
Iðjuþjálfum LFF0202 Hrefna Óskarsd. 
Ósjálfráða taugakerfið - Autonomic Nervous System - 20. Kafli. 

( Sjálfvirka taugakerfið - Dultaugakerfið ) 
 
 
Ósjálfráða taugakerfið stjórnar starfsemi innri líffæra. Nánar tiltekið stjórnar það starfsemi sléttra 
vöðva, hjartavöðva og margra kirtla.  
 
Áður en lengra er haldið er mikilvægt að rifja upp skiptingu taugakerfisins  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taugakerfið skiptist í miðtaugakerfi (MTK-CNS) og úttaugakerfi (ÚTK-PNS). Fráfærandi hluti 
(motor output portion) ÚTK skiptist í líkamstaugakerfi eða sómatíska kerfið og ósjálfráða 
kerfið. Þannig er hefð fyrir því að líta á ÓTK sem sérstakan þátt í fráfærandi hluta ÚTK. 
Að sjálfsögðu er þó stjórn og starfsemi ÓTK háð stöðugu upplýsingaflæði frá skyntaugungum 
aðliggjandi hluta ÚTK (og upplýsingum sem berast með blóði) og því teljast þeir 
skyntaugungar sem bera boð frá innri líffærum einnig hluti af ÓTK. Líffærafræðilega 
samanstendur þá ÓTK af skyntaugungum frá innri líffærum (general visceral sensory neurons) 
og boðtaugungum eða hreyfitaugungum til innri líffæra (general visceral motor neurons). 
Stjórnstöðvar ÓTK eru staðsettar í undirstúku og mænukylfu.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1) sómatíska hreyfitaugin: 
   - Efferent motor neuron 
   - er aðeins ein taugafruma 
   - marklíffærið er þverrákóttur 

beinagrindavöðvi 

SNS 
Afferent 
Sensory  
neuron 

2) ósjálfráða hreyfitaugin: 
   - ganglion 
   - eru tvær taugafrumur: 
 Preganglion 
 postganglion 

- Tvö marklíffæri 
 Sléttir vöðvar (hjartavöðvi) 
 kirtlar 

ANS 
Intero-

receptors 
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Afferent – sensory neuron 
 Húðskyn – hiti/kuldi, snerting, sársauki, þrýstingur,  
 Stöðuskyn – vöðvar, liðir.  Gerir okkur kleift að upplifa hvernig líkaminn snýr. 
 Sérhæfð skynjun – sjón, heyrn, lykt og bragð.  Allt þetta er meðvitað, bara misjafnlega 

mikið. 
 
Efferent – motor neuron 
Efferent neuron eru eingöngu hreyfitaugar til þverrákóttra vöðva sem eiga frumubol inni í 
MTK. Svo er órofin taugaþráður í skeletal muscles. Fráfærandi hlutinn í líkams-taugakerfinu er 
bara exitatory/örvandi sem veldur samdrætti. 
Í efferent hlutanum eru tvær taugafrumur, frumubolurinn er inni í MTK, síðan myndar hún 
taugamót/ganglion utan MTK.  Tveggja þátta kerfi; drif og sef hlutar, lest líffæri eru að fá 
tvöfalda ítaugun, fá taugaþræði frá báðum kerfum.  Marklíffæri eru sléttir vöðvar, hjartavöðvi 
og kirtlar.  Þessi kerfi eru örvandi og letjandi. 
 
ANS 
Skyntaugar frá innri líffærum, um er að ræða interoreceptors; þannemar, efnanemar, 
þrýstingsnemar.  Þessi skynjun er ekki meðvituð..  stöðugt upplýsingaflæði frá innri líffærum í 
MTK, þar er unnið úr þeim. 
 
Samanburður sjálfráða og ósjálfráða taugakerfisisins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerð hreyfitaugunga í ósjálfráða kerfinu: (Autonomic motor pathways) 
Tveir taugungar tengja CNS við marklíffæri.  

Sjálfráða taugakerfið. Somatic N. S. 
 
