
المحاضرة الرابعة

األدوية المؤثرة على الجملة العصبية
الذاتية



فارماكولوجية الجملة العصبية الذاتية

تظاهر تبدي بعض أعضاء جسم اإلنسان بعض األفعال الذاتية والتي ت

المركزية عن تأثير الجملة العصبيةبالحركة واإلفراز الذاتي المستقل 

:مؤلفة منجملة عصبية رديفة ووجد أنها تتبع لسيطرة 

مراكز دماغية شوكية 1.

تتصل بـ ( عقد عصبية)عقد ذاتية وتالحمات عصبية 2.

( ألياف واردة)تسمى ألياف عصبية ماقبل العقد 3.

(  ألياف صادرة)ما بعد العقد تسمى عصبية وألياف 4.

..بطةوالسيالة التي تجتاز هذه األلياف الذاتية تكون إما منبهة أو مث5.



: اسيين قسمين أستقسم الجملة العصبية الذاتية إلى 

الجهاز الودي-1

الجهاز نظير الودي -2

وجياً وفيزيولمتمايزان تشريحياً الجهازان وهذان 

وفارماكولوجياً 



الجملة العصبية الذاتية تشريحيا  



تشريحيا  الجملة العصبية نظير الودية

 9و 7و 3نوى األعصاب القحفية تنشأ أعصاب الجملة نظير الودية من

نية والثالثة العجزيتين الثافي جذع الدماغ ومن القطعتين النخاعيتين 10و 

جد قريبة العقد التي توحتى تصل إلى لمسافة طويلة تسير هذه األلياف .

.للكولين وفي العقد تحدث مشبكاً مقوياً , من األعضاء المعصبة بها جدا  

 األلياف وتتناسب عددها منبقصرها( بعد العقد)األلياف الصادرة تتصف

, تأثير محدودة الوهذ ما يجعل السيالة العصبية نظير الودية , ما قبل العقد

ولين األستيل كوتفرز هذه األلياف ما بعد العقد في نهايتها مادة تسمى 

Acetylcholine.



