
 

 

1 
 

 املحاضرة الثالثة

 )الذاتي( الجهاز العصبي املستقل

Autonomic Nervous System  
ضمن  املركزي ، يوجد القسم محيطيو مركزي يقسم الجهاز العصبي من وجهة نظر تشريحية إلى قسمين: 

، فإنه يتكون من املحيطي، أما القسم النخاع الشوكيو الدماغجوفي القحف والعمود الفقري، ويتكون من 

تربط الجهاز العصبي املركزي بأعضاء الجسم وأجهزته املختلفة، وعقد وجذور عصبية وضفائر وألياف  صابأع

 عصبية صغيرة تتوزع في مناطق الجسم كلها.

 إلى مكونين: 
ً
، Autonomic مستقلو Somatic جسديومن وجهة نظر وظيفية، يقسم الجهاز العصبي أيضا

، مثل تقلص العضالت الهيكلية، اإلرادية الواعيةالوظائف الجسدية التحكم العصبي ب الجسدييتولى املكون 

تحكم عمل أجهزة  ال إرادية وال شعوريةآليات ضبط  املستقلووظيفة الحس الجسدية، بينما يستعمل املكون 

الجسم للحصول على فعاليات جسدية مثالية، وينجز الجهاز العصبي املستقل هذه اإلحكامات من خالل ضبطه 

)كعمل القلب والعضالت امللساء والغدد( تنظم بشكل غير مباشر نتاج القلب، ودوران الدم،  حشويةوظائف 

 ووظائف الهضم والتنفس ... الخ.

 من جهة أخرى، يتألف كل من القسمين الجسدي واملستقل، ومن مكونين محيطي ومركزي.

 ضبط وظائف األحشاء

 عن  مستقلن، جسدي ومستقل، أن عمل كل منهما تقسيم الجهاز العصبي إلى مكونين مختلفي ال يعني
ً
تماما

؛ الجسدية النفسيةعمل اآلخر، ويكتسب التكامل بين عمل هذين املكونين أهمية خاصة في مجال االضطرابات 

 إذ يمكن للعوامل االنفعالية والنفسية أن تتظاهر بأعراض وعالمات حشوية وجسدية.

الوسط الداخلي للكائن الحي، ويرد ، ويضبط شوية الالإراديةالحالجهاز العصبي املستقل الوظائف  ينظم

، محطة دماغية رئيسة تتكامل فيها وظائف الجهاز Hypothalamus الوطاءعلى مدخالت بيئته الخارجية، ويعد 

املستقل مع وظائف البنى العصبية األخرى، ومنها تهبط الدفعات العصبية إلى أعضاء الجسم املستجيبة ونسجه 

 ة املختلفة.الداخلي

  أقسام الجهاز العصبي املستقل

ودي(  أو قرب )نظير وديال و Sympathetic وديتقسم ألياف الجهاز العصبي املستقل الحركية إلى قسمين: 

Parasympatheticودي، مواقع تشريحية مختلفة داخل الجهاز راكز هذين املكونين، الودي والال م . وتحتل

 منالصدريةمن قسيمات النخاع الشوكي  الوديةلياف العصبية العصبي املركزي؛ حيث تنبثق األ
ً
القطعة  ، بدءا
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(، وتتوزع هذه األلياف الودية، 2L-3) القطنية العلوية الثانية أو الثالثة، وانتهاًء بالقطعة T)1( الصدرية األولى

 .شاء البطنأحو ،الرئتينو ،القلب، وفي األوعية الدمويةذات االنبثاق الصدري القطني، بكثافة في 

)الدماغية(،  القحفية أعصابهمن  أربعةالدماغ، وتسير في  جذععن  وديةالال وباملقابل تنبثق بعض األلياف 

، والعصب اللساني البلعومي التاسع الوجهي، والعصب السابع ، والعصباملحرك العيني الثالث وهي: العصب

، العجزيةعن منطقة النخاع الشوكي  وديةالال األلياف املبهم أو الحائر أو املجهول، في حين تنبثق بقية  العاشر

 (.1الشكل )

 الرأسفي بنى  ،IXوالتاسع ، VIIوالسابع ، IIIالثالث  :)الدماغية( القحفيةتتوزع نهايات أشفاع األعصاب 

