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Το Συµπαθητικό Νευρικό Σύστηµα 
 

 

• Εισαγωγή 
 
• Συµπαθητική Φυγόκεντρος Οδός 
Κεντρική Μοίρα (Εγκεφαλικό Σκέλος) 
Προγαγγλιακές Ίνες 
Μεταγαγγλιακές Ίνες 
 

• Συµπαθητική Κεντροµόλος Οδός 
 
• Το Συµπαθητικό Στέλεχος ή Συµπαθητική Άλυσος 
Συµπαθητικά Γάγγλια 

 
• Κλάδοι & Πλέγµατα των Συµπαθητικών Νεύρων 
Πλέγµατα του Συµπαθητικού Συστήµατος 

 
 
Εισαγωγή 
 
• Το συµπαθητικό νευρικό σύστηµα είναι πιο εκτεταµένο από το παρασυµπαθητικό 
σύστηµα και εκτείνεται σε όλο το σώµα.  

• Έχει την κεντρική µοίρα των κινητικών του νευρώνων στην πλάγια φαιά στήλη των 
θωρακικών και δύο πρώτων οσφυϊκών τµηµάτων του νωτιαίου µυελού. 

• Λειτουργικά το συµπαθητικό έχει σχέση πρωταρχικά µε τις αντιδράσεις του σώµατος σε 
καταστάσεις στρες.  
− Υπό την επίδραση του διαστέλλονται οι κόρες των οφθαλµών, τα περιφερικά 
αιµοφόρα αγγεία συστέλλονται µε επακόλουθη εκτροπή του αίµατος σε πιο βασικά 
όργανα, η δύναµη η αναλογία και η κατανάλωση οξυγόνου της καρδιάς αυξάνει, το 
βρογχικό δένδρο διαστέλλεται, η σπλαγχνική λειτουργία περιορίζεται µε αναστολή 
του περισταλτισµού και αύξηση του τόνου των σφιγκτήρων 

− Παρατηρείται γλυκογονόλυση στο ήπαρ και έκκρισή της µυελώδους µοίρας των 
επινεφρίδίων, ανόρθωση των τριχών και εφίδρωση. 

− Τα συµπαθητικά πυελικά νεύρα προκαλούν αναστολή της σύσπασης της ουροδόχου 
κύστης, κινητικότητα στον έσω σφιγκτήρα της κύστης και νεύρωση των µυών της 
µήτρας.  

− Η κυκλοφορία των στεφανιαίων αγγείων αυξάνει, µε άµεση επίδραση του 
συµπαθητικού συστήµατος στις στεφανιαίες αρτηρίες. Επίσης, παρατηρούνται 
ισχυρές καρδιακές συσπάσεις, µειωµένη συστολή, σχετικά αυξηµένη διαστολή και 
µία τοπική αυξηµένη συγκέντρωση των αγγειορθυµιστών ή των µεταβολιτών, τα 
οποία προκαλούν αυξηµένη στεφανιαία ροή. 

 
• Γενικά, θέτει τον οργανισµό σε ετοιµότητα µε απoτέλεσµα να: 

- Είναι καταβολικός.  
- Επιταχύνει τους καρδιακούς παλµούς.  
- Τα αρτηρίδια του δέρµατος και του εντερικού σωλήνα συσπώνται.  
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- Διαστέλλει τα αρτηρίδια των σκελετικών µυών µε αποτέλεσµα την ανακατανοµή του 
αίµατος. Το αίµα φέρεται προς τους σκελετικούς µυς, την καρδιά και τον εγκέφαλο, 
ενώ εγκαταλείπει το δέρµα και τον γαστρεντερικό σωλήνα, και αυξάνεται η 
αρτηριακή πίεση.  

- Διαστέλλει τις κόρες των οφθαλµών.  
- Συκλείνει τους σφιγκτήρες και ανυψώνει τις τρίχες.  
- Ανστέλλει τη λειτουργία των λείων µυών των βρόγχων, του γαστρεντερικού σωλήνα 
και της ουροδόχου κύστεως.  

