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Ćwiczenie 1. 
 

PRZEWODZENIE IMPULSU W NERWACH OBWODOWYCH. PRZEWODZENIE SYNAPTYCZNE. 

 

 

Zagadnienia: 

 

A. Podstawowe pojęcia: 

1. Potencjał spoczynkowy i polaryzacja. 

2. Potencjał spoczynkowy i depolaryzacja. Prąd czynnościowy dwufazowy i jednofazowy (wytłumaczyć na 

czym polega wahnięcie wsteczne). 

3. Analiza potencjału czynnościowego. Potencjał szczytowy i potencjały następcze. 

4. Zjawiska elektrotoniczne. Katelektrotonus – zmniejszenie polaryzacji, wzrost pobudliwości. 

Anelektrotonus – hiperpolaryzacja, zmniejszenie pobudliwości. Oddziaływanie kato- i anodopodobne 

(kierunek prądu poprzecznego przebicia jako wyznacznik oddziaływania kat- i anelektrotonicznego). 

„Spływ katodowy” i „wlew anodowy”. Katelektrotonus – tworzenie potencjału miejscowego. Zasięg 

miejscowego potencjału katelektrotonicznego. Pobudzeniowe odwrócenie potencjału czynnościowego - 

wędrująca katoda. Anelektrotonus jako blokada wsteczna potencjału czynnościowego. 

5. Potencjał krytyczny. Dynamika potencjału krytycznego. 

 

B. Zachowanie się jonów Na
+
 i K

+
 jako podłoże zjawisk elektrycznych w tkankach: 

1. Różnice w przepuszczalności błony komórkowej dla jonów sodu i potasu. Na czym polega deficyt 

ładunków dodatnich wnętrza? Na czym polega uproszczenie, że błona komórkowa jest nieprzepuszczalna 

dla jonów sodu? 

2. Potencjał równowagi K
+
 jako wypadkowa działania sił dyfuzji i elektrostatycznego przyciągania. Wzór 

Nernsta. Potencjał równowagi Na
+
. Co wynika z porównania potencjałów równowagi Na

+
 i K

+
? 

3. Pompa sodowo-potasowa. Dlaczego działanie pompy dotyczy przede wszystkim wypompowania sodu na 

zewnątrz? 

4. Zmiany przepuszczalności jonów sodu i potasu w pobudzeniu. Samoograniczenie procesu pobudzenia. 

Udział jonów sodu w powstawaniu potencjału czynnościowego i jonów potasu w odtwarzaniu potencjału 

spoczynkowego. 

5. Przywrócenie stanu elektrycznego i chemicznego po pobudzeniu. 

6. Podać orientacyjnie, w jakim okresie czasu zachodzą oba te procesy. 

7. Podłoże depolaryzacji. Aktywacja sodowa. Aktywacja wapniowa. 

8. Repolaryzacja i potencjały następcze. Aktywacja potasowa. 

9. Odkomórkowe i dokomórkowe kanały błonowe. Bramkujące układy aktywacji i inaktywacji kanałów 

błonowych. 

10. Szczególna rola wapnia w procesie depolaryzacji i repolaryzacji. 

 

C. Zjawiska elektryczne w przewodzeniu impulsu nerwowego: 

1. Impuls nerwowy a zjawiska elektryczne. 

2. Na czym polega przewodzenie regeneratywne – bez dekrementu? 

3. Znaczenie potencjału krytycznego dla przewodzenia regeneratywnego. 
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4. Przewodzenie we włóknach bezosłonkowych i zmielinizowanych. 

5. Zależność między siłą pobudzenia a impulsacją we włóknie nerwowym. Prawo „wszystko albo nic” 

a powstanie potencjału czynnościowego. Siła bodźca a częstotliwość impulsu nerwowego. 

6. Przewodzenie synaptyczne. Co należy rozumieć pod pojęciem przewodzenie synaptyczne? Komórkowa – 

subkomórkowa struktura synapsy. Histologiczna charakterystyka ciała komórki. Rola czynników 

chemicznych w przekaźnictwie synaptycznym – mediatory pobudzeniowe i hamulcowe. Prawo Dale’a. 

Pobudzeniowy potencjał postsynaptyczny (EPSP). Hamulcowy potencjał postsynaptyczny (IPSP). 

Hamowanie postsynaptyczne i presynaptyczne. Pobudzenie ciała komórki (SD) i wzgórka aksonu (IS). 

