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Predhovor
Vysokoškolský učebný text „Nervový systém I. Morfologický a funkčný podklad
signalizácie“, ktorý je určený predovšetkým pre študentov lekárskych, prírodovedeckých a farmaceutických fakúlt, je koncipovaný ako úvod do štúdia funkcií nervového
systému.
Skriptum popisuje základné štrukturálne a funkčné charakteristiky neurónu od
vzniku elektrického potenciálu na membráne neurónu, cez zmeny potenciálu, ku ktorým dochádza v dôsledku pôsobenia podnetov, až po procesy spojené s prenosom
a spracovaním nervových vzruchov v neurónoch a na úrovni neuronálnych okruhov.
Pokiaľ nie je v texte uvedená bližšia špecifikácia, potom popis štruktúr a funkcií
zložiek nervového systému vychádza z poznatkov platných pre nervový systém človeka,
respektíve cicavcov vo všeobecnosti.
B. M.
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Nervový systém I
Morfologický a funkčný
podklad signalizácie

Bunky nervového systému

Tkanivá nervového systému sú tvorené dvoma základnými typmi buniek, neurónmi
a bunkami glie. Neuróny sú bunky, ktoré zabezpečujú tvorbu, spracovanie a prenos
signálov. V nervovom systéme sa nachádzajú rôzne typy neurónov, ktoré sú navzájom
prepojené, čím vytvárajú nervové okruhy. V mozgu človeka sa nachádza približne
100 – 200 x 109 neurónov. Fyziologické podmienky nevyhnutné pre činnosť neurónov
zabezpečujú bunky glie. Tieto bunky slúžia ako podporný systém pre neuróny, zabezpečujú tvorbu obalov na neurónoch a ich výbežkoch, uvoľňujú rastové faktory,
udržiavajú homeostázu extracelulárneho prostredia a odstraňujú z neho toxické látky
a rozpadové produkty. Bunky glie sa taktiež podieľajú na tvorbe a udržiavaní bariér
medzi neurónmi a okolitými tkanivami.

1
1. Neuróny

Neurón je základnou morfologickou a funkčnou jednotkou nervového systému.
V nervovom systéme človeka sa nachádza viac ako 50 rôznych typov neurónov, ktoré
sa navzájom odlišujú tvarom a funkciami, ktoré zabezpečujú. Aj napriek tomu, všetky neuróny zdieľajú spoločné vlastnosti, ktorými sa odlišujú od buniek iných tkanív.
Príkladom je polarizácia tela neurónu a kompartmentalizácia funkcií, ktorá odráža
špecializáciu neurónov na tvorbu, spracovanie a prenos elektrických signálov. Neurón
je tvorený viacerými štrukturálne a funkčne odlišnými kompartmentmi:

••bunkovým telom, ktoré predstavuje genomické a metabolické centrum neurónu;
••dendritmi, zväčša relatívne krátkymi výbežkami tela neurónu, ktoré predstavujú hlavnú oblasť prijímajúcu signály;

••axónom, ktorý vybieha z tela neurónu často aj na väčšiu vzdialenosť a prenáša

nervové vzruchy k axónovým (presynaptickým) zakončeniam, prostredníctvom
ktorých vytvára synaptické kontakty s ďalšími neurónmi alebo s efektorovými
bunkami (obr. 1).

Uvedené usporiadanie umožňuje neurónom reagovať na podnety tvorbou špecifických signálov (nervových vzruchov, resp. akčných potenciálov), prenášať ich rýchlo
k ďalším neurónom alebo efektorovým bunkám a tým ovplyvňovať ich činnosť. Vysoká
špecializácia na prenos signálov podmieňuje to, že neuróny nie sú schopné deliť sa
a vykazujú vysokú citlivosť na pôsobenie poškodzujúcich faktorov. Napríklad v prípade, že dôjde k obmedzeniu prívodu kyslíka a energetických substrátov len na niekoľko
minút, dochádza k ich ireverzibilnému poškodeniu a následne k zániku.
Neuróny sa od iných buniek líšia aj tým, že vykazujú zvýšenú schopnosť dráždivosti (excitability). Dráždivosť, prejavujúca sa rýchlymi zmenami elektrického potenciálu
bunkových membrán, je podmienená prítomnosťou špecifických receptorov, iónových
kanálov a iónových púmp v plazmatickej membráne neurónu.
Polarizácia a dráždivosť ale nie sú charakteristické výlučne pre neuróny. Napríklad
bunky epitelu a ne-neuronálne sekrečné bunky sú tiež polarizované, nakoľko sa u nich
dá rozlíšiť apikálna a bazolaterálna oblasť, pričom tieto dve oblasti sa líšia morfologicky aj funkčne. Ontogeneticky sú neuróny aj epitelové bunky derivátmi ektodermy, čo
vysvetľuje prítomnosť polarizácie pri obidvoch typoch buniek. Okrem toho sú taktiež
excitabilné aj niektoré ne-neuronálne bunky, najmä svalové bunky.
3

4

NERVOVÝ SYSTÉM I. Morfologický a funkčný podklad signalizácie

Obrázok 1. Schematické znázornenie neurónu a vybraných organel. Z tela neurónu zväčša odstupuje viacero kratších výbežkov, dendritov a jeden dlhší výbežok, axón. Axón je obkolesený
bunkami glie (Schwannove bunky). Membrány susedných Schwannových bunkiek navzájom úplne nepriliehajú, ale sú oddelené Ranvierovými zárezmi. Priestor medzi susednými Ranvierovými
zárezmi sa označuje ako internódium. Axón sa môže vetviť, koncové úseky jednotlivých vetiev sa
označujú ako axónové zakončenia (upravené podľa Coleman, 2005; Bear a spol., 2007).

Telo neurónu
Bunkové telo (soma, perikaryon) je trofickým centrom neurónu. Veľkosť tela
neurónov sa pohybuje v rozmedzí 4 – 132 �m. Jeho tvar môže byť guľovitý, oválny, pyramídový, prípadne plochý. V centrálnom nervovom systéme sa telá neurónov nachádzajú prevažne v šedej hmote, v periférnom nervovom systéme sa nachádzajú hlavne
v gangliách.
Telo neurónu obsahuje jadro, v ktorom sa nachádza deoxyribonukleová kyselina (DNA) a aparát potrebný na syntézu proteínov. Nakoľko v axónoch neprebieha
proteosyntéza (neobsahujú ribozómy ani potrebné množstvo ribonukleovej kyseliny
(RNA)), sú tieto výbežky závislé na proteosyntéze prebiehajúcej v tele neurónu (novšie
štúdie ale naznačujú, že proteosyntéza môže v obmedzenej miere prebiehať aj v axónoch). Na rozdiel od axónov dendrity obsahujú aparát potrebný na syntézu proteínov,
čo je dôležité pre ich funkcie. Avšak väčšina proteínov nachádzajúcich sa v dendritoch
je syntetizovaná v tele neurónu. Telo neurónu obsahuje celé spektrum organel.

1. Neuróny

5

Cytoplazma a organely
Neuróny obsahujú rovnaké intracelulárne zložky ako bunky iných tkanív. Existujú
ale určité špecifiká, ktoré sú podmienené základnou funkciou neurónov, a to prenosom
signálov.
Tak ako iné bunky, aj neuróny sú oddelené od okolia plazmatickou (bunkovou)
membránou. Táto je podobne, ako iné biologické membrány, tvorená asymetrickou fosfolipidovou dvojvrstvovou štruktúrou. Plazmatická membrána predstavuje hydrofóbnu
bariéru, ktorá je nepriepustná pre väčšinu vo vode rozpustných látok. Vnútro neurónu
vypĺňa cytoplazma (neuroplazma), ktorá má dve základné zložky, a to cytosól (zahŕňa
aj cytoskelet) a organely s membránami. Cytosól predstavuje vodnú fázu cytoplazmy,
pričom v tejto fáze je voľne rozpustné iba malé množstvo proteínov. Zväčša sú to proteíny, ktoré katalyzujú rôzne metabolické reakcie. Veľké množstvo proteínov cytosólu
má všeobecné funkcie spoločné pre väčšinu neurónov, niektoré sú ale špecifické pre
jednotlivé podtypy neurónov (napr. enzýmy podieľajúce sa na syntéze a degradácii
neurotransmiterov). Viaceré proteíny cytosólu sú v neurónoch rozmiestnené nerovnomerne, pričom vytvárajú zhluky, čiastočky alebo matrix. Niektoré proteíny cytosólu
podieľajúce sa na signalizačných dejoch sú koncentrované na periférii neurónu v cytoskeletárnom matrixe v tesnej blízkosti plazmatickej membrány.
Okrem prominujúceho jadra sa v tele neurónu nachádza veľký počet rôznych organel. Medzi tieto organely patria mitochondrie, peroxizómy ako aj komplexný systém
tubulov, vezikúl a cisterien (vakuolárny aparát), ktoré pozostávajú z drsného a hladkého endoplazmatického retikula, Golgiho aparátu, sekrečných vezikúl, lyzozómov
a rôznych transportných vezikúl, ktoré funkčne prepájajú kompartmenty tvorené uvedenými organelami.

Bunkové jadro
Bunkové jadro neurónov je veľké a zvyčajne sférického tvaru, pričom obsahuje výrazné jadierko. Zvyčajne sa nachádza v centre tela neurónu. Bunkové jadro oddeľuje
od cytoplazmy dvojvrstvová membrána, ktorá sa označuje aj ako jadrový obal. V tejto
membráne sa nachádzajú nukleárne póry, prostredníctvom ktorých sú premiestňované
do cytoplazmy makromolekuly syntetizované v bunkovom jadre. U ľudí obsahuje bunkové jadro neurónov, rovnako ako ďalších somatických buniek, 23 párov chromozómov
tvorených molekulami DNA a proteínmi (ďalšie molekuly DNA, ktoré kódujú funkčné
proteíny, sa nachádzajú v mitochondriách). Vonkajšia vrstva jadrového obalu plynule
prechádza a splýva s membránami endoplazmatického retikula. Vnútorná vrstva membrány jadrového obalu obsahuje filamenty, ktoré sa viažu jednak na chromatín (komplex molekúl DNA a proteínov) nachádzajúci sa v bunkovom jadre, ako aj na ďalšie
štruktúry, ktoré sa podieľajú na regulácii priemeru pórov v membráne obalu jadra.
Chromozómy obsahujú sekvencie DNA, ktoré sa označujú ako gény. Gény určujú
poradie aminokyselín v reťazcoch polypeptidov a tým determinujú štruktúru a funkcie
proteínov. Prepis kódu DNA do poradia aminokyselín určitého proteínu je viacstupňový proces. Počas génovej expresie (transkripcia) vzniká v jadre neurónu špecifická
ribonukleová kyselina (RNA) označovaná ako mediátorová RNA (mRNA). Novosyntetizovaná mRNA je transportovaná z bunkového jadra cez nukleárne póry do cytoplazmy. Tu sa viaže na ribozómy, ktoré obsahujú ribozomálnu RNA (rRNA). mRNA slúži
ako templát, ktorý umožňuje prepis (transláciu) poradia nukleotidov daného génu
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do poradia aminokyselín proteínu. Na tomto procese sa podieľajú transferové RNA
(tRNA), ktoré prenášajú aktivované aminokyseliny k mRNA a zabezpečujú postupné
narastanie reťazca aminokyselín.
Až na niekoľko málo proteínov kódovaných DNA nachádzajúcou sa v mitochondriách,
vznikajú všetky proteíny transláciou z mRNA, ktorá je po syntéze v jadre následne
premiestnená do cytoplazmy neurónu. Podobne ako v iných bunkách aj v neurónoch
sú syntetizované tri základné typy proteínov so špecifickými fyziologickými funkciami:

••Proteíny syntetizované v cytosóle na voľných ribozómoch a polyzómoch, ktoré

zostávajú umiestnené v cytosóle neurónu. Tieto proteíny, ktoré sú prenášané
pomalým axónovým transportom, zahŕňajú enzýmy nevyhnutné pre katalýzu
chemických reakcií prebiehajúcich v cytoplazme.

••Proteíny syntetizované v cytosóle voľnými ribozómami a polyzómami, ktoré sú
následne prenesené do bunkového jadra, mitochondrií a peroxizómov. Tieto proteíny zahŕňajú enzýmy, ktoré sa podieľajú na syntéze RNA, DNA, transkripčné
faktory regulujúce génovú expresiu a ďalšie proteíny potrebné pre fungovanie
uvedených organel. Tieto proteíny môžu byť prenášané pomalým axónovým
transportom (aj ako súčasť mitochondrií).

••Proteíny, ktorých syntéza prebieha na membránovom systéme alebo v lúme-

ne endoplazmatického retikula a Golgiho aparátu. Syntetizované proteíny sú
uskladnené vo vezikulách, ktoré vznikajú v Golgiho aparáte a po uvoľnení sú
premiestňované rýchlym axónovým transportom ako súčasť organel, ako sú lyzozómy a sekrečné vezikuly (obsahujúce neurotransmitery). Môžu byť prenášané
aj k plazmatickej membráne, kde sa stávajú súčasťou jej proteínových zložiek.

V bunkovom jadre sa nachádza aj jadierko, ktoré predstavuje štruktúru zodpovednú za tvorbu rRNA. Jadierko obsahuje veľké množstvo molekúl RNA a proteínov,
v menšej miere aj DNA. Jadierko je v neurónoch obzvlášť výraznou štruktúrou. Je to
podmienené tým, že neuróny sú charakteristické vysokou aktivitou biosyntézy peptidov a proteínov. Neuróny sú totiž obdobou sekrečných buniek, pričom „secernované“
molekuly predstavujú v ich prípade prevažne molekuly zabezpečujúce signalizáciu medzi neurónmi, t.j. neurotransmitery.
Bunky v mozgu exprimujú viac génov ako akýkoľvek ďalší telesný orgán. Podľa
odhadov je z celkového počtu asi 20 000 – 25 000 génov približne polovica špecificky
exprimovaná práve v tkanivách nervového systému.

Plazmatická membrána
Plazmatická (vonkajšia bunková) membrána je komplexná a dynamická štruktúra
s hrúbkou 8 až 10 nm. Viacero bunkových procesov, špecifických pre činnosť neurónov,
je spätých s molekulárnymi reakciami, ktoré prebiehajú práve na plazmatickej membráne. Plazmatická membrána je flexibilná štruktúra pozostávajúca z dvoch vrstiev
molekúl lipidov (dvojvrstva fosfolipidov) a s nimi spojených proteínov, lipidov (cholesterolu a glykolipidov) a sacharidov. Povrchová plocha plazmatickej membrány sa môže
zmeniť (zväčšiť alebo zmenšiť) iba v dôsledku včlenenia ďalšieho úseku plazmatickej
membrány alebo naopak, v dôsledku odčlenenia jej časti. Lipidy sú v plazmatickej
membráne orientované ich hydrofilnou (polárnou) časťou do vonkajších vrstiev (intracelulárne a extracelulárne) a hydrofóbne (nepolárne) časti sú orientované do stredu
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membrány (dvojvrstvy). Hydrofilné hlavice sú teda orientované na oboch stranách
membrány oproti molekulám vody. Membránové proteíny, ktoré prenikajú naprieč celou membránou, sa označujú ako integrálne („vnútorné“) proteíny. Proteíny, ktoré sú
čiastočne zanorené do lipidovej dvojvrstvy z vnútornej alebo vonkajšej strany, sa označujú ako periférne. Na vonkajšej strane plazmatickej membrány sa nachádzajú molekuly sacharidov, pričom tie, ktoré sa viažu na proteíny, sú súčasťou glykoproteínov a tie,
ktoré sa viažu na lipidy, sú súčasťou glykolipidov. Tieto sacharidy sa môžu podieľať
na procesoch súvisiacich s rozpoznávaním molekúl a buniek a zabezpečujú aj adhéziu
buniek. Vonkajší povrch membrány, ktorý interaguje s intersticiálnym priestorom, sa
líši ako štrukturálne, tak aj funkčne od vnútorného povrchu plazmatickej membrány,
ktorá interaguje s intraneuronálnym priestorom.
Biologické membrány vykazujú vo všeobecnosti podobné funkčné charakteristiky:

••bránia difúzii vo vode rozpustných molekúl;
••sú selektívne priepustné pre určité ióny a molekuly, čo je zabezpečené špecializovanými pórmi alebo kanálmi;

••zabezpečujú prenos signálov prostredníctvom proteínových receptorov, ktoré re-

agujú na chemické alebo fyzikálne podnety, ako sú molekuly neurotransmiterov,
hormónov, fotóny, vibrácie alebo tlak.

Lipidová dvojvrstva teda slúži ako bariéra, ktorá bráni difúzii látok a nie je voľne
priepustná pre ióny a molekuly. Nachádzajú sa v nej ale proteíny, ktoré slúžia ako
receptory, iónové kanály a prenášače, čo podmieňuje selektívnu priepustnosť pre určité
ióny počas špecifických situácií (napr. počas vzniku nervového vzruchu).

Ribozómy a endoplazmatické retikulum
V neurónoch sa syntetizuje veľké množstvo proteínov, ktoré sa podieľajú na
udržiavaní ich integrity a funkcií. Neuróny vlastne predstavujú bunky „secernujúce“
neurotransmitery, čím pripomínajú bunky endokrinných žliaz. V priebehu 1 až 3 dní
syntetizujú také množstvo proteínov, ktoré zodpovedá celkovému obsahu proteínov
v neuróne. Veľké množstvo proteínov je premiestňované v neuróne prostredníctvom
axónového transportu.
Ribozómy sú intracelulárne štruktúry, ktoré zabezpečujú syntézu proteínov. Skladajú sa z viacerých typov RNA a proteínov. Voľné ribozómy a polyzómy zodpovedajú
za syntézu cytoplazmatických proteínov a proteínov plazmatickej membrány (avšak
iba tých proteínov, ktoré nie sú včlenené do plazmatickej membrány).
Hladké endoplazmatické retikulum je organela zapojená do syntézy proteínov, ktoré:

••sú secernované z neurónov;
••tvoria integrálnu súčasť plazmatickej membrány;
••sa nachádzajú v lyzozómoch.
Jednotlivé cisterny hladkého endopazmatického retikula sa nachádzajú aj v axónoch a dendritoch.
Charakteristickou organelou neurónov je Nisslova substancia. Je tvorená bazofilnými zhlukmi, ktoré sa nachádzajú v tele neurónu. Nisslova substancia je prítomná
aj v dendritoch, nenachádza sa ale v axóne a axónovom hrboľčeku. Každé Nisslove

8

NERVOVÝ SYSTÉM I. Morfologický a funkčný podklad signalizácie

teliesko je tvorené:

••sploštenými vezikulami, respektíve cisternami drsného (granulárneho) endoplaz-

matického retikula, na povrchu ktorých sú upevnené ribozómy vyčnievajúce do
cytoplazmy;

••voľnými ribozómami;
••zhlukmi ribozómov, ktoré vytvárajú polyzómy.
Na rozdiel od drsného endoplazmatického retikula žľazových buniek, väčšina proteínov, ktoré vznikajú v drsnom endoplazmatickom retikule neurónov, sa využíva priamo
v neuróne. Je to podmienené výrazným funkčným zaťažením neurónov procesmi spojenými s neuronálnou signalizáciou.

Golgiho aparát a cisterny v blízkosti plazmatickej membrány
Golgiho aparát predstavuje komplexnú organelu pozostávajúcu z väčšieho množstva navzájom prepojených sploštených cisterien, vezikúl a tubulov s membránami.
V tesnom okolí Golgiho aparátu sa nachádzajú rôzne ďalšie organely, zahŕňajúce mitochondrie, lyzozómy a vezikulárne telieska.
Golgiho aparát sa podieľa na úpravách molekúl proteínov. Proteíny syntetizované
v endoplazmatickom retikule sú premiestňované cez jeho tubuly a exocytózou membrán endoplazmatického retikula vznikajú vezikuly obsahujúce novosyntetizované proteíny. Tieto vezikuly sú premiestňované do Golgiho aparátu a následne prechádzajú
cez viacero kompartmentov cisterien tejto organely. Počas presunu kompartmentmi
Golgiho aparátu sú proteíny modifikované a roztriedené a to ešte pred tým, ako sú
premiestnené do vezikúl tvorených exocytózou membrán štruktúr Golgiho aparátu.
Výsledné vezikuly obsahujú glykoproteíny a ďalšie sekrečné produkty. Glykoproteíny
sú následne prostredníctvom plazmatického transportu premiestnené do jednotlivých
oblastí neurónov, kde môžu:

••slúžiť ako integrálne proteíny plazmatickej membrány;
••byť uvoľňované z vezikúl do extracelulárneho priestoru v reakcii na vonkajší
signál;

••tvoriť súčasť lyzozómov, pričom majú funkciu enzýmov.
Každá vezikula, ktorá vzniká z membrán Golgiho aparátu, má na vonkajšom povrchu „kotviace miesto“, ktorým sa viaže na povrch cieľových organel.
V blízkosti plazmatickej membrány sa nachádza systém hladkých, sploštených cisterien, ktoré sú naviazané na bunkovú membránu. Tieto cisterny vytvárajú druhé
membránové ohraničenie bunky. Predpokladá sa, že tieto cisterny slúžia na vychytávanie metabolitov.

Mitochondrie
Mitochondrie sú tvorené dvoma membránami, pričom vnútorná membrána vytvára
záhyby (kristy), ktoré vyčnievajú do vnútorného priestoru. Mitochondrie sú špecializované na tvorbu energie, potrebnej pre činnosť buniek. Energia je spoločne s vodou
a oxidom uhličitým produktom aeróbnej bunkovej respirácie a enzymatickej aktivity,
kde ako substrát slúžia sacharidy. Energia uvoľnená pri oxidácii živín je konvertovaná
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do vysokoenergetických fosfátových väzieb v molekulách ATP. Energia vo forme ATP
je nevyhnutná pre veľké množstvo bunkových procesov, zahŕňajúcich napríklad:

••udržiavanie aktivity púmp transportujúcich ióny a chemické látky cez plazmatickú membránu;

••biosyntézu proteínov;
••axónový transport.
Neuróny na rozdiel od väčšiny iných typov buniek nemajú zásoby glykogénu, ktorý
je bežným zdrojom energie. V dôsledku toho sú ich energetické procesy závislé od neustálej dodávky kyslíka a glukózy z cirkulácie. Neuróny nedokážu využívať lipidy ako
substrát pre anaeróbnu tvorbu ATP. V dôsledku uvedených metabolických obmedzení
sú neuróny veľmi citlivé na prerušenie dodávky kyslíka a glukózy spôsobené narušením
perfúzie nervového tkaniva (k zániku neurónov dochádza už po niekoľkých minútach
hypoxie).
Mitochondrie obsahujú aj malé množstvo vlastnej mitochondriálnej DNA (mtDNA),
ktorá im umožňuje biosyntézu niektorých molekúl RNA, štrukturálnych proteínov
a enzýmov potrebných pre ich činnosť. Viaceré látky potrebné pre funkcie mitochondrií ale pochádzajú z cytoplazmy.

Lyzozómy a peroxizómy
Lyzozómy sú membránou ohraničené vezikuly, ktoré slúžia ako intracelulárny tráviaci systém. Obsahujú rôzne hydrolytické enzýmy, ktoré štiepia a degradujú látky
vznikajúce ako v neurónoch, tak aj v ich okolí. Hydrolytické enzýmy a membrány lyzozómov sú syntetizované v drsnom endoplazmatickom retikule a následne sú premiestnené do Golgiho aparátu, kde dochádza k ich ďalšej modifikácii. Po výstupe z Golgiho
aparátu sú vo forme vezikúl, ako primárne lyzozómy transportované k fagozómom,
membránovým organelám, ktoré obsahujú odpadové produkty neurónu. Z primárneho
lyzozómu sa do fagozómu uvoľnia hydrolytické enzýmy, ktoré degradujú odpadový
materiál, pričom takáto organela sa označuje ako sekundárny lyzozóm. Materiál, ktorý
lyzozómy štiepia, zahŕňa viaceré neuronálne štruktúry, ako sú receptory a časti membrán, pričom niektoré z týchto štruktúr môžu byť opätovne použité. Takzvané žlté
lipofuscínové granuly, ktoré sa nachádzajú v starších neurónoch, predstavujú známky
opotrebovania týchto buniek. Tieto granuly môžu byť tvorené práve nerozpustnými
zvyškami v lyzozómoch.
Peroxizómy sú organely, ktoré majú detoxikačné funkcie. Využívajú na to enzým
katalázu, ktorý hydrolyzuje molekuly peroxidu vodíka. Podieľajú sa tým na ochrane
neurónov pred toxickým pôsobením týchto vysokoreaktívnych molekúl.

