
“TIPISKA” NEIRONA UZB ŪVE



UNIPOLĀRS (PSEIDOUNIPOLĀRS) NEIRONS



BIPOLĀRS NEIRONS



MULTIPOL ĀRS NEIRONS



Starpneironu daudzveidība



GLIJAS ŠŪNAS



NERVU SISTĒMAS EVOLŪCIJA

1) DIFŪZĀ (TĪKLVEIDA)
NERVU SISTĒMA

Hidra ar tai rakstur īgo
difūzo nervu sist ēmu

Neironu
tīkls

2) GANGLIJU TIPA
NERVU SISTĒMA

Galvas
gangliji

Nervu
stiegras

Plakant ārps



• Gangliju tipa nervu sistēma

Plakantārpu NS ietver gareniskas un 
šėērseniskas nervu šėiedras, kas norāda
uz NS centralizāciju, bet neironu 
apvienošanās ganglijos dzīvnieka 
krani ālajā galā - uz cefalizāciju.



• Gangliju tipa nervu sistēma

Posmtārpiem iezīmējas vēl 
kāda NSīpatnība -vēdera 
gangliju ėēdīte, ko veido 
bilaterāls gangliju pāris katrā
segmentā, no kura aiziet nervu 
šėiedras uz segmenta perifēriju.



GANGLIJU  TIPA  NERVU  SIST ĒMAS:
liela daudzveidība

Posmt ārpiem ir labi izteikta v ēdrea
nervu ėēdīte ar ganglijiem.

Nervi

Vēdera gangliji

Gliemjiem v ēdera gangliji nav 
sakārtoti ėēdītē, bet gan veido 

gangliju grupu.

Vēdera ganglju ėēdīte

Ar ī posmk āju nervu sist ēma veido
simetrisku gangliju ėēdīti 



• NS ar muguras un galvas smadzenēm.

Mugurkaulniekiem rakstur īgās 
NS īpašības raksturīgas 
“primit īvajam”
hordainim - lancetniekam.



BEZGALVASKAUSAI ĥI: primit īvākie 
hordaiĦi

Lancetniekam ir muguras 
smadzenes un notohorda.



3) Mugurkaulnieku nervu sistēma

Muguras
smadzenes

Lielās puslodes

Smadzenītes

Visiem mugurkaulnkiem
ir l īdzīga nervu sistēmas
uzbūve ar centrālo un 
perifēro daĜu.



CILV ĒKA NERVU SISTĒMA
(STRUKTURĀLAIS DAL ĪJUMS)

CENTRĀLĀ:
MUGURAS un

GALVAS
SMADZENES

PERIFĒRĀ:
MUGURAS UN

GALVAS SMADZE ĥU
NERVI UN NERVU

PINUMI

ORGĀNU  NS
(INTRAKARDI ĀLĀ,

ENTERĪNĀ DNS)



SOMATISKĀ NERVU SISTĒMA
nodrošina skeleta muskulat ūras inerv āciju un kust ību
un pozas regul āciju.

VEĂETATĪVĀ (AUTONOMĀ) NERVU SISTĒMA
nodrošina iekš ējo org ānu inerv āciju un mijiedarb ībā
ar humor ālajiem regul ācijas meh ānismiem kontrol ē
to funkcijas.



VEĂETAT ĪVĀ NERVU SISTĒMA



NEIRO-HORMON ĀLO (NEIRO-ENDOKR ĪNO)
MEHĀNISMU VIENOT ĪBA

KOMPAKTI NE VEIDOJUMI IZKLIED ĒTAS NE STRUKTŪRAS

1. SMADZENES:
• galvas smadz.;
• muguras smadz.

2. PERIFĒRIE NERVU CEěI

3. ENDOKRĪNIE DZIEDZERI

1.ORGĀNU DNES

2. DIFŪZI ENDOKR ĪNIE AUDI:
• limfatiskie audi;
• taukaudi;
• aknas;
• u.c.

Neiro-imūno-endokrīnā sistēma


