


UKŁAD NERWOWY

• Topograficznie układ nerwowy dzielimy na:

1. Układ nerwowy ośrodkowy, który w ustroju 
spełnia funkcję nadrzędną, do którego należy:

a) mózgowie - mieszczące się w jamie czaszki

b) rdzeń kręgowy - mieszczący się w kanale 
kręgowym

2. Układ nerwowy obwodowy, do którego 
zaliczmy:

a) nerwy czaszkowe w liczbie 12 par

b) nerwy rdzeniowe w liczbie 31 par



RDZEŃ KRĘGOWY

Medulla spinalis

• Leży w kanale kręgowym 

• Jest przedłużeniem rdzenia 
przedłużonego i kończy się na 
wysokości II kręgu lędźwiowego 
stożkiem rdzeniowym, który 
przechodzi w nić końcową

• Wyróżniamy część szyjną, 
piersiową, lędźwiową, krzyżową i 
guziczną rdzenia kręgowego

• Korzenie nerwów rdzeniowych 
otaczające  w kanale krzyżowym 
nić końcową tworzą wraz z nią 
tzw. ogon koński



RDZEŃ KRĘGOWY
• Budowa zewnętrzna rdzenia:

- szczelina pośrodkowa przednia

- bruzda pośrodkowa tylna –
nieparzyste

- bruzda boczna przednia

- bruzda boczna tylna – parzyste

• Z bruzd bocznych rdzenia 
wychodzą korzenie przednie
/ruchowe/ i tylne /czuciowe/  
Korzenie łączą się tworząc     
nerwy rdzeniowe /31 par/

• Budowa wewnętrzna rdzenia:

• Istota biała leży obwodowo i 
tworzy trzy parzyste sznury:

- sznur przedni

- sznur boczny

- sznur tylny



RDZEŃ KRĘGOWY
• Budowa wewnętrzna:

-w sznurach istoty białej położonej 
obwodowo, znajdują się drogi nerwowe

- istota szara – położona centralnie, 
otacza kanał środkowy. Tworzy: 

▪ szerszy róg przedni /komórki
ruchowe/, z których wychodzą 
korzenie przednie 

▪ węższy róg tylny /komórki
czuciowe/, z których wychodzą 
korzenie tylne

▪ róg boczny w odcinku 
piersiowym /C8 – L2/ zawierający 
komórki współczulne w odcinku 
krzyżowym /S2 – S4/ leżą komórki 
przywspółczulne



NERW RDZENIOWY-nervus spinalis
• Składa się:

- korzenia przedniego /brzusznego/ 
o charakterze ruchowym

- korzenia tylnego /grzbietowego/ 
o charakterze czuciowym

• Oba korzenie łączą się tworząc nerw 
rdzeniowy/ruchowo-czuciowy/; 
przez otwór międzykręgowy 
opuszcza kanał kręgowy i dzieli się 
na gałąź przednią /brzuszną/ i   
gałąź  tylną/grzbietową/

• Wyróżniamy:

- 8 nerwów szyjnych  C1-C8

-12 nerwów piersiowych  Th1-Th12

-5 nerwów lędźwiowych  L1-L5

-5 nerwów krzyżowych   S1-S5

-1 nerw guziczny Co-1



OPONY RDZENIA KRĘGOWEGO
• Opona twarda składa się z blaszki 

zewnętrznej pełniącą rolę okostnej i 
blaszki wewnętrznej tworzącą 
właściwą oponę twardą

• Między tymi blaszkami znajduje się 
jama nadtwardówkowa

• Opona pajęcza

• Między  blaszką wewnętrzną opony 
twardej  a oponą pajęczą znajduje 
się jama podtwardówkowa

• Opona miękka bezpośrednio 
przylega do rdzenia kręgowego

• Między oponą  pajęczą a miękką 
znajduje się przestrzeń 
podpajęczynówkowa rdzenia 
kręgowego wypełniona płynem 
mózgowo-rdzeniowym



OPONY RDZENIA KRĘGOWEGO

Między  blaszkami opony twardej znajduje się  jama 
nadtwardówkowa,  która zawiera :

- luźną tkankę łączną 

- tkankę tłuszczową

- sploty żylne 

- korzenie nerwów rdzeniowych

Rdzeniowa jama nadtwardówkowa zawiera nerwy, które 
mogą być znieczulone  podczas znieczulenia nadoponowego.