Cytoskelet
Prispôsobenie sa rôznym tvarom, ako aj uskutočňovanie koordinovaných a usmernených pohybov, je závislé od komplexnej vnútrobunkovej kostry tvorenej proteínovými filamentmi a tubulmi a s nimi súvisiacimi proteínmi, ktorá sa označuje ako cytoskelet. Cytoskeletálna sieť prestupuje telom neurónu, ako aj jeho výbežkami, dendritmi
a axónom. Cytoskelet pritom nepredstavuje fixnú štruktúru, ale podlieha dynamickým
zmenám, ktoré sú obzvlášť zjavné počas vývinu nervového systému, rastu neurónov
a počas reakcií neurónov na ich poškodenie.
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Cytoskelet pozostáva z viacerých vláknitých organel:

••neurotubulov (neuronálne mikrotubuly), ktoré majú priemer asi 20 – 25 nm;
••neurofilament (mikrofilament), ktoré majú priemer približne 10 nm;
••aktínových mikrofilament s priemerom okolo 5 nm (obr. 1).
Neurotubuly a neurofilamenty obsahujú približne 25% zo všetkých proteínov nachádzajúcich sa v neuróne. Neurotubuly a neurofilamenty sa nachádzajú vo všetkých
oblastiach vyplnených cytoplazmou. Slúžia ako molekulárne motory, ktoré sprostredkúvajú transportný pohyb organel v neuróne. Aktínové mikrofilamenty, ktoré sa primárne nachádzajú v blízkosti plazmatickej membrány, sa významnou mierou podieľajú na predlžovaní rastových kónusov neurónov. Neurotubuly a filamenty majú rôznu
dĺžku, avšak samotné nedosahujú dĺžku axónov ani dĺžku dendritov. Neurotubuly
sú štruktúry, ktoré vykazujú polaritu svojich koncových úsekov. V axóne je „plus“
koniec neurotubulu orientovaný smerom k axónovému zakončeniu a „mínus“ koniec
orientovaný smerom k telu neurónu. V dendritoch je ich polarita zmiešaná, asi pri
polovici neurotubulov „plus“ koniec smeruje k telu neurónu a druhá polovica má
k telu nasmerovaný „mínus“ koniec. Neurotubuly aj filamenty sú tvorené polymérmi,
ktoré obsahujú opakujúce sa podjednotky. Tieto podjednotky sú v dynamickom stave
neustálych zmien, pričom postupne dochádza na jednom konci polyméru (neurotubulu
alebo filamentu) k jeho predlžovaniu a zároveň na druhom konci k jeho skracovaniu.
Neurotubuly sú nevetviace sa valce tvorené polymérmi proteínu tubulínu. V neuróne zabezpečujú transport organel ohraničených membránami. Zatiaľ čo v tele neurónu
sú usporiadané nepravidelne v rôznych smeroch, v axónoch a dendritoch sú usporiadané pozdĺžne. Neurofilamenty sú nevetviace sa valce tvorené proteínom aktínom a ďalšími proteínmi. Sú súčasťou axónov, v dendritoch sa vyskytujú v menšom množstve.
Neurofilamentové proteíny, ktoré sa nachádzajú iba v neurónoch, sú súčasťou skupiny
proteínov, ktoré zahŕňajú intermediárne filamentové proteíny prítomné v iných typoch
buniek a proteín nachádzajúci sa v bunkách glie (gliový fibrilárny kyslý proteín).
Špecifickou vlastnosťou cytoskeletárnych zložiek je ich schopnosť prechádzať zo stabilného stavu do stavu dynamických štruktúr. V plne diferencovanom neuróne cytoskelet zabezpečuje neurónu a jeho výbežkom (dendritom a axónu) mechanickú oporu.
Okrem toho sa prostredníctvom neurotubulov uskutočňuje transport materiálu z tela
neurónu do axónových zakončení ako aj v spätnom smere. Vysokú plasticitu vykazuje
cytoskelet počas vývinu neurónu alebo počas regenerácie neurónu po transekcii periférneho nervu. V týchto situáciách využíva rastový kónus cytoskelet na rast do dĺžky,
na retrakciu a na rýchle zmeny tvaru, pričom slúži ako pohyblivý senzor.

Výbežky neurónov
Z tela neurónu odstupuje zväčša jeden axón a viacero dendritov. Pri niektorých
neurónoch z bunkového tela odstupuje aj viacero axónov (napr. Golgiho bunky v mozočku), pri iných nie sú axóny prítomné vôbec (napr. amakrinné bunky sietnice).
Výbežky neurónov zabezpečujú komunikáciu medzi neurónmi alebo medzi neurónmi
a efektorovými bunkami. Dendrity sú špecializované na príjem signálov, pričom nervové vzruchy prenášajú smerom k telu neurónu. Axón, ktorý je špecializovaný na prenos
signálov aj na väčšie vzdialenosti, zabezpečuje prenos nervových vzruchov smerom od
tela neurónu k ďalším neurónom, alebo efektorovým bunkám.
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Hustá spleť axónov, dendritov, synáps a neuroglie, ktorá sa nachádza v šedej hmote
centrálneho nervového systému (hlavne v mozgovej kôre), sa označuje ako neuropil.

Dendrity
Dendrity predstavujú primárny receptívny segment neurónov. Sú to krátke, bohato
sa vetviace nervové výbežky (grécky dendron – strom). Dĺžka dendritov iba zriedkavo presahuje 1 mm. Na základe vzdialenosti od tela neurónu sa rozlišujú proximálne
a distálne úseky dendritov. Z tela neurónu iba zriedkavo vystupuje jeden dendrit,
zvyčajne je ich počet väčší. Pri niektorých neurónoch sú prítomné špecializované typy
dendritov. Príkladom sú pyramídové bunky, z ktorých odstupuje jeden veľký apikálny
dendrit vyrastajúci z apexu neurónu, ktorého telo má tvar pyramídy. Okrem toho odstupujú z bazálnej časti pyramídových neurónov viaceré bazálne dendrity.
Dendrity obsahujú rovnaké cytoplazmatické organely (napr. Nisslovu substanciu,
mitochondrie) ako telo neurónu, a preto ich možno považovať za „predĺženie“ tela
neurónu. Dendrity sa vetvia, pričom rozsah ich vetvenia odráža ich funkčný význam.
Dendritické vetvenie je prejavom ich špecializácie na príjem signálov z ďalších neurónov. Čím je toto vetvenie rozsiahlejšie, tým viac signálov neurón môže prijímať. Na
dendrity zväčša dosadá veľké množstvo axónových zakončení. Vzruchová aktivita sa na
dendritoch sčítava, pričom spracovanie signálov prebieha v analógovom móde.
Na dendritoch rôznych typov neurónov sa nachádzajú drobné tŕňové výbežky
(napr. na pyramídových neurónoch mozgovej kôry). Tieto dendritické tŕne zväčšujú
plochu membrány receptívneho segmentu neurónu. Na dendritických tŕňoch sa nachádza až 90% všetkých excitačných synáps centrálneho nervového systému. Nakoľko sa
dendritické tŕne nachádzajú vo veľkom množstve na neurónoch mozgovej kôry, predpokladá sa ich zapojenie v procesoch učenia a pamäti.

Axóny
Axón (neurit, osový valec) je špecializovaný na prenos signálov na veľké vzdialenosti. Je zvyčajne najdlhším výbežkom neurónu, pričom môže dosahovať dĺžku od
1 milimetra až po 1 meter. Axón odstupuje z tela neurónu zo štruktúry, ktorá sa označuje ako axónový hrboľček. Proximálna časť axónu, ktorá je pokračovaním axónového
hrboľčeka, sa označuje ako iniciálny segment. Axónový hrboľček a iniciálny segment
sú špecializované oblasti neurónu, v ktorých vzniká nervový vzruch. Axónový hrboľček, iniciálny segment a axón neobsahujú Nisslovu substanciu. Cytoplazma axónu
sa označuje ako axoplazma, plazmatická membrána axónu sa označuje ako axoléma.
Axoplazma obsahuje neurofilamenty (mikrotubuly) a mitochondrie.
Počas priebehu (zväčša ale na distálnom konci) sa axón rozvetvuje na viacero
vetiev. Vetvy axónu môžu vytvárať dva typy rozšírení obsahujúcich vezikuly s neurotransmitermi. Zväčša sú vetvy zakončené terminálnym rozšírením („gombíkom“, t.j.
axónovým, resp. nervovým zakončením), ktoré vytvára synaptický kontakt s priľahlým dendritom, bunkovým telom alebo axónom ďalšieho neurónu. Oblasť axónového zakončenia, ktoré je súčasťou synapsy, sa označuje ako presynaptické zakončenie.
Pri niektorých neurónoch sa v priebehu axónov nachádzajú rozšírenia (varikozity)
označované ako boutons en passant, ktoré nevytvárajú klasické synapsy. Neurotransmitery uvoľnené z tohto typu axónových „zakončení“ difundujú do okolia týchto rozšírení
a ovplyvňujú aktivitu iných neurónov, prípadne buniek hladkých svalov alebo buniek

12

NERVOVÝ SYSTÉM I. Morfologický a funkčný podklad signalizácie

žliaz. Príkladom sú vlákna sympatikových a parasympatikových postgangliových neurónov inervujúce bunky vnútorných orgánov.
Samotné vetvenie axónov nie je uniformné. Daný vzorec vetvenia axónov je charakteristický pre určité typy neurónov. Príkladom sú „košíkové“ pletence vytvárané
inhibičnými interneurónmi v okolí tiel iných neurónov.

Axónový transport
Prepravu celého spektra molekúl a organel z bunkového tela do výbežkov neurónu (prevažne do axónových zakončení) a z výbežkov do bunkového tela zabezpečuje
axónový transport. V prípade prenosu smerom z tela neurónu do výbežkov ide o anterográdny (resp. ortográdny) transport, v prípade, že prenos prebieha z výbežkov do
tela neurónu, označuje sa ako retrográdny transport. Na základe rýchlosti sa rozlišuje
rýchly transport s rýchlosťou prenosu 200 – 400 mm za deň a pomalý transport s rýchlosťou prenosu 1 – 5 mm za deň. Rýchly transport môže byť ako anterográdny, tak
aj retrográdny, pomalý transport je iba anterográdny (tab. 1). Rýchly anterográdny
transport zodpovedá za prenos mitochondrií a prekurzorov hladkého endoplazmatického retikula, synaptických vezikúl a častí plazmatickej membrány. Rýchly retrográdny transport zahŕňa prenos mitochondrií, mnohovezikulárnych teliesok (degradačné
štruktúry) a vezikúl obsahujúcich chemické látky ako sú napríklad rastové faktory,
ktoré sú vychytávané nervovými zakončeniami prostredníctvom endocytózy sprostredkovanej receptorom.
Axónový transport zabezpečujú neurotubuly v spojení s určitými motorickými
proteínmi, ktoré vytvárajú potrebnú mechanickú silu umožňujúcu pohyb. Rýchly
transport je zabezpečený molekulárnymi motorickými proteínmi kinezínom a dyneínom, ktoré sú spojené s ATP. Tieto proteíny zodpovedajú za tvorbu mechanickej
sily potrebnej pre presun organel neurotubulárnym axónovým transportom. Molekuly
ATP sa využívajú ako zdroj energie pre transport obidvoma smermi, pričom kinezín
zabezpečuje anterográdny pohyb a dyneín zabezpečuje retrográdny pohyb. Každý neurotubulus pritom obsahuje niekoľko „tratí“, ktorými sa môžu pohybovať rôzne prenášané štruktúry. Na jednom neurotubule sa môžu súčasne prenášať viaceré vezikuly,
pričom rýchlosť ich pohybu sa môže líšiť v jednotlivých tratiach, prípadne sa môžu
prenášať aj dve vezikuly opačnými smermi po odlišných tratiach daného neurotubulu.
Okrem toho môže počas transportu vezikula zmeniť neurotubulus, po ktorom je vezikula prenášaná.
Pomalý anterográdny transport zahŕňa presun rozpustných enzýmov a zložiek cytoskeletu a plazmatickej membrány. Proteíny a ďalšie látky sú prenášané za účelom
obnovy a udržiavania axoplazmy zrelého neurónu ako aj za účelom doplňovania látok
v rastúcom axóne a rastúcich dendritoch počas vývinu a regenerácie neurónu. Za pomalý transport zodpovedá proteín dynamín.
Axónový transport zabezpečuje funkčnosť neurónu ako celku, nakoľko umožňuje
nepretržitú komunikáciu medzi telom neurónu a jeho výbežkami. Prostredníctvom
axónového transportu je telo neurónu „informované“ o metabolických požiadavkách
a stave jeho najdistálnejších úsekov. Okrem toho axónový transport zabezpečuje vychytávanie extracelulárnych látok, ako sú napríklad rastové faktory, ktoré sú prenášané z výbežkov do tela neurónu, čo umožňuje telu neurónu dynamicky reagovať na
zmeny v extracelulárnom prostredí.
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1. Neuróny
Transportný
systém

Rýchlosť
prenosu

Prenášaný materiál

Molekulárny
motor

Funkcia

pomalý

1 – 5 mm/deň

cytoskeletárne
a cytoplazmatické
zložky

dynamín

obnova cytoskeletu axónov
a cytoplazmy axónov

rýchly
anterográdny
(ortográdny)

do 400 mm/deň

organely ohraničené
membránou

kinezín

prenos materiálu do synaptických
zakončení

rýchly
retrográdny

60 – 100 mm/deň organely ohraničené
membránou

dyneín

prenos materiálu, ktorý bol
vychytaný nervovými zakončeniami
(napr. rastové faktory)

Tabuľka 1. Charakteristiky neuronálnych transportných systémov (upravené podľa Steward,
2000; Noback a spol., 2005).

Synapsy
Synapsa (synapsia) je miestom kontaktu neurónu s ďalším neurónom alebo neurónu s efektorovou bunkou (napr. myocytmi, bunkami žliaz). Rozlišujú sa dva základné
typy synáps, chemické a elektrické. Prevažná väčšina synáps v nervovom systéme človeka patrí medzi chemické synapsy. Elektrické synapsy sú prítomné vo väčšom množstve u bezstavovcov a nižších stavovcov. V nervovom systéme cicavcov sú zastúpené
iba v pomerne malom počte.
Chemická synapsa je tvorená presynaptickou membránou (časť axónového zakončenia) a postsynaptickou membránou, ktoré sú oddelené synaptickou štrbinou. Synaptická štrbina, ktorá má šírku približne 20 nm, je po stranách ohraničená gliovou
bunkou (astrocytom). Bunková membrána axónového zakončenia v oblasti synapsy
sa označuje ako presynaptická membrána. Membrána dendritov, tela neurónu, alebo
efektorovej bunky (napr. svalovej, žľazovej) v oblasti synapsy sa označuje ako postsynaptická membrána. Ako subsynaptická membrána sa označuje oblasť postsynaptickej
membrány, ktorá sa nachádza priamo oproti presynaptickej membráne. V cytoplazme
nervového zakončenia sa nachádza zvýšené množstvo mitochondrií a synaptických vezikúl obsahujúcich neurotransmitery. Uvedené organely sa nenachádzajú v blízkosti
subsynaptickej membrány. Väčšina neurónov obsahuje prinajmenšom dva rozdielne
typy vezikúl, a to malé vezikuly s priemerom asi 50 nm a veľké vezikuly s priemerom
od 70 do 200 nm. Oba typy vezikúl obsahujú neurotransmitery.
Na základe morfologických charakteristík sa rozlišujú dva základné typy synáps:

••asymetrické synapsy, ktoré majú denznú postsynaptickú membránovú špeciali-

zovanú oblasť, ktorá sa označuje aj ako postsynaptická denzita; presynaptické
zakončenie obsahuje sférické vezikuly; asymetrické synapsy sa nachádzajú na
dendritických tŕňoch, dendritických trubiciach (časť dendritov mimo tŕňových
výbežkov) a bunkovom tele;

••symetrické synapsy, ktoré majú tenkú postsynaptickú membránovú špecializo-

vanú časť a v presynaptickom zakončení sa nachádzajú sploštené vezikuly alebo
vezikuly rôznych tvarov; symetrické synapsy sa nachádzajú na dendritických
trubiciach, bunkovom tele a iniciálnom segmente axónu.
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Obrázok 2. Schematické znázornenie typov synaptických spojov. Najčastejšie sú synaptické
spoje, ktoré tvorí axón jedného neurónu a dendrit, telo alebo axón ďalšieho neurónu. Synapsy
tvorené dvoma dendritmi sú v nervovom systéme menej početné (upravené podľa Bear a spol.,
2007; Feder a spol., 2009).

Na základe štruktúr neurónov, ktoré sa podieľajú na tvorbe synáps, sa rozlišujú
synapsy tvorené:

••axónovým zakončením neurónu a dendritom ďalšieho neurónu (axo-dendritická
synapsa);

••axónovým zakončením neurónu a telom ďalšieho neurónu (axo-somatická synapsa);

••axónovým zakončením neurónu a axónom ďalšieho neurónu (axo-axonálna synapsa);

••dendritom jedného neurónu a dendritom ďalšieho neurónu (dendro-dendritická
synapsa; obr. 2).

Axón jedného neurónu zväčša vytvára iba niekoľko synáps. Niektoré axóny sa ale
bohato vetvia a vytvárajú veľké množstvo synaptických kontaktov. Na druhej strane,
dendrity a telo neurónu môžu vytvárať synaptické kontakty s mnohými neurónmi
(niekedy až 15 000 synáps).
Zakončenie nervového vlákna na bunke svalu (neuromuskulárne spojenie) alebo na
žľazovej bunke (neuroglandulárne spojenie) je podobné synaptickým spojom medzi
dvoma neurónmi. Spojenie medzi axónovým zakončením a bunkou priečne pruhovaného svalu sa označuje ako nervovosvalová platnička.
Okrem bežných typov sú v nervovom systéme prítomné aj menej obvyklé typy
synáps. Príkladom sú synapsy tvorené dvoma dendritmi (dendro-dendritická synapsa).
Takéto usporiadanie je prítomné v bulbus olfactorius, kde sa nachádzajú granulárne

1. Neuróny
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Obrázok 3. Schematické znázornenie vybraných typov neurónov, ktoré sa líšia veľkosťou, tvarom ako aj počtom a vetvením výbežkov. Zatiaľ čo pseudounipolárne neuróny sa označujú aj
ako aferentné, motoneuróny sa označujú ako eferentné neuróny. Ďalšie zobrazené neuróny patria
medzi interneuróny (upravené podľa Kiernan, 2009; Badiani a spol., 2011).

bunky, ktoré nemajú axóny. Aj napriek tomu ale vytvárajú vzájomné dendrodendritické synapsy s dendritmi mitrálnych buniek. Každý dendrit pritom obsahuje
presynaptickú oblasť, v ktorej sa nachádza veľké množstvo vezikúl, pričom táto oblasť
je v tesnej blízkosti s postsynaptickou membránou iných dendritov. Presynaptické
a postsynaptické oblasti sa nachádzajú jedna vedľa druhej, čím vytvárajú recipročné
synapsy, tvoriace podklad pre lokálne interagujúce mikrookruhy vytvorené medzi
neurónmi bez axónov.

Typy neurónov
Na základe morfologických a funkčných charakteristík sa rozlišuje viacero typov
neurónov. Podľa počtu axónov a dendritov sa rozlišujú:

••unipolárne neuróny, ktoré vysielajú iba jeden výbežok; nachádzajú sa v sietnici;
••bipolárne neuróny, ktoré vysielajú dva výbežky; nachádzajú sa v sietnici, vnú-

tornom uchu a chuťových pohárikoch, tvoria asi 0,05% celkového počtu neurónov;

••pseudounipolárne neuróny, ktoré vysielajú iba jeden výbežok, ktorý sa ale po

odstupe z tela neurónu delí na dva výbežky; nachádzajú sa prevažne v gangliách
zadných koreňov miechy a hlavových nervov, tvoria asi 0,5% celkového počtu
neurónov;

••multipolárne neuróny, ktoré vysielajú veľký počet výbežkov; nachádzajú sa
v mozgu, mieche (asi 98,95% celkového počtu neurónov) a autonómnych gangliách (asi 0,5% celkového počtu neurónov; obr. 3).

Špecifickým príkladom pôvodne unipolárnych neurónov sú neuróny zadných kore-
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ňov miechy, ktoré majú iba jeden výbežok, označovaný ako bifurkácia. Tento výbežok
sa po odstupe z tela neurónu rozdeľuje na dve vetvy. Jedna z týchto vetiev smeruje do
periférnych tkanív, kde končí ako senzitívne nervové zakončenie. Druhá vetva smeruje
do miechy, kde prenáša nervové vzruchy, ktoré vznikli v oblasti senzitívneho nervového
zakončenia. Bunky zadných koreňov miechy sú ale v skutočnosti pseudounipolárne
neuróny. Počas vývinu bol neurón zadných koreňov miechy bipolárneho typu (obsahoval samostatný axón a dendrit), avšak počas vyzrievania jeho dva výbežky splynuli
v jeden.
Väčšina neurónov v centrálnom nervovom systéme je multipolárnych a vykazujú
komplexné tvary (dané usporiadaním ich výbežkov), ktoré sú charakteristické pre daný
typ neurónu. Uvedené morfologické rozdiely medzi jednotlivými typmi neurónov podmienené rozdielmi v dendritickom vetvení a vetvení axónov často súvisia s rozdielmi
v ich zapojení v neuronálnych okruhoch a tým aj s ich funkciami.
Jednotlivé typy neurónov sa navzájom líšia aj na základe dendritického vetvenia.
Klasifikácia založená na charaktere vetvenia dendritov je špecifická pre jednotlivé oblasti nervového systému. V mozgovej kôre sa rozlišujú:

••hviezdicovité neuróny, ktorých dendrity odstupujú a vetvia sa všetkými smermi;
••pyramídové neuróny, ktoré obsahujú jeden apikálny dendrit a viacero dendritov
odstupujúcich z bázy neurónu.

Na základe dĺžky axónu sa rozlišujú:

••projekčné neuróny, ktoré vysielajú axóny na väčšiu vzdialenosť (tzv. neuróny
typu Golgi I);

••interneuróny, ktoré vysielajú axóny iba na krátke vzdialenosti, v oblasti, kde sa
nachádza aj ich bunkové telo (tzv. neuróny typu Golgi II).

Neuróny sa štrukturálne a funkčne odlišujú ich umiestnením v nervových okruhoch, pričom sa rozlišujú:

••primárne senzitívne, respektíve senzorické neuróny (aferentné neuróny), ktorých

senzitívny (senzorický) výbežok sa nachádza v periférnych tkanivách (napr.
koža, sietnica); tieto neuróny sa označujú ako aferentné, nakoľko prenášajú signály do centrálneho nervového systému;

••motorické neuróny, ktoré inervujú efektorové bunky (napr. kostrové alebo hladké svaly, bunky žliaz); tieto neuróny sa označujú aj ako eferentné, nakoľko prenášajú signály z centrálneho nervového systému k efektorovým bunkám v periférnych tkanivách;

••interneuróny, ktoré v nervovom systéme tvoria väčšinu neurónov a zabezpečujú
prenos signálov medzi ďalšími neurónmi (aferentnými a eferentnými ako aj medzi inými interneurónmi).

Na základe primárneho neurotransmitera, ktorý daná populácia neurónov syntetizuje a uvoľňuje sa rozlišuje celé spektrum odlišných typov neurónov (napr. glutamatergické, glycinergické, dopaminergické, sérotoninergické).

2
2. Paraneuróny

Ako paraneuróny sa označujú niektoré senzorické a endokrinné bunky, ktoré aj
napriek tomu, že nie sú zaraďované medzi neuróny, zdieľajú s nimi viacero spoločných
štrukturálnych, funkčných a metabolických charakteristík. Možno ich označiť aj ako
receptorovo-sekretorické bunky.
Niektoré typy paraneurónov patria medzi bunky s neurosekrečnou funkciou. V reakcii na podnety, ktoré pôsobia na receptory ich plazmatickej membrány, uvoľňujú
tieto paraneuróny sekrečný materiál z granúl alebo vezikúl podobných synaptickým
vezikulám. Viaceré z uvoľnených chemických látok sú identické alebo aspoň podobné
neurotransmiterom. Niektoré z paraneurónov, ktorých primárnou funkciou je sekrécia
chemických látok, sa zaraďujú medzi endokrinné bunky (napr. chrómafinné bunky
endokrinného systému tráviaceho traktu). Niektoré paraneuróny predstavujú senzorické alebo receptorové bunky, nakoľko ich primárnou funkciou je transdukcia signálov
určitých modalít (napr. vláskové bunky vnútorného ucha; obr. 4).
Príkladom paraneurónov sú:

••tyčinky a čapíky nachádzajúce sa v sietnici, pričom obidva typy buniek majú
fotocitlivý vonkajší segment, ktorý vznikol modifikáciou cilia;

••senzorické bunky čuchovej sliznice; na rozdiel od všetkých ostatných neurónov,
sú tieto chemoreceptívne bunky výnimočné tým, že nepretržite dochádza k ich
obnove a to z bazálnych buniek čuchovej sliznice;

••neuroepitelové chuťové senzorické bunky; tieto chemoreceptívne bunky sú iner-

vované aferentnými vláknami nervus facialis, nervus glossopharyngeus a nervus
vagus;

••vláskové bunky v slimáku, semilunárnych kanálikoch, v utriculus a sacculus;
tieto vláskové mechanoreceptívne bunky inervuje nervus vestibulocochlearis;

••Merkelove bunky nachádzajúce sa v bazálnych vrstvách epidermy; tieto mechanosenzitívne bunky sú inervované somatosenzitívnymi nervovými vláknami;

••hlavné bunky karotických teliesok, ktoré slúžia ako chemoreceptory monitorujúce parciálny tlak kyslíka, oxidu uhličitého a pH krvi; tieto bunky inervuje
nervus glossopharyngeus;

••chrómafinné bunky endokrinného systému, ktorý tvorí zložku enterického ner17
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Obrázok 4. Schematické znázornenie vybraných typov paraneurónov a ich porovnanie s enteroendokrinnou bunkou. Pre paraneuróny aj pre enteroendokrinné bunky je charakteristická vysoká sekrečná aktivita. Zatiaľ čo sekrečné produkty paraneurónov slúžia hlavne na komunikáciu
s neurónmi, sekrečné produkty enteroendokrinných buniek majú charakter hormónov (upravené
podľa Fujita, 1989; Crosnier a spol., 2006; Matthews a Fuchs, 2010).

vového systému; tieto bunky syntetizujú široké spektrum gastrointestinálnych
hormónov a neuropeptidov (napr. gastrín, sekretín, cholecystokinín, somatostatín, substanciu P a vazoaktívny intestinálny peptid); sú inervované prevažne
parasympatikovými vláknami, ktoré prebiehajú hlavne v nervus vagus;

••chrómafinné bunky drene nadobličiek, ktoré uvoľňujú do cirkulácie adrenalín

a v menšej miere noradrenalín; sú inervované sympatikovými pregangliovými
neurónmi;

••endokrinné bunky prištítnych teliesok, adenohypofýzy a pankreasu secernujúce
peptidy, respektíve amíny.

