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Prí rodné  védy – prémosténié védomostí  
Č asť B4 – Prénos nérvové ho vzruchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V tejto kapitole sa dozviete viac o: 

Histórií objavenia ľudského nervového systému, 
Nervovej bunke (neuróne) ako základnej stavebnej jednotke nervového 
systému, 
Princípe šírenia nervového vzruchu, 
Neuromediátoroch, 
Základnom princípe reflexnej činnosti – receptoroch a efektoroch, 
 Gliových bunkách. 



 

 

4.1 História objavenia ľudského nervového systému 

Grécki anatómovia Herophilus a Erasistratus objavili v roku 322 p.n.l. nervové vlákna, ktoré v tele 
tvoria sieť. Ich objav sa však dlho nevyvíjal. 

Až neskôr, Marcello Malpighi (1628–1694), aktívny 
výskumník na univerzite v Pise, bol jedným z prvých, kto 
popísal nervové zakončenia a nervové vlákna. Nervové 
vlákna spájajúce mozog a miechu opísal vo svojom diele De 
cerebro (O mozgu) z roku 1665. 

René Descartes (1596–1650) položil základný kameň teórie 
reflexov, podľa ktorej sa všetky podnety z periférie tela 
prenášajú do centrálneho nervového systému. Odtiaľ putujú 
na príslušné orgány a podmieňujú svoje reakcie. Tieto teórie 
výrazne ovplyvnili ďalší rozvoj fyziológie a medicíny. 

 
 
 
Obrázok 1: Marcello Malpighi od Carla Cignani [8] 

 
Thomas Willis (1621–1675) významne prispel k lepšiemu poznaniu nervového systému a je 
považovaný za zakladateľa neuroanatómie a neurofyziológie. 
Neskôr na Malpighiho nálezy nadviazali aj Jan Evangelista Purkyně (1787–1869) a Robert Remak 
(1815–1865). Purkyně zameral pozornosť na základné časti nervovej bunky a nervových vlákien. 
Sú po ňom pomenované aj veľké neuróny mozgovej kôry - Purkyňové bunky (vlákna). Obaly 
nervových vlákien a usporiadanie kortikálnych neurónov popísal Remak. 
Španielsky histológ Santiago Ramon y Cajal (1852–1934) prispel k mikroskopickému poznaniu 
neurónov a vytvoril takzvanú neurálnu teóriu, ktorá uvádza, že každá nervová bunka je 
samostatný celok, pričom kontakt medzi neurónmi sa realizuje iba zakončením nervových vlákien 
. 
Termín synapsia prvýkrát použil Charles Sherrington (1857–1952) ako označenie kontaktov 
medzi nervovými zakončeniami. 
Hermann von Helmholz (1821–1894) ako prvý zmeral rýchlosť elektrických impulzov šíriacich sa 
v nervových vláknach (nervové vlákna prenášajú informácie rýchlosťou 25 - 40 m/s). 
Neskôr sa výskum zameral na štúdium reflexov, medzi najznámejšie patria experimenty so psami 
slávneho ruského fyziológa Ivana Petroviča Pavlova (1849–1936), určite však nebol jediný, kto sa 
reflexmi zaoberal. Na základe jeho zistení poznáme dva základné typy reflexov - nepodmienené, 
teda vrodené a podmienené, teda získané. 
 

4.2 Nervová bunka (neurón) ako základná stavebná jednotka nervového systému 
 

Základnými stavebnými jednotkami nervového systému sú nervové bunky, ktoré nazývame 
neuróny. Sú to vysoko špecializované bunky ľudského tela, ktoré prechádzajú komplexným 
vývojom a dozrievaním. Celkový počet nervových buniek v ľudskom tele sa odhaduje rádovo na 
bilióny (1012, tj 1 000 000 000 000 buniek). Základnou funkciou neurónov je príjem, vedenie, 
prenos a spracovanie informácií. Neuróny sú prepojené do trojrozmernej siete a sú prepojené aj 
s inými bunkami a tkanivami ľudského tela. 



