
Wyższe funkcje ośrodkowego 

układu nerwowego



Podział funkcji półkul mózgowych i lokalizacja 

funkcji poznawczych u kobiet nie jest tak wyraźna 

jak u mężczyzn. 

Niektóre funkcje są bardziej zlokalizowane u kobiet, 

np. ortografia i gramatyka. 

Splenium, płat tylnej części spoidła wielkiego jest 

większy u dorosłych kobiet niż u mężczyzn 

(widać to w MRI). 

Większa integracja półkul mózgu. 

U kobiet uszkodzenie lewej półkuli trzykrotnie rzadziej 

powoduje problemy z mową. 

Uszkodzenie prawej półkuli wpływa wyraźnie silniej 

na mężczyzn. 

Uszkodzenia mózgu powodują 

odmienne skutki u kobiet i mężczyzn



Mężczyznom łatwiej mówić i analizować mapę - zalety mniejszego spoidła. 

Niektóre funkcje mowy bardziej skupione, inne rozproszone, ale spoidło 

zapewnia płynność mówienia. 

"Kobieca intuicja" - lepsza integracja mózgu, kojarzenie informacji

werbalnych i wizualnych. 

Różnice wydają się zależeć od poziomu estrogenów . 

Reakcje emocjonalne u kobiet podobne dla obu półkul, 

u mężczyzn silniejsze dla prawej. 

Kobietom łatwiej wysłowić uczucia dzięki lepszej integracji. 

Zadania abstrakcyjne u mężczyzn - głównie prawa półkula (u kobiet obydwie); 

lepsze wyniki patrząc lewym okiem! 

Kobiety bardziej wrażliwe na bodźce zmysłowe, informacje niewerbalne. 

Mężczyźni potrzebują hierarchii i reguł ustalających miejsce w grupie. 



Chemia mózgu



Substancje zmieniające ludzkie 

zachowanie

• Narkotyki

• Substancje halucynogenne

• Trankwilizery

• Leki przeciwdepresyjne



Układy aminoergiczne w mózgu

• Serotoninergiczny

• Noradrenergiczny

• Adrenergiczny

• Histaminergiczny



serotonina

jądra szwu leżące w linii środkowej pnia mózgu

podwzgórze

układ limbiczny

kora nowa

móżdzek

rdzeń kręgowy



serotonina

• Aktywacja receptorów 5-HT2   ( LSD, 

psylocyna)- halucynacje 

• 3,4-metyleno-dioksymetamfetamina-

ekstaza- uwolnienie serotoniny z 

wyczerpywaniem się serotoniny w 

mózgu



serotonina

• Pobudzanie wydzielania prolaktyny

• Hamowanie przewodzenia czucia bólu 

w rogach tylnych rdzenia kręgowego

• Rytmy dobowe?

Leki hamujace zwrotny wychwyt 

serotoniny-przeciwdepresyjne



noradrenalina

• Ciała neuronów w miejscu sinawym i innych 
jądrach mostu i rdzenia przedłużonego

• Wzrost zewnątrzkomórkowej NA poprawia nastrój

• Tajemnica miejsca sinawego  – wzrost 
aktywności pod wpływem bodźców czuciowych

• Regulacja wydzielania wazopresyny, 
oksytrocyny, hormonów hipofizjotropowych

• Kontrola temperatury ciała



adrenalina

• Ciała komórek neuronów zawierających 

PNMT [phenylethanolamine N-methyltransferase ]w rdzeniu 

przedłużonym i wypustki docierają do 

podwzgórza, wzgórza , rdzenia 

kręgowego

• Czy wydzielają adrenalinę ????



dopamina

• W oun wiele układów 

dopaminergicznych

hamowanie wydzielania PRL, 

układ czarno-prążkowiowy –

kontrola ruchu, 

układ mezokortykalny-

zachowania związane

z układem nagrody oraz 

uzależnieniami



Uwalnianie dopaminy mózgowej pod 

wpływem różnych czynników. 