Skyntaugungar bera boð frá  
a) sérhæfðum skynfærum 
b) stöðuskynfærum 
c) alm. líkamsskynjurum 
 
Hreyfitaugungar bera einungis boð til 
beinagrindarvöðva . Einungis boð um samdrátt, ekki 
slökun. Órofinn  mergslíðraður taugaþráður frá CNS til 
vöðva. 
 
Boðefni: Acetylcholin. 
 
 
 

Ósjálfráða taugakerfið. Autonomic N.S.  
 
Skyntaugungar bera boð frá innri líffærum t.d. 
a) Efnaskynjarar - Chemorecptors 
b) Þensluskynjarar - Mechanorecptors 
 
Hreyfitaugungar bera boð til sléttra vöðva, hjartavöðva og 
kirtla og boðin valda annað hvort samdrætti eða slökun, 
örvun eða lötun. 
Alltaf taugamót á leiðinni frá CNS til mark- 
líffæris. Preganglionic - Postganglionic 
 
Boðefni: Acetylcholin eða Norepinephrin. 
 
Fráfærandi hlutinn (motor output part) 
skiptist í sýmpatískan og parasýmpatískan hluta. (Semju- 
og utansemjukerfi). Flest innri líffæri eru ítauguð frá báðum 
hlutum kerfisins. Það kallast dual innervation eða tvöföld 
ítaugun. Annar hlutinn verkar örvandi (oftast sá sympatíski) 
en hinn verkar letjandi.  
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Sá fyrri kallast preganglioniskur og er frumubolur hans staðsetttur innan CNS í heila eða 
mænu en taugaþráðurinn, sem er mergslíðraður, liggur um heila- eða mænutaug. Fyrr eða síðar 
liggja þræðirnir að taugahnoði (autonomic ganglion) og mynda þar taugamót við seinni 
taugunginn sem kallast postganglioniskur. Frumubolur seinni taugungsins er innan 
taugahnoðsins en taugaþráðurinn, sem er án mergslíðurs, tengist marklíffæri.  
 
Preganglioniskir taugungar: Í sýmpatíska kerfinu eru frumubolir þeirra staðsettir í hliðarhorni 
mænugrána á svæðinu (spinal segments) T1-T12 og L1-L3 og kallast það thoracolumbar 
outflow. Í parasýmpatíska kerfinu eru frumubolir þeirra staðsettir í kjörnum eða upptökum 
nokkurra heilatauga (3-7-9-10) og í hliðarhorni mænugrána  S2-S4 og kallast það craniosacral 
outflow. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Líffærakerfi ANS 

1. Autonomic motor pathways  -  Fráfærandi hlutinn. 
Tveggja taugafrumu kerfi => 1 isonomic og 2 autonomic 
 Preganglionic – type B: hefur að gera með þvermál þráðanna/myelin (hvítar) 

frekar grannar, hafa mergslíður. 
 Preganglionic – type C: unmyelinated (gráar). Liggur ekki rosalega á í þessu 

kerfi. 

B) A) 
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a) Preganglionic sympatíska kerfið 

Upptökin í lateral horn mænugrána T1 – L2, frumubolur þeirra taugaþráða eru í 
hliðarhorni mænugrána frá T2 – L3   =>  Thoracolumbar outflow. 
  - Heili, mæna, tengingin er frá T1 – L3.  þar fara hliðarhorn preganglion 
taugaþræðirnir út. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Preganglionic parasympatíska kerfið. 
Cranial nerves/heilataugar nr.3,7,9 og 10.  
(10. heilataugin er sú langmikilvægasta – 
Vagus.)  sacral hluti mænu 2 - 4: 
spjaldsneiðar mænu 2-4. 
Cranialsacral outflow = höfuðbeina –og 
spjaldbeins jöfnun. 
 

