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1. Загальні принципи нейроендокринної регуляції функцій.   
 
Необхiдною умовою iснування органiзму є постiйне пiдтримання 

сталостi його внутрiшнього середовища, яке називається гомеостазом. 
Особливо важливою стає ця роль за умов значного функціонального 
навантаження, зокрема під час фізичних навантажень та змагальної 
діяльності. Головну роль у підтриманні гомеостазу організму відіграє 
вегетативний вiддiл периферичної нервової системи, який разом із 
центральною нервовою системою, яка здійснює свій вплив через 
посередництво гіпоталамо-гіпофізарної системи регуляції функцій, здійснює 
підтримання на сталому рівні констант внутрішнього середовища.  

Всi функцiї органiзму умовно можна подiлити на соматичнi, або 
анiмальнi (вiд лат. animal - тваринний), якi пов’язані з роботою скелетних 
м’язів, i вегетативнi (вiд лат. vegetativus - рослинний), якi зв’язані з 
дiяльнiстю внутрiшнiх органiв. Вегетативна нервова система здійснює 
регуляцію обміну речовин, процесів травлення, кровообігу, дихання та 
розмноження. Проте не слід забувати, що рухова діяльність також 
нерозривно пов’язана зi змiною функцiй внутрiшнiх органiв. Подразнення 
рiзних рецепторiв тiла i рефлекторнi вiдповiдi нервових центрiв можуть 
викликати змiни як соматичних, так i вегетативних функцiй. Отже, хоча 
аферентнi i центральнi вiддiли дуг соматичних та вегетативних рефлексів 
спiльнi, проте вони вiдрiзняються своїми аферентними вiддiлами. 

 
2. Автономна (вегетативна) нервова система (АНС). 

 
Вегетативною нервовою системою називають сукупнiсть еферентних 

нервових клiтин спинного i головного мозку, а також клiтин особливих вузлiв 
(ганглiїв), що iннервують внутрiшнi органи. 

Зокрема, центри ВНС розташовані у бічних рогах сірої речовини 
грудних, поперекових і крижових сегментів спинного мозку, а також в 
окремих ядрах стовбура мозку, а мотонейрони соматичної – у передніх рогах 
сірої речовини всіх сегментів спинного  мозку. ВНС здійснює регуляцію 
обміну речовин, процесів травлення, кровообігу, дихання та розмноження, 
соматична – рухових функцій. Характерною особливiстю еферентних 
шляхiв, якi входять в рефлекторнi дуги вегетативних рефлексiв, є їх 
двохнейронна будова з еферентним нейроном, винесеним на периферію – у 
вузли (ганглії). ВНС іннервує внутрішні органи, судини і потові залози, має 
вплив на скелетні м'язи. При цьому для ВНС характерні особливі медіатори 
– норадреналін, АТФ. АДФ, аденозин.  

Характерною особливiстю еферентних шляхiв, якi входять в 
рефлекторнi дуги вегетативних рефлексiв, є їх двохнейронна будова. Вiд тiла 
першого нейрону, який знаходиться в ЦНС, а саме в спинному, довгастому 
або середньому мозку, вiдходить аксон, який утворює передвузлове 
(преганглiонарне) волокно. В вегетативних гангліях поза ЦНС збудження 



переключається на другий еферентний нейрон, вiд якого вiдходить 
пiслявузлове (постганглiонарне) волокно, що йде до робочого органу. 

Вегетативна нервова система складається із двох відділів: 
симпатичного i парасимпатичного. 

 
3. Структурні та функціональні особливості симпатичного відділу АНС. 

 
Преганглiонарнi волокна симпатичної нервової системи 

розпочинаються від нейронів бокових рогів грудного i поперекового вiддiлiв 
спинного мозку. Вони утворюють синапси на нейронах, розташованих у 
зв’язаних між собою гангліях симпатичної нервової системи, які формують 
два симетричні ланцюги біля хребта. Медіатором передачі збудження із пре- 
на постгангліонарні волокна служить ацетилхолін. Від гінгліїв симпатичної 
нервової системи до органiв-мiшеней йдуть дуже довгi постганглiонарнi 
волокна. До робочих органів збудження передається з допомогою 
медіаторів адреналiну i норадреналiну. Норадреналін відрізняється від 
адреналіну відсутністю метилового радикалу у боковому ланцюгу. Тому 
бiльшiсть симпатичних волокон є адренергiчнi. Виняток становлять лише 
симпатичнi нервовi волокна, якi iннервують судини скелетних м’язів i потовi 
залози, у яких медіатором виступає ацетилхолін - вони вiдносяться 
до холiненергiчних волокон. Норадреналін виділяється у постгангліонарних 
закінченнях у судинах серця, печінки, селезінки.  