• smaczne jedzenie 50%

• Seks do 100%

• Etanol do 200%

• Nikotyna  225%

• Kokaina 400%

• Amfetamina 1000%



dopamina

• U ludzi stała utrata receptorów dopaminowych w 
jądrach podstawy kresomózgowia – większa u 
mężczyzn

• Nieprawidłowa funkcja układu mezokortykalnego   (od 

pola nakrywki do ok. przdczołowej) – objawy schizofrenii-
wzrost liczby receptorów D2 w mózgu

• Nadmierne przekaźnictwo dopaminergiczne 
w obrębie szlaku mezolimbicznego (od brzusznej 

cz.nakrywki do ukł.limbicznego) wiąże się z 
wystąpieniem objawów wytwórczych 
(omamów, urojeń). Ich ustąpienie jest 
możliwe dzięki blokowaniu receptorów 
dopaminergicznych szlaku mezolimbicznego 
przez leki przeciwpsychotyczne.



dopamina

• Blokowanie nigrostriatalnego szlaku 

dopaminergicznego jest przyczyną 

rozwoju choroby Parkinsona



histamina

• Ciała neuronów histaminergicznych w 
części brzusznej tylnego podwzgórza –
wypustki docierają do wszystkich części 
mózgu

• Rola nie do końca poznana.

• Związek z zachowaniami seksualnymi, 
ciśnieniem krwi, progiem bólu, regulacja 
wydzielania hormonów przysadkowych



acetylocholina

• Występuje w całym oun

• Receptory nikotynowe i muskarynowe

• Udział w mechanizmach motywacji, 

percepcji, procesach poznawczych, 

śnie REM, 



W układzie limbicznym i w pniu 

mózgu znajdują się szlaki 

neuroprzekaźników, od których     

w dużym stopniu zależy kontrola 

naszego emocjonalnego

i motywowanego zachowania.



Układ limbiczny
• Struktury korowe:tylna cz.zakrętu obręczy i zakręty oczodołowe, hipokamp, 

kora środwęchowa

• Przegroda

• Ciało migdałowate

• Podwzgórze

• Cz.brzuszna prążkowia i gałki bladej w tym jądro półleżące

• Pole brzuszne nakrywki śródmózgowia

• Istota szara okołowodociągowa śródmózgowia

• Jądra układu noraderenergicznego, dopaminergicznego, serotoninergicznego



Układ limbiczny i ciało migdałowate

• Główne obszary, których zakłócone funkcjonowanie 
może się wiązać z agresją i przemocą. 

• U zwierząt stymulacja ciała migdałowatego wywołuje 
różne zachowania,zależnie od drażnionego miejsca. 

• Bocznopodstawna okolica ciała migdałowatego jest 
odpowiedzialna za agresję matek broniących swoich 
dzieci.

• W okolicy przyśrodkowej - agresja związana z 
rywalizacją. 

• Reakcje strachu, ucieczki i agresji są zlokalizowane w 
odrębnych częściach ciała migdałowatego



agresja

• Usunięcie ciała migdałowatego-osłabienie 

agresji

• Wybiórcze uszkodzenie podwzgórza 

powoduje osłabienie agresji.



Gdzie mieści się agresja?

• Każde uszkodzenie kory mózgowej, płata czołowego,

skroniowego lub układu limbicznego może być 
przyczyną gwałtownego, brutalnego zachowania.

• Każde niewłaściwe połączenie, zwarcie lub uszkodzenie 
struktury prowadzi do zaburzeń. 

• Brutalne,impulsywne, nieczułe i bezmyślne zachowanie 
ma związek z uszkodzeniami płatów czołowych lub 
układu limbicznego, a także płatów skroniowych;

• zaburzenia występujące w tych ostatnich mogą być

również powodem dewiacji seksualnych.



