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Elektrofizjologia komElektrofizjologia komóórki nerwowejrki nerwowej

� Wewnątrz komórki w przewadze występują aniony aniony 
organiczneorganiczne oraz jony Kjony K++, natomiast w płynie 
zewnątrzkomórkowym występują głównie jony Najony Na++ i Cli Cl--. 
Obecność anionanionóów w biabiałłczanowychczanowych, które nie mogą się
przemieszczać przez błonę komórkową bez naruszania jej 
struktury, mimo obecności jonów dodatnich warunkuje 
elektroujemność środowiska wewnętrznego.

� Niesymetryczne rozłożenie jonów Na+ i K+ wywołane 
obecnością w błonie komórkowej transportu aktywnego, tzw. 
pompy sodowopompy sodowo--potasowejpotasowej.

� Obecność w błonie komórkowej kanakanałłóów jonowychw jonowych, dzięki 
którym błona komórkowa może zmieniać swoją
przepuszczalność.

Za stan nierównowagi jonowej są odpowiedzialne trzy 
czynniki:

Pompa sodowoPompa sodowo--potasowapotasowa
� Mechanoenzym o właściwościach ATP-azy, umieszczony w 

błonie komórkowej;

� Przykład transportu aktywnego, niezbędna jest cząsteczka 
nośnika oraz nakład energii pochodzącej z rozpadu ATP

� Najczęściej przenoszone są 3 jony Na+, a 2 jony K+ na każdy 
mol hydrolizowanego ATP;

� Transport aktywny w niektórych komórkach nerwowych 
pochłania nawet do 90% całkowitej energii wytwarzanej 
przez neurocyt;

� Dla prawidłowej czynności pompy sodowo-potasowej 
niezbędne są jony Mg, dostarczanie tlenu i składników 
energetycznych oraz usuwanie CO2;

� Inaktywacja pompy zachodzi w warunkach:
� niedotlenienia,

� hipotermii,

� w obecności inhibitorów takich jak ouabaina, glikozydy 
nasercowe
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PotencjaPotencjałł czynnoczynnośściowyciowy

PotencjaPotencjałł czynnoczynnośściowyciowy

� W przypadku gdy na błonę komórkową działa seria bodźców 
podprogowych jeden po drugim, każdy z nich podnosi 
potencjał błonowy, aż kolejny staje się bodźcem progowym, 
zjawisko to nazywamy sumowaniem w czasiesumowaniem w czasie.

� W przypadku gdy na błonę komórkową działa jednocześnie 
duża liczba bodźców podprogowych zjawisko to nazywamy 
sumowaniem w przestrzeni.sumowaniem w przestrzeni.

� Jeżeli bodziec podprogowy zadziała na błonę komórki 
będącej w fazie hipopolaryzacjihipopolaryzacji..

Depolaryzacja komórki przez bodźce podprogowe 
jest możliwa:
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� „wszystko albo nic”

� następująca po sobie 
aktywacja sodowa 
potem potasowa

� zdolność do 
rozprzestrzeniania się
bez dekrementu 
(generatywne)

� zależny od siły 
bodźca, sumujący się
w czasie i przestrzeni

� jednoczesny wzrost 
przepuszczalności dla 
jonów

� rozprzestrzenianie 
lokalne, z 
dekrementem

czynnoczynnośściowyciowy synaptycznegosynaptycznego

RefrakcjaRefrakcja - niepobudliwość komórki na działające na nią
bodźce, niezależnie od ich wielkości wywołana przez inaktywację
sodową a w konsekwencji niemożność napływu jonów Na+ do 
wnętrza komórki.

Refrakcja bezwzglRefrakcja bezwzglęędnadna - w przedziale czasu, od depolaryzacji 
do osiągnięcia potencjału inaktywacji sodowej w fazie 
repolaryzacji niepobudliwość jest totalna, komórka nie reaguje 
nawet na bodźce nocyceptywne.

Refrakcja wzglRefrakcja wzglęędnadna - w przedziale wartości pomiędzy 
potencjałem inaktywacji sodowej a potencjałem progowym 
bardzo silny bodziec nadprogowy może ten stan przełamać.
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�� GruboGrubośści wci włłóókna nerwowegokna nerwowego - im większa średnica, tym 
mniejszy opór przewodzenia.

�� ObecnoObecnośści osci osłłonki onki mielinowejmielinowej - we włóknach osłonkowych
występuje przewodzenie skokowe, od jednego przewężenia 
Ranviera do następnego, natomiast we włóknach bez osłonki 
zachodzi przewodzenie przez ciągłość.

�� IloIlośści synapsci synaps występujących w drodze nerwowej.