В цiлому дiяльнiсть симпатичної нервової системи спрямована на 
підтримання активного, готового до дії стану організму (ерготропна 
функцiя). Особливо важливою є її функція у стресових ситуаціях, які 
вимагають мобілізації організму. У цій ситуації діяльність усіх органів і 
систем підпорядковується потребі негайної рухової активності. Зiницi 
розширюються, що пропустити бiльше свiтла; частота скорочень серця 
зростає, сила скорочень збiльшується, що веде до посилення потоку крові. 
Судини у шкірі звужуються, а судини скелетних м’язів – розширюються. 
Кров вiдходить вiд шкiри i внутрiшнiх органiв до робочих м’язів i мозку. 
Гальмується моторика травного тракту, звужуються його сфінктери. Процеси 
травлення сповiльнюються. Збiльшується частота i глибина дихання, що 
посилює газообмiн. Клiтини печiнки i жирової тканини викидають в кров 
бiльше глюкози i жирних кислот - високоенергетичного палива, а 
пiдшлункова залоза виробляє менше iнсулiну. Це дозволяє мозку та м’язам 
отримати бiльше глюкози. 

Величезне значення для рухової дiяльностi органiзму має трофiчний 
вплив симпатичних нервiв на скелетнi м’язи. Подразнення цих нервiв може 
знову пiдвищити амплiтуду скорочень втомлених м’язів - ефект Орбелi-
Гiнецинського. Оскiльки симпатичнi впливи на скелетнi м’язи починаються 
швидше, нiж виконання ними роботи, то це має важливе значення для 
адаптацiї органiзму до роботи. 

 



4. Структурні та функціональні особливості парасимпатичного відділу 
АНС. 

Преганглiонарнi волокна парасимпатичної нервової системи цього 
вiддiлу йдуть вiд ядер середнього i довгастого мозку та вiд нейронiв 
крижового вiддiлу спинного мозку. Зокрема, із ділянки довгастого мозку 
розпочинається дуже важливий нервовий стовбур, що називається блукаючим 
нервом, який галузиться i здiйснює парасимпатичну iннервацiю органів 
черевної і грудної порожнини, зокрема серця, легень i травного тракту. 
Преганглiонарнi волокна дуже довгi, оскільки  ганглiї парасимпатичної 
нервової системи розмiщенi поблизу органiв, якi вони iннервують, або в 
самих органах (інтрамуральні ганглії). Медiатором парасимпатичної 
нервової системи як у пре- так і у постгангліонарних закінченнях служить 
ацетилхолiн. Тому парасимпатичнi волокна вiдносяться до холiнергiчних. 

В цiлому дiяльнiсть парасимпатичної нервової системи спрямована на 
нагромадження енергетичних ресурсiв, відновлення організму після активної 
діялььності (трофотропна функцiя). Переважання парасимпатичної 
активностi створює умови для вiдпочинку i відновлення. Парасимпатична 
нервова система здійснює звуження бронхів, звуження судин серця, 
сповільнення та зменшення сили серцевих скорочень, пiдвищення 
надходження кровi до травного тракту, стимуляцію моторики шлунку та 
кишечника, посилення секрецiї травних ферментiв. Частота i сила скорочень 
серця знижується, зiницi звужуються, просвiт дихальних шляхiв 
зменшується, посилюються процеси сечоутворення. Поповнюються 
енергоресурси. 

Багато внутрiшнiх органiв отримують як симпатичну, так i 
парасимпатичну iннервацiю. Впливи цих двох систем переважно носять 
антагонiстичний характер. Прикладом є травний тракт, гладкі м’язи бронхів, 
серце. Деколи вони можуть дiяти "синергiчно". 

В багатьох органах, якi мають i симпатичну , i парасимпатичну 
iннервацiю, у фiзiологiчних умовах переважають регуляторнi впливи 
парасимпатичних нервiв (сечовий мiхур, деякi залози внутрiшньої секрецiї). 
Iснують також органи, якi мають лише симпатичну (артерії м’язів, органів 
черевної порожнини та шкіри; потові залози, піломоторні м’язи, судини 
мозку, наднирники, м’яз-розширювач зіниці), або лише парасимпатичну 
(сфінктер зіниці) регуляцiю. 

 

5. Методи оцінювання вегетативного статусу організму. 
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