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9.1 Integrace
V této poslední kapitole si shrneme v?echny dosud získané poznatky a pokusíme se je propojit do jednoho celku. Dále si popí?eme
podrobn?ji funkci mozkové k?ry - nejvy??ího oddílu centrální nervové soustavy - a thalamu, jádra, p?es které v?t?ina informací do
k?ry prochází.
Vzpome?me si úvodní kapitolu funk?ní organizace CNS. V té jsme rozd?lili jeho ?innost do 3 krok?:
vnímání
zpracování informací
reakce
Projd?me si nyní toto schéma podrobn?ji a s ohledem na v?echny dosud probraná témata.

1. Vnímání
Vnímání probíhá pomocí receptor?, z nich? je informace p?ená?ena periferními nervy do míchy nebo hlavovými nervy do
mozkového kmene. Z míchy pak informace stoupají vzh?ru vzestupnými drahami do kmene a dále p?es thalamus do mozkové
k?ry nebo p?ímo do moze?ku.
Tabulka p?iná?í p?ehled hlavních vstupních cest do nervového systému.

Podn?t
receptor
periferní slo?ka
centrální slo?ka
thalamus
zakon?ení

Hmat a v?domá propriocepce
hmatová t?líska v k??i, kloubní receptory
(t?lo) senzitivní nervy ? ganglion spinale
dráha zadních provazc? ? nucleus gracilis a cuneatus - k?í?ení decussatio lemniscorum
VPL
senzitivní k?ra

(hlava) n. trigeminus ? ganglion trigeminale
ncl. mesencephalicus, ncl. proprius n. V
VPM
senzitivní k?ra

Bolest
volná nervová zakon?ení
(t?lo) senzitivní nervy ? ganglion spinale
spinothalamická dráha
spinoretikulární dráha
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VPL
senzitivní k?ra
retikulární formace

(hlava) n. trigeminus ? ganglion trigeminale
ncl. spinalis n. V
VPM
senzitivní k?ra
retikulární formace

Chu?
chu?ové pohárky
n. VII, IX a X a jejich ganglia
nucleus gustatorius
VPM
chu?ová k?ra

Sluch
vláskové bu?ky
ganglion cochleare ? n. vestibulocochlearis
nuclei cochleares ? colliculus inferior
CGM
sluchová k?ra

Rovnováha
vláskové bu?ky
ganglion vestibuli ? n. vestibulocochlearis
nuclei vestibulares
moze?ek

Zrak
ty?inky a ?ípky
nervus opticus ? chiasma opticum
tractus opticus
CGL
zraková k?ra

?ich
?ichové bu?ky
n. olfactorius
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bulbus olfactorius ? tractus olfactorius
?ichová k?ra

Nev?domá propriocepce
svalová v?eténka a Golgiho ?lachová t?líska
senzitivní nervy ? ganglion spinale
dráha zadních provazc?, spinocerebelární dráhy ? bez k?í?ení
moze?ek

Viscerální podn?ty
baroreceptory, chemoreceptory a dal?í
n. vagus a jeho ganglion
ncl. tractus solitarii ? retikulární formace
hypothalamus
limbický systém

2. Zpracování informace]
Zpracování podn?t? je pro ka?dý z nich individuální. P?ipome?me n?které základní principy:

Hmat a v?domá propriocepce
Signály kon?í v primární senzitivní k??e (BA 3, 1, 2), dále jsou zpracovávány v sekundárních oblastech. K?ra, stejn? jako
vzestupné senzitivní dráhy, jsou uspo?ádány somatotopicky - ur?itým oblastem t?la odpovídá ur?itá ?ást k?ry, p?i?em? zastoupení je
dispropor?ní (senzitivní homunkulus).

Bolest
Spinothalamická dráha vede bolestivé podn?ty do somatosenzitivní k?ry, co? zaji??uje lokalizaci bolesti na t?le. ?etné odbo?ky
p?edev?ím do limbického systému spolu se spinoretikulární drahou kon?ící v retikulární formaci zajistí emo?ní odpov?? na
bolest. Silná emo?ní reakce v limbickém systému zajistí, ?e se p?í?t? bolestivým podn?t?m vyhneme.

Chu?
Chu?ové vjemy jsou zpracovány v oblasti BA 43, která odpoví zhruba lokalizaci hlavy homunkula v senzitivní k??e. Chu? je úzce
spojená s ?ichem.

