گیردپشت آلت و یا کلیتوریس قرار می  clitoris  dorsalisکلیتوریس

شایان ذکر است که عصب پودندال حاوی الیاف پاراسمپاتیک می باشد که از طریق عصب پشت آلت یا  •
.ارتباط برقرار نموده و موجبات ارکسیون را فراهم می سازدارکتایل کلیتوریس با اجسام 



Coccygeal plexusشبکه دنبالچه ای •

این شبکه از شاخه های قدامی چهارمین و پنجمین عصب ساکروم و شاخه قدامی عصب •

شوددنبالچه ای تشکیل می 

این شبکه در جلوی عضله کوکسیژنوس قرار دارد و ضمن اینکه شاخه ای به عضله  •

مذکور می دهد انشعاباتی از آن تحت شاخه های آنوکوکسیکژال در پوست ناحیه 
.کوکسیکس پخش می شوند





Autonomic nerves of pelvisاعصب خودکار لگن •

.اعصاب خودکار لگن شامل سمپاتیک و پاراسمپاتیک می باشد•



سمپاتیک لگن •

سمپاتیک لگن ادامه زنجیره سمپاتیک شکم می باشد که وارد حفره لگن شده و در روی •

سطح قدامی استخوان ساکروم و در داخل سوراخهای قدامی ساکروم به سمت پائین می 

.  آیند

زنجیره سمپاتیک لگنی دو . در هر طرف چهار تا پنج عدد می باشدتعداد گانگلیونها •

طرف در حدود رأس استخوان کوکسیکس به هم مربوط شده و یک گانگلیون فرد 
impar را می سازند .

دیگری از آنها به شبکه های به گانگلیونهای کوکسیژال ختم می شود، انشعابات •

.هیپوگاستریک وارد شده و از طریق آنها به احشای لگن وارد می شوند



پاراسمپاتیک لگن•

. جزء مراکز تحتانی پاراسمپاتیک می باشد S2,S3,S4شاخ طرفی نخاع در قطعات •

Pelvic splancnicاین قطعات نخاعی اعصاب احشایی لگن از • nerves  منشعب می

.به احشای مختلف وارد می شوندلگن شوند و از طریق شبکه های موجود در حفره 



ادامه شبکه آئورتی است و به حقیقت بخش فوقانی لگن شبکه عصبی وسیعی وجود دارد که این شبکه در در •

superior hypogastricآن شبکه هایپوگاستریک فوقانی  plexus  می گویند

شبکه در روی پرومنتوریوم استخوان ساکروم و در جلوی محل دو شاخه شدن آئورت و بالفاصله پشت این •

.صفاق قرار دارد

سمپاتیک این شبکه از طریق . سپس از بین دو شریان ایلیاک مشترک گذشته وارد حفره لگن می شوند •

اعصاب اسپالنکنیک تحتانی سینه ای و کمری و پاراسمپاتیک آن از طریق اعصاب اسپالنکنیک لگنی 

S2,S3,S4  شودتأمین می

این شبکه در پائین به دو شاخه هایپوگاستریک راست و چپ تقسیم می شود که در طرف داخل شریانهای  •

هایپوگاستریک ایلیاک داخلی و در ضخامت بافت همبند زیر صفاقی قرار دارند و در همان محل به شبکه 
.تحتانی تبدیل می شود



Inferior hypogastricشبکه هایپوگارستریک تحتانی • plexus

این شبکه ادامه شبکه هایپوگاستریک فوقانی می باشد و در زیر صفاق و در طرفین •

رکتوم قرار دارد این شبکه در جنس مذکر در جلو با پروستات و سمینال وزیکول و در 
.جنس مونث با گردن رحم و واژن مجاورت دارد

به این شبکه الیاف سمپاتیک هایپوگاستریک فوقانی و گانگلیونهای سمپاتیک ساکروم •
 S2,S3,S4وارد می شود پاراسمپاتیک این شبکه نیز از طریق اعصاب اسپالنکنیک لگنی 

.تأمین می گردد

از شبکه های خودکار لگن چندین شبکه فرعی ایجاد می شود که این شبکه ها از طریق •
.عروق به احشای لگن وارد می شود



Vesicle plexusشبکه مثانه ای •

سمپاتیک این شبکه از . این شبکه از طریق عروق مثانه ای به آن وارد می شود•

گانگلیونهای تحتانی سینه ای و فوقانی کمر به آن وارد می گردد پاراسمپاتیک آن از 
الیافی از این شبکه در جنس مذکر به مجرای دفران و . می باشد  S2,S3,S4سگمانهای 

در مثانه، پاراسمپاتیک دارای اثر تحریکی بر روی . سمینال وزیکولها وارد می گردد

باشد در حالیکه بر روی اسفنکتر مثانه دارای عمل مهاری می عضالت جدار مثانه 

است عمل سمپاتیک عکس پاراسمپاتیک می باشد در حالیکه عده ای از محققین بر این 

اعتقاد هستند که سمپاتیک بر روی عضالت مثانه اثری نداشته و عمل آن تنها بر روی 

.عروق است



Rectal plexusشبکه رکتال •

این شبکه نیز به همراه عروق رکتال فوقانی، میانی و تحتانی به آن ختم می شود الیاف •

سمپاتیک رشته های تحریکی به اسفنکتر داخلی مقعد و الیاف مهاری به عضالت جدار 
.پاراسمپاتیک عکس موارد فوق عمل می نماید. رکتوم و کانال آنال می فرستد

• 



Prostatic plexusشبکه پروستاتی •

این شبکه از بخش تحتانی شبکه هایپوگاستریک تحتانی منشاء گرفته و رشته هایی به •

پروستات، سمینال وزیکول، مجاری اژاکوالتور، پیشابراه پروستاتی، غشایی و اسفنجی، 

بخشی از این شبکه به همراه . اجسان غاری و اسفنجی و غدد بولبویورترال می فرستد
 lesserانشعاباتی از عصب پودندال دو عصب را ایجاد می نماید که اولی تحت عنوان 

cavernosus nerve  وارد می شوداسفنجی می باشد و به بولب آلت و جسم .



greater cavernosusدیگر تحت عنوان عصب • nerve  می باشد که که این عصب

برقرار می  dorsalis penisدر پشت آلت ضمن ارتباطاتی که با عصب پشت آلت 

این اعصاب با اثراتی که بر . انشعاباتی به اجسام غاری و جسم اسفنجی می فرستد. نماید

روی جدار عروق دارند در ارکسیون آلت شرکت می نمایند پاراسمپاتیک دارای اثر 

.انبساط در روی عروق می باشد و سمپاتیک عکس آن را انجام می دهد



Uterovaginalشبکه رحمی واژنی • plexus

این شبکه در قاعده رباط پهن قرار دارد و از طریق عروق رحم به بخشهای مختلف آن •

از جمله لوله های رحم، جسم و گردن رحم و واژن وارد می شود تحریک سمپاتیک 

پاراسمپاتیک عکس سمپاتیک . موجب انقباض عضالت جدار رحم و عروق آن می گردد
.عمل می نماید

• 



وقتی شما یک زرافه هستید و از الک پشت ها انتقاد دریافت می کنید، آنها گسارشی بر 

...اساش دید خىدشان از همان مرحله ای که در آن قرار دارند به شما ارائه می کنند