عصاب ، أما نهايات األ الصدر والبطن، بصورة رئيسة، في أحشاء X العاشر، في حين تتوزع نهايات العصب العنقو

وأحشاء  السفلية، فإنها تعصب بعض أحشاء البطن (الحوضية)األعصاب  وديةالال  الشوكية العجزية

  .الحوض

التي تهدد حياة الكائن الحي وتبعده عن حالة  الطارئةفي الحاالت  الودييستنفر الجهاز العصبي املستقل 

الحالة الجديدة، أما الجهاز ذه االستتباب، فيقوم بحشد طاقة الجسم وإنفاقها، وتهيئة أعضائه ملواجهة ه

، ويسهم في تنظيم وظائف حشوية تمكن الجسم من ترميم ما استهلك في الراحة، فإنه يعمل في حالة وديالال 

 حالة النشاط، وفي إنجاز وظائف إعاشية.

 ودي، القسمين الودي والال  تأثيريكون 
 
)كما هو الحال في تنظيم عمل القلب(، إال أن ذلك ليس  متعاكسا

 أن  قاعدة
ً
مع املكون اآلخر  يتآزر ، أو أن (كإفراز العرق بإنجاز عمل بمفرده ) ينفردعامة؛ إذ يمكن ألحدهما أحيانا

 في إنجاز املهمة )كما هو الحال في تنظيم 
ً
إفراز  زيادةفي  الودي؛ إذ يشارك التنبيه إفراز اللعابالذي يسهم أيضا

ودي، وتنبثق ألياف األعصاب الودية من املقارنة مع التنبيه الال قليلة ب، وهي نسبة معتدلةاللعاب ولكن بنسبة 

  .(العلوية ثم تسير على طول األوعية الدموية إلى الغدد اللعابية الرقبيةالعقد 
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 ودي( ووظائفه.هاز العصبي املستقل )الودي والال (: مراكز الج1الشكل )
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 ستقلتنظيم الجهاز العصبي امل

: تنظيم األعصاب املستقلة
 
 أوال

الجهاز  داخل األول ، يقع جسم لعصبونينودية( األعصاب املستقلة )الودية والال تعود األلياف التي تكون 

العصبي املركزي، وبالتحديد في نوى جذع الدماغ أو في القرون الجانبية للنخاع الشوكي، بينما يوجد جسم 

 صبي املركزي.الجهاز الع خارج الثانيالعصبون 

 الثانية، في حين تسمى الخلية Preganglionic neuron قبل العقدةعصبون  األولىتسمى الخلية العصبية 

 أن األعصاب Postganglionic neuron بعد العقدةبالعصبون 
ً
 الحركية، وبناًء على ما سبق، يبدو واضحا

)املتجهة إلى القلب والغدد والعضالت  ملستقلةا)املتجهة إلى العضالت الهيكلية( تختلف عن األعصاب  الجسدية

 امللساء( في عدد من الصفات نذكر منها:

للخاليا على طول الطريق الحركي الجسدي خارج الجهاز العصبي املركزي، ومن  ماأجسوجود  عدم .1

 .العقدثم خلو الطرق املحركة الجسدية من 

( باملقارنة عضلية مخططةي )خاليا الجسد الحركيأنماط الخاليا التي يعصبها الطريق  اختالف .2

، الشكل (غديةخاليا و  ،قلبية خاليا عضليةو  ،ملساء)خاليا عضلية  املستقلاملحرك مع الطريق 

(2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الطريق الحركي 

 الجسدي
المحرك الطريق 

 المستقل
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  الطريقين الحركيين الجسدي واملستقل.(: 2الشكل )

ملخططة للطريق فقط في العضالت ا استثاريةاألعضاء املستهدفة )استجابة  استجابات اختالف .3

في الخاليا املستجيبة للطريق املحرك  استجابتين استثارية وتثبيطيةالحركي الجسدي، مقابل 

 (.3املستقل(، الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلية عضلية ملساء. عبعض الخصائص الشكلية والوظيفية ألحد مشابك الجهاز العصبي املستقل م(: 3الشكل )