 

 

Neurón pozostáva z tela neurónu a systému vláknitých výbežkov (dendrity a axóny). Telo 
nervovej bunky má rôzne veľkosti a tvary (okrúhle, oválne, vretenovité, pyramídové atď.). 
Obsahuje jadro, endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát, mitochondrie a ďalšie bunkové 
organely a nazýva sa perikaryón (z gréckych slov peri - okolo, okolo a karyon - jadro bunky). 
Početné vláknité výbežky tela neurónu sa nazývajú dendrity (z gréckeho slova dendron - strom). 
Dendrity môžu byť hladké. Na nich sa bežne vyskytujú malé výčnelky (dendritické tŕne) na 
zväčšenie ich plochy. Dendrit vedie elektrické impulzy dostredivo. Naopak, axón (z gréckeho axon 
- os) alebo neurit vždy vedie elektrické impulzy odstredivo - preč od tela neurónu. Axón je teda 
dlhý výbežok neurónu, ktorý sa rozprestiera od synaptického zakončenia axónu po telo neurónu. 
Jeho počiatočná časť sa nazýva počiatočný segment. Axóny dosahujú rôzne dĺžky (rádovo zlomky 
milimetra až viac ako meter). Obvykle sa vetví iba v koncovej časti. Konečné rozvetvenie sa nazýva 
telodendria. V axóne prebieha okrem prenosu elektrických potenciálov aj veľmi intenzívny 
transport látok. Ak axóny nie sú obalené, sú to sivé nervové vlákna. Väčšina axónov je však 
obalená myelínovou pošvou, nazývame ich biele nervové vlákna. Myelínový obal nevytvára 
súvislý axónový obal, ale je prerušený Ranvierovými zárezmi, ktoré sú voľnými priestormi medzi 
dvoma gliovými bunkami a majú veľký význam pre vedenie informácií nervovými vláknami. 
Internodium je časť axónu medzi dvoma Ranvierovými zárezmi, ktoré je pokrytá myelínovou 
pošvou. Myelínový obal izoluje jednotlivé nervové vlákna a výrazne zvyšuje rýchlosť vedenia 
akčného potenciálu. 
Poznámka: V mozgu a mieche (v centrálnom nervovom systéme, tj. CNS) je vytvorený myelínový 
obal, takže výbežky špecifického typu gliových buniek, takzvaných oligodendroglií, obklopujú 
jednotlivé axóny (jednu oligodendrogliu uzatvára množstvo axónov s jeho výbežkami). V 
mozgových a miechových nervoch (v periférnom nervovom systéme) sú myelínové puzdrá 
tvorené Schwannovými bunkami (iný typ gliových buniek), pričom jedna Schwannova bunka 
obaľuje naraz iba jeden axón v 10-150 vrstvách. 
 

 
Obrázok 2: Štruktúra neurónu [9] 

 

4.3 Princíp šírenia nervového vzruchu 
 
Nasledujúce videá, voľne dostupné na youtube, vám pomôžu lepšie porozumieť tomu, ako sa 
vytvára a vedie nervový vzruch, čo je membrána, rovnováha a pokojový potenciál. 



 

 

V treťom videu sa presne dozviete, čo je to synapsia. Hlavnou úlohou synapsií 
je synaptický prenos (neurotransmisia), teda zabezpečenie prenosu informácií 
medzi neurónmi. Tento proces je aktívny, časovo obmedzený, prísne 
jednosmerný a nevratný. Prenos informácií sa realizuje priamo (elektrické 
synapsie - vyskytujú sa u chladnokrvných živočíchov, tj. rýb, obojživelníkov, 
plazov, u cicavcov sú veľmi vzácne, u ľudí sa nevyskytujú) alebo chemickými 

prostriedkami (chemické synapsie). 
V ľudskom nervovom systéme sa vyskytujú CHEMICKÉ SYNAPSIE, ktoré vykonávajú prenos 
informácií prostredníctvom molekúl chemických látok - neurotransmiterov. 
Synapsie sú rozdelené do troch základných typov podľa toho, ktoré bunky sa v synapsii stretávajú: 
1) INTERNEURÓNOVÉ SYNAPSIE (z latinského „inter“ - medzi) sú synapsie medzi dvoma 
neurónmi. Prvý neurón sa nazýva presynaptický (z lat. „pre“ - pred), druhý neurón je 
postsynaptický (z lat. „post“ - po). V ľudskom tele jednoznačne prevládajú interneurónové 
synapsie. 
Delíme ich na tri podtypy: 
a) Axo-dendritické synapsie sú úplne najbežnejšie. V nich axón presynaptického neurónu 
kontaktuje dendrit postsynaptického neurónu. 
b) Axo-somatické synapsie spájajú axón presynaptického neurónu s telom postsynaptického 
neurónu. 
c) Axo-axónové synapsie sú najmenej časté. Predstavujú kontakt axónu presynaptického neurónu 
s axónom postsynaptického neurónu. 
2) NEURORECEPTOROVÉ SYNAPSIE sú synaptickým spojením medzi zmyslovou (receptorovou) 
bunkou a dendritom citlivého neurónu (napr. v zmyslových orgánoch). 
3) NEUROEFFEKTOROVÉ SYNAPSIE sú spojením medzi axónom a efektorovou bunkou, ktorou 
môže byť bunka hladkého alebo srdcového svalu, priečnepruhované svalové vlákno alebo žľazová 
bunka. 
Neuromuskulárny disk je dôležitým typom neuroeffektorovej synapsie, v ktorej je spojený koniec 
axónu motorického neurónu a priečne pruhované svalové vlákno. Acetylcholín je mediátorom 
nervovosvalových diskov. Po uvoľnení do synaptickej štrbiny sa acetylcholín viaže na nikotínový 
cholinergický receptor, čo je v skutočnosti chemicky riadený iónový kanál. 
 

