
Нервна система на 
човека 

Устройство и функции 



Нервната система е изградена от специализирани 
клетки, наречени неврони, които координират 

действията на организма и предават сигнали между 
различните части на тялото. 

 
1. Огромният брой нервни клетки, които изграждат тази 

система, са свързани структурно и функционално в 
сложни непрекъснато променящи се мрежи. 



Нервната система изпълнява изключително важни 
функции. Тя  осъществява нервната регулация,като: 

1. Предава, обработва и координира информация, 
свързана с външната среда. 

2. Регулира процесите и поддържа единството в 
организма. 

3. Осигурява адаптацията и развитието на организма.  



Видове нервна система 

   При човека нервната система бива: 
централна - обхваща главния и гръбначния 
мозък и периферна - обединява нервите и 
нервните възли. При висшите гръбначни 
животни и човека, нервната система се 
разделя условно на два дяла: вегетативна 
нервна система и соматична нервна система. 
Те са свързани помежду си морфологично и 
функционално и са само части на единната 
нервна система. 
 



Вегетативна 

 Вегетативната нервна система 
инервира всички вътрешни 
органи - дихателна, 
храносмилателна, пикочо-
полова, ендокринна и сърдечно-
съдова система, а също и 
гладките мускули, като 
допринася за поддържането на 
хомеостазата - относителното 
постоянство на вътрешната 
течна среда на организма.  
 



Соматична 
 Соматичната нервна 

система осъществява 
възприемането на 
сигналите от 
заобикалящата ни среда 
и регулира волевите 
движения на скелетните 
мускули. Вегетативната 
нервна система, поради 
своите анатомични и 
функционални 
особености, се разделя 
на два дяла: 
симпатиков и 
парасимпатиков. 
Първият дял инервира 
почти цялото тяло, а 
вторият - само 
определени области. 
 



 Невроните са тясно 
специализирани клетки с две 
основни функции - възбудимост и 
проводимост, като устройствато им 
се различава от това на останалите 
клетки. Те са изградени от 
звездовидно тяло, няколко къси 
израстъци (дендрити) и един по-
дълъг, наречен аксон. По краищата 
на невроните има множесто 
окончания, наречени синаптични. 
Нервните импулси се движат със 
скорост над 100 метра в секунда. 
 
 



    Основната функция на нервната система е 
осъществяването на връзки и обмяната на 
информация в самия организъм или с външната 
среда.  

    Тези процеси се осъществяват с помощта на 
рефлексите. 
 



рефлекс 

 Основната проява на нервната система е рефлексът. 
Благодарение на множеството рефлекси организмът 
реагира на различни въздействия от външната среда. 



 
 
 

Рефлексни дъги 
 

  

Всяка рефлексна дъга включва: 

 
 Рецептори- неврони, специализирани за 

възприемане на сигнали. 

 Сетивен нерв - неврон, който предава  
информация от рецепторите към нервния център. 

 Нервен център- участък в гръбначния или 
главния мозък, който преработва получената 
информация. 

 Моторен /двигателен/ нерв- неврон, който 
предава информация от нервния център до 
изпълнителния орган. 

 Изпълнителен орган - мускул или жлеза, които 
извършват ответната реакция. 





Нервни импулси 
 Информацията в нервната система се предава и 

обработва и под формата на нервни импулси. 
Нервните импулси са свързани с избирателната 
пропускливост на клетъчната мембрана. 



Безусловни рефлекси 

 Безусловните рефлекси са вродени - предават се по 
наследство и се проявяват под въздействието на 
обичайни външни или вътрешни сигнали /стимули/. 
Сливането на различни безусловни рвфлекси в по - 
сложни поведенчески програми се нарича инстинкт. 



Условни рефлекси 

 При човека голяма роля играят условните рефлекси. 
Този тип рефлекси не се унаследяват, а се изграждат 
през индивидуалния живот на всеки човек. При тях  
т. нар. условен дразнител /например думата вода/ се 
съчетава с безусловен дразнител /вода/. Условните 
рефлекси са в основата на познавателния процес. 



 Нервната и хормоналната регулация са 
двата взаимно свързани регулаторни 
механизма в организма на човека и 
животните. 



Благодаря ви 
за вниманието! 