Varicosityية: ضخامة بصل 

Synaptic vesicleحويصل مشبكي : 

Norepinephrine (NE) النورإبنفيرين أو :

 النورأدرينالين

acetylcholine (Ach)األستيل كولين : 

ينرجيةاملستقبالت األدر   :Adrenergic receptors 

ينرجيةاملستقبالت الكول  :Cholinergic receptors 

 Antagonistic effects: أثار متعاكسة

الطريق المحرك 

 المستقل

الطريق الحركي 

 الجسدي
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من العصبونات  عدد كبيرتشابكات لها مع  قبل العقدةالودية  تقيم نهايات محاوير العصبونات .4

، وهذا يسمح للعصبون قبل العقدة أن يؤثر في مناطق واسعة من الجسم، كذلك بعد العقدية

 (.4مقارنة باأللياف الودية بعد العقدة، الشكل ) بقصرهاتمتاز األلياف الودية قبل العقدية 

 

 

 

 

 

 

 

 التشابكات العديدة للعصبون قبل العقدة(الطريق املحرك الودي )

 
 

 الطريق املحرك الالودي )العصبون قبل العقدة أطول من العصبون بعد العقدة(

 ودي.صائص ألياف الطريقين الودي والال بعض خ(: 4الشكل )

: تنظيم القسم الودي
 
 ثانيا

 معطيات تشريحية -

للنخاع الشوكي في  الجانبيةاملتوسطة تشغل القرون تنشأ األلياف الودية قبل العقدية من خاليا عصبية 

 حتى 1L-2( وقسيماته القطنية العلوية )1T-12قسيماته الصدرية )
ً
، تغادر هذه األلياف النخاع L)3(( وأحيانا

، ثم تواصل سيرها في أعصابه الشوكية قبل عبورها إلى العقدة املحركة األمامية )البطنية( الشوكي عبر جذوره

 الودية.

 

 ل العقدةعصبون قب

 عقدة مستقلة

 عصبون بعد العقدة

 عصبون بعد العقدة

 عصبون قبل العقدة

 عقدة مستقلة

 األستيل كولين األستيل كولين

 األستيل كولين
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 هي:( و 5الشكل ) ف العقد الودية عادة في ثالث مجموعات،تصن  

، تتكون كل من العقد الودية)عقد جنب الفقار(: تؤلف سلسلتين  املجاورة للعمود الفقري العقد  .1

 العقد: يضم القسم الوديعصعصية،  1عجزية،  4قطنية،  5أو  4صدرية،  11رقبية،  3: منهما من

 نية.قط 3أو  2صدرية،  12رقبية، و 3

 ، واملساريقية العلويةCeliac ganglion : تشمل العقدة البطنية )الجوفية(الرادفةالعقد  .2

Superior mesenteric ganglion السفلية ، واملساريقيةInferior mesenteric ganglion. 

 : وهي عقدة ودية انتهائية.لب الكظرعقدة )غدة(  .3
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 العقد في القسم الودي.(: 5الشكل )

للنخاع الشوكي  horn Intermediolateral  في القرن املتوسط الجانبي قبل العقدةجسم العصبون يتوضع 

(، 6للنخاع إلى العصب الشوكي املوافق الشكل ) )البطني( املحرك Anterior root الجذر األماميوتعبر أليافه عبر 

العصب  Preganglionic nerve fibers قبل العقدةوحاملا يغادر العصب الشوكي النخاع، تترك األلياف الودية 

 .إلى إحدى عقد السلسلة الودية White ramus الواصل األبيضوتمر عبر الفرع 

 
 املسلك الودي.(: 6الشكل )
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 األتية: الثالثاأللياف إحدى السبل هذه تسلك  بعدها 

)أو قد  لتهادخالسلسلة الودية التي  عقدمع عصبونات بعد العقدة في إحدى  تتشابك السبيل األول: -

في السلسلة الودية وتتشابك في عقدة أخرى من  األسفلأو  األعلىتسير األلياف قبل العقدة إلى 

، لتنضم من جديد إلى Gray ramus الرماديتعبر الفرع الواصل  بعد عقديةفتنشأ ألياف ، السلسلة(