• Między oponą  twardą a oponą  pajęczą znajduje się 
szczelinowata przestrzeń  czyli  jama podtwardówkowa

• Między oponą pajęczą  a miękką znajduje się przestrzeń 
podpajęczynówkowa rdzenia kręgowego wypełniona płynem 
mózgowo-rdzeniowym. /znieczulenie podpajęczynówkowe/



DROGI RZUTOWE

Pęczki włókien nerwowych biegnące w OUN tworzą 

drogi nerwowe.

Dzielimy je na:

- zstępujące ,czyli ruchowe

- wstępujące, czyli czuciowe

Drogi zstępujące dzielimy na:

- piramidowe – ruchów świadomych

- pozapiramidowe – ruchów automatycznych

Drogi wstępujące dzielimy na:

- czucia powierzchownego

- czucia głębokiego



UKŁAD PIRAMIDOWY
• Kieruje ruchami dowolnymi /świadomymi/.                               

Jego głównymi składnikami są drogi piramidowe, 

które rozpoczynają się w korze mózgu w zakręcie 

przedśrodkowym płata czołowego, w komórkach 

piramidowych/ i dochodzą do: 

- rogów przednich rdzenia kręgowego  (droga 

korowo- rdzeniowa)

- do jąder ruchowych nerwów czaszkowych w 

pniu mózgu (droga korowo- jądrowa).

• Z rdzenia kręgowego bodźce są przekazywane  

nerwami rdzeniowymi do mięśni poprzecznie 

prążkowanych.



UKŁAD PIRAMIDOWY
Droga ruchów świadomych biegnąca od kory do mięśni 

posiada dwa neurony:

1. neuron górny, czyli ośrodkowy obejmujący komórki 

ruchowe kory i drogi korowo- rdzeniowe, czyli 

piramidowe.

2. neuron dolny, czyli obwodowy obejmujący komórki 

ruchowe rogów przednich rdzenia kręgowego i ich 

wypustki biegnące do mięśni.

Neurony te różnią się lokalizacją i czynnością oraz 

odmiennymi objawami klinicznymi przy ich 

uszkodzeniu.



DROGI NERWOWE - RUCHOWE

• Drogi piramidowe (ruchów świadomych) 
biegną kolejno:

• Ośrodek korowy ruchu  torebka 
wewnętrzna  pień mózgu 
skrzyżowanie w rdzeniu przedłużonym 
istota biała rdzenia kręgowego (sznur 
boczny lub przedni)  komórki ruchowe 
rogów przednich rdzenia kręgowego 
korzenie brzuszne  nerwy rdzeniowe 
efektor /mięsień poprzecznie prążkowany/.







UKŁAD POZAPIRAMIDOWY

• Kontroluje ruchy mimowolne, 

nieświadome, automatyczne towarzyszące 

ruchom dowolnym / świadomym/.

• Wpływa na czynność i napięcie mięśni 

szkieletowych i reguluje postawę ciała.

• Zapewnia prawidłowy przebieg czynności 

ruchowych.



UKŁAD POZAPIRAMIDOWY

Należą do niego jądra podkorowe czyli                     --

jądra kresomózgowia /inaczej podstawne/ 

- jądro soczewkowate i ogoniaste

- istota czarna i jadro czerwienne /śródmózgowie/

- niektóre jądra wzgórza

• - twór siatkowaty / leżący w pniu mózgu/



DROGI  POZAPIRAMIDOWE

• Rozpoczynają się w ośrodkach 

podkorowych /jądra 

kresomózgowia, istota czarna, 

jądro czerwienne i swoje 

impulsy przekazują do rogów 

przednich rdzenia kręgowego

• Leżą w sznurze przednim i 

bocznym rdzenia kręgowego

• Rogi przednie rdzenia 

kręgowego

• Nerw rdzeniowy 

• Mięsień poprzecznie-

prążkowany



DROGI WSTĘPUJĄCE– CZUCIA POWIERZCHOWNEGO

• Doprowadzają do kory mózgu 
czucie powierzchowne z 
eksteroreceptorów /skóra, błony 
śluzowe/.

