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B4 skyrius – Nervinių impulsų 
perdavimas 



Šiame skyriuje jūs rasite: 

Žmogaus nervų sistemos atradimo istorija, 

Nervinė ląstelė (neuronas) kaip pagrindinė žmogaus nervų sistemos 
statybinė medžiaga, 

Nervinių impulsų sklidimo principas, 
Neuromediatoriai, 

Pagrindiniai refleksinio aktyvumo principai, receptoriai ir efektoriai, 
 Glijos ląstelės, 

Naudota ir rekomenduojama literatūra. 



4.1 Žmogaus nervų sistemos atradimo istorija 

Graikų anatomai Herofilius ir Erasistratas 322 m. pr. Kr. atrado nervų skaidulas, kurios sudaro tinklą 
kūne. Tačiau jų atradimas nebuvo išplėtotas ilgą laiką. 

 Marcello Malpighi (1628–1694), aktyvus Pizos universiteto 
mokslininkas, vienas pirmųjų aprašė nervų galūnes ir nervines 
skaidulas. Jis aprašė nervų skaidulas, jungiančias smegenis ir 
nugaros smegenis savo darbe De cerebro (Apie smegenis) nuo 
1665 m.. 

Renė Dekartas (1596–1650) padėjo pamatus refleksų teorijai, 
pagal kurią visi dirgikliai iš kūno periferijos perduodami 
centrinei nervų sistemai. Iš ten jie keliauja į atitinkamas 
institucijas ir nustato savo reakcijas. Šios teorijos padarė didelę 
įtaką tolimesnei fiziologijos ir medicinos raidai. 

Pav 1: Marcello Malpighi by Carlo Cignani [8] 

Thomas Willis (1621–1675) svariai prisidėjo prie nervų sistemos žinių lygio ir yra laikomas 
neuroanatomijos ir neurofiziologijos pradininku. 
Vėliau Malpighi radinius sekė žinomi Jan Evangelista Purkyně (1787–1869) ir Robertas Remak 
(1815–1865). Purkyně sutelkė dėmesį į pagrindines nervinės ląstelės dalis ir nervines skaidulas. Jis 
pavadintas didžiųjų smegenų žievės neuronų – Purkinje neuronų – vardu. Nervų skaidulų apvalkalus 
ir sluoksniuotą žievės neuronų išdėstymą aprašė Remak. 
Ispanų histologas Santiago Ramonas y Cajal (1852–1934) prisidėjo prie mikroskopinių neuronų 
pažinimo ir sukūrė vadinamąją nervų teoriją, kuri teigia, kad kiekviena nervinė ląstelė yra atskira 
visuma, o neuronų kontaktas realizuojamas tik per nervinių skaidulų galūnes.  

Terminą sinapsė pirmą kartą sukūrė Charlesas Sherringtonas (1857–1952) kaip nervų galūnių 
kontaktų pavadinimą. 
Hermannas von Helmholzas (1821–1894) pirmasis išmatavo nervinėse skaidulose sklindančių 
elektrinių impulsų (nervinės skaidulos informaciją neša 25 - 40 m/s greičiu) laidumo greitį. 
Vėliau tyrime daugiausia dėmesio buvo skiriama refleksų tyrimams, iš kurių žinomiausi buvo 
garsaus rusų fiziologo Ivano Petrovičiaus Pavlovo (1849–1936) eksperimentai su šunimis, tačiau 
tikrai ne jis vienintelis nagrinėjo refleksus. Tada jis išskyrė du pagrindinius refleksų tipus į 
besąlyginius, ty įgimtus ir sąlyginius arba įgytus. 