العضالت تعصيب ، وتقوم هذه األلياف بالشوكياأللياف العصبية الجسدية املوجودة في العصب 

 %8وتشكل  ،(ألشعارل الناصبةالعضالت ، و العرقية، والغدد األوعية الدموية بعض امللساء في جدر

 .(7الشكل ) ،أهميتها البالغةمن مجموع األلياف العصبية الهيكلية، مما يشير إلى 

 
 سبل عبور األلياف قبل العقدة للعقد الودية.(: 7الشكل )

 السلسلة الودية، وتؤلف  عقدع عصبونات بعد العقدة في إحدى م تتشابك السبيل الثاني: -
 
 أعصابا

 (.8، كالقلب والرئتين، الشكل )الصدرتنتهي بتعصيب أحشاء في جوف ودية 

 
 املشبك بين العصبون قبل العقدة والعصبون بعد العقدة في إحدى العقد الودية، وتشكيل العصب الودي.(: 8الشكل )
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 دون أن تتوقف فيهاقد السلسلة الودية ع تعبر :الثالثالسبيل  -
ً
 Splanchnic حشوية، وتؤلف أعصابا

nerves الرادفةالعقد  إحدى تنتهي في Collateral ganglion   أو في عقدة  )الجوفية( البطنيةكالعقدة

)تكون هذه الخاليا ضمن  (، وهناك تقيم تشابكاتها مع الخاليا بعد العقدية7،9) ينالشكل لب الكظر

إلى مجرى  للنورأدرينالين واألدرينالين مفرزةعصبية معدلة وهي عبارة عن خاليا  ،نفسه كظرلب ال

 هذه الخاليا  تشتقالدم، و
 
 عصبية  العصبيمن النسيج  جنينيا

ً
  أولية أو بدائيةوتملك أليافا

Rudimentary )تفرز نهاياتها تلك الهرمونات. 

 

 

ز لغدة لب الكظر.مسار الطريق الودي امل(: 9الشكل )
ّ
 حف

 وظيفية معطيات -

(، ليقوم الجسم ، الجهد، االنفعالاأللم، الكرب االرتباك، )الخوف، الطارئةينشط القسم الودي في الحاالت 

 .دفاع وهجومفي مثل هذه الظروف بمناورات 

ز التنبيه الودي اآلليات التي: عام وبشكل  يحف 

 كجهاز الدوران وجهاز التنفس(.) اإلمدادأجهزة  فاعلية تعزز و ، الطاقة استقالبمعدالت  ترفع .1

، وتنقص جريانه نحو بعض أعضاء الجسم )أثناء القيام الهيكليةنحو العضالت  الدمجريان  تزيد .2

 بالتمارين(.

، وبرودتهالجلد  تعّرق ، تزيد من التنفسالدم، وتزيد معدل  ضغط، وترفع القلبسرعة دقات  تزيد .3

 العين. حدقتيوتوسع 

 جذع ودي

 الكلية

 والنورأدريناليناألدرينالين 

 شعيرة دموية

 غدة كظرية

 خاليا في لب الكظر

 لب الكظر

 أعصاب حشوية صدرية

 النخاع الشوكي

1L – 8T  
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4.  
 
مثل: ارتفاع معد االستقالب  وديالال عن طرق القسم  ال يمكن تثبيطهاحدث أثار استقالبية ت

 الكظر. لبمن مخازنها، وتفعيل  الشحومالدم )الغلوكوز(، وتحرير  سكر، وارتفاع مستوى األساس ي

 تكون  الوديةوتجدر اإلشارة إلى أن االستجابة 
 
 لالستجابةمعممة وتدوم طويال

ً
التي تكون  ةوديالال  ، خالفا

 .موضعية وتتالش ى بسرعة

: تنظيم القسم ال
 
 وديال ثانيا

 معطيات تشريحية -

املحرك للعين، والسابع  III: الثالث القحفيةمن نوى عدد من األعصاب  قبل العقديةودية تنشأ األلياف الال 

VII الوجهي، والتاسع IX والعاشراللساني البلعومي ، X ياف العصبية الال ودية من األل% 75 )يوجد حوالي املبهم