2) Autonomic ganglion  
Taugahnoð sem er alltaf utan við MTK. 
3 flokkar: 

a) Sympatísk ganglion  sem tilheyra 
drifhluta kerfisins.  Þetta er 
einskonar perlufesti sem nær frá 
hálsi niður að rófubeini. Tenging 
mænunnar við þennan streng er á 
bilin T1 – L3. þetta kallast 
paravertebral taugahnoð 
það er líka taugahnoð í miðlínu 
framanvið hrygginn, aðallega neðan 
þindar og kallast það tauga-hnoð 
prevertebral. 
Sympathetic trunk 
Semjutaugahnoðastrengur. 

b) Parasympatíska ganglion, terminal ganglion 
Þau eru yfirleitt bara í viðkomandi líffærum, t.d. bara í lungum eða bara í hjarta.  
Parasympatísk ítaugun = úr mænukylfu kemur Vagustaugin, en hún liggur niður í 
gegnum brjóstholið og langt noður í kviðhol.  Frá henni kemur grein sem liggur 
alveg til hjartans, postgangioniski þráðurinn er bara örstuttur. 
Sympatísk ítaugun = kemur frá hliðarhorni mænugrána gegnum semjuhnoðatauga-
strenginn, stutt pre, en löng post. 
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3) Autonomic plexuses 

Taugaflækjur dultaugakerfisins. 
Í brjóst-, kviðar- og grindarholi mynda 
parasympatískar og sympatískar taugar 
flækjur eins og net.  Plexusar fylgja 
stórum þindæðum til viðkomandi 
líffæris, fléttist í kringum æðarnar 
ósæðin fer í gegnum brjóst-, kviðar- og 
grindarhol og ósæðin gefur frá sér 
greinaar til líffæra 

 
4) Postganglionic fibers (-þræðir) 

Postganglionískir sympatískir þræðir 
-seinni taugafruman -> frá 
taugahnoðinu til marklíffæris. 
Preganglionsísku þræðirnir gera  

1) farið beint inn í strenginn og 
myndað taugamót þar; seinni 
strengurinn í líffærið. 

2) Farið upp eða niður áður en þau 
mynda taugamót. 

3) Farið í gegnum strenginn og 
myndað taugamót í prevertebral 
ganglion 

Diverge => fyrri fruman tengist mörgum 
seinni frumum – dreifð áhrif. 
Taugaþræðir preganglioniskra sýmpatískra 
taugunga enda ýmist í semjuhnoðastreng eða 
í prevertebral taugahnoðum og mynda þar 
taugamót með postganglioniskum 
taugungum. Algengt er að einn 
preganglioniskur taugaþráður myndi 
taugamót með allt að 20 postganglioniskum 
taugungum og er það m.a. skýringin á 
dreifðum áhrifum sýmpatíska kerfisins 
(divergence). Postganglionisku þræðirnir 
greinast talsvert á leið til marklíffæra sbr. 
mynd A).  
Í parasýmpatíska kerfinu liggja preganglionisku 
þræðirnir til endahnoða og mynda þar taugamót með 
4 - 5 postganglioniskum taugungum sem hver um 
sig liggur til eins marklíffæris. Áhrif parasýmpatíska 
kerfisins eru því staðbundin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) B) 



Iðjuþjálfum LFF0202 Hrefna Óskarsd. 
a) Sympatísk taugahnoð 

Annars vegar er um að ræða semjuhnoðastrenginn eða 
sympathetic trunk ganglia sem liggja sitt hvoru megin 
við hryggsúluna sbr. mynd A) - allt frá kúpubotni að 
rófubeini. Þangað liggja preganglioniskir sýmpatískir 
taugaþræðir. Hins vegar er um að ræða nokkur 
framanhryggjar eða prevertebral taugahnoð t.d. 
iðraholshnoð og efri og neðri hengishnoð sbr. mynd B). 

b) Postparasympatísk taugahnoð. 
Preganglioniskir taugaþræðir enda í taugahnoðum sem 
liggja rétt við eða inni í viðkomandi marklíffæri. Þau 
kallast endahnoð eða terminal ganglia t.d. brárhnoð 
(ciliary g.)  og eyrnahnoð (otic g.). 
Þeir liggja frá terminal ganglia til marklíffæris, langur 
þráður sem endar í vegg viðkomandi líffæris, lungnavef, 
hjartavef, vegg meltingarfæra; þar er terminal ganglia og 
frá því liggur örstuttur postganglionískur 
parasympatískur þráður til marklíffæra. 
 

