
  

Neuron (neurocyt)

• základní stavební a funkční jednotka nervové tkáně;
• tvar těla neuronu je rozmanitý: oválný, kulovitý, 
hruškovitý, hvězdicovitý;
• velikost je různá: 4-6µm buňky mozečku, Purkyňovy 
buňky 40-60µm, motorické neurony páteřní míchy až 150
µm, neurony u měkkýšů až 500 µm.

Neuron je tvořen 
a) buněčným tělem (cyton = perikarion), uvnitř kterého 
leží většina buněčných organel;

b) výběžky dvojího typu – dostředivě vzrušivé dendrity a 
odstředivě vzrušivý neurit (axon).



  

Části neuronu

dendrit

cyton s jádrem axon



  

Typy neuronů dle počtu a charakteru výběžků :

1) Apolární neurony  (neuroblasty) - jsou bezvýběžkaté; 
přítomné v histogenezi nervové tkáně v době embryonálního 
vývoje;
2) Unipolární – mají 1 výběžek, neurit (axon); např. smyslové 
buňky (tyčinky a čípky) sítnice oka;
 3) Bipolární – 2 výběžky (1 neurit a 1 dendrit); např. 
přepojovací buňky vnitřní jádrové vrstvy sítnice oka;
4)  Pseudounipolární – původně bipolární, jichž oba výběžky 
vlivem asymetrického buněčného růstu vycházejí společně a 
teprve v určité vzdálenosti od cytonu se větví (tvar T);
5) Multipolární – jsou mnohovýběžkaté; mají 1 axon a více 
dendritů. Představují nejrozšířenější typ neuronů.



  

Unipolární neuron (schéma)

Bipolární neuron (schéma)



  

Pseudounipolární neuron (schéma)

Multipolární neuron (schéma)



  

Neuron a jeho části

A. Tělo (cyton, perikarion)

• obsahuje okrouhlé jádro s jedním nebo více jadérky;
• v cytoplazmě, označované jako neuroplazma, je množství 
mitochondrií, Golgiho aparát, někdy melaninové pigmenty. 
Cytoskelet je tvořen neurofibrilami;
• výrazně vyvinuté drsné endoplazmatické retikulum, které se 
označuje jako Nisslovo tělísko (tygroidní substance). Jeho 
přítomnost je důkazem vysoké metabolické aktivity neuronu.



  

B. Výběžky

Dendrity

• počet a větvení dendritů záleží na jejich typu a funkci;
• vlivem mnohočetného větvení s rostoucí vzdáleností od 
cytonu se výrazně ztenčují až na jemné dendritické větvičky; 
• kolmo na osu dendritů z něj vycházejí dendritické trny, 
které jsou zakončeny knoflíkovitým zduřením.



  

Neurit (axon)

• hladký a po celé své délce má stejný průměr;
• délka se může pohybovat od několika µm  až po několik metrů. 
Pro dlouhé axony se používá označení nervové vlákno; 
• v určitých úsecích vycházejí z axonu kolmo na jeho osu výběžky 
- kolaterály, které se také dále větví; 
• celá koncová rozvětvená část axonu tvoří terminální arborizaci 
= telodendron;
•v rámci ultrastruktury axonu používáme označení: 
cytoplazmatická membrána = axolema;
cytoplazma = axoplazma;
Axoplazma obsahuje mitochondrie a hladké ER. Obnova 
axoplazmy je zajištěna jejím neustálým vytékáním z cytonu 
nervové buňky rychlostí až 1 mm/den.



  

Multipolární neuron (páteřní mícha)

• velikost až 150 µm



  

Multipolární neuron (páteřní mícha)

velikost až 
150 μm



  

Multipolární neuron (páteřní mícha)

velikost až 150 μm



  

Purkyňova buňka (mozeček)

• velikost 40-60µm
• hruškovitý tvar cytonu



  

Obaly nervových vláken:

1. nahá nervová vlákna  – nervová vlákna bez obalů, tzv. 
„nahá“, např. v šedé hmotě CNS obratlovců, v těsné 
blízkosti cytonu a v koncové části, čichová nervová vlákna 
obratlovců.

