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  )Autonomic Nervous System: (سيستم عصبي اتونوم

پيام هاي خها بدنبال دريافت ساپاغلب (پاسخ مي دهد  به صورت غيرارادي كه بخشي از سيستم عصبي مركزي است اين سيستم

) sensory(بخش حسي -1 :و غيرارادي مي باشد كه داراي ) ويسرال(يدر واقع يك سيستم عصبي احشاي  ANS.)آوران است عصبي

فيبرهاي وابران و  ANSدر .( مي باشد (efferent)بخش حركتي شامل فيبرهاي وابران  -2 ، )آوران(afferentشامل فيبرهاي 

كه در هيپوتاالموس و ساقه مغز  (مراكز كنترل كننده در سيستم عصبي مركزي  - 3بعالوه). با هم طي مسير مي كنند  اغلبآوران 

  .)قرار دارند

  :به طور كلي سيستم عصبي اتونوم به سه زير مجموعه تقسيم مي شود

 سيستم عصبي اينتريك. 3پاراسمپاتيك   .  2سمپاتيك   .1

   .معموالً

  .ايي مي گويندبه گيرنده هاي حسي سيستم عصبي اتونوم گيرنده هاي حسي احش

  ...):فتورسپتور، گيرنده هاي شنوايي و (تفاوت گيرنده هاي حسي احشايي با گيرنده هاي حسي سوماتيك 

 .سرعت انتقال پيام در گيرنده هاي حسي احشايي كمتر از گيرنده هاي حسي سوماتيك است .1

 .تعداد گيرنده هاي حسي احشايي كمتر از تعداد گيرنده هاي حسي سوماتيك است .2

به سطح خودآگاه نمي رسد ولي در مورد گيرنده  معموالًتحريك گيرنده هاي حسي احشايي پيام حاصل از : مترين تفاوتمه .3

 .هاي حسي سوماتيك اين پيام ها به سطح خودآگاه مي رسد

تنها گيرنده هاي حسي احشايي كه تحريك آنها باعث ارسال پيام تا سطح خودآگاه مي گردد گيرنده هاي درد : نكته

(nociceptors)  مي باشنددر احشاء.  

انسان براي اينكه بتواند وضعيت . مي باشد) نگهدارنده(house keepingيكي از ويژگي هاي سيستم عصبي خودمختار عملكرد 

  .عملكرد سيستم اتونوم نياز دارد تعادلي خود را حفظ كند بههموستاز و 

گستردگي اري طوالني هستند و همچنين پاسخ ها آهسته و با ماندگ هاست ك اين ANSنگهدارنده سيستم هاي پاسخ ويژگي مهم  

  .كه حس هاي سوماتيك ايجاد مي كننداست اين پاسخ ها به مراتب بيشتر از پاسخ هايي 

وقتي فرد در . مي باشد positionرا به خوبي نشان مي دهد پاسخ دستگاه گردش خون به تغيير  ANSمثالي كه اهميت عملكرد 

اما . ده قرار دارد به علت حالت افقي بدن، فشار خون در سر و گردن فرد به اندازه ي فشار خون در سطح قلب وي مي باشدحالت خوابي

كاهش ) سر و گردن( وقتي فرد حالت خود را تغيير مي دهد و مي نشيند و يا مي ايستد جريان و فشار خون در مراكز باالتر از قلب

ازير شدن خون به قسمت هاي پاييني بدن مي گردد و فشار خون در مراكز بااليي بدن كاهش مي يابد، چرا كه وزن خون باعث سر

اين پيام ها به سيستم . اين كاهش فشار توسط بارورسپتورهايي كه در عروق گردني و قوس آئورت هستند، دريافت مي شود. مي يابد
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اين پاسخ ها (فشار خون صادر مي كنند

  .ديد مي گردد چار كاهش هوشياري، سرگيجه و تاري

كاهش (با تاخير صورت بگيرد و عوارض نامبرده 

در . ورنهاي پس گانگليوني و سپس به اندام هدف منتقل مي شوند

اين رسپتور ها پيامي را كه دريافت . رسپتورها را داريم كه اطالعات مربوط به احشا را در اختيار ما قرار مي دهند

 shortمسير (و پاراسمپاتيك منتقل مي شوند

هايي را ايجاد مي كند كه  ها و ارتباطات رفلكس

 احشايي

بخش تشكيل شده است كه قسمت  اول آن ماهيت فيبرهاي آوران و قسمت دوم آن ماهيت فيبرهاي وابران را 

به عنوان مثال در رفلكس هاي ويسرو ويسرال، تحريك هاي ايجاد شده در بخش احشايي مي باشد و پاسخي كه 

هاي سوماتو ويسرال، محل تحريك سوماتيك است ولي محل بروز 

٢ 

فشار خون صادر مي كنند عصبي اتونوم برده شده و اين سيستم نيز پاسخ هايي مبني بر افزايش

چار كاهش هوشياري، سرگيجه و تاريفرد د تغيير حالتدر اين گاهي  .)؟؟

با تاخير صورت بگيرد و عوارض نامبرده  ANSدر افراد عادي ممكن است به علت خستگي زياد، هنگام تغيير حالت، عملكرد 

اما گاهي اين مشكالت به علت . ديده مي شود)

و اهميت  رخ مي دهد ANSانواع اختالالت شايعي كه به دنبال اختالل در عملكرد 

  :مطالعه اين سيستم را بيشتر مي كند شامل

. 6بيماري هاي قلبي عروقي  . 5فشار خون  .4

   .شكل روبه رو سازماندهي سيستم عصبي اتونوم را نشان مي دهد

ANSهيپوتاالموس بر . ، هيپوتاالموس قرار گرفته است

اين مراكز به . روي مراكز موجود در ساقه مغز اثر مي گذارد و آنها را كنترل مي كند

را كنترل مي و يا ساقه مغز نوبه خود نورون هاي پيش گانگليوني موجود در نخاع 

ورنهاي پس گانگليوني و سپس به اندام هدف منتقل مي شوندبه نسيگنالهاي ارسالي توسط اين نورون هاي پيش گانگليوني 