Taugafléttur: Autonomic Plexuses: Eins og áður hefur komið fram hafa mörg innri líffæri 
tvöfalda ítaugun eða dual innervation þ.e.a.s. til þeirra liggja taugaþræðir frá báðum hlutum 
kerfisins. Í brjóstholi, kviðarholi og grindarholi mynda taugaþræðir og taugahnoð beggja 
kerfanna (sýmp. og parasýmp.) taugafléttur eða plexusa sbr. Mynd að ofan. Taugaþræðir 
fléttast utanum stóra æðastofna og fylgja þeim til viðkomandi líffæra. Flétturnar bera sömu 
nöfn og æðarnar t.d. iðrahols og hengisfléttur. Stæsta fléttan er iðraholsfléttan eða 
iðraholsflækjan, celiac eða solar plexus. 4 nöfn á sama fyrirbærinu!  
 
Nánar um líffærafræði sýmpatíska kerfisins: Sympathetic Division: 
Upptök => frumubolir preganglioniskra sýmpatískra taugunga eru staðsettir í hliðarhorni 
mænugrána frá T1-L3. Taugaþræðirnir eru mýldir (myalinated) og fylgja mænutaugum um 
framrót og út um milliliðagat en aðskiljast þá frá mænutaug og liggja eftir hvítri tengigrein 
(white ramus communicans) til næsta taugahnoðs í semjuhnoðastreng þeim megin sbr. mynd til 
hægri.=>frumubolirnir fylgja framrót mænutaugarinar. Tengigreinar (mænu við symp.trunk) 
eru einungis á svæðinu T1-L3 en semjuhnoðastrengirnir ná frá hálsi og niður að rófubeini. 
Yfirleitt eru taugahnoðin 3 á hálssvæði, 12 á brjóstsvæði, 5 á lendasvæði og 5 á spjaldsvæði. 
Frá taugahnoðunum liggja ómýldir postganglioniskir taugaþræðir eftir grárri tengigrein (grey 
ramus communicans) sem tengist við mænutaug og er ein slík tengigrein fyrir hverja 
mænutaug. Gráar tengigreinar eru því mun fleiri en þær hvítu. 
  Allar upplýsigar koma inn að aftan og út að framan, taugarnar fara út um milliliðagatið þar 
sameinast þær, rætur mænutaugar, en greinast síðan í fram-, aftur-, mengils- og hvítatengils-
grein = 4 greinar mænutauga. 
Mynd 4) að ofan 
1 => pregangloiníska fruman getur myndað taugamót strax í strengnum, í fyrsta taugahnoð sem 
verður á vegi hennar.  Þá mun postganglioníski þráðurinn fara aftur út í mænutaugina eftir grein 
sem R.C fer til.  Hvítengigreinarnar (WRC) eru bara í bilinu T1 – L2, en gráutengigreinarnar er 
á öllum mænutaugum; 31 pari 
2 =>  þó getur þessi taugaþráður sem var að koma hérna inn eftir WRC farið upp eða niður.  Ef 
hann fer upp, þá myndar hann líka taugamót í cervical ganglia.  Þær eru 3; superior, inferior 
og middle.  
3 => preganglioníski þráðurinn sem kemur inn eftir WRC fer í gegnum strenginn og myndar 
taugamót í prevertebral ganglion/framan við hrygg, neðan þindar. 
White ramus communicans (WRC) => tengir preganglíonisku frumuna við semjuhnoða 
taugastrenginn (sympathetic trunk)  – myelineded. 
Gray ramus communicans (GRC) => komast aftur úr semjuhnoðataugastrengnum út í mænu-
taugina, fylgja öllum mænutaugum, án myelins. 
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Ekki mynda allir preganglioniskir taugaþræðir taugamót í taugahnoðum semjuhnoðastrengs. 
Sumir mynda að vísu taugamót í fyrsta taugahnoði sem verður á vegi þeirra. Aðrir liggja upp eða 
niður eftir strengnum og mynda ekki taugamót fyrr en e.t.v. á háls- eða spjaldsvæði. Enn aðrir 
preganglioniskir þræðir fara viðstöðulaust gegnum semjuhnoðastrenginn og mynda iðrataugar 
(splanchnic nerves) sem enda í prevertebral taugahnoðum eins og t.d. iðrahnoði (celiac 
ganglion). Þaðan liggja svo postganglioniskir þræðir til flestra kviðarholslíffæra. Enn skal þess 
getið að preganglioniskir sýmpatiskir taugaþræðir liggja inn í merg nýrnahetta og áreiti veldur 
losun norepinephrins og epinephrins út í blóð.  
 