4.2 Nervinė ląstelė (neuronas) kaip pagrindinė žmogaus nervų sistemos statybinė medžiaga 

Pagrindiniai nervų sistemos blokai yra nervinės ląstelės, kurias mes vadiname neuronais. Tai labai 
specializuotos žmogaus kūno ląstelės, kurios sudėtingai vystosi ir bręsta. Bendras nervinių ląstelių 
skaičius žmogaus kūne yra trilijonais (1012, ty 1 000 000 000 000 ląstelių). Pagrindinė neuronų 



funkcija yra priimti, vykdyti, perduoti ir apdoroti informaciją. Neuronai yra tarpusavyje sujungti į 
trimatį tinklą ir taip pat yra sujungti su kitomis žmogaus kūno ląstelėmis ir audiniais. 
Skiriame neuronų kūną ir išsikišimų (dendritų ir aksonų) sistemą. Nervinės ląstelės kūnas yra įvairių 
dydžių ir formų (apvalus, ovalus, verpstės formos, piramidės ir kt.). Jame yra branduolys, 
endoplazminis tinklas, Golgi aparatas, mitochondrijos ir kitos ląstelės organelės, ir jis vadinamas 
perikarionu (iš graikiškų žodžių peri – aplink, aplink ir karyon – ląstelės branduolys). Daugybė į 
medį išsišakojusių neurono kūno iškilimų vadinami dendritais (iš graikų kalbos žodžio dendron – 
medis). Dendritai gali būti lygūs. Ant jų dažniausiai atsiranda nedideli išsikišimai (dendritiniai 
spygliai), kad padidėtų jų plotas. Dendritas elektrinius impulsus veda įcentriškai. Priešingai, aksonas 
(iš graikų kalbos axōn – ašis) arba neuritas visada veda elektros impulsus išcentriškai – toliau nuo 
neurono kūno. Taigi aksonas yra neurono išsikišimas, besitęsiantis iš aksono kauburėlio ant neurono 
kūno. Jo pradinė dalis vadinama pradiniu segmentu. Aksonai yra įvairaus ilgio (nuo milimetro iki 
daugiau nei metro). Paprastai jis šakojasi tik terminalinėje dalyje. Galutinis išsišakojimas vadinamas 
telodendrija. Be elektrinių potencialų, aksone taip pat vyksta labai intensyvus daugelio medžiagų 
pernešimas. Jei aksonai nėra apgaubti, tai yra pilkos spalvos nervinės skaidulos. Tačiau dauguma 
aksonų yra uždengti mielino apvalkalu, vadinamu baltomis nervinėmis skaidulomis. Mielino 
apvalkalas nesudaro ištisinio aksono apvalkalo, bet yra pertraukiamas Ranvier pjūviais, kurie yra 
laisvi tarpai tarp dviejų glijos ląstelių, kurių plotis yra apie 1 širokem, ir yra labai svarbūs 
informacijos perdavimui nervinėmis skaidulomis. Internodiumas yra aksono dalis tarp dviejų 
Ranvier pjūvių, kurią dengia mielino apvalkalas. Mielino apvalkalas izoliuoja atskiras nervines 
skaidulas ir žymiai padidina veikimo potencialo laidumo greitį. 
Pastaba: galvos smegenyse ir nugaros smegenyse (centrinėje nervų sistemoje, ty CNS) susidaro 
mielino apvalkalas, todėl tam tikros rūšies glijos ląstelės, vadinamosios oligodendroglijos, iškyšos 
apgaubia atskirus aksonus (viena oligodendroglija apima nemažai aksonų su jo iškyšomis). 
Smegenų ir stuburo nervuose (periferinėje nervų sistemoje) mielino apvalkalus sudaro Schwann 
ląstelės (kitos rūšies glijos ląstelės), o viena Schwann ląstelė vienu metu apgaubia tik vieną aksoną 
10-150 sluoksnių. 

