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8.1 Principy autonomní regulace

Autonomní regulace

Autonomní (neboli vegetativní) pochody v lidském t?le jsou centráln? ?ízeny prost?ednictvím dvou systém?:
autonomního nervového systému (ANS)
endokrinního systému, tedy hormon?

Autonomní nervový systém
ANS se skládá ze dvou protich?dných modalit ? sympatiku a parasympatiku. Jejich funkce a uspo?ádání je popsáno v kapitole ?,
hlavní charakteristiky si m??ete p?ipomenout v tabulce.

Sympaticus
Parasympaticus

Funkce
?fight or flight?
?rest or digest"

Ganglia
v blízkosti páte?e (ganglia trunci sympathici)
v blízkosti orgán? (ggl. ciliare, pterygopalatinum?), pro n. vagus jsou samostatné gangliové bu?ky roztrou?ené ve st?nách orgán?

Tvo?í jej
mí?ní nervy ze segment? C8-L3
hlavové nervy + mí?ní nervy ze segment? S2-S4

K orgán?m se dostává jako
po p?epojení v gangliu jako pleten? podél cév + v?tve v mí?ních nervech (rr. communicantes grisei)
samostatné nervy a jejich v?tve, v gangliích se p?epojují a? v blízkosti orgán?

Neurotransmiter
pregangliový Ach, postgangliový NA
pregangliový i postgangliový Ach
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Nad?azenými strukturami jsou retikulární formace mozkového kmene, hypothalamus a kone?n? limbický systém.

Retikulární formace
Retikulární formace zahrnuje centra zodpov?dná za regulaci základních ?ivotních funkcí jako je dýchání, kardiovaskulární systém
a v?domí. Reaguje na viscerosenzitivní podn?ty z orgán? i na vlivy z vy??ích center. Sama pak významn? p?sobí na centrální
nervovou soustavu v?etn? mozkové k?ry produkcí ?etných speciálních neurotransmiter? ? tzv. chemické systémy mozku.

Hypothalamus
Hypothalamus je hlavním centrem autonomní nervové soustavy, krom? toho má pod kontrolou i endokrinní systém díky úzkému
propojení s hypofýzou. Reguluje celou ?adu t?lesných pochod? jako je termoregulace, p?íjem potravy a tekutin, sexuální
chování nebo biologické rytmy; p?es hormonální soustavu pak metabolismus, pohlavní funkce, r?st a dal?í. Ve spolupráci
s retikulární formací ?ídí spánek.

Limbický systém
Limbický systém je komplikovanou soustavou korových i podkorových struktur, která je zodpov?dná za emo?ní reakci na podn?ty
a p?ená?í jejich vliv zp?t na t?lo prost?ednictvím autonomního systému - má pod kontrolou hypothalamus, retikulární formaci a v
kone?ném d?sledku tak i ANS a endokrinní soustavu.
Krom? toho se limbický systém uplat?uje v mechanismech pam?ti, motivace a dal?ích slo?itých korových pochod?.
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