
Wykłady z anatomii dla studentów  

pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego 



 Układ nerwowy wykrywa 

zmiany zachodzące 

wewnątrz i na zewnątrz 

ustroju i reaguje na nie.  

 Steruje wieloma 

ważnymi dla życia 

funkcjami organizmu i 

utrzymuje jego 

homeostazę. 

 Układ nerwowy składa 

się z mózgu, rdzenia 

kręgowego i nerwów 

obwodowych. 



W celach opisowych części układu nerwowego 

grupuje się w sposób następujący: 

 Ośrodkowy układ nerwowy (OUN) 
– mózg i rdzeń kręgowy 

 Obwodowy układ nerwowy: 

- część czuciowa 

- część ruchowa: 

    *układ zależny od woli – 
somatyczny układ nerwowy 
(zawiadujący ruchami zależnymi 
od woli mięśni) 

    *układ niezależny od woli – 
autonomiczny (wegetatywny), 
zarządzający funkcjonowaniem 
mięśni gładkich, mięśnia 
sercowego i gruczołów 

 



Komórki i tkanki układu nerwowego 

 Układ nerwowy składa 
się z neuronów, 
przewodzących impulsy 
nerwowe, które są 
wspierane przez 
unikatowe komórki 
tkanki łącznej, zwane 
neuroglejem. 

 W organizmie występuje 
ogromna ilość komórek, 
1 trylion komórek 
glejowych i 
dziesięciokrotnie mniej 
neuronów. 



Neurony – komórki nerwowe 

 Każdy neuron składa się z ciała komórki i wypustek – 
jednego włókna osiowego (aksonu) i wielu dendrytów. 

 Połączone ze sobą wiązki aksonów noszą nazwę 
nerwów. 

 Neurony nie mają zdolności dzielenia się, do 
utrzymania zaś przy życiu wymagają ciągłej podaży 
tlenu i glukozy. 



Neurony – cd. 

 Neurony wytwarzają i 
przewodzą impulsy elektryczne, 
zwane potencjałami 
czynnościowymi. 

 Impulsy nerwowe mogą być 
wzbudzane w odpowiedzi na 
bodźce 

    - spoza organizmu, takie jak np. 
dotyk, fale świetlne 

    - z wnętrza organizmu, takie jak 
np. zmiana stężenia dwutlenku 
węgla we krwi, co ma wpływ na 
tryb oddychania. 



Budowa neuronu 

 Komórki nerwowe mają 
bardzo różne wielkość i 
kształt, jednak są zbyt 
małe, by można było je 
widzieć okiem 
nieuzbrojonym. 

 Typowy neuron jest 
zbudowany z ciała komórki 
(tworzą istotę szarą) oraz 
odchodzących od niego 
wypustek: aksonu i 
dendrytów (tworzą istotę 
białą tkanki nerwowej). 



Budowa neuronu 

 Aksony są położone w głębi 

mózgu oraz w grupach, 

zwanych sznurami, lub 

drogami na obwodzie 

rdzenia kręgowego. 

 Aksony występujące poza 

mózgiem i rdzeniem 

kręgowym są nazywane 

nerwami lub włóknami 

nerwowymi. 



Aksony 

 Każda komórka 
nerwowa posiada tylko 
jeden akson, który 
rozpoczyna się w 
zwężającej się okolicy 
jej ciała, zwanej 
wzgórkiem aksonu. 

 Błona aksonu, tzw. 
aksolema, otacza tę 
cytoplazmatyczną 
wypustkę ciała 
komórki. 

 



Aksony – neurony zmielinizowane 
 Duże aksony, a także te budujące nerwy obwodowe są otoczone 

osłonką (otoczką) mielinową. Tworzy ją seria komórek Schwanna, 
ułożonych wzdłuż długości aksonu. Każda z nich owija się wokół 
aksonu, tak że jest on spowity warstwami błon plazmatycznych 
kolejnych komórek Schwanna. Pomiędzy tymi warstwami 
znajduje się niewielka ilość substancji tłuszczowej, czyli mielina.  

 Pomiędzy sąsiadującymi komórkami Schwanna występują 
niewielkie obszary odsłoniętej aksolemy, tzw. węzły Ranviera, 
które przyczyniają się do szybkiego przenoszenia impulsów 
nerwowych wzdłuż zmielinizowanych neuronów. 



Aksony – neurony zmielinizowane 



Aksony – neurony niezmielinizowane 

 Włókna zazwojowe (autonomiczny układ 
nerwowy) i część małych włókien w 
ośrodkowym układzie nerwowym są 
niezmielinizowane. 

 W tym typie sąsiednie komórki 
Schwanna dokładnie się ze sobą 
stykają, tak że nie występują odsłonięte 
obszary aksolemy. 

 Szybkość przesyłania impulsów jest 
znacznie mniejsza.  



Dendryty 

 Są to liczne krótkie wypustki, 
które odbierają i przenoszą 
docierające impulsy z ciał 
komórek. 