2. nervová vlákna s myelinovou pochvou  – axony opatřené 
myelinovou pochvou. Myelinizované axony se nacházejí 
v bílé hmotě CNS u obratlovců. Pochva vzniká činností 
oligodendroglií, a to mnohonásobným spirálním 
obtočením výběžků oligodendroglia okolo axonu 
s následným vypuzením cytoplazmy z tohoto výběžku do 
cytonu oligodendroglie. Bílá barva je dána přítomností 
vysokého obsahu lipidů (až 60% ), převážně cerebrosidů, 
fosfolipidů a cholesterolu.



  

Myelinizované axony, bílá hmota CNS

axon

myelinová pochva



  

3. nervová vlákna opatřená Schwannovou pochvou  – 
vznikají  sploštěním a protažením Schwannových buněk 
okolo několika axonů. Jsou  typická pro periferní nervy 
bezobratlých a fylogeneticky nejníže stojících obratlovců.



  

4. nervová vlákna opatřená systémem myelinové i 
Schwannovy pochvy – mimo CNS u obratlovců (periferní 
nervy). Spirálním obtočením výběžků Schwannovy 
pochvy okolo axonu pak vzniká vnitřní myelinová pochva, 
zbytek Schwannových buněk pak představuje vnější 
Schwannovu pochvu. Hranice mezi Schwannovými 
buňkami tvoří Ranvierovy  zářezy. V těchto místech je 
axolema vystavena vnějšímu prostředí, může zde docházet 
k iontovým změnám nutným pro přenos akčního 
potenciálu, který je pak skokovitě (saltatorně) veden z 1 
zářezu na 2, což vede k mnohonásobnému zrychlení. 
Rychlost se tak může zvýšit na 1–100 m/s. U 
nemyelinových axonů je rychlost vedení vzruchu pouze 
0,6–2 m/s.



  

Periferní nervy obratlovců - stavba:

Základem jsou axony opatřeny myelinovou i Schwannovou
pochvou. Ty jsou vzájemě odděleny vnitřním vazivovým
obalem endoneuriem. Menší svazky axonů jsou vymezeny
středním vazivovým obalem – perineuriem. Povrch celého
periferního nervu tvoří vnější vazivový obal epineurium.

Periferní nervy obsahují dále lymfatické a krevní
cévy a tuková tkáň.



  

Periferní nerv – příčný řez

• axony s myelinovou a 
Schwannovou pochvou

• vnitřní vazivový obal 
(endoneurium)

• střední vazivový obal 
(perineurium)

• vnější vazivový obal 
(epineurium)



  

axony s myelinovou a 
Schwannovou pochvou

vnitřní vazivový obal 
(endoneurium)

střední vazivový obal 
(perineurium)

vnější vazivový obal 
(epineurium)

Periferní nerv (příčný řez - schéma)



  

Periferní nerv – příčný řez (detail)

• axony s 
myelinovou a 
Schwannovou 
pochvou
• vnitřní vazivový 
obal (endoneurium)
• střední vazivový 
obal (perineurium)
• vnější vazivový 
obal (epineurium)



  

Gliové buňky nervové tkáně (neuroglie)

• leží v nervové tkáni rozptýleny mezi neurony nebo
jsou soustředěny v určitých jejich okrscích. 

V nervové tkáni plní funkce
• výplňovou a opornou;
• zajišťují výživu (trofická);
• imunitní (obranná).

Podle morfologie, vzniku a funkce se gliové buňky dělí do tří
skupin: makroglie, oligodendroglie, mikroglie.



  

Makroglie 
• největší gliové buňky dvou následujících typů:

• Buňky ependymové –
• vystýlají mozkomíšní kanál;
• tvar kubický až cylindrický s kinociliemi na apikálním pólu;
• zajišťují produkci a pohyb mozkomíšního moku.                



  

Ependymové buňky (příčný řez mozkomíšním kanálem)



  

b) Astrocyty
• největší typ gliových buněk. 
• zprostředkovávají výživu neuronů, dále obklopují synapse, 

čímž
napomáhají usměrňovat vedení nervového vzruchu. Při 
poškozeních nervové tkáně vyplňují defekty vznikem gliové jizvy v
procesu hojení rány.



  

Oligodendroglie 
• mají menší počet výběžků;
• leží v řadách  mezi axony;
• tvoří myelinové obaly nervových vláken.



  

Mikroglie
• nejmenší z gliových buněk; 
• tvar oválný;
• mezoblastového původu;
• plní brannou funkci, kdy se při poškozeních nervové tkáně 

aktivují a shromažďují v místě poškození, kde fagocytují 
zbytky nervové tkáně. Funkčně patří k makrofágům. 


