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• Παρασυµπαθητική Κεντροµόλος Οδός 
 

Εισαγωγή 
 
• Το παρασυµπαθητικό νευρικό σύστηµα είναι το σύστηµα που τείνει να διατηρήσει 
και να αποκαταστήσει τις εφεδρείες του οργανισµού. Τα παρασυµπαθητικά νεύρα 
τείνουν να έχουν ανταγωνιστική δράση ως προς το συµπαθητικό σύστηµα.  Έτσι, η 
διέγερσή του παρασυµπαθητικού 
− Επιβραδύνει τον καρδιακό ρυθµό (µείωση της συχνότητας, της αγωγιµότητας και 
της διεγερσιµότητας της καρδιάς). 

− Συστέλλει τις κόρες των οφθαλµών.  
− Αυξάνει τη λειτουργία του γαστρεντερικού σωλήνα (αυξάνει τον περισταλτισµό 
και την έκκριση των αδένων).  

− Χαλαρώνει τους σφιγκτήρες.  
− Προκαλεί σύσπαση τη ουροδόχου κύστης (Οι πυελικές παρασυµπαθητικές ίνες 
ασκούν ανασταλτική δράση στον έσω σφιγκτήρα της ουροδόχου κύστης και 
κινητική δράση στον εξωστήρα µυ αυτής). 

 
• Η παρασυµπαθητική προγαγγλιακή οδός έχει την αρχή της στο στέλεχος και στην 

ιερά µοίρα του νωτιαίου µυελού.  Τα γάγγλιά της ευρίσκονται κοντά στα όργανα που 
νευρώνουν. Οι εµµύελες προγαγγλιακές ίνες του παρασυµπαθητικού συνάπτονται µε 
γαγγλιακά κύτταρα που βρίσκονται κοντά ή ακριβώς πάνω στα τοιχώµατα των 
νευρούµενων σπλάγχνων. 
− Έτσι, οι µεταγαγγλιακές ίνες έχουν µια µικρή και ευθεία πορεία µέχρι τους 
τελικούς τους στόχους. 

 
• Οι προγαγγλιακοί νευρώνες είναι χολινεργικοί και ενεργοποιούν στα γάγγλια τους 

νικοτινικούς υποδοχείς.  Οι µεταγγαγλιακές ίνες είναι χολινεργικές.  Οι υποδοχείς 
της ακετυλχολίνης στον καρδιακό, τους λείους µυς και τους αδένες είναι 
µουσκαρινικοί. . (Πίνακας 43-1) 

 
Παρασυµπαθητική Φυγόκεντρος Οδός 
 

Το Παρασυµπαθητικό Νευρικό Σύστηµα 
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Κεντρική Μοίρα (Εγκεφαλικό Σκέλος) 
 
• Οι πυρήνες του παρασυµπαθητικού συστήµατος βρίσκονται στο εγκεφαλικό στέλεχος 
και στην ιερά µοίρα του νωτιαίου µυελού, κεφαλικώς και ουριαίως της κεντρικής 
µοίρας του συµπαθητικού συστήµατος.  

• Οι πυρήνες του εγκεφαλικού στελέχους βρίσκονται κοντά στους πυρήνες των 
εγκεφαλικών νεύρων και οι παρασυµπαθητικές ίνες τους πορεύονται µαζί µε των 
εγκεφαλικών νεύρων αυτών.  

 
• Ο πυρήνας του Edinger – Westphal (ή πυρήνας της κόρης του οφθαλµού) µαζί µε 
τον πυρήνα του κοινού κινητικού νεύρου (ΙΙΙ) βρίσκεται στο µέσο εγκέφαλο, στο 
ύψος των πρόσθιων διδυµίων, στην κεντρική φαιά ουσία, στο κοιλιακό τοίχωµα του 
υδραγωγού.  
− Μέσω του οφθαλµικού γαγγλίου οι παρασυµπαθητικές ίνες καταλήγουν στο 
σφιγκτήρα της κόρης και στο ακτινωτό µυ.  

− Στην κόρη του οφθαλµού, η παρασυµπαθητική διέγερση προκαλεί µύση 
(σύσπαση) της κόρης και προσαρµογή του φακού.   

 
• Ο άνω σιαλικός πυρήνας και ο δακρυορινικός πυρήνας:  

− Είναι στενά συνυφασµένος µε τον πυρήνα του προσωπικού νεύρου (VΙΙ).  
− Βρίσκονται στο κατώτερο τµήµα της γέφυρας (ο δακρυορινικός πυρήνας) και στα 
όρια µεταξύ της γέφυρας και του προµήκη (ο άνω σιαλικός πυρήνας). 