3
3. Glia

Ako glia (neuroglia) sa označujú ne-neuronálne bunky s podpornými funkciami,
ktoré sa nachádzajú v centrálnom a periférnom nervovom systéme. Tieto bunky sa
nachádzajú v okolí bunkových tiel neurónov, ako aj ich výbežkov (obr. 5). Podporné
funkcie buniek glie sú významné aj preto, že na rozdiel od periférnych orgánov, centrálny nervový systém neobsahuje kolagénové spojivové tkanivo.
V centrálnom nervovom systéme sú bunky glie a neuróny navzájom oddelené
10 až 20 nm širokým intercelulárnym priestorom vyplneným extracelulárnou tekutinou. Tento intercelulárny (resp. intersticiálny) priestor tvorí asi 15 – 20% celkového
objemu mozgu. Uvádza sa, že u cicavcov bunky glie prevyšujú počet neurónov približne 10 až 50-násobne, a to v závislosti od konkrétnej oblasti centrálneho nervového
systému, pričom glia tvorí asi polovicu celkového objemu mozgu. Novší výskum ale naznačuje, že v mozgu človeka je počet neurónov približne rovnaký ako počet buniek glie.
Na základe funkcií a lokalizácie sa rozlišuje viacero typov gliových buniek (tab. 2).
V centrálnom nervovom systéme sú prítomné:

••astrocyty (astroglia);
••oligodendrocyty (oligodendroglia);
••mikroglia;
••ependymálne bunky.
Astroglia a oligodendroglia sa označuje aj ako makroglia.
Gliové bunky v periférnom nervovom systéme zahŕňajú:

••Schwannove bunky, ktoré obklopujú nervové vlákna;
••perineuronálne satelitné bunky, ktoré obklopujú telá neurónov.
Tieto dva typy buniek, ktoré sú funkčne ťažko rozlíšiteľné, sa označujú ako neurolemálne bunky.
Všetky gliové bunky, až na mikrogliu, vznikajú počas vývinu z ektodermy. Schwannove bunky a satelitné bunky pochádzajú z neurálnej lišty, ktorá je derivátom ektodermy. Bunky mikroglie majú prevažne mezodermálny pôvod. Bunky glie sa na rozdiel
od neurónov môžu deliť mitózou počas celého života jedinca.
Pôvodne sa predpokladalo, že bunky neuroglie majú relatívne pasívnu úlohu
a v centrálnom nervovom systéme zabezpečujú iba obmedzený rozsah funkcií. Tomu
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Obrázok 5. Schematické znázornenie jednotlivých typov buniek glie. Výbežky astrocytov
vytvárajú kontakty s telom neurónu a cievami, taktiež ohraničujú synapsy. Oligodendrocyty
a Schwannove bunky vytvárajú obaly axónov. Bunky mikroglie sa podieľajú na imunitných
funkciách a odstraňovaní debrisu (upravené podľa Abbott a spol., 2006; McPhee a Hammer,
2009; Ables a spol., 2011).

zodpovedalo aj ich označenie, neuroglia, t.j. „nervové lepidlo“. V súčasnosti je zrejmé,
že funkcie glie sú rozsiahlejšie:

••glia vytvára vysoko organizovanú opornú „kostru“, ktorá poskytuje centrálnemu
nervovému systému štrukturálnu podporu pre neuróny a neuronálne okruhy;

••počas vývinu neuroglia (radiálna glia) navádza migrujúce prekurzory neurónov

z neuroepitelu do určených cieľových oblastí, v ktorých sa vytvárajú definitívne
vzorce usporiadania nervových okruhov; bunky glie určujú aj smer rastu axónov
a tak determinujú vznik nervových dráh;

••bunky glie tvoria rastové faktory, ktoré bránia neurónom prejsť do apoptózy;
rastové faktory sú potrebné aj pre procesy regenerácie a plasticity neurónov;

••oligodendrocyty a Schwannove bunky tvoria myelín, ktorý výraznou mierou
zvyšuje rýchlosť prenosu nervových vzruchov axónmi;

••mikroglia slúži na odstraňovanie debrisu (odpadového materiálu), ktorý vzniká
po poškodení alebo zániku neurónov a taktiež sa podieľa na imunitných procesoch prebiehajúcich v centrálnom nervovom systéme;

••astrocyty sa významnou mierou podieľajú na udržiavaní homeostázy mikro-

prostredia tvoreného extracelulárnou tekutinou, a to prostredníctvom regulácie
pH a koncentrácie iónov draslíka; slúžia ako premostenie, prostredníctvom ktorého sú prenášané živiny a kyslík z kapilár k neurónom;

••bunky glie sa podieľajú na tvorbe cerebrospinálnej tekutiny a extracelulárnej
tekutiny, ktorá obklopuje, vyživuje a chráni neuróny;

••v reakcii na poranenie nervového tkaniva sú aktivované reparačné procesy, pričom bunky glie proliferujú a podmieňujú vznik astrocytárnej jazvy.
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Typ gliových
buniek

Lokalizácia

Charakteristické cytologické znaky

Funkcie

protoplazmatické
astrocyty

šedá hmota
CNS

hviezdicový tvar; dlhé, tenké výbežky,
ktoré prenikajú medzi bunkové
telá neurónov, dendrity a synapsy;
výbežky vytvárajúce glia limitans na
povrchu mozgu a gliové nožičky na
krvných cievach

priestorové tlmenie výkyvov
koncentrácií iónov (napr. K+);
vychytávanie neurotransmiterov;
opuzdrujú výbežky neurónov,
čím zabraňujú difúzii
neurotransmiterov z jednej
synapsy do druhej

fibrózne astrocyty

biela hmota
CNS

hviezdicový tvar; dlhé, tenké výbežky,
ktoré vnikajú medzi axóny

priestorové tlmenie výkyvov
koncentrácií iónov

perineuronálne
oligodendrocyty

šedá hmota
CNS

malé bunky, ktoré sa nachádzajú
nie je zrejmá
tesne pri telách neurónov a dendritoch

intrafascikulárne
oligodendrocyty

biela hmota
CNS

vysielajú dlhé výbežky, ktoré vytvárajú myelinizácia
myelínové obaly okolo axónov
neurónov v CNS

Schwannove
bunky

PNS

bunkové telá sa nachádzajú pozdĺž
axónov; bunky tvoria rozsiahle
výbežky plazmatickej membrány,
ktoré obkružujú axóny a tvoria
myelínové obaly

myelinizácia

mikroglia

šedá a biela
hmota CNS

tvarom sa podobajú perineuronálnym
oligodendrocytom; v reakcii
na poranenie sa výbežky zmršťujú
a bunky vykazujú fagocytárnu aktivitu

imunitné funkcie, fagocytóza

Tabuľka 2. Prehľad jednotlivých typov buniek glie, ich lokalizácie v nervovom systéme, ich
morfologických charakteristík a ich funkcií. CNS – centrálny nervový systém; PNS – periférny
nervový systém (upravené podľa Steward, 2000).

Astrocyty
Astroglia vytvára morfologicky a funkčne heterogénnu populáciu buniek, ktoré
obklopujú každý neurón centrálneho nervového systému. Rozlišujú sa protoplazmatické astrocyty prítomné v šedej hmote mozgu v blízkosti kapilár a fibrózne astrocyty
prítomné v bielej hmote. Označenie fibrózne astrocyty odráža prítomnosť veľkého
množstva gliových filament v týchto bunkách, zatiaľ čo protoplazmatické astrocyty obsahujú menšie množstvo tohto vláknitého materiálu. Ďalšie typy astrocytov predstavujú Bergmannove bunky v mozočku, Müllerove bunky v sietnici, pinealocyty v epifýze
a pituicyty nachádzajúce sa v zadnom laloku hypofýzy.
Tieto bunky obsahujú 8 až 10 nm hrubé mikrofilamenty pozostávajúce z polymerizovaných jednotiek tvorených gliovým fibrilárnym kyslým proteínom, ktorý je ich
špecifickým biochemickým markerom.
Astrocyty vytvárajú v mozgu matrix, v ktorom sú neuróny umiestnené a zároveň
navzájom oddelené. Bunkové telá a výbežky astrocytov sú navzájom prepojené štrbinovými spojeniami („gap junctions“). To im umožňuje fungovať synergicky ako funkčné syncýtium, v ktorom prebieha vzájomná výmena iónov a molekúl medzi astrocytmi
navzájom, ako aj medzi astrocytmi a extracelulárnou tekutinou.
Podobne ako neuróny, aj gliové bunky vykazujú negatívny membránový potenciál,
čo naznačuje, že ich plazmatická membrána je priepustná pre ióny K+. Keďže plazmatická membrána buniek glie obsahuje iba malé množstvo sodíkových kanálov (asi
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100 – 10 000-krát menej ako plazmatická membrána neurónov) a je zároveň relatívne
vysoko priepustná pre ióny K+, nie sú astrocyty schopné tvoriť nervové vzruchy.
Každý astrocyt môže mať niekoľko výbežkov, ktoré vybiehajú do okolia, pričom
sa končia na rôznych častiach neurónu, kapilár a na ďalších štruktúrach rozšíreniami,
označovanými ako koncové nožičky. Tieto zakončenia astrocytov:

••obkolesujú bazálnu membránu kapilár;
••susedia s voľným povrchom bunkových tiel neurónov a dendritov a obaľujú synapsy, čím ich navzájom oddeľujú;

••vytvárajú kontakt s pia mater, čím formujú pio-gliálnu ohraničujúcu membránu,
ktorá prilieha k subarachnoidálnemu priestoru;

••vytvárajú kontakt s ependymálnymi bunkami ventrikulárneho systému.
Takmer všetky látky, ktoré vstupujú alebo vystupujú z centrálneho nervového
systému, prechádzajú bunkami astroglie. Astrocyty prenášajú z kapilár k neurónom
energetické substráty (napr. glukózu, ktorú taktiež uskladňujú), prekurzory biologicky
aktívnych molekúl (napr. tryptofán) a stavebné zložky štrukturálnych makromolekúl
(napr. aminokyseliny). Okrem toho vychytávajú prostredníctvom draslíkových kanálov
z extracelulárnej tekutiny ióny K+, v prípade, že sa extracelulárna koncentrácia týchto iónov výrazne zvýšila. Ak dôjde v určitých spádových oblastiach extracelulárneho
priestoru k nadmernému vzostupu koncentrácií iónov K+, astrocyty ich vychytajú
a premiestnia ich prostredníctvom interastrocytárnych štrbinových spojení do tých
oblastí syncýtia, kde je koncentrácia draslíkových iónov nízka (tzv. priestorový nárazníkový systém). Tento mechanizmus zamedzuje šíreniu vĺn elektrickej depresie, ktoré vznikajú v dôsledku prítomnosti vysokých extracelulárnych koncentrácií iónov K+
a ktoré by mohli vyvolať nadmernú depolarizáciu neurónov. V situáciách spojených
s nadmernou neuronálnou aktivitou zabezpečujú vychytávanie glutamátu a neurotoxínov, ktoré sa akumulujú v extracelulárnom priestore a v synaptickej štrbine. Astrocyty
sa teda podieľajú na regulácii a udržiavaní homeostázy extracelulárnej tekutiny (iónového zloženia a pH) a na regulácii množstva glutamátu v synaptickej štrbine. Tým zabezpečujú nevyhnutné predpoklady pre fungovanie neurónov v centrálnom nervovom
systéme. Okrem toho môžu astrocyty uvoľňovať viaceré neurotrofné faktory (napr.
nervový rastový faktor a mozgový neurotrofný faktor), čím sa významne podieľajú na
podpore prežívania neurónov.
Jednou z funkcií astrocytov je ohraničovanie synáps. Astrocyt tak bráni difúzii
neurotransmitera mimo synaptickú štrbinu. Jeden astrocyt pritom ohraničuje súčasne
viacero, často aj tisíce synáps. Z pohľadu astrocytov je potom centrálny nervový systém rozdelený do jednotlivých sektorov, v ktorých je synaptický prenos modulovaný
daným astrocytom.
Vychytávaním neurotransmiterov (napr. glutamátu, GABA) a ohraničovaním synaptickej štrbiny sa astrocyty významnou mierou podieľajú na signalizácii v nervovom
systéme. V poslednom období bolo preukázané, že sa astrocyty v signalizácii uplatňujú
aj prostredníctvom ďalších mechanizmov. Napríklad astrocyty v hypotalame uvoľňujú
chemické látky označované ako gliotransmitery. Tieto látky modulujú funkcie receptorov, na ktoré sa viažu klasické neurotransmitery v synapsách. Bunky glie teda priamo
regulujú synaptický prenos prostredníctvom gliotransmiterov, zahŕňajúcich taurín,
ATP a D-serín. Vezikuly s gliotransmitermi sa v astrocytoch nachádzajú v rôznych
častiach tela bunky, odkiaľ môžu byť uvoľňované do okolia.
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Oligodendrocyty
Oligodendrocyty, ktoré sa nachádzajú v centrálnom nervovom systéme, sú obdobou Schwannových buniek periférneho nervového systému. Oligodendroglia vytvára
a udržiava myelínové obaly v mozgu a mieche. Rozlišujú sa dva typy oligodendrocytov:

••perineuronálne satelitné bunky, ktoré sú tesne spojené s telami neurónov a dendritmi, nachádzajúcimi sa v šedej hmote mozgu;

••interfascikulárne bunky, ktoré zabezpečujú myelinizáciu axónov v bielej hmote
mozgu.

Početné výbežky jednotlivých oligodendrocytov vytvárajú myelínové internódiá
súčasne až na 70 axónoch. Myelínový obal je pritom tvorený obalmi vytvárajúcimi špirálovité lamely plazmatickej membrány oligodendrocytov. Myelinizácia axónov začína
už v prenatálnom období a u človeka pokračuje až do puberty.

Mikroglia
Bunky mikroglie, ktoré sú mezodermálneho pôvodu, vstupujú do centrálneho systému v období vaskularizácie cez pia mater, stenu krvných ciev a cez tela chorioidea.
Na základe funkčných rozdielov sa rozlišujú viaceré podtypy buniek mikroglie:

••pokojové (neaktivované) mikrogliové bunky prítomné v centrálnom nervovom

systéme počas fyziologických stavov, označované aj ako rezidentné mozgové
makrofágy; tento typ mikroglie sa môže zmeniť na dva nasledujúce podtypy:

••aktivovaná alebo reaktívna nefagocytujúca mikroglia, ktorá je schopná syntetizovať cytokíny;

••fagocytujúca mikroglia (fagocyty).
Medzi ďalšie zdroje fagocytujúcich buniek v centrálnom nervovom systéme patria makrofágy (ich prekurzorové bunky sú prítomné v cirkulácii) ako aj meningeálne
a perivaskulárne bunky krvných ciev centrálneho nervového systému. Z týchto buniek
sa po ich aktivácii cudzorodými štruktúrami a molekulami, poškodením mozgu, degradačnými produktmi alebo zápalom stávajú fagocyty, ktoré odstraňujú z centrálneho
nervového systému debris.
Rezidentnú mikrogliu predstavujú malé bunky, ktoré tvoria 5 až 10% všetkých
buniek glie. Obsahujú lyzozómy a vezikuly charakteristické pre makrofágy, iba malé
množstvo endoplazmatického retikula a málo cytoskeletálnych vlákien. V centrálnom
nervovom systéme sa nachádzajú ako parenchýmová mikroglia. V relatívne vysokom
množstve sú prítomné v plexus chorioideus a v cirkumventrikulárnych orgánoch.
Bunky mikroglie sú zložkami imunitného systému, pričom aktivovaná mikroglia
má kľúčovú úlohu v imunitných procesoch prebiehajúcich v mozgu a mieche. Predstavujú základné zložky zabezpečujúce interakciu medzi centrálnym nervovým systémom
a periférnym imunitným systémom. Mikroglia zapája astrocyty do reakcií na imunitné
podnety a podieľa sa tiež na syntéze rastových faktorov a adhezívnych molekúl. Tieto
bunky môžu syntetizovať a uvoľňovať cytokíny, prostredníctvom ktorých ovplyvňujú
rozsah imunitných, respektíve zápalových reakcií. Mikroglia sa tiež podieľa na procesoch spojených s prezentáciou antigénov a tým sa zúčastňuje imunitného dohľadu v centrálnom nervovom systéme. Bunky mikroglie tak predstavujú dynamické
imunokompetentné bunky, ktoré sa podieľajú na obranných reakciách, prebiehajúcich
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v mozgu a mieche.
Mikroglia sa môže podieľať aj na utváraní neuronálnych okruhov a to tým, že jej
bunky vyraďujú nadbytočné kolaterálne výbežky bez toho, aby ovplyvnili viabilitu
samotných neurónov.

Ependým
Ependýmové bunky sú jednoduché kuboidné bunky glie, ktoré vystielajú centrálny miechový kanál a mozgové komory. Rozlišujú sa tri základné typy ependýmových
buniek:

••Ependymocyty zahŕňajú väčšinu ependýmových buniek. Na apikálnom póle bu-

niek, ktorý vyčnieva smerom do komorového systému, sa zvyčajne nachádzajú
riasinky a mikroklky. Riasinky sú spojené s bazálnym telieskom, ktoré je upevnené v plazmatickej membráne, pričom pridružený kontraktilný aparát zodpovedá za pohyb riasiniek. Tieto bunky navzájom nevytvárajú tesné spoje a preto
umožňujú voľný prestup látok medzi cerebrospinálnou tekutinou a priľahlým
nervovým tkanivom.

••Tanocyty sa odlišujú od ependymocytov tým, že majú dlhý bazálny výbežok.
Väčšina týchto buniek sa nachádza na spodine tretej mozgovej komory. Ich bazálne výbežky prenikajú cez neuropil a prostredníctvom koncových nožičiek sa
upínajú na krvné cievy a neuróny. Úlohou tanocytov je transport látok medzi
mozgovými komorami a krvnými cievami. Príkladom môže byť transport molekúl z cerebrospinálnej tekutiny k hypotalamickým neurónom syntetizujúcim
gonadoliberín. Tieto neuróny následne prostredníctvom portálneho systému regulujú uvoľňovanie gonadotropných hormónov z adenohypofýzy.

••Chorioidálne epitelové bunky pokrývajú povrch plexus chorioideus. Na apikál-

nom póle buniek majú mikroklky, na bazálnom povrchu, ktorý je upevnený na
bazálnu membránu, sa nachádzajú vychlípeniny. Susediace chorioidálne epitelové bunky vytvárajú navzájom tesné spojenia, čím zamedzujú voľnému prestupu plazmatických proteínov do cerebrospinálnej tekutiny. Tieto bunky sú
metabolicky aktívne spojené s reguláciou chemického zloženia tekutiny, ktorá je
secernovaná z plexus chorioideus do komorového systému mozgu.

Schwannove a satelitné bunky
Schwannove bunky periférnych nervov a perineuronálne satelitné bunky senzitívnych a autonómnych ganglií periférneho nervového systému (gangliová glia) predstavujú analógiu k trom základným typom buniek glie v centrálnom nervovom systéme
(astrocytom, oligodendrocytom a mikroglii). Až na rozdiely v umiestnení vzhľadom na
neuronálne štruktúry, sú Schwannove bunky a satelitné bunky navzájom takmer nerozlíšiteľné a preto sa spoločne označujú aj ako neurolemálne bunky. Podobne ako astrocyty aj neurolemálne bunky obaľujú a zároveň navzájom oddeľujú nemyelinizované
nervové vlákna; okrem toho sa tiež nachádzajú v interneuronálnych priestoroch medzi
neurónmi. Podobne ako oligodendroglia, aj Schwannove bunky tvoria myelínové obaly
okolo axónov, ktoré vysielajú neuróny ganglií. Podobne ako mikroglia, sa Schwannove
bunky môžu v reakcii na poškodenie nervu a v reakcii na zápal meniť na fagocyty.
Schwannove bunky, na rozdiel od buniek glie v centrálnom nervovom systéme, secernu-
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jú extracelulárne adhezívne proteíny (kolagén, laminín a fibronektín). Tieto proteíny
predstavujú hlavnú zložku bazálnej membrány a extracelulárneho matrixu a tvoria aj
povrchovú membránu, ktorá obklopuje plazmatickú membránu axónových výbežkov.
Schwannove bunky obaľujú aj axónové zakončenia, ktoré sú súčasťou nervovosvalovej
platničky. Gliové bunky v tejto oblasti sa označujú aj ako teloglia. Gliové bunky sa
nachádzajú aj v enterickom nervovom systéme, ktorý je tvorený malými gangliami
a zväčša nemyelinizovanými axónmi. Glia v enterickom nervovom systéme vykazuje
štrukturálne a funkčné charakteristiky spoločné pre astrocyty aj bunky glie periférneho nervového systému.

Glia a obaly periférnych nervov a ganglií
Periférne nervy zahŕňajú hlavové nervy a miechové nervy. Periférne gangliá predstavujú zhluky tiel neurónov, ktorých výbežky sú súčasťou periférnych nervov.
Každý nerv pozostáva z troch základných zložiek:

••axónov;
••Schwannových buniek (neurolema) a myelínových obalov (intersticiálna zložka);
••endoneurium, perineurium a epineurium (zložka spojivového tkaniva).
Periférne gangliá pozostávajú taktiež z troch zložiek:

••tiel neurónov a axónov;
••vnútorných satelitných buniek (intersticiálna zložka);
••vonkajších satelitných buniek (zložka spojivového tkaniva).
Schwannove bunky a endoneurium zabezpečujú oddelenie a izoláciu jednotlivých
axónov nachádzajúcich sa v periférnych nervoch. Skupina izolovaných nervových vlákien je spojená do zväzku, ktorý ohraničuje perineurium. Následne sú skupiny zväzkov
spojené a ohraničené epineuriom. Každá z týchto skupín nervových vlákien je pokračovaním skupín buniek, nachádzajúcich sa v periférnych gangliách. Spojivové tkanivá
obsahujú krvné cievy, ktoré zabezpečujú výživu neurónov. Okrem toho tieto tkanivá dodávajú nervom pevnosť a zároveň flexibilitu. Je to podmienené aj množstvom
pozdĺžne usporiadaných kolagénových vlákien, ktoré zabraňujú natiahnutiu axónov,
nakoľko aj mierne natiahnutie ovplyvňuje v axónoch prenos signálov. Sploštené bunky
perineuria vytvárajú obal, ktorý funguje ako fyziologická bariéra. Táto bariéra bráni
prieniku chemickým látkam k zväzkom axónov, čím zabezpečuje optimálne okolité
prostredie pre činnosť axónov.
Myelínový obal, ktorý obklopuje axón, je tvorený viacerými neprerušovanými špirálovitými vrstvami plazmatickej membrány, pričom v periférnom nervovom systéme
je tvorený Schwannovými bunkami (v centrálnom nervovom systéme bunkami oligodendroglie). Myelínový obal majú takmer všetky nervové vlákna s priemerom viac ako
2 μm, zatiaľ čo vlákna s menším priemerom sú nemyelinizované.
Myelínový obal axónu je prerušovaný v pravidelných intervaloch Ranvierovými zárezmi, ktorých šírka je asi 1 �m. Úsek myelinizovaného axónu medzi dvoma susednými
Ranvierovými zárezmi sa označuje ako internódium a je tvorený jednou Schwannovou
bunkou (obr. 1). Dĺžka internódia je úmerná priemeru vlákna (axónu spolu s jeho
myelínovým obalom) a dosahuje hodnoty 0,3 až 1,5 mm. Čím je vlákno hrubšie, tým
je dĺžka internódia väčšia. Rýchlosť prenosu nervových vzruchov je pritom úmerná
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Obrázok 6. Schematické znázornenie myelinizácie v centrálnom a periférnom nervovom systéme
a porovnanie periférnych myelinizovaných a nemyelinizovaných vlákien. Myelinizácia je proces,
kedy bunky glie (oligodendrocyty alebo Schwannove bunky) obkolesujú axóny viacerými vrstvami svojich membrán. Oligodendrocyt zabezpečuje tvorbu myelínových obalov v centrálnom
nervovom systéme. Jeden oligodendrocyt vytvára na axónoch veľký počet internódií. V periférnom nervovom systéme zabezpečujú myelinizáciu axónov Schwannove bunky. Jedna Schwannova
bunka vytvára na axóne iba jedno internódium. Myelínový obal jedného periférneho axónu
preto zabezpečuje väčší počet Schwannových buniek. Schwannove bunky v periférnom nervovom
systéme obkolesujú aj nemyelinizované axóny. V tomto prípade môže jedna Schwannova bunka
obkolesovať viacero axónov, na týchto axónoch ale nevytvára obkružujúce vrstvy obalov (upravené podľa Noback a spol., 2005; Mei a Xiong, 2008).

priemeru vlákna a dĺžke internódií. So vzrastajúcim priemerom vlákien sa rýchlosť
prenosu nervových vzruchov axónom zvyšuje.
Ranvierové zárezy vykazujú niektoré významné štrukturálne a funkčné vlastnosti:

••v oblastiach Ranvierových zárezov dochádza k vetveniu axónu;
••extracelulárna tekutina sa nachádza v blízkosti axónového valca práve v oblas-

tiach Ranvierových zárezov, čo umožňuje saltatórne vedenie nervového vzruchu;

••vysoká koncentrácia mitochondrií v axónovom valci v týchto oblastiach je podmienená vysokou lokálnou metabolickou aktivitou;

••predpokladá sa, že sa zúčastňujú na výžive axónu.
V blízkosti vonkajšieho povrchu každej Schwannovej bunky sa nachádza bazálna membrána, ktorá je syntetizovaná práve Schwannovými bunkami. Je tvorená homogénnou vrstvou zloženou z proteínov ako sú kolagén typu IV a laminín. Bazálna
membrána má významnú úlohu pri regeneračných procesoch. V okolí gliových buniek
a neurónov centrálneho nervového systému sa bazálna membrána nenachádza.
Zatiaľ čo myelinizované nervové vlákno je obalené vlastnou vrstvou Schwannových buniek, pri nemyelinizovaných vláknach pripadá jedna Schwannova bunka asi na
20 axónov (obr. 6). Axóny čuchového nervu vykazujú špecifické usporiadanie, kedy
jedna Schwannova bunka zabezpečuje obaly pre niekoľko samostatných zoskupení axónov.