Nánar um líffærafræði parasympatíska kerfisins: Parasympathetic Division: 
Frumubolir parasýmpatískra preganglioniskra taugunga 
eru staðsettir í heilastofni og hliðarhorni mænugrána 
S2-S4 (sacral segments). Upptökin eru því í 
heilataugum/cranial nerves nr. III, VII; IX og X. 
Taugaþræðirnir fylgja því vissum heilataugum eða 
framrót spjaldmænutauga. Þræðirnir mynda taugamót í 
endahnoðum. Vagustaugin er ábyrg fyrir allt að 80% af 
cranial-hlutanum (cranial outflow). Greinar frá vagus 
liggja til margra endahnoða í brjóst- og kviðarholi. 
Endahnoðin liggja þétt við eða í vegg viðkomandi 
líffæra og því eru postganglionisku þræðirnir mjög 
stuttir. Spjaldhlutinn (sacral outflow) er myndaður úr 
greinum frá framrótum S2-S4 sem saman mynda 
iðrataugar grindarhols (pelvic splanchnic nerves). 
Taugamót eru í endahnoðum í vegg viðkomandi líffæra. 
Vagusartaugin fer niður hálsinn, gegnum þindina og 
langt niður í kviðarhol.  Hún ítaugar líffærin á leið 
sinni, æðar, lungu, hjarta, meltingarveg.  Sacralhlutinn 
tekur neðsta hlutann af meltingarfærunum og 
þvagfærin. 
 
 
Helstu atriði varðandi kerfin tvö eru dregin saman og borin saman í töflu 20.2. 
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Um starfsemi ósjálfráða taugakerfisins: 
Flest innri líffæri hafa tvöfalda ítaugun en frá því eru 
nokkrar undantekningar. Yfirleitt hafa kerfin (symp. og 
parasymp.) andstæð áhrif á viðkomandi líffæri, þ.e. annað 
örvar og hitt letur.  Oftar en ekki er sympatíska kerfið 
örvandi á meðan parasympatíska kerfið er letjandi. – 
drifhluti og sefhluti.  Í líffærunum, svo sem hjarta, 
lunugm, meltingarvegi og í þvagfærakerfinu er eitthvað 
sem nefnis “tone”, en það er ákveðin spenna, samdráttur 
og slökun til skiptis í þessum líffærum (eins og vog).  
Líffærin þurfa að dragast saman og slaka á.  Stjórnstöðin 
fyrir þetta kerfi  er í unirstúkunni/hypothalimus. 
Medulla oblungata og pons = í mænukylfu og brúnni eru 
öndunarstöðvar og hjartsláttarstöð, 
frumulífsviðbragðastöðvar, stjórnstöðvar fyrir 
dultaugakerfið.  Grunn starfseiningin, viðbragðsboginn – 
boð inn, úrvinnsla, boð út. 
Það liggja preganglionískir taugaþræðir til nýrnahetta, en engin post, það liggur í merg 
nýrnahetta.  Pre. Liggur inn í merginn, við örvun gefur mergurinn frá sér hormónin NE og Epi. 
Það fer út í blóðið.  Fyrri hluti boðkerfisins er taug en seinni hlutinn hormón, neurohormón, liður 
í f/f viðbragðinu => fight/flight. 
 

Sympatíska kerfið Parasympatíska kerfið 
Drifkerfið – dagskerfið Allt sem tengist hvíld. 