 
Obrázok 3: Synapsia [10] 

 

 



 

 

CHEMICKÁ SYNAPSIA pozostáva z troch základných sekcií - presynaptická časť, synaptická štrbina 
a postsynaptická časť. 
 
PRESYNAPTICKÁ ČASŤ je buď koncová časť axónu v tvare gombíka (pre interneurónové a 
neuroefektorové synapsie), alebo špecializovaná časť zmyslovej bunky (pre neuroreceptorové 

synapsie). Táto časť obsahuje neurotubuly, neurofilamenty, mitochondrie a 
obzvlášť početné synaptické vezikuly s neurotransmiterom. 
 
SYNAPTIKÁ ŠTRBINA je úzky štrbinový priestor (približne 30-40 nm široký) 
medzi presynaptickými a postsynaptickými časťami, ktoré oddeľujú 
plazmatické membrány buniek, ktoré tvoria synapsie. 
 

POSTSYNAPTICKÁ ČASŤ obsahuje vo svojej plazmatickej membráne predovšetkým receptory, 
ktoré predstavujú špecifické väzbové štruktúry proteínovej povahy. Receptory môžu reagovať 
s transportnými molekulami. 
 
Nervový impulz: 
 
 
 
 
 

 
Membránový, rovnovážny a 
pokojový potenciál: 

 
       Ako funguje synapsia: 

 

4.5 Neuromediátory 
 
Prenos informácií medzi neurónmi v nervovom systéme človeka sa realizuje chemickými 
prostriedkami - prostredníctvom chemických látok, ktoré nazývame mediátory, neuromediátory 
alebo neurotransmitery. Tieto chemické látky sú uložené vo vreckách presynaptickej jednotky. 
Odtiaľ v dôsledku akčného potenciálu prechádzajú do synaptickej štrbiny a prenikajú do 
membrány postsynaptickej časti, kde interagujú s membránovými receptormi. Následne sú 
odstránené zo synaptickej štrbiny. 
Neuromediátory predstavujú veľmi rozmanitú skupinu látok, ktoré sa líšia chemickou štruktúrou 
a účinkom. Doteraz bolo objavených a popísaných niekoľko desiatok neuromediátorov s rôznymi 
účinkami (excitačnými a inhibičnými). Z chemického hľadiska ide o aminokyseliny alebo ich 
deriváty. Medzi najznámejšie neurotransmitery patrí acetylcholín, aminokyseliny glycín a kyselina 
glutámová, katecholamíny, dopamín, noradrenalín a adrenalín a biogénna kyselina gama-
aminomaslová (GABA), β-alanín, histamín a serotonín. Niektoré transmitery môžu reagovať s 
viacerými druhmi receptorov a v závislosti od typu receptora, na ktorý reagujú, vyvodzujú rôzne 
efekty. Nervová bunka obvykle produkuje len jedného hlavného transmitera. Niektoré neuróny 
však môžu vytvoriť dva alebo tri ďalšie, ktoré tiež označujeme ako kotransmitery. 
Interakcia týchto proteínov (so spotrebou energie uloženej v ATP) vedie k fúzii membrány vezikúl 
s presynaptickou membránou, čo vedie k vyplaveniu mediátorov do synaptickej štrbiny. 
Presynaptická časť je na svojom povrchu ohraničená plazmatickou membránou, v štruktúre 
ktorej sa nachádzajú iónové kanály, ktoré umožňujú zmeny membránových potenciálov. Okrem 
toho existujú presynaptické receptory (autoreceptory), ktoré interagujú s mediátormi 
uvoľnenými do synaptickej štrbiny. V dôsledku interakcie presynaptických receptorov s 



 

 

mediátormi je uvoľňovanie mediátorov regulované - dochádza buď k inhibícii ich uvoľnenia do 
synaptickej štrbiny, alebo k ich  stimulačnému účinku. 
 