Porównanie potencjału krytycznego IS i SD na podstawie ich fizycznej i fizjologicznej charakterystyki. 

7. Przekazywanie analogowe i cyfrowe w obrębie neuronu. Różnica w powstawaniu potencjału 

czynnościowego w synapsie i włóknie nerwowym. Potencjały miniaturowe. 

 

 

Ćwiczenie 2. 

 

RDZEŃ KRĘGOWY – FUNKCJE DRÓG I OŚRODKÓW RDZENIOWYCH. 

 

1. Obserwacja odruchów z ośrodkiem w rdzeniu kręgowym u człowieka: 

- odruchy eksteroreceptywne (brzuszny: górny, środkowy i dolny, podeszwowy) 

- odruchy proprioreceptywne (kolanowy, z mięśnia dwu- i trójgłowego ramienia, ze ścięgna Achillesa). 

1. Odruch Babińskiego i jego związek z mielinizacją dróg nerwowych. 

2.  Oglądanie filmu "Odruchy rdzeniowe". 

 

Zagadnienia: 

1. Budowa rdzenia kręgowego. 

2. Prawo Bella i Magendiego – podać skład i pochodzenie korzonków przednich i tylnych. 

3. Ośrodki rdzenia kręgowego. 

4. Drogi rdzenia (podać przebieg dróg i lokalizację poszczególnych neuronów). 

5. Czynność odruchowa rdzenia kręgowego (odruchy odcinkowe i międzyodcinkowe, odruchy ekstero- 

i proprioreceptywne – zgięcia i prostowania, odruch wahadłowy, drapania, figury diagonalne). 

6. Objawy całkowitego przecięcia rdzenia kręgowego, ich przyczyny oraz kolejność powracania funkcji. 

7. Objawy połowiczego przecięcia rdzenia (zespół Brown-Sequarda). 

8. Cechy odruchów proprioreceptywnych. 

9. Czynność motoneuronów rdzenia kręgowego: 

-  i  motoneurony jako wspólna końcowa droga impulsacji eferentnej OUN. Jakie drogi zstępujące 

dochodzą do motoneuronów? Czym różni się impulsacja  od impulsacji  ? 

- Włókna mięśniowe ekstra- i intrafuzalne, budowa wrzecionka mięśniowego. Receptory czucia 

głębokiego. Wpływ czucia dotyku i temperatury na propriorecepcję. Regulacja pobudliwości 

wrzecion mięśniowych. 

- Rdzeniowe reakcje odruchowe jako jednostki funkcjonalne zachowania. 

- Mechanizm napięcia mięśniowego (tonus mięśniowy). Odruchy proprioreceptywne. 

- Zgięcie jako podłoże reakcji ruchowej. Hamowanie antagonistyczne. Neurony pośredniczące. 

Promieniowanie stanu czynnego. Odruchy odcinkowe i międzyodcinkowe. 

- Obwód hamowania zwrotnego motoneuronów. Komórki Renshawa. 
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Ćwiczenie 3.  

 

FIZJOLOGIA RECEPTORÓW   I 

 

1.Wyszukiwanie punktów dotyku w różnych okolicach ciała za pomocą estezjometru włosowego Freya: 

- opuszka palca III, 

- ramię po stronie bocznej i przyśrodkowej, 

- plecy. 

2. Wyznaczanie progu odległości dotykowej w różnych okolicach ciała przy pomocy cyrkla 

estezjometrycznego: 

- opuszka palca III, 

- ramię po stronie bocznej i przyśrodkowej, 

- plecy. 

3. Wyszukiwanie punktów czucia zimna i ciepła w różnych okolicach ciała przy pomocy termoestezjometru: 

- opuszka palca III 

 - ramię po stronie bocznej i przyśrodkowej, 

- plecy. 

4. Paradoksalne czucie zimna. 

5. Porównanie przewodnictwa powietrznego i kostnego dla fal akustycznych - próba Rinnego: 

- oznaczanie czasu przewodnictwa powietrznego i kostnego dla obu uszu w warunkach normalnych 

- wykonanie tych samych oznaczeń po zniesieniu przewodnictwa powietrznego przez umieszczenie 

tamponu ze zwilżonej waty w przewodzie słuchowym zewnętrznym. 