رسپتورها را داريم كه اطالعات مربوط به احشا را در اختيار ما قرار مي دهند

و پاراسمپاتيك منتقل مي شونداين پيام ها يا به گانگليونهاي سمپاتيك . كرده اند به مراكز باالتر ارجاع مي دهند

ها و ارتباطات رفلكساين قوس) long loop.(يا به مراكز موجود در ساقه مغز ارجاع داده مي شوند

  .اين رفلكسها ممكن است از مسير كوتاه يا بلند عمل كنند

 احشايي: وابران              ييااحش: آوران      :ويسرو ويسرال 

احشايي: وابران          سوماتيك محيطي: آوران         :سوماتو ويسرال

بخش تشكيل شده است كه قسمت  اول آن ماهيت فيبرهاي آوران و قسمت دوم آن ماهيت فيبرهاي وابران را 

به عنوان مثال در رفلكس هاي ويسرو ويسرال، تحريك هاي ايجاد شده در بخش احشايي مي باشد و پاسخي كه 

هاي سوماتو ويسرال، محل تحريك سوماتيك است ولي محل بروز  اما در مورد رفلكس. بروز مي كند نيز در بخش احشايي مي باشد
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عصبي اتونوم برده شده و اين سيستم نيز پاسخ هايي مبني بر افزايش

؟؟................................................:شامل

در افراد عادي ممكن است به علت خستگي زياد، هنگام تغيير حالت، عملكرد 

)هوشياري، سرگيجه و سياهي ديد

  .بيماري رخ مي دهند

انواع اختالالت شايعي كه به دنبال اختالل در عملكرد 

مطالعه اين سيستم را بيشتر مي كند شامل

4زخم معده  .3 يبوست .2آسم  .1

  سكته ها

  :ساختار سيستم اوتونوم

شكل روبه رو سازماندهي سيستم عصبي اتونوم را نشان مي دهد

ANSدر راس مراكز كنترل كننده 

روي مراكز موجود در ساقه مغز اثر مي گذارد و آنها را كنترل مي كند

نوبه خود نورون هاي پيش گانگليوني موجود در نخاع 

سيگنالهاي ارسالي توسط اين نورون هاي پيش گانگليوني . كنند

رسپتورها را داريم كه اطالعات مربوط به احشا را در اختيار ما قرار مي دهند بافتهاي احشايي

كرده اند به مراكز باالتر ارجاع مي دهند

loop (يا به مراكز موجود در ساقه مغز ارجاع داده مي شوند

اين رفلكسها ممكن است از مسير كوتاه يا بلند عمل كنند

  :ANSانواع رفلكس هاي 

ويسرو ويسرال  •

سوماتو ويسرال •

بخش تشكيل شده است كه قسمت  اول آن ماهيت فيبرهاي آوران و قسمت دوم آن ماهيت فيبرهاي وابران را  نام رفلكس ها از دو

به عنوان مثال در رفلكس هاي ويسرو ويسرال، تحريك هاي ايجاد شده در بخش احشايي مي باشد و پاسخي كه . مشخص مي كند

بروز مي كند نيز در بخش احشايي مي باشد

  .پاسخ احشايي است
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لحاظ عملكردي دو موتور نورون داريم، نورون اول كه جسم سلولي آن در قسمت بينابيني ماده خاكستري نخاع قرار 

مي شود و در آنجا با نورون دوم به نام نورون پس گانگليوني 

اين اندام هدف ممكن . آكسون اين نورون پس گانگليوني پس از خروج از گانگليون به اندام هدف برده مي شود

بعنوان مثال در سيستم . يوني و پس گانگليوني در سيستم سمپاتيك و پاراسمپاتيك متفاوت مي باشد

سمپاتيك، چون گانگليون در نزديكي ستون مهره هاي قرار دارد  پس طول نورون پيش گانگليوني كوتاه ولي طول نورون پس 

ون ها در نزديكي اندام هدف قرار دارند، بنابراين طول فيبرهاي 

ماده  lateralدر شاخ  L2تا  T1جسم سلولي نورون هاي پيش گانگليوني سمپاتيك معموالً از 

پس گانگليوني سمپاتيك از گانگليون  پس گانگليوني سيناپس بدهد، پس آكسون نورون

يا به . 1: اما اگر آكسون نورون پيش گانگليوني سمپاتيك سيناپس ندهد، دو مسير پيش رو دارد

  .يا به غده آدرنال برده مي شود

مزانتريك فوقاني  .2سيلياك  . 1: مهره اي داريم كه شامل

٣ 

تفاوت سيستم حركتي در بخش سوماتيك با بخش 

somatic motor n داريم  را

كه جسم سلولي آن در شاخ قدامي ماده خاكستري 

نخاع قرار دارد، آكسون اين نورون از طريق ريشه 

ع خارج شده و به اندام هدفش كه همان 

اما در قسمت حركتي 

لحاظ عملكردي دو موتور نورون داريم، نورون اول كه جسم سلولي آن در قسمت بينابيني ماده خاكستري نخاع قرار 

مي شود و در آنجا با نورون دوم به نام نورون پس گانگليوني  دارد و آكسون اين نورون پس از خروج از ماده خاكستري وارد گانگليون