Elektrofyziologické charakteristiky neurónov

Neuróny sú bunky špecializované na príjem, spracovanie a prenos signálov. Tomu
zodpovedá aj morfologická a funkčná špecializácia ich jednotlivých kompartmentov:

••receptívny segment tvoria dendrity a telo neurónu;
••integráciu signálov zabezpečuje telo neurónu;
••segment zabezpečujúci prenos signálov k ďalším neurónom alebo efektorovým
bunkám predstavuje axón.

Vznik, spracovanie a prenos signálov prebieha na elektrochemickom princípe, pričom uvedené procesy sú podmienené zmenami elektrickej polarity membrán neurónov.

4
4. Pokojový potenciál
a excitabilita neurónov

Plazmatická membrána neurónu oddeľuje extracelulárnu (intersticiálnu) tekutinu nachádzajúcu sa v okolí neurónu od intracelulárnej tekutiny, t.j. neuroplazmy
nachádzajúcej sa vo vnútri neurónu. Na tejto membráne je za pokojových podmienok prítomný rozdiel elektrických nábojov (napätie), ktorý sa označuje ako pokojový
potenciál. Tento rozdiel elektrických nábojov medzi vnútornou a vonkajšou plochou
plazmatickej membrány je výsledkom nerovnomerného rozloženia katiónov a aniónov,
ktoré sú prítomné na oboch stranách plazmatickej membrány vo forme tenkej vrstvy
iónov. Medzi tieto ióny patria hlavne ióny draslíka a organické ióny (proteíny), ktorých
koncentrácia je vyššia v neuroplazme (t.j. intraneuronálne) a ióny sodíka a chlóru,
ktoré sa nachádzajú vo vyššej koncentrácii extracelulárne (t.j. v intersticiálnej tekutine
obklopujúcej neuróny).

Pokojový potenciál
Na vzniku pokojového potenciálu sa podieľa niekoľko základných elektrochemických procesov. Nižšie sú najprv uvedené hypotetické situácie, ktoré popisujú vznik
elektrickej polarity biologickej membrány, následne je popísaná situácia na reálnej
membráne neurónu.
V hypotetickej bunke, ktorá neobsahuje žiadne proteíny a je oddelená od okolia plazmatickou membránou, sa nachádza roztok draselnej soli. V cytoplazme tejto
bunky je draselná soľ disociovaná na katión K+ (ión draslíka) a anión A- (kyselinový
zvyšok). V okolí bunky sa nachádza rovnaký roztok, ale s 20-násobne nižšou koncentráciou. Aj napriek tomu, že takto existuje veľký koncentračný gradient medzi intracelulárnym a extracelulárnym priestorom, k prestupu iónov K+ a A- nedochádza. Je
to podmienené tým, že plazmatická membrána je pre tieto ióny nepriepustná, pretože
neobsahuje príslušné iónové kanály. Za uvedených podmienok nie je medzi vnútorným
a vonkajším povrchom plazmatickej membrány prítomný žiadny potenciál (napäťový
rozdiel V = 0 mV). Pomer K+ a A- na vnútornej aj vonkajšej strane plazmatickej
membrány je totiž 1:1, obidva roztoky sú preto elektricky neutrálne (obr. 7A).
Situácia v uvedenej hypotetickej bunke sa zmení v prípade, že v plazmatickej
membráne budú prítomné kanály pre ióny K+ (obr. 7B – C). Pretože tieto iónové
29
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Obrázok 7. Vznik pokojového potenciálu na semipermeabilnej plazmatickej membráne hypotetickej bunky. V prípade, že je bunková membrána nepriepustná pre katióny (K+) a anióny
(A-), aj pri rôznych koncentráciách týchto iónov v intracelulárnom a extracelulárnom priestore
nie je na membráne prítomný elektrický potenciálový rozdiel (A). V prípade, že sa v membráne
nachádzajú kanály umožňujúce prechod katiónu (B), postupne sa vyvinie taký rovnovážny stav,
kedy elektrické sily pôsobiace presun katiónov smerom do bunky budú v rovnováhe s difúznymi
silami, ktoré pôsobia prechod katiónov v smere ich koncentračného gradientu, t.j. smerom von
z bunky (C)(upravené podľa Muchowski a Wacker, 2005; Bear a spol., 2007).

kanály sú selektívne priepustné iba pre ióny K+, tieto ióny môžu voľne prestupovať
plazmatickou membránou, avšak A- prestupovať plazmatickou membránou nemôžu.
Zo začiatku preto ióny K+ prechádzajú membránou do vonkajšieho prostredia v smere
koncentračného gradientu. Keďže A- zostávajú vo vnútri bunky, na vnútornej ploche
membrány postupne vzniká negatívny elektrický náboj. Tým dochádza na plazmatickej membráne k vzniku elektrického potenciálového rozdielu. Postupne ako sa vnútorný náboj stáva stále viac negatívnym, začínajú elektrické sily pôsobiť na ióny K+,
ktoré majú pozitívny náboj. Elektrické sily pôsobiace na ióny K+ obmedzujú ich ďalší
presun z bunky. Postupne, ako sa na plazmatickej membráne dosiahne určitý potenciálový rozdiel, dôjde k tomu, že elektrické sily spôsobujúce presun iónov K+ smerom
do bunky sú v rovnováhe s difúznymi silami spôsobujúcimi presun iónov K+ smerom
von z bunky, t.j. v smere ich koncentračného gradientu. Tento potenciálový rozdiel sa
označuje ako iónový pokojový potenciál, respektíve pokojový potenciál. V uvedenom
prípade dosahuje hodnotu okolo -88 mV.
Každý ión (napr. K+, Na+, Cl-) má v systéme dvoch roztokov s rozdielnou koncentráciou iónov oddelených semipermeabilnou membránou priepustnou pre tento ión svoj
vlastný rovnovážny potenciál. Hodnotu membránového potenciálu je možné vypočítať
použitím fyzikálnochemických zákonov na základe tzv. Nernstovej rovnice. Táto rovnica berie do úvahy náboj iónu, teplotu prostredia a pomer medzi koncentráciou iónov
medzi vnútorným a vonkajším prostredím oddeleným semipermeabilnou membránou.

4. Pokojový potenciál a excitabilita neurónov
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[C]e
E = RT ln
zF
[C]i

kde:
E – rovnovážny potenciál daného iónu (označovaný aj ako Nernstov potenciál)
R – všeobecná plynová konštanta (8314,4 mV . C . mol-1 . K-1)
T – absolútna teplota (pri telesnej teplote 37 °C = 310,15 K)
z – valencia iónu (Na+ = 1, K+ = 1, Cl- = -1)
F – Faradayova konštanta (9,64846 . 104 C/mol)
ln – prirodzený logaritmus (ln A = 2,303 log A)
[C]e = koncentrácia iónov vo vnútornom prostredí neurónu
[C]i = koncentrácia iónov vo vonkajšom prostredí neurónu
Pomocou tejto rovnice možno teda určiť veľkosť membránového potenciálu, pri
ktorom sú dané ióny (napr. K+) v rovnováhe na jednotlivých stranách membrány.
[K+]
EK = RT ln + e
zF
[K ]i
5,5
EK = 8314,4 . 310,154 . 2,303 . log
1 . 9,6485 . 10
150
EK = 61,5 . log

5,5
= -88,6 mV
150

Membránový potenciál reálneho neurónu teda závisí od koncentrácie iónov na vonkajšej a vnútornej strane plazmatickej membrány, pričom koncentrácia iónov K+ je
vyššia v neuróne a koncentrácia iónov Na+ a Cl- je vyššia v extracelulárnom priestore.
Ďalším významným faktorom je nepriepustnosť plazmatickej membrány neurónu pre
proteíny, ktoré majú negatívny náboj a ktorých koncentrácia vo forme aniónov je
vyššia v neuróne. Je to podmienené aj tým, že v extracelulárnom priestore sa proteíny
nachádzajú zväčša vo forme polymérov bez výraznejšieho elektrického náboja.
Rozdiel koncentrácií jednotlivých iónov na plazmatickej membráne neurónov je
vytváraný a udržiavaný systémom membránových iónových púmp. Charakteristickým
príkladom je Na+-K+-ATP-áza, ktorá je integrálnou súčasťou membránových proteínov a pre svoju činnosť vyžaduje energiu vo forme ATP. Na+-K+-ATP-áza premiestňuje ióny Na+ extracelulárne a ióny K+ intracelulárne, t.j. proti ich koncentračnému
gradientu. Pumpa v jednom cykle prenáša 3 ióny Na+ extracelulárne a 2 ióny K+
intracelulárne. Činnosť iónových púmp prispieva k tomu, že koncentrácia iónov K+
je najmenej 20-násobne vyššia v neuroplazme ako v intersticiálnej tekutine, pričom
koncentrácia iónov Na+ je 10-násobne a koncentrácia iónov Cl- 11,5-násobne vyššia
v intersticiálnej tekutine ako v neuroplazme (tab. 3). Väčšina neurónov nemá pumpu
pre Cl- ióny, ich koncentračný gradient je podmienený pasívnou difúziou iónov Cl- cez
plazmatickú membránu. Keďže vnútorná plocha membrány má negatívny náboj, pôsobí proti presunu iónov Cl- do bunky výrazná elektrická sila. Táto sila tak bráni presunu
iónov Cl- v smere ich koncentračného gradientu (t.j. smerom do bunky). Ďalšou iónovou pumpou je Ca2+-pumpa, ktorá aktívne transportuje ióny Ca2+ smerom z neurónu
do extracelulárneho priestoru. Na udržiavaní nízkych intraneuronálnych koncentrácií
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Ión

Extraneuronálna
koncentrácia (nM)

Intraneuronálna
koncentrácia (nM)

Pomer
intra:extra

Vión
(pri 37°C)

K+

5

100

1:20

-88 mV

Na

150

15

10:1

62 mV

Ca2+

2

0,0002

10 000:1

123 mV

Cl-

150

13

11,5:1

-65 mV

+

Tabuľka 3. Koncentrácie vybraných iónov v intraneuronálnom a extraneuronálnom priestore
a ich pokojový potenciál (Vión) na plazmatickej membráne selektívne priepustnej pre daný ión
(upravené podľa Bear a spol., 2007).

iónov Ca2+ sa podieľajú aj intracelulárne proteíny viažuce ióny Ca2+ a presun týchto
iónov do organel, ako sú mitochondrie a endoplazmatické retikulum.
Pokojový potenciál predstavuje stabilný (dynamicky rovnovážny) stav, ktorého
udržanie ale vyžaduje energiu, potrebnú pre činnosť iónových púmp vytvárajúcich
iónový gradient na plazmatickej membráne. Počas situácií, keď je neurón v „pokoji“, je jeho membránový potenciál výsledkom rovnováhy medzi pasívnym prestupom
iónov (podmieneným difúziou) prostredníctvom iónových kanálov nachádzajúcich sa
v plazmatickej membráne a aktívnym prestupom iónov zabezpečovaným iónovými
pumpami. Keďže Na+-K+-ATP-áza presúva viac katiónov extraneuronálne, dochádza
k hyperpolarizácii plazmatickej membrány. Čím väčšia je hyperpolarizácia, tým väčšie
elektrochemické sily pôsobia na ióny Na+ (smerujúce intraneuronálne) a tým menšie
elektrochemické sily pôsobia na ióny K+ (smerujúce extraneuronálne). Pokojový stav
sa na plazmatickej membráne dosiahne vtedy, keď pokojový potenciál dosiahne takú
hodnotu, že celkový pasívny prúd (pohyb elektrického náboja) cez iónové kanály presne vyvažuje aktívny prúd smerujúci extraneuronálne, ktorý je tvorený činnosťou iónových púmp. Pokojový stav teda nie je výsledkom iba pasívnej difúzie iónov, t.j. difúzie
v smere koncentračného gradientu, ale je závislý od procesov vyžadujúcich dodávku
energie (činnosť iónových púmp). Avšak priama účasť Na+-K+-ATP-ázy na pokojovom
potenciáli je pomerne malá, predstavuje iba 4 – 5 mV.
Pokojový potenciál plazmatickej membrány neurónov je teda výsledkom:

••nepriepustnosti plazmatickej membrány pre anióny proteínov;
••prítomnosti iónových kanálov, čím sa plazmatická membrána stáva selektívne
priepustnou;

••činnosti iónových púmp, ktoré vytvárajú koncentračný gradient pre jednotlivé
ióny.

Počet iónov, ktoré sa podieľajú na vzniku membránového potenciálu je ale iba
nepatrnou časťou všetkých iónov, nachádzajúcich sa v intracelulárnom a extracelulárnom priestore. Celkové koncentrácie kladných a záporných iónov sú, s výnimkou
oblastí pozdĺž bunkovej membrány, v ostatných oblastiach rovnaké.
Na rozdiel od vyššie uvedenej hypotetickej bunky je plazmatická membrána reálneho neurónu selektívne priepustná pre viaceré ióny. Činnosťou iónových púmp dochádza k tomu, že koncentrácia iónov K+ je vyššia v cytoplazme neurónu a koncentrácia
iónov Na+ je vyššia extraneuronálne. V prípade, že by bola plazmatická membrána
neurónu priepustná iba pre ióny K+, tieto by prestupovali smerom von z neurónu až
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do ustálenia pokojového potenciálu na hodnote približne -88 mV. V prípade, ak by
bola plazmatická membrána neurónu priepustná iba pre ióny Na+, tieto by vstupovali do neurónu až do ustálenia pokojového potenciálu na hodnote okolo +62 mV.
Ak by bola plazmatická membrána rovnako priepustná pre ióny K+ aj Na+, potom
by sa hodnota membránového potenciálu rovnala približne rozdielu uvedených dvoch
potenciálov (okolo -18 mV). V skutočnosti je ale membrána neurónu asi 40-násobne
priepustnejšia pre ióny K+ ako pre ióny Na+ a preto výsledný membránový potenciál
neurónu dosahuje hodnotu okolo -65 mV. Je to dôsledkom toho, že membrána neurónu
je za pokojových podmienok vysoko permeabilná pre ióny K+, priepustnosť pre ióny
Na+ je výrazne nižšia. Hodnoty pokojového membránového potenciálu je možné určiť
pomocou tzv. Goldmanovej rovnice:

Vm = 61,5 . log

PK [K+]e + PNa [Na+]e + PCl [Cl-]e
PK [K+]i + PNa [Na+]i + PCl [Cl-]i
+

+

+

+

-

-

kde:
Vm – membránový potenciál
P – koeficient permeability pre daný ión
hranaté zátvorky označujú koncentráciu príslušných iónov
index „e“ a „i“ označuje extracelulárny a intracelulárny priestor
Goldmanova rovnica berie do úvahy relatívnu permeabilitu plazmatickej membrány pre viaceré ióny. Pretože permeabilita (P) pre ióny Na+ je za pokojových podmienok relatívne nízka, má Na+ iba malý vplyv na hodnotu pokojového membránového
potenciálu.

Dráždivosť neurónu
Dráždivosť je vlastnosť, ktorá umožňuje neurónu reagovať na podnet a prenášať
signály vo forme elektrických vzruchov. Prenos signálov v rámci neurónu a medzi
neurónmi je zabezpečený ako elektricky, tak chemicky. Odstupňovaný potenciál (receptorový, resp. generátorový alebo synaptický potenciál) a akčný potenciál, sú obidva
výsledkom časovo ohraničených zmien v toku prúdu do neurónu a z neurónu. Tieto
zmeny predstavujú vychýlenie od normálnych hodnôt pokojového membránového potenciálu. Podieľajú sa na nich iónové kanály v plazmatickej membráne, ktoré regulujú
prietok prúdu dovnútra a von z neurónu. Tieto kanály vykazujú tri vlastnosti:

••sú priepustné pre ióny, pričom cez ne môžu tieto ióny prestupovať vysokou rýchlosťou, až 100 x 106 iónov za sekundu;

••sú selektívne priepustné pre určité ióny;
••selektívne sa otvárajú a uzatvárajú v reakcii na špecifické elektrické, chemické
a mechanické podnety.

Každý neurón má viac ako 20 rôznych typov iónových kanálov, každý z nich sa
pritom môže nachádzať v danom neuróne až v niekoľko tisícoch kópií. Prechod iónov
cez iónové kanály je pasívny dej, ktorý nevyžaduje energiu. Smer prechodu daného
iónu určuje koncentračný gradient a elektrochemické sily pôsobiace cez plazmatickú
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membránu.
Jednou zo základných funkcií iónových kanálov v neurónoch je sprostredkovanie
rýchlej signalizácie. Kanály označované ako „riadené“ (vrátkované) kanály („gated
channels“) obsahujú molekulárnu záklopku, respektíve vrátka, ktoré sa rýchlo otvárajú a tým umožňujú prechod iónov. Vrátkovanie je proces, ktorým sa kanál otvára
alebo zatvára v dôsledku pôsobenia určitého podnetu. Väčšina riadených kanálov je za
pokojových podmienok uzavretá. Na základe riadiaceho podnetu sa rozlišujú viaceré
typy riadených kanálov:

••ligandom riadené kanály sa otvárajú po naviazaní molekuly neurotransmitera
(resp. inej chemickej látky);

••napätím riadené kanály sa otvárajú a zatvárajú v reakcii na zmeny membránového potenciálu;

••modalitami riadené kanály sú aktivované špecifickými podnetmi (napr. dotykom, tlakom, natiahnutím).

Energia potrebná na otvorenie riadeného kanála pochádza:

••z väzby neurotransmitera na proteín receptora, ktorý je súčasťou ligandom riadených kanálov;

••zo zmien v polarite plazmatickej membrány pri napätím riadených kanáloch;
••z mechanických síl prenášaných prostredníctvom interakcií s cytoskeletom pri
modalitami riadených kanáloch.

Rozlišujú sa dve základné reakcie plazmatickej membrány:

••hyperpolarizácia, kedy sa vnútorný povrch membrány stáva ešte viac negatívnym v porovnaní s vonkajším povrchom (napr. zmena potenciálu z -70 mV na
-80 mV);

••depolarizácia, keď sa vnútorný povrch membrány v porovnaní s vonkajším

povrchom stáva menej negatívnym, prípadne môže dôjsť k obráteniu polarity
(transpolarizácia), keď sa vnútorná membrána stane vzhľadom na vonkajšiu
membránu pozitívnou; tento stav sa vo všeobecnosti označuje ako depolarizácia,
nakoľko membránový potenciál dosahuje menej negatívne hodnoty v porovnaní
s pokojovým potenciálom (napr. z -70 mV na 0 až +40 mV).

5
5. Stupňovaný potenciál
a akčný potenciál

Neuróny predstavujú bunky špecializované na tvorbu elektrických signálov, ktoré
sú využívané na kódovanie a prenos informácií. Tieto signály sa prejavujú zmenami
pokojového membránového potenciálu.

Stupňovaný potenciál
Zmeny napätia, ktoré sú ohraničené na oblasť, kde na neurón pôsobí podnet (prípadne v tesnej blízkosti tejto oblasti), sa označujú ako miestne podráždenie. Pre miestne podráždenie je charakteristické:

••pomalá zmena membránového potenciálu, ktorá pretrváva 10 a viac ms a šíri sa
do vzdialenosti 1 – 3 mm;

••veľkosť potenciálu klesá exponenciálne s narastajúcou vzdialenosťou od miesta
vzniku (šírenie s dekrementom).

Zmeny napätia plazmatickej membrány pri stupňovanom potenciáli môžu mať charakter:

••depolarizácie, ktorá je dôsledkom zvýšenia priepustnosti membrány pre ióny
Na+ a K+ a ďalšie malé katióny;

••hyperpolarizácie, ktorá je dôsledkom zvýšenia priepustnosti membrány pre ióny
Cl- a K+.

Pri miestnom podráždení závisí rozsah zmeny membránového potenciálu od intenzity pôsobiaceho podnetu. Pre miestne podráždenie je preto charakteristická stupňovaná odpoveď, ktorá podmieňuje vznik stupňovaných potenciálov („graded potentials“).
Ak stupňované potenciály dosiahnu dostatočnú úroveň, môžu vyvolať vznik akčných
potenciálov (nervových vzruchov, resp. nervových impulzov), ktoré prenášajú signály
pozdĺž axónov na dlhé vzdialenosti. Rozlišujú sa dva typy stupňovaných potenciálov:

••generátorový potenciál, ktorý je vyvolaný pôsobením senzitívneho alebo senzorického podnetu z vonkajšieho alebo vnútorného prostredia organizmu (senzitívne podnety zahŕňajú tlak, ťah, vibrácie, teplo, chlad, chemické látky; senzorické
podnety pôsobia na zmyslové orgány – zrak, čuch, chuť, sluch, rovnováhu);
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••synaptický potenciál, ktorý vzniká v rámci šírenia signálov z jedného neurónu
na druhý neurón v synapse, konkrétne na postsynaptickej membráne.

Generátorový ako aj synaptický potenciál môže vyvolať vznik nervového vzruchu,
ktorý následne indukuje synaptický potenciál na nasledujúcom neuróne, ktorý aktivovaný neurón inervuje. Synaptický potenciál vyvolaný na neuroefektorovom spojení
(napr. nervovosvalová platnička, neuroglandulárna synapsa) vyvoláva v efektorovej
bunke reakciu, ktorou môže byť kontrakcia svalu alebo uvoľnenie sekrétu zo žľazovej
bunky.
Od akčného potenciálu sa generátorový a synaptický potenciál líšia tým, že kódujú
informáciu v analógovom móde, t.j. využívajú amplitúdovú moduláciu (AM systém).
Na rozdiel od toho akčný potenciál kóduje informáciu v digitálnom móde a pri kódovaní a prenose využíva frekvenčnú moduláciu (FM systém). Podstatou kódovania
informácií pri vzniku stupňovaného potenciálu je fakt, že slabé podnety vyvolávajú
iba malú zmenu potenciálu (malé zmeny napätia), zatiaľ čo silné podnety vyvolávajú
veľkú zmenu potenciálu (veľké zmeny napätia). V centrálnom nervovom systéme ako
aj v autonómnych gangliách môže dôjsť:

••na postsynaptickej membráne excitačnej synapsy k miernej depolarizácii (malá

zmena napätia), označovanej ako excitačný postsynaptický potenciál („excitatory postsynaptic potential“, EPSP);

••na postsynaptickej membráne inhibičnej synapsy k miernej hyperpolarizácii,
označovanej ako inhibičný postsynaptický potenciál („inhibitory postsynaptic
potential“, IPSP).

Medzi základné charakteristiky generátorového a synaptického potenciálu patrí:

••odstupňovaná odpoveď – rozsah reakcie sa mení v závislosti od intenzity pod-

netu; čím je podnet intenzívnejší, tým väčšie zmeny membránového potenciálu
vyvoláva;

••pretrvávanie reakcie – zmena membránového potenciálu môže pretrvávať tak
dlho, pokiaľ pôsobí podnet;

••prah pre reakciu – neexistuje určený prah; aj najslabšie podnety môžu vyvolať

malé zmeny potenciálu. Príkladom je malý receptorový potenciál (tyčinky alebo
čapíka) vyvolaný pôsobením jedného fotónu alebo malý synaptický potenciál
vyvolaný pôsobením niekoľkých molekúl neurotransmitera uvoľnených z jednej
synaptickej vezikuly;

••sumácia reakcie – potenciály sa sčítajú v prípade, že podnety pôsobia z časového
hľadiska tesne za sebou alebo z priestorového hľadiska v blízkosti daného receptívneho segmentu neurónu; dochádza tak k časovej alebo priestorovej sumácii;

••odpoveď zostáva lokálnou – potenciál sa šíri pasívne z oblasti pôsobenia podne-

tu (miesta vzniku); najväčší je v mieste vzniku, pričom so vzdialenosťou postupne jeho hodnota klesá, t.j. šíri sa s dekrementom;

••adaptácia – ak podnet pôsobí dlhšiu dobu, dochádza k poklesu amplitúdy ge-

nerátorového potenciálu a tým aj k subjektívnemu poklesu vnímania intenzity
pôsobiaceho podnetu.