ومن قسيمات النخاع الشوكي ؛ إذ تصل إلى كل املناطق الصدرية والبطنية للجسم(، املبهمينفي العصبين 

من  بالقربأو  ،العضو املستهدف جدارفي ودية الال  العقد، وتقع الحوضيةضمن األعصاب  (2S-4) العجزية

، ولهذا تكون ألياف (األذنية، والسفليّ  تحت الفكّي ، وةالجناحية الحنكي، والهدبيةعقد:  أربع)تضم  األعضاء

 العصبونات بعد العقدية 
 
 (.10، الشكل )الطويلةباملقارنة مع ألياف العصبونات قبل العقدية  قصيرة جدا

 
 ودي.القسم الال (: 10الشكل )

 الغدد اللعابية
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 وظيفية معطيات -

 :ـ كما يقوم ب، الراحةحاالت  في وديالال ينشط القسم 

 .كاالغتذاء والتحفيز الجنس ي شيةإعاوظائف إنجاز  .1

بوظيفتيه الحركية واإلفرازية )إفراز اللعاب، والعصارات الهاضمة: املعدية،  الجهاز الهضمي تحفيز  .2

 .واملعوية، والبنكرياسية(

 .العين حدقةتقبض  .3

ق  .4  .القصباتتضي 

 .ضغط الدم وهبوطدقات القلب،  نقاصإ .5

 والتبول.  ،التغوط :مثل منعكسات حشويةإثارة  .6

اقل الكيميائية  النو

: أماكن تأثير األستيل كولين النورأدرينالين )النورإبنفيرين(
 
 أوال

، ويحرر في وديةودية أم ال ، سواء أكانت العقد املستقلةالناقل الكيميائي في جميع  األستيل كولينيكون 

 بالعصبونات بعد العقدة، وينطبق
ً
لب هذا األمر على غدة  املشابك التي تربط العصبونات قبل العقدة وظيفيا

 باعتبارها عقدة ودية. الكظر

، بينما تحرر جميع  األستيل كولين وديةبعد العقدية الال جميع العصبونات وباملقابل تحرر 
ً
أيضا

  األستيل كولين)باستثناء بعضها التي تحرر  بعد العقدية الودية النورأدرينالينالعصبونات 
ً
وتعصب غددا

 .(11الشكل ) (وبعض األوعية الدمويةشعار، عرقية، وعضالت ناصبة لل 

 تؤثر النواقل العصبية الكيميائية 
 
مقارنة بالهرمونات، ويقتصر تأثيرها على املناطق التي تحررت  موضعيا

 عن األماكن التي  ثوانيفيها، ويستمر تأثيرها في املشبك 
ً
معدودات، قبل أن تتعرض للتقويض، أو اإلزاحة بعيدا

  تحررت فيها.
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اقل العصبية )(: 11لشكل )ا  ودي.الكيميائية( للقسمين الودي والال النو

 تركيب األستيل كولين وتقويضه

ب
ّ
، ويتم معظم هذا التركيب في Cholinergic)الكولينرجية(  كولينية الفعلفي نهايات األلياف العصبية  يرك

 ليخزن ينقل األستيل كولين املنتج خارج الحويصالت املشبكية، ثم )جبلة املحوار(  Axoplasmاملحوار  هيولى

 داخل هذه الحويصالت، ويجري التفاعل الكيميائي كاآلتي:

 

 

         

 البنية الجزيئية لألستيل كولين          

 

 

افق األنزيم  األستيل كولين  ليشكل Aيتحد الكولين مع أستيل مر

 بتأثير أنزيم كولين أستيل ترانسفيراز
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 أستيل كولين أستيرازاألستيل كولين بعد ثواٍن معدودات من تحريره وأدائه لعمله بوساطة أنزيم  يقّوض

، ينقل بعدها الكولين والكولين( Acetate ion)ليشطر إلى شاردة األسيتات  املوضعي املوجود في النسيج الضام

استخدامه مرة ثانية  ليعاد)الغشاء قبل املشبكي(  النهاية العصبية قبل املشبكيةالناتج عن عملية التقويض إلى 

 في تركيب أستيل كولين جديد.