الوديةالجملة العصبية 

 هرية جميع القطع النخاعية الظمن الودية تنشأ أعصاب الجملة

.  والقطنيتين األولى و االثانية

 ا قبل وتفرز هذه األلياف مما قبل العقد قصيرة تكون األلياف

(.لينأي مقوية للكو)العقد في المشابك مادة األستيل كولين

 ما بعد العقد طويلة في حين تكون األلياف الصادرة,

 من بعيدة عن األعضاء وعددها أكبر تكون العقد الودية

أي )نلألدريناليوهذه األلياف هي مقوية , األلياف ما قبل العقد

,  (تفرز مادة النورأدرينالين



 ظير ودية ون)بعض األحشاء تتلقى نوعين من األلياف الذاتية

غدده األنبوب الهضمي و, القلب , القصبات , الحدقة : مثل ( ودية

فيها وجي التوازن الفيزيولالمثانة والمصرات وال يتحقق , الملحقة 

ها ما بين الودي ونظير الودي ورغم تعصيبالتضادإال بوجود 

.المزدوج مثل الغدد اللعابية والدمعية واألنفية

فال ية وهناك بعض األحشاء تتلقى نوعاً واحداً من األلياف الذات

,  عرقية الغدد ال,  األوعية الدموية : تبدي تضاداً فيما بينها مثل 

قى الرحم والغدد الصم والتي تتل, العضالت المحركة للشعرة 

.تعصيباً ودياً فقط

فيزيولوجيا  الجملة العصبية الذاتية 



مىتسخاصةكيميائيةموادالذاتيةالعصبيةالجملةهذهتحرر

خاصةقبالتبمستباإلرتباطبدورهاتقوموالتيالكيميائيةالوسائط

:أساسيتينبمرحلتينالذاتيةاألدويةتأثيريمر

الكيميائيالوسيطتحرر-1

المستقبالتفيالوسيطهذاتأثير-2

األليافبكوليناألستيلتحررالتيوالوديةنظيراألليافتدعى

والتيديةالواألليافتدعىبينما,(كولينرجيةأو)للكولينالمولدة

.(درينرجيةأأو)لألدرينالينالمولدةباألليافالكاتيكوالميناتتحرر



:قسمينإلىالذاتيةالعصبيةالجملةنوعيمننوعكليقسم

نظيرأوالوديمستقبالتتنبيهعنوتنجمالمحاكياتأوالمقلدات-1

:إلىوتقسمالودي

(األدرينرجية)الوديمقلدات-أ

(الكولينرحية)الودينظيرمقلدات-ب

علىيةالكيميائالوسائطتثبتتمنعوهيالحاالّتأوالحاصرات-2

:مجموعات3إلىوتقسمالنوعيةالمستقبالت

األدرينالينحاالتأوالوديحاالّت-أ

الكولينحاالتأوالودينظيرحاالت-ب

.دالعقحاصراتأوالعقدشاالتوتسمى:التالحمحاالت–ج



(األدوية الكولينرجية)األدوية نظير الودي : أوال  

تيل هي مواد قادرة على االرتباط بالمستقبالت الخاصة باألس

منثالثة أنواع ويوجد في  العضوية ,  كولين وتفعيلها

:باألستيل كولين المستقبالت الخاصة 

مستقبالت موسكارينية1.

مستقبالت نيكوتينية2.

مستقبالت اللوحة اإلنتهائية المحركة3.



Acetyl cholineاألستيل كولين 

 في يسي الوسيط الفيزيولوجي الرئيعتبر األستيل كولين

,  د نظير الودي قبل وبعد العق)الجملة العصبية الذاتية 

في الكيميائي الرئيسالوسيط العقد وهو والودية ماقبل 

.المحركةاللوحة اإلنتهائية 

) , تينية نيكووخصائص , موسكارينية وهو يبدي خصائص

1921عرف األستيل كولين منذ عام , بالمقادير الكبيرة 

.بأنه الوسيط الكيميائي لنظير الودي 



: وهو يتحرر في األماكن التالية 

,  (المشابك )االلتحام  العصبي العضلي مسافة 1.

بعد العقد مسافة اإللتحام مابين األلياف قبل العقد والخاليافي 2.

,  (  لعقد الودي ونظير الودي على حٍد سواء)

,ما بعد العقد للعقد نظير الودي النهايات 3.

قيةالعرالنهايات ما بعد العقد للعقد الودية في الغدد في 4.

ية أيضاً في العديد من االلتحامات العصبية الدماغويوجد 5.

(.المشابك العصبية المركزية)





نتكون األستيل كولي-1

 كوأنزيمالكولين واألستيليتكون األستيل كولين في جسم خلية العصبون اعتباراً منA

(Acetyl COA  ),على مرحلتين: 

1  )Acetate + Coenzyme A                                              Acetyl COA         

2 )Choline + Acetyl COA                                                Acetylcholine      

حرشكلبمنهقسميبقىحيثالعصبيةالنهايةنحوالسيالةبواسطةيحملثم,

العصبيااللتحامحويصالتفييتراكمأخروقسم

نتشاراالبواسطةإماالعصبيااللتحاممسافةإلىكوليناألستيلخروجويتم

ويصالتالحانفصاليتمحيث,المحرضأوالعفوياللفظبواسطةأوالبسيط

العصبيةالخليةضمنالكالسيومزيادةوإنالعصبيااللتحامقبلماالغشاءعن

.والمحرضالعفويالحويصلبلفظتتحكمالتيهي



تحرر األستيل كولين-2

نحوينكولاألستيليتوجهالمشبكيةالمسافةضمنتحررهبعد

إلىؤدياً مفيفعلهاالمشبكبعدماالغشاءعلىالمتوضعةمستقبالته

,ةالعصبيالسيالةانتقالوبالتالياالستقطابزوالحدوث

قبلماموسكارينيةالالمستقبالتبتنبيهكوليناألستيلتحرريتثبط

,البوتولينيالذيفانوبتأثيرالمشبكية

المشبكيةلقبماالموسكارينيةبتثبيطتحررهيزدادالعكسوعلى.





األستيل كوليناستقالب -3

إسترازينالكولاألستيلأنزيماتبوساطةكوليناألستيليتخرب

(Acetylcholine esterases)إلىبشطرهتقومحيث

هذهوجدتوالحقيقيةالكولينسترازوتسمى.الخلوحمضكولين

.الحمراءالكرياتوالعصبيةالنسجفياإلنزيمات

تسمىأخرىأنزيماتتوجدButyryl cholinesterases

ميهتوهيوالبالسماالقلبمثلالمختلفةالنسجفيوتتواجد

والـBenzoylcholineوالـكوليناألستيل

Butyrylcholineالكاذبةالكولينسترازوتدعى.