 
• Νευρώνει:  

- την καρδιά  
- τους πνεύµονες  
- τους λείους µυς και τα αγγεία του τοιχώµατος  
- τους θυλάκους των τριχών  
- τους ιδρωτοποιούς αδένες  
- τα σπλάχνα της κοιλιάς και της πυέλου 

• Το συµπαθητικό σύστηµα έχει την τάση να δηµιουργεί αποτέλεσµα µαζικής δράσης. 
− Η διέγερση οποιουδήποτε τµήµατος του καταλήγει σε ευρείας κλίµακας συµπαθητική 
απάντηση. 

 
Συµπαθητική Φυγόκεντρος Οδός 
 
Κεντρική Μοίρα:  
 
• Οι απαγωγές ίνες εκφύονται απο την πλάγια φαιά στήλη που βρίσκεται στα πλάγια 
κέρατα της φαιάς ουσίας του νωτιαίου µυελού (πλάγιες φαιές στήλες) από το Θ1 (1ο 
θωρακικό νευροτόµιο) έως το Ο2 (2ο µε 3ο οσφυϊκό νευροτόµιο).  

• Αναδύονται µικροί εµµύελοι νευράξονες προς τους αντίστοιχους πρόσθιους πρωτεύοντες 
κλάδους και περνούν µέσω µιας σύνδεση από λευκό κλάδο στη συµπαθητική άλυσο 

• Τα κύτταρα του συµπαθητικού συστήµατος βρίσκονται στον έξω διάµεσο πυρήνα. 
 
Προγαγγλιακές Ίνες:  
 
• Αποτελούνται από εµµύελες νευρικές ίνες.  
• Εξέρχονται από τον νωτιαίο µυελό µε τις πρόσθιες ρίζες (Α8-Ο3).  
• Αρχικά πορεύονται µε τα νωτιαία νεύρα.  
• Αµέσως µετά της έξοδο από το µεσοσπονδύλιο τρήµα, οι συµπαθητικές (προγαγγλιακές) 
ίνες αποσπώνται και σχηµατίζουν τους λευκούς αναστοµωτικούς κλάδους, οι οποίοι 
φέρονται στα παρασπονδύλια γάγγλια του συµπαθητικού στελέχους.  

• Υπάρχουν τρεις πορείες µετά την είσοδο των προγαγγλιακών ινών στα παρασπονδύλια 
γάγγλια.   

 
1. Οι προγαγγλιακές ίνες µπορούν να συνάπτονται µε τα νευρικά κύτταρα του γαγγλίου 

(µεταγαγγλιακός εκτελεστικός νευρώνας).  Νευροδιαβιβαστής σε αυτή τη σύναψη είναι η  
ακετυλοχολίνη. (Οι µικροί συνδετικοί νευρώνες περιέχουν ντοπαµίνη που δρα ως 
νευροδιαβιβαστική ουσία.)  

2. Μερικές προγαγγλιακές ίνες δεν κάνουν σύναψη εντός του γαγγλίου στο οποίο εισήλθαν 
και πορεύονται:  
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- Κεφαλικώς: Διαµέσου των µεσογαγγλιακών συνδέσµων και καταλήγουν εντός των 
ανώτερων γαγγλίων της αυχενικής µοίρας του συµπαθητικού στελέχους. Οι 
µεταγαγγλιακές ίνες φέρονται στα αυχενικά νωτιαία νεύρα.  

- Ουραίως: (κατιόντως) Διαµέσου των µεσογαγγλιακών συνδέσµων. Συνήθως αυτά 
είναι οι προγαγγλιακές ίνες που εισέρχονται στα κατώτερα θωρακικά και στα δύο 
πρώτα οσφυϊκά γάγγλια του συµπαθητικού στελέχους και καταλήγουν εντός των 
κατώτερων γαγγλίων της οσφυϊκής µοίρας και της ιεράς µοίρας του συµπαθητικού 
στελέχους. Οι µεταγαγγλιακές ίνες φέρονται στα οσφυϊκά, ιερά και κοκκυγικά νεύρα. 

 
3. Άλλες προγαγγλιακές ίνες διαπερνούν το γάγγλιο (χωρίς να κάνουν σύναψη). Οι 
προγαγγλιακές αυτές ίνες σχηµατίζουν τα ακόλουθα  νεύρα:   

 
Το µείζον σπλαγχνικό νεύρο:  
• Σχηµατίζεται από προγαγγλιακές ίνες που έχουν διέλθει µέσα από τα Θ5 εως Θ9 
συµπαθητικά γάγγλια.  