آكسون اين نورون پس گانگليوني پس از خروج از گانگليون به اندام هدف برده مي شود

  )شكل فوق( .يا ماهيچه قلبي باشد ه ترشحي و

يوني و پس گانگليوني در سيستم سمپاتيك و پاراسمپاتيك متفاوت مي باشد

سمپاتيك، چون گانگليون در نزديكي ستون مهره هاي قرار دارد  پس طول نورون پيش گانگليوني كوتاه ولي طول نورون پس 

ون ها در نزديكي اندام هدف قرار دارند، بنابراين طول فيبرهاي اما در سيستم پاراسمپاتيك چون گانگلي

   .پيش گانگليوني زياد اما طول فيبرهاي پس گانگليوني كم مي باشد

جسم سلولي نورون هاي پيش گانگليوني سمپاتيك معموالً از 

جسم سلولي نورونهاي پيش گانگليوني سمپاتيك 

آكسون اين نورون از طريق . در ناحيه بينابيني ماده خاكستري قرار دارد

ريشه قدامي نخاع خارج مي شود و وارد زنجيره اي از گانگليون ها مي 

اين .) به طور كلي دو زنجيره گانگليوني اطراف نخاع قرار دارد

گانگليوني سمپاتيك كه وارد زنجيره گانگليوني مي شود، 

هم مي تواند در همان قطعه مربوط به خودش سيناپس بدهد و هم مي 

تواند به گانگليون هاي بااليي يا پاييني برود و در آنجا سيناپس بدهد و 

پس گانگليوني سيناپس بدهد، پس آكسون نورون اگر با نورون

اما اگر آكسون نورون پيش گانگليوني سمپاتيك سيناپس ندهد، دو مسير پيش رو دارد. خارج و به اندام هدف برده مي شود

يا به غده آدرنال برده مي شود. 2مي رود  ) جلو مهره اي(

مهره اي داريم كه شاملي ، سه گانگليون به نام گانگليون هاي جلو
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تفاوت سيستم حركتي در بخش سوماتيك با بخش 

  :اتونوم

somatic motor n.در قسمت حركتي 

كه جسم سلولي آن در شاخ قدامي ماده خاكستري 

نخاع قرار دارد، آكسون اين نورون از طريق ريشه 

ع خارج شده و به اندام هدفش كه همان قدامي نخا

اما در قسمت حركتي . عضله اسكلتي است مي رود

لحاظ عملكردي دو موتور نورون داريم، نورون اول كه جسم سلولي آن در قسمت بينابيني ماده خاكستري نخاع قرار بخش اتونوم به 

دارد و آكسون اين نورون پس از خروج از ماده خاكستري وارد گانگليون

آكسون اين نورون پس گانگليوني پس از خروج از گانگليون به اندام هدف برده مي شود. سيناپس مي دهد

ه ترشحي وغديك است عضله صاف، 

يوني و پس گانگليوني در سيستم سمپاتيك و پاراسمپاتيك متفاوت مي باشدطول فيبرهاي پيش گانگل: نكته

سمپاتيك، چون گانگليون در نزديكي ستون مهره هاي قرار دارد  پس طول نورون پيش گانگليوني كوتاه ولي طول نورون پس 

اما در سيستم پاراسمپاتيك چون گانگلي. گانگليوني طوالني مي باشد

پيش گانگليوني زياد اما طول فيبرهاي پس گانگليوني كم مي باشد

جسم سلولي نورون هاي پيش گانگليوني سمپاتيك معموالً از : ساختار سيستم سمپاتيك

  .خاكستري نخاع قرار دارند

جسم سلولي نورونهاي پيش گانگليوني سمپاتيك : شكل مقابلتوضيح 

در ناحيه بينابيني ماده خاكستري قرار دارد

ريشه قدامي نخاع خارج مي شود و وارد زنجيره اي از گانگليون ها مي 

به طور كلي دو زنجيره گانگليوني اطراف نخاع قرار دارد.( گردد

گانگليوني سمپاتيك كه وارد زنجيره گانگليوني مي شود، آكسون پيش 

هم مي تواند در همان قطعه مربوط به خودش سيناپس بدهد و هم مي 

تواند به گانگليون هاي بااليي يا پاييني برود و در آنجا سيناپس بدهد و 

اگر با نورون. هم مي تواند سيناپس ندهد

خارج و به اندام هدف برده مي شود

( prevertebralگانگليون هاي 

، سه گانگليون به نام گانگليون هاي جلوما در جلوي ستون مهره ها

  .مزانتريك تحتاني  مي باشد.3
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۴ 

 

در صورتي كه آكسون نورون پيش گانگليوني سمپاتيك، مسير اول را انتخاب كند اين آكسون پس از ورود به گانگليون هاي 

prevertebral احشاء (هاي پس گانگليوني سيناپس مي دهد و آكسون نورون پس گانگليوني به اندام هاي هدف  در آنجا با نورون

  .برده مي شود)شكمي و لگني

در صورتي كه آكسون نورون پيش گانگليوني سمپاتيك، مسير دوم را انتخاب كند اين آكسون به قسمت مركزي غدد فوق كليوي 

(adrenal medulla) سمت از غده سلول هايي به نام سلول هاي كرومافيني وجود دارد كه آكسون نورون در اين ق. دكشيده مي شو

سلول هاي كرومافيني در واقع در حكم نورون هاي پس گانگليوني مي . ( هاي پيش گانگليوني با اين سلول ها سيناپس مي دهد

به اين ترتيب . مي گردد adrenal medullaتحريك اين سلول ها باعث ترشح آدرنالين به دورن شبكه عروقي گسترده .) باشند