• Receptory skóry i błony śluzowej

• Włókna czuciowe nerwu 
rdzeniowego  komórki czuciowe 
rogów tylnych rdzenia kręgowego 
 istota biała rdzenia 
skrzyżowanie   sznur przedni lub 
boczny rdzenia kręgowego  pień 
mózgu  wzgórze (ośrodek 
podkorowy czucia)  torebka 
wewnętrzna  ośrodek korowy 
czucia /zakręt zaśrodkowy płata 
ciemieniowego/.



DROGI WSTĘPUJĄCE– CZUCIA GŁĘBOKIEGO
• Doprowadzają do kory mózgu czucie 

głębokie /jest to świadomość 
położenia części ciała względem 
siebie, bez kontroli wzroku/.

• Droga ta zaczyna się w 
proprioreceptorach /torebki stawowe, 
ścięgna mięśni/

• Włókna czuciowe nerwu 
rdzeniowego  sznur tylny rdzenia 
kręgowego  jądra czuciowe 
rdzenia przedłużonego (jądro smukłe 
i klinowate)  skrzyżowanie w 
rdzeniu przedłużonym  pień 
mózgu  wzgórze (ośrodek 
podkorowy czucia)  torebka 
wewnętrzna  ośrodek korowy 
czucia /zakręt zaśrodkowy płata 
ciemieniowego.





DROGI RDZENIA KRĘGOWEGO

• Sznur przedni:

- droga piramidowa przednia

- droga czucia 

powierzchownego

- drogi pozapiramidowe

• Sznur boczny:

- droga piramidowa boczna

- droga czucia 

powierzchownego

- drogi pozapiramidowe

• Sznur tylny:

- droga czucia głebokiego











I   NERWY  WĘCHOWE

nervi olfactorii

❖ Nerw zmysłowy

❖ Rozpoczyna się w 
komórkach nerwowych w 
okolicy węchowej błony 
śluzowej jamy nosowej i 
prowadzi czucie węchu

❖ Droga węchowa biegnie 
przez węchomózgowie i 
kończy się w zakręcie 
hipokampa



II  NERW WZROKOWY

nervus opticus

❖ Nerw zmysłowy

❖ Rozpoczyna się w 

komórkach nerwowych 

położonych w siatkówce 

i wiedzie wrażenia 

wzrokowe do korowego 

ośrodka wzroku w płacie 

potylicznym /klinek, 

bruzda ostrogowa /



III NERW OKORUCHOWY – nervus oculomotorius

IV   NERW BLOCZKOWY – nervus trochlearis

VI   NERW OBWODZĄCY – nervus abducens

◼ Są to nerwy ruchowe,

unerwiające mięśnie 

zewnętrzne gałki ocznej

◼ Porażenie określonego 

nerwu daje określony zez

◼ Nerw okoruchowy 

dodatkowo prowadzi 

włókna przywspółczulne

do mięśni gładkich 

/leżących wewnątrz gałki 

ocznej/





V  NERW TRÓJDZIELNY

nervus trigeminus
◼ Dzieli się na:

- V1-nerw oczny /n.ophtalmicus/

unerwia czuciowo gałkę oczną i 

błonę śluzową części przedniej jamy 

nosowej

- V2-nerw szczękowy / n.maxillaris/ 

unerwia czuciowo błonę śluzową

tylnej części jamy nosowej i górną 

część jamy ustnej wraz z zębami 

górnymi

- V3-nerw żuchwowy /n. mandibularis/ 

unerwia czuciowo dolną część jamy 

ustnej wraz z zębami dolnymi a 

ruchowo mięśnie żwacze







VII  NERW TWARZOWY

nervus facialis

◼ Jest to nerw mieszany.

◼ Unerwia ruchowo mięśnie 
mimiczne twarzy.

◼ Prowadzi włókna 
przywspółczulne do gruczołu 
łzowego, ślinianki podżuchwowej 
i podjęzykowej.

◼ Włókna czuciowe przewodzą 
wrażenia smakowe z przedniej 
części języka









VIII  NERW PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWY

nervus vestibulo-cochlearis

◼ Jest nerwem zmysłowym 

słuchu i równowagi.