Pav 2: Neuronų struktūra [9] 



4.3 Nervinio sužadinimo sklidimo principas 

Šie filmukai, laisvai pasiekiami youtube kanale, padės geriau suprasti, kaip kuriamas ir vedamas 
nervinis impulsas, kokia yra membrana, pusiausvyra ir poilsio potencialas. 
Trečiame vaizdo įraše tiksliai sužinosite, kaip sinapsė arba baldakimas yra specifinis ląstelių 
kontaktas, iš kurių bent vienas yra nervingas. Pagrindinis sinapsių vaidmuo yra sinapsinis 
perdavimas (neurotransmisija), ty informacijos perdavimo tarp neuronų užtikrinimas. Šis procesas 
yra aktyvus, riboto laiko, griežtai vienpusis ir negrįžtamas. Informacijos perdavimas realizuojamas 
tiesiogiai (elektrinės sinapsės – pasitaiko šaltakraujams gyvūnams, tai yra žuvims, varliagyviams, 
ropliams, žinduoliams jų pasitaiko labai retai, žmogui nepasitaiko) arba cheminėmis priemonėmis 
(cheminės sinapsės). 
Žmogaus nervų sistemoje atsiranda CHEMINĖS SINAPSĖS, kurios vykdo informacijos perdavimą 
per cheminių medžiagų – neuromediatorių – molekules. 
Sinapsės skirstomos į tris pagrindinius tipus, priklausomai nuo to, kurios ląstelės susitinka sinapsėje: 
1) INTERNAURONŲ SINAPSĖS (iš lot. inter - tarp) yra sinapsės tarp dviejų neuronų. Pirmasis
neuronas vadinamas presinapsiniu (iš lot. pra – prieš), antrasis neuronas – postsinapsinis (iš lot. post
– po, po). Žmogaus kūne aiškiai vyrauja tarpneuroninės sinapsės.
Mes suskirstome juos į tris potipius:
a) Aksodendritinės sinapsės yra absoliučiai labiausiai paplitusios. Juose presinapsinio neurono
aksonas kontaktuoja su postsinapsinio neurono dendritu.
b) Aksosomatinės sinapsės jungia presinapsinio neurono aksoną su postsinapsinio neurono kūnu.
c) Aksoaksoninės sinapsės yra rečiausiai paplitusios. Jie reiškia presinapsinio presinapsinio neurono
aksono kontaktą su postsinapsinio neurono aksonu.
2) NEURORECEPTORIŲ SINAPSĖS – tai sinapsinis ryšys tarp jutimo (receptorių) ląstelės ir
jautraus neurono dendrito (pvz., jutimo organuose).
3) NEUROEFEKTORIAUS SINAPSĖS – tai ryšys tarp aksono ir efektorinės ląstelės, kuri gali būti
lygaus arba širdies raumens ląstelė, ruožuota raumenų skaidula arba liaukinė ląstelė.
Neuroraumeninis diskas yra svarbus neuroefektoriaus sinapsės tipas, kuriame yra sujungtas
motorinio neurono aksono galinis galas ir skersinė dryžuota raumenų skaidula. Acetilcholinas yra
neuromuskulinių diskų tarpininkas. Išleistas į sinapsinį plyšį, acetilcholinas prisijungia prie nikotino
cholinerginio receptoriaus, kuris iš tikrųjų yra chemiškai kontroliuojamas jonų kanalas.



Pav 3: Sinapsės struktūra [10] 

Cheminė sinapsė susideda iš trijų pagrindinių dalių – presinapsinės dalies, sinapsinio plyšio ir 
postsinapsinės dalies. 

PRESINAPTINĖ DALIS yra arba mygtuko formos galinė aksono dalis (tarpneuroninėms ir 
neuroefektorinėms sinapsėms) arba specializuota jutimo ląstelės dalis (neuroreceptorių sinapsėms). 
Šiame skyriuje yra neurovamzdelių, neurofilamentų, mitochondrijų ir ypač daug sinapsinių pūslelių 
(pūslelių) su neurotransmiteriu. 