مستقبالت األستيل كولين-4

:يمتلك األستيل كولين نوعين من المستقبالت 

:المستقبالت الموسكارينية :  أوال  

Muscarine)هو الـ  ما  :؟ (

وإنمخبرياً اصطناعهاأمكنوقد,سامفطرمنالمادةهذهعزلت

يرنظيقلدأنعلىقادرواالصطناعيالطبيعيبنوعيهالموسكارين

إنماريرياً سالموسكارينمنيستفادوال,وكامالً صرفاً تقليداً الودي

.فقطالمخبريةوالدراساتالتطبيقاتفيعليهيعتمد

تنبيههاندعتحدثألنهابالموسكارينيةكوليناألستيلمستقبالتدعيت

.أنواع5ولهاالموسكارينيحدثهبماشبيهةتأثيرات



أنواع المستقبالت الموسكارينية

 المستقبالتM1  : ترتبط بالبروتينG  وتعمل على تفعيل الفوسفوليبازC و توجد

.Pirenzepineيمكن حصرها انتقائياً بوساطة الـ , في العقد الذاتية بشكل أساسي

 المستقبالتM2  :تين  تعمل على تثبيط االدينينل سيكالز بعد ارتباطها ببروG 

.توجد بشكل أساسي في القلب , إلى تفعيل قناة البوتاسيوم مؤدية

 المستقبالتM3 :جية اإلفراز تفعل الفوسفوليباز وتوجد بشكل أساسي في الغدد خار

.واأللياف العضلية الملساء

 المستقبالتM4 : تشبه المستقبالتM2

 المستقبالتM5 : تشبه المستقبالتM1



المستقبالت النيكوتينية –ثانيا  

 حدثه أفعال مشابهة لما يالمستقبالت يؤدي إلى هذه سميت بهذا االسم ألن تفعيل

,في العضويةالنيكوتين

 نميز نوعين من المستقبالت النيكوتينية :

تتوضع هذه المستقبالت في اللوحة( : Nm)العضلية النيكوتينبة المستقبالت 1.

ستقبالت يؤدي تنبيه هذه الم, المحركة في منطقة المشابك العصبية العضلية 

ة محدثًة إلى فتح قناة شاردية وبالتالي دخول الصوديوم والكلسيوم إلى الخلي

,زوال االستقطاب و النتيجة حدوث التقلص العضلي

تتوضع في العقد الذاتية وفي لب :( Nn)العقدية النيكوتينية المستقبالت 2.

ؤدي تنبيه ي, الكظر والجملة العصبية المركزية وفي النهايات العصبية الحسية

ة في األلياف نشوء سيالة عصبيهذه المستقبالت إلى فتح قناة شاردية وبالتالي 

.مابعد العقد



كولينلألستيل التأثيرات الفاماكولوجية -5

:التأثيرات الموسكارينية المحيطية –1

:يؤدي األستيل كولين إلى حدوث:( M2مستقبالت )التأثيرات القلبية -أ

بطاءة قلبية قد تصل لدرجة التوقف العابر للقلب

تناقص في النقل األذيني البطيني

تناقص القدرة التقلصية لألذينات

:التأثيرات الوعائية -ب

كولينرجيةةسيالأيتتلقىاللكنهااألوعيةفيموسكارينيةمستقبالتتوجد

فيكولينستيلأحقناإذالكن,(األوعيةفيودينظيرأعصابتوجدال)

NO)مادةتحررعنناجموعائيتوسعدثحياألوعية البطانةقبلمن(

.فيهاالموجودةالموسكارينيةالمستقبالتتنبيهبفعلالوعائية



:(M3مستقبالت)الوعائيةغيرالملساءاأللياففيالتأثير-ج

:حدوثإلىلملساءاالعضليةالخاليافيللفوسفوليبازكوليناألستيلتفعيليؤدي

الغثيانوحدوثالحويةالتقلصاتفيزيادةوأحياناً المعويةالمقويةفيزياد

,واإلقياء

الحالبيةالتقلصاتفيزيادة

قصبيتقبض

ليمايإلىالفوسفوليبازيؤديتنبيه:(M3مستقبالت)المفرزاتفيالتأثيرات-د

(غزيرإلعاب)واللعابيةالهضميةالمفرزاتزيادة

(قصبيطوفان)القصبيةالمفرزاتزيادة

الغزيرالتعرق

(دماع)الدمعإفراززياد.