Z hľadiska receptorového podnetu je významným faktorom kvalita pôsobiaceho
podnetu. Pre jednotlivé modality, t.j. senzitívne a senzorické podnety, existujú prís-
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Obrázok 8. Schematické znázornenie základných charakteristík akčného potenciálu. Ak dosiahne hodnota membránového potenciálu v oblasti axónového hrboľčeka a iniciálneho segmentu
prahovú úroveň (pokles potenciálu približne o 15 mV), dôjde k vzniku nervového vzruchu, ktorého záznam sa označuje ako akčný potenciál. Dochádza k rýchlej depolarizácii, respektíve až
prekmitu membránového potenciálu do kladných hodnôt (transpolarizácia). Následne dochádza
k repolarizácii, po ktorej nasleduje hyperpolarizačná fáza. Ako absolútna refraktérna fáza (ARF)
sa označuje obdobie, kedy nie je možné membránu neurónu podráždiť a to ani akokoľvek intenzívnym nadprahovým podnetom. Po ARF nasleduje relatívna refraktérna fáza (RRF), kedy je
možné podráždenie vyvolať, ale iba pôsobením intenzívneho podnetu. Vprah – prahový potenciál;
Vrest – pokojový potenciál (upravené podľa Porth, 2004; Bean, 2007).

lušné receptory. Ako receptor sa v tomto prípade označuje bunka, ktorá transformuje
špecifický typ energie na elektrický signál (napr. čapík v sietnici – fotóny, vláskové
bunky vo vnútornom uchu – zvukové vlny). Podnet, na ktorý je daný receptor (bunka) svojou štruktúrou špecializovaný, sa označuje ako adekvátny podnet. Príkladom
adekvátneho podnetu je elektromagnetické vlnenie pri čapíku alebo pôsobenie tlaku
na mechanoreceptor. Daný receptor je na adekvátny podnet najcitlivejší, nakoľko pre
tento podnet vykazuje najnižší prah. Podnety iných modalít môžu tiež vyvolať vznik
vzruchovej aktivity v iných typoch receptorov, ale až pri výrazne vyšších intenzitách.

Akčný potenciál
Na rozdiel od generátorového a synaptického potenciálu, akčný potenciál (nervový vzruch) kóduje informácie frekvenčne. To znamená, že slabý podnet vyvoláva len
niekoľko málo nervových vzruchov za danú časovú jednotku, zatiaľ čo silný podnet
vyvolá nervové vzruchy s vysokou frekvenciou, avšak amplitúda signálu je v obidvoch
prípadoch rovnaká.
Medzi základné charakteristiky akčného potenciálu patrí (obr. 8):

••reakcia typu všetko alebo nič – ak má podnet podprahovú intenzitu, nedo-

chádza k vzniku nervových vzruchov; ak ale podnet dosiahne prahovú úroveň,
potom už nezávisle od jeho intenzity má akčný potenciál vždy rovnakú veľkosť
(rozsah zmien okolo 100 mV);

••krátkodobá reakcia – akčné potenciály majú konštantné trvanie (okolo 4 ms);
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••prah pre reakciu – aktivácia vedúca k vzniku nervového vzruchu vyžaduje výraznú zmenu membránového potenciálu (viac ako 15 mV);

••princíp veľkosti – menšie neuróny potrebujú menšie EPSP na dosiahnutie prahu
pre vznik nervového vzruchu ako neuróny veľké;

••refraktérna perióda – po každom nervovom vzruchu nasleduje úsek, kedy je neurón v nereaktívnej fáze; počas tohto časového úseku nie je možný vznik ďalšieho
nervového vzruchu, nezávisle od intenzity pôsobiaceho podnetu;

••šírenie reakcie – nervový vzruch zahŕňa krátkotrvajúci spätný tok prúdu, ktorý

je ohraničený iba na malú oblasť a ktorý sa šíri vo forme vlny depolarizácie
pozdĺž axónu; akčný potenciál na začiatku axónu (miesto vzniku) má rovnakú
amplitúdu ako akčný potenciál na zakončení axónu; preto sa ako neuronálny
kód na prenos informácií využíva kódovanie, založené na zmenách frekvencie
(počet nervových vzruchov za jednotku času); informácia je tak kódovaná vzorcom (sekvenciou a rozostupmi) jednotlivých nervových vzruchov.

Štrukturálne a funkčné zložky neurónov
z hľadiska vzniku a prenosu signálov

Typický neurón je bunka, ktorá sa skladá z receptívneho segmentu, iniciálneho
segmentu, vodivého segmentu, prevodového segmentu a trofického segmentu. Každý
z uvedených segmentov vykazuje funkčnú špecializáciu (obr. 9).
Receptívny segment zahŕňa oblasť neurónu, ktorá transformuje podnety, prípadne
prijíma a integruje signály z mnohých presynaptických neurónov. Tento segment je
špecializovaný na príjem podnetov (vstup), pričom dôsledkom pôsobenia podnetov je
vznik lokálneho potenciálu. Každý z lokálnych potenciálov vznikajúcich na synapsách
je výsledkom prechodnej zmeny membránového potenciálu v bezprostrednom okolí
synapsy na receptívnom segmente. Plazmatická membrána môže reagovať buď depolarizáciou, alebo hyperpolarizáciou, čo je podmienené lokálnou zmenou v permeabilite
pre určité ióny (napr. Na+, K+ a Cl-). Pri tých neurónoch, kde dendrity a bunkové telo
tvoria receptívny segment, sa lokálny potenciál označuje ako synaptický (postsynaptický) potenciál, respektíve chemický potenciál. Kanály podieľajúce sa na tvorbe tohto
potenciálu sú chemicky (neurotransmiterom) riadené. Pri senzitívnych a senzorických
neurónoch periférnych nervov je receptívny segment tvorený senzitívnym receptorom
(napr. receptor pre dotyk). Tento segment obsahuje špecifické, modalitami riadené
kanály pre ióny Na+ a K+. Pri týchto neurónoch sa lokálne potenciály označujú ako
receptorové, respektíve generátorové potenciály.
Iniciálny segment je tvorený spúšťacou oblasťou nachádzajúcou sa medzi receptívnou oblasťou a vodivou oblasťou. Je to oblasť, kde dochádza k sumácii účinkov
na receptívne oblasti, a kde vzniká integrovaný potenciál, ktorý je schopný spustiť
tvorbu nervového vzruchu vo vodivom segmente. Vodivý segment je špecializovaný na
prenos nervových signálov z receptívneho segmentu do prenosového segmentu. Vodivý
segment vedie signály typu všetko alebo nič, t.j. akčné potenciály (nervové impulzy).
V membráne tohto segmentu sa nachádza vysoké množstvo napätím riadených Na+
a K+ kanálov.
Prevodový segment obsahuje presynaptickú membránu a synaptické vezikuly.
Nervový vzruch prenášaný vodivým segmentom spôsobuje prostredníctvom napäťovo
riadených kanálov uvoľnenie molekúl neurotransmiterov, ktoré následne ovplyvňujú
receptívny segment ďalšieho neurónu, respektíve efektorovej bunky.
Trofický segment predstavuje telo neurónu, ktoré je metabolickým centrom nevyhnutným pre zachovanie viability neurónu. Pri väčšine neurónov sa trofický segment
nachádza v receptívnom segmente. Pri senzitívnych a senzorických neurónoch periférnych nervov je bunkové telo neurónu súčasťou vodivého segmentu.
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Obrázok 9. Schematické znázornenie štrukturálnych a funkčných zložiek (segmentov) reprezentatívneho neurónu. Dendrity a telo neurónu predstavujú receptívny segment, ktorý prijíma
podnety. Na receptívny segment pôsobia podnety, ktoré môžu vyvolávať zmeny membránového
pokojového potenciálu (PP) v zmysle excitačného postsynaptického potenciálu (EPSP) alebo
inhibičného postsynaptického potenciálu (IPSP). Tieto potenciálové zmeny sú dôsledkom zmien
priepustnosti membrány hlavne pre ióny Na+, K+ a Cl-. Potenciálové zmeny sa sčítavajú, sú
teda spracované vo forme analógového módu. V prípade, že zmeny polarity membrány dosiahnu
prahovú úroveň, dochádza v oblasti iniciálneho segmentu axónu k vzniku nervových vzruchov.
Tieto sa šíria vodivým segmentom v digitálnom móde. Digitálny mód je charakterizovaný tým,
že podprahový podnet nevyvoláva vznik nervového vzruchu, nadprahový podnet vznik nervového vzruchu vyvoláva. Amplitúda akčného potenciálu je pritom konštantná a nezávisí od intenzity nadprahového podnetu. Vodivý segment kóduje prenášané informácie vo frekvencii akčných
potenciálov. Prevodový segment, tvorený nervovým zakončením, zabezpečuje prenos signálov na
ďalší neurón alebo efektorovú bunku. Membrána jednotlivých segmentov neurónu sa líši zastúpením iónových kanálov, čo podmieňuje funkčnú špecializáciu týchto segmentov (upravené podľa
Coleman, 2005; Noback a spol., 2005).

6
6. Receptívny segment
a receptorový potenciál

Pri väčšine neurónov pozostáva receptívny segment z dendritov a bunkového tela.
V prípade senzitívnych neurónov periférnych nervov je receptívny segment tvorený
tým úsekom periférneho nervového zakončenia, ktorý sa nachádza distálne od prvého
Ranvierovho zárezu.

Dendrity a bunkové telo ako funkčná jednotka
Plazmatická membrána funkčnej jednotky tvorenej dendritmi a telom neurónu je
postsynaptickou membránou, ktorá sa označuje aj ako receptívna (nevodivá) membrána. Toto označenie je podmienené tým, že permeabilita membrány je ovplyvňovaná kanálmi riadenými neurotransmitermi, ktoré sú uvoľňované z presynaptického
nervového zakončenia. Neurotransmitermi riadené kanály sú priepustné pre ióny Na+,
K+ alebo ióny Cl-. V prípade aktivácie týchto iónových kanálov vzniká na membráne
reakcia označovaná ako synaptický (resp. postsynaptický) potenciál, ktorý predstavuje
stupňovanú reakciu.
Každá stupňovaná reakcia sa šíri vo forme potenciálu pozdĺž plazmatickej membrány na malú vzdialenosť. So vzrastajúcou vzdialenosťou od miesta aktivácie receptorov
postsynaptický potenciál klesá (šírenie s dekrementom). Stupňovaná reakcia pretrváva
zvyčajne iba 1 až 2 ms a samotná nie je schopná vyvolať vznik nervového vzruchu.
Ak ale podnety pôsobia v krátkom časovom úseku opakovane, dochádza k sumácii
ich účinkov, nakoľko posilňujú, respektíve facilitujú stupňovanú reakciu. V bunkovej
membráne v oblasti dendritov a bunkového tela sa nenachádzajú v dostatočnom množstve napäťovo riadené Na+ a K+ kanály a preto tam nemôže vzniknúť nervový vzruch.
Nervový vzruch preto pri väčšine neurónov vzniká iba v oblasti iniciálneho segmentu,
nakoľko práve v tejto oblasti bunkovej membrány sa nachádza vysoká koncentrácia
napäťovo riadených Na+ a K+ kanálov.
Excitácia receptorovej membrány je dôsledkom reakcie na neurotransmiter, ktorý
čiastočne depolarizuje postsynaptickú membránu. Táto reakcia je pritom stupňovaná
a označuje sa ako excitačný postsynaptický potenciál (EPSP). EPSP je dôsledkom
zmeny priepustnosti postsynaptickej membrány pre ióny Na+ a K+, pričom ióny Na+
vstupujú do neurónu a ióny K+ z neurónu vystupujú. Jeden EPSP nie je schopný
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znížiť membránový potenciál natoľko, aby došlo k vzniku nervového vzruchu. V prípade viacerých EPSP, ktoré vznikajú súčasne, respektíve rýchlo za sebou, dochádza
prostredníctvom facilitácie k tomu, že membránový potenciál sa zníži natoľko, až
v iniciálnom segmente vznikne akčný potenciál. Neurotransmitery, ktoré vyvolávajú
EPSP, spôsobujú otvorenie ako Na+, tak K+ iónových kanálov. Hlavnými excitačnými
neurotransmitermi sú glutamát a aspartát. Postsynaptické receptory viažuce tieto
neurotransmitery sú spojené s iónovými kanálmi pre ióny Na+ a K+. Vstup iónov Na+
do neurónu a výstup iónov K+ z neurónu teda spôsobuje depolarizáciu postsynaptickej
membrány a tým tvorbu EPSP.
Zatiaľ čo EPSP podmieňuje, že sa v neuróne zvyšuje pravdepodobnosť tvorby akčného potenciálu, inhibičný postsynaptický potenciál (IPSP) pôsobí opačne. Inhibícia
vlastne predstavuje hyperpolarizáciu postsynaptickej membrány v reakcii na neurotransmiter, kedy sa mení napätie napríklad z -70 mV na -80 mV. Inhibičná reakcia je
výsledkom vstupu iónov Cl- do neurónu a výstupu iónov K+ z neurónu prostredníctvom iónových kanálov postsynaptickej membrány, ktoré sú riadené neurotransmiterom. Hlavnými inhibičnými neurotransmitermi sú GABA a glycín. Postsynaptické
receptory viažuce tieto neurotransmitery sú spojené s iónovými kanálmi pre Cl-. Výsledný vstup iónov Cl- do neurónu teda spôsobuje hyperpolarizáciu postsynaptickej
membrány a tým tvorbu IPSP.
V postsynaptickej membráne neurónu sa môže nachádzať veľké množstvo iónových
kanálov riadených excitačnými alebo inhibičnými neurotransmitermi. Obidva typy kanálov sú schopné meniť permeabilitu membrány receptívneho segmentu neurónu. Jednou z charakteristických vlastností dendritov a tela neurónu je práve integrácia zmien
permeability ich membrány. V prípade, že excitačná aktivita dosiahne potrebný prah,
dochádza k vzniku nervového vzruchu.
Vo všeobecnosti sa excitačné synapsy vyvolávajúce EPSP nachádzajú vo väčšom
množstve na dendritoch, zatiaľ čo inhibičné synapsy sú častejšie tvorené na tele neurónu. Uvedené rozdielne priestorové zastúpenie excitačných a inhibičných synáps má
funkčný význam. EPSP sa môžu na dendritoch a v menšej miere aj na bunkovom
tele sčítavať a tým vyvolávať excitáciu neurónu. Naproti tomu IPSP tým, že vznikajú
bližšie k iniciálnemu segmentu, môžu takto efektívne regulovať rozsah excitačného
pôsobenia na iniciálny segment axónu a tým aj tvorbu nervových vzruchov.

Receptívny segment periférnych senzitívnych neurónov
Senzitívne neuróny zabezpečujú transformáciu energie podnetov na elektrické signály, čím sa podieľajú na prenose signálov z vonkajšieho a vnútorného prostredia
organizmu. Tieto signály sú prenášané do centrálneho nervového systému prostredníctvom axónov, ktoré vykazujú špecifické štrukturálne usporiadanie. Periférne senzitívne
zakončenie týchto axónov, z ktorých mnohé vytvárajú kontakty so špecializovanými
bunkami (napr. svalové vretienka), majú krátky receptívny segment. Plazmatická
membrána tohto segmentu obsahuje Na+ a K+ kanály riadené špecifickými modalitami. Pôsobením adekvátnych podnetov vzniká receptorový, respektíve generátorový
potenciál. Tlak pôsobiaci na receptory pre dotyk alebo natiahnutie svalových vretienok
pôsobiace na senzitívne zakončenia spôsobujú otvorenie uvedených iónových kanálov.
Keď generátorový potenciál dosiahne oblasť prvého Ranvierovho zárezu (analógia iniciálneho segmentu pri iných neurónoch), dochádza k vzniku tzv. integrovaného potenciálu. V prípade, že integovaný potenciál prevýši prahovú úroveň, vzniká nervový vzruch.

7
7. Iniciálny a vodivý segment

Zatiaľ čo iniciálny segment je miestom, kde sa tvoria akčné potenciály, vodivý
segment (axón) je špecializovaný na prenos nervových vzruchov a to často aj na väčšie
vzdialenosti.

Iniciálny segment a integrovaný potenciál
Miestom, kde vzniká integrovaný potenciál, je pri väčšine neurónov iniciálny segment axónu. Pri senzitívnych neurónoch integrovaný potenciál vzniká v oblasti prvého
Ranvierovho zárezu. Uvedený segment membrány neurónu predstavuje integrujúcu
oblasť, v ktorej dochádza k (algebrickej) sumácii EPSP a IPSP vznikajúcich na receptívnom segmente. Iniciálny segment sa označuje aj ako spúšťacia zóna („trigger zone“)
alebo zóna vzniku nervových vzruchov, pretože práve v tejto oblasti vznikajú nervové
vzruchy, ktoré sú následne vedené axónom. Nervový vzruch vzniká v iniciálnom segmente, pretože tento úsek membrány vykazuje nízky prah (približne -45 mV) pre vznik
depolarizácie. V prípade, že integrovaný potenciál dosiahne prahovú hodnotu, dôjde
k vzniku nervového vzruchu.
Špecializované nervové receptorové bunky premieňajú energiu pôsobiaceho podnetu (napr. mechanickú, elektromagnetickú, termálnu, chemickú) na elektrochemické
zmeny v neuróne a tým transformujú rozličné podnety do jedného, spoločného „jazyka“ (nervových vzruchov). Nervový vzruch, ktorý je výsledkom pôsobenia podnetov
rôznych zmyslových modalít, je následne prenášaný vodivým segmentom.

Vodivý segment a nervový vzruch
Vodivý segment je tá časť neurónu, ktorá je špecializovaná na prenos nervových
vzruchov (akčných potenciálov), t.j. rýchlo sa šíriacich vĺn elektrickej excitácie. Tieto
sa šíria po membráne axónu bez zmeny amplitúdy (digitálny mód „všetko alebo nič“).
Membrána axónu patrí medzi vzrušivé (vodivé) membrány. Okrem axónu sa vzrušivé
membrány nachádzajú aj na svalových vláknach.
Na základe tvaru krivky znázorňujúcej zmeny membránového potenciálu sa akčné
potenciály označujú aj ako hrotové. Mód všetko alebo nič pritom znamená, že vzruch
je buď prítomný a potom sa šíri bez zmeny amplitúdy (prahový alebo nadprahový
podnet), alebo prítomný nie je (podprahový podnet). Vznik akčného potenciálu je
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Obrázok 10. Schematické znázornenie zmien priepustnosti membrány axónu, ktoré podmieňujú
šírenie akčného potenciálu. Počas pokoja je membrána axónu priepustná pre ióny K+ (A). Počas
šírenia nervového vzruchu po axóne dochádza v dôsledku zmien polarity membrány k otvoreniu
napätím riadených kanálov pre ióny Na+ (B). Prestup týchto iónov do neurónu spôsobuje depolarizáciu. S určitou latenciou dochádza k otvoreniu napätím riadených kanálov pre ióny K+, čo
spolu s postupným uzavretím kanálov pre ióny Na+ podmieňuje návrat polarity membrány na
pokojové hodnoty (C-D). gK – vodivosť membrány pre ióny K+; gNa – vodivosť membrány pre
ióny Na+ (upravené podľa Govindarajan a spol., 2006; Bear a spol., 2007).
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Obrázok 11. Schematické znázornenie zmien membránového potenciálu a priepustnosti membrány axónu, ktoré podmieňujú vznik akčného potenciálu. Vznik a šírenie nervového vzruchu
je výsledkom presne načasovaných zmien v priepustnosti napätím riadených kanálov pre ióny
Na+ a K+. EK – rovnovážny potenciál pre ióny K+; ENa – rovnovážny potenciál pre ióny Na+;
gK – vodivosť membrány pre ióny K+; gNa – vodivosť membrány pre ióny Na+ (upravené podľa
Javorka a spol., 2009).

dôsledkom integrujúceho potenciálu iniciálneho segmentu, ktorý následne aktivuje napätím riadené iónové kanály vodivého segmentu neurónu. Výsledkom je zmena permeability bunkovej membrány pre ióny Na+ a K+. V prípade, že pôsobiaci podnet spôsobí
pokles pokojového potenciálu axónu pod kritickú úroveň, zvyčajne o 10 až 15 mV menej ako je hodnota pokojového potenciálu (t.j. z hodnoty asi -80 mV na hodnotu okolo
-65 mV), dochádza k výraznej zmene priepustnosti plazmatickej membrány neurónu
v oblasti iniciálneho segmentu axónu. Táto zmena priepustnosti je podmienená otvorením napätím riadených iónových kanálov vodivého segmentu neurónu. Výsledkom je
vznik akčného potenciálu, ktorý je prejavom rýchlej depolarizácie (obr. 10, 11).
Depolarizácia je dôsledkom zmien v permeabilite membrány podmienenej otvorením napätím riadených kanálov pre ióny Na+ a K+. Počas niekoľkých milisekúnd
dochádza k zmene polarity z pokojového potenciálu -60 až -70 mV na +30 mV, kedy
negatívny náboj prevláda na extracelulárnej strane bunkovej membrány (transpolarizácia). Počas prechodu akčného potenciálu sa v axóne akumulujú ióny Na+ a zároveň
klesá množstvo iónov K+. Ako po membráne postupuje akčný potenciál, dochádza
najprv k otvoreniu napätím riadených kanálov pre ióny Na+ a až následne dochádza
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Obrázok 12. Schematické znázornenie šírenia nervového vzruchu v nemyelinizovanom axóne.
Za pokojových podmienok je plazmatická membrána axónu polarizovaná (A). Nervový vzruch
sa šíri vo forme vlny depolarizácie (B-D). Spätnému šíreniu nervového vzruchu bráni relatívna
refraktérna fáza (RRF), v ktorej sa nachádza v predchádzajúcom období depolarizovaná membrána. depolar – depolarizovaná membrána; polar – polarizovaná membrána (upravené podľa
Javorka a spol., 2009).
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k otvoreniu napätím riadených kanálov pre ióny K+. Akčný potenciál sa prostredníctvom uvedených typov iónových kanálov šíri axónom konštantnou rýchlosťou. Potom
ako dôjde k otvoreniu napätím riadených kanálov pre ióny K+ dochádza k návratu
membránového potenciálu na pokojové hodnoty. Na depolarizácii plazmatickej membrány sa teda výraznou mierou podieľa zmena jej priepustnosti pre ióny Na+, zatiaľ čo
na repolarizácii sa podieľa prevažne zmena jej priepustnosti pre ióny K+ (obr. 10, 11).

Nemyelinizované vlákna
V nemyelinizovaných vláknach sa akčný potenciál šíri postupne z oblasti iniciálneho
segmentu pozdĺž plazmatickej membrány axónu až k nervovému zakončeniu (obr. 12).
Každý depolarizovaný úsek membrány podmieňuje následný tok prúdu (akčný potenciál), ktorý spúšťa depolarizáciu susednej oblasti membrány. Tento proces pokračuje
po celom úseku axónu až k jeho zakončeniam. Akčný potenciál sa pritom šíri po membráne axónu ako reťazová reakcia s konštantnou rýchlosťou a amplitúdou. Táto reakcia
je samopropagujúca sa, šíri sa prostredníctvom otvárania napätím riadených iónových
kanálov, pričom amplitúda nervového vzruchu sa nemení (šírenie bez dekrementu).
Postupné šírenie akčného potenciálu je charakteristické pre nemyelinizované vlákna.

Myelinizované vlákna
Akčný potenciál sa v myelinizovaných vláknach šíri skokovým (saltatórnym) vedením (obr. 13). Nervový vzruch „preskakuje“ z jedného Ranvierovho zárezu na ďalší
Ranvierov zárez. Prúd sa šíri iba z depolarizovaného zárezu na zárez, ktorého membrána je ešte polarizovaná a to prostredníctvom aktivácie napätím riadených kanálov pre
ióny Na+ a K+. Tieto kanály sú vysoko koncentrované v bunkovej membráne myelinizovaného axónu práve v oblastiach Ranvierových zárezov. Myelinizované úseky axónu
pritom slúžia ako pasívne vodiče.
Myelinizované vlákna sú rýchlymi vodičmi akčného potenciálu, pričom rýchlosť
vedenia závisí od:

••hrúbky axónu;
••dĺžky internódií;
••hrúbky myelínového obalu.
Čím je axón hrubší, internódium dlhšie a myelínový obal hrubší, tým je rýchlosť
vedenia akčných potenciálov vyššia. Rýchlosť šírenia nervového vzruchu myelinizovaným axónom je až 50-krát vyššia ako prenos signálov najrýchlejšie vedúcimi nemyelinizovanými axónmi. Myelín tak výrazne zvyšuje efektívnosť prenosu signálov axónmi.
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Obrázok 13. Schematické znázornenie šírenia nervového vzruchu v myelinizovanom axóne.
Za pokojových podmienok je plazmatická membrána axónu polarizovaná (A). Nervový vzruch sa
šíri saltatórne, vo forme skokov depolarizácie (B-D). Spätnému šíreniu nervového vzruchu bráni
relatívna refraktérna fáza (RRF), v ktorej sa nachádza v predchádzajúcom období depolarizovaná membrána. depolar – depolarizovaná membrána; polar – polarizovaná membrána (upravené
podľa Purves a spol., 2008).

