
  

Části nervové tkáně – nervová zakončení a synapse

I. Nervová zakončení
A. Senzitivní (aferentní) nervová zakončení

• specializovaná zakončení k příjmu podnětů:

z vnějšího prostředí – exteroreceptory;
z vnitřního prostředí – interoreceptory (proprio- a visceroreceptory):

• proprioreceptory - přijímají podráždění 
                               ze šlach a svalů;

• visceroreceptory (enteroreceptory)
                           - přijímající podráždění z vnitřních orgánů. 

Příjem podnětu v receptoru zajišťují vlastní smyslové buňky 
(primární, sekundární a nervo-smyslové).



  

Typy smyslových buněk

Primární smyslové buňky – jedná se o samotný neuron,  který 
svým povrchem přijímá podnět a předává jej do nervové 
soustavy. Vyskytují se u bezobratlých i obratlovců (např. 
smyslové buňky (tyčinky a čípky komorového oka).

neuron s jádrem



  

Sítnice komorového oka savce – primární smyslové buňky

vnější jádrová vrstva 
= vrstva primárních 

smyslových buněk



  

Sekundární smyslové buňky – příjem vykonávají modifikované 
epitelové buňky, které jsou přes synapsi  napojeny na nervové 
tkáně. Vyskytují se jen u obratlovců (např. chuťové buňky).

epitelová 
buňka

neuron



  

Nervo-smyslové buňky  – neurony jsou od místa příjmu podnětu 
vzdáleny a zasahují zde pouze svými výběžky. Výběžky jsou 
buď bez obalů = volné nervové zakončení  (např. pojivové 
pleteně), nebo jsou obaleny vazivovým pouzdrem = smyslová 
tělíska  (hmatová Krausova tělíska v kůži, svalová a šlachová 
vřeténka).

smyslové tělískovolné nervové 
zakončení

neuron s jádrem



  

B. Motorická (eferentní) nervová zakončení

• zajišťují předání odpovědi nervové soustavy na výkonné 
orgány, které jsou svaly a žlázy - efektory. 

Př. je nervosvalová destička, zprostředkovávající přenos 
podráždění z nervové tkáně na tkáň svalovou. Přenos 
podráždění je pomocí mediátoru, takže nedochází ke smíchání 
axoplazmy se sarkoplazmou.

Soubor vláken žíhané svaloviny inervovaných jedním axonem se
označuje jako motorická jednotka. 



  

II. Synapse

• morfologicky i funkčně specializované struktury na povrchu 
nervových buněk;

• vzruh se jejich prostřednictvím přenáší vzruch z jednoho 
neuronu na druhý. Přenos se děje prostřednictvím specifických 
látek – mediátorů = transmiterů. Přenos vzruchu je 
polarizovaný, může být předán synapsí na dendrit, který jej 
vede do cytonu, z cytonu je pak veden odstředivě axonem.

• morfologicky  je synapse tvořena knoflíkovitě zduřeným 
uzlíkem o velikosti 0,5 - 10 µm. Podle místa, na které se vzruch 
z axonu přenáší, rozlišujeme následující typy synapsí: 

a) axodendritická – vzruch je předáván z axonu jednoho neuronu na 
dendrit jiného

b) axosomatická – vzruch předáván z axonu na cyton sousedního 
neuronu

c) axoaxonická – axon je napojen na bazální část axonu sousedního 
jiného neuronu



  

Synapse - schéma



  

K tvorbě vzruchu dochází výlevem mediátoru ze synaptických 
váčků presynaptické membrány do intersynaptické štěrbiny, kde 
jejich působení vyvolá změnu membránového potenciálu 
postsynaptické membrány. Dojde tak ke změně propustnosti 
postsynaptické membrány pro ionty Ca, K, Na, čímž se změní 
klidový potenciál membrány v akční, který se dále šíří po 
vlákně. 

Mediátory jsou skupina specifických látek, které mohou mít, 
v závislosti na své koncentraci, jak účinek budivý tak také 
tlumivý (např. noradrenalin, dopamin). Mnohé však mají pouze 
jeden z účinků, pouze budivý má kyselina glutamová, pouze 
tlumivý má kyselina gama-aminomáselná.


