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                             PODSTAWY NEUROHISTOLOGII  

              Zagadnienia do zaliczenia 

 

Klasyczny opis mikrostruktury kory nowej neocortex oparty o standardowe barwienia histologiczne 
(fiolet krezylu wg Nissla, HE), warstwy:  drobinowa, ziarnista zewnętrzna, piramidowa zewnętrzna, 
ziarnista wewnętrzna, piramidowa wewnętrzna, komórek różnokształtnych. Zmienność struktury 
warstwowej w poszczególnych okolicach kory mózgu, dominacja komórek piramidowych w tym 
komórek Betza  w 4 polu Brodmanna (pierwotna kora ruchowa), przewaga ziarnistych form 
neuronów w okolicach czuciowych  (pole 1,2,3). 

Współczesny podział morfologiczny neuronów kory nowej: 

1. Neurony kolcowe: komórki piramidowe i gwiaździste. 
2. Neurony bezkolcowe; komórki koszyczkowe, dwubukietowe, poziome Cajala-Retziusa, 

kandelabrowe, glejokształtne,  Marinottiego. 

Cytoarchitektonika kory starej archicortex. Struktura warstwowa formacji hipokampa. Hipokamp 
właściwy (róg Ammona); zewnętrzna stratum oriens, piramidowa stratum piramidale, jasna stratum 
lucidum, promienista stratum radiatum,  jamisto-drobinowa stratum lacunosum-moleculare. Poziomy 
podział kory na pola CA1-CA4, obecność okrężnych pętli aksonalnych opartych o szlak przeszywający, 
włókna mszyste i bocznice Schaeffera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakręt zębaty: warstwa komórek różnokształtnych, warstwa ziarnista, warstwa drobinowa. Obecność 
komórek macierzystych w strefie podziarnistej (SGZ) warunkujących proces neurogenezy w mózgu 
dojrzałym. 
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Schemat relacji pobudzających i hamujących pomiędzy ośrodkami  mózgowia na przykładzie pętli 
neuronalnej jąder podstawnych. 

 

 

 

 Neurony pobudzające glutaminergiczne –niebieskie 

 Neurony pobudzające cholinergiczne –szare 

 Neurony  hamujące GABA-ergiczne – czarne 

 Neurony dopaminergiczne – czerwone 

 Receptory cholinergiczne;  M1 i M4 

 Receptory dopaminergiczne; D1 i D2 

 

GPe- gałka blada zewnętrzna, GPi - gałka blada wewnętrzna, SNc- część zbita istoty czarnej, SNr- 
część siateczkowa istoty czarnej, STN – jądro niskowzgórzowe 



 

 

 

Budowa kory móżdżku.   

- warstwa drobinowa – neurony gwiaździste i koszyczkowe,  

- warstwa zwojowa – komórki gruszkowate Purkyne’go,  

- warstwa ziarnista – komórki ziarniste małe, komórki Golgiego (ziarniste duże) i komórki poziome 
Lugaro. 

 

Budowa rdzenia kręgowego; Schemat cytoarchitektoniki istoty szarej (blaszki Rexeda), jądra 
ruchowe grupujące motoneurony, jądra czuciowe i autonomiczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komórki glejowe – podział, występowanie, ogólna charakterystyka. 

OUN;  astrocyty protoplazmatyczne, astrocyty włókniste, komórki Bergmana, komórki Fañanasa 
(lofogliocyty), gliocyty promieniste (radialne),  oligodendrocyty, mikroglej (mezoglej), ependymocyty, 
tanycyty, układ obwodowy; lemocyty (komórki Schwanna), amficyty (komórki satelitarne). 

 