 :(M3مستقبالت )هـ تأثير األستيل كولين في العين

: مايلي يحدث األستيل كولين في العين

تقبض الحدقة -

تناقص قطر القزحية-

لعينانخفاض ضغط الخلط المائي في البيت االمامي ل-

(ي تشنج الجسم البللور)تشنج العضالت الهدبية -



كولينلألستيلالمركزيةالتأثيرات-2

قدةمعكولينلألستيلالمركزيةالتأثيراتهذهمازالت

بعدماةالموسكارينيالمستقبالتتنبيهانحيثوغامضة

عاً تباستقطابفرطأواستقطابزواليحدثالمشابك

روناتللنوتثبيطأوتنبيهيحدثانيمكنأيللشروط

.المركزية



التأثيرات النيكوتينية لألستيل كولين-ثانيا  

يؤدي تعغيلها اً حيث تتصف المستقبالت النيكوتينية ببنية خماسية متشابهة وظيفي

لى زوال إلى فتح قناة شاردية ودخول الصوديوم والكلسيوم إلى الخلية مؤدياُ إ

,ويحتاج فتح القناة إلى جزيئين من األستيل كولين االستقطاب 

:مكان التأثير يختلف تأثير فتح القنوات الشاردية بفعل األستيل كولين حسب

شابك ويفعل ما قبل الماألستيل كولين يتحرر : في الجملة العصبية الذاتية -1

يدة في هذه المستقبالت محدثاً زوال استقطاب ونشوء سيالة عصبية جد

الليف ما بعد المشبك



ين هنا وفق تأثير األستيل كوليختلف : في الوصل العصبي العضلي -2

:اآلتي 

لمحركة في اللوحة اليلة يؤدي تحرر األستيل كولين بمقادير ق= 

.  عضليإلى حدوث النقل العصبي العضلي وبالتالي التقلص ال

تأثيرال يؤدي التطبيق المباشر على العصب أو العضلة إلى أي= 

قلصات المقادير الكبير من األستيل كولين يمكن أن تثبط الت= 

العضلية 

ة وزوال يؤدي إلى فتح قنوات شاردي: في الجملة العصبية المركزية -3

أثير استقطاب لكن نتائجه ما تزال غير واضحة وقد يكون لنقص الت

!!الكولينرجي في الدماغ دور في حدوث داء ألزهايمر ؟



تصنيف األدوية المقلدة لنظير الودي

,أثيرالتمباشرةوغيرالتأثيرمباشرةإلىالودينظيرمقلداتتقسم

التأثيرمباشرةالودينظيرمقلدات-أوال  

وسيطال)كوليناألستيلمستقبالتعلىالمجموعةهذهموادتتثبت

تأثيريقعو,فتفعلها(الودينظيرالجهازفيالفيزيولوجيالعصبي

التمستقب)كوليناألستيلمستقبالتجميععلىإماالمجموعةهذه

أو,(محركةالاإلنتهائيةاللوحةمستقبالتونيكوتينيةوموسكارينية

.المستقبالتهذهمنواحدنوععلى



 جز عبور الحاتختلف هذه المجموعة فيما بينها بقدرتها على

,الوعائي الدماغي

ة المركزية فالتي تعبربسهولة الحاجز تصل إلى الجملة العصبي

, وبالتالي تأثيراتها المسيطرة مركزية 

مسيطرةأما التي ال تستطيع العبور فتمتلك تأثيرات محيطية .