SINAPTINIS PLYŠYS yra siaura į plyšį panaši erdvė (maždaug 30–40 nm pločio) tarp 
presinapsinių ir postsinapsinių darinių, skirianti sinapses formuojančių ląstelių plazmines 
membranas. 
POSTSINAPTINĖS STRUKTŪROS plazmos membranoje daugiausia yra receptorių, kurie 
reprezentuoja specifines baltymų prigimties surišimo struktūras. Receptoriai gali reaguoti su 
transporterių molekulėmis. 

Nervinis impulsas: Membranos potencialas, 
pusiausvyros potencialas ir 
ramybės potencialas: 

 Kaip veikia sinapsė: 



4.5 Neuromediatoriai 

Informacijos perdavimas tarp neuronų žmogaus nervų sistemoje realizuojamas cheminėmis 
priemonėmis – per chemines medžiagas, kurias vadiname mediatoriais / neuromediatoriais arba 
siųstuvais / neurotransmiteriais arba siųstuvais / neurotransmiteriais. Šios cheminės medžiagos 
laikomos presinapsinio vieneto maišeliuose. Iš ten jie veikia į sinapsinį plyšį dėl veikimo potencialo 
ir prasiskverbia į postsinapsinio darinio membraną, kur sąveikauja su savo membranos receptoriais. 
Tada jie pašalinami iš sinapsinio plyšio. 
Neuromediatoriai atstovauja labai įvairiai medžiagų grupei, kurios skiriasi chemine struktūra ir 
poveikiu, ir iki šiol buvo atrasta ir aprašyta kelios dešimtys skirtingo poveikio (sužadinamojo ir 
slopinamojo). Cheminiu požiūriu tai yra aminorūgštys arba jų dariniai. Žinomiausi nešikliai yra 
acetilcholinas, aminorūgštys glicinas ir glutamo rūgštis, katecholaminai dopaminas, noradrenalinas 
ir adrenalinas, biogeninė gama-aminosviesto rūgštis (GABA), β-alaninas, histaminas ir serotoninas. 
Kai kurie siųstuvai gali reaguoti su kelių tipų receptoriais ir, priklausomai nuo receptorių tipo, į 
kuriuos jie reaguoja, sukelia skirtingą poveikį. Nervinė ląstelė paprastai sudaro vieną pagrindinį 
tarpininką. Tačiau kai kurie neuronai gali sudaryti du ar tris papildomus nešiklius, kuriuos taip pat 
vadiname kotransmiteriais. 
Šių baltymų sąveika (su ATP sukauptos energijos suvartojimu) veda prie pūslelių membranos 
susiliejimo su presinaptine membrana, dėl kurios į sinapsinį plyšį patenka mediatoriai. Presinapsinę 
struktūrą savo paviršiuje riboja plazminė membrana, kurios struktūroje randame jonų kanalų, 
leidžiančių keisti membranos potencialus. Be to, yra presinapsinių receptorių (autoreceptorių), kurie 
sąveikauja su mediatoriais, išsiskiriančiais į sinapsinį plyšį. Dėl presinapsinių receptorių sąveikos su 
mediatoriais mediatorių išsiskyrimas yra reguliuojamas – vyksta arba jų išsiskyrimo į sinapsinį plyšį 
slopinimas, arba jų susidarymas arba stimuliuojantis veikimas. 