• Διαπερνά το σκέλος του διαφράγµατος και εισέρχεται στην κοιλία.  
• Συνάπτεται µε µεταγαγγλιακούς νευρώνες των γαγγλίων, του κοιλιακού πλέγµατος και 
του νεφρικού πλέγµατος εντός του επινεφριδίου.  

• Λίγες προγαγγλιακές ίνες καταλήγουν κατευθείαν στα κύτταρα της µυελώδους ουσίας του 
επινεφριδίου. Τα κύτταρα αυτά αποτελούν τροποποιηµένους συµπαθητικούς νευρώνες. 
Νευρικές ώσεις προκαλούν έκκριση επινεφρίνης και  νορεπινεφρίνης.  

 
Το ελάσσον σπλαγχνικό νεύρο:  
• Σχηµατίζεται από προγαγγλιακές ίνες από το Θ10 και Θ11 συµπαθητικό γάγγλιο.  
• Πορεύεται µαζί µε το µείζον σπλαγνικό νεύρο.  
• Συνάπτεται µε µεταγαγγλιακούς νευρώνες των γαγγλίων του κάτω τµήµατος του 
κοιλιακού πλέγµατος.  

 
Το ελάχιστο σπλαγχνικό νεύρο:  
• Μπορεί να µην υπάρχει.  
• Σχηµατίζεται από ίνες που περνούν από το Θ12 γάγγλιο.  
• Συνάπτεται µε νευρώνες των γαγγλίων του νεφρικού πλέγµατος.  
 
Μεταγαγγλιακές Ίνες:   
 
• Αποτελούνται από  αµύελες  νευρικές ίνες που εγκαταλείπουν το γάγγλιο. 
• Σχηµατίζουν τον φαιοαναστοµωτικό κλάδο. Οι ίνες στερούνται µυελίνης.   
• Επανέρχονται στα νωτιαία νεύρα και καταλήγουν περιφερικά στα αγγεία και στο δέρµα 

(στους λείους µυς, στους ιδρωτοποιούς αδένες, στους ορθωτήρες µυς των τριχών, στα 
αγγεία των οστών και των µυών).  

• Γενικά, οι µεταγαγγλιακές ίνες από τα κύτταρα των προσπονδυλικών (ή προαορτικών) 
γαγγλίων πλέγµατα αγγείων φέρονται στους λείους µυς και αδένες των σπλάχνων.  

 
Συµπαθητική Κεντροµόλος Οδός 
 
• Οι απαγωγές αυτόνοµες νευρικές ίνες σχετίζονται µε το απαγωγό τόξο των αυτόνοµων 
αντανακλαστικών και την αγωγή των επώδυνων ερεθισµάτων των σπλάχνων. 

• Αρχίζει από τα σπλάγχνα και οι νευρικές ίνες από τα σπλάγχνα ανέρχονται µε τα 
αυτόνοµα πλέγµατα.   
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− Εκείνες απο το τοίχωµα του σώµατος µεταφέρονται µε τα περιφερικά νωτιαία νεύρα. 
− Η κεντροµόλος πορεία απο κάθε περιοχή βρίσκεται κατα µήκος της ίδιας οδού όπως 
και οι φυγόκεντρες ίνες του αυτόνοµου. 

 
• Αποτελείται από εµµύελες ίνες οι οποίες διέρχονται (χωρίς σύναψη) από τα συµπαθητικά 
γάγγλια. 

• Λευκοί αναστοµωτικοί κλάδοι φέρονται στο νωτιαίο νεύρο και καταλήγουν στο νωτιαίο 
γάγγλιο της οπίσθιας ρίζας. 

• Οι κεντρικές αποφυάδες των νευρώνων των νωτιαίων γαγγλίων εισέρχονται µε την 
οπίσθια ρίζα στο νωτιαίο µυελό.  

• Είτε καταλήγουν στο νωτιαίο µυελό και απoτελούν την κεντροµόλο µοίρα του τοπικού 
αντανακλαστικού τόξου ή φέρονται στα ανώτερα κέντρα (π.χ. στον υποθάλαµο). 

