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nervová sústava 
 

* zabezpečuje 

 

-  kontakt organizmu  

   s prostredím 

 

- vnútornú integritu a  

  koordináciu činnosti 

  ostatných sústav 

 

prenáša informácie z  

receptorov do centra, 

spracováva ich a  

zaisťuje odpoveď  

(výkonného orgánu -  

sval, žľaza, ...) 



nervová sústava 

 

* funkčnou jednotkou je  

  nervová  bunka (neurón, 

   neurocyt) 

 

Neurón = 

 

perikaryón (telo nervovej  

bunky) + 

 

+ dendrity (výbežky  

prijímajúce podnety a  

vedúce ich do tela bunky) + 

 

+ neurit (axón) (vedie vzruch  

z bunky k ďalšej štrukture 

 

axón 

perikaryónu 

jadro 

smer 
signálu 

smer  signálu 

k vedľajšiemu 
neurónu 

k vedľajšiemu 
neurónu 

dendrity 



axón  

- môže mať dĺžku  až 1 m 

 

- môže tvoriť až  98 %  

  z celkového objemu neurónu 

- je existenčne závislý od  

   perikaryónu 

 

- po oddelení axónu od tela  

  nervovej bunky odumrie 
perikaryónu 

jadro 

dendrity 

myelínová 
pošva 

synapt. terminál 
terminálne vetvy 

axón 

synapsa 
Ranvierov  
zárez 

Schwannova 
      bunka 

mitochondrie     

perikaryón (telo 

nervovej bunky) 



multipolárne   bipolárne              pseudounipolárne 

 

najhojnejšie v tele            zriedkavé; nachádzajú sa         nachádzajú sa hlavne v PNS 

hlavný typ neurónu v CNS            v niektorých špec. zmyslových         bežné iba v gangliách dorzál. 

             orgánoch (oko, čuchová sliznica)      koreňov miechy a v senzoric. 

              gangliách hlavových nervov 

pseudounipolárny 
neurón 

bipolárne neuróny 

multipolárne neuróny 

dendrity 

axón 

dendrity 

axón 

dendrity 

axón 

typy neurónov 



Synaptické spojenia môžu byť  

 * s inými neurónmi : 

 

 

  

 * neuromuskulárne spojenia - na svalové vlákna 

 * neuroglandulárne spojenia – na žľazové bunky 

* Axodendritická synapsa – axón na dendrit 

* Axosomatická synapsa -    axón na perikaryón 

* Axoaxonická synapsa – axón na axón 

* neuróny  nie sú usporiadané náhodne, ale v reťazci za sebou 

 

- podľa konkrétneho počtu hovoríme, že dráha má 2 neuróny,  3 neuróny, ... 

 

* výmena informácií medzi neurónmi prebieha  v špecialnych štruktúrach - synapsy 

presynaptický 
neurón 

postsynaptický 
neurón 

neurotransmitery 

synapsa 

receptory 
Podľa účinku na príslušnú bunku  

synapsy môžu byť: 

   * excitačné - ak vyvolajú podráždenie 

   * inhibičné - ak vyvolajú útlm 



 

* nervový vzruch je  predstavovaný  

  zmenou  elektrického potenciálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alebo biologicky účinnou chemickou  

látkou tzv. (neuro)transmiterom 

 

 

 

 

 

spravidla sa oba spôsoby kombinujú 

presynaptický 
neurón 

postsynaptický 
neurón 

synapsa 

receptory 

neurotransmitery 

polarizovaná membrána 
depolarizácia 
sodíkové ióny  prúdia do vnútra 

depolarizácia 

sodíkové ióny 
sú pumpované 
von z neurónu 

prúd 
depolarizácie 

smer depolari- 
začnej vlny 



neuróny špecializované na prenos  

vzruchov aferentným smerom  

sa nazývajú senzitívne alebo aferentné 

 

 

- ich telá ležia v spinálnych gangliách  

  alebo v gangliách hlavových nervov 

  (výnimka - zraková, čuchová dráha  

   a časť vlákien n. trigeminus 

 

 

vnútri v CNS sú interneuróny 

- prenášajú vzruchy na ďalšie neuróny 

 

