
Czucie somatyczne

„Układ somatosensoryczny”



• To co odczuwamy zależy od:

– Modalności i „siły” pobudzanych receptorów 

– Czynników regulowanych z poziomu CSN  
• (np. nie zauważamy ubrania, ew. tylko gdy chcemy 

lub gdy to jest potrzebne)

• Aktywne („badawcze”) dotykanie 
prawdopodobnie daje inne (nieco) 
odpowiedzi neuronalne ośrodkowego 
neuronu czuciowego niż w przypadku 
„biernej” stymulacji



Układy czucia somatosensorycznego:

dwie „zasady”: 

modalność

(„typy” czucia aż do kory 

czuciowej są reprezentowane 

przez osobne szlaki)

somatotopia

UWAGA: Zachowanie modalności dotyczy dróg natomiast 
receptory (w sensie molekularnym) mogą być 
polimodalne, np. część nocyceptorów związana z wł. C 
jest wrażliwa na bodźce chemiczne i temperaturowe



• Percepty mogą być „złożeniem” więcej niż 

jednej modalności 

– np. odczucie „mokrego” : powiązane 

pobudzenie mechanoceptorów 

niskoprogowych oraz termoreceptorów chłodu

– w przełyku brak mechanoceptorów 

niskoprogowych” ale są w kanale odbytu 

(można rozróżnić typ „zawartości”)



Typy („modalności”) układu 

somatosensorycznego
• Niebolesne odkształcenie (skóry i nie tylko) (tactile)

– Ciałka Pacciniego, Meisnera, Rufiniego, Merkel’a, receptory 
mieszków włosowych

• Propriocepcja (rejestruje stany „wewnątrzne”)
– Świadoma

• Receptory gł. torebek stawowych ( i w ścięgnach) → kinestezja (są 
wolno i szybko adaptujące się)

– Drogi przewodzenia w rdzeniu: Powrózki tylne (fasciculus cuneatus , f 
gracilis)

– Nieświadoma
• Wrzeciona mięśniowe i narządy Golgiego

– Dla kończyn dolnych: Głównie drogą rdzeniowo-móżdzkową 

» Tylną (głównie z wrzecion) (nieskrzyzowana)

» Przednią  (głównie z n. Golgiego) (podwójnie skrzyżowana)

– Dla kończyn górnych : tractus cuneocerebellaris i tr.spinocerebellaris 
rostralis

• Nocycepcja (Ból/temperatura)



• Wszystkie receptory czucia somatycznego 

funkcjonują na podobnej zasadzie: 

bodziec zmienia przepuszczalność jonową 

receptora

• Powstanie „potencjału receptora”. 

• Potencjał receptora może prowadzić do 

potencjału czynnościowego



• Kodowanie „siły” bodźca w częstotliwości 
potencjałów czynnościowych powstających w 
receptorze

• Zależność: siła / (częstość pot.cz.) nie jest 
prosta i różna jest w różnych receptorach.

• Z uwagi na typ zależności dzielimy receptory (a 
zarazem tworzące je neurony) na 
– szybko adaptujące się („fazowe”) 

• Rejestrują dynamiczne zmiany bodźca (jego zmienność)

– wolno adaptujące się („toniczne”)
• Rejestrują statyczne cechy bodźca (jego trwałość)



8.2  Slowly adapting mechanoreceptors continue responding to a 

stimulus.

„fazowe” = dynamiczne

„toniczne” =, statyczne



• Typy receptorów czucia somatycznego:
– Mechanoreceptory

• Dotyk, ucisk,rozciąganie skóry, wibracja, 

• Proprioceptory (ułożenie, napięcie-długość mięśnia, receptory 
ścięgien i torebek stawowych)

• Baroreceptory (wysoko i niskocisnieniowe) 
– baroreceptory będące częścią trzewnego układu ruchowego sa obecne w 

sercu i naczyniach – detekcja rozciągnięcia naczyń

– Nocyceptory (Receptory „bólu”)
• Uwaga: „ból” jest pojęciem różniącym z „nocycepcją” mimo, że 

stymulacja nocyceptora zwykle oznacza doznanie bólowe

• Pruriceptory (receptory świądu) w znacznym stopniu pokrywają 
się z nocyceptorami (także te same drogi)

– Chemorecepcja histaminy

– Ale w stosunku do nocyceptorów inne sa reakcje na podraznienie, 
morfina może wywołać świąd a naloxon jest przeciwświądowy.

– Świąd może być pochodzenia centralnego (w uszkodzeniu 
wątroby?)

– Receptory ciepła (termoreceptory)

– Chemoreceptory 
• zwykle receptory polimodalne związane z bólem i temperaturą

• Detektory zawartości tlenu, także CO2 i pH (ciałka szyjne) 



• Receptory czucia somatycznego z uwagi na 
morfologię dzielą się na:
– Wolne 

• Wolne zakończenia nerwowe (ból, temperatura)

– Otorebkowane

• Inny podział z uwagi na próg aktywacji i 
szybkość adaptacji
– Niskoprogowe (większość typów, poza bólowymi)

– Receptory z szybka adaptacją 
• (c. Meissnera i Pacciniego i receptory mieszków włosowych)

– Receptory z wolna adaptacją 
• (c. Merkela i c. Ruffiniego)



Mechanoceptory skórne
Sz.A = szybko adaptujące się, W.A. Wolno adaptujące się.