8
8. Prevodový segment

Prevodový alebo synaptický segment je tá časť (resp. časti) neurónu, prostredníctvom ktorej ovplyvňuje činnosť iných neurónov alebo efektorových buniek (napr.
myocytov, buniek žliaz). Štrukturálne je tvorený presynaptickou časťou synapsy, ktorá
zahŕňa presynaptickú membránu a vezikuly obsahujúce neurotransmitery a ich prekurzory.
Príchod nervového vzruchu do oblasti prevodového segmentu aktivuje napätím riadené kanály pre ióny Ca2+ nachádzajúce sa na presynaptickej membráne. Výsledkom
je prestup iónov Ca2+ do neurónu. Vzostup intracelulárnej koncentrácie Ca2+ iónov
v prevodovom segmente neurónu predstavuje kľúčový záverečný dej signalizácie, t.j.
uvoľnenie neurotransmitera do synaptickej štrbiny. Napätím riadené kanály pre ióny
Ca2+ tak regulujú základnú, „sekrečnú“ funkciu neurónu.
Chemická synapsa funguje ako jednosmerný ventil, ktorý umožňuje prenos signálov
z aktivovaného neurónu na ďalší neurón alebo na efektorovú bunku. Medzibunkový
prenos signálov sa realizuje prostredníctvom uvoľnenia neurotransmiterov. Uvoľnené
molekuly neurotransmitera difundujú cez synaptickú štrbinu a viažu sa na receptory
receptívneho segmentu inervovaného neurónu (alebo efektorovej bunky). Výnimkou je
axo-axonálna synapsa, kde sú v kontakte dva prevodové segmenty a ktorá sa podieľa
na procesoch spojených s presynaptickou inhibíciou alebo presynaptickou excitáciou.
Medzi príchodom nervového vzruchu na prevodový segment neurónu a uvoľnením
neurotransmiterov je prítomné oneskorenie. Toto je podmienené časom, potrebným na
presun iónov Ca2+ z extracelulárneho priestoru do presynaptického zakončenia a následnými molekulárnymi dejmi, ktoré vedú k samotnému uvoľneniu obsahu synaptických vezikúl do synaptickej štrbiny.

Nervovosvalová platnička
Synapsa na motorickej platničke (priečne pruhovaného svalu) tvorená axónovým
zakončením �-motoneurónu a plazmatickou membránou vlákna kostrového svalu (sarkolemou) je príkladom regulácie činnosti efektorových buniek neurónmi.
Šírenie akčného potenciálu na presynaptické zakončenie �-motoneurónu spôsobí
uvoľnenie neurotransmitera acetylcholínu, ktorý sa viaže na nikotínový typ cholinergických receptorov prítomných v sarkoleme vlákien kostrových svalov. Väzba acetylcholínu na nikotínové receptory membrány myocytu podmieňuje presun iónov Na+ do
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vnútra svalovej bunky. Tento presun katiónov vyvolá depolarizáciu membrány svalovej
bunky, t.j. platničkový potenciál. V prípade, že amplitúda platničkového potenciálu
dosiahne prahové hodnoty, dochádza k depolarizácii sarkolemy v tesnej blízkosti nervovosvalovej platničky. Depolarizácia spôsobuje v sarkoleme otvorenie napätím riadených kanálov pre Na+ a K+ ióny a vznik akčného potenciálu svalového vlákna (tzv.
svalového vzruchu), ktorý sa šíri po membráne myocytu a sval excituje. To predstavuje
prvý dej excitačno-kontrakčného procesu („excitation-contraction coupling“).
Akčný potenciál je rýchlo vedený po povrchu myocytu, ako aj do vnútorných častí prostredníctvom membrán početných priečnych tubulov. Svalový vzruch stimuluje
uvoľnenie iónov Ca2+ zo sarkoplazmatického retikula, ktoré následne spúšťajú procesy
spojené s kontrakciou myocytu ako celku. Presunom iónov Ca2+ do sarkoplazmatického retikula dochádza k relaxácii myocytu.
Nervové zakončenia �-motoneurónu končia na viacerých svalových vláknach. Súbor svalových vlákien, ktoré sú inervované jedným �-motoneurónom, sa označuje ako
motorická jednotka. Čím je motorická jednotka menšia, tým je regulácia kontrakcie
daného svalu presnejšia.

Synaptický prenos signálov

Prenos signálov medzi neurónmi a medzi neurónmi a efektorovými bunkami umožňujú špecializované spoje, ktoré sa označujú ako synapsy (resp. synapsie). Rozlišujú
sa dva základné typy synáps, chemické a elektrické. Samotný prenos signálov v chemických synapsách sprostredkúvajú chemické látky, neurotransmitery a neuromodulátory, ktoré sú uvoľňované z axónových zakončení (v určitých špecifických prípadoch
aj z dendritov).
Z morfologického a funkčného hľadiska sa v nervovom systéme rozlišujú dva základné typy prenosu signálov, pričom každý z nich vykazuje ešte viacero variácií (obr. 14).
Zosieťovaný prenos signálov („wiring transmission“) je založený na relatívne tesnom kontakte štruktúr dvoch neurónov, pričom zahŕňa:

••chemickú synapsu – prenos signálu sa uskutočňuje z jedného axónového zakončenia neurónu na druhý neurón, pričom prenos signálov je jednosmerný;

••elektrickú synapsu – prenos signálu sa uskutočňuje medzi dvoma neurónmi,
pričom prenos môže prebiehať obidvoma smermi;

••juxtapozíciu membrán – zmeny elektromagnetického poľa, ktoré sprevádzajú
zmeny elektrických potenciálov membrány neurónu, umožňujú moduláciu excitability membrány ďalšieho neurónu, ktorá sa nachádza v jej tesnej blízkosti.

Objemový prenos signálov („volume transmission“) predstavuje mechanizmus prenosu signálov prostredníctvom chemických látok, ktoré sa uvoľňujú z axónových zakončení do okolia neurónu, mimo synaptickú štrbinu. V tomto prípade môže jedno
nervové zakončenie ovplyvniť aktivitu väčšieho počtu okolitých neurónov. Tento mechanizmus zahŕňa:

••extrasynaptické uvoľňovanie – uvoľnený neurotransmiter difunduje do okolia
synapsy a pôsobí na receptory v jej blízkosti;

••uvoľnený neurotransmiter prechádza do cirkulácie – napríklad hypotalamické
liberíny a statíny;

••uvoľnený neurotransmiter prechádza do mozgových komôr, v ktorých cirkuluje

cerebrospinálna tekutina; prenos neurotransmitera cerebrospinálnou tekutinou
umožňuje jeho pôsobenie vo vzdialených oblastiach nervového systému;

••synapsa typu en passant („mimochodom“), kedy nie je utvorená klasická synaptická konformácia – uvoľnený neurotransmiter voľne difunduje do okolia
a ovplyvňuje tak činnosť väčšieho počtu neurónov.
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Obrázok 14. Schematické znázornenie jednotlivých typov komunikácie v nervovom systéme.
Zosieťovaný typ prenosu je podmienený relatívne tesným priblížením výbežkov neurónov, pričom
prenos signálu prebieha z jedného výbežku na druhý výbežok. Pri objemovom prenose signálov
sú neuróny, ktoré navzájom komunikujú, relatívne vzdialené, pričom prenos signálov prebieha
z jedného nervového zakončenia často na veľký počet ďalších neurónov (upravené podľa Agnati
a spol., 1995; Sykova, 2004; Feder a spol., 2009).

9
9. Chemické synapsy

Väčšinu synaptických spojov v nervovom systéme tvoria chemické synapsy. Procesy
spojené s neurotransmisiou možno rozdeliť do štyroch základných krokov:

••syntéza neurotransmitera;
••uskladnenie a uvoľňovanie neurotransmitera;
••interakcia neurotransmitera s receptormi;
••odstránenie a opakované využitie neurotransmitera a synaptických vezikúl
(obr. 15).

Podobne prebiehajú uvedené procesy aj v synapsách tvorených medzi neurónom
a efektorovou bunkou (napr. nervovosvalová platnička).
Na prenos signálov v chemických synapsách využívajú neuróny dva základné typy
molekúl, malomolekulové neurotransmitery a neuropeptidy.

Syntéza neurotransmiterov
Syntéza malomolekulových neurotransmiterov môže prebiehať vo všetkých častiach
neurónu. Dochádza k nej ale prevažne v presynaptickom zakončení, v ktorom sa
nachádzajú potrebné enzýmy. Syntetizované neurotransmitery sú následne umiestnené
do synaptických vezikúl. Na rozdiel od malomolekulových neurotransmiterov sú
neuropeptidy syntetizované v tele neurónu, kde sa nachádza potrebný proteosyntetický
aparát.

Uskladnenie a uvoľňovanie neurotransmiterov
Novosyntetizované neurotransmitery sú ihneď umiestnené do vezikúl, ktoré sú prostredníctvom cytoskeletu ukotvené v presynaptickom úseku neurónu. Vezikuly s neurotransmiterom sa nachádzajú v „rezervnej“ zóne nervového zakončenia. Ak sa molekula neurotransmitera uvoľní do cytoplazmy, môže dôjsť k jej degradácii. Vezikuly
teda predstavujú zásobáreň neurotransmiterov, pričom ich zároveň chránia pred pôsobením cytoplazmatických enzýmov. Malomolekulové neurotransmitery sú uskladnené
v malých, priehľadných vezikulách s priemerom okolo 50 nm. Z rezervnej oblasti sú
vezikuly premiestnené do aktívnej zóny presynaptického zakončenia, kde sa spájajú
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Obrázok 15. Schematické znázornenie základných procesov prebiehajúcich na chemickej synapse, z ktorej sa uvoľňujú malomolekulové neurotransmitery. Enzýmy v nervovom zakončení syntetizujú neurotransmiter (NT), ktorý je uskladnený v sekrečných vezikulách (SV). Po
depolarizácii presynaptickej membrány (príchode akčného potenciálu) dochádza k vzostupu
intracelulárnej koncentrácie iónov Ca2+. Zvýšená koncentrácia iónov vápnika v presynaptickej
oblasti vyvolá kaskádu dejov, ktorých výsledkom je fúzia vezikúl obsahujúcich neurotransmiter
s presynaptickou membránou neurónu, čím sa neurotransmiter uvoľní do synaptickej štrbiny.
Neurotransmiter pôsobí na postsynapticky lokalizované iónotropné alebo metabotropné receptory, čím vyvoláva zmeny na postsynaptickej membráne (depolarizáciu alebo hyperpolarizáciu).
Zároveň môže ovplyvniť aj intracelulárne deje, výsledkom ktorých je napríklad zmena v génovej
expresii neurónu. Okrem toho môže neurotransmiter pôsobiť aj na presynapticky lokalizované
autoreceptory. Pôsobenie neurotransmitera je ukončené jeho degradáciou v synaptickej štrbine
(napr. acetylcholín), alebo jeho spätným vychytaním do presynaptického nervového zakončenia
(napr. monoamíny) alebo bunkami glie (napr. glutamát). Neurotransmiter spätne vychytaný do
nervového zakončenia je buď metabolizovaný, alebo môže byť po uskladnení v sekrečných vezikulách znovu uvoľnený do synaptickej štrbiny. SNARE – proteíny zodpovedné za fúziu membrán
vezikúl (obsahujúcich neurotransmitery) s plazmatickou membránou presynaptického nervového
zakončenia (upravené podľa Purves a spol., 2008; Ribrault a spol., 2011; Popoli a spol., 2012).
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s komplexom proteínov „fúznych pórov“. Vstup iónov Ca2+ do nervového zakončenia
spôsobuje fúziu vezikúl s presynaptickou membránou a uvoľnenie neurotransmitera do
synaptickej štrbiny, ktorej šírka je 20 – 40 nm. Ióny Ca2+ taktiež mobilizujú vezikuly
ukotvené na zložkách cytoskeletu a umožňujú ich ukotvenie a väzbu na komplex proteínov „fúznych pórov“.
Na rozdiel od malomolekulových neurotransmiterov sú prekurzory neuropeptidov syntetizované a uskladňované do sekrečných granúl a synaptických vezikúl v tele
neurónu, kde sa nachádza potrebný syntetický aparát (napr. bunkové jadro, ribozómy, endoplazmatické retikulum a Golgiho aparát). Následne sú premiestnené rýchlym
axónovým transportom prostredníctvom neurotubulov do zakončenia axónu. Neuropeptidy sú uskladnené vo veľkých (elektrónovomikroskopicky denzných) vezikulách
s priemerom okolo 120 nm.
Malomolekulové neurotransmitery a neuropeptidy sa môžu vyskytovať spoločne
v jednom presynaptickom zakončení. Spoločné uvoľňovanie viacerých neurotransmiterov z presynaptického zakončenia a prítomnosť zodpovedajúcich receptorov na postsynaptickej membráne vytvára podklad pre prenos rôznych signálov v jednej chemickej
synapse.

Väzba neurotransmiterov na receptory
Uvoľnený neurotransmiter difunduje cez synaptickú štrbinu a viaže sa na špecifické
receptory nachádzajúce sa na postsynaptickej membráne. Väzba neurotransmitera na
receptor spúšťa kaskádu zmien. Na základe dejov, ktoré vyvoláva väzba neurotransmiterov na receptory sa tieto delia na dve základné skupiny:

••Iónotropné receptory. Integrálnou súčasťou iónotropných receptorov sú ióno-

vé kanály (obr. 16). Väzba neurotransmitera na iónotropný receptor vyvolá
v prvom rade zmenu priepustnosti iónového kanála, ktorý je súčasťou tohto
receptora. Výsledkom je relatívne rýchla zmena polarity postsynaptickej membrány. Medzi neurotransmitery, ktoré sa viažu na iónotropné receptory, patria
acetylcholín, glutamát, aspartát, GABA a glycín. Väzbou na tieto receptory
vyvolávajú rýchlo vznik EPSP alebo IPSP. Tieto lokálne potenciály vznikajú
v zlomkoch milisekúnd po uvoľnení neurotransmitera a málokedy pretrvávajú
dlhšie ako 100 ms. Zatiaľ čo glutamát a aspartát ako excitačné neurotransmitery vyvolávajú EPSP, GABA a glycín ako inhibičné neurotransmitery, vyvolávajú vznik IPSP. Acetylcholín môže pôsobiť ako excitačný, tak aj inhibičný
neurotransmiter a to v závislosti od typu receptora, na ktorý sa viaže.

••Metabotropné receptory. Väzba neurotransmitera na metabotropný receptor

vyvoláva prostredníctvom G proteínov a následne druhých poslov kaskádu
zmien, ktorých výsledkom môže byť aj zmena priepustnosti iónových kanálov
(obr. 17). Chemické látky, ktoré sa viažu na metabotropné receptory, skôr modifikujú alebo modulujú nervovú aktivitu ako by priamo viedli k vzniku nervových
vzruchov. Preto sa tieto látky označujú aj ako neuromodulátory. Ich účinky
nastupujú s určitým oneskorením, ale môžu pretrvávať niekoľko sekúnd až hodín, respektíve aj dlhšie. Medzi neuromodulátory patria monoamíny dopamín,
noradrenalín, adrenalín, sérotonín a histamín, ako aj neuropeptidy.

Viaceré neurotransmitery pôsobia ako na iónotropné, tak aj metabotropné receptory (napr. acetylcholín, glutamát). Acetylcholín uvoľnený z pregangliových neurónov
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Obrázok 16. Schematické znázornenie aktivácie iónotropného receptora (A). Obsadenie iónotropného receptora vedie ku konformačnej zmene, ktorej výsledkom je zmena priepustnosti pre
ióny (B). Neurotransmitery, ktoré sa viažu na iónotropné receptory, vyvolávajú rýchle zmeny
v polarite plazmatickej membrány (upravené podľa Mombaerts, 2004; Purves a spol., 2008).

v autonómnych gangliách po väzbe na iónotropné (nikotínové) receptory vyvoláva
rýchlu excitáciu postgangliových autonómnych neurónov. Podobne acetylcholín �-motoneurónov predných rohov miechy, uvoľnený z nervových zakončení v oblasti nervovosvalovej platničky, po väzbe na nikotínové receptory podmieňuje vznik svalového
vzruchu a následnú kontrakciu priečne pruhovaného svalového vlákna. V mozgu a vo
vnútorných orgánoch (napr. srdce) ale môže acetylcholín väzbou na metabotropné
(muskarínové) receptory vyvolávať pomalšiu a dlhšie pretrvávajúcu, modulačnú zmenu
na postsynaptickom neuróne. V ďalšom texte sa používa označenie neurotransmitery
aj pre chemické látky zo skupiny neuromodulátorov.
Aktivácia iónotropných a metabotropných receptorov vyvoláva okrem zmien priepustnosti iónových kanálov a následných zmien polarity membrán neurónov aj ďalšie
deje (od aktivácie proteínkináz až po zmeny na úrovni génovej expresie). Ide zväčša
o deje, ktoré prebiehajú s určitou latenciou a často pretrvávajú aj dlhšiu dobu, v porovnaní so zmenami polarity membrán. Príkladom intracelulárnych zmien je syntéza
a pôsobenie plynných neurotransmiterov. Tieto chemické látky uplatňujú svoj signalizačný účinok väzbou na intracelulárne lokalizovaný enzým guanylátcyklázu.
Medzi neurotransmitery patria aj látky označované ako neurosteroidy. Neurosteroidy môžu pôsobiť nielen prostredníctvom väzby na intracelulárne receptory, ale aj
prostredníctvom väzby na membránové receptory pre iné neurotransmitery. Väzba
neurosteroidov na intracelulárne receptory vyvoláva zmeny, ktoré sa prejavujú až po
určitom čase (hodiny) a môžu aj dlhšie pretrvávať (týždne). Môže ísť o tvorbu nových
proteínov, napríklad receptorov a iónových kanálov. Naproti tomu väzba na membránové receptory môže vyvolať relatívne rýchle zmeny v činnosti neurónov ovplyvnením
aktivity receptorov pre iné neurotransmitery (napr. GABAA receptorov). Predpokladá
sa, že rýchly účinok neurosteroidov môže byť sprostredkovaný aj receptormi spriahnutými s G proteínmi.
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Obrázok 17. Schematické znázornenie aktivácie metabotropného receptora (A). Obsadenie
metabotropného receptora vedie k aktivácii G proteínu (zložený z podjednotiek � a ��). Aktivácia G proteínu následne modifikuje intracelulárne procesy prostredníctvom druhých poslov
(B). Výsledkom týchto dejov môže byť nielen zmena excitability neurónu, ale aj ovplyvnenie
génovej expresie. V uvedenom prípade väzba neurotransmitera s metabotropným receptorom
vedie k aktivácii Gs proteínu, ktorý indukuje tvorbu cAMP enzýmom adenylátcyklázou (AC).
cAMP okrem iného ovplyvňuje aj priepustnosť iónového kanála (upravené podľa Mombaerts,
2004 ; Purves a spol., 2008).

Odstraňovanie a recyklácia synaptických vezikúl a neurotransmiterov
Membrány vezikúl
Uvoľnenie neurotransmitera do synaptickej štrbiny je výsledkom fúzie vezikúl
s presynaptickou membránou. Po uvoľnení neurotransmitera prostredníctvom exocytózy sa vezikulárna membrána stáva súčasťou presynaptickej membrány, pričom
je na vnútornom povrchu potiahnutá hustou vrstvou proteínu klatrínu. Potiahnutá
membrána je následne spätne uvoľnená do presynaptického zakončenia a to procesom
endocytózy. Vrstva klatrínu je počas niekoľkých sekúnd z povrchu vezikuly enzymaticky odstránená. Väčšina recyklovaných membrán pred tým, ako je znova naplnená
molekulami neurotransmiterov vytvára prechodné štruktúry, označované ako cisterny.

Odstraňovanie uvoľnených neurotransmiterov
Väčšina neurotransmiterov je po uvoľnení z nervových zakončení rýchlo odstránená
zo synaptickej štrbiny spätným vychytaním pomocou kotransportéru pre daný neuro-
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transmiter a ióny Na+. Takýto glykoproteínový transportér, nachádzajúci sa v membráne axónového zakončenia alebo v membráne buniek glie, využíva na prenos neurotransmitera späť do neurónu energiu vo forme transmembránového elektrochemického
gradientu pre ióny Na+. Po premiestnení molekúl neurotransmitera do axónového
zakončenia sú tieto umiestnené do nových synaptických vezikúl. Transmembránový
prenos, ktorý je špecifický pre dané neurotransmitery, zabezpečuje spätné vychytávanie neurotransmiterov ako sú glutamát, aspartát, glycín, GABA, sérotonín, histamín
a katecholamíny (dopamín, noradrenalín a adrenalín).
Neurotransmiter acetylcholín uvoľňovaný z cholinergických zakončení (napr.
na nervovosvalovej platničke) nie je spätne vychytávaný do axónového zakončenia. Na
postsynaptickej membráne cholinergických synáps sa nachádza enzým acetylcholínesteráza, ktorý acetlycholín uvoľnený do synaptickej štrbiny degraduje na cholín a acetát. Cholín je spätne vychytávaný do axónového zakončenia a využíva sa na syntézu
nových molekúl acetylcholínu.

10
10. Neurotransmitery
a neuromodulátory

Na prenos signálov využíva nervový systém široké spektrum neurotransmiterov
a neuromodulátorov. V súčasnosti je známych 50 až 100 látok z rôznych chemických
skupín, ktoré spĺňajú niektoré alebo všetky kritériá, potrebné pre zaradenie medzi neurotransmitery, respektíve neuromodulátory. Táto rôznorodosť umožňuje komplexnosť
spracovania signálov v nervovom systéme.
Aby mohla byť chemická látka zaradená medzi neurotransmitery, musí spĺňať niekoľko kritérií:

••Neurotransmiter musí byť syntetizovaný v neuróne. Neurón musí disponovať po-

trebným syntetickým aparátom, ktorý zahŕňa enzýmy potrebné pre biosyntézu
neurotransmitera.

••Syntetizovaný neurotransmiter je uskladnený vo vezikulách v synaptickom zakončení neurónu. Na základe funkčných vlastností sa rozlišujú odlišné typy vezikúl, v ktorých je neurotransmiter uskladnený.

••Neurotransmiter sa uvoľňuje zo sekrečných vezikúl do synaptickej štrbiny po
príchode akčného potenciálu do oblasti nervového zakončenia.

••Väzbou na postsynapticky lokalizované receptory vyvoláva neurotransmiter od-

poveď postsynapticky lokalizovaného neurónu vo forme zvýšenia, resp. zníženia
priepustnosti postsynaptickej membrány pre jednotlivé ióny, prípadne neurotransmiter vyvoláva zmeny v aktivite intracytoplazmatických signalizačných
kaskád.

••Musí byť prítomný mechanizmus, ktorý zabezpečuje inaktiváciu uvoľneného ne-

urotransmitera. Neurotransmiter môže byť v synaptickej štrbine degradovaný,
napr. acetylcholín je biodegradovaný enzýmom acetylcholínesterázou na cholín
a acetát. Iný mechanizmus predstavuje vychytávanie neurotransmitera spätne
do nervového zakončenia, z ktorého bol uvoľnený („reuptake“) alebo jeho vychytanie bunkami glie.

••Ďalšou podmienkou je, že exogénne podaný neurotransmiter musí vyvolať rovnakú odpoveď postsynaptického neurónu ako jeho endogénne uvoľnenie.
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Chemická skupina

Neurotransmiter

ester cholínu

acetylcholín

monoamíny
katecholamíny

dopamín
noradrenalín
adrenalín

indoly

sérotonín (5-hydroxytryptamín, 5-HT)

imidazoly

histamín

aminokyseliny
kyslé
zásadité

glutamát
aspatrát
kyselina γ-aminomaslová (GABA)
glycín

puríny

adenozín
adenozín trifosfát (ATP)

steroidy

pregnenolón
dehydroepiandrosterón

plynné látky

oxid dusnatý (NO)
oxid uhoľnatý (CO)
sírovodík (sulfán; H2S)

eikozanoidy

prostaglandíny

Tabuľka 4. Prehľad skupín malomolekulových neurotransmiterov, respektíve neuromodulátorov. Acetylcholín, monoamíny a aminokyseliny patria medzi „klasické“ neurotransmitery, ktoré
spĺňajú všetky základné charakteristiky neurotransmiterov. Puríny, steroidy, plynné látky a eikozanoidy predstavujú neuromodulátory so špecifickými vlastnosťami.

V súčasnosti sú však známe aj látky, ktoré napriek tomu, že nespĺňajú všetky uvedené charakteristiky, sú zaraďované medzi neurotransmitery, resp. neuromodulátory
(napríklad plynné neurotransmitery, medzi ktoré patria NO, CO a H2S).
Klasifikácia neurotransmiterov do rôznych skupín na základe vybraných charakteristík je síce často používaná, ale má skôr didaktický význam.
Podľa charakteru odpovede vyvolanej na postsynaptickom neuróne možno neurotransmitery rozdeliť na tri skupiny:

••excitačné (napr. glutamát a aspartát),
••inhibičné (napr. GABA a glycín),
••modulačné (acetylcholín, noradrenalín, dopamín, adrenalín, sérotonín a histamín).

Podľa veľkosti molekuly možno neurotransmitery rozdeliť na dve veľké skupiny:

••malomolekulové neurotransmitery, t.j. neurotransmitery s „nízkou“ molekulovou hmotnosťou (napr. aminokyseliny, monoamíny; tab. 4),

••veľkomolekulové neurotransmitery, t.j. neurotransmitery s „vysokou“ molekulovou hmotnosťou (neuropeptidy; tab. 5).
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Účinky neurotransmiterov
Neurotransmitery môžu vyvolať viaceré účinky:

••Zmeny na postsynaptickej membráne:
- depolarizácia postsynaptickej membrány;
- hyperpolarizácia postsynaptickej membrány.
Depolarizácia a hyperpolarizácia postsynaptickej membrány patria k základným prejavom účinku neurotransmiterov. Na základe tohto efektu možno preto neurotransmitery deliť na excitačné a inhibičné. Niektoré neurotransmitery
však účinkujú tak, že prevažne modulujú excitabilitu postsynaptického neurónu. Tieto neurotransmitery sa potom označujú ako modulačné.

