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Organizacja układu nerwowego

Układ nerwowy

Somatyczny AutonomicznySomatyczny Autonomiczny

- Efektor: mięsień pp. szkieletowy                   - Efektor: trzewia, serce, gruczoły, 

naczynia, mięsień gładki

- Autonomia: mała - Autonomia: znaczna

- Działanie świadome i odruchowe - Działanie głównie odruchowe



SUN i AUN- różnice

Układ autonomiczny (AUN) różni się od układu
nerwowego somatycznego (SUN) zarówno budową
jak i funkcją

Istotną różnicę między układami stanowi
organizacja drogi odśrodkowej (eferentnej):organizacja drogi odśrodkowej (eferentnej):
-W układzie somatycznym neurony efernetne
biegną bezpośrednio do efektora (jeden neuron)
-W układzie autonomicznym droga eferentna
składa się zawsze z dwóch neuronów (pierwszy
neuron w OUN, drugi w zwoju autonomicznym)



SUN i AUN- różnice

Pierwszy neuron drogi eferentnej nazywany jest
neuronem przedzwojowym, natomiast drugi
neuronem zwojowym

Aksony neuronów autonomicznych są cieńsze niż
neuronów somatycznych i często pozbawione sąneuronów somatycznych i często pozbawione są
osłonki mielinowej, co wpływa na czas
przewodnictwa nerwowego

Włókna autonomiczne ponadto charakteryzuje
niższa pobudliwość niż włókien somatycznych



SUN i AUN- różnice

AUN nie posiada własnych dróg dośrodkowych
(aferentnych), tj. własnych włókien czuciowych,
stąd układ autonomiczny nakłada się w pewnym
(aferentnych), tj. własnych włókien czuciowych,
stąd układ autonomiczny nakłada się w pewnym
stopniu na układ somatyczny



Rola AUN

• unerwia narządy wewnętrzne ustroju

• steruje czynnościami organizmu, niezależnie od woli

• scala czynność narządów, układów w jeden układscala czynność narządów, układów w jeden układ

• reguluje procesy przemiany materii w tkankach

• wraz z układem endokrynnym utrzymuje homeostazę

• w przeciwieństwie do układu nerwowego somatycznego,
który steruje pracą mięśni poprzecznie prążkowanych,
efektorami w układzie autonomicznym są mięśnie gładkie,
mięsień sercowy i komórki gruczołowe.



Rola AUN

• optymalizuje adaptację czynności ustroju do bieżących zadań –
(np.: do zwiększonej aktywności fizycznej, obrony przed
niebezpieczeństwem)

• kieruje czynnościami narządów wewnętrznych:• kieruje czynnościami narządów wewnętrznych:

– kontroluje ciśnienie tętnicze

– reguluje poziom wydzielania gruczołowego

– reguluje ciepłotę naszego ciała

– wpływa na czynność układu trawiennego

– reguluje czynność mięśnia sercowego, ukł. naczyniowego

– wpływa na gruczoły potowe skóry,  itd.



Podział AUN

• część współczulna – sympatyczna – ośrodki autonomiczne 
części piersiowo-lędźwiowej rdzenia oraz odchodzące od 
nich aksony

• część przywspółczulna – parasympatyczna – ośrodki • część przywspółczulna – parasympatyczna – ośrodki 
autonomiczne położone w śródmózgowiu  i części 
krzyżowej rdzenia wraz z odchodzącymi od nich aksonami

• jelitowy układ nerwowy (enteryczny)



Zwoje autonomiczne

W AUN skupienia komórek nerwowych, leżące poza
OUN nazywamy zwojami autonomicznymi

Zależnie od ich lokalizacji wyróżniamy:
-Zwoje przykręgowe – należą do układu współczulnego,
tworzą pień współczulny
-Zwoje przykręgowe – należą do układu współczulnego,
tworzą pień współczulny
-Zwoje przedkręgowe – często oddalone od kręgosłupa,
dociera do nich niewiele włókien przedzwojowych, ale
opuszcza je wiele włókien pozazwojowych (tworzą sploty)
-Zwoje śródścienne – położone na powierzchni lub w ścianie
narządów wewnętrznych (serce, macica, jelita, itd.),
dochodzą do nich głównie przedzwojowe włókna
przywspółczulne



Zwoje i nerwy współczulne

Największe nerwy współczulne:

–nerwy szyjne, sercowe i piersiowe

–nerw trzewny większy

–nerw trzewny mniejszy–nerw trzewny mniejszy

–nerw miedniczny



Część rdzenna nadnerczy

• należy do części współczulnej układu autonomicznego,

• posiada komórki chromochłonne unerwione przez przedzwojowe włókna
współczulne,

• włókna przezwojowe tworzą synapsy z neuronami w rdzeniu nadnerczy i przez
Ach stymulują do wydzielania transmiterów,Ach stymulują do wydzielania transmiterów,

• komórki chromochłonne wydzielają głównie adrenalinę (A – 80%) i w mniejszych
ilościach noradrenalinę (NA – 20%), które wydzielane są bezpośrednio do krwi



Przekazywanie pobudzenia w zwojach 
autonomicznych

• W zwojach współczulnych nie tylko zachodzi
przekazywanie pobudzenia z włókien
przedzwojowych do neuronów zwojowych.