◼ Prowadzi wrażenia

słuchowe z narządu 

ślimakowego

mieszczącego się w uchu 

wewnętrznym.

◼ Prowadzi wrażenia

równowagi z narządu 

przedsionkowego

mieszczącego się w uchu 

wewnętrznym



IX  NERW JĘZYKOWO-GARDŁOWY

nervus glosso-pharyngeus

◼ Jest to nerw mieszany.

◼ Ruchowo unerwia mięśnie 

gardła i podniebienia 

miękkiego (najważniejszy 

nerw biorący udział w 

połykaniu).

◼ Włókna czuciowe przewodzą 

wrażenia smakowe z tylnej 

części języka.

◼ Prowadzi włókna 

przywspółczulne do ślinianki 

przyusznej.





X  NERW BŁĘDNY – nervus vagus

❖ Jest nerwem mieszanym; 
najdłuższym nerwem 
czaszkowym.

❖ Ruchowo unerwia mięśnie 
gardła i krtani.

❖ Włókna czuciowe i 
przywspółczulne unerwiają 
narządy głowy, szyi, klatki 
piersiowej i jamy brzusznej.

❖ Nerw X i  IX biorą udział w 
odruchu kaszlowym i 
odruchu wymiotnym. 





XI NERW DODATKOWY- nervus accessorius

❖ Nerw ruchowy

❖ Unerwia                            

- mięsień czworoboczny i 

❖ -mięsień mostkowo-

obojczykowo-sutkowy.



XII   NERW PODJĘZYKOWY

nervus hypoglossus

❖ Nerw ruchowy

❖ Unerwia wszystkie                  

mięśnie języka.

❖ Odgrywa rolę w procesie          

- żucia,                                       

- połykania 

- i artykulacji.







UKŁAD AUTONOMICZNY
❖ Reguluje pracę narządów wewnętrznych; działa 

niezależnie od naszej woli.

❖ Kieruje czynnościami związanymi z trawieniem, 
oddychaniem, przemianą materii itp.

❖ Dzieli się na dwie części działające względem siebie 
antagonistycznie:

- część współczulną

- część przywspółczulną

❖ Unerwia mięśnie gładkie, mięsień sercowy, 
narządy wewnętrzne i gruczoły.

❖ Nadrzędną funkcję układu spełnia płat limbiczny.

❖ Ośrodki podkorowe obu części leżą w podwzgórzu.



UKŁAD WSPÓŁCZULNY
◼ Komórki nerwowe mieszczą 

się w odcinku piersiowym 
rdzenia kręgowego w
rogach bocznych (C8-L2) 

◼ Wypustki tych komórek 
biegną razem z korzeniami 
brzusznymi a następnie 
nerwami rdzeniowymi razem z 
nimi opuszczają kanał 
kręgowy, po czym odłączają 
się i dochodzą do zwojów 
współczulnych leżących po 
obu stronach kręgosłupa, 
które połączone są włóknami 
międzyzwojowymi i tworzą 
pień współczulny – truncus 
sympathicus.







UKŁAD  PRZYWSPÓŁCZULNY

◼ Komórki nerwowe mieszczą się w: 

- mózgowiu – w jądrach nerwów 
czaszkowych /III, VII, IX, X /

- w odcinku krzyżowym rdzenia 
kręgowego (S2-S4).

◼ Wypustki jąder przywspółczulnych 
nerwów czaszkowych biegną z 
nerwami czaszkowymi (III, VII, IX, 
X) i z nimi docierają do narządów.

◼

◼ W części krzyżowej wypustki 
komórek przywspółczulnych rdzenia 
jako nn. trzewne miedniczne
unerwiają narządy miednicy 
mniejszej.





UNACZYNIENIE MÓZGOWIA
• Do czaszki wchodzą 4 tętnice:  

- 2 szyjne wewnętrzne

- 2 kręgowe, które łączą się w

tętnicę podstawną

• Połączenie rozgałęzień tętnic 

szyjnych i tętnicy podstawnej 

tworzy u podstawy mózgowia 

koło tętnicze mózgu