••Zmeny génovej expresie v neuróne. Neurotransmitery môžu prostredníctvom

druhých poslov indukovať fosforyláciu transkripčných faktorov. Fosforylované
transkripčné faktory následne modifikujú génovú expresiu v neuróne. Výsledkom génovej expresie je syntéza nových proteínov (obr. 18). Tento typ pôsobenia neurotransmiterov vyvoláva zmeny, ktoré pretrvávajú dni až mesiace.
Takéto dlhodobé zmeny sú významné pre vývin neurónov a procesy spojené
s tvorbou dlhodobej pamäte. Neurotransmitery môžu indukovať lokálnu syntézu proteínov napríklad v špecifických dendritických tŕňoch. Predpokladá sa, že
je to mechanizmus, ktorý sa podieľa na dlhodobých štrukturálnych a funkčných
zmenách synáps.

••Trofické účinky. Príkladom je GABA, ktorá počas maturácie nervového systé-

mu ovplyvňuje proliferáciu, migráciu a diferenciáciu buniek nervového systému,
maturáciu synáps a zánik buniek.

••Zmeny na presynaptickej membráne. Presynapticky lokalizované receptory pre

neurotransmiter, ktorý je uvoľňovaný z toho istého presynaptického nervového
zakončenia, sa označujú ako presynaptické autoreceptory. Ako presynaptické
heteroreceptory sa označujú receptory lokalizované na presynaptickej membráne, na ktoré sa viaže neurotransmiter uvoľňovaný z iného nervového zakončenia. Autoreceptory a heteroreceptory, nachádzajúce sa na presynaptickom
nervovom zakončení, modulujú uvoľňovanie neurotransmiterov z tohto nervového zakončenia. Obsadenie týchto receptorov ich agonistami zväčša spôsobuje
zníženie uvoľňovania neurotransmitera. Aktivácia autoreceptorov uvoľneným
neurotransmiterom preto pôsobí ako negatívna spätná väzba, ktorá inhibuje
ďalšie uvoľňovanie neurotransmiterov. Presynapticky lokalizované heteroreceptory umožňujú komplexnú interakciu medzi jednotlivými neurotransmiterovými
systémami. Výsledkom takýchto interakcií je precízna regulácia uvoľňovania neurotransmiterov v nervovom systéme.

Malomolekulové neurotransmitery
Medzi neurotransmitery, ktoré boli identifikované ako prvé, patria acetylcholín,
biogénne amíny a niektoré aminokyseliny. Neskôr sa táto skupina malomolekulových
neurotransmiterov rozrástla o puríny, neurosteroidy, kanabinoidy a ďalšie látky.
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metabotropný
receptor

β

ióny Ca2+

AC

γ

α
GTP

CaM

ATP
CaM

cAMP

syntéza nových
proteínov
(napr. TH, BDNF
CRH, GluR1)

PKA

C aM
CaMKIV
P
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Obrázok 18. Schematické znázornenie vplyvu neurotransmiterov na génovú expresiu v neuróne. Aktivácia prevažne metabotropných receptorov podmieňuje kaskádu cytoplazmatických
zmien. Výsledkom je aktivácia génovej expresie a tvorba nových proteínov, ktorými môžu byť
enzýmy biosyntézy neurotransmiterov, receptory pre neurotransmitery ako aj rastové faktory.
Na rozdiel od pôsobenia excitačných a inhibičných neurotransmiterov, ktoré vyvolávajú relatívne krátkotrvajúce zmeny polarity plazmatickej membrány, modulačné neurotransmitery prostredníctvom ovplyvnenia génovej expresie vyvolávajú zmeny, ktoré pretrvávajú mnohonásobne
dlhšie. AC – adenylátcykláza; ATP – adenozíntrifosfát; BDNF – mozgový neurotrofný faktor;
CaM - kalmodulín; CaMKIV – kalmodulín dependentná kináza IV; cAMP – cyklický adenozínmonofosfát; CREB – cAMP-responzívny element; CRH – kortikoliberín; GluR1 – podjednotka
receptora pre glutamát; GTP – guanozíndifosfát; PKA – proteínkináza A; TH – tyrozínhydroxyláza (upravené podľa Kandel a spol., 2000; West a spol., 2002; Carlezon a spol., 2005).

Excitačné aminokyseliny
Exctitačné aminokyseliny glutamát a aspartát väzbou na metabotropné receptory vyvolávajú rýchle zmeny elektrického potenciálu postsynaptickej membrány. Tieto
neurotransmitery sa ale môžu viazať aj na metabotropné receptory.

Glutamát
Glutamát uvoľnený z glutamatergických neurónov je hlavným excitačným neurotransmiterom takmer vo všetkých oblastiach centrálneho nervového systému. Glutamát je taktiež primárnym neurotransmiterom všetkých aferentných neurónov, ktorých
axóny vstupujú do centrálneho nervového systému. Odhaduje sa, že až 75% excitačného prenosu v mozgu je sprostredkovaného glutamátom a že približne rovnaké
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Obrázok 19. Schematické znázornenie procesov prebiehajúcich na glutamatergickej synapse.
V presynaptickom zakončení prebieha syntéza glutamátu z glutamínu. Príchod nervového vzruchu do oblasti nervového zakončenia spôsobí otvorenie napäťovo riadených kanálov pre ióny
Ca2+. Zvýšenie intracytoplazmatickej koncentrácie iónov Ca2+ podmieni fúziu vezikúl obsahujúcich glutamát s presynaptickou membránou. Uvoľnený glutamát difunduje v synaptickej štrbine
a viaže sa na glutamatergické receptory na postsynaptickej membráne (ako aj na receptory na
presynaptickej membráne). Aktivácia iónotropných glutamatergických receptorov podmieňuje
depolarizáciu postsynaptickej membrány. Pôsobenie glutamátu je ukončené jeho vychytaním
bunkami glie (upravené podľa Purves a spol., 2008; Popoli a spol., 2012).

množstvo synáps v mozgu je glutamatergických. Procesy spojené s glutamatergickou
aktivitou (depolarizácia a repolarizácia glutamatergických nervových zakončení) sa
môžu podieľať až z 80% na celkovej energetickej spotrebe mozgu.
Glutamát je neesenciálna aminokyselina, ktorá je syntetizovaná v neurónoch z jeho
prekurzorov. Predpokladá sa, že glutamát využívaný ako neurotransmiter je syntetizovaný prevažne z glutamínu. Glutamát uvoľnený do synaptickej štrbiny pôsobí na postsynaptické a presynaptické receptory. Zo synaptickej štrbiny je glutamát odstraňovaný
vysokoafinitným transportérom, ktorý sa nachádza v membránach presynaptického
nervového zakončenia a v membránach buniek glie, ktoré ohraničujú glutamatergické
synapsy. Gliové bunky metabolizujú glutamát na glutamín, ktorý uvoľňujú do extracelulárnej tekutiny, odkiaľ je transportovaný späť do nervových zakončení (obr. 19).
V centrálnom nervovom systéme sa nachádzajú ako iónotropné tak aj metabotrop-
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né receptory pre glutamát. Glutamát po naviazaní na iónotropné receptory zvyšuje
prestup katiónov, čím sa podieľa na excitácii postsynaptického neurónu. Medzi iónotropné receptory pre glutamát patria:

••AMPA receptory (agonistom je kyselina �-amino-3-hydroxy-5-metyl-4-izoxazolpropionová);

••NMDA receptory (agonistom je N-metyl-D-aspartát);
••kainátové receptory.
Súčasťou AMPA a kainátových receptorov sú „jednoduché“ katiónové kanály, ktoré
umožňujú prechod iónov Na+ intracelulárne a iónov K+ extracelulárne. NMDA receptor vykazuje niekoľko špecifík. Ide o receptor, ktorého súčasťou je tiež katiónový kanál,
ktorý však umožňuje presun relatívne veľkého množstva iónov Ca2+. Funkciu NMDA
receptorov facilituje naviazanie glycínu a zdá sa, že práve tento proces je veľmi dôležitý pre normálnu odpoveď tohto iónotropného receptora na glutamát. Okrem toho,
pri pokojovom membránovom potenciáli je lúmen iónového kanála NMDA receptora
blokovaný iónmi Mg2+. K odblokovaniu NMDA receptora (odstráneniu iónov Mg2+)
dochádza iba vtedy, keď je membrána neurónu, v ktorej sa NMDA receptor nachádza,
depolarizovaná. Iónotropné glutamatergické receptory sú tvorené viacerými podjednotkami. Boli identifikované štyri AMPA, päť kainátových a šesť NMDA podjednotiek,
pričom každá je kódovaná jedným génom. Metabotropné glutamatergické receptory
pôsobia prostredníctvom G proteínov tým, že zvyšujú intracelulárnu koncentráciu IP3
a DAG, alebo znižujú hladinu intracelulárneho cAMP. Metabotropné glutamatergické
receptory sú lokalizované ako postsynapticky, tak aj presynapticky.

Aspartát
Aj keď sa aspartát nachádza v centrálnom nervovom systéme a má excitačný vplyv
na neuróny, v porovnaní s glutamátom je množstvo údajov o jeho pôsobení ako neurotransmitera menšie.
Aspartát je syntetizovaný z kyseliny oxaloctovej a glutamátu enzýmom aspartát
aminotransferázou. Nebolo však preukázané, že by bol aspartát uskladňovaný v synaptických vezikulách. S najväčšou pravdepodobnosťou je preto asi uvoľňovaný priamo
z cytosólu nervových zakončení. Aspartát aktivuje NMDA receptory, na AMPA receptory pravdepodobne nepôsobí.

Inhibičné aminokyseliny
Medzi inhibičné aminokyseliny patria dve látky, kyselina �-aminomaslová a glycín.
Prostredníctvom aktivácie iónotropných receptorov vyvolávajú hyperpolarizáciu postsynaptickej membrány. Kyselina �-aminomaslová sa môže viazať aj na metabotropné
receptory.

Kyselina γ-aminomaslová
Kyselina �-aminomaslová (GABA) je hlavným inhibičným neurotransmiterom
v mozgu, mieche a sietnici. GABA je pravdepodobne aj neurotransmiterom v autonómnom nervovom systéme a endokrinných žľazách. GABA nie je esenciálnym metabolitom, ani nie je súčasťou proteínov. Preto dôkaz jej prítomnosti v neuróne pouka-
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zuje na to, že neurón využíva GABA ako neurotransmiter.
GABA je syntetizovaná z glutamátu enzýmom glutamátdekarboxylázou. Dôkaz
prítomnosti enzýmu glutamátdekarboxylázy je preto jedným z ďalších markerov GABA-ergických neurónov. GABA je umiestnená v sekrečných vezikulách, pričom po
uvoľnení do synaptickej štrbiny pôsobí na iónotropné alebo metabotropné receptory.
Zvyšuje prechod Cl- iónov do bunky, čím sa podieľa na vzniku hyperpolarizácie postsynaptickej membrány. Účinok GABA je ukončený jednak spätným vychytávaním do
neurónov, ako aj vychytávaním bunkami glie, ktoré obkolesujú GABA-ergické synapsy.
V nezrelom nervovom systéme GABA väzbou na GABA-ergické receptory nevyvoláva hyperpolarizáciu, ale naopak depolarizáciu. To je spôsobené tým, že nezrelé
neuróny obsahujú intracelulárne vyššiu koncentráciu Cl- v porovnaní s extracelulárnym priestorom. Preto otvorenie iónových kanálov pre Cl- po obsadení iónotropných
receptorov (GABAA a GABAC) neurotransmiterom GABA vyvolá prechod Cl- extraneuronálne, čím dochádza k depolarizácii membrány neurónu. Až v zrelom nervovom
systéme dochádza k takým zmenám v zastúpení iónových púmp a následne v iónovom
zložení neurónov, že väzba GABA na receptory vyvoláva hyperpolarizáciu postsynaptickej membrány. GABAB metabotropné receptory sú spriahnuté s G proteínom. Aktivácia týchto receptorov vedie k zvýšeniu vodivosti pre K+ a k útlmu aktivity adenylátcyklázy a presunu iónov Ca2+ extracelulárne, čo vedie k hyperpolarizácii neurónov.
Niektoré GABA-ergické neuróny v mozgovej kôre vytvárajú okrem chemických
synáps zároveň aj elektrické synapsy. Chemické synapsy sú tvorené medzi axónmi
GABA-ergických neurónov a telom neurónov, zatiaľ čo elektrické synapsy sú tvorené
medzi dendritickými výbežkami týchto neurónov. Takéto usporiadanie zvyšuje komplexnosť spracovania signálov v nervovom systéme.

Glycín
Glycín je štrukturálne najjednoduchšou aminokyselinou. Je zapojený v mnohých
metabolických dráhach a je esenciálnou štrukturálnou súčasťou proteínov. Glycín je
preto prítomný vo všetkých oblastiach mozgu a miechy. Ako inhibičný neurotransmiter
interneurónov pôsobí glycín prevažne v mozgovom kmeni (most a predĺžená miecha)
a mieche.
Metabolizmus glycínu v nervovom tkanive nie je presne charakterizovaný. Nie je
jasné, či je glycín syntetizovaný de novo, alebo je vychytávaný neurónmi. Glycín ako
neurotransmiter je umiestnený v sekrečných vezikulách. Uvoľnený glycín sa viaže na
iónotropný glycinergický receptor. Obsadenie glycinergických receptorov glycínom
zvyšuje prechod Cl- iónov do bunky, čo vedie k hyperpolarizácii postsynaptickej membrány. Okrem glycinergických receptorov sa glycín viaže aj na NMDA receptory, kde
pôsobí ako ko-agonista glutamátu (samotný glycín bez glutamátu NMDA receptory
neaktivuje). Zatiaľ čo väzba glycínu na glycinergický receptor vyvoláva hyperpolarizáciu, jeho väzba na NMDA receptor vedie k opačnému účinku, umožňuje depolarizáciu
membrány neurónu. Podobne ako pri predchádzajúcich neurotransmiteroch zo skupiny
aminokyselín, aj účinok glycínu je ukončený jednak spätným vychytávaním do nervových zakončení, ako aj vychytávaním okolitými gliovými bunkami.
Podobne ako GABA, aj glycín môže v nezrelom nervovom systéme vyvolávať excitáciu namiesto inhibície. Predpokladá sa, že niektoré inhibičné synapsy môžu uvoľňovať ako neurotransmitery súčasne glycín aj GABA.

66

NERVOVÝ SYSTÉM I. Morfologický a funkčný podklad signalizácie

Acetylcholín a biogénne amíny
Neuróny uvoľňujúce acetylcholín, noradrenalín, dopamín, adrenalín, sérotonín
alebo histamín vykazujú viaceré spoločné charakteristiky. V mozgu tvoria zoskupenia buniek (nemusí však vždy ísť o kompaktné jadrá), ktoré sa nachádzajú hlavne
v mozgovom kmeni a medzimozgu. Tieto neuróny, aj keď nie veľmi početné, inervujú
prostredníctvom dlhých axónov, ktoré sa bohato vetvia, rozsiahle podkôrové a hlavne
kôrové oblasti mozgu.
Neuróny uvoľňujúce ako neurotransmitery acetylcholín a biogénne amíny majú
v centrálnom nervovom systéme prevažne modulačné funkcie. Pôsobia hlavne prostredníctvom metabotropných receptorov, čím vyvolávajú dlhšie trvajúce zmeny
v postsynaptickej oblasti, pričom tieto zmeny môžu pretrvávať niekoľkonásobne dlhšie
ako zmeny pozorované po väzbe neurotransmiterov na iónotropné receptory.
Modulačné neuróny nie sú zväčša zodpovedné za rýchle spracovanie signálov, ale
skôr modulujú činnosť nervového systému (hlavne mozgovej kôry). Táto modulácia
je potom v konečnom dôsledku zodpovedná za výsledný stupeň reaktivity nervového
systému. Modulačné neuróny sú zapojené (často nepriamo) do procesov spracovania
informácií. Majú veľký význam napríklad v regulácii bdelosti alebo v emočných reakciách.
Uvoľňovanie biogénnych amínov (ale aj niektorých iných neurotransmiterov)
v mozgu vykazuje určitú podobnosť s uvoľňovaním neurotransmiterov v autonómnom nervovom systéme. Axóny autonómnych nervov vytvárajú vo svojom priebehu
v inervovanom tkanive sieť varikozít, označovaných ako boutons en passant. Z týchto
varikozít je neurotransmiter (napr. noradrenalín, acetylcholín) uvoľňovaný do okolia.
Nie je však vytvorená štruktúra klasickej synapsy s presynaptickou a postsynaptickou
membránou. Tento spôsob neurotransmisie je jedným z typov objemovej transmisie.
Uvoľnený neurotransmiter difunduje do okolia a môže aktivovať väčší počet receptorov
umiestnených na bunkách inervovaného tkaniva. Ako už bolo uvedené, podobne aj
v centrálnom nervovom systéme vytvárajú axóny (prevažne aminergických neurónov)
štruktúry podobné boutons en passant. Predpokladá sa, že neurotransmitery uvoľnené
z takýchto štruktúr môžu ovplyvniť aktivitu väčšieho množstva neurónov v ich okolí.

Acetylcholín
Cholinergické neuróny sa nachádzajú v prednom mozgu, mozgovom kmeni a mieche. Acetylcholín je primárnym neurotransmiterom všetkých motorických neurónov,
ktoré vysielajú axóny z centrálneho nervového systému na perifériu.
Acetylcholín je syntetizovaný v axónovom zakončení z acetylkoenzýmu A a cholínu
enzýmom cholínacetyltransferázou a následne je uskladnený vo vezikulách. Enzým
cholínacetyltransferáza sa vyskytuje špecificky v synapsách cholinergických neurónov.
Jeho prítomnosť je preto indikátorom cholinergických nervových zakončení. Cholín je
z periférie transportovaný krvným riečiskom do centrálneho nervového systému, kde
slúži na biosyntézu acetylcholínu ako aj membránových fosfolipidov.
Po uvoľnení do synaptickej štrbiny sa acetylcholín môže viazať na iónotropné (nikotínové), alebo metabotropné (muskarínové) receptory nachádzajúce sa na postsynaptickej membráne. Okrem toho sa môže viazať aj na presynapticky lokalizované
autoreceptory (nikotínové, muskarínové), ktorých aktivácia znižuje ďalšie uvoľňovanie
acetylcholínu z presynaptického nervového zakončenia. Zatiaľ čo účinok väčšiny malo-
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molekulových neurotransmiterov je ukončený mechanizmom ich spätného vychytania
do presynaptického zakončenia alebo bunkami glie, účinok acetylcholínu je ukončený
jeho hydrolýzou prostredníctvom synapticky lokalizovaného enzýmu acetylcholínesterázy. Cholín je spätne vychytávaný do presynaptického zakončenia prostredníctvom
vysokoafinitného cholínového transportéra, pričom môže byť využitý na opätovnú syntézu acetylcholínu.

Dopamín
Dopaminergické neuróny sa nachádzajú v oblastiach od pons až po bulbus olfactorius. Najväčšie zoskupenia dopaminergických neurónov sa nachádzajú v substantia
nigra a area ventralis tegmenti.
Dopamín vzniká z aminokyseliny tyrozínu. Biosyntéza dopamínu, premena tyrozínu
na dihydroxyfenylalanín (DOPA), katalyzovaná enzýmom tyrozínhydroxylázou a premena DOPA na dopamín, katalyzovaná enzýmom dekarboxylázou L-aromatických
aminokyselín, prebieha v cytoplazme axónového zakončenia. Syntetizovaný dopamín
je následne premiestňovaný vezikulárnym transportérom pre monoamíny do sekrečných vezikúl. Po depolarizácii nervového zakončenia je dopamín z vezikúl uvoľnený do
synaptickej štrbiny. Pôsobí na postsynaptické aj presynaptické dopaminergické metabotropné receptory, ktoré sa rozdeľujú do dvoch hlavných skupín, ‘D1-like‘ a ‘D2 -like‘.
Účinok dopamínu je ukončený jeho enzymatickou premenou prostredníctvom extracelulárne lokalizovaného enzýmu katechol-O-metyltransferázy (COMT), ako aj spätným
vychytaním prostredníctvom dopamínového transportéra, ktorý premiestňuje dopamín
späť do presynaptického nervového zakončenia. Spätne vychytaný dopamín je metabolizovaný enzýmom monoaminooxidázou (MAO), ktorý sa nachádza na membránach
mitochondrií.

Noradrenalín
Noradrenergické neuróny sa nachádzajú v predĺženej mieche a moste. Väčšina noradrenalínu v mozgu sa syntetizuje v bunkách locus coeruleus.
Noradrenalín je syntetizovaný z dopamínu nachádzajúceho sa v cytoplazme enzýmom dopamín-�-hydroxylázou, ktorý je lokalizovaný na membráne sekrečných vezikúl.
Z vezikúl uvoľnený noradrenalín pôsobí v synaptickom priestore na postsynaptické
a presynaptické adrenergické receptory, ktoré sa rozdeľujú do dvoch hlavných skupín
(�-receptory a �-receptory), pričom tieto sa ešte delia na viacero podtypov. Účinok noradrenalínu je ukončený jeho enzymatickou premenou prostredníctvom extracelulárne
lokalizovaného enzýmu COMT ako aj spätným vychytaním prostredníctvom noradrenalínového transportéra, ktorý premiestňuje noradrenalín späť do presynaptického
nervového zakončenia. Spätne vychytaný noradrenalín je metabolizovaný enzýmom
MAO.

Adrenalín
Hlavným zdrojom adrenalínu v organizme sú chrómafinné bunky drene nadobličiek. Neuróny mozgu, ktoré syntetizujú adrenalín, sú lokalizované v dolnej časti mozgového kmeňa.
Adrenalín je syntetizovaný z noradrenalínu. Noradrenalín je transportovaný z vezikúl do cytoplazmy a enzýmom fenyletanolamín-N-metyltransferázou premieňaný na
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adrenalín. Následne je adrenalín umiestnený do sekrečných vezikúl. Predpokladá sa,
že uvoľnenie, pôsobenie na receptory, ako aj ukončenie účinkov adrenalínu prebieha
podobne ako pri noradrenalíne.

Sérotonín
Sérotoninergické neuróny sa nachádzajú v ohraničených oblastiach mozgového
kmeňa pričom sú lokalizované v nuclei raphe.
Sérotonín (5-hydroxytryptamín, 5-HT) je syntetizovaný z aminokyseliny tryptofán,
nachádzajúcej sa v potrave. V prvom kroku biosyntézy vzniká z tryptofánu pôsobením
enzýmu tryptofánhydroxyláza 5-hydroxytryptofán. Účinkom enzýmu dekarboxyláza
L-aromatických aminokyselín z neho vzniká sérotonín, ktorý je umiestnený v sekrečných vezikulách. Uvoľnený sérotonín pôsobí na postsynaptické aj presynaptické serotoninergické receptory. Jeho účinok je ukončený činnosťou sérotonínového transportéra,
ktorý sérotonín premiestňuje späť do presynaptického nervového zakončenia. Sérotonín je metabolizovaný enzýmom MAO. Enzým COMT sa na metabolizme sérotonínu
nepodieľa.

Histamín
V centrálnom nervovom systéme sa nachádzajú histaminergické neuróny v ohraničenej oblasti hypotalamu, v nucleus tuberomamillaris.
Histamín je syntetizovaný z aminokyseliny histidín enzýmom histidíndekarboxylázou. V súčasnosti sú známe štyri histaminergické receptory H1-H4. V mozgu bola dokázaná prítomnosť H1-H3 receptorov.

Iné malomolekulové neurotransmitery
Okrem excitačných a inhibičných aminokyselín, acetylcholínu a biogénnych amínov, neuróny využívajú na prenos signálov aj iné látky s malou molekulou. Do tejto
skupiny sú zaradené aj niektoré chemické látky, ktoré nespĺňajú všetky charakteristiky
klasických neurotransmiterov. Zaraďujú sa sem napríklad oxid uhoľnatý, oxid dusnatý,
sírovodík, kanabinoidy, puríny, eikozanoidy a neurosteroidy.