UKŁAD NAGRODY

 odkryty na początku lat 50. XX w

 doświadczenia Jamesa Oldsa i Petera Milnera

- elektryczne drażnienie różnych struktur mózgu szczura

 drażnienie miejsc powodujących przyjemność

(ogólne uniesienie, szczęście i bardzo dobre

samopoczucie)

 drażnienie miejsc awersyjnych (lęk, niebezpieczeństwo, 

izolacja, opuszczenie)  

 liczne struktury wywołujące przyjemność



UKŁAD NAGRODY

- odczuwanie przyjemności i motywacja do jej

poszukiwania

- zaangażowany we wszystkie zasadnicze

zachowania
pobieranie pokarmu

pobieranie wody

aktywność seksualna





UKŁAD NAGRODY – systemy dopaminergiczne

 3 projekcje aksonów neuronów dopaminergicznych

zaczynających się w jadrach śródmózgowia (A8, A9, A10) 

 Mezostriatalna (nigrostriatalna)-

regulacja czynności ruchowych

Istota czarna (+ twór siatkowaty) → ciało prążkowane

 Mezolimbiczna – steruje procesami 

odczuwania przyjemności

VTA → NA i ośrodki układu limbicznego

 Mezokortykalna – procesy opracowywania

przez korę przedczołową (PFC) schematów czynności

ruchowych zgodnie z motywacją

VTA → kora przedczołowa, zakręt 

obręczy,  ciało migdałowate, przegroda 



Jądro półleżące - nucleus accumbens

 jest częścią pętli korowo-prążkowo-wzgórzowo-korowej, 

ma kilkadziesiąt tysięcy neuronów, 

„wejścia” z brzusznej części nakrywki dostarczają dopaminę

(same komórki tego jądra są GABAergiczne). 

 Uważa się, że jądro półleżące jest częścią złożonego mechanizmu 
nagrody, a poziom dopaminy w tym jądrze skorelowany jest z 
uczuciem przyjemności wszelkiego rodzaju, również 
uzależnieniem od przyjemności (sex, drugs & rock'n roll, 
nikotyna, alkohol i jedzenie).

 Szczur, któremu wszczepiono w ten obszar elektrody naciskał przycisk 
nie jedząc i nie pijąc, aż do wyczerpania sił (Olds & Milner, 1950).

 Uszkodzenia tego jądra wywołują anhedonię, czyli zanik 
zdolność odczuwania przyjemności.



Płeć, mózg i hormony

• Hormony męskie (testosteron i inne) -
wpływają na rozwój mózgu, maksymalny 
poziom w rozwoju płodowym może być 4 
razy wyższy niż po urodzeniu. 

• Naturalny rozwój to mózg kobiecy! 
Zbyt niski poziom hormonów męskich 
może zmodyfikować typowe cechy mózgu: 
chłopiec rodzi się z mózgiem kobiety lub 
odwrotnie. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Hormony
http://en.wikipedia.org/wiki/Testosterone


Hormony żeńskie

• Hormony żeńskie (estrogen, 

progesteron) podawane męskiemu 

płodowi powodują, że fizycznie rodzi się 

samiec, ale psychicznie samica                 

(i odwrotnie). 

Po ukształtowaniu się struktury mózgu 

następują tylko niewielkie zmiany. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Hormony


Hormony a płeć

• U ludzi zaburzenia hormonalne w ciąży mogą wywołać 
hermafrodytyzm (nazywany też interseksualizmem lub 
obojnactwem, powszechne u bezkręgowców, ale niezbyt częste u 
ludzi, rzędu 1 na 500 do 1500 urodzeń, trudno to dokładnie 
okreslić). 
Żeńskie niemowlę (zewnętrznie) może mieć męskie chromosomy 
XY. 
Dziewczynki mogą wyglądać jak chłopcy lub odwrotnie; stwarza to 
problemy ze sportowcami, zwłaszcza w obliczu możliwości 
genetycznych manipulacji. 
Zespół Turnera to całkowity brak hormonów męskich, tylko jeden 
chromosom X, co wywołuje zachowania "nadmiernie kobiece". 
Zespół nadnerczowo-płciowy prowadzi do męskich zachowań u 
dziewczynek (androgenizacji). 
Są to przykłady różnych zespołów wad wrodzonych o podłożu 
genetycznym. 