 

neurón, kt. vyšle povel na perifériu (žľaza,  

 sval) je motorický alebo eferentný 

 

senzitívny vstup 

interneuróny 

motorický  
výstup 



reflexný oblúk 

patella 

(patelárny reflex) 

senzitívny  

(aferentný) neurón 

miechový nerv 

predný koreň 

zadný koreň 

interneurón 

centrálny kanál 

miecha 
motorický 
(eferentný)  
neurón 

 sval  

 femur 

ligamentum 



Centrálny nervový 

systém (CNS) 

miecha 

mozog 

Periférny nervový 

systém (PNS) 

hlavové  
nervy 

miechové  
nervy 

gangliá  
mimo 
CNS 



mozog miecha 

aferentné dráhy 
(stimuly z  

receptorov do CNS) 

somatická časť 
- motorické neuróny 

(kontroluje kostrové svaly) 

nervový  

systém 

centrálny nervový systém (CNS) 

periférny nervový  

systém (PNS) 
(hlavové nervy, miechové nervy 

gangliá, nervové siete v orgánoch) 

autonómny nervový systém 
 

(kontroluje svaly srdca a hladké sv. 

vnútor.  orgánov a žľazy) 

sympatiková časť 
 

(zvyšuje aktivity) 

parasympatiková časť 
 

(spomaľuje aktivity) 

(vstup do CNS z periférie) (výstup z CNS do periférie) 

sezorické 

receptory 

viscerálne 

receptory 

eferentné dráhy 
z CNS do efektorov 

- v svaloch, žľazách 



centrálna nervová sústava 
 
* substantia grisea - sivá hmota  
   - (prevaha nervových buniek + glia) 
 
* substantia alba - biela hmota 
   (dendrity a axóny + glia) 

frontálna rovina 

transver- 

  zálna 

rovina 

frontálny rez  - koncový mozog       
tranzverzálny rez - miecha 

sivá hmota 

biela hmota 

 
* sivá hmota  
   je usporiadaná v CNS  
   v 3 základných formách 
 
 najväčšia tvorí súvislú vrstvu 
  * na povrchu  - v mozgu a  
     mozočku  (kôra, cortex) 
  * vo vnútri -  v mieche  
    (columnae anteriores, post., lat.) 
 
 väčšie menšie zhluky v hĺbke 
     tkaniva CNS  (jadrá, nuclei) 
 
 nesúvislá riedka sieťovina sivej  
     hmoty vnútri mozgového kmeňa –  
    - formatio reticularis 



neuroglia resp. glia 

 

podporné bunky s veľkou škálou funkcií: 

spojovacia, metabolická (výživa neurónov), 

fagocytárna (obranná), izolačná (myelínové 

pošvy 

 

1. astrocyty – majú výbežky, na konci  

  s „nôžkami“, pripojené ku kapiláram, aj 

  nervovým bunkám – vyživujú neuróny, 

  spolutvoria hematoencefalickú barieru 

 

2. oligodendrocyt – výbežkami obaľuje 

  axóny – tvorí myelínové pošvy. Jeden oligo- 

  dendrocyt obaľuje viacej axónov 

   - v periférnej NS tvoria myelínové pošvy 

   Schwannove bunky 

 

3. mikroglia – malé bunky s veľkým počtom 

  výbežkov – majú schopnoť fagocytovať 

 

4. ependýmové bunky – tvoria výsteľku dutín 

  CNS  - na apikálnom konci majú mikroklky  

  a mikrocílie 

dendrity 

astrocyt 

axon 

oligodendrocyt 

neurón 

neurón 

mikroglia 

myelínová pošva 

synapsa 

ependýmové bunky 

cílie 

jadro Schwannovej bunky 

neurón/y myelinizovaný a nemyelinizované 



krvné  
cievy 

senzorický 
receptor Ranvierov  

zárez 

Schwannova 
      bunka periférny nerv 

myelínová 
 pošva 

motorické 
zakončenie 
neurónu 

nervový 
zväzok   

axón 

perineurium 
                           

epineurium 

* fasciculus – zväzok – skupina 
   vlákien s nerovnakým pôvodom 
   alebo cieľom združených do zväzku 
 
 
 

tractus (nervorum) – 
- nervová dráha = 
zväzok vlákien s rovnakým  
pôvodom a miestom určenia,  
ktoré vedú podobnú  
informáciu 
 
 
 
 
 
 

lemniscus - zväzky ascendentných  
vlákien v mozg. kmeni stúpajúce do 
vyšších častí CNS (funkčne) 



krvné zásobenie 

 

* tkanivo CNS je veľmi náročné na kontinuálnu dodávku  

  kyslíka a živín 

 

* sieť kapilár v bielej a sivej hmote je veľmi hustá 

 

* správajú sa ako koncové - pri ich uzávere príslušná 

   časť mozgu odumrie 

 

* mozog tvorí priemerne 4 – 5 % hmotnosti ľudského tela 

   ale preteká cez neho okolo 15 % krvi 

a. communicans anterior 

a. cerebri media 
a. communicans posterior 
a. cerebri posterior 

a. basilaris 

circulus arteriosus cerebri, 

Willisi 

a. cerebri anterior 

a. vertebralis 

a. carotis interna 

a. spinalis anterior 