• Γενικά, τα απαγωγά νεύρα αυτά έχουν τους πυρήνες τους στα ραχιαία γάγγλια των ριζών 
των νωτιαίων νευρων ή  στα γάγγλια των κρανιακών νεύρων τα οποία έχουν σχέση µε το 
αυτόνοµο νευρικό σύστηµα.  

 
Το Συµπαθητικό Στέλεχος ή Συµπαθητική Άλυσος 
 
• Αποτελείται από δύο αλυσίδες νευρικών γαγγλίων του συµπαθητικού συστήµατος. 
• Η γαγγλιοφόρος νευρική άλυσος εκτείνεται από τη βάση του κρανίου µέχρι τον κόκκυγα 
σε κάθε πλευρά και σε στενή σχέση µε τη σπονδυλική στήλη.  Είναι περιπου 25 cm από 
τη µέση γραµµή 

• Βρίσκεται δεξιά και αριστερά κατά µήκος της σπονδυλικής στήλης από τη βάση του 
κρανίου έως τον κόκκυγα.  
- Υπάρχουν 22-23 σπονδυλικά γάγγλια τα οποία συνδέονται µεταξύ τους µε 

µεσογάγγλιους συνδέσµους.  
- Το τελευταίο (κοκκυγική αγκύλη) βρίσκεται το µονοφυές κοκκυγικό γάγγλιο.  
- Εµφανίζει τέσσερις µοίρες: αυχενική,  θωρακική,  οσφυϊκή και  ιερά µοίρα. 

 
Θέση (από πάνω προς τα κάτω): 
• Στον αυχένα βρίσκεται στην πρόσθια επιφάνεια των εγκάρσιων αποφύσεων του Α2 
σπονδύλου . Το άνω αυχενικό γάγγλιο ξεκινά κάτω από τη βάση του κρανίου 
− Κατέρχεται αµέσως κάτω από το οπίσθιο τοίχωµα του καρωτιδικού ελύτρου, 

µπροστά από τις εγκάρσεις αποφύσεις των αυχενικών σπονδύλων. 
 
• Στο θώρακα βρίσκεται προς τα  εµπρός από τις κεφαλές των πλευρών.  

− Αρχικά βρίσκεται µπροστά από τον αυχένα της 1ης πλευράς.  
− Στην συνέχεια, κατέρχεται πάνω απο τις κεφαλές των ανώτερων πλευρών και µετά 
κείται στα πλάγια των σωµάτων των τελευταίων τρίων ή τεσσάρων θωρακικών 
σπονδύλων. 

− Καλύπτεται από υπεζωκότα και διασταυρώνεται από µπροστά µε τα µεσοπλεύρια 
αγγεία σε κάθε µεσοσπονδύλιο διάστηµα 

 
• Στην κοιλιά βρίσκεται στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο. Διέρχεται στην κοιλιακή κοιλότητα 
πίσω απο το τενόντιο τόξο του διαφράγµατος. 
− Πορεύεται κατά µήκος του έσω χείλους του ψοϊτη µυ σε µια αύλακα µεταξύ του 

µείζονος ψοϊτη και των πλαγίων επιφανειών των σωµάτων των οσφυϊκών σπονδύλων.   
− Κείται µπροστά των οσφυϊκών αρτηρίων, αλλά µπορεί να διασχίζεται απο τις 
οσφυϊκές φλέβες. 
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− Η αριστερή άλυσος επικαλύπτεται από την κοιλιακή αορτή 
− Η δεξιά επικαλύπτεται απο την κάτω κοίλη φλέβα 
 

• Πορεύονται πίσω από τα κοινά λαγόνια αγγεία και εισέρχεται στην πύελο µπροστά από 
τα ιερά πτερύγια, και προς τα έσω του πρόσθιου ιερού τρήµατος.  
− Στην πύελο είναι στην πρόσθια επιφάνεια ιερού οστού. Στο ύψος του κόκκυγα τα δύο 
στελέχη συνδέονται µε αντίθετο και σχηµατίζουν ένα µονήρες γάγγλιο (το άζυγο 
κοκκυγικό γάγγλιο). 