• Wnioski: hormony decydują o męskich lub żeńskich cechach 
budowy mózgu, cechy zewnętrzne nie zawsze decydują o 
tożsamości płciowej. 

http://hermafrodytyzm.org/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Obojnactwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zespół_Turnera
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zespół_nadnerczowo-płciowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zespół_wad_wrodzonych


Rodzaje płci

• Mamy dwie płci podstawowe  : żeńska i męska, 
ale niektórzy dodają do tego: 

• merm, męski hermafrodyta, czyli obojnactwo 
rzekome męskie (zewnętrzne cechy kobiece + 
jądra); 

• ferm, żeński hermafrodyta, czyli obojnactwo 
rzekome żeńskie (zewnętrzne cechy męskie + 
jajniki); 

• herm (prawdziwy hermafrodyta) 

• Formy obojnacze są rzadkie, rzędu 1 : 1000 
(0.1%). 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Obojnactwo#Obojnactwo_rzekome
http://pl.wikipedia.org/wiki/Obojnactwo


sposoby oceny płci:

• płeć genitalna (zewnętrzne narządy płciowe); 

• płeć fenotypowa (drugorzędne cechy płciowe, np. 
owłosienie ciała, piersi itp.); 

• płeć genetyczna, określana na podstawie rodzaju 
chromosomów; 

• płeć gonadalna: jądra, jajniki lub formy obojnacze; 

• płeć germinatywna (wytwarzanie gamet, komórek 
płciowych); 

• płeć hormonalna (androgeny vs. estrogeny); 

• płeć mózgu (różnice w budowie mózgu determinujące 
płeć psychiczną); 

• płeć psychiczna, rola i własna identyfikacja (żeńska, 
męska, referencyjna, androgyniczna). 

• preferencje seksualne, hetero, homo, bi, oraz cała gama 
parafilii. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Płeć
http://pl.wikipedia.org/wiki/Parafilia


Wyższe funkcje

ośrodkowego układu 

nerwowego



Zachowanie się człowieka

U zwierząt na wysokim poziomie rozwoju  
filogenetycznego ( także u człowieka ) wykształciły

się dwa mechanizmy kierujące ich aktywnością 
somatyczną czyli zachowaniem:

- mechanizm zdobywania – wyzwalana jest 

aktywność w kierunku zdobywania, podejmowania 

działań przynoszących korzyści

- mechanizm unikania - hamuje aktywność w  

kierunku zdobywania a w skrajnych wyzwala reakcję 

ucieczki 

( chroni przed działaniem czynników szkodliwych )



Ośrodki motywacyjne podwzgórza
bezpośrednio kontrolowane przez układ limbiczny 

i twór siatkowaty wstępujący RAS

nadrzędna kontrola należy do kory mózgu

- Ośrodek pokarmowy ( głodu i sytości )

- Ośrodek pragnienia

- Ośrodek rozrodczy

- Ośrodek agresji i ucieczki



Ośrodek pokarmowy

Ośrodek sytości - jądra brzuszno-przyśrodkowe 

podwzgórza – zniszczenie tych jąder wywołuje

wzrost łaknienia 

Ośrodek głodu - jądra boczne podwzgórza 

zniszczenie powoduje zanik łaknienia

Ośrodki są względem siebie antagonistyczne



Ośrodek pragnienia

Skupisko neuronów w podwzgórzu, które pobudzone:

1. wywołują aktywność somatyczną organizmu polegającą  

na poszukiwaniu i przyjmowaniu wody ( dipsja )

2.   powodują uwalnianie ADH

czynnikiem pobudzającym jest

- wzrost ciśnienia osmotycznego  ECF oraz 

- angiotensyna II i peptydy opioidowe

Ośrodek pragnienia sprzężony jest z ośrodkami      

termoregulacji oraz sytości i głodu.

Pobudzony ośrodek termoregulacji pobudza ośrodek    

pragnienia, hamuje ośrodek głodu



Ośrodek rozrodczy Ośrodek rozrodczy

ośrodek męski i żeński

( różnicowanie następuje w okresie życia płodowego )

Ośrodek męski - wykształca się pod wpływem  

testosteronu produkownego przez jądra płodu, 

w efekcie od okresu dojrzewania płciowego, acyklicznie           

( tonicznie ) pobudzane jest podwzgórze do wydzielania  

GnRH i dalej LH oraz FSH. 