�� TemperaturyTemperatury

SzybkoSzybkośćść przenoszenia informacji zaleprzenoszenia informacji zależży od:y od:

Przenoszenie informacji w ukPrzenoszenie informacji w ukłładzie nerwowymadzie nerwowym

Grupa A:Grupa A: aksony z osłonką mielinową:

� αααα - czucie prioprioceptywne, somatyczne i ruchowe;                
V=70-120 m/s

� ββββ - czucie dotyku i ucisku; V=30-70 m/s

� γγγγ - ruchowe do wrzecionek mięśniowych; V=15-30 
m/s

� σσσσ - czucie bólu, zimna i dotyku; V=12-30 m/s

Grupa B:Grupa B: włókna przedzwojowe układu 
autonomicznego; V=3-15 m/s
Grupa C:Grupa C: włókna korzeni grzbietowych rdzenia 
kręgowego (V=0.5-2 m/s), współczulne (V=0.7-2.3 
m/s)
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Sprzężenie elektro-wydzielnicze

Sprzężenie chemiczno-elektryczne
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Przeniesienie informacji do wnPrzeniesienie informacji do wnęętrza komtrza komóórkirki

� I faza - połączenie transmitera z receptorem 
błonowym (T+R)

� II faza - transdukcja informacji na wew. 
powierzchnię błony kom. T+R łączy się z białkiem 
G; do powstałego kompleksu T+R+G przyłącza się
GTP

� III faza - aktywacja 

enzymów i układu 

drugiego przekaźnika

Cechy transmitera synaptycznegoCechy transmitera synaptycznego

� Transmiter jest produkowany  w ciele neuronu 
presynaptycznego i magazynowany w pęcherzykach w kolbce 
aksonu.

� Pod wpływem depolaryzacji zakończenia aksonu następuje 
jego uwolnienie, uwalnianie to zachodzi w sposób kwantowy 
tj. stanowi krotność ilości zawartej w jednym pęcherzyku.

� Wydzielony transmiter łączy się na błonie postsynaptycznej
ze specyficznym dla siebie receptorem i wywołuje typowy dla 
siebie efekt, w postaci - EPSP lub IPSP.

� Musi istnieć skuteczny mechanizm inaktywujący transmiter 
(rozkład enzymatyczny, resorbcja do elementu 
presynaptycznego, dyfuzja poza synapsę).

� Dla transmitera musi istnieć substancja, która podana z 
zewnątrz wywoła taki sam efekt - agonista i taka, która 
podana z zewnątrz zablokuje synapsę - antagonista, bloker.
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Typowe neuromodulatory:

�� Hormony Hormony podwzgpodwzgóórzowerzowe:: luliberyna (LH-RH), 
kortykoliberyna (CRF), tyroliberyna (TRH), 
prolaktoliberyna (PRL-RH), , wazopresyna (AVP), 
oksytocyna (OXY)

�� Hormony przewodu pokarmowegoHormony przewodu pokarmowego:: gastryna, 
cholecystokinina (CCK), sekretyna, wazoaktywny
peptydjelitowy (VIP)

�� Hormony Hormony opiatoweopiatowe:: enkefaliny i endorfiny

�� neuropeptydneuropeptyd YY (NPY)

�� substancja Psubstancja P

Hamowanie Hamowanie presynaptycznepresynaptyczne
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Podstawową formą działania układu nerwowego jest 
odruchodruch.

OdruchOdruch - jest to reakcja efektora na pobudzenie 
receptora zachodząca za pośrednictwem OUN

ŁŁuk odruchowyuk odruchowy - strukturalne podłoże odruchu. 
Droga, którą musi pokonać bodziec.

Monosynaptyczny odruch 
ścięgnisty (na rozciąganie)
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Polisynaptyczny odruch cofania

Podczas 
pobudzenia 
bodźcem 
nocyceptywnym
następuje 
zgięcie 
pobudzonej 
kończyny oraz 
wyprostowanie 
kończyny 
przeciwległej

Odruchy bezwarunkoweOdruchy bezwarunkowe
� są odpowiedzialne za podstawowe funkcje 

mające na celu utrzymanie przy życiu osobnika, 
podtrzymanie gatunku

� filogenetycznie starsze, zamykane na poziomie 
rdzenia kręgowego, pnia mózgu, nie 
przekraczają jąder wzgórza

� niezmienne

� takie same u wszystkich osobników danego 
gatunku

� nie musimy się tych odruchów uczyć, nie 
zapominamy ich
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Odruchy warunkoweOdruchy warunkowe
� są to czasowe, czynnościowe połączenia różnych 

ośrodków nerwowych 

� plastyczne

� powstają na podłożu istniejących w OUN 
włókiem asocjacyjnych (kojarzeniowych)

� warunkiem powstania łuku odruchowego (zgodnie 
z hipotezą Gastaut’a) jest zamknięcie jego na 
trzech poziomach jednocześnie

� powstają w procesie warunkowania

Wstrząs rdzenia
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�� PamiPamięćęć jest dynamicznym procesem, 
który pozwala na przechowywanie 
informacji nabywanych w ciągu życia i 
wykorzystywanie ich do bieżących i 
planowanych działań.