  .به اندام هاي هدف برده مي شودتوسط خون ترشحات آدرنال مدوال 

  تحت چه شرايطي سمپاتيك فعال مي شود؟

1.fight )جنگ و ستيز(                    2.fright )ترس و هراس(                   3.flight )و فعاليت ورزش .4            )گريز و فراز

  شديد

از آنجا كه فيبرهاي پيش گانگليوني سمپاتيكي، وقتي وارد گانگليون مي شوند آكسون هايشان پخش مي شود و سيناپس هاي : نكته

اما در مورد فيبرهاي پيش گانگليوني پاراسمپاتيك، . متعددي مي دهد، بنابراين اثري كه ايجاد مي كند يك اثر گسترده و منتشر است

زياد پخش نمي شوند وتعداد سيناپس هايي كه مي دهد اندك است، بنابراين اثر آن نيز محدودتر و به  هاهاي اين نورونچون آكسون 

  )ميزان واگرايي در سمپاتيك بيشتر از پاراسمپاتيك است(.است localصورت 

اپي نفرين ترشح مي شود و با توجه به از سلولهاي بخش مركزي ادرنال اپي نفرين ونوراز آنجا كه انتهاي فيبرهاي سمپاتيك : پرسش

 adrenalاين نكته كه به لحاظ عملكردي اين دو ماده شباهت زيادي به هم دارند، بنابراين چه نيازي به ترشح اين مواد از 

medulla مي باشد؟  

درنال مدوال را مورد بررسي قرار خ به اين سوال بايد تفاوت نوراپي نفرين و اپي نفرين ترشحي از پايانه فيبرهاي سمپاتيك و آسبراي پا

  .مي دهيم

 .سرعت اثر نور اپي نفرين و اپي نفرين ترشحي از انتهاي فيبرهاي سمپاتيكي بيشتر است .1

اثر طوالني تري نسبت به اپي نفرين و نوراپي نفرين ترشحي از مدت اپي نفرين و نوراپي نفرين ترشحي از آدرنال مدوال  .2

 .انتهاي فيبرهاي سمپاتيك دارد

از آنجا كه در آدرنال مدوال، اپي نفرين و نوراپي نفرين به درون خون ترشح مي شود، بنابراين اثرات گسترده : مهمترين تفاوت .3

اما وقتي اين مواد از پايانه هاي عصبي سمپاتيكي ترشح . ايجاد مي شود) جريان خونبواسطه ( هاي بدناي روي تمام قسمت

كه بوسيله فبيرهاي سمپاتيكي عصب دهي  را تحت تاثير قرار مي دهدو تنها بافتهايي بوده  localمي شوند اين اثر بصورت 

 .شده اند
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نخاع و نورون هاي پيش گانگليوني را مشاهده مي كنيد كه وارد زنجيره سمپاتيكي مي شوند بعضي از آنها 

پيش گانگليوني با نورون پس گانگليوني سيناپس بدهد، از اين 

نوان مثال اين فيبرهاي سمپاتيك ع به. نقطه به بعد فيبرهاي نورون پس گانگليوني شروع مي شود و به اندام هاي هدف برده مي شود

اعث كاهش ترشحات بزاق شود و يا ممكن است به چشم ها برود و باعث افزايش قطر مردمك شود، ممكن است به غدد بزاقي برود و ب

  .به برونش هاي برود و باعث گشاد شدن برونش ها شود يا ممكن است به قلب برود و باعث افزايش تعداد و قدرت ضربان قلب شود

در صورتي كه نورون هاي پيش گانگليوني پس از ورود به گانگليون و زنجيره سمپاتيك سيناپس ندهد، ممكن است وارد گانگليون 

فيبرهاي نورون هاي پس گانگليوني مربوط به اين نورون ها معموالً به احشا لگني و شكمي 

برده مي شود و ميزان تعريق و گردش خون پوست را كنترل 

۵ 

نخاع و نورون هاي پيش گانگليوني را مشاهده مي كنيد كه وارد زنجيره سمپاتيكي مي شوند بعضي از آنها 

پيش گانگليوني با نورون پس گانگليوني سيناپس بدهد، از اين در صورتي كه فيبرهاي نورون . سيناپس مي دهند و بعضي ديگر خير

نقطه به بعد فيبرهاي نورون پس گانگليوني شروع مي شود و به اندام هاي هدف برده مي شود

ممكن است به چشم ها برود و باعث افزايش قطر مردمك شود، ممكن است به غدد بزاقي برود و ب

به برونش هاي برود و باعث گشاد شدن برونش ها شود يا ممكن است به قلب برود و باعث افزايش تعداد و قدرت ضربان قلب شود

در صورتي كه نورون هاي پيش گانگليوني پس از ورود به گانگليون و زنجيره سمپاتيك سيناپس ندهد، ممكن است وارد گانگليون 

فيبرهاي نورون هاي پس گانگليوني مربوط به اين نورون ها معموالً به احشا لگني و شكمي .ورتبرال شوند و در آنجا سيناپس دهند

برده مي شود و ميزان تعريق و گردش خون پوست را كنترل ) بخصوص غدد عرق پوست(بخشي از فيبرهاي سمپاتيك نيز به پوست 
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نخاع و نورون هاي پيش گانگليوني را مشاهده مي كنيد كه وارد زنجيره سمپاتيكي مي شوند بعضي از آنها زير شكل  در سمت چپ

سيناپس مي دهند و بعضي ديگر خير

نقطه به بعد فيبرهاي نورون پس گانگليوني شروع مي شود و به اندام هاي هدف برده مي شود

ممكن است به چشم ها برود و باعث افزايش قطر مردمك شود، ممكن است به غدد بزاقي برود و ب

به برونش هاي برود و باعث گشاد شدن برونش ها شود يا ممكن است به قلب برود و باعث افزايش تعداد و قدرت ضربان قلب شود