 
Συµπαθητικά Γάγγλια 
 

• Τα συµπαθητικά γάγγλια περιέχουν κινητικά κύτταρα, µε τα οποία οι προγαγγλιακές 
εµµύελες ίνες έρχονται σε σύναψη.  Από αυτά, εκφύονται οι αµµύελοι µεταγγαλιακοί 
νευράξονες.  Τα γαγγλιακά κύτταρα έχουν ευδιάκριτο σφαιρικό πυρήνα (εκκεντρα 
τοποθετηµένο) και περιβάλλονται από µικρού µεγέθους βασιφίλα κύτταρα, το δορθφόρα 
κύτταρα. Τα γαγγλιακά κύτταρα είναι αραιά τοποθετηµένα, ενώ διαχωρίζονται από 
πολυάριθµους νευράξονες και δενδρίτες, απο τα οποία αρκετοί διέρχονται µέσα από το 
γάγγλιο χωρίς να κάνουν σύναψη. Τα δορυφόρα κύτταρα είναι λιγότερα κι ακανόνιστα 
τοποθετηµένα σε σχέση µε τα σωµατικά αισθητικά γάγγλια.  Αυτό οφείλεται στων 
πολυάριθµων αποφυάδων των γαγγλιακών κυττάρων.  

• Η τµηµατική διανοµή των γαγγλίων στις τέσσερεις µοίρες είναι 
− αυχενική (ή τραχηλική) (3 γάγγλια)  
− θωρακική (10-11 γάγγλια)  
− οσφυϊκή (4-5 γάγγλια)  
− ιερά (4-5 γάγγλια) 

 
• Μόνο τα γάγγλια Θ1-Ο2 δέχονται απευθείας λευκούς κλάδους. 
• Τα υψηλότερα και χαµηλότερα γάγγλια λαµβάνουν τισ προγαγγλιακές τους ίνες από 
εµµύελα νεύρα τα οποία πορεύονται µέσω του αντίστοιχου γαγγλίου χωρίς σύναψη και τα 
οπόα ακολούθως ανέρχονται ή κατέρχονται στο συµπαθητικό στέλεχος. 

• Άλλες προγαγγλιακές ίνες πορεύονται ακέραιες διαµέσου των γαγγλίων και περνούν στα 
σπλαγχνικά γάγγλια για σύναψη. 

 
Τα Αυχενικά Γάγγλια (είναι τρία). 
• Δέχονται προγαγγλιακές ίνες από τα Θ1-7 νευροτόµια.  Αποτελούν τις θέσεις 

µεταγγαγλιακών συνάψεων για τις ίνες προς την κεφαλή, τον τράχηλο και το άνω άκρο.  
• Οι ίνες διανέµονται είτε κατά µήκος των περιφερικών νωτιαίων νεύρων, είτε σαν 
πλέγµατα γύρω από την καρωτίδα αρτηρία και τους κλάδους της και την σπονδυλική 
αρτηρία.  

• Το άνω αυχενικό γάγγλιο έχει µήκος περίπου 2,5 cm και βρίσκεται απέναντι από τον Α2 
και Α3 σπόνδυλο. Οι κλάδοι του είναι ως εξής:  
− Φαιοί αναστοµωτικοί κλάδοι στα πρώτα τέσσερα αυχενικά νεύρα 
− Κλάδοι στην έσω καρωτίδα αρητρία για να σχηµατίσουν το έσω καρωτιδικό πλέγµα.  
Διανέµονται: 
⇒ ως εν τω βάθει λιθοειδές νεύρο στο πτερυγοϋπερώιο γάγγλιο 
⇒ ως µια ρίζα στο οφθαλµικό γάγγλιο για τη νεύρωση του διαστολέα της κόρης 
⇒ ως ίνες που νευρώνουν τα εγκεφαλικά αγγεία και την υπόφυση 
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− Αγγειοκινητικές ίνες για τους σιελογόνους αδένες που σχηµατίσουν ένα πλέγµα κατα 
µήκος στην έξω καρωτίδα αρητρία και τους κλάδους της.  Φτάνουν στο υπογνάθιο 
γάγγλιο και στο ωτιαίο γάγγλιο.   

− Φαιοί κλάδοι στα εγκεφαλικά νεύρα ΕΝ VII, IX, X και XII.  
− Το άνω καρδιακό νεύρο (ΑΡ κατέρχεται στο επιπολής καρδιακό πλέγµα, και ΔΕ στο 
εν τω βάθει). 