 وتقويضه تركيب النورأدرينالين

 للتفاعل  Adrenergic )األدرينرجية( األدرينالية الفعلمحاوير األلياف العصبية ى هيول فييبدأ تركيبه 
ً
وفقا

 اآلتي:

 

 للنورأدرينالين )النورإبنفيرين(البنية الجزيئية 

 

 

 .hydroxylation بإضافة الهيدروكسيل الدوباإلى مركب  الحمض األميني تيروزينيتحول  .1

 .decarboxylation بنزع الكربوكسيل الدوبامينإلى مركب  الدوبايتحول مركب  .2

 .داخل الحويصالت املشبكيةينقل الدوبامين إلى  .3

 .hydroxylation بإضافة الهيدروكسيل )النورإبنفيرين( النورأدرينالينإلى  الدوبامينيتحول  .4

 أدرينالينإلى  النورأدرينالينمن % 80تحدث خطوة أخرى ليتحول من خاللها  لب الكظروفي  .5

 .methylation ضافة امليتيل)إبنفيرين( بإ

 النورأدرينالين بعد إفرازه وأدائه لعمله بثالثة طرق:  يزال

ال تزيل القسم األعظم  ، وذلكالنهايات التي حررته من قبل إعادة قبطه .1 بعملية نقل فع 

 منه.

ليتم التخلص من الكمية  الدمبموقع اإلفراز، ومنها إلى  النسج املحيطةإلى  انتشاره .2

 ه.املتبقية من

أنزيم  خاصة: أنزيماتبوساطة  (الفالق املشبكياملسافة املشبكية )ضمن  تقويضه .3

املوجود في النهايات العصبية نفسها،  (monoamine oxidase)أكسيد أحادي األمين 

 .(catechol-O-methyl transferase) يلميت -O-وأنزيم ناقلة الكاتيكول 
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 مستقبالت الجهاز العصبي املستقل

( في مستقبالت الجهاز العصبي املستقل أو في حلقة تركيب  إن اإلحاطة
ً
 أو تثبيطا

ً
بأساليب فعل األدوية )تنبيها

 للمفاهيم اآلتية:
ً
 مبسطا

ً
 نواقله يقتض ي عرضا

 :
 
 املستقبالت املشبكيةأوال

شاء وفولطية الغ نفوذيةمن خالل تبديلها وتغيرها  كهربائيةإلى إشارات  الكيميائيةأدوات تحول اإلشارات 

 مراسيلأيونية، أو إنتاجها  قنياتالذي توجد فيه )إحداث فرق في الكمون(، وينتج ذلك عن فتحها أو إغالقها 

 داخل الخاليا.  ثانية

: التفاعل بين الناقل واملستقبل
 
 ثانيا

 إشباعالتفاعل بينهما، وبخصيصة  ونوعية وبعكوسيةاملستقبل العالية لناقله،  بألفةيمتاز هذا التفاعل 

 املستقبالت، وتوليد الفعالية الحيوية )البيولوجية( املطلوبة.

 
ّ
: مقل

 
 (اتالناهضات أو الشادّ ) دات الناقلثالثا

د ألثر الناقل  فعل تحاكيمركبات 
 
 الناقل العصبي؛ حيث يدعى املركب املقل

ً
ا  ) شاد 

ً
 ( Agonistناهضا

 
 مباشرا

 )الناقل العصبي، أو يدعى  ملستقبلعند ارتباطه وتحفيزه 
ً
ا ( شاد 

ً
فعالية العصبون  زيادةعند  غير مباشرناهضا

  .قبل املشبكي

: الحاصرات
 
 ات أو مناهضات()ضادّ  رابعا

ات أو مناهضات  فعله،  وكبحتالناقل  بمستقبلإذا ارتبطت  مباشرة( Antagonistsتدعى حاصرات )ضاد 

ز منها ال قبل  من فعالية العصبون  تنقص اشرةغير مبعكوس، وحاصرات نوعين: العكوس )التنافس ي(، والال ونمي 

 )من خالل تأثيرها في حلقة تركيب الناقل، وخزنه، وتحريره، وإعادة قبطه، وتقويضه ... الخ(. املشبكي 