4.6 Základné princípy reflexnej činnosti – receptory a efektory 
Reflexy predstavujú základné funkčné prepojenie neurónov. Zjednodušene by sme mohli reflex 
popísať ako postupnosť tvorenú vstupom, centrálnym spracovaním a výstupom. 
 
Reflexný oblúk je súbor neurónov, ktoré sprostredkujú prenos podráždenia z receptora na 
efektor. Najjednoduchšie reflexné oblúky sú dva neuróny a sú tvorené senzorickým a motorickým 
neurónom. Reflexné oblúky sú častejšie zložitejšie a medzi senzorickým a motorickým neurónom 
je vložený jeden alebo viac interneurónov. Skladá sa z niekoľkých častí: 
 
1. Reflexný senzor (receptor) reflexného oblúka zaznamenáva vstupné informácie alebo ich 
zmenu. Receptorom môže byť citlivé nervové zakončenie, senzorická bunka, atď. Receptory, 
ktoré prinášajú informácie z vonkajšieho prostredia, nazývame vonkajšie. Receptory, ktoré 
zaznamenávajú informácie z vnútorného prostredia, nazývame vnútorné receptory. 
2. Aferentný neurón prináša informácie do centra. Funkčne je to vždy senzitívny alebo 
viscerosenzitívny neurón. 
3. Stred reflexu (reflexné centrum) je oblasť, kde prebieha synaptické spojenie. Podľa toho, kde 
sa nachádza stred reflexu, rozlišujeme mozgové alebo spinálne reflexy. Niektoré reflexné centrá 
ležia mimo mozgu alebo miechy - napríklad vo vegetatívnych gangliách autonómneho nervového 
systému a podieľajú sa na kontrole reflexnej činnosti vnútorných orgánov. 
4. Eferentný neurón je motorický alebo autonómny neurón, ktorý prenáša informácie zo stredu 
na perifériu a do efektora. 
5. Efektor vykoná danú reflexnú odpoveď. Je to teda výkonná jednotka na konci reťazca 
reflexných akcií. Efektorom môže byť hladký, srdcový alebo kostrový sval alebo bunky exokrinnej 
resp. endokrinnej žľazy. 
Reflex je zvyčajne jednorazová a relatívne jednoduchá reakcia na jednorazový podnet. I.P. Pavlov 
bol prvým, kto študoval reakcie nervového systému a založil základy teórie podmienených 
reflexov. Na svoje experimenty používal psa ako modelový organizmus. Pri svojich 
experimentoch napríklad najskôr aplikoval slabý podnet - určitý tón a po zaznení tónu v krátkom 
časovom období podal potravu (biologicky silný podnet). Po určitom čase, keď aplikoval iba 
zvukový podnet, sa u psov vyvinul podmienený reflex, keď sa vylučovanie slín automaticky 
prejavilo po zaznení obyčajného tónu. Tón sa stal podmieneným stimulom vylučovania slín bez 
toho, aby živil podmienenú odpoveď. 
 
Prostredníctvom zmyslových orgánov (senzorov) získava mozog obrovské množstvo informácií. 
Receptory je možné rozdeliť podľa rôznych aspektov na: 
1) Exoreceptory prinášajú podnety z vonkajšieho prostredia a zahŕňajú zrak, sluch, čuch, chuť a 
hmat. 
2) Interoreceptory prijímajú podnety z vnútorného prostredia organizmu. Delíme ich 
na visceroreceptory (receptory vo vnútorných orgánoch, ktoré sú citlivé na prítomnosť 
chemických látok, zmeny teploty, krvného tlaku, objemové zmeny alebo bolesť) a 
proprioreceptory (takzvaný systém hlbokého pocitu vo svaloch, šľachách, kĺboch, atď.). 
Podľa typu prijatého podnetu ich delíme na: 

1) Mechanoreceptory - reagujú na fyzický podnet, ako je dotyk, vibrácie, napätie 
alebo kontrakcia. 