در صورتي كه نورون هاي پيش گانگليوني پس از ورود به گانگليون و زنجيره سمپاتيك سيناپس ندهد، ممكن است وارد گانگليون 

  هاي پره 

ورتبرال شوند و در آنجا سيناپس دهند

  .برده مي شوند

بخشي از فيبرهاي سمپاتيك نيز به پوست  

   .مي كند
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  :پاراسمپاتيك

پاراسمپاتيك را  cranialبخشي از فيبرهاي پيش گانگليوني پاراسمپاتيك در ساقه مغز قرار گرفته است و بخش : و بخش استداراي د

پاراسمپاتيك را  sacralقرار گرفته است و بخش  S2-S4مي سازد و بخش ديگر از فيبرهاي پيش گانگليوني پاراسمپاتيك در قطعات 

كه در مجاورت هسته هاي حركتي  است هسته هايي كه درون ساقه مغز قرار گرفته اند شامل هسته هاي پاراسمپاتيكي .مي سازد

يعني مثالً فيبرهاي هسته . قرار گرفته اند و فيبرهاي آنها نيز معموالً با هم طي مسير مي كنند 10و9و7و3 اعصاب مغزي

هسته پاراسمپاتيكي  .همراه است و با هم طي مسير مي كنند عصب مغزي حركتي زوج سوم سمپاتيكي زوج سوم با فيبرهايپارا

فيبرهاي پاراسمپاتيكي اين هسته همراه با عصب زوج سوم مغزي از ساقه . گويند Edinger Westphalعصب زوج سوم را هسته 

  .هدمي شود و به عضالت مژگاني عصب مي د ciliary ganglionمغز خارج شده و به چشم مي رود و وارد 

  :دهم شامل دو بخش مي باشند هسته هاي پاراسمپاتيكي عصب

1. Dorsal motor nucleus of vagus ) نوعيsecretomotor:( دركه حشايي است اكنترل  ،كارايي اين بخش از هسته 

  :محلهاي زير واقع شده اند

 .را كنترل مي كند larynxو  pharynxعضالت صاف : گردن •

 .پانكراس و كبد كنترل مي كند، را تا دو سوم ابتداي كولون بخش اعظم دستگاه گوارش : شكم •

 .قلب و عضالت صاف ناي، مري و برونش ها را كنترل مي كند: قفسه سينه •

2. Nucleus Ambigus ) نوعيveisceromotor:( هاي اين هسته در دو بخش تمركز يافته اندنورون:  

• Dorsal : ،عضالت مخطط كام نرمpharynx،larynx و مري را كنترل مي كند. 

• Ventrolateral :ميزان ضربان قلب و قدرت انقباض قلب را كاهش مي دهد. 

فوقاني و تحتاني مي باشند كه ترشح بزاق را  salivatoryهسته هاي پاراسمپاتيكي عصب زوج هفتم و نهم نيز به ترتيب هسته هاي 

فيبرهاي پاراسمپاتيكي هسته ها همراه با فيبرهاي حركتي زوج هفتم و نهم از ساقه مغز خارج شده و به گانگليونهاي . كنترل مي كنند

  .تريگوپاالتين، ساب ماگزيالري و اوتيك مي روند و ترشح بزاق را كنترل مي كنند

در سيستم هاي سمپاتيك و پاراسمپاتيك  :توسط سيستم سمپاتيك و پاراسمپاتيك ترشح مي شوند هايي كهانسميترنوروتر

اما . يعني ماده ميانجي در گانگليونها استيل كولين مي باشد. از انتهاي فيبرهاي پيش گانگليوني استيل كولين آزاد مي شود

در سيستم . وت استپاتيك و پاراسمپاتيك ترشح مي شود متفاكه از انتهاي فيبرهاي پس گانگليوني در سيستم سم نوروترانسميتري

  .همان استيل كولين است ولي در سيستم سمپاتيك نوراپي نفرين مي باشد  NTنپاراسمپاتيك اي

غدد عرق و عروق خوني موجود در عضالت  فيبرهاي سمپاتيكي كه از انتهايكي وجود دارد، يك استثنا در فيبرهاي سمپاتي: نكته

  .به جاي نوراپي نفرين، استيل كولين آزاد مي شود دهي مي كنندعصب  ار اسكلتي
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له تشكيل نوراپي نفرين پيش مي رود اما مرحله آخر فقط در سلولهاي كرومافيني 

نسميتر استفاده مي كنند را تحت عنوان فيبرهاي كولينرژيك و فيبرهايي كه از اپي 

  .نسميتر استفاده مي كنند را تحت عنوان فيبرهاي آدرنرژيك مي شناسيم

و پاراسمپاتيكي ترشح مي شوند 

  ...و 

را با انها فيبرهاي پاراسمپاتيكي كه به غدد بزاقي مي روند 

استيل كولين يعني آتروپين تحت تاثير قرار مي دهيم مي بينيم كه عملكرد پاراسمپاتيك مهار 

يا بعبارتي ديگر . فيبرهاي پاراسمپاتيكي آزاد مي شود

به اين . مي باشد VIP كه بعدها دريافتند اين ماده

NANC گفته مي شود.  