− Με το προσωπικό νεύρο, οι παρασυµπαθητικές ίνες καταλήγουν στους 1) 
δακρυϊκούς και ρινικούς αδένες µέσω του πτερυγοϋπερωίου γαγγλίου και στους 
2) υπογνάθιους και υπογλώσσιους αδένες µέσω του υπογναθίου γαγγλίου. 

− Στους δακρυϊκούς και σιαλογόνους αδένες, η παρασυµπαθητική διέγερση 
προκαλεί αύξηση της έκκρισης.  
  

• Ο κάτω σιαλικός πυρήνας:  
- Μαζί µε τον πυρήνα του γλωσσοφαρυγγικού νεύρου (ΙΧ) βρίσκεται στην ανώτερη 

µοίρα του προµήκη. 
- Οι παρασυµπαθητικές ίνες καταλήγουν στους αδένες της παρωτίδας µέσω του 
ωτικού γαγγλίου. 

- Στους σιαλογόνους αδένες, η παρασυµπαθητική διέγερση προκαλεί αύξηση της 
έκκρισης. 

 
• Ο ραχιαίος πυρήνας του πνευµονογαστρικού:  

- Μαζί µε τον πυρήνα του πνευµονογαστρικού (Χ) βρίσκεται στον προµήκη είναι ο 
µεγαλύτερος παρασυµπαθητικός πυρήνας. 

- Οι παρασυµπαθητικές ίνες καταλήγουν µέσω διαφόρων γαγγλίων στην καρδιά, 
τους βρόγχους, γαστρεντερικό σωλήνα, τους λείους µυς και τους εκκριτικούς 
αδένες. 

- Η παρασυµπαθητική διέγερση στην καρδιά προκαλεί ελάττωση της δύναµης της 
συστολής, του ρυθµού και της διεγερσιµότητας. Στους πνεύµονες προκαλεί 
βρογχοσυστολή και έκκριση των βλεννογονίων αδένων. Στο πεπτικό σωλήνα, η 
παρασυµπαθητική διέγερση προκαλεί κίνηση των µυών του εντέρου (αύξηση των 
περισταλτικών κινήσεων) µέχρι την περιοχή της σπληνικής καµπής, χαλάρωση 
του πυλωρικού σφιγκτήρα, και διέγερση της έκκρισης των αδένων.  
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Ιερή Μοίρα (Ιερό Σκέλος) 
 
Οι πυρήνες του νωτιαίου µυελού βρίσκονται στη φαιά ουσία της ιερής µοίρας.  Η ιερή 
µοίρα έχει προγαγγλιακές ίνες για τα ενδοτοιχωµατικά γάγγλια του παχέος εντέρου και 
για τα πυελικά γάγγλια για την εννεύρωση του ουρογενητικού συστήµατος. 
• Οι παρασυµπαθητικοί πυρήνες εντοπίζονται στα Ι2 έως Ι4 νευροτόµια. 
• Τα παρασυµπαθητικά κύτταρα της ιεράς µοίρας είναι σχετικά λίγα και δεν 
σχηµατίζουν πλάγιο κέρας της φαιάς ουσίας. 

• Οι παρασυµπαθητικές ίνες εξέρχονται από το νωτιαίο µυελό µε τις πρόσθιες ρίζες 
των αντίστοιχων Ι2 έως Ι4 νεύρων. Οι προγαγγλιακές ίνες πορεύονται στην 
ιππουρίδα, εντός των κοιλιακών νευρικών ριζών. Στην συνέχεια, οι ίνες 
διαχωρίζονται και αποτελούν τα πυελικά σπλαγχνικά νεύρα. 

• Οι µεταγαγγλιακοί κινητικοί νευρώνες βρίσκονται στο τοίχωµα των σπλάγχνων. Σε 
όργανα του γαστρεντερικού συστήµατος, οι προγαγγλιακές ίνες δεν έχουν 
µεταγαγγλιακό κινητικό νευρώνα.  Οι προγαγγλιακές ίνες συνάπτονται απευθείας 
µε νευρώνες στα γάγγλια του εντερικού συστήµατος.  

 
Προγαγγλιακές Ίνες 
 
• Οι προγαγγλιακές ίνες του παρασυµπαθητικού συστήµατος είναι εµµύελες ίνες. 
• Οι παρασυµπαθητικές ίνες από τους πυρήνες του εγκεφαλικού στελέχους εξέρχονται 
από το στέλεχος εντός των αντίστοιχων εγκεφαλικών νεύρων.  

