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Parasympathetic Nervous System 1-  ملة ة  الج  رة  الودي  ي  ظ  ة  ن  ب  العصب 

Autonomic Nervous System ي   هاز  العصب  ل الج  ق  المست 



Nervousالجهاز العصبي  System
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Nervousالجهاز العصبي  System





Sympathetic and Parasympathetic Actions





الجهاز العصبي المستقل 

Autonomic Nervous System



الوسائط العصبية في الجهاز العصبي
Neurotransmitters in Nervous System



)Somatic جسمية)

الوسائط العصبية في الجهاز العصبي المستقل 
Neurotransmitters in Autonomic Nervous System
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الوسائط العصبية في الجهاز العصبي المستقل 
Neurotransmitters in Autonomic Nervous System





Nicotinic receptor
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Muscarinic receptor
Aadrenergic receptor
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Cholinergic receptors

(a1, a2, B1, B2, B3)(M1, M2, M3,
M4, M5)



Synapticالنقل المشبكي  Transmission



الخطوات األساسية للنقل المشبكي



الخطوات األساسية للنقل المشبكي



الجملة العصبية نظيرة الودية

Parasympathetic Nervous System





Binding of Ach with muscarinic receptor



Binding of Ach with nicotinic receptor



مراحل النقل المشبكي عبر العصبونات الكولنيرجية 



مراحل النقل المشبكي عبر العصبونات الكولنرجية



Amanita muscaria

(muscarine)

(Nوالنيكوتينية  Mالموسكارينية )المستقبالت الكولنرجية 
Cholinergic Receptors



Locations of different types of muscarinic receptors





(Nوالنيكوتينية  Mالموسكارينية )المستقبالت الكولنرجية 
Cholinergic Receptors



M)ودي لكن 

التأثيرات نظيرة الودية على أجهزة وأعضاء الجسم

العضو                              التأثير نظير الودي





Cholinergicالشادات الكولينيرجية   agonists

الشادات الكولينيرجية 



Cholinergicالشادات الكولينيرجية   agonists

الشادات الكولينيرجية 



M3)تعصيب ودي لكن)

Direct-Acting Cholinergicالشادات الكولينيرجية المباشرة   agonists

الحولية



Most important adverse effects
of cholinergic drugs



أهم التأثيرات الجانبية لألدوية الكولنيرجية



Direct-Acting Cholinergicالشادات الكولينيرجية المباشرة   agonists

S.E



The aqueous humor is produced behind the iris, flows

into the anterior chamber through the pupil, and exits

the eye via the drainage angle between the iris and

cornea. Too much aqueous production or obstruction

of its outflow from the eye causes a rise in intraocular

pressure (IOP) that can lead to glaucoma.

In most types of glaucoma, elevated

intraocular pressure (IOP) is associated

with damage to the optic nerve in the back

of the eye.

Glaucoma ↑ IOP

(إرتفاع ضغط العين)الزرق 
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مثبطات الكولين إستراز العكوسة–الشادات الكولينيرجية غير المباشرة 

Direct-Acting Cholinergic agonists



مثبطات الكولين إستراز العكوسة–الشادات الكولينيرجية غير المباشرة 

Direct-Acting Cholinergic agonists

S.E



Representative "reversible" anticholinesterase agents employed clinically

(يستخدم في الزهايمر)

(يستخدم في الزهايمر)



مثبطات الكولين إستراز العكوسة–الشادات الكولينيرجية غير المباشرة 

Indirect-Acting Cholinergic agonists-Irreversible
Anticholinesterases



مثبطات الكولين إستراز العكوسة–الشادات الكولينيرجية غير المباشرة 

Indirect-Acting Cholinergic agonists-Irreversible
Anticholinesterases
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Cholinergic-الحاصرات الكولينيرجية Antagonist
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حاصرات المستقبالت الموسكارينية 1.
Muscarinic Antagonist or antimuscarinics

S.E

C.I



patchيتوافر على شكل لصاقة 
يستمر تأثيرها ثالثة أيام

حاصرات المستقبالت الموسكارينية 1.
Muscarinic Antagonist or antimuscarinics



Most important adverse effects
of cholinergic antagonists



أهم التأثيرات الجانبية للحاصرات الكولنيرجية



حاصرات الموصل العصبي العضلي. 2
Neuromascular Blockers



A .الحاصرات التنافسية غير النازعة لالستقطاب

NonDepolarizing Competitive Blockers



B .الحاصرات النازعة لالستقطاب

Depolarizing Blockers

S.E



Ganglionicحاصرات العقد .3 Blockers