• Pełnią bardzo ważną rolę integracyjną, która
zapewnia optymalne ich funkcjonowanie
dostosowane do bieżących potrzeb ustroju.



Efekty pobudzenia układu 
współczulnego

• Rozszerzenie źrenic

• Przyspieszenie rytmu i wzrost kurczliwości serca

• Podniesienie ciśnienia tętniczego

• Słabe rozszerzenie oskrzeli

• Wzrost stężenia glukozy (aktywuje glikogenolizę w wątrobie) i wolnych kwasów
tłuszczowych we krwi (aktywuje lipolizę w tkance tłuszczowej), co umożliwia
dostarczenie dodatkowych substratów energetycznych do tkanekdostarczenie dodatkowych substratów energetycznych do tkanek

• Hamowanie wydzielania insuliny

• Osłabienie perystaltyki jelit, wzrost napięcia zwieraczy oraz hamowanie
wydzielania żołądkowego i trzustkowego

• Wydzielanie małych objętości gęstej śliny

• Wydzielanie potu na dłoniach

CZĘŚĆ WSPÓŁCZULNA:CZĘŚĆ WSPÓŁCZULNA:

mobilizuje organizm w 

sytuacjach 

ekstremalnych (takich 

jak: strach, wysiłek 

fizyczny lub złość)



Część przywspółczulna

• antagonizuje czynność części współczulnej

• posiada długie włókna przedzwojowe

• zwoje przywspółczulne są w pobliżu lub w danym narządziezwoje przywspółczulne są w pobliżu lub w danym narządzie

• posiada krótkie włókna zazwojowe

• ośrodki są w pniu mózgu i części krzyżowej rdzenia
kręgowego

• dzieli się na dwie części: głowową i krzyżową



Część głowowa

• Ośrodki są jądrami nerwów czaszkowych: 

Jądro dodatkowe nerwu okoruchowego III, 
Jądro ślinowe górne VII,
Jądro ślinowe dolne IX, 
Jądro grzbietowe nerwu błędnego X

Włókna przedzwojowe przebiegają w obrębie nerwów czaszkowych lub 
nerwów miednicznych do zwojów przywspółczulnych w pobliżu efektorów 
bądź w unerwianych narządach, gdzie tworzą synapsy. 

Włókna zazwojowe unerwiają narządy głowy (nerwy III, VII, IX), szyi, klatki 
piersiowej i jamy brzusznej oraz miednicy (nerw X i nerwy miedniczne).



Część krzyżowa

• Ośrodki są w jądrach pośrednio-bocznych S1, S2, S3

segmentu krzyżowego rdzenia kręgowego

• Włókna przedzwojowe biegną nerwami miednicznymi
do splotu podbrzusznego dolnego

• Włókna zazwojowe unerwiają końcowy odcinek
przewodu pokarmowego, pęcherz moczowy i narządy
rozrodcze



Efekty pobudzenia układu 
przywspółczulnego

Pobudzenie przywspółczulne powoduje:
-Zwężenie źrenic

-Zwolnienie rytmu i zmniejszeniu kurczliwości

przedsionków mięśnia sercowego

-Nieznaczne obniżenie ciśnienia tętniczego

-Zwężenie oskrzeli-Zwężenie oskrzeli

-Pobudzenie wydzielania soku żołądkowego i trzustkowego, przyspieszenie
trawienia, wchłaniania, motoryki jelit

CZĘŚĆ PRZYWSPÓŁCZULNA:CZĘŚĆ PRZYWSPÓŁCZULNA:

pozwala nam na odpoczynek, ponieważ 

reguluje czynności regeneracyjne i oszczędza 

energię ciała



Jelitowy układ nerwowy

• splot podśluzówkowy Meissnera zlokalizowany jest
pomiędzy warstwą śluzową i mięśniową

• splot mięśniowy Auerbacha leży pomiędzy okrężną i
podłużną warstwą mięśniową błony środkowej

• sploty tworzą wg niektórych III część układu
autonomicznego

• splot podśluzówkowy reguluje lokalną perfuzję
tkankową, wydzielanie gruczołowe



Jelitowy układ nerwowy

• splot mięśniowy reguluje motorykę

• włókna zewnętrzne przywspółczulne i współczulne
modyfikują czynność splotów

• jelitowy układ nerwowy powoduje w obrębie jelit
wyzwalanie odruchów miejscowych, śródściennych

• ten rodzaj unerwienia często nazywa się unerwieniem
wewnętrznym



Neurotransmitery AUN

Układ  nerwowowy somatyczny

AchMotoneuron

Układ nerwowy współczulny Ach NA
Układ nerwowy współczulny Ach NA

Układ nerwowy przywspółczulny

Ach Ach

N. przedzwojowy

N. przedzwojowy

N. zazwojowy

N. zazwojowy



Neurotransmitery AUN

• ACETYLOCHOLINA:
- WSZYSTKIE WŁÓKNA PRZEDZWOJOWE
- WSZYSTKIE WŁÓKNA ZAZWOJOWE ALE TYLKO 

PRZYWSPÓŁCZULNE!