 املستقبالت أدرينالية الفعل )األدرينرجية(

ة في الخاليا معقدة يرتبط بها النورأدرينالين واألدرينالين إلنتاج تأثيراتها البيولوجي بروتينات خلويةهي 

، أو بصورة مباشرةأو الهرمون( أن يظهر بعد تعديل نفوذية الغشاء الخلوي /املستهدفة، يمكن لفعل الناقل )و

 بهيولى الخلية وتحفيز  غير مباشرة
ً
حيوية بداخلها تؤدي لظهور األثر املطلوب، وتتطلب  تفاعالت كيميائيةمرورا

( وإنتاج مراسيل ثانية تطلق C)أدنيل سيكالز أو الفسفوليباز  أنزيماتهذه الصيرورة داخل الخلوية، تفعيل 

 من التفاعالت التي تولد األثر البيولوجي املطلوب، الشكل )
ً
 (.12شالال
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  .Cالفوسفوليباز ( التأثير غير املباشر بتفعيل b( التأثير غير املباشر للهرمون بتفعيل أنزيم األدنيل سيكالز ، )a(: )12الشكل )

b

a
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 يحرض  موقع ألخرالناقل العصبي نفسه، من  يختلف تأثير
ً
في الجسم، فالنورأدرينالين )النورإبنفيرين( مثال

ر هذه  ارتخاءالعضالت امللساء في األوعية الدموية للجلد، بينما يؤدي إلى  تقلص العضالت امللساء في املعي، وتفس 

في هذين املوقعين املستهدفين. وبالفعل،  مستقبالت مختلفةض تأثيره في األثار املتعاكسة للناقل نفسه بافترا

 .β بيتا، واملستقبالت αألفا من املستقبالت األدرينرجية وهما املستقبالت  نوعينتحتوي األحشاء 

يؤثر النورأدرينالين، واألدرينالين بصورة مختلفة إلى حد ما في استثارة هذين النوعين من املستقبالت، 

 األدرينالينواملستقبالت بيتا بدرجة قليلة، بينما يستثير  رئيسةبصورة  ألفايستثير مستقبالت  ورأدرينالينفالن

، ولهذا فإن التأثيرات النسبية لهذين الهرمونين في مختلف  نوعي املستقبالت)اإلبنفيرين( 
ً
بدرجة متساوية تقريبا

 .عضاءاألعضاء املستهدفة تحددها أنماط املستقبالت في هذه األ 

 ، وألفا اثنين1α ، مثل زمرة املستقبالت ألفا واحدزمر فرعيةاملستقبالت ألفا وبيتا إلى  تقسممن جهة أخرى، 

2α1 ، وبيتا واحدβ2 ، وبيتا اثنينβ من ذلك مثل  أصغر، وإلى زمر فرعيةa1α   أوb1α الخ ..... 

 ،الوديجهزة الجسم التي يضبطها الجهاز توزع املستقبالت ألفا وبيتا في بعض أعضاء وأ ،(1يمثل الجدول )

ولذلك ال  ،مثبطةخرى تكون أوباملقابل وظائف  ،ةمنبهو بيتا تكون ألفا أتقبالت مس وظائفبعض ن أويالحظ 

الهرمون للمستقبالت في  لفةأبولكنها ترتبط ببساطة  التثبيط،و أالتنبيه بصفة لفا أو أ ترتبط مستقبالت بيتا

 العضو.

 .ثار الناتجة عن تنبيههادرينرجية واألاأل املستقبالت  (: بعض1)الجدول 

 بيتامستقبالت  لفاأمستقبالت 

 (1بيتا )القلب سرع ت وعية الدموية للجلدتقبض األ 

 (1بيتا )قوة الضربة القلبية يادة ز  طياتمخالل وعية الدمويةاأل تقبض 

 (1بيتا )الشحوم تحلل  حشاء البطنأل  وعية الدمويةاأل تقبض 

 (2بيتا ) (العضالت امللساء) معاءاأل اء ارخ القزحيةتوسع 

 (2بيتا )جدار املثانة ارخاء  ءاألمعامصرات تقلص 

 (2بيتا )الحرارة توليد  شعارالعضالت الناصبة لل تقلص 

 (2بيتا )القصبات التنفسية توسع  مصرة املثانةتقلص 

 حاصرات)ناهضات( أو  كمقلداتاملعروفة  املركبات واألدويةأمثلة عن أثر بعض  ،(13يمثل الشكل )

