
Farmacja 

Układ nerwowy II  

 

I. Zakres wiedzy wymaganej od studenta przed przystąpieniem do zajęć: 

1. Budowa i funkcja autonomicznego układu nerwowego (AUN).  

2. Podział AUN, anatomiczny i wg. wydzielanego transmitera.  

3. Przeniesienie informacji przez błonę komórkową. 

4. Receptory AUN, podziały receptorów.  

5. Regulacja liczby receptorów.  

6. Antagonizm pomiędzy układem współczulnym i przywspółczulnym.  

7. Odruchy AUN. 

 

II. Zakres materiału omawianego na zajęciach i wymaganego do zaliczenia 

tematu: 

1. Rola AUN w utrzymaniu homeostazy, efektory AUN.  

2. Czynność toniczna i troficzna AUN. 

3. Plastyczność odpowiedzi w układzie autonomicznym.  

4. Cechy unerwienia autonomicznego.  

5. Organizacja AUN: część przywspółczulna, część współczulna, część jelitowa,   

włókna trzewno-czuciowe, układ cholinergiczny i adrenergiczny.  

6. Metabolizm głównych transmiterów AUN (ACh i katecholamin).  

7. Zwoje AUN: budowa i lokalizacja zwojów; różnice pomiędzy układem 

współczulnym i przywspółczulnym; transmitery wydzielane na włóknach 

przedzwojowych i zazwojowych; potencjał komórki zwojowej (fazy – fEPSP, IPSP, 

sEPSP i ssEPSP).  

8. Przeniesienie informacji do komórki: faza I - powstanie kompleksu TR; faza II – 

transdukcja; faza III – amplifikacja; białka przekaźnikowe; układ II przekaźnika.  

9. Receptory AUN: adrenergiczne i cholinergiczne; receptory II przekaźnika – cAMP  

i cyklu fosfatydylo-inozytolowego; receptory jonotropowe i metabotropowe; receptory 

błon presynaptycznych i postsynaptycznych; agoniści i antagoniści receptorów; 

regulacja ilości receptorów: internalizacja, regulacja w górę i w dół. 

10. Odruchy AUN: trzewno-trzewne, trzewno-somatyczne, somatyczno-trzewne. 



12. Układ dopaminergiczny: metabolizm i działanie dopaminy, receptory dopaminer-

giczne, agoniści i antagoniści receptorów. 

13. Układ serotoninergiczny: biosyntez i działanie serotoniny, receptory serotoniner-

giczne, agoniści i antagoniści. 

14. Układ GABA-ergiczny: synteza i metabolizm GABA, receptory, agoniści i 

antagoniści. 

 

III. Zakres wiadomości studenta po odbyciu kursu z fizjologii układu 

nerwowego II. 

Organizacja i czynność autonomicznego układu nerwowego. Część współczulna               

i przywspółczulna AUN. Odpowiedzi narządów efektorowych na autonomiczną 

impulsację nerwową. Potencjały zwojowe. Transmisja cholinergiczna. Transmisja 

adrenergiczna. Odruchy wegetatywno-wegetatywne, wegetatywno-somatyczne, 

somatyczno-wegetatywne Neurotransmitery i modulatory w układzie nerwowym. 

Substancje agonistyczne i antagonistyczne. 
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