مراحل ساخت استيل كولين در . سيناپس را نشان مي دهد كه به صورت تيپيك براي استيل كولين رسم شده است

٧ 

Acetyl – CoA + Choline 
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� 
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له تشكيل نوراپي نفرين پيش مي رود اما مرحله آخر فقط در سلولهاي كرومافيني ه هاي سمپاتيكي واكنش باال تا مرح

  .مدوالي غده آدرنال رخ مي دهد و منجر به تشكيل اپي نفرين مي گردد

نسميتر استفاده مي كنند را تحت عنوان فيبرهاي كولينرژيك و فيبرهايي كه از اپي افيبرهايي كه از استيل كولين به عنوان نوروتر

نسميتر استفاده مي كنند را تحت عنوان فيبرهاي آدرنرژيك مي شناسيماترونفرين و نوراپي نفرين به عنوان نور

و پاراسمپاتيكي ترشح مي شوند عالوه بر استيل كولين و اپي نفرين و نوراپي نفرين كه از پايانه هاي سمپاتيكي 

و  y ،ATP، VIP ،NO، نوروپپتيد CGRP: نوروترنسميترهاي فرعي ديگري نيز داريم، مثل

فيبرهاي پاراسمپاتيكي كه به غدد بزاقي مي روند با توجه به وقتي  شدند؟ نوروترنسميترهاي فرعي

استيل كولين يعني آتروپين تحت تاثير قرار مي دهيم مي بينيم كه عملكرد پاراسمپاتيك مهار 

فيبرهاي پاراسمپاتيكي آزاد مي شود ينتيجه مي گيريم كه غير از استيل كولين ماده ديگري هم از انتها

كه بعدها دريافتند اين ماده نقش دارد ر اين سيناپسنسميتر ديگر نيز داروتر

VIP (non Adrenergic  non cholinergic ياNANC

سيناپس را نشان مي دهد كه به صورت تيپيك براي استيل كولين رسم شده است

   .قسمت هاي قبل توضيح داده شده است

پس از ساخته شدن استيل كولين اين ماده وارد وزيكول هايي مي گردد 

كه اين وزيكول ها بواسطه مجموعه اي از پروتئين ها كه در غشاي پيش 

يناپسي قرار دارند با غشاي پيش سيناپسي ادغام مي شوند و اگزوسيتوز 

روند اگزوسيتوز بعلت باز شدن كانال هاي ولتاژي كلسيم در 

به عبارتي با رسيدن موج .اين پايانه پيش سيناپسي رخ مي دهد

دپالريزاسيون، كانال هاي كلسيمي وابسته به ولتاژ باز مي شوند و غلظت 

درون سلولي باال مي رود و عمل اگزوسيتوز تحريك مي گردد و 

. استيل كولين موجود در وزيكول ها به درون فضاي سيناپس آزاد مي شود

سپس استيل كولين به گيرنده هاي مربوطه در سطح غشاي پس 

بسته به نوع گيرنده ما اثرات مختلفي مثل 

نوروترنسميترهاي موجود در فضاي . مي كنيم

در ( سيناپسي بعد از اينكه كارش را انجام داد، بايد از اين فضا خارج شود
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  :نسميترهاامراحل تشكيل نوروتر
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ه هاي سمپاتيكي واكنش باال تا مرحدر پايان: نكته

مدوالي غده آدرنال رخ مي دهد و منجر به تشكيل اپي نفرين مي گردد

فيبرهايي كه از استيل كولين به عنوان نوروتر

نفرين و نوراپي نفرين به عنوان نور

عالوه بر استيل كولين و اپي نفرين و نوراپي نفرين كه از پايانه هاي سمپاتيكي : نكته

نوروترنسميترهاي فرعي ديگري نيز داريم، مثل

نوروترنسميترهاي فرعيمتوجه وجود اين  چگونه

استيل كولين يعني آتروپين تحت تاثير قرار مي دهيم مي بينيم كه عملكرد پاراسمپاتيك مهار  آنتاگونيست گيرنده موسكاريني

نتيجه مي گيريم كه غير از استيل كولين ماده ديگري هم از انتها. نخواهد شد

روتربه غير از استيل كولين يك نو

VIPمثل ( نوروترنسميترهاي فرعي

سيناپس را نشان مي دهد كه به صورت تيپيك براي استيل كولين رسم شده است زير يكشكل 

قسمت هاي قبل توضيح داده شده است

پس از ساخته شدن استيل كولين اين ماده وارد وزيكول هايي مي گردد 

كه اين وزيكول ها بواسطه مجموعه اي از پروتئين ها كه در غشاي پيش 

يناپسي قرار دارند با غشاي پيش سيناپسي ادغام مي شوند و اگزوسيتوز س

روند اگزوسيتوز بعلت باز شدن كانال هاي ولتاژي كلسيم در . رخ مي دهد

اين پايانه پيش سيناپسي رخ مي دهد

دپالريزاسيون، كانال هاي كلسيمي وابسته به ولتاژ باز مي شوند و غلظت 

درون سلولي باال مي رود و عمل اگزوسيتوز تحريك مي گردد و  كلسيم

استيل كولين موجود در وزيكول ها به درون فضاي سيناپس آزاد مي شود

سپس استيل كولين به گيرنده هاي مربوطه در سطح غشاي پس 

بسته به نوع گيرنده ما اثرات مختلفي مثل . سيناپسي متصل مي گردد

مي كنيم تحريك يا مهار را مشاهده

سيناپسي بعد از اينكه كارش را انجام داد، بايد از اين فضا خارج شود
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  :براي برداشت نوروترنسميتر سه راه عمده وجود دارد) مهار يا تحريك مي شود ه اين اتفاق نيافتد سلول به مدت طوالني تريصورتيك

استيل . دنتجزيه مي گرد CMOT  , MAOي اپي نفرين و نوراپي نفرين توسط آنزيم ها): destruction(تجزيه آنزيمي  .1

 .كولين نيز توسط آنزيم استيل كولين استراز تجزيه مي گردد

بعنوان مثال بخش اعظم . درصد نوروترنسميترها توسط اين مسير بازجذب مي شوند re uptake : (80-50(بازجذب  .2