 Zbudowane tak samo jak 
aksony, są zwykle krótsze i 
rozgałęzione. 

 W neuronach ruchowych 
dendryty tworzą część 
synaps, podczas gdy w 
neuronach czuciowych tworzą 
one receptory czuciowe, 
reagujące na swoiste bodźce. 



Impuls nerwowy 
 Impulsy są inicjowane pod wpływem stymulacji zakończeń 

nerwów czuciowych lub w wyniku przechodzenia impulsu z 
innego nerwu. 

 Aby powstał impuls nerwowy, musi zajść w neuronie proces 
depolaryzacji. Rozpoczyna się on w momencie pobudzenia 
komórki nerwowej przez jakiś bodziec - elektryczny, 
chemiczny lub mechaniczny (pochodzący np. z receptorów 
czucia). Aby wywołać w komórce nerwowej czynność 
elektryczną musi on być wystarczająco silny i wywoływać w tej 
komórce zmiany powodujące przekroczenie przez nią 
potencjału nazywanego potencjałem progowym. 

 Przesyłanie impulsu odbywa się dzięki przechodzeniu jonów 
sodowych i potasowych przez błonę komórki nerwowej. 

 



 



Synapsy i neuroprzekaźniki 

 W procesie przesyłania 
impulsu nerwowego, zarówno 
czuciowego, jak i ruchowego, z 
miejsca jego powstania do 
miejsca przeznaczenia zawsze 
uczestniczy więcej niż jeden 
neuron. 

 Nie ma fizycznego kontaktu 
pomiędzy tymi neuronami 

 Punkt, w którym impuls 
nerwowy przechodzi z jednego 
na drugi, nosi nazwę synapsy. 



Synapsy i neuroprzekaźniki 
 Na swym wolnym końcu akson neuronu 

presynaptycznego rozdziela się na drobniutkie gałązki, 
które kończą się niewielkimi zgrubieniami, zwanymi 
kolbkami synaptycznymi. 

 Pozostają one w bliskim sąsiedztwie dendrytów i ciała 
komórki neuronu postsynaptycznego. 

 Przestrzeń między nimi jest określana mianem szczeliny 
synaptycznej. 



Synapsy i neuroprzekaźniki 

 W kolbkach synaptycznych występują kuliste pęcherzyki 
synaptyczne, zawierające neuroprzekaźnik, który zostaje 
uwolniony do szczeliny synaptycznej w odpowiedzi na potencjał 
czynnościowy. 

 Neuroprzekaźniki oddziałują na wyspecjalizowane miejsca 
receptorowe na błonie postsynaptycznej. 

 Ich działanie jest krótkotrwałe, gdyż natychmiast po zadziałaniu 
na neuron postsynaptyczny lub narząd efektorowy, np. na 
włókno mięśniowe, ulegają one unieczynnieniu przez enzym lub 
zostają wchłonięte z powrotem do kolbki synaptycznej. 



Synapsy i neuroprzekaźniki 

 Do neuroprzekaźników, jakie występują w mózgu 

i w rdzeniu kręgowym, należą noradrenalina, 

adrenalina, dopamina, histamina, serotonina, 

kwas gamma-aminomasłowy i acetylocholina. 



Nerwy 

 Nerw jest zbudowany z licznych neuronów 
połączonych w wiązki. Każda wiązka jest 
zaopatrzona w kilka osłon chroniących tkankę 
łączną. 

• Śródnerwie jest delikatną tkanką otaczającą 
poszczególne włókna, stanowiącą ciągłość z 
przegrodami, które wnikają w głąb z onerwia. 

• Onerwie to gładka tkanka łączna otaczająca 
każda wiązkę włókien 

• Nanerwie składa się z tkanki włóknistej, która 
zawiera pewną liczbę wiązek włókien 
kolagenowych i otacza pęczki włókien nerwowych 
nerwów obwodowych. Nanerwiem jest pokryta 
większość dużych nerwów. 





Nerwy czuciowe 

 Nerwy czuciowe przenoszą informacje z 
całego ciała do rdzenia kręgowego. 
Następnie impulsy mogą trafiać do 
mózgu lub w łukach odruchowych w 
rdzeniu kręgowym do neuronów. 

 Receptory czuciowe – 
wyspecjalizowane neurony czuciowe 
reagujące na różne bodźce (zmiany), 
pochodzące z wnętrza lub zewnątrz 
ciała. 



Rodzaje receptorów 

 Czucie somatyczne, skórne i 

ogólne. Receptory te, mające 

początek  w skórze, 

odpowiadają za czucie bólu, 

dotyku, ciepła i zimna. 

Zakończenia nerwów 

czuciowych w skórze, w 

postaci cienkich 

rozgałęzionych włókienek bez 

osłonki mielinowej, pod 

wpływem stymulacji generują 

impuls, który jest przesyłany 

do nerwów czuciowych w 

mózgu, gdzie czucie 

dochodzi do świadomości. 



Rodzaje receptorów 

 Czucie propriocepcyjne. Odczucia te, 
pochodzące z mięśni i stawów, składają 
się na odczuwanie równowagi i pozycji 
ciała. 