� Informacje są kodowane w postaci 
śladów pamięciowych.

� Rozróżniamy 4 etapy pamięci:
�zapamiętywanie, czyli powstawanie śladu 

pamięciowego;

�przechowywanie śladu pamięciowego;

�odtwarzanie materiału pamięciowego;

�zapominanie;
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� Ze względu na czas utrzymywanie się
śladu pamięciowego wyróżnia się pamięć
krótkotrwałą i długotrwałą.

� Ze względu na rodzaj przechowywanego 
materiału pamięć długotrwałą dzielimy 
na:
�Opisową (deklaratywną);

� epizodyczna
� semantyczna
� autobiograficzna
� prospektywna

�Nieopisową
� nawyki
� procedury
� umiejętności manualne



14

� Ważną rolę w 
sterowaniu pamięcią
opisową (zwłaszcza 
epizodyczną) 
odgrywa hipokamphipokamp

� Hipokamp ma też
znaczenie dla 
funkcjonowania 
pamięci 
przestrzennej, a 
także pamięci 
rozpoznawczej.

MECHANIZM BÓLU: 

BODZIEC

ZAKOŃCZENIA NERWOWE (RECEPTORY)

RDZEŃ KRĘGOWY

RDZEŃ PRZEDŁUŻONY

MOST

ŚRÓDMÓZGOWIE

WZGÓRZE

MÓZG (rozpoznanie bólu)
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TERMINOLOGIATERMINOLOGIA KLINICZNA BKLINICZNA BÓÓLULU

� ALLODYNIA – ból wywołany bodźcami fizjologicznymi
� ANALGEZJA – zniesienie czucia bólu
� ANESTEZJA – zniesienie czucia w tym czucia bólu
� HIPERALGEZJA – przeczulica, nadwrażliwość na ból
� HIPERPATIA - podwyższony próg bólowy
� HIPOALGEZJA – zmniejszone odczucie bólu
� KAUZALGIA – ból piekący, palący oraz dystrofia
� NEURALGIA – bóle wywołane chorobą nerwów
� PARESTEZJA – nieprawidłowo odczuwane bodźce

Receptory bReceptory bóólowelowe

� wysoki próg pobudliwości
� 102 niższy dla bodźców termicznych niż

bólowych

� maksymalne czucie bólu wywołane bodźcem 2x 
wyższym niż progowy

� substancja P i prostaglandyny obniżają próg 
bólowy

� nie ulegają adaptacji

� specyficzna wrażliwość na środki 
znieczulające
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Receptory bReceptory bóólowelowe

2 formy odczuwania bólu związane z 
szybkością przewodzenia przez włókna:

� szybki, ostry, dobrze zlokalizowany
� przewodzony przez włókna Aδ: 2-5 µm; 12 – 30 

m/s

� wolny, tępy, rozlany
� przewodzony przez włókna C: 0,4 – 1,2 µm; 0,5 –

2 m/s

� tej fazie towarzyszy komponenta emocjonalna 
cierpienia, która jest narzucona przez wzgórze

BBóól odniesionyl odniesiony
� Ból wywołany przez 

uszkodzenie narządu 
wewnętrznego odczuwany jest 
często jako ból pochodzący      
z powierzchni ciała

� Taka percepcja bólu jest 
wynikiem  konwergencji 
włókien prowadzących ból z 
narządów wewnętrznych z 
włóknami prowadzącymi czucie 
bólu powierzchownego
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BBóól odniesionyl odniesiony--mechanizm mechanizm 
powstawaniapowstawania

Zaburzenia czynności 
motorycznych

� Uszkodzenie górnego 
neuronu ruchowego:
- osłabienie siły
- spastyczność

- dodatni odruch 
Babińskiego

- wygórowanie odruchów 
ścięgnistych 

- odruchy prymitywne

� Uszkodzenia dolnego 
neuronu ruchowego

– osłabienie

- hipotonia

- osłabienie odruchów 
ścięgnistych

- zanik mięśni, 
fascykulacje