 ، نذكر منها:األدرينرجية)مناهضات( مباشرة أو غير مباشرة للمستقبالت 

 .Phenylalanineفينيل آالنين )مثبط تنافس ي(  لناقل:مثبط اصطناع ا -

 .Reserpineريزربين )مثبط خزن النورإبنفيرين في الحويصالت(  مستنفذ للناقل: -

 .Cocaineكوكائين  مثبط إعادة القبط املشبكي للناقل: -
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 .Amphetamineأمفيتامين )يعزز تحرير النورإبنفيرين(  محرر للناقل: -

 .Phentolamineنتوالمين في حاصر للمستقبل ألفا: -

 .Iproniazideابرونيازيد  مثبط لتقويض الناقل: -

 .Ephedrineافيدرين )شاد للمستقبلين ألفا وبيتا(  ناهض )شاد( للنورإبنفيرين: -

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األدرينرجية. بعض أنواع األدوية الناهضة واملناهضة املباشرة وغير املباشرة للمستقبالت(: 13الشكل )
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 (الكولينرجيةاملستقبالت الكولينية الفعل )

  .النيكوتينيةو ،املسكارينية :ستيل كولين نوعين مختلفين من املستقبالتاأل ينشط 

 للقسم الالوديالعقدية  دتي تستجيب للتنبيه بالعصبونات بعفي كل الخاليا ال املسكارينيةاملستقبالت وجد ت

الفعل بعد العقدية للجهاز  الكولينية بالعصبوناتبيه نوفي الخاليا املستجيبة للت ،من الجهاز العصبي املستقل

 .الودي

جهازين الودي لل قبل العقدية وبعد العقديةفي املشابك بين العصبونات  كوتينيةيالنملستقبالت اتوجد 

   .(14)الشكل  ،والالودي
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 .في القسم الودي والالودي درينرجيةواأل  ،(ةيالنيكوتينية واملسكارين)الكولينرجية املستقبالت (: 14الشكل )

  .(2)الجدول  ،حسب مكان وجودها في الجسم فرعية اتاملستقبالت املسكارينية في مجموعنف تص

 .املستقبالت املسكارينية في الجسم :(2)الجدول 

 وجودها في الجسممكان  املسكارينياملستقبل 

1M  معاءالجهاز املركزي واأل في 

2M  القلب والعضالت امللساءفي 

3M  فرازالبولية والغدد خارجية اإل  املثانةفي 

4M  البنكرياسفي 

 لتنبيهخاصة تستخدم  دويةأن هناك أل  ،املهم فهم النوعين املختلفين من املستقبالت الكولينية الفعلمن 

ثر األ تقلدواد والعقاقير التي ح كيفية عمل بعض املمثلة توض  أ ،(15)ويقدم الشكل  ،هذه املستقبالت حصرو أ

 أثر هذا األ تحصرخرى أوكيفية عمل مواد  ،غير مباشرةو أ مباشرةرة بصو الكوليني 
ً
 غيرو أ مباشرةبصورة  يضا

 .مباشرة

 :دوية نذكرهذه األ من 

  .Muscarineواملسكارين  ،Nicotine النيكوتين :ستيل كولينلأل  (ناهض)شاد  -

 .Hemicholiniumميكولينيوم الهي :ستيل كوليناصطناع األ حاصر  -

 .Botulinبوتولين  :من النهاية قبل املشبكية ستيل كولينتحرير األ حاصر  -

 .السوداء Widowرملة األ  عنكبوتسم  :ستيل كوليناأل  ر محر  -

 .Curare الكورارسم  :ستيل كولينمستقبل األ حاصر  -

  .Somanسومان  :(ستيل كولينالذي يقوم بحلمهة األ )ستيراز أنزيم الكولين أمثبط  -
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 .الكولينرجية بعض أنواع األدوية الناهضة واملناهضة املباشرة وغير املباشرة للمستقبالت(: 15الشكل )

 بالتوفيق للجميع ...املحاضرة انتهت 
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