 Narządy zmysłów. Należą do nich 
widzenie, słuch, równowaga, węch i 
smak. 

 Autonomiczne nerwy aferentne. 
Wychodzą one z wewnętrznych 
narządów, gruczołów i tkanek, jako np. 
baroreceptory, uczestniczące w regulacji 
ciśnienia krwi, czy chemoreceptory, 
biorące udział w regulacji oddychania; 
mają one też związek z odruchową 
regulacją aktywności niezależnej od woli 
i z powstaniem bólu trzewnego. 



Nerwy ruchowe, czyli eferentne 

 Nerwy ruchowe, mające swój 
początek w rdzeniu kręgowym i 
zwojach autonomicznych, przenoszą 
impulsy do narządów efektorowych: 
mięśni i gruczołów. 

 Dwa typy nerwów 

    - nerwy somatyczne – uczestniczące 
w świadomym i odruchowym 
kurczeniu się mięśni szkieletowych 

    - nerwy autonomiczne (współczulne i 
przywspółczulne) – pełniące funkcję 
w kurczeniu się mięśnia sercowego i 
mięsni gładkich oraz w procesie 
wydzielania przez gruczoły. 



Nerwy mieszane 

 W rdzeniu 
kręgowym nerwy 
czuciowe i ruchowe 
tworzą osobne 
grupy, czyli drogi.  

 Nerwy czuciowe i 
ruchowe poza 
rdzeniem 
kręgowym, okryte  

    tą samą 
łącznotkankową 
osłonką, noszą 
nazwę nerwów 
mieszanych 



Neuroglej 

 Neurony OUN maja podporę w 
postaci czterech typów komórek 
glejowych nie podlegających 
pobudzeniu, których liczba 
wielokrotnie przekracza liczbę 
neuronów. 

 W odróżnieniu od komórek 
nerwowych, które nie mogą się 
dzielić, komórki glejowe przez całe 
życie ulegają podziałom. 

 Należą do nich astrocyty, 
oligodendrocyty, komórki wyściółki 
(ependymocyty) i mikroglej. 



Astrocyty 
 Stanowią główna składową tkanki 

podporowej OUN. 

 Mają one gwiaździste kształty z drobnymi 

rozgałęzionymi wypustkami. 

 Astrocyty w dużej ilości obecne w 

sąsiedztwie naczyń krwionośnych, wokół 

których tworzą rodzaj rękawów ze swych 

wyrostków. Oznacza to że krew jest 

oddzielona od neuronów –  

      bariera krew-mózg. 

 Bariera, chroniąc mózg, ma charakter 

wybiórczy. Tlen, dwutlenek węgla, 

alkohol, glukoza i inne substancje 

rozpuszczalne w tłuszczach szybko 

pokonują tę barierę i wnikają do mózgu. 

Powoli zaś przenikają do mózgu z krwi 

pewne duże cząsteczki, leki, jony 

nieorganiczne i aminokwasy. 



 Oligodendrocyty – mniejsze od astrocytów, występują 
w skupiskach wokół ciał komórek nerwowych pełniąc 
funkcję podporową. Również tworzą i podtrzymują 
mielinę, ich funkcja jest taka sama jak komórek 
Schwanna w stosunku do nerwów obwodowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Komórki wyściółki – wydzielają płyn mózgowo-
rdzeniowy w komorach mózgu i środkowym kanale 
rdzenia kręgowego. 

 Mikroglej – usuwają drobnoustroje i uszkodzone tkanki 
w okolicach zapalenia i miejsc niszczenia komórek. 



Odpowiedź UN na uszkodzenia 

 Neurony osiągają dojrzałość w 
ciągu paru tygodni po urodzeniu, 
organizm zaś nie ma możliwości 
ich zastępowania. 

 Uszkodzenie neuronów może 
prowadzić do szybkiej ich 
martwicy z nagłą utratą ich funkcji 
lub do powolnego zaniku, któremu 
towarzyszą stopniowo narastające 
zaburzenia funkcji. 

 Do takich zmian może dochodzić 
pod wpływem: hipoksji i anoksji 
(brak tlenu), niedoborów 
żywieniowych, trucizn, urazów, 
zakażeń, starzenia się, 
hipoglikemii. 



Regeneracja nerwu  

obwodowego 
 Aksony nerwów obwodowych 

mogą czasem ulegać 
regeneracji, jeżeli nie doszło do 
uszkodzenia ciała komórki. 

 Przywrócenie funkcji zależy od 
ponownego nawiązania 
skutecznych połączeń z 
narządem efektorowym.  

 Gdy dochodzi do zmiany 
pozycji neurolemy lub jej 
zniszczenia, odrastające 
aksony i komórki Schwanna 
tworzą guzowate skupiska 
(nerwiaki pourazowe), 
powodujące silne bóle. 



Rekonstrukcja nerwów obwodowych 



Uff, potrzebuję dłuższej przerwy… 