2) Chemoreceptory - zaznamenávajú prítomnosť alebo zmeny koncentrácií rôznych 
látok. 



 

 

3) Rádioreceptory-  zaznamenávajú žiarenie, buď svetlo (fotoreceptory) alebo teplo 
(termoreceptory). 

 
4.7 Gliové bunky 
 
Nervový systém je tvorený nielen neurónmi, ale aj ďalšou dôležitou štrukturálnou a funkčnou 
zložkou, ktorou sú podporné bunky alebo glia alebo neuroglia, ktoré tvoria viac ako polovicu 
objemu nervového tkaniva. Ich počet je niekoľkonásobne vyšší ako počet neurónov (v niektorých 
častiach nervového systému až päťdesiatkrát). Ich množstvo a zastúpenie je variabilné a líši sa v 
rôznych častiach nervového systému. 
Podporné bunkové prekurzory sa môžu intenzívne množiť. Avšak mnoho glií (napr. 
Oligodendroglia alebo astrocyty - pozri nižšie) strácajú schopnosť deliť sa. 
Rozoznávame niekoľko typov glií, z ktorých každý má špecifickú funkciu (výživnú, stavebnú, 
ochrannú a informačnú). Glia tvorí obal (pošvu) nervových vlákien, izoluje jednotlivé synapsie a 
ovplyvňuje ich počet a funkciu. Môžu zachytávať nepotrebné neurotransmitery a produkovať 
látky, ktoré ovplyvňujú neurónovú aktivitu. Vplývajú na koncentráciu iónov a tým ovplyvňujú 
excitabilitu neurónovej membrány a prenos vzruchov nervovými bunkami. Neuroglia tiež 
odstraňuje odpadové produkty nervového tkaniva a poškodené neuróny. Po odumretí neurónov 
v mieste vytvoria gliovú jazvu, čím nahradia zničenú oblasť mozgu. Podieľajú sa na udržiavaní 
homeostázy (stabilita vnútorného prostredia) v nervovom tkanive a na miestnej regulácii 
prietoku krvi v nervovom tkanive. 
 
V centrálnom nervovom systéme (tj. v mozgu a mieche) nachádzame štyri typy gliových buniek: 
1) Astrocyty (astroglia) patria k najpočetnejším gliam. Sú to podporné bunky v tvare hviezdy, 
ktoré sprostredkúvajú výživu neurónov. Prostredníctvom svojich dlhých výbežkov sú napojené 
na krvné kapiláry a zaisťujú prenos látok z krvi do neurónov a späť. 
2) Oligodendroglia (oligodendrocyty) tvoria myelínové puzdrá okolo nervových vlákien neurónov 
mozgu a miechy, ktoré izolujú jednotlivé vlákna a urýchľujú v nich vedenie vzruchov. 
Oligodendroglia obklopujú nervové vlákna sploštenými výbežkami. Jedna oligodendroglia tvorí 
myelínové puzdrá pre veľký počet nervových vlákien naraz (môže ich byť aj viac ako tridsať). 
3) Mikroglie (Hortegove glie) sú malé a pohyblivé bunky schopné fagocytózy, ktoré sa nachádzajú 
v mozgu a mieche. Ich pôvod je odlišný od pôvodu neurónov a iných glií. Vstupujú do mozgu 
počas vnútromaternicového vývinu a prispievajú k ochrane mozgového tkaniva (poskytujú 
imunitný dohľad). Podieľajú sa napríklad na „čistení“ a ničení mŕtvych, poškodených alebo 
rozpadnutých neurónov. 
4) Ependymálne bunky sú bunky valcovitého tvaru, ktoré lemujú komorové dutiny, prívod vody 
a centrálny miechový kanál. Na povrchu majú malé, pohyblivé chlpaté výbežky (mihalnice), ktoré 
sa podieľajú na obehu mozgovomiechového moku. 
 
V periférnom nervovom systéme (tj. v oblasti hlavových a miechových nervov a ganglií 
periférnych nervov) sa stretávame s dvoma druhmi glií: 
1) Schwannove bunky tvoria obaly nervových vlákien miechového a kraniálneho nervu (pozri 
kapitolu 4.2). 
2) Satelitné bunky (amficyty) vykonávajú hlavne štrukturálne, nutričné a metabolické funkcie a 
ležia v nervových gangliách. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nápady na praktické cvičenia z nervového systému nájdete tu: 
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