• Ίνες από τους ιερούς παρασυµπαθητικούς πυρήνες εξέρχονται µε τις πρόσθιες ρίζες 
των αντίστοιχων Ι1 και Ι4 νεύρων. Μετά τη έξοδο από τα µεσοσπονδύλια τρήµατα 
σχηµατίζουν ανεξάρτητα πυελικά σπλαγχνικά νεύρα. Ακολουθούν πυελικές 
προεκτάσεις του µεγάλου προσπονδυλικού πλέγµατος που περιβάλλει την κοιλιακή 
αορτή. 
− Οι ίνες διανέµονται στα πυελικά και κοιλιακά σπλάγχνα, κυρίως κατά µήκος της 
διαδροµής των αιµοφόρων αγγείων.  

 
• Συνάπτονται µε περιφερικά παρασυµπαθητικά γάγγλια τα οποία βρίσκονται επί του 
τοιχώµατος των σπλάγχνων που νευρώνουν. Η νευροδιαβιβαστική ουσία είναι η 
ακετυλοχολίνη. 

 
Τα Παρασυµπαθητικά Γάγγλια και οι Μεταγαγγλιακές Ίνες: 
 
• Τα παρασυµπαθητικά γάγγλια βρίσκονται εγγύς, επί τα εντός του τοιχώµατος των 
σπλάγχνων.  

• Τα γάγγλια της εγκεφαλικής µοίρας είναι:  
- το οφθαλµικό (ή ακτινωτό)  
- το πτερυγοϋπερώιο (ή σφηνοϋπερώιο)  
- το υπογνάθιο  
- το ωτικό 
 

• Τα παρασυµπαθητικά γαγγλιακά κύτταρα εντοπίζονται στα ακόλουθα πλέγµατα:  
- το καρδιακό πλέγµα  
- το πνευµονικό πλέγµα  
- το µυεντερικό πλέγµα (ή πλέγµα του Auerbach)  
- το υποβλεννογόννιο πλέγµα (ή πλέγµα του Meissner)  
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− (Τα δύο τελευταία πλέγµατα εξαπλώνονται εντός των αντίστοιχων χιτώνων του 
τοιχώµατος του γαστρεντερικού σωλήνα.) 

 
• Τα πυελικά σπλαγχνικά νεύρα συνάπτονται µε γάγγλια του υπογαστρίου πλέγµατος. 
• Οι µεταγαγγλιακές ίνες είναι αµύελες. 
 
Παρασυµπαθητική Κεντροµόλος Οδός 
 
• Οι σπλαγχνικές κινητικές ίνες συνοδεύονται από σπλαγχνικές αισθητικές ίνες. 
• Οι παρασυµπαθητικές κεντροµόλες οδοί αρχίζουν από τα σπλάχνα 

(σπλαγχνοαισθητικές ίνες). Βρίσκονται κυρίως στα ΙΧ και Χ εγκεφαλικά νεύρα και 
στα Ι2-Ι4 νωτιαία νεύρα.   
− Οι σπλαγχνικές αισθητικές ίνες του ΙΧ µεταφέρουν πληροφορίες από 
χηµειοϋποδοχείς και τασεοϋποδοχείς που βρίσκονται στο τοίχωµα των µεγάλων 
αρτηριών του τραχήλου.  Επίσης, µεταφέρουν διεγέρσεις από τους υποδοχείς στο 
φάρυγγα. 

− Σπλαγχνικές αισθητικές ίνες του Χ προέρχονται από τα σπλάγχνα του τραχήλου, 
τα µεγάλα αγγεία, και τα σπλάγχνα του θώρακα και της κοιλιάς. 

− Σπλαγχνικές αισθητικές ίνες από τα πυελικά σπλάγχνα και το τελικό τµήµα του 
κόλου µεταφέρονται µε τα Ι2 έως και Ι4 νωτιαία νεύρα. 

 
• Οι περιφερικές ίνες πορεύονται προς τα αισθητικά γάγγλια της οπίσθιας ρίζας των 
ιερών νεύρων µαζί µε τα περιφερικά (σωµατικά) νεύρα. 

• Οι κεντρικές αποφυάδες των κυττάρων των αισθητικών νωτιαίων γαγγλίων 
εισέρχονται στο νωτιαίο µυελό και αποτελούν µοίρα τοπικών αντανακλαστικών ή 
εισέρχονται σε ανώτερα κέντρα του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος (π.χ. στον 
υποθάλαµο).  
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Κατανοµή του παρασυµπαθητικού στην κεφαλή και τραχήλου. Φαίνεται και η συµπαθητική νεύρωση. 

 
 
Η αυτόνοµη νεύρωση του άνω βλέφαρου, ίρις, υπογλώσσιος αδένας και υπογνάθιος αδένας. 
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Η αυτόνοµη νεύρωση της παρωτίδας και δακρυϊκός αδένας. 
 

 
 
Οργάνωση του παρασυµπαθητικού συστήµατος και κατανοµή του πνευµονογαστρικού νεύρου (Χ). 

 
 