وية التالية تضم مشابهات األستيل كولين المستعملة سريرياً األد   :

Carbachol, Pilocarpine, Nicotine



Carbacholالكارباكول-1

يسمىأوCarbamioylcholineالكارباميكحمضيحلحيث

CarbamicاألسيتيكمكانAceticةمقاوميسكبهمماكوليناألستيلفي

نفسهولينكاألستيلمنفعاليةأكثرهووبالتاليالكولينسترازأنزيماتتجاه

.منهسميةً أكثرأيضاً ولكن

لسميتهونظراً .أيضاً والنيكوتينيةالموسكارينيةالمستقبالتالكارباكوليفعل

الزرقمعالجةفيكالقطراتالموضعيةبالطرقمحدودةاستعماالتهفإن

.(العينضغطارتفاع)

Pilocarpineالبيلوكاربين-2 :

إلىؤديوي,موسكارينيةخصائصيمتلكنباتيمنشأذوقلويشبهمركبهو

.الزرقمعالجةفيقطراتبشكلويستعمل,والعرقاللعابإلفرازفرط



Nicotineالنيكوتين -3

قبالت يفعل المست, شبه قلوي يستخرج من التبغ ويمر عبر الدخان هو 

ويشلها , دماغ النيكوتينية المتوضعة في عقد الجملة العصبية الذاتية وفي ال

.ويطال تأثيره مختلف نواحي العضوية .بالمقادير الكبيرة

:تأثيراته في مستوى العقد الذاتية–أ 

حرر األستيل ينبه النيكوتين بالكميات القليلة المستقبالت العقدية وهذا ي

ينرجية كولين من النهايات الكولينرجية والنورأدرينالين من النهايات األدر

.عقديأما المقادير  الكبيرة جداً فإنها تثبط النقل ال,ومن غدة لب الكظر 



التأثيرات القلبية الوعائية -ب

 حقن النيكوتين في الوريد إلى حدوث يؤدي:

 دية بالتالي بسبب تنبيه العقد نظير الوهبوط الضغط الشرياني في البداية

يلغى . صيةتحرر األستيل كولين الذي يبطئ القلب وينقص من قدرته التفل

.هذا التأثير باألتروبين

 ة وتحرر بسبب تنبيه العقد الوديارتفاع في الضغط الشرياني ثم يليه

أثير الكاتيكوالمينات التي تنبه القلب وتقبض األوعية ويلغى هذا الت

.ألفابحاصرات 

 ة باستعمال في الجملة العصبية الذاتييمكن معاكسة مجموع تأثيرات النيكوتين

التي تؤثر في مستوى المشابك مابين Penthoniumشاالت العقد مثل 

. درينرجيةالنورونات وتؤدي لزوال تأثيرات النيكوتين الكولينرجية أوالً ثم األ

(.هبوط الضغط الشرياني)والمقادير الكبيرة جداً تشل العقد الودية



التأثيرات في الجملة العصبية المركزية-ج 

 يبة ويسهالن لتحسين االنتباه في األعمال الرتيؤدي النيكوتين والتبغ
لمونوأمين كما أنه يمتلك فعالً مضاداً للقلق ويثبط فعالية االتذكر 

األمر الذي يفسر قلة حدوث باركنسون لدى MAOأوكسيداز 
.المدخنين 

 كه كما مما يقود المدخن لزيادة استهاللظاهرة التحمل يؤدي النيكوتين
.يؤدي إلى حدوث اعتماد نفسي شديد مما يجعل إيقافه صعباً 

 يمكن رجفان واختالجات عضلية المقادير الكبيرة منه تحدث
.معاكستها بمضادات باركنسون 

 ًحرر هرمون من تنبيهه لتمضاداً لإلدرار كما يمتلك النيكوتين فعال
ADH



التأثيرات في اللوحة المحركة -د

 تأثيرات النيكوتين في اللوحة المحركة قليلة األهمية:

 ي تسهل النقل العصبي العضلي مما يسبب ارتجاج فالمقادير الصغيرة

,العضالت الهيكلية

 شلل العضليفإنها تثبط النقل العصبي العضلي وتؤدي للالمقادير الكبيرة أما,

اء و زيادة في أثيراته في األلياف العضلية الملساء فيؤدي لحدوث غثيانات وإقيت

. عضلياً بالمقادير الكبيرة فيحدث شلألأما الحركات الحوية بالمقادير العادية 

االستعماالت السريرية للنيكوتين

يتواجد في عن التدخين واإلقالع يستعمل النيكوتين سريرياً فقط لتسهيل 

.الصيدليات بشكل مضغات ولصاقات 


