
7.17 ZAOPATRZENIE TĘTNICZE
PODWZGÓRZA I PRZYSADKI

Tęt ni ce przy sad ko we gór ne (od tęt ni cy szyj nej we wnętrz nej lub
tęt ni cy łą czą cej tyl nej) za opa tru ją pod wzgó rze i szy pu łę przy sad -
ki oraz two rzą ana sto mo zy z ga łę zia mi tęt ni cy przy sad ko wej dol -
nej (od tęt ni cy szyj nej we wnętrz nej). Uni ka to wym ele men tem te -
go za opa trze nia tęt ni cze go jest przy sad ko wy sys tem wrot ny, któ re go
pier wot ny splot po cho dzi z ma łych tęt ni czek i na czyń wło so wa -
tych wy sy ła ją cych da lej ga łę zie do przed nie go pła ta przy sad ki.
Splot ten po zwa la neu ro nom wy twa rza ją cym pod wzgó rzo we czyn -
ni ki uwal nia ją ce i ha mu ją ce na wy dzie la nie ich do przy sad ko we -
go ukła du wrot ne go, któ ry prze no si te sub stan cje w bar dzo du -
żych stę że niach bez po śred nio do wtór ne go splo tu w pła cie
przed nim przy sad ki. W związ ku z tym do ko mó rek przed nie go
pła ta do cie ra du ża ilość czyn ni ków uwal nia ją cych i ha mu ją cych.
Ta ki ka nał łącz no ści umoż li wia pre cy zyj ne kon tro lo wa nie przez
pod wzgó rze za rów no bez po śred nio, jak i po przez sprzę że nie zwrot -
ne wy dzie la nia hor mo nów przed nie go pła ta przy sad ki.

żyły płata tylnego
Widok od dołu

tętnica przysadkowa dolna
żyły przysadkowe boczne

żyły wrotne
tętnica przysadkowa górna

tętnica łącząca tylna
tętnica szyjna wewnętrzna

zatoka jamista

szypuła
płat przedni

płat tylny

pierwotny splot układu
wrotnego przysadki

przysadkowe żyły wrotne
długie

przysadkowe żyły wrotne
krótkie

splot kapilarny lejka

płat tylny

żyła zstępująca
do zatoki jamistej

żyła zstępująca
do zatoki jamistej

żyła zstępująca
do zatoki jamistej

gałąź przednia
gałąź tylna

tętnica przysadkowa górna
(od tętnicy szyjnej wewnętrznej
lub tętnicy łączącej tylnej)         

tętnica beleczki

naczynia
podwzgórzowe

beleczka

płat przedni

wtórny splot układu wrotnego przysadki

gałąź boczna
i
przyśrodkowa tętnicy
przysadkowej dolnej
(od tętnicy szyjnej wewnętrznej)

92 Ogólna budowa układu nerwowego

KO MEN TARZ KLI NICZ NY
Pier wot ny układ wrot ny przy sad ki zbie ga się w dłu gie ży ły wrot ne
przy sad ki, z któ rych po wsta je wtór ny splot przy sad ko wy. Ta ka bu do -
wa umoż li wia wy dzie la nie czyn ni ków uwal nia ją cych i ha mu ją cych z za -
koń czeń ner wo wych, któ rych cia ła znaj du ją się w pod wzgó rzu i in -
nych struk tu rach, do wy od ręb nio ne go ukła du na czyń, tak aby do trzeć
do ko mó rek w przed nim pła cie przy sad ki w wy jąt ko wo du żych stę że -
niach. Osta tecz na kon tro l a czyn ni ków uwal nia ją cych i ha mu ją cych po -
waż nie wpły wa na wy dzie la nie neu ro en do kryn ne i je go na stęp stwa
na dal szych eta pach prze kaź nic twa w ob rę bie ca łe go cia ła. Na przy -
kład czyn nik uwal nia ją cy kor ty ko tro pi nę wy wo łu je uwal nia nie hor -
mo nu ad re no kor ty ko tro po we go z przed nie go pła ta przy sad ki, któ ry
po uwol nie niu do krą że nia ogól no ustro jo we go po bu dza ko rę nad ner -
czy do wy dzie la nia kor ty zo lu i in nych hor mo nów ste ro ido wych. Wspo -
mnia ny układ pod wzgó rzo wo -przy sad ko wo -nad ner czo wy po ma ga
w re gu la cji me ta bo li zmu glu ko zy, uwal nia nia in su li ny, re ak cjach im -
mu no lo gicz nych, dys try bu cji tkan ki tłusz czo wej i wie lu in nych waż -
nych ży cio wo czyn no ści. Neu ro ny wy dzie la ją ce hor mon uwal nia ją cy
kor ty ko tro pi nę pod le ga ją du żej kon tro li ze stro ny wcho dzą cych bodź -
ców ner wo wych, hor mo nal ne go sprzę że nia zwrot ne go i me dia to rów
za pal nych; neu ro ny te po ma ga ją w ze stro je niu re ak tyw no ści stre so wej
or ga ni zmu ja ko ca ło ści.
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