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1.1 Úvod
Centrální nervová soustava je základním ?ídicím systémem organizmu. Velmi zjednodu?en? funguje ve 3 krocích:
vnímání ? p?íjem informací z t?la a okolí skrze smysly.
zpracování informací ? od jednoduchých operací jako jsou mí?ní reflexy po my?lení, pam?? a vybavování z pam?ti, rozpoznávání
apod.;
reakce ? ovládání sval? (motorika), specializovaných sval? (?e?) a vnit?ních orgán? (autonomní systém).

Základní pojmy

Centrální nervová soustava (CNS) se skládá z mozku a míchy. Mozek dále d?líme na:
- mozkový kmen
- moze?ek
- mezimozek
- bazální ganglia
- mozkovou k?ru

S ostatními orgány i s okolním sv?tem je CNS propojeno p?edev?ím prost?ednictvím periferní nervové soustavy (PNS). Ta je
tvo?ena mí?ními nervy, které vystupují z míchy a dále se v?tví do celého t?la a hlavovými nervy, které vystupují p?edev?ím
z kmene.
Autonomní nervová soustava (ANS) ovládá hladké svaly (nap?. trávicí trakt ?i st?na cév) a ?lázy. Rozd?lujeme ji na:
sympatikus - p?eva?uje p?i aktivit?, p?ipravuje t?lo na výkon, zrychluje srdce, roz?i?uje pr?du?ky, spou?tí pocení a tlumí trávicí
systém;
parasympatikus - p?eva?uje v klidu, p?i odpo?inku a trávení, zpomaluje srdce.

Nervová tká?]
Nervová tká? je tvo?ena dv?ma základními typy bun?k ? neurony a glie. Neurony jsou specializované na p?enos a zpracování
signálu, glie jim zaji??ují podporu. Podrobn?ji bude nervová tká? popsána dále, zde se zam??íme na dva základní typy nervové
tkán? - ?edou a bílou hmotu.
Neuron je bu?ka tvo?ená t?lem a zpravidla jedním dlouhým výb??kem - axonem. T?la neuron? nejsou po CNS náhodn? rozházena,
nalezneme je bu?to na povrchu k?ry anebo seskupené v tzv. jádrech. Tyto oblasti ozna?ujeme jako ?edou hmotu. Svazky axon?,
které mezi nimi prochází se ozna?ují jako dráhy nebo obecn? bílá hmota.
V PNS tvo?í svazky axon? nervy. Nakupeniny neuron? ozna?ujeme jako ganglia.
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Popis struktur CNS]

?ásti centrálního nervového systému

Mícha

Mícha vystupuje z mozku kaudálním sm?rem a je tvo?ena segmenty, z nich? vycházejí mí?ní nervy. V ka?dém segmentu se
nacházejí jádra, mezi sebou a p?edev?ím se zbytkem CNS jsou propojeny pomocí vzestupných a sestupných drah.

Kmen

Kmen navazuje na míchu. Vystupují z n?j hlavové nervy, skrz procházejí dráhy z a do míchy. Obsahuje jádra hlavových nerv? a
retikulární formaci ? centrum základních ?ivotních funkcí.
Kmen se d?lí na t?i ?ásti ? prodlou?enou míchu, most a mesencephalon.

Moze?ek

Moze?ek je propojen s mozkovým kmenem a podílí se p?edev?ím na koordinaci pohyb? a udr?ování rovnováhy. Obsahuje bílou
hmotu s jádry a na povrchu moze?kovou k?ru.

Na povrchu mozku je ulo?ena mozková k?ra, v hloubce nalezneme mezimozek, bazální ganglia.

Mezimozek

Mezimozek se d?lí se na thalamus a hypothalamus. Thalamus je slo?en z velkého mno?ství jader, do nich? p?icházejí vzestupné
dráhy a z nich? pokra?ují dále do mozkové k?ry. Hypothalamus je centrem autonomního nervového systému.
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Bazální ganglia

Bazální ganglia jsou speciální jádra, která jsou propojena s k?rou a thalamem a podílí se nap?. na regulaci motoriky.

Mozková k?ra

Mozková k?ra je nejvy??í oddíl CNS. Pokrývá povrch mozkových hemisfér. D?lí se do funk?ních oblastí a je centrem v?domí,
pam?ti, my?lení a celé ?ady funkcí.

Na ?ezech mozkem jsou výrazn? vid?t dv? dal?í struktury:
corpus callosum - tzv. komisura, velké mno?ství nervových vláken, která slou?í k propojení obou hemisfér
capsula interna - skupina nervových vláken mezi thalamem a bazálními ganglii. Tudy vedou dráhy do a z mozkové k?ry.

Komory, cévy a obaly
Mozek je ulo?en v lební dutin?, mícha v páte?ním kanálu, co? m?kkým strukturám nervové tkán? zaji??uje mechanickou ochranu.
Krom? toho jsou obaleny n?kolika vrstvami vazivových obal? - mozkových, resp. mí?ních plen. V mozku, mozkovém kmeni i
mí?e se nachází dutiny (komory) vypln?né speciální tekutinou (mozkomí?ní mok). Ten se nachází také v jednom z prostor? mezi
plenami.
Cévní zásobení mozku je zaji?t?nou p?edev?ím dv?ma cestami - arteria carotis interna a arteria vertebralis. Jejich v?tve se na
lební bazi spojují v tzv. Willis?v okruh. Mozek je pom?rn? dob?e izolovaná tká? - hematoencefalická bariéra mezi krevním
kompartmentem a nervovou tkání je propustná pouze pro n?které látky.
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