4.6 Pagrindiniai refleksinio aktyvumo principai, receptoriai ir efektoriai 

Refleksai yra pagrindinis funkcinis neuronų ryšys. Paprastais žodžiais tariant, refleksą galėtume 
apibūdinti kaip seką, kurią sudaro įvestis, centrinis apdorojimas ir išvestis. 
Refleksinis lankas yra neuronų rinkinys, kuris tarpininkauja dirginimo perdavimui iš receptoriaus į 
efektorių. Paprasčiausi refleksiniai lankai yra dviejų neuronų ir juos formuoja jautrus ir motorinis 
neuronas. Dažniau refleksiniai lankai yra sudėtingesni ir vienas ar keli interneuronai yra įterpiami 
tarp jautrių ir motorinių neuronų. Jis susideda iš kelių dalių: 
1. Reflekso lanko refleksinis jutiklis (receptorius) fiksuoja įvesties informaciją arba jos pasikeitimą.
Receptorius gali būti jautrus nervo galas, jutimo ląstelė ir kt. Jutikliai, atnešantys informaciją iš
išorinės aplinkos, yra prijungti prie išorinių refleksų. Informacija iš vidinės aplinkos dalyvauja
interorefleksuose.
2. Aferentinis neuronas atneša informaciją į centrą. Funkciniu požiūriu tai visada yra jautrus arba
viscerosensityvus neuronas.
3. Reflekso centras yra sritis, kurioje vyksta sinapsinis ryšys. Priklausomai nuo to, kur yra reflekso
centras, skiriame smegenų arba stuburo refleksus. Kai kurie refleksiniai centrai yra už smegenų ar
nugaros smegenų ribų – pavyzdžiui, vegetatyviniuose vegetatyvinės nervų sistemos ganglijose ir
dalyvauja kontroliuojant vidaus organų refleksinį aktyvumą.
4. Eferentinis neuronas yra motorinis arba autonominis neuronas, perduodantis informaciją iš centro
į periferiją ir į efektorių.
5. Efektorius atlieka tam tikrą refleksinį atsaką. Taigi tai yra galingas vienetas refleksinio veikimo
grandinės pabaigoje. Efektorius gali būti lygus, širdies ar griaučių raumuo arba egzokrininės arba
endokrininės liaukos ląstelės.



Refleksas paprastai yra vienkartinis ir gana paprastas atsakas į vienkartinį dirgiklį. I.P. Pavlovas 
pirmasis ištyrė nervų sistemos reakcijas ir sukūrė ją kaip sąlyginių refleksų teoriją. Savo 
eksperimentams jis naudojo šunis kaip pavyzdinį organizmą. Pavyzdžiui, savo eksperimentuose jis 
pirmiausia taikė silpną dirgiklį – tam tikrą toną ir po to, kai per trumpą laiką nuskambėjo tonas, davė 
maisto (biologiškai stiprus dirgiklis). Po tam tikro laiko, kai pakartojo šią procedūrą, šunims 
išsivystė sąlyginis refleksas, kai seilių išskyros automatiškai pasirodydavo tik tonu. Tonas tapo 
sąlyginiu dirgikliu ir seilių sekrecija be sąlyginio atsako. 
Per jutimo organus (jutiklius) smegenys gauna didžiulį informacijos kiekį. Receptorius galima 
suskirstyti pagal įvairius aspektus: 

1) Eksteroreceptoriai atneša dirgiklius iš išorinės aplinkos ir apima regėjimą, klausą, uoslę,
skonį ir lytėjimą.
2) Interoreceptoriai dirgiklius gauna iš vidinės organizmo aplinkos. Juos skirstome į
visceroreceptorius (receptorių terminalus vidaus organuose, kurie jautrūs cheminėms
medžiagoms, temperatūrai, kraujospūdžiui, tūrio pokyčiams ar skausmui) ir
proprioreceptorius (vadinamoji giluminio jutimo sistema raumenyse, sausgyslėse ir
sąnariuose ir kt.).
Pagal gauto stimulo tipą skirstome juos į:
1) Mechanoreceptoriai reaguoja į fizinį dirgiklį – pavyzdžiui, prisilietimą, vibraciją, įtampą
ar susitraukimą.
2) Chemoreceptoriai registruoja įvairių cheminių medžiagų buvimą arba koncentracijos
pokyčius.
3) Radijo receptoriai naudojami spinduliuotei registruoti – šviesai (fotoreceptoriai) arba
šilumai (termoreceptoriai).