 سلول گليال نزديك به سيناپس يا ناپسي مي تواند توسط پايانه هاي پيش سيناپسي وسروتونين ترشحي به درون فضاي سي

 .برداشته و بازجذب شود

 در اين مسير نوروترنسميترها از فضاي سيناپسي كه غلظت نوروترنسميترها در آنجا زياد است به: (diffusion)انتشار .3

 .كه غلظت نوروترنسميتر در آن پايين است انتشار مي يابند فضاهاي اطراف سيناپس

  :گيرنده ها

  :گيرنده هاي استيل كولين بر دو نوع هستند

نوع   3خود بر : موسكاريني . N1 , N2(   2داراي دو زيرگروه (.در گانگليون ها و ماهيچه هاي اسكلتي وجود دارند: نيكوتيني .1

M1
 
, M2 , M3 مي باشد. 

زير واحد هستند كه بعد از  5گيرنده هاي نيكوتيني داراي . گيرنده هاي نيكوتيني بر اساس هدايت يوني مي باشدمكانيسم عمل 

اتصال استيل كولين به آن اين زير واحدها تغيير حالت مي دهند و در مركز آنها يك كانال يوني باز مي شود كه كاتيون ها به خصوص 

  .سديم از اين كانال ها عبور مي كند

، افزايش هدايت يون پتاسيم و آزاد cAMP، كاهش IP3/DAGانيسم عمل گيرنده هاي موسكاريني براساس تغيير در غلظت مك

  .مي باشد) نيتريك اكسيد(NOكردن 

  :گيرنده هاي اپي نفرين و نوراپي نفرين نيز بر دو نوعند

 β1 , β2 , β3: بتا . α1 , α2                         2: آلفا . 1

  .مي شوند cAMPمي شوند ولي گيرنده هاي بتا باعث افزايش  cAMPباعث كاهش  امعموالً گيرنده هاي آلف: نكات

  . اثرات خود را اعمال مي كنند IP3/DAGاز طريق تغيير غلظت در  α1گيرنده هاي 

  .اپي نفرين تمايلش براي اتصال به گيرنده بتا بيشتر از آلفا است، ولي نوراپي نفرين برعكس

  :پايه سمپاتيك و پاراسمپاتيكتون 
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 وجب مي شود كهون پايه سمپاتيك يا پاراسمپاتيك م

ثر در صورتي كه تون پايه وجود نداشت ما نمي توانستيم ا

  .افزايش تحريك را داشته باشيم

در واقع اين قسمت به صورت پايه اي و دائمي 

  .كند كه اين يك تون پايه سمپاتيك ايجاد مي كند

ك سمپاتيك ايجاد مي در صورتي كه فيبرهاي سمپاتيكي كه به يك عضو مي روند را قطع كنيم، نوعي افزايش حساسيت به تحري

در مرحله بعد . اوليه باز نمي گردد ولي به ميزان

علت اين . اين بار كاهش خون بسيار شديدتر از كاهش در مرحله اول است

گيرنده ها مي باشد، چرا كه بعد از قطع سمپاتيك 

در نتيجه حساسيت اين گيرنده ها افزايش مي يابد تا بتوانند با كمترين ميزان نوراپي 

٩ 

ون پايه سمپاتيك يا پاراسمپاتيك مت .است از سمپاتيك يا پاراسمپاتيكپايه يك تحريك 

در صورتي كه تون پايه وجود نداشت ما نمي توانستيم ا. كنترلي در جهت افزايش تحريك يا مهار وجود داشته باشد

افزايش تحريك را داشته باشيممهاري را اعمال كنيم، چرا كه مبنا صفر قرار مي گرفت و فقط مي توانستيم اثر 

در واقع اين قسمت به صورت پايه اي و دائمي . تامين مي شود adrenal medullaبخشي از تون پايه سمپاتيك توسط 

كند كه اين يك تون پايه سمپاتيك ايجاد مي كندمقداري ثابت اپي نفرين را به درون خون ترشح مي 

Denervation supersensitivity :  

در صورتي كه فيبرهاي سمپاتيكي كه به يك عضو مي روند را قطع كنيم، نوعي افزايش حساسيت به تحري

  .باعث ايجاد پاسخ بزرگتري مي گرددبا همان شدت  

در اين . نمودار روبه رو آزمايش را بر روي يك حيوان نشان مي دهد

نمودار محور افقي زمان و محور عمودي ميزان جريان خون به بازو 

در حالت نرمال وقتي كه نوراپي نفرين را با يك 

دوز مشخص تزريق كنيم بعلت تنگي عروق، جريان خون بازو تا 

در . مجدداً به حالت اوليه برمي گردد

قسمت بعد گانگليون ستاره اي كه فيبرهاي سمپاتيكي بازو را تامين 

بعد از قطع اين گانگليون جريان خون 

سريعاً و به شدت افزايش مي يابد كه علت آن از بين رفتن تون پايه 

بعد از مدتي  .عروق بازو و در نتيجه گشادي عروق مي باشد

ولي به ميزان .و تطابق صورت مي گيرد و اين افزايش جريان تا حدي كاهش مي يابد

اين بار كاهش خون بسيار شديدتر از كاهش در مرحله اول است. مجدداً همان دوز قبلي نوراپي نفرين را تزريق مي كنيم

گيرنده ها مي باشد، چرا كه بعد از قطع سمپاتيك  super sensitivityر واقع افزايش حساسيت گيرنده ها يا همان 

در نتيجه حساسيت اين گيرنده ها افزايش مي يابد تا بتوانند با كمترين ميزان نوراپي . ديگر نوراپي نفريني به گيرنده ها نمي رسد