6. Wyznaczanie lateralizacji dźwięku po zniesieniu przewodnictwa powietrznego - próba Webera. 

7. Porównanie przewodnictwa kostnego osoby badającej i badanej - próba Schwabacha. 

8. Badanie audiometryczne słuchu. 

9. Badanie układu równowagi: próba Romberga, próba obrotowa. 

 

 

Zagadnienia: 

1. Ogólne zasady przewodzenia impulsów czuciowych. 

- fizjologia receptora - potencjał generacyjny receptora , receptory szybko i wolno adaptujące się, 

- podział receptorów - kontaktoreceptory (dotykowe, termiczne) i telereceptory (wzrokowe i słuchowe), 

- drogi czucia somatycznego, 

- wzgórze jako podkorowy ośrodek czucia (główne grupy jąder i ich funkcje). 

2. Charakterystyka receptorów skórnych. 

3. Funkcjonalna struktura narządu słuchu i mechanizmu powstawania wrażeń słuchowych: 

-narząd słuchu i droga słuchowa, 

- korowa percepcja wrażeń słuchowych. 

4. Funkcjonalna struktura narządu równowagi - strukturalne podłoże wrażliwości na przyśpieszenie liniowe 

 i kątowe. 

 

 

Ćwiczenie 4.  

 

FIZJOLOGIA RECEPTORÓW   II 

 

1. Oznaczanie bystrości wzroku przy pomocy tablic Snellena. 

2. Stwierdzenie plamki ślepej w doświadczeniu Mariotte’a. 

3. Sprawdzanie sferyczności rogówki przy pomocy keratoskopu Placida. 

4. Obrazy stereoskopowe z figur płaskich. 

5. Rozpoznawanie barw w teście Ishihary. 

6. Kontrast następczy - powidok dodatni i ujemny. 

7. Wyznaczanie pola widzenia perymetrem. 
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Zagadnienia: 

1. Zasadnicze dane dotyczące anatomii oka i przebiegu dróg wzrokowych. 

2. Funkcjonalna struktura ruchów gałki ocznej. 

3. Funkcjonalna struktura siatkówki. 

4. Korowa percepcja wrażeń wzrokowych. 

5. Mechanizm akomodacji. 

6. Mechanizm widzenia barwnego. 

7. Wady refrakcji - krótko- i dalekowzroczność; niezborność (astygmatyzm). 

 

 

 

Ćwiczenie 5.  

 

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI (z zakresu zagadnień do ćw. 1-4). 

 

 

Ćwiczenie 6.  

 

PIEŃ MÓZGU: CZYNNOŚCI ODRUCHOWE I REAKCJE STATOKINETYCZNE 

 

1. Obserwacja żaby odmóżdżeniowej. 

1.1. Postawa. 

1.2. Ruchy oddechowe. 

1.3. Reakcje ruchowe. 

1.4. Odruchy skrzeczenia, obłapiania i inne. 

2. Obserwacja u człowieka odruchów z ośrodkiem w wyższych partiach OUN (spojówkowy, 

rogówkowy, źreniczny na światło i zbieżność, akomodacja oka). 

3. Demonstracja odruchów statokinetycznych. 

3.1. Reakcja przywracania postawy z położenia na grzbiecie: 

-błędnikowy odruch poprawczy działający na mięśnie szyi 

-szyjne odruchy poprawcze działające na tułów 

3.2. Reakcje podporowe: 

-przedsionkowa reakcja umieszczania (przyspieszenie liniowe) 

-podporowa reakcja skórna 

-wzrokowa reakcja podporowa. 

 

Zagadnienia : 

1. Budowa tyłomózgowia i śródmózgowia. Nerwy czaszkowe. 

2. Rdzeń przedłużony jako „węzeł życia” (lokalizacja ośrodków podstawowych dla życia odruchów). 

3. Aparat stato-kinetyczny (budowa i czynność przedsionka oraz kanałów półkolistych). 

4. Jądro przedsionkowe i mechanizmy postawne: 

- Znaczenie różnicy w napięciu prostowników i zginaczy w mechanizmie antygrawitacji. 

- Sztywność wymóżdżeniowa – karykatura postawy stojącej i nasilenie normalnej funkcji jądra 

przedsionkowego (rola jąder i układu siatkowatego, wpływ deaferentacji). 

- Odruchy postawne – uogólnione odruchy wyprostne. Jakie receptory wpływają na stosunek napięcia 

prostowników do zginaczy? Synergizm i antagonizm wpływu impulsacji z przedsionka i receptorów 

mięśni szyi. Odruchy Magnusa. 