E-situation – þarf að komast af; 
Exercise 

Emergency 
Excitement 

embarresment 

SLUDD: 
S: salvation - slefa 

L: lacrimation – táraflóð 
U: urination – þvaglát 
D: digestion – melting 
D: defecation - aðhæfir 

Fight/flight viðbragðið. Í hvíld, að borða, að melta. 
 
 
Áhrifin byggjast á mismunandi boðefnum og mismunandi viðtökum. Stjórnstöðvar í undirstúku 
viðhalda jafnvægi í áhrifum kerfanna miðað við áreiti frá ytra og innra umhverfi.  
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Um taugaboðefnin: Taugungar ÓSK eru flokkaðir í kólínerga og adrenerga miðað við gerð 
boðefna þ.e. acetylcholin og norepinephrin  
 
Um viðtakana: Um er að ræða 2 gerðir af 
cholinergum (acetylcholin) og adrenergum 
(NorEpinephrine/noradrenalin) viðtökum.  
Boðefnin á taugamótum eru alltaf Ach, sama 
hvort það sé symp. eða parasymp. Það eru til 
tvenns konar viðtakar fyrir Ach, eða 
cholinergerískir viðtakar; nicotinic og 
muscarinic.  Nikótín veldur sambærilegum 
áhrifum þegar það tengist nikótínískum 
viðtökum – agonist fyrir Ach á þeim 
viðtökum.  Sveppaeitur veldur sambærilegum 
áhrifum þegar það tengist muskarínískum 
viðtökum.   
Nikótín og muskarin eru samverkandi við Ach, agonistar.. að eru alltaf nikótínískir viðtakar á 
postganglionísku frumuni á öllum taugamótum.  Ef  post-ganglion fruman er sympatísk þá er 
boðefni hennar í langflestu tilfellum NE.  En ef um svitakirtla er að ræða, er boðefni frumunnar 
þá Ach.  Þegar um NE boðefni er að ræða, þá heita viðtakarnir Adrenergískir viðtakar,og eru 
þeir þá af α og β gerð.  Sama boðefni getur haft mismunandi áhrif, eftir því á hvaða viðtaka 
þessi boðefni virka á.  Eitt og sama boðefnið hefur því mótsagnaáhrif, eftir því hvort það lendi 
á α eða β viðtaka. Eitt og sama boðefnið getur valdið samdrætti í æðum á t.d. sléttum vöðvum 
og hins vegar, með öðrum viðtökum, getur það valdið útvíkkun í öndunarvegi.  β-blokkarar 
virka gegn háþrýstingi. 
Í parasympatíska postganglionískum taugafrumum er boðefnið alltaf Ach.   
Ach er brotið niður með Ache => acetylcholin esterasa.  Ache brotnar hratt og örugglega niður.   
Ach áhrif eru skammlíf, þau standa ekki lengi yfir.  NE er tekið inn í taugaendana aftur og 
brotið niður í taugaenda, áhrifin standa lengur yfir en Ach. 
Einnig eru til svokallaðir Seratonergic viðtakar, (seratonin) en þeir kalla eftir boðefni. 
 
Varðandi gerð og áhrif boðefna og viðtaka er vísað í mynd 20.5 og töflu 20.2 þar sem öll helstu 
áhrif kerfanna eru dregin saman. 
 
Almennt má segja að parasýmpatiska kerfið stjórni þeim þáttum sem lúta að hvíld, meltingu og 
svefni en sýmpatiska kerfið stjórnar þeim þáttum sem lúta að daglegum sttörfum og 
lífsbaráttunni. Stór hluti af starfsemi ósjálfráða kerfisins byggist á ómeðvituðum og sjálfvirkum 
viðbrögðum (autonomic reflexes) sem aftur byggjast á viðbragðsbogum (reflex arc) sem áður 
hefur verið lýst. Stjórnstöðvar ósjálfráða kerfisins eru staðsettar í undirstúku. Þrátt fyrir að 
mestur hluti starfseminnar sé ómeðvitaður er þó ljóst að dagleg líðan getur haft veruleg áhrif á 
starfsemi kerfisins or er þeim áhrifum miðlað frá heilaberki via limbiska kerfið. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