• NOREPINEFRYNA (=NORADRENALINA):
- WIĘKSZOŚĆ WŁÓKIEN ZAZWOJOWYCH WSPÓŁCZULNYCH,- WIĘKSZOŚĆ WŁÓKIEN ZAZWOJOWYCH WSPÓŁCZULNYCH,
• WYJĄTKI: 
• GRUCZOŁY POTOWE (ACETYLOCHOLINA)
• TĘTNICE NERKOWE (DOPAMINA)

• EPINEFRYNA (=ADRENALINA):
• -RDZEŃ NADNERCZY POD IMPULSACJĄ WSPÓŁCZULNĄ (NIE 

W ZWOJU!)



Receptory AUN

DLA ACETYLOCHOLINY 

• Receptory cholinergiczne:

• Nikotynowe

• Muskarynowe

DLA NOREPINEFRYNY

• Receptory typu α i β



Receptory cholinergiczne

• Nikotynowe (w zwojach autonomicznych)

• Muskarynowe (w mięśniu sercowym, mięśniach 

gładkich i gruczołach)gładkich i gruczołach)



Receptory adrenergiczne

RECEPTORY ADRENERGICZNERECEPTORY ADRENERGICZNE

Receptory alfaReceptory alfa Receptory betaReceptory beta

24

Receptory alfaReceptory alfa Receptory betaReceptory beta

betabeta11 betabeta22alphaalpha11 alphaalpha22



Receptory adrenergiczne

Receptor Narząd Efekt pobudzenia

1

Naczynia krwionośne Skurcz

Oskrzela Skurcz i hamowanie wydzielania śluzu

Przewód pokarmowy Skurcz zwieraczy

Oko Rozszerzenie źrenicy

Naczynia krwionośne Skurcz

2

Naczynia krwionośne Skurcz

Trzustka Hamowanie wydzielania insuliny

Zakończenia presynaptyczne Hamowanie wydzielania NE

1

Serce Dodatnie działania ino-, chrono-, dromo- i batmotropowe

Nerki Zwiększenie wydzielania reniny

2

Naczynia krwionośne Rozkurcz

Oskrzela Rozkurcz i wzrost wydzielania śluzu

Macica Rozkurcz



Odruchy autonomiczne

Receptory znajdują się w narządach wewnętrznych,
są to przede wszystkim baroreceptory i
chemoreceptory

Drogę aferentną łuku odruchowego tworzy włóknoDrogę aferentną łuku odruchowego tworzy włókno
czuciowe układu somatycznego

Przewodnictwo w łukach odruchowych
autonomicznych jest znacznie wolniejsze niż w
łukach somatycznych, a potencjały postsynaptyczne
trwają niekiedy kilka sekund



Odruchy autonomiczne

• Sercowo-naczyniowe odruchy – z baroreceptorów,
chemoreceptorów i wolumenoreceptorów, odruchy regulują akcję
serca, RR

np.: pobudzenie baroreceptorów w zatoce szyjnej i łuku aorty
hamuje impulsację współczulną dochodzącą do naczyń
krwionośnych i serca,krwionośnych i serca,

co w rezultacie zwalnia akcję serca i doprowadza do spadku RR
jako wyraz wzmożonego napięcia części przywspółczulnej

• Żołądkowo-jelitowe odruchy – widok,  zapach, barwa pożywienia 

lub jego obecność w jamie ustnej pobudza n. X nasilając wydzielanie 

gruczołowe w jamie ustnej, żołądku, jelicie cienkim



Odruchy autonomiczne

• Reakcje emocjonalno-obronne – silne uogólnione
pobudzenie części współczulnej towarzyszące emocjom,
tj.: lęk, strach, ból; aktywuje wiele odruchów – np.:
pocenie skóry dłoni

• Odruch włókienkowy w układzie pokarmowym –• Odruch włókienkowy w układzie pokarmowym –
reguluje motorykę jelit i wydzielanie gruczołów
trawiennych

• Odruchy płciowe – bodźce psychiczne, wzrokowe,
słuchowe, dotykowe, drogą części przywspółczulnej
wyzwala erekcję, a współczulny ejakulację



Odruchy autonomiczne

• Reakcje oczne oznaczają odruchowe rozszerzenie lub

zwężenie źrenic i ogniskowanie soczewki.

Włókna współczulne ze zwoju szyjnego górnego

rozszerzają źrenice, podczas gdy włókna przywspółczulne

je zwężają.

W sytuacji uogólnionego pobudzenia układu

współczulnego źrenice rozszerzają się.



Reakcja alarmowa

Powstaje w wyniku uogólnionego pobudzenia układu współczulnego

• występuje :

– wzmożone ukrwienie mm. szkieletowych, kosztem perfuzji w
skórze, nerkach, jelitachskórze, nerkach, jelitach

– wzmożenie metabolizmu komórkowego

– wzrost poziomu glukozy we krwi

– wzrost glikolizy w mięśniach szkieletowych i wątrobie

– wzrost siły mięśniowej