- Rola korekcji wzrokowej w utrzymaniu postawy stojącej. Fasciculus longitudinalis medialis. 

- Rola korekcji skórnej w utrzymaniu postawy – reakcja podporowa. 

- Zestawienie postawnych odruchów korekcyjnych. 

- Przykłady ciągu reakcji korekcyjnych.  
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Ćwiczenie 7.  

 

UKŁAD  POZAPIRAMIDOWY.  OŚRODKI  INTEGRACJI  FUNKCJI  RUCHOWYCH. 

 

1. Wzrokowa korekcja postawy (próba Romberga). 

2. Żaba móżdżkowa. 

 

Zagadnienia : 

1. Poziomy integracji funkcji ruchowych. 

2. Budowa jąder kresomózgowia. 

3. Układ pozapiramidowy (ośrodki i ich wzajemne połączenia). 

- Co to są odruchy dowolne i mimowolne – przykłady mimowolnych wzorców ruchowych. 

- Ośrodki układu pozapiramidowego. Jądra kresomózgowia. Pole przedruchowe kory mózgowej. 

- Zasadnicze połączenia w obrębie układu pozapiramidowego. 

- Zasadnicze drogi zstępujące układu pozapiramidowego i ich znaczenie fizjologiczne. 

- Rola jądra czerwiennego w systemie mimowolnoruchowym zwierząt i człowieka. 

4. Móżdżek: 

- Rozszerzona definicja funkcji móżdżku. 

- Podział czynnościowy móżdżku. Jednostka strukturalno-czynnościowa móżdżku. Rola kory i jąder. 

- Jądra móżdżku i ich związek z czynnością archi-, paleo- i neocerebellum. 

- Połączenia móżdżku ze strefami recepcyjnymi. 

- Połączenia efektoryczne móżdżku. 

- Objawy wypadnięcia archi-, paleo- i neocerebellum . Objawy Luccianiego (uszkodzenia móżdżku). 

 

 

Ćwiczenie 8.  

 

WZGÓRZE I UKŁADY NIESPECYFICZNEGO POBUDZENIA. 

UKŁAD LIMBICZNY – EMOCJE I UZALEŻNIENIA.  

[Seminarium] 

 

Zagadnienia : 

1. Twór siatkowaty – część wstępująca i zstępująca (pobudzająca i hamująca).  

2. Niespecyficzny układ wzgórzowy. 

3. Znaczenie niespecyficznego pobudzenia dla czynności kory mózgowej. Preparaty Bremera 

i Moruzziego. 

4. Budowa wzgórza. 

5. Funkcje jąder wzgórza. 

6. Wstępujące i zstępujące połączenia wzgórza. Projekcje dokorowe. 

7. Ośrodki i drogi układu limbicznego.  

8. Funkcje układu limbicznego – koordynacja somatycznej i autonomicznej części OUN. 

9. Stan napędu, motywacja, pamięć - zamknięte pętle pobudzenia. Kręgi Papeza i Nauty. 

10. Układy nagrody i kary – uzależnienia somatyczne i psychiczne. 

 

 

Ćwiczenie 9.  

 

PODWZGÓRZE – KOORDYNATOR UKŁADU SOMATYCZNEGO, WEGETATYWNEGO 

I HORMONALNEGO. 

[Seminarium] 

 



 6 

 

Zagadnienia: 

1. Główne funkcje podwzgórza – utrzymanie homeostazy, kierowanie rytmami biologicznymi 

i czynnościami napędowo-emocjonalnymi. 

2. Drogi wykonawcze podwzgórza – połączenia z układem somatycznym, wegetatywnym 

i hormonalnym. 

3. Budowa – podział na część przedwzrokową, guzową i suteczkową oraz jądra podwzgórza. 

4. Funkcje jąder podwzgórza: 

Sen i czuwanie, rytmy biologiczne, termoregulacja, regulacja pobierania pokarmu i płynów, reakcje 

obronne (wściekłość rzekoma), reakcje płciowe, neurosekrecja;  

5. Ergotropizm i trofotropizm jako procesy sprzężone antagonistycznie: zaspokojenie popędu obniża 

uprzednią aktywność. 

6. Neurosekrecja: liberyny (aktywujące hormony tropowe przysadki) i hormony o działaniu 

obwodowym. 

 

 

Ćwiczenie 10.  

