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2.1 Struktura nervové tkán?

Dva typy bun?k

Nervová tká? je tvo?ena dv?ma základními typy bun?k - neurony a glie. Neurony zaji??ují funkci nervové tkán?, jedná se o bu?ky
specializované na p?enos a zpracování signálu. Glií rozli?ujeme n?kolik typ?. Krom? toho obsahuje nervová tká? cévy, nízké
mno?ství extracelulární matrix a nenajdeme v ní lymfatický systém.

Neuron

Stavba neuronu

Neuron je bu?ka variabilní velikosti i tvaru. Nejmen?í neurony mají zhruba 4?m v pr?m?ru, nejv?t?í dosahují a? 100?m.
Popisujeme:

t?lo neuronu (perikaryon)
výb??ky. Mezi nimi dále rozli?ujeme:
axon - jeden typicky dlouhý výb??ek slou?ící k p?enosu signálu od neuronu. Na jeho konci se nachází n?kolik axonálních
zakon?ení (presynaptický terminál, bouton terminaux)
dendrity - velké mno?ství rozv?tvených výb??k? slou?ící k p?ijmu p?íchozích signál?
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T?la neuron? se nacházejí na povrchu k?ry mozku a moze?ku a nebo seskupené v jádrech. Tyto oblasti ozna?ujeme jako ?edou
hmotu. Mezi jednotlivými skupinami neuron? pak procházející jejich výb??ky - axony - spojené v drahách, které obecn?
ozna?ujeme jako bílou hmotu.
Toto ozna?ení vychází ze skute?ného zabarvení tkání - zatímco k?ra a jádra mají na preparátu tmav? r??ovou a? ?edavou barvu,
myelinem obalené axony jsou bílé.
Neuron? v celém centrálním nervovém systému podle r?zných zdroj? zhruba 100 miliard. P?ibli?n? polovina se nachází v moze?ku,
v samotné mozkové k??e se uvádí cca 17 miliard neuron?. Ka?dý neuron vytvá?í spojení s 200-1000 dal?ích neuron?. To tvo?í
obrovskou sí?, její? p?esné fungování se stále nepoda?ilo dostate?n? objasnit.

Typy neuron?
Podle p?esného uspo?ádání výb??k? m??eme rozli?it n?kolik typ? neuron?:
multipolární - klasický a nejpo?etn?ji zastoupený typ neuron?, jeden dlouhý axon a stromovit? rozv?tvené dendrity
unipolární - mají pouze jeden axon a ?ádné dendrity - typ vyskytující se nap?. ve smyslových orgánech
bipolární - jeden axon a jeden dendrit, vzácný typ, nap?. ve zrakové dráze
pseudounipolární - z t?la vystupuje jeden výb??ek, který se v?tví na periferní výb??ek (odpovídá dendritu) sm??ující do PNS a
centrální výb??ek (odpovídá axonu) sm??ující do CNS - bu?ky spinálních ganglií

Typy neuron?
Z hlediska funkce n?kdy rozd?lujeme neurony
aferentní - typicky malé bu?ky z velmi rozv?tvenými dendrity slou?ící k p?ijmu signálu
eferentní - velké bu?ky s men?ím mno?stvím dendrit? a dlouhým axonem slou?ící k vysílání signálu
N?které dal?í typy neuron? s nimi? se m??ete v následujích kapitolách setkat jsou:
motoneuron - neuron zaponený do motorické dráhy a podílející se na realizaci pohybu
interneuron - neuron vmeze?ený mezi jiné neurony jeho? úkolem m??e být modulace ?i zp?tná inhibice signálu

Neuroglie
astrocyty - obalují neurony a zaji??ují jim:
- mechanickou podporu - astrocyt? je více ne? neuron? a stabilizují tak nervovou tká?
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- metabolickou podporu - astrocyty se podílejí na metabolismu neuron? p?edzpracováním n?kterých ?ivin, odvodem
odpadních látek, ale také nap?. metabolizací neurotransmiter?

oligodendrocyty - obalují axony tvorbou myelinové pochvy. Podle její bílé barvy dostala bílá hmota sv?j název.
mikroglie - makrofágy, imunitní bu?ky nervového systému
bu?ky ependymu - tvo?í výstelku komor. Jejich specializovaná ?ást vytvá?í pl. choroideus, který produkuje mozkomí?ní mok

Periferní nervový systém
V PNS je uspo?ádání tkán? odli?né. Nervová t?la nalezneme pouze v gangliích, které jsou dvojího typu:
- senzitivní ganglion spinale
- ganglia autonomního nervového systému
Velká ?ást axon? v PNS pochází z neuron? ulo?ených v mí?e, tj. v centrálním nervovém systému (p?edev?ím v?echny motorické
nervy).
Nerv je tvo?en mno?stvím axon?, které jsou obaleny myelinovou pochvou. Tu v PNS netvo?í oligodendrocyty, ale speciální, tzv.
Schwannovy bu?ky. Astrocyty a mikroglie se v PNS nevyskytují.

Myelinizace
Ji? n?kolikrát byl pou?it pojem myelinová pochva. Jedná se o obal nervového vlákna tvo?ený membránou oligodendrocytu, pop?.
Schwannovy bu?ky, který slou?í k izolaci. Tím je umo?n?ná lep?í vodivost vlákna a vy??í rychlost p?enosu. Podrobn?ji je tento
proces vysv?tlen v dal?í kapitole.
Ne v?echna nervová vlákna jsou myelinizovaná. Nap?íklad n?které vzestupné (senzitivní dráhy) v mí?e, ?i n?která vlákna
autonomního nervového systému myelin postrádají a rychlost p?enosu signálu v nich je tak výrazn? pomalej?í.
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