 
• Το µέσο αυχενικό γάγγλιο είναι µικρό και βρίσκεται στο ύψος του Α6. Οι κλάδοι του 
είναι: 
− Φαιοί κλάδοι που ενώνονται µε τους πρόσθιους πρωτεύοντες κλάδους των Α5-Α6 
− Θυρεοειδικός κλάδος: πορεύεται κατά µήκος της κάτω θυρεοειδικής αρητρίας 
− Το µέσο καρδιακό νεύρο – κατέρχεται στο εν τω βάθει καρδιακό πλέγµα 

 
• Το κάτω αυχενικό γάγγλιο βρίσκεται στο ύψος του µεσοσπονδυλίου δίσκου µεταξύ Α7 
και Θ1 σπονδύλου. Στο 80% των περιπτώσεων συντήκεται µε το 1ο θωρακικό γαγγλιο – 
σχηµατίζουν το αστεροειδές γάγγλιο. Οι κλάδοι του είναι: 
− Φαιοί κλάδοι στο Α7 & Α8 νεύρα 
− Πλέγµα κατά µήκος της σπονδυλικής αρτηρίας 
− Το κάτω καρδιακό νεύρο – σχηµατίζει τµήµα του εν τω βάθει καρδιακού πλέγµατος 

 
Τα Θωρακικά Γάγγλια (είναι συνήθως 12). 

• Κάθε γάγγλιο συνδέεται µε το αντίστοιχο µεσοπλεύριο νεύρο του µέσω φαιών και λευκών 
αναστοµωτικών κλάδων.  Οι κλάδοι είναι: 
− Φαιοί κλάδοι προς τα µεσοπλεύρια νεύρα 
− Θ2, Θ3 και Θ4 κλάδους προς το καρδιακό, οπίσθιο πνευµονικό και οισοφαγικό 
πλέγµα. 

− Ίνες προς το τοίχωµα της αορτής 
− Σπλαγχνικά νεύρα (από τα κατώτερα οκτώ γάγγλια) 

 
• Μείζον σπλαγχνικό νεύρο –  

− Εκφύεται απο τα Θ5-Θ9 (10) νευροτόµια 
− Πορεύεται λοξά προς τα κάτω κοντά στην έξω επιφάνεια της αζύγου ή ηµιαζύγου 
φλέβας.  

− Διαπερνά το σκέλος του διαφράγµατος και ενώνεται µε το κοιλιακό γάγγλιο. 
 
• Έλασσον σπλαγχνικό νεύρο- 

− Εκφύεται απο τα Θ9 και Θ10 ή Θ10 και Θ11 
− Καταλήγει στο κοιλιακό γαγγλιο 

 
• Ελάχιστο (Κατώτατο) σπλαγχνικό νεύρο 

− Εκφύεται απο το τελευταίο θωρακικό γάγλιο 
− Είτε διαπερνά το σκέλος του διαφράγµατος είτε πορεύεται πίσω απο το τενόντιο τόξο. 
− Καταλήγει στο νεφρικό πλέγµα. 

 
Τα Οσφυϊκά Γάγγλια (είναι συνήθως 4).   

• Τα δύο πρώτα γάγγλια δέχονται λευκούς αναστοµωτικού κλάδους από τα αντίστοιχα 
οσφυϊκά νεύρα.   
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• Οι κλάδοι είναι: 
− Φαιοί κλάδοι στα οσφυϊκά νεύρα 
− Κλάδοι για το αορτικό πλέγµα 
− Κλάδοι προς το υπογάστριο πλέγµα. (πορεύονται µε τα κοινά λογόνια αγγεία) 

 
Κλάδοι & Πλέγµατα των Συµπαθητικών Νεύρων 
 
Αρτηριακοί κλάδοι: συνάπτονται µε: 
• Πλέγµατα κατά µήκος των αγγείων: έως τη µασχαλιαία και µηριαία αρτηρία στο άνω 
και κάτω άκρο αντίστοιχα. Στα άκρα δεν υπάρχουν πλέγµατα. Οι µεταγαγγλιακές ίνες 
βρίσκονται κατά µήκος των αγγείων.  Τα γάγγλια αποτελούν: 
- καρωτιδικό πλέγµα  
- πλέγµα θωρακικής αορτής   
- πλέγµα κοιλιακής αορτής 

 
• Πλέγµατα σπλάγχνων: Οι προγαγγλιακές ίνες αποτελούν τα θωρακικά σπλαγχνικά 
νεύρα. Νευρώνουν το τοίχωµα των σπλάγχνων σχετίζονται τοπογραφικά µε την πορεία 
των αγγείων. 