ه و تون پايه را نفرين تحريك مورد نياز را ايجاد كرد

به همين خاطر وقتي همان دوز قبلي 

نوراپي نفرين را مجدداً تزريق مي كنيم تحريك زيادي 

مشاهده مي كنيم و عروق به شدت منقبض مي شوند 

  . و جريان خون شديداً كاهش مي يابد

روبرو  شكل :مراكز كنترل اوتونوم در ساقه مغز

يپوتاالموس را نشان قسمتهاي مختلفي از ساقه مغز و ه

به . مي دهد كه در كنترل سيستم اتونوم دخالت دارند
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يك تحريك وجود  پايه منظور از تون

كنترلي در جهت افزايش تحريك يا مهار وجود داشته باشد اتاثر امكان

مهاري را اعمال كنيم، چرا كه مبنا صفر قرار مي گرفت و فقط مي توانستيم اثر 

بخشي از تون پايه سمپاتيك توسط : نكته

مقداري ثابت اپي نفرين را به درون خون ترشح مي 

Denervation supersensitivity

در صورتي كه فيبرهاي سمپاتيكي كه به يك عضو مي روند را قطع كنيم، نوعي افزايش حساسيت به تحري

 هاي بعدي تحريك شود، بعبارتي

نمودار روبه رو آزمايش را بر روي يك حيوان نشان مي دهد

نمودار محور افقي زمان و محور عمودي ميزان جريان خون به بازو 

در حالت نرمال وقتي كه نوراپي نفرين را با يك . را نشان مي دهد

دوز مشخص تزريق كنيم بعلت تنگي عروق، جريان خون بازو تا 

مجدداً به حالت اوليه برمي گردد حدي كاهش مي يابد و سپس

قسمت بعد گانگليون ستاره اي كه فيبرهاي سمپاتيكي بازو را تامين 

بعد از قطع اين گانگليون جريان خون . مي كند را قطع مي كنند

سريعاً و به شدت افزايش مي يابد كه علت آن از بين رفتن تون پايه 

عروق بازو و در نتيجه گشادي عروق مي باشد

adapting و تطابق صورت مي گيرد و اين افزايش جريان تا حدي كاهش مي يابد

مجدداً همان دوز قبلي نوراپي نفرين را تزريق مي كنيم

ر واقع افزايش حساسيت گيرنده ها يا همان كاهش شديد د

ديگر نوراپي نفريني به گيرنده ها نمي رسد

نفرين تحريك مورد نياز را ايجاد كرد

به همين خاطر وقتي همان دوز قبلي . حفظ كند

نوراپي نفرين را مجدداً تزريق مي كنيم تحريك زيادي 

مشاهده مي كنيم و عروق به شدت منقبض مي شوند 

و جريان خون شديداً كاهش مي يابد

مراكز كنترل اوتونوم در ساقه مغز

قسمتهاي مختلفي از ساقه مغز و ه

مي دهد كه در كنترل سيستم اتونوم دخالت دارند
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سمپاتيك و پاراسمپاتيك كه به قلب و عروق مي روند  تحريكات عنوان مثال يكي از اين مراكز، مركز وازوموتور مي باشد كه تعادل بين

كاهش و سمپاتيك افزايش مي يابد و وقتي فشار خون اليت پاراسمپاتيك آيد فعرا برقرار مي كند، يعني وقتي فشار خون پايين مي 

   .مركز كنترل كننده تنفس يكي ديگر از اين مراكز كنترلي مي باشد. افزايش مي يابد برعكس، تا فشار خون در حد متعادلي بماند

اتيك و پاراسمپاتيك هيپوتاالموس به عنوان گانگليون اصلي سمپ. هيپوتاالموس باالترين مركز كنترل كننده سيستم اتونوم است

  :هيپوتاالموس دو عمل اصلي را بر عهده دارد (head ganglion).شناخته مي شود

احساسات و هيجانات را با پاسخ هاي مختلف اتونوم همراه مي سازد يعني بعنوان مثال وقتي عصباني مي شويم فشار خون و  .1

 .ضربان قلبمان افزايش مي يابد

مثالً درجه حرارت، ضربان قلب، ميزان سيري و گرسنگي، دريافت آب و ساير : سيستم اتونومجمع بندي كردن اعمال مختلف  .2

 .موادي كه در تنظيم همئوستاز بدن نقش دارند را كنترل مي كند

قرار  نواحي پره فرونتال.در باالتر از سطح هيپوتاالموس، كورتكس و قسمت هايي از ساختمان مغز شامل هسته آميگدال، اينسوال و

ارتباطات موجب مي شوند كه در واقع اين . رفته اند كه اين مناطق روي هيپوتاالموس اثر مي گذارند و آن را كنترل مي كنندگ

  .تاثيرگذار باشدروي سيستم اتونوم كرات و فعاليت هاي ذهني مختلف برتف

هيپوتاالموس روي مراكز  ←اردروي هيپوتاالموس اثر مي گذ ←هسته آميگدال فعال مي شود ←فردي خشمگين مي شود: مثالً

  ضربان قلب و فشار خون افزايش مي يابد ←سيستم سمپاتيك تحريك و فعال مي شود ←موجود در ساقه مغز اثر مي گذارد

تحت تاثير روابط فوق كه بين فعاليت هاي ذهني و سيستم اتونوم وجود دارد، دسته ديگري از بيماري ها به نام بيماري هاي 

(psychosomatic) در اين گونه بيماري ها، اختالالت رواني خود را در قالب آسيب ها و اختالالت . يا جسمي رواني مطرح مي شوند

  .جسمي نشان مي دهند مثل بيماري هاي قلبي يا گوارشي كه در افراد عصبي شيوع بيشتري دارد