 

KORA MÓZGOWA.  ZASADY ELEKTROENCEFALOGRAFII  

 

1. Zapis EEG u człowieka. Blokowanie rytmu alfa. 

 

Zagadnienia  

A.   Budowa kory mózgowej 

1. Stary płaszcz (archicortex, paleocortex), nowy płaszcz (neocortex). 

2. Warstwy komórkowe kory mózgowej (drobinowa, ziarnista zewnętrzna, piramidowa zewnętrzna, 

ziarnista wewnętrzna, piramidowa wewnętrzna, komórek różnokształtnych). 

3. Zróżnicowanie cytoarchitektoniczne kory mózgowej (allocortex, mezocortex, pola Brodmana). 

 

B.   Fizjologiczny podział i lokalizacja funkcji w korze mózgowej. 

1. Pola rzutowania i pola kojarzeniowe. 

2. Pola czuciowe – pierwszorzędowe (recepcyjne), drugorzędowe (percepcyjne), trzeciorzędowe 

(gnostyczne). 

3. Zasady reprezentacji korowej w polach rzutowania: 

- lokalizacja przeciwstronna 

- odwrócenie względem pionu 

- niewspółmierność obszaru reprezentacji do stosunków na obwodzie (homunkulus korowy). 

4. Lokalizacja korowych ośrodków czuciowych (wzrok, słuch, węch, smak, równowaga, czucie ogólne 

ekstero-, proprio-, i interoreceptywne). 

5. Lokalizacja korowych ośrodków ruchowych (pola piramidowe i pozapiramidowe). 

6. Okolica interpretacyjna kory. Znaczenie styku skroniowo-ciemieniowo-potylicznego jako obszaru 

integracji wzroku, słuchu i czucia ogólnego. 

7. Pola korowe związane z układem limbicznym (stary płaszcz, kora czołowo-skroniowa – biegun 

skroniowy i okolica przedczołowa, wyspa). 

8. Lokalizacja korowych ośrodków mowy i objawy ich uszkodzenia (afazja sensoryczna i afazja 

motoryczna, aleksja i agrafia, afazja amnestyczna). 

9. Inne objawy uszkodzenia kojarzeniowych okolic mózgu (apraksja, agnozja, astereognozja, amuzja, 

akalkulia). 

 

C.   Czynność bioelektryczna kory mózgowej. 

1. Charakterystyka zapisu EEG zdrowego człowieka (fale alfa, beta, delta i theta). 

2. Teorie wyjaśniające powstawanie rytmów mózgowych. 
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3. Kolejne poziomy stanu świadomości i ich obraz w zapisie EEG: 

a) stan czuwania 

- relaksacja – rytm alfa, synchronizacja zapisu EEG jako wyraz aktywności podstawowej kory 

mózgowej. 

- Wzbudzenie czynnościowe i koncentracja uwagi – depresja lub blokada rytmu alfa, 

desynchronizacja przebiegu EEG przejawem wysokiej aktywności neuronów. 

b) sen. 

- fazy snu wolnofalowego, ich obraz w zapisie EEG i ich charakterystyka fizjologiczna. 

- Sen paradoksalny – paradoksy snu paradoksalnego. 

4. Znaczenie różnych wejść w procesie aktywacji ośrodkowej: 

a) rola układów pobudzenia niespecyficznego – preparaty Bremera i Moruzziego. 

b) rola bodźców świetlnych i dźwiękowych i inne rodzaje aktywacji. 

5. Czynność elektryczna hipokampa. 

 

 

Ćwiczenie 11.  

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI (z zakresu zagadnień do ćw. 6-10). 

 

 

Ćwiczenie 12.  

 

ODRUCHY WARUNKOWE 

 

1. Aparatura do badania odruchów instrumentalnych. 

   - klatka Skinera 

   - układ podawania wzmocnienia 

   - układ liczenia i rejestracji reakcji instrumentalnych 

2. Demonstracja odruchu instrumentalnego o wzmocnieniu nocyceptywnym u szczura. 

 

Zagadnienia  

1. Pojęcie klasycznego i instrumentalnego odruchu warunkowego. 

2. Zasadnicze różnice pomiędzy klasycznym i instrumentalnym odruchem warunkowym. 

3. Klasyfikacja odruchów warunkowych. 

4. Mechanizm powstawania odruchu warunkowego. 

5. Odruchy warunkowe I i II rzędu. 

6. Hamowanie pawłowowskie. Rodzaje hamowania odruchów warunkowych: wygasanie, hamowanie 

opóźniające, hamowanie warunkowe, hamowanie różnicujące. 