 
Κλάδοι για τα κρανιακά νεύρα 
Υπάρχουν συµπαθητικές µεταγαγγλιακές ίνες για όλα τα κρανιακά νεύρα εκτός των I, II, VIII 
(αισθητικά νεύρα). Τα συµπαθητικά γάγγλια των εγκεφαλικών νεύρων είναι:  
• Υπογλώσσιο γάγγλιο 
• Σφαγιτιδικό γάγγλιο (Χ)  
• Λιθοειδές γάγγλιο (ΙΧ)  
• Έσω καρωτιδικό πλέγµα 
 
Κλάδοι για τα νωτιαία νεύρα 
Οι προγαγγλιακές ίνες αρχίζουν από τα Θ1-Ο2 νευροτόµια και σχηµατίζουν τους φαιούς 
αναστοµωτικούς κλάδους. Από τα γάγγλια του συµπαθητικού στελέχους οι συµπαθητικές ίνες 
πορεύονται µε τα νωτιαία νεύρα. 
 
Πλέγµατα του Συµπαθητικού Συστήµατος 
 
Η συµπαθητική διανοµή στα ενδοθωρακικά και ενδοκοιλιακά σπλάγχνα πραγµατοποιείται 
µέσω των πλεγµάτων.  
 
Το καρδιακό πλέγµα διακρίνεται σε επιπολής και εν τω βάθει. Κλάδοι περνούν στα 
πνευµονικά πλέγµατα κατά τις πνευµονικές πύλες και κατά µήκος των πλεγµάτων που 
συνοδεύουν τη δεξια και την αριστερή στεφανιαία αρτηρία. 
•  Το επιπολής πλέγµα βρίσκεται µπροστά της πνευµονικής αρτηρίας και προστατεύεται 
στην καµπύλη του αορτικού τόξου. 
− Δέχεται το άνω καρδιακό νεύρο του αριστερού άνω αυχενικού γάγγλιου και τον κάτω 
καρδιακό κλάδο του αριστερού πνευµονογαστικού. 

 
• Το εν τω βάθει πλέγµα βρίσκεται µπροστά από το διχασµό της τραχείας, πίσω από το 
αορτικό τόξο. Αποτελείται από τους καρδιακούς κλάδους - 
− όλων των δεξιών αυχενικών συµπαθητικών γαγγλίων  
− του µέσου και κάτω γαγγλίου (αριστερα) 
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− των τεσσάρων πρώτων θωρακικών γαγγλίων 
− τα πνευµονογαστρικά νεύρα (αµφότερα) 

 
Το κοιλακό πλέγµα είναι το µεγαλύτερο πλέγµα.  Περιβάλλει τη ρίζα της κοιλακής αρητρίας 
στο ύψος του Ο1. 
• Το δεξιό γάγγλιο επικαλύπτεται από την κάτω κοίλη φλέβα, το αριστερό από το 
πάγκρεας και τη σπληνική αρτηρία. 

• Δέχεται το µείζον και το έλασσον σπλαγχνικό νεύρο και τον κοιλιακό κλάδος του δεξιού 
πνευµονογαστρικού 

• Μεγάλος αριθµός προγαγγλιακών ινών περνούν από το κοιλιακό πλέγµα στο µυελό των 
επινεφριδίων χωρίς σύναψη.  

 
Το υπογάστριο πλέγµα βρίσκεται στο ιερό ακρωτήριο (Ακρωτήριο Μαιευτήρων) και στην 
αριστερή κοινή λαγόνιο φλέβα.   
• Σχηµατίζεται απο τα προ-ιερά νεύρα από το αορτικό πλέγµα και από τα οσφυϊκά 
γάγγλια. 

• Ίνες πορεύονται από το υπογάστριο πλέγµα για να σχηµατίσουν το δεξιό και αριστερό 
πυελικό πλέγµα.   
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Οργάνωση του συµπαθητικού συστήµατος 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Εννεύρωση της ουρδόχου κύστεως.  
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Εννεύρωση της 
µήτρας.

 
 


