
Nervový systém

CNS              PNS
mozek                      nervy

mícha                      ganglia







Buňky nervové tkáně

- neurony

- gliové buňky (neuroglie)

Extracelulární matrix
- zanedbatelné množství





NEUROGLIE

1. Neuroglie v CNS 1. ependym

2. astrocyty 1. plasmatické (šedá hmota)

2. fibrilární        (bílá hmota)

3. oligodendrocyty  (myelinizace axonů)

4. mikroglie

2. Neuroglie v PNS 1. Schwannovy buňky   (myelinizace axonů)

2. satelitové buňky (cerebrospinální a vegetativní 

ganglia)





impregnace AgNO3















Mozeček (cerebellum)



G = šedá hmota

ML = stratum moleculare

PL = stratum gangliosum

(vrstva Purkyňových buněk)

GL = stratum granulosum

W = bílá hmota G











(hvězdicovitý)

(Golgiho buňka)

bílá hmota







Golgiho neuron

Mozečkový glomerulus



Koncový mozek (telencephalon)







kůra

(šedá hmota)

bílá hmota



malé pyramidové buňky 

(někdy opačné orientované)

hvězdicovité buňky s dendritickými trny

střední pyramidové buňky

velké pyramidové buňky Betzovy

malé pyramidové buňky

hvězdicovité buňky s dendritickými trny

velké i malé pyramidové buňky

hvězdicovité buňky s dendritickými trny

lamina

Ross, M.H., Pawlina, W.: Histology: 

a text and atlas,  6th ed., 

Lippincott Williams & Wilkins, 2011

upraveno





Neurony mozkové kůry
• excitační (60 – 70 %, dendrity s dendritickými trny, glutamát)

– pyramidové (eferentní neurony)
– hvězdicovité s dendritickými trny (interneurony)

• inhibiční (30 – 40 %, interneurony, hladké dendrity, GABA)
– buňky se synaptickými kontakty na těle nebo proximálních 

dendritech (košíčkové)
• hnízdové košíčkové
• velké košíčkové
• malé košíčkové
• drápkaté

– buňky se synaptickými kontakty na distálních dendritech
• dvojitě kyticové
• bipolární
• neurogliaformní
• chomáčkové
• Cajalovy-Retziusovy
• Martinottiho

– buňky se synaptickými kontakty na axonech (svícnové)





hlavní dendrit

axon

imunocytochemický průkaz intermediálních

filament, NF protein

impregnace stříbrem

hlavní 

dendrit

axon

Pyramidová buňka



Pyramidové buňky



MAP tau
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Výskyt inhibičních interneuronů v jednotlivých vrstvách:

Cajalovy-Retziusovy, heterogenní skupina malých interneuronů

košíčkové, dvojitě kyticové, bipolární, chomáčkové, Martinottiho, 

svícnové 

košíčkové, dvojitě kyticové, bipolární, chomáčkové, svícnové 

drápkaté košíčkové, dvojitě kyticové, bipolární, chomáčkové, 

Martinottiho,

košíčkové, Martinottiho, dvojitě kyticové, svícnové

košíčkové, bipolární, chomáčkové, Martinottiho



Mozková komora



Meningy (mozkomíšní obaly, pleny)





mozek



mícha







Plexus choroideus





Periferní nervy
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S = Schwannovy buňky

F = fibroblasty





Perineurium



Ganglia 



Spinální ganglion





satelitové buňky



Vegetativní ganglion







ORGANOGENEZE

NERVOVÉHO SYSTÉMU



VÝVOJ NERVOVÉ TRUBICE, HISTOGENEZE 

NERVOVÉ TKÁNĚ



Ectoderm

↑BMP4↓BMP4

↑FGF-8,noggin, chordin, follistatin

(v primitivním uzlu a později v 

prechordální plotence a chordě)







Carlson B.: Human Embryology and 

Developmental  Biology, Elsevier 2014

n. ploténka

n. brázda

n. val



19th day 20th day



uzávěr 24. – 25. den

uzávěr 26. – 28. den
22nd day

23rd day



TGF-β 



neuroepitel







(intermediate)

marginální vrstva

(okrajová)

plášťová vrstva

(intermediární)

ventrikulární vrstva

neuroepitelová vrstva



Carlson B.: Human Embryology and 

Developmental  Biology, Elsevier 2014

Radiální (Bergmannova) glie







VÝVOJ MÍCHY A NEURÁLNÍ LIŠTY



Stropní ploténka
Alární (dorzální) ploténky

Bazální (ventrální) 

ploténky (zelená i

modrá oblast)
Spodinová ploténka

TGF-β

SHH



Ventricular   





3rd month 5th month

newborn



neurální lišta









spina bifida cystica







VÝVOJ MOZKU



3 primární mozkové váčky 5 sekundárních mozkových váčků 

oblongata

lamina terminalis

4. týden  
5. týden  



temenní ohnutí
týlní ohnutí



ohnutí mostu

8th week



Lateral ventricle
Thalamus

Olfactory bulb
Hypothalamus



Pontine flexure

Cephalic flexure

Choroid plexus

Cerebellar plate

Sphenoid bone (cartilagineous)

4th ventricle



1-1-2-4-4 pomůcka pro zapamatování výstupu 

hlavových nervů z jednotlivých sekundárních mozkových váčků



Myelencephalon



XII

IX, X, XI

X

VII, XI, X

VII, XI, X

V, VII, XI, X VIII



Metencephalon

rhombický 

ret



mozečková

ploténka





Mesencephalon





Gyrifikace

7 months 9 months

Lobace



encefalokéla



holoprosencefalie



Anencefalie



kranioschíza



- dystopie mozečku a oblongáty do páteřního kanálu, která se klinicky 

projevuje hydrocefalem.

Chiari (Arnold-Chiari) malformace





kompletní nebo parciální agenese vermis mozečku

cystická dilatace čtvrté komory mozkové

zvětšení zadní jámy lební




