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5.1 Periferní nervový systém
Periferní nervový systém tvo?í 31 pár? mí?ních a 12 pár? hlavových nerv?. Díky nim m??e centrální nervový systém
komunikovat s t?lem i s okolním sv?tem. Zaji??ují vedení motorických podn?t? ke sval?m, senzitivních podn?t? z k??e a
proprioceptor? i senzorických podn?t? ze smyslových orgán?.

Typy nervových vláken

Celkem m??eme rozli?it 5 typ? vláken:
somatomotorická, v?t?inou nazývaná pouze motorická - t?la neuron? jsou ulo?eny v p?edních mí?ních rozích nebo v motorických
jádrech hlavových nerv?
somatosenzitivní, v?t?inou nazývaná pouze senzitivní - t?la neuron? jsou umíst?na v senzitivních spinálních gangliích (mí?ní
nervy), pop?. v senzitivních gangliích hlavových nerv? (hlavn? ganglion trigeminale trojklanného nervu)
visceromotorická - rozli?ujeme sympatická a parasympatická vlákna, vedou podn?ty k hladkým sval?m a ?lázám. T?la neuron?
jsou umíst?na v parasympatických jádrech hlavových nerv? a v postranních mí?ních rozích. V jejich pr?b?hu jsou vmeze?ena
autonomní ganglia, kde se nervy p?epojují
viscerosenzitivní - vedou vjemy z receptor? v tkáních, nap?. baroreceptory, chemoreceptory atp.
senzorická - vlákna ze smyslových orgán? vedoucí senzorické podn?ty (zrak, sluch, ?ich a chu?)

První 4 typy vláken se nacházejí ve v?ech nervech, senzorická pouze ve speciálních hlavových nervech - zrakovém,
sluchorovnová?ném, ?ichovém a chu?ových vláknech n?kterých hlavových nerv?.
Hlavové nervy]
Deset pár? hlavových nerv? vystupuje z mozkového kmene, kde mají i svá jádra, a vedou motorické podn?ty pro svaly hlavy a krku,
opa?n? p?ivád?jí senzitivní vjemy. První (?ichový) a druhý (zrakový) nerv vedou p?ímo do mozku, resp. do thalamu.
Mí?ní nervy]
Mí?ní nervy vystupují z jednotlivých mí?ních segment?. Tvo?í je v?dy p?ední a zadní ko?en, které se následn? spojí. Vedou v?echny
modality krom? ?ist? senzorických vjem?.
Autonomní nervový systém]
Autonomní (neboli vegetativní) nervový systém ovládá hladké svaly v?etn? svaloviny st?ny cév a ?lázy. Jejich prost?ednictvím
?ídí autonomní t?lesné pochody jako je kardiovaskulární systém, trávicí systém, potní ?lázy nebo vyplavování hormon? z d?en?
nadledvin a p?ená?í na t?lo emo?ní stimuly z limbického systému. P?itom vyu?ívá dvou protich?dných modalit - sympatikus a
parasympatikus.
Autonomní, systematicky visceromotorická nervová vlákna vycházejí z jader ulo?ených v mí?e nebo v mozkovém kmeni. Ve svém
pr?b?hu mají vmeze?eno autonomní ganglion, kde se p?epojují.
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