4.7 Glijos ląstelės 

Nervų sistemą sudaro ne tik neuronai, bet ir kitas svarbus struktūrinis bei funkcinis komponentas – 
atraminės ląstelės arba glia arba neuroglija, kurios sudaro daugiau nei pusę nervinio audinio tūrio. Jų 
skaičius kelis kartus viršija neuronų skaičių (kai kuriose nervų sistemos dalyse iki penkiasdešimties 
kartų). Jų kiekis ir vaizdavimas yra įvairus ir skiriasi įvairiose nervų sistemos dalyse. 
Palaikantys ląstelių pirmtakai gali intensyviai daugintis. Daugelis glijų (pvz., oligodendroglijų ar 
astrocitų – žr. toliau) praranda gebėjimą dalytis. 
Mes atpažįstame keletą glia tipų, kurių kiekvienas turi tam tikrą funkciją (maistinę, konstrukcinę, 
apsauginę ir informacinę). Glia formuoja nervinių skaidulų apvalkalus, išskiria atskiras sinapses ir 
veikia jų skaičių bei funkciją. Jie gali užfiksuoti nereikalingus neurotransmiterius ir gaminti 
medžiagas, kurios moduliuoja neuronų veiklą. Jie veikia jonų koncentraciją ir taip veikia neuronų 
membranos jaudrumą bei nervinių ląstelių sužadinimo perdavimą. Neuroglija taip pat pašalina 
nervinio audinio atliekas ir pažeistus neuronus. Jie toje vietoje po neuronų žūties suformuoja glialinį 
randą, taip pakeičiant sunaikintą smegenų sritį. Jie dalyvauja palaikant homeostazę (vidinės aplinkos 
stabilumą) nerviniame audinyje ir vietinį kraujotakos reguliavimą nerviniame audinyje. 
Centrinėje nervų sistemoje (ty galvos ir nugaros smegenyse) randame keturių tipų glijos ląsteles: 
1) Astrocitai (astroglia) priklauso daugiausiai glia. Tai yra žvaigždės formos atraminės ląstelės,
tarpininkaujančios neuronų mitybai. Ilgomis iškyšomis jie yra sujungti su kraujo kapiliarais ir
užtikrina medžiagų pernešimą iš kraujo į neuronus ir atgal.
2) Oligodendroglijos (oligodendrocitai) aplink galvos ir nugaros smegenų neuronų nervines
skaidulas suformuoja mielino apvalkalus, kurie izoliuoja atskiras skaidulas ir pagreitina jose
sužadinimo laidumą. Oligodendroglija apjuosia nervines skaidulas suplokštomis iškyšomis. Viena



oligodendroglija vienu metu suformuoja mielino apvalkalus daugeliui nervinių skaidulų (jų gali būti 
virš trisdešimties). 
3) Mikroglijos (Hortego glia) yra mažos ir judrios ląstelės, galinčios fagocituoti, kurios randamos
galvos ir nugaros smegenyse. Jų kilmė skiriasi nuo neuronų ir kitų glijų. Jie patenka į smegenis
intrauterinio gyvenimo metu ir prisideda prie smegenų audinio apsaugos (užtikrina imuninę
priežiūrą). Jie dalyvauja, pavyzdžiui, negyvų, pažeistų ar sunykusių neuronų „valyme“ ir
sunaikinime.
4) Ependiminės ląstelės yra cilindro formos ląstelės, išklojančios skilvelių ertmes, vandens tiekimą
ir centrinį stuburo kanalą. Paviršiuje jie turi mažus, judančius plaukuotus iškilimus (blakstienas),
kurie dalyvauja smegenų skysčio cirkuliacijoje.

Periferinėje nervų sistemoje (ty kaukolės ir stuburo nervų bei periferinių nervų ganglijų srityje) 
susiduriame su dviejų tipų glija: 
1) Schwann ląstelės sudaro stuburo ir galvinių nervų nervinių skaidulų apvalkalus (žr. 4.2 skyrių).
2) Palydovinės ląstelės (amficitai) daugiausia atlieka struktūrines, mitybos ir medžiagų apykaitos
funkcijas ir yra nervų ganglijose.

Praktinių nervų sistemos pratimų idėjų rasite čia: 
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