7. Pawłowowska teoria I i II układu sygnalizacyjnego. 

8. Typy układu nerwowego wg Pawłowa. 

9. Stereotyp dynamiczny. 

 

 

Ćwiczenie 13.  

 

UKŁAD WEGETATYWNY 

 

1. Zdolności przystosowawcze układu sercowo-naczyniowego do zmian pozycji ciała z poziomej na pionową. 

Test ortostatyczny.  

2. Zmiany ciśnienia tętniczego krwi wskutek wysiłku podczas ściskania dynamometru. 

3. Zmiany tętna i ciśnienia krwi wskutek oziębiania części kończyny. 

4. Wywoływanie miejscowych reakcji naczynioruchowych - dermografizm.  
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5. Pomiar współczulnych potencjałów skórnych. Zmiana oporności skóry/potliwości wskutek pobudzenia 

układu współczulnego.  

 

Zagadnienia: 

1. Regulacja działania mięśni gładkich, gruczołów i mięśnia sercowego - czynności niezależnych od naszej 

woli i świadomości. Utrzymanie homeostazy. 

2. Nadrzędne ośrodki wegetatywne w OUN: kora oczodołowo-wyspowo-skroniowa (mózg trzewny), układ 

limbiczny, podwzgórze (część ergotropowa i trofotropowa), ośrodki oddechowo-krążeniowe opuszki. 

3. Część współczulna i przywspółczulna AUN. 

4. Ośrodki wegetatywne pnia mózgu i rdzenia kręgowego. 

5. Geneza antagonizmu funkcjonalnego w układzie autonomicznym. 

6. Różnice między obwodowym układem somatycznym, sympatycznym i parasympatycznym. 

7. Obwodowe zwoje układu sympatycznego (przykręgowe - tworzące pnie współczulne i przedkręgowe). 

8. Typy wegetatywnego unerwienie narządów (wyłączne i obopólne). 

9. Efekty działania neuromediatorów AUN - teoria receptorowa Alquista. 

10. Efekty pobudzenia współczulnego i przywspółczulnego niektórych narządów. 

 

 

Ćwiczenie 14.  

 

NERWOWA REGULACJA KRĄŻENIA (RYTMU SERCA I CIŚNIENIA KRWI) I ODDYCHANIA 

 

Zagadnienia: 

1. Nerwowa i humoralna regulacja krążenia krwi: 

      1.1. Rodzaje nerwów naczynioruchowych i ich odpowiedniki anatomiczne. Nerwy naczynioruchowe  

            sympatyczne i parasympatyczne; które z nich zaliczamy do wazodilatatorów, a które do  

            wazokonstriktorów? 

            Zasadnicza rola regulacyjna tonicznego wzbudzenia sympatycznych nerwów naczyniozwężających. 

      1.2. Odruchy z baroreceptorów (aortalny i zatokowy) - zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem  

             ciśnienia. Mechanizm pobudzenia baroreceptorów. 

      1.3. Rola nerwów błędnych i naczynioruchowych w regulacji odruchowej krążenia krwi.  

             Bezpośrednie i pośrednie (odruchowe) działanie nerwów błędnych na akcję serca.  

             Wpływ chrono-, ino-, dromo-, i batmotropowy nerwu błędnego na serce. 

      1.4. Ośrodek naczynioruchowy i sercowy - funkcja części presyjnej i depresyjnej ośrodka  

              naczynioruchowego oraz powiązanie czynności tych ośrodków z funkcją baroreceptorów,  

              nerwów błędnych i naczynioruchowych. 

              Co to jest dwukierunkowa, jednotorowa regulacja światła naczyń krwionośnych? 

              Jakie jest znaczenie naczyń oporowych dla regulacji ciśnienia krwi? 

      1.5. Najważniejsze czynniki humoralne biorące udział w regulacji krążenia krwi. 

2. Ogólne dane o regulacji oddychania: 

- lokalizacja ośrodków biorących udział w oddychaniu, 

- automatyzm i autonomia ośrodka wdechowego w rdzeniu przedłużonym, 

- odruchowa regulacja oddychania, 

- chemiczna regulacja oddychania. 

 

Ćwiczenie 15.  

SPRAWDZIAN  WIADOMOŚCI (z  zagadnień do ćw. 12-14).  ZALICZENIE ĆWICZEŃ. 

 