Neuropeptidy
Prenos signálov prostredníctvom molekúl peptidov je charakteristický pre endokrinný systém. Ako prvé boli charakterizované jednotlivé neuropeptidy ako hormóny
hypofýzy a periférnych tkanív (napr. v gastrointestinálnom trakte). Neskôr bolo dokázané, že mnoho peptidov spĺňa charakteristiky neurotransmiterov. V súčasnosti je
známych viac ako 50 rôznych neuropeptidov.
Peptidové neurotransmitery spĺňajú viacero (niektoré všetky) z kritérií potrebných
pre ich zaradenie medzi neurotransmitery. V porovnaní s malomolekulovými neurotransmitermi sú však prítomné rozdiely v biosyntéze a uvoľňovaní peptidových neurotransmiterov. Medzi charakteristiky peptidových neurotransmiterov patrí:

••sú syntetizované v tele neurónu, kde sa nachádza potrebný syntetický aparát
(malomolekulové neurotransmitery sú syntetizované v nervovom zakončení);

••jeden gén môže kódovať viacero typov neuropeptidov; tieto vznikajú na základe
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Skupina

Neuropeptid

neurohypofýzové hormóny

vazopresín
oxytocín

hypotalamické uvoľňujúce
hormóny

kortikoliberín
urokortín-1, -2, -3
urotenzín-II
sauvagín
tyreoliberín
somatostatín

deriváty POMC

adrenokortikotropný hormón
α-, β-, γ-melanocyty stimulujúci hormón
β-endorfín
enkefalín
dynorfín

tachykiníny

substancia P
neurokinín A
neurokinín B
neuropeptid K
neuropeptid γ

neuropeptidy zo skupiny
sekretín-VIP-glukagón

glukagónu podobný peptid-1
vazoaktívny intestinálny polypeptid
histidínový izoleucínový peptid
hypofýzovú adenylátcyklázu aktivujúci peptid

iné neuropeptidy

adrenomedulín
agouti príbuzný proteín
amylín
angiotenzín II
apelín
endomorfín 1, 2
galanín
galanínu podobný peptid
ghrelín
cholecystokinín
chromogranín A, B
kalcitonínu génovo príbuzný peptid
kokaínom a amfetamínom regulovaný transkript
melanín koncentrujúci hormón
mozgový natriuretický peptid
neuropeptid AF
neuropeptid B
neuropeptid EI
neuropeptid FF
neuropeptid GE
neuropeptid SF
neuropeptid S
neuropeptid tyrozín
neuropeptid W
neurotenzín
nociceptín/ofranín FQ
nocistatín
orexíny/hypokretíny
prolaktín uvoľňujúci peptid
sekretoneurín
5-HT modulín
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Tabuľka 5. Prehľad skupín veľkomolekulových neurotransmiterov, respektíve neuromodulátorov (upravené podľa von Bohlen-Halbach a Dermietzel, 2006).
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rozdielneho enzymatického spracovania produktu tohto génu (napr. neuropeptidy zo skupiny proopiomelanokortínov);

••sú prítomné v tkanivách v omnoho nižších koncentráciách v porovnaní s klasickými neurotransmitermi;

••je potrebná vyššia frekvencia vzruchov, aby došlo k ich uvoľneniu z neurónov;
••enzymatickou konverziou neuropeptidov (napr. opioidov, tachykinínov, CGRP)

môžu vznikať fragmenty so zachovanou, alebo modifikovanou biologickou aktivitou.

Novšie nálezy preukázali, že neuropeptidy sú v mozgu uvoľňované často aj z dendritov. Neuropeptidy potom môžu difundovať do okolia a pôsobiť aj na neuróny vzdialené od miesta ich uvoľnenia.
Neuropeptidy pôsobia ako neurotransmitery, resp. neuromodulátory v rôznych nervových okruhoch. Vyplavenie neuropeptidov a obsadenie ich receptorov nevyvoláva
zväčša rýchle, ale skôr podmieňuje pomalé a dlhšie pretrvávajúce zmeny v excitabilite
a aktivite neurónov. To sa môže prejaviť aj zmenou v génovej expresii neurónu, ktorá
môže byť podkladom dlhodobých morfologických a funkčných zmien v nervovom systéme.

11
11. Elektrické synapsy

Elektrické synapsy sú v nervovom systéme cicavcov zastúpené relatívne zriedkavo.
Prostredníctvom týchto synáps dochádza k plynulému prepojeniu cytoplazmy dvoch
neurónov prostredníctvom premosťujúcich kanálov s priemerom 1,5 nm (obr. 20). Tieto spoje, respektíve kanály, sú tvorené proteínmi obidvoch neurónov vytvárajúcich
elektrickú synapsu, respektíve tzv. štrbinové spojenia („gap junctions“). Štrbinové
spojenie umožňuje priamy prestup iónov medzi neurónmi, pričom pre elektrické synapsy je z elektrofyziologického hľadiska charakteristická práve nízka rezistencia. V týchto
synapsách sa neuvoľňuje žiadny neurotransmiter. Synaptické zdržanie je extrémne
krátke, nakoľko sa elektrická aktivita šíri veľmi rýchlo z jedného neurónu na druhý.
Pretože elektrické synapsy nie sú zväčša výraznejšie modulovateľné, nepodieľajú sa na
regulácii komplexnejších funkcií, tak ako je to pri chemických synapsách. Nachádzajú
sa ale v tých okruhoch, kde je potrebná presná synchronizácia aktivity viacerých neurónov. Príkladom sú okruhy podieľajúce sa na rýchlych sakadických očných pohyboch.
V efektorových orgánoch zabezpečujú elektrické synapsy prenos vzruchov:

••medzi bunkami hladkého svalstva tráviacej trubice (nexus), ktoré zabezpečujú
peristaltické pohyby;

••medzi kardiomyocytmi (interkalárne disky), kde zabezpečujú synchronizáciu
kontrakcií.

Nakoľko prúd môže pretekať cez štrbinové spoje oboma smermi, je ťažké určiť,
ktorá membrána je presynaptická a ktorá postsynaptická, obzvlášť ak je elektrická synapsa vytvorená medzi dvoma dendritmi, dvoma telami neurónov alebo dvoma axónmi. Existujú ale pravdepodobne aj elektrické synapsy, kde dochádza k presunu iónov
(a tým aj signálov) iba jedným smerom.
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Obrázok 20. Schematické znázornenie elektrickej synapsy. Membrány dvoch neurónov sú
navzájom prepojené štrbinovými spojmi, ktoré sú tvorené dvoma spojenými konexónmi, tzv.
polovičnými kanálmi. Každý konexón sa skladá zo šiestich podjednotiek, konexínov. Konexón
v membráne jednej bunky nadväzuje na ďalší konexón nachádzajúci sa v membráne susednej
bunky. Tým sa vytvára kanál, ktorým môžu prechádzať ióny a malé molekuly a to bez toho,
aby prenikli do extracelulárneho priestoru. Konexóny majú za pokojového stavu uzavretý lúmen
kanálu. Pri aktivácii neurónu dochádza ku konformačnej zmene konexónov, výsledkom čoho je
otvorenie lúmenu kanálov, cez ktoré môžu prechádzať ióny z jedného neurónu do druhého. Priamy presun iónov umožňuje veľmi rýchly prenos signálov elektrickými synapsami (upravené podľa
Purves a spol., 2008; Bloomfield a Volgyi, 2009).

Spracovanie signálov v nervovom systéme

Spracovanie signálov v nervovom systéme prebieha na viacerých úrovniach, pričom
primárnu funkciu zohrávajú procesy prebiehajúce na úrovni synáps, ktorých štruktúra
a funkcie sú determinované genetickými faktormi. Nahromadením viacerých navzájom
interagujúcich synáps vznikajú mikrookruhy, ktorých veľkosť sa pohybuje v mikrometroch a signály spracúvajú v milisekundových intervaloch. Mikrookruhy sú zoskupené do dendritických podjednotiek, pričom dendritické vetvenie jedného neurónu
predstavuje podklad pre integračnú činnosť tohto neurónu. Jeden neurón obsahuje
zvyčajne niekoľko dendritických vetvení, čo zvyšuje mieru komplexnosti spracovania
signálov v nervovom systéme. Interakcie medzi neurónmi nachádzajúcimi sa v určitej
oblasti podmieňujú vznik lokálnych okruhov, ktoré uskutočňujú spracovanie signálov
charakteristické pre danú oblasť nervového systému. Dráhy spájajúce viaceré oblasti
predstavujú vyšší stupeň spracovania signálov, výsledkom ktorého je špecifické správanie organizmu.

12
12. Neurón ako integrátor

Každý neurón predstavuje integrátor signálov. V senzitívnych a senzorických neurónoch dochádza k integrácii signálov indukovaných pôsobením podnetov, špecifických
pre daný senzitívny, respektíve senzorický neurón. Ostatné neuróny integrujú signály,
ktoré na ne pôsobia prevažne vo forme molekúl neurotransmiterov, viažucich sa na
receptory prítomné na dendritoch a bunkovom tele. Niektoré receptívne oblasti membrány dendritov a bunkového tela sú súčasťou excitačných synáps, iné inhibičných.
V danom čase môžu prostredníctvom excitačných a inhibičných synáps pôsobiť na
jeden neurón stovky až tisíce signálov. Väčšina neurónov je pritom takmer neustále
pod vplyvom množstva excitačných a inhibičných signálov, pričom na tieto podnety
neurón reaguje určitou odpoveďou. Ak sumácia EPSP presiahne sumáciu IPSP a iniciálny segment axónu je dostatočne aktivovaný, dôjde k vzniku nervového vzruchu. Ak
ale výsledná sumácia nedosiahne prah potrebný pre tvorbu akčných potenciálov, axón
neprenáša žiadne nervové vzruchy. Každý komplex dendrity-bunkové telo teda predstavuje miniatúrne integračné centrum, ktoré podmieňuje tvorbu nervových vzruchov
v závislosti od celkovej excitačnej a inhibičnej aktivity receptívnej membrány neurónu.
Axón následne zabezpečuje kódovanie signálov vo forme akčných potenciálov a prenos
týchto signálov k ďalším neurónom alebo efektorovým bunkám (napr. myocyty, bunky
žliaz).
Každá postsynaptická membrána neurónu a efektorovej bunky obsahuje stovky
až tisíce receptorov. Každý z týchto receptorov funguje ako špecializovaný dekodér,
ktorý reaguje na daný podnet špecifickou reakciou. Príkladom je excitačné pôsobenie
acetylcholínu prostredníctvom aktivácie nikotínových receptorov prítomných na nervovosvalovej platničke (čo podmieňuje vznik svalového vzruchu a následnú kontrakciu
svalových vlákien) alebo jeho inhibičné pôsobenie prostredníctvom aktivácie muskarínových receptorov v tkanive srdca (spomalenie srdcovej frekvencie).

Funkcie dendritov
Funkcia dendritov je čiastočne vyjadrená ich charakteristickými morfologickými
odlišnosťami v rôznych oblastiach mozgu a miechy. Rôznorodosť morfológie dendritov
je podmienená vzorcom ich vetvenia, bohatosťou ich vetvenia a rôznymi variáciami
v morfológii ich tŕňových výbežkov. Dendritické tŕne, ktorých objem je zvyčajne menší
ako 1 μm3 vykazujú rôznorodosť v tvare a veľkosti. Dendritické tŕne pritom vykazujú
75
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vysokú mieru plasticity, môžu sa rýchlo vytvárať, zanikať, obnovovať sa a meniť svoju
veľkosť a tvar a to v závislosti od celého spektra faktorov. Morfologické a funkčné
vlastnosti dendritov sú výsledkom pôsobenia ako genetických, tak aj epigenetických
faktorov (faktory vonkajšieho prostredia). Tak napríklad veľkosť hlavy tŕňa je priamo
úmerná počtu postsynaptických receptorov a množstvu ukotvených synaptických vezikúl v presynaptickom nervovom zakončení.
Dendritické tŕne obsahujú postsynaptické denzné útvary, ktoré sú pripojené k vnútornej ploche postsynaptickej membrány. Sú tvorené veľkým množstvom signalizačných
proteínov, ktorých úlohou je regulácia sily synaptického spojenia, modifikácia morfológie tŕňových výbežkov a ovplyvňovanie syntézy proteínov špecifických pre synapsy.
Proteíny, ktoré tvoria kostru v oblasti postsynaptickej denzity, zabezpečujú prepojenie
medzi podnetom pôsobiacim na membránové glutamatergické receptory s receptorom
na hladkom endoplazmatickom retikule, s receptormi na aktínových vláknach cytoskeletu a s morfogénmi, ktoré ovplyvňujú tvar a veľkosť tŕňov. Každý tŕňový výbežok
obsahuje hustú sieť aktínových vlákien, označovaných ako tŕňový aparát, ktorý slúži:

••ako podpora a kostra ukotvujúca funkčné molekuly;
••ako prostriedok pre presun látok z dendritu k postsynaptickej denzite;
••pre pohyblivosť tŕňa;
••ako zdroj morfogénov, ktoré ovplyvňujú synaptické funkcie počas vývinu a plasticitu.

V dendritoch prebieha translácia, pričom molekuly mRNA pripojené na ribozómy
sú prenášané v dendritoch až do blízkosti bázy tŕňov. Molekulárne spúšťače aktivujú
mRNA nachádzajúcu sa v tŕňoch, v dôsledku čoho tam dochádza k syntéze proteínov
špecifických pre synapsy. Syntéza proteínov priamo v oblasti synapsy takto umožňuje
aktívne spätnoväzobné pôsobenie na transkripciu DNA v jadre neurónu. Miera aktivity danej synapsy takto ovplyvňuje tvorbu mRNA, transport ribozómov mikrotubulmi
a pôsobí selektívne na určité ribozómy, ktoré sú premiestnené do blízkosti daných tŕňových výbežkov, kde následne dochádza k translácii mRNA do proteínov potrebných
v danom tŕni. V neurónoch teda na rozdiel od väčšiny buniek nedochádza k translácii
mRNA iba v bunkovom tele, ale aj v dendritoch, čo je nevyhnutné pre procesy spojené
so špecializáciou jednotlivých synáps. Prítomnosť faktorov potrebných pre transláciu
a prítomnosť mRNA umožňujú jednotlivým synapsám nezávislú reguláciu sily synaptického spojenia prostredníctvom lokálnej syntézy proteínov.
Odhaduje sa, že z 1014 synáps, ktoré sa nachádzajú asi na 1011 neurónov v mozgovej
kôre človeka, viac ako 90% je tvorených excitačnými axo-dendritickými synapsami.
Excitačné glutamatergické receptory sa nachádzajú predovšetkým na dendritických
tŕňoch a inhibičné GABA-ergické receptory sa nachádzajú na dendritoch prevažne
mimo tŕňov, na bunkových telách a na iniciálnych segmentoch axónov. Synaptická
aktivita dendritov je významným faktorom v biochemických mechanizmoch, regulujúcich syntézu proteínov špecifických pre synapsy. Viaceré z týchto proteínov sa pritom
pravdepodobne podieľajú na takých fenoménoch, akými sú učenie a pamäť. Spracovanie signálov podmienené stimuláciou iónotropných receptorov neurotransmiterových
systémov a metabotropných receptorov modulačných systémov ešte zvyšuje mieru
komplexnosti v porovnaní s jednoduchou sumáciou EPSP a IPSP podmieňujúcou
vznik nervového vzruchu.

12. Neurón ako integrátor
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Spontánna aktivita neurónov
Niektoré neuróny generujú nervové vzruchy iba vtedy, keď dôjde k ich dostatočnej
depolarizácii, ktorú podmieňuje pôsobenie podnetov na ich receptívny úsek. Stimulom
pre senzitívne a senzorické neuróny sú tzv. adekvátne podnety (napr. mechanická sila,
fotóny). Pri interneurónoch a motorických neurónoch sú to excitačné neurotransmitery
uvoľňované v synapsách na dendritoch a telách týchto neurónov.
Existujú ale aj neuróny, ktoré vykazujú spontánnu aktiváciu. Rozsah tejto spontánnej aktivity je modulovaný synaptickými vstupmi. Spontánne aktívne neuróny obsahujú vnútorné mechanizmy, ktoré vedú k spontánnej depolarizácii, ktorá je dostatočná
na vyvolanie vzniku nervového vzruchu. Synaptické vplyvy na tieto neuróny sú rovnaké ako na iné neuróny (sumácia EPSP a IPSP), avšak aktivita spontánne aktívnych neurónov môže byť modulovaná aj inými, nesynaptickými faktormi, napríklad
cirkulujúcimi hormónmi. Neuróny so spontánnou (vnútornou) aktivitou zabezpečujú
špecifické funkcie, ktoré zahŕňajú napríklad cirkadiánne rytmy a sekréciu hormónov.

13
13. Spracovanie signálov
v neuronálnych okruhoch

Po vzniku signálov v senzitívnych, respektíve senzorických zakončeniach, alebo
v iných štruktúrach nervového systému (napr. endogénna tvorba signálov v mozgu),
sú signály prenášané v centrálnom nervovom systéme a po ich spracovaní sa tvoria
regulačné signály, ktoré modulujú činnosť iných neurónov zapojených v neuronálnych
okruhoch, alebo modulujú činnosť efektorových buniek. Neuronálne okruhy pritom
predstavujú sériu prepojených neurónov, ktoré sú navzájom spojené rôznymi spôsobmi.

Excitačné neuronálne okruhy
V excitačných neuronálnych okruhoch sú neuróny prepojené prostredníctvom excitačných synáps. Príkladom je neuronálna dráha, ktorá sa začína v špecializovanom
receptore pre napätie v svalovom vretienku. Aferentné vlákna zo svalových vretienok
vytvárajú excitačnú synapsu s �-motoneurónom. Senzitívny neurón, �-motoneurón
a sval, ktorý inervujú takto tvoria jednoduchý nervový okruh, v ktorom sú prítomné
dve excitačné synapsy.
V excitačných neuronálnych okruhoch môže dochádzať k prenosu excitácie z jedného neurónu na jeden ďalší neurón, z viacerých neurónov na jeden neurón (konvergencia) a z jedného neurónu na viacero ďalších neurónov (divergencia; obr. 21).

Význam inhibície
Inhibícia (útlm) je rovnako dôležitý neuronálny proces ako excitácia. Útlm možno
charakterizovať ako zníženie pravdepodobnosti, že postsynaptický neurón bude tvoriť
nervový vzruch.
Procesy spojené s útlmom predstavujú zásadný mechanizmus koordinácie aktivity
neurónov. Inhibičné neuróny a nervové okruhy, ktorých sú súčasťou, regulujú činnosť
excitačných neurónov a excitačných nervových okruhov tak, aby tieto neboli nadmerne
aktívne a aby prípadne nedošlo k poškodeniu neurónov nadmernou excitáciou. Inhibičné okruhy významne ovplyvňujú spracovanie senzitívnych a senzorických podnetov.
Príkladom je laterálna inhibícia, ktorá umožňuje zvýšiť rozlišovaciu schopnosť zmyslo79
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vých orgánov. Pri motorických aktivitách útlm umožňuje modulovať svalovú činnosť.
Napríklad efektívny sťah agonistov sa môže uskutočniť iba pri súčasnej inhibícii motoneurónov, inervujúcich svaly antagonistov (obr. 21).

Presynaptická inhibícia a presynaptická facilitácia
Presynaptická inhibícia predstavuje proces, ku ktorému dochádza vtedy, ak jeden
neurón uplatňuje inhibičné pôsobenie prostredníctvom neurotransmitera uvoľňovaného na axo-axonálnej synapse, umiestnenej v blízkosti axónového zakončenia druhého
neurónu (obr. 21). Výsledkom je znížené uvoľňovanie excitačného neurotransmitera
z presynaptického zakončenia tohto druhého neurónu. Uvedený proces zahŕňa zmeny
v priepustnosti iónových kanálov pre Cl-, K+ a Ca2+. Uvoľnenie inhibičného neurotransmitera neurónom v axo-axonálnej synapse spôsobuje otvorenie kanálov pre ióny
Cl- a K+ na zakončení druhého neurónu. Následne dochádza k poklesu vstupu iónov
Ca2+ do tohto neurónu cez napäťovo riadené kanály. Znížený vtok iónov Ca2+ spôsobuje pokles uvoľňovania excitačného neurotransmitera zo zakončenia neurónu v synapse,
ktorú tento neurón vytvára s ďalším neurónom.
Presynaptická facilitácia (presynaptická excitácia) je proces, ku ktorému dochádza
v prípade, že daný neurón uplatňuje excitačný vplyv prostredníctvom uvoľňovania excitačného neurotransmitera na axo-axonálnej synapse, ktorú vytvára na koncovej časti
axónu iného neurónu (obr. 21). Presynaptické uvoľnenie neurotransmitera spôsobuje
uzavretie kanálov pre ióny K+, čo má za následok predĺženie trvania akčných potenciálov, pretože dôjde k spomaleniu repolarizačnej fázy. To spôsobuje zvýšenie vstupu
iónov Ca2+ do axónového zakončenia neurónu, čo zvyšuje uvoľňovanie excitačného
neurotransmitera z jeho synaptického zakončenia, ktoré vytvára s ďalším neurónom.
Presynaptická inhibícia a facilitácia predstavujú významné procesy, podieľajúce
sa na spracovaní signálov v centrálnom nervovom systéme. Tieto procesy umožňujú selektívne ovplyvniť prenos signálov medzi dvoma neurónmi, pričom nedochádza
k priamemu ovplyvneniu reaktivity inervovaného neurónu a ten preto môže odpovedať
na signály prenášané na iných synapsách.

Spätnoväzobná inhibícia
Neurón môže regulovať svoju vlastnú aktivitu, prípadne aktivitu ďalších neurónov vo svojom okolí prostredníctvom spätnoväzobnej (rekurentnej) inhibície (obr. 21).
V tomto prípade jedna kolaterála odstupujúca z axónu inervuje inhibičný interneurón, ktorý následne inhibuje činnosť daného neurónu. Rekurentná inhibícia môže byť
sprostredkovaná aj recipročnými dendro-dendritickými synapsami. Tento typ synáps
sa nachádza napríklad v bulbus olfactorius, zadných rohoch miechy, sietnici, talame
a nucleus suprachiasmaticus.

Dopredná inhibícia
Pri inhibícii smerom dopredu („forward“) aktivita jedného alebo viacerých
neurónov inhibuje iný neurón alebo skupinu neurónov (obr. 21). Dopredný inhibičný
okruh je charakteristický tým, že v tomto okruhu sa nachádza jeden alebo viacero
inhibičných interneurónov. Tieto interneuróny sprostredkúvajú vplyv v doprednom
smere k distálnejším oblastiam danej nervovej dráhy. Dopredná inhibícia sa využíva
napríklad pri spracovaní senzitívnych alebo senzorických signálov. Tu sa môže podieľať
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Obrázok 21. Schematické znázornenie mechanizmov spracovania signálov v nervovom systéme.
Excitačné neuróny sú znázornené červenou farbou, inhibičné neuróny modrou farbou (upravené
podľa Schmidt, 1976; Bailey a spol., 2000; Hall, 2011).

aj na zvyšovaní kontrastu a to aj prostredníctvom laterálnej inhibície.
Dopredná inhibícia sa taktiež využíva pri pôsobení svalových vretienok v napínacom reflexe. Aferentné vlákna zo svalových vretienok excitujú inhibičné interneuróny,
ktoré pôsobia inhibične na �-motoneuróny inervujúce kostrové svaly.

Laterálna inhibícia
Laterálna inhibícia (laterálny útlm) je jedným zo základných mechanizmov spracovania signálov v nervovom systéme. Tento fyziologický mechanizmus využívajú na-
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príklad všetky senzitívne a senzorické systémy pri spracovaní nervových signálov. Príkladom je rozlišovanie medzi dvoma podnetmi, ktoré pôsobia na receptívne štruktúry
v tesnej blízkosti. Dochádza k aktivácii dvoch nervových dráh, z ktorých každá prenáša signál, ktorý vznikol v reakcii na jeden z pôsobiacich podnetov. V každej z týchto
neuronálnych dráh dochádza k zosilneniu signalizácie a potlačeniu činnosti okolitých
prepájacích neurónov, aby bola zachovaná identita pôsobiaceho podnetu. Inhibičné interneuróny interagujú s priľahlými prepájacími neurónmi, výsledkom čoho je zvýšenie
pomeru medzi signálom a šumom. Tento účinok sa označuje aj ako efekt zacielenia alebo zostrenia. Tak napríklad šum pozadia, vytváraný prietokom krvi cez vnútorné ucho,
nie je za normálnych okolností vnímaný, pretože je odfiltrovaný laterálnou inhibíciou
v sluchovej dráhe a neuronálna aktivita spojená s pôsobením relevantných zvukových
podnetov je zosilnená. V zrakovom systéme je úlohou inhibičných interneurónov zosilniť signalizáciu tak, aby sa zvýšil kontrast, čím sa pre pozorovateľa hranice a obrysy
stanú zreteľnejšími.

Neuronálne okruhy zahŕňajúce neuróny, ktoré netvoria akčné potenciály
Existujú aj neuronálne okruhy, v ktorých sa nachádzajú neuróny, ktoré netvoria
akčný potenciál. Príkladom sú neuronálne okruhy nachádzajúce sa v sietnici. Fotoreceptory tu vytvárajú synapsy s bipolárnymi neurónmi a horizontálnymi bunkami, ktoré následne vytvárajú synapsy s gangliovými bunkami. Ani jeden z uvedených typov
neurónov nevytvára akčný potenciál. Avšak aj napriek tomu je prítomná odstupňovaná
reakcia, ktorá moduluje uvoľňovanie neurotransmiterov tiež v odstupňovanom móde.
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Zoznam skratiek

AC		
AM		
AMPA R
		
ATP		
BDNF
CaM		
CaMKIV
cAMP
CNS
COMT
CREB
		
CRH		
DNA
DOPA
EPSP
FM		
GABA
GluR1
IPSP
MAO
mRNA
mtDNA
NMDA R
		
PKA		
PNS		
RNA
rRNA
TH		
tRNA
5-HT

adenylátcykláza
amplitúdová modulácia
iónotropný typ receptora pre glutamát (agonistom je kyselina
�-amino-3-hydroxy-5-metyl-4-izoxazolpropionová)
adenozíntrifosfát
mozgový neurotrofný faktor ("brain-derived neurotrophic factor")
kalmodulín
kalmodulín dependentná kináza IV
cyklický adenozínmonofosfát
centrálny nervový systém
katechol-O-metyltransferáza
cAMP-responzívny element ("cAMP response element-binding
protein")
kortikoliberín ("corticotropin-releasing hormone")
deoxyribonukleová kyselina
3,4-dihydroxyfenylalanín
excitačný postsynaptický potenciál
frekvenčná modulácia
kyselina �-aminomaslová
podjednotka receptora pre glutamát
inhibičný postsynaptický potenciál
monoaminooxidáza
mediátorová RNA
mitochondriálna DNA
iónotropný podtyp receptora pre glutamát
(agonistom je N-metyl-D-aspartát)
proteínkináza A
periférny nervový systém
ribonukleová kyselina
ribozomálna RNA
tyrozínhydroxyláza
transferová RNA
5-hydroxytryptamín (sérotonín)
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