
الجهاز العصبي المستقل

الدكتور عبد الحميد الملقي



أقسام الجهاز العصبي
اتشريحي•

.يالقحف والعمود الفقرويوجد فيشوكيالنخاع الماغ والد:مركزي-

ي تربط الجهاز العصبي المركزيتكون من أعصاب وعقد: محيطي-

.تتوزع في مناطق الجسم كافةو,بأعضاء الجسم

فيزيولوجيا•

ص بالوظائف الجسدية اإلرادية والواعية, مثل تقليتحكم : جسدي -

العضلة الهيكلية, ووظيفة الحس الجسدية, 

يةحشوالوظائف كالال إراديةالبالوظائفيتحكم : أو ذاتيمستقل-

...(القلب واألمعاء والرئتين)المختلفة 

ية يعد الوطاء محطة التواصل بين الجهاز المستقل والبنى العصب•

األخرى
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الجهاز العصبي المستقل

روب يستنفر في الك: ودي•

من هليافأتنشأ, لمواجهتها

قسيمات النخاع الشوكي

T1)القطنية والصدرية

, وتتوزع (L2-3إلى 

بكثافة في األوعية 

ين والقلب والرئت, الدموية

.  وأحشاء البطن
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الجهاز العصبي المستقل

م يعمل أثناء الراحة لترمي:ال ودي•

منهليافأتنشأ, حالة الكروب

أعصاب4جذع الدماغ وتسير في -

,(الثالث)المحرك العيني , قحفية

اني والبلعومي اللس, (السابع)والوجهي 

نق وتتوزع في الرأس والع(التاسع)

ءفي األحشا( األهم)(العاشر)والمبهم 

منطقة النخاع الشوكي العجزية-

بعض أحشاء البطن وتعصب 

2018/ 05/ 13عبد الحميد الملقي . دالسفلية وأحشاء الحوض



الجهاز العصبي المستقل
از إفر)وأحيانا مستقالن ( في القلب)متعاكسان والالوديتأثير الودي •

(العرق

قدة عصبون مركزي قبل العيتألف كل جهاز عصبي مستقل من •

ينوى جذع الدماغ أو القرون الجانبية للنخاع الشوكيوجد في 

ية ودية عقدة مستقلة محيطيوجد في عصبون محيطي بعد العقدة و

الالوديأو قريبة من األحشاء وأحيانا ضمنها  كما في الجهاز 

للالوديةالفا خاأللياف الودية قبل العقدة قصيرة و تشابكاتها كثيرة •
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األعصاب الجسدية واألعصاب المستقلة

:تختلف األعصاب الجسدية الحركية عن المستقلة ب•

صبون ال توجد عقد على مسير العصب المحرك وبالتالي جسم الع-

مركزي فقط

الخاليا المستهدفة عضلية -
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تقلةبينما هي حشوية في المس

ما دائاستثاريةاالستجابة -

نما في األعصاب الجسدية بي

هي منشطة أحيانا ومثبطة 

الحشويةأحيانا في 



ديالودي والالو: تأثيرات الجهاز المستقل

م معممة وتدوويسبب استجابة حاالت الكروبيعمل في : الودي•

عزز فاعلية أجهزة اإلمداديستقالب واالمعدالت رفع فيطويال

APالقلب ومعدل ↑ إلى مما يؤدي كجهاز الدوران وجهاز التنفس

كما .ينوتوسع حدقتي العين, وبرودة الجلد وتعرقه,ومعدل التنفس

وم حرر الشحيو, غلوكوز الدمو, معدل االستقالب األساسييرفع 

من مخازنها

وضعيةمويسبب استجابة راحة حاالت اليعمل في : الالودي•

دل مع↓ إلى مما يؤدي , وتتالشى بسرعة وغالبا معاكسة للالودي

مفرزات وحركية جهاز الهضم  ↑و, ومعدل التنفسAPالقلب و

.وتستثار منعكسات حشوية مثل التغوط والتبول
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النواقل العصبية
كوألميناتوالكاتيالنواقل العصبية للجهاز المستقل هي األستيل كولين •

(والدوبامينوالألدرينالينالنورأدرينالين)

ديةوالواألستيل كولين هو الناقل في العصبونات قبل العقدة ودية •

وديةالالاألستيل كولين هو الناقل في جميع العصبونات بعد العقدة •

ة عدا هو الناقل في معظم العصبونات بعد العقدة الوديالنورأدرينالين•

الغدد العرقية والعضالت 

الناصبة لألشعار واألوعية 

الدموية للعضالت الهيكلية 

فتحرر األستيل كولين

والنورأدريناليناألدرينالين •

هي النواقل في الكظر
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تركيب وتقويض النواقل العصبية
كب : األستيل كولين• الحويصالت العصبية خارجنهايات األلياف في يُرَّ

.  داخل الحويصالت لتخزينه فيهاإلى ثم ينقل , المشبكية

ستيل كولينأ← كولين+ أ التميمأستيل 

استيرازل كولين أستيأنزيم بينما يقوض كوليناألستيل ناقلة بينشط التفاعل 

ثانيةيستعمللالمشبكيةالنهاية العصبية قبل إلى ينقل الكولين ثم 

تهائيةاالنالنهايات العصبية محاويرجبلة في يركب : النورأدرينالين•

أدرينالين← نورأدرينالين← دوبامين ← دوبا.ل← تيروزين

: طرقبثالث النورأدرينالينيزال 

, (القسم األعظم)قبطه إلى النهايات التي حررته عادة إ1.