Sluch
Sluchové podn?ty jsou vedeny do primární sluchové k?ry v Heschlových závitech (BA 41, 42), dále jsou zpracovávány v
sekundární k??e. Díky oboustrannému zapojení jsme schopni lokalizovat sm?r p?icházejícího zvuku. K?ra (stejn? jako hlemý??,
dráha i jádra) je uspo?ádána tonotopicky - jednotlivým frekvencím odpovídají ur?ité oblasti. Porozum?ní ?e?i je zále?itost vy??ích
center (viz dále).
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Rovnováha
Projekce rovnováhy do k?ry má men?í význam, navíc p?esná lokalizace korové oblasti je nejasná. Velký význam mají ostatní
struktury - p?edev?ím moze?ek, který spolu s retikulární formací zaji??uje rovnováhu a jádra okohybných nerv?, která takto
korigují pohyby o?í podle polohy hlavy.

Zrak
Zrakové podn?ty kon?í v primární zrakové k??e (BA 17) a jsou dále zpracovávány v okolních sekundárních oblastech. Zraková
k?ra je uspo?ádána retinotopicky - jednotlivým oblastem sítnice (a tedy zorného pole) odpovídají korové oblasti. Organizace je
v?ak slo?it?j?í - dochází zde také ke zpracování barevného signálu. Vy??í centra pak zaji??ují zrakové poznávání - rozeznání osob
?i objekt? (viz dále).

?ich
?ich jako jediný smysl obchází thalamus a sm??uje p?ímo do k?ry. Je úzce propojen s limbickým systémem a díky tomu mají
?ichové podn?ty nejsiln?j?í emo?ní komponentu.

Nev?domá propriocepce
Nev?domá propriocepce je základem fungování reflexních oblouk?, z nich? nejd?le?it?j?í je gamma-kli?ka. Její dost?edivá vlákna
mají v?dy dv? kolaterály - jednu pro míchu k realizaci reflexu, jednu sm??ující do centra, konkrétn? hlavn? do moze?ku. Moze?ek
na základ? t?chto vjem? cestou hlavn? retikulární formace pak fungování gamma-kli?ky reguluje.

Viscerální podn?ty
Vjemy z orgán? p?ichází cestou viscerosenzitivních vláken, významný je zejména n. vagus. Cílovou strukturou je retikulární
formace, která informace p?edává dále do hypothalamu a do limbického systému, které jsou za regulaci ANS zodpov?dné. Princip
je tak podobný jako v p?ípad? reflex? mí?ních - odpov?di na podn?ty jsou automatické, z vy??ích center jsou pak regulovány.

Obecný princip

P?ijde-li signál z PNS, nejd?íve narazí na míchu. Nejjednodu??í problém a problém, který vy?aduje nejrychlej?í reakci, se vy?e?í
na mí?ní úrovni. Komplikovan?j?í informace stoupají vzh?ru a ?e?í se na úrovni kmene. Nejslo?it?j?í informace se zpracovávají
v mozkové k??e. Pouze informacím, které se dostanou a? do k?ry (a to je?t? jen jejich malá ?ást) se dostane na?í pozornosti, jsou
v?dom? zaregistrovány, v?e ostatní probíhá automaticky a nev?dom?.

3. Reakce
Reakce m??eme rozd?lit p?edev?ím na volní a mimovolní, dále pak na motorickou a autonomní.

Mimovolní odpov??
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Mimovolní odpov?? m??e být motorická nebo autonomní.
Motorickou odpov?? zaji??uje p?edev?ím extrapyramidový systém, tractus vestibulospinalis, reticulospinalis a rubrospinalis.
Ty jsou pod vlivem vestibulárního aparátu, retikulární formace, moze?ku a bazálních ganglií. Hlavní funkce spo?ívá v ?ízení
svalového nap?tí, postoje, udr?ování rovnováhy a regulaci reflex?. Podílí se také na koordinaci motoriky volní, m??eme ?íci, ?e
"p?ipravuje t?la na to, ?e se bude hýbat".
Autonomní odpov?? je zále?itostí sympatiku a parasympatiku pod kontrolou retikulární formace, hypothalamu a limbického
systému. K tomu se p?idává hormonální systém ?ízení hypothalamem.

A? do této doby by se podle popisu mohlo zdát, ?e nervová soustava je pouze po?íta?, který vyhodnocuje p?icházející impulzy a
adekvátn? na n? reaguje. Není tomu tak! P?ede?ím zásluhou mozkové k?ry se do hry p?idává celá ?ada dal?ích vliv? a my tak
máme mo?nost na podn?ty reagovat dle vlastní v?le. Výsledkem je volní odpov??.

Volní odpov??

Autonomní systém m??eme v?lí ovlivnit jen velmi t??ko (nep?ímo, nap?íklad masá?í karotického sinu aktivujeme n. vagus a
vyvoláme tak bradykardii).
Motorický systém v?ak máme pod svou kontrolou. M??eme tak provád?t volní pohyby a p?edev?ím vyu?ívat pro ?lov?ka
specifickou slo?ku motoriky - ?e?. Princip tvorby a rozpoznávání ?e?i je p?edm?tem dal?í kapitoly.
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