Wyzwalany jest także popęd płciowy skierowany ku płci  

żeńskiej



Ośrodek żeński

Powstaje pod nieobecność testosteronu – wyzwala      

popęd skierowany ku płci męskiej

Działa cyklicznie – powoduje periodyczne wydzielanie 

GnRH pod którego wpływem skokowo rośnie 

wydzielanie ” pik ” LH i występuje owulacja



Ośrodek agresji i ucieczki

?

zniszczenie jądra 

migdałowatego znosi                     

reakcję agresji

warunkiem agresji lub ucieczki jest zachowanie łączności 

podwzgórza z pniem mózgu

Ciało migdałowate działa na ośrodki podwzgórza 

– zwiększając wydzielanie ADH, GH, 

- hamując wydzielanie gonadotropin ( pokwitanie )



Układ limbiczny

Zbudowany z:

• hipokampa

• zakrętu hipokampa

• zakrętu obręczy

• ciała migdałowatego

• przegrody przezroczystej

Zadaniem hipokampa jest kontrola podwzgórza

Bierze udział w zapamiętywaniu ( potencjalizacja )

Bierze udział w regulowaniu popędu płciowego i      

wydzielania hormonów płciowych



Pamięć

W procesie uczenia się biorą udział dwa 

podstawowe mechanizmy zapamiętywania

Pamięć świeża (elektryczna )

Pamięć trwała ( strukturalna – białka )





Pola kojarzeniowe kory mózgu

Przeważający obszar kory mózgu nie ma ściśle 

przypisanych funkcji dlatego są określane     

mianem pól kojarzeniowych  ( asocjacyjnych )

Wyróżniamy trzy okolice

1. Czołowo-oczodołowa – pamięć świeża

2. Skroniowa przednia – pamięć trwała

3. Potyliczno-skroniowo-ciemieniowa 

ośrodki sensoryczne i motoryczne odpowiedzialne 
za rozumienie i artykułowanie mowy, za zdolność 
pisania i rozumienia pisma, 



Odruchy warunkowe

• Nabyte, powstają w okresie życia osobniczego

w procesie warunkowania, pobudliwość ośrodka   

motywacyjnego ( bodziec obojętny wprowadzony przed bodziec bezwarunkowy, powtarzanie, 

zachowana stała więź czasowa, wrażliwy ośrodek motywacyjny )

• Zmienne, plastyczne

• Są podstawą uczenia

• Łuki odruchów zamykają się jednocześnie na 3 

poziomach:

- tworu siatkowatego

- nieswoistych jąder wzgórza

- pól kojarzeniowych kory mózgu

( hipoteza Gastaut’a )



Elektroencefalografia

Rodzaje fal elektrycznych w mózgu

α – alfa okolica ciemieniowo-potyliczna

8-13 Hz, 30-100 μV

β - beta okolica czołowa 14-60 Hz >30μV

θ - theta  4-7 Hz

δ – delta > 4 Hz



Elektroencefalografia  c.d.

Fale α - występują u człowieka czuwającego

pozostającego w spoczynku z zamkniętymi    

oczami 

Fale β - u człowieka w stanie czuwania z 

otwartymi oczami

Zablokowanie rytmu α-falowego ( stłumienie )

wywołane percepcją wzrokową



Oczy zamknięte

Oczy otwarte

Sen głęboki

non REM f.3

Sen głęboki

non REM f.4



Sen fizjologiczny ( dobowy )

Sen fizjologiczny charakteryzuje się 
intensywnym metabolizmem, ma to związek z 
intensywnymi procesami bioelektrycznymi i 
metabolicznymi związanymi z

procesami zapamiętywania ?

w przeciwieństwie do snów patologicznych  

gdzie obserwuje się zmniejszenie metabolizmu



Sny patologiczne

(znaczna redukcja metabolizmu mózgu)

1. Sen narkotyczny

2. Katalepsja

3. Somnambulizm 

( lunatyzm)

4.    Letarg