انتشاره . إلى النسج المحيطة بموقع اإلفراز ومنها إلى الدم 2

تقويضه . ألمين أكسيد أحادي ايبأنزيمالمشبكيةضمن النهايات قبل 3

(MAO) , الكاتيكولوناقلة–o - ميثيل(COMT.)
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مستقبالت النواقل العصبية

ة النوعية يتم تأثير النواقل العصبية من خالل مستقبالت مشبكية عالي•

شديدة األلفة تحول اإلشارة الكيميائية إلى كهربائية

:أو مركباتأدوية توجد •

ة العصبون و تزيد فعاليأتثير المستقبل مباشرة (ناهضاتشادة أو )ةمقلد-

قبل المشبك 

وس أو عكبشكل مباشرةتثبط المستقبل(مناهضاتضادات أو )رةحاص-

يرها في من خالل تأث)تنقص فعالية العصبون قبل المشبك أو العكوس

.(.لخا.. وتقويضه, وإعادة قبطه, وتحريره, وخزنه, حلقة تركيب الناقل
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مستقبالت النواقل العصبية

أو ة الغشاء تعدل نفوذيغشائية بروتينات : المستقبالت أدرينالية الفعل•

(  Cيباز أدنيل سيكالز أو فسفول)داخل الخليةتفعيل أنزيماتتسبب

ر المطلوبوإنتاج مراسيل ثانية تطلق شالال من التفاعالت التي تولد األث

,2)و1و2و (1وزمر فرعيةβو α: زمرتان-

بصورة αن يثير فالنورابِنفري: تختلف تأثيرات النواقل حسب المستقبالت-

في مثالً تقلص العضالت الملسيحرضوهو درجة قليلةب βرئيسة و

ثير بينما ي, في المعيئها األوعية الدموية للجلد, بينما يؤدي إلى إرخا

.االبِنفرين نوعي المستقبالت بدرجة متساوية تقريبا
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مستقبالت النواقل العصبية

:  الفعلكولينيةالمستقبالت •

والخاليا , ديوالالالتي تستجيب للتنبيه الهدفالخالياجميع : مسكارينية-

.  الوديقدية للجهاز الفعل بعد العالكولينيةبالعصبونات المستجيبة للتنبيه 

M2و واألمعاءفي الجهاز العصبي المركزي توجد M1أنواع 5وهي 

M4و, المثانة والغدد خارجية اإلفرازM3والملسوالعضالت القلب 

لم يتم التعرف على مكانهاM5والبنكرياس

ةالوديالعقدية في المشابك بين العصبونات قبل العقدية وبعد: نيكوتينية-

صبية باإلضافة إلى وجودها أيضاً في كثير من النهايات العةوديالالو

يا وفي أغشية خال, كعصبونات القشرة المخية مثال, غير المستقلة

حيث لكن تلك الموجودة في العضالت تختلف من)الهيكليةالعضالت 

(التأثير الدوائي عن مستقبالت المشابك في العقد
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األحاسيس الحشوية

محيطية ية حستنقل المعلومات إلى المراكز العصبية العليا من مستقبالت •

رارة الحمستقبالتكمحيطية وأخرى ضغط والمستقبالت التنفسك

في الوطاءالتناضحي والضغط

في عقد أجسامها الخلويةتقع تمر األحاسيس عبر أعصاب مستقلة حشوية •

ع بعض الجذور الظهرية للنخاعقد في أو القحفيةبعض األعصاب 

لك مكونات الشوكية التي تمتفي األعصاب وتسير بعض األلياف الشوكي

وديةالودية أو 

, هاديةم–ضمن النخاع الشوكي في حزم شوكية الحشويةتسير األلياف •

ع وتختلط م, على التلفيف خلف المركزيترتسم ثم تعبر المهاد 

األخرىالجسدية إلحساسات الجسم المرتسمات

ح مناطق سليمة من سطعن صادروكأنه هبالشعور يتم : األلم الرجيع•

(ألم الكتف في آفات المرارة)األلمالجسم غير التي ينشأ فيها 
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االفعالية الحشوية الذاتية والتحكم به

الذاتي زيادة أو ويمكن للتنبيه, تملك األحشاء نظما ذاتيا مستقال عن التنبيه•

إنقاص الفعالية

يسمح بالتحكم العصبيةتفريغ قاعدي مستمر في األلياف (: التوتر)المقوية •

دون يالالودبفعالية األحشاء من خالل زيادة أو إنقاص التنبيه الودي أو 

كالمقوية الوعائية الودية والمقوية الحركية , الحاجة للجهاز اآلخر

الالوديةواإلفرازية الهضمية 

....(  ب القلب والضغط واالستقال)االستجابة الودية أثناء الكروب معممة •

ومخصصة لجهاز معين أثناء الراحةموضعةالالوديةبينما 

ماغ عبر يتم التحكم بالوظائف المستقلة من قبل المراكز العليا في الد•

النفسية الوطاء الذي يعد محطة استقبال للمعلومات الحسية الفيزيائية و

وألوامر المراكز العليا بعد دراسة هذه المعلومات ومن خالل عالقته 

عاليواالنف( الغريزي)المسؤول عن السلوك الفطري الحوفيبالجهاز 
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