
π. Γεώργιος Ρουσάκης

Αναισθησιολόγος



�Αυχενικό Πλέγµα

�Βραχιόνιο Πλέγµα

�Οσφυϊκό Πλέγµα

� Ιερο-κοκκυγικό Πλέγµα

∆ίνουν γένεση σε όλα τα περιφερικά νεύρα που

ενδιαφέρουν τον αναισθησιολόγο



�Αυχενικό πλέγµα Α1 –Α4 

�Βραχιόνιο πλέγµα µε περιφερικά νεύρα από Α5 

έως Θ2,

�Οσφυϊκό πλέγµα µε περιφερικά νεύρα από Θ12 

έως Ο4,

� Ιερό πλέγµα µε περιφερικά νεύρα από Ο4 έως Ι2,



Αυχενικό Πλέγµα

Έχει αισθητικούς κλάδους όπου περιλαµβάνονται τα:

� Υποκλείδια Νεύρα

� Μεγάλα Νεύρα του Αυτιού

� Μικρά Ινιακά Νεύρα

� Υποδερµάτια Νεύρα του Τραχήλου

Έχει κινητικούς κλάδους που περιλαµβάνουν τα:

� Φρενικό Νεύρο (νευρώνει το ∆ιάφραγµα)

� Αυχενική Αγκύλη

Έχει αναστοµωτικούς κλάδους προς τις παρακάτω Εγκεφαλικές Συζυγίες:

� Υπογλώσσιο Νεύρο

� Παραπληρωµατικό Νεύρο

� Γλωσσοφαρυγγικό Νεύρο
�













�Κινητικό νεύρο του διαφράγµατος

�∆ηµιουργείται από τις Α3 & Α4 ρίζες. Σπανίως

συµµετέχουν οι Α2 & Α5

�Αποτελεί την πιο συχνή ΄΄ παράπλευρη απώλεια ΄΄

σε αποκλεισµούς αυχενικού και βραχιονίου

πλέγµατος









ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΠΛΕΓΜΑ

Το βραχιόνιο πλέγµα σχηµατίζεταιµε την αναστόµωση των

πρόσθιων κλάδων του 5ου, του 6ου, 7ου και 8ου

αυχενικού νεύρου και τους αναστοµωτικούς κλάδους από

τους πρόσθιουςκλάδους του 4ου.

Επίσης και κλάδους της 1ης και σπάνια της 2ης θωρακικής

ρίζας

Τα νεύρα του βραχιόνιου πλέγµατος, ανάλογα µε την

περιοχή κατανοµής τους διακρίνονται στους βραχείς

κλάδους για τους σκαληνούς µυς, στα νεύρα για τα

τοιχώµατα του θώρακα, στα νεύρα για τον ώµο και στα

νεύρα για το άνω άκρο.



Βραχιόνιο Πλέγµα που περιλαµβάνει σηµαντικά

νεύρα όπως τα παρακάτω:

�Μυοδερµατικό Νεύρο

�Μέσο Νεύρο

�Ωλένιο Νεύρο

�Κερκιδικό Νεύρο

�Μασχαλιαίο Νεύρο

�Εσω - δερµατικό Νεύρο του Πήχη

�Εσω - δερµατικό Νεύρο του Βραχίονα

















ΚΕΡΚΙ∆ΙΚΟ ΝΕΥΡΟ

� Το κερκιδικό νεύρο αποτελεί το νεύρο της ραχιαίας επιφάνειας
του άνω άκρου, είναι νεύρο του βραχιόνιου πλέγµατος.

� Στο βραχίονα το κερκιδικό νεύρο χορήγει µυικούς κλάδους για
τους οπίσθιους µυς του βραχίονα, αρθρικούς κλάδους για τη
διάρθρωση του αγκώνα και το ραχιαίο δερµατικό του
βραχίονα

� Στον πήχη, χορηγεί µυικούς κλάδους για τους έξω και για τους
οπίσθιου ςµυς του πήχη, αρθρικούς κλάδους για τις
διαρθρώσεις του καρπού και το ραχιαίο δερµατικό νεύρο του
πήχη. 

� Το κερκιδικό νεύρο στην άκρα χείρα χορηγεί δερµατικούς
κλάδους για το έξω µισό της ράχης του χεριού και για τη
ραχιαία επιφάνεια του αντίχειρα, του δείκτη και του έξω µισού
του µέσου δακτύλου µέχρι τις ονυχοφόρες φάλαγγες τους.











ΩΛΕΝΙΟ ΝΕΥΡΟ

�Το ωλένιο νεύρο εκπορεύεται από το βραχιόνιο

πλέγµα και χορηγεί κλάδους στο πήχη και στο χέρι

Στον πήχη νευρώνει τον ωλένιο καµπτήρα του

καρπού και την ωλένια µοίρα του εν τω βάθει

κοινού καµπτήρα των δακτύλων και τη διάρθρωση

του αγκώνα και στο χέρι χορηγεί µυϊκούς και

δερµατικούς κλάδους. 





ΜΕΣΟ ΝΕΥΡΟ
Το µέσο νεύρο εκπορεύεται από το βραχιόνιο

πλέγµα και χορηγεί κλάδους στον πήχη και στο

χέρι

Στον πήχη νευρώνει όλους τους πρόσθιους µυς του

πήχη, εκτός από τον ωλένιο καµπτήρα του καρπού







Το οσφυϊκό πλέγµα σχηµατίζεταιµ ε την

αναστόµωση των πρόσθιων κλάδων του1ου, 

2ου, 3ου οσφυϊκού νεύρου και µέρους του

πρόσθιου κλάδου του 4ου οσφυϊκού νεύρου (ρίζας). 

Επίσης συµµετέχει και ο αναστοµωτικός κλάδος

του πρόσθιου κλάδου της12ης θωρακικής ρίζας





�Τα Οσφυϊκά Νεύρα σχηµατίζουν το Οσφυϊκό

Πλέγµα το οποίο φέρει τα παρακάτω σηµαντικά

νεύρα:

�Λαγονοβουβωνικό Νεύρο

�Λαγονοϋπογάστριο Νεύρο

�Μηριαίο Νεύρο

�Εξωµηροδερµατικό Νεύρο

�Αιδιοµηρικό Νεύρο

�Θυροειδές Νεύρο















�Τα Ιερά Νεύρα δηµιουργούν το Ιερό ή Ισχιακό

Πλέγµα που σαν γνωστότερα νεύρα του

αναφέρουµε τα εξής:

�Άνω Γλουτιαίο Νεύρο

�Κάτω Γλουτιαίο Νεύρο

� Ισχιακό Νεύρο (το µεγαλύτερο σε πάχος νεύρο

του σώµατος)

�Οπίσθιο Μηροδερµατικό Νεύρο



ΙΣΧΙΑΚΟ ΝΕΥΡΟ

Το ισχιακό νεύρο είναι το παχύτερο νεύρο του

ανθρώπινου σώµατος και το δεύτερο σε µήκος

νεύρο. 

Η περιοχή κατανοµής του νεύρου αφορά στο οπίσθιο

διαµέρισµα του µηρού και σε ολόκληρη την κνήµη

και το πόδι διδοντας : 

µυικούς και αρθρικούς κλάδους

�Το ισχιακό νεύρο σχηµατίζεται από όλες τις ρίζες

που απαρτίζουν το ιερό πλέγµα και στον ιγνυακό

βόθρο διαιρείται στους δύο µεγάλους κλάδους, το

κνηµιαίο νεύρο και το κοινό περονιαίο νεύρο









ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!