Oprócz  pokazanych niżej są także receptory mieszków 

włosowych (z Sz.A)

• Dotyk, ucisk (Sz.A)

• Głęboki ucisk,

• Wibracja

• Sz.A

• Dotyk, ucisk

• W.A.• Rozciąganie 
skóry

• W.A.

• Ból, temperatura

• Zgrubny dotyk

• W.A.

• Niepokazane receptory mieszków włosowych Sz.A

Ciałko Pacciniego



Ciałko Meissnera





Włókna nerwowe w skórze
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• Podział typów włókien ( z lat 20-30 tych XXw!)

– A,B,C (Są też podgrupy : α, β, δ)

• A (największe i najszybsze) 

• B (pośrednie) 

• C najmniejsze i najwolniejsze

• Aferentne włókna mięśniowe dziela się na 
I (najszybsze), II, III (pośrednie) i IV 
(najwolniejsze)

– Są też dodatkowe podgrupy (a, b)



• Podział typów włókien 

• Główne aferenty czucia somatycznego 
– Aβ(większe i szybsze) 5-12µ – 30-70 m/sek

– Aδ (pośrednie) 1-5µ;  25-36 m/sek

– C najmniejsze, bezmielinowe i najwolniejsze 0,2-1,5µ;  0,5 – 2 m/sek

• Aferentne włókna mięśniowe dzielą się na 
– I (najgrubsze i najszybsze) - [odpowiednik Aα] 70-120 m/sek]

• Ia (z wrzecion), Ib (z n. Golgiego), 

– II – (pośrednie) odpowiednik Aβ
– III (pośrednie)  - odpowiednik Aδ

– IV (najwolniejsze) odpowiednik C 
• (somatosens. ból oraz pozazwojowe autonomiczne)

• Wł. III/IV: Nie-nocyceptywna sygnalizacja przewodzona przez włókna typu III  
(słabo zmielinizowane) i IV (bezmielinowe) istotna w odruchowym 
wzmożeniu aktywności krążenia i oddychania w czasie wysiłku 
(„ergoceptory”); znaczenie w odczuciu zmęczenia i zdolności do 
długotrwałego wysiłku

• Uwaga dodatkowa: 
– typ Aα – największe 12-20 µ, propriocepcja i motor.. ekstrafuzalne 70-120 m/sek

– Typ Aγ – motoryczne intrafuzalne do wrzecion, 5-8µ; 15-30 m/sek

– typ B – przedzwojowe autonomiczne 3-15 m/sek



• Neurony aferentów Aβ to najdłuższe neurony/aksony (sznury tylne)

Końcówki palców

Wargi, genitalia

Dwie szybkości przewodzenia bólu i temperatury

C-0,5-1,2; Aδ 12-36 m/sek

42-72

42-72

42-72

72-120

72-120
42-72

Aβ 42-72



10µ



8.4  Variation in sensitivity of tactile discrimination as a function of 

location on body surface.

• Różnice w dyskryminacji bodźca 



Box A  Receptive Fields and Sensory Maps in the Cricket

• Pole recepcyjne neuronu czucia somatycznego



• Mechanoreceptory odpowiedzialne za 

„propriocepcję” (głównie pozycja kończyn i 

ciała)

– Wrzeciona mięśniowe

– Narządy Golgiego

– Receptory stawowe

– Ponadto:

– pozycja głowy jest ustalana poprzez organ 

przedsionkowy



8.5  A muscle spindle and several extrafusal muscle fibers.





8.6  Schematic representation of the main mechanosensory pathways. 

(Part 1)



8.6  Schematic representation of the main mechanosensory pathways. 

(Part 2)



Box C  Dermatomes



CZUCIE BÓLU
Doznanie bólu nie jest „ilościowym” wariantem 

innych doznań mechanicznych i termicznych 

ale zupełnie osobną jakością (modalnością) 

związaną z osobnymi włóknami i drogami.

• Ból jest zjawiskiem złożonym i nie jest 

ograniczony do prostej stymulacji receptorów 

„bólowych”. Można powiedzieć, że raczej „boli 

mózg” niż konkretny narząd…?



• Receptory bólu (nocyceptory) i temperatury 
(termoreceptory): 
– Typy receptorów bólu (nocyceptorów) w skórze

• Aδ mechanosensytywne (także Aδ mechanotermiczne)

• Polimodalne (poprzez włókna C) – bodźce mechaniczne, termiczne i 
chemiczne 

– Wolne („nagie”) zakończenia umożliwiają dostęp substancjom chemicznym 
(„zupa zapalna”)

– zakończenia nerwowe 
• neuronów zwojów korzonków grzbietowych 

• zwojów n.V, n. VII, n.IX, n.X

– Neurotransmitery aferentów bólowych: Glutaminian i 
subst.P.

• Termoreceptory: Wolne zakończenia nerwowe 
(niebólowe receptory temperatury) 
– Receptory wrażliwe na zimno (przewodzenie „szybkie” 

włóknami Aδ)

– Receptory wrażliwe na ciepło (przewodzenie „wolne” 
włóknami C)



• Termoreceptory wskazują głównie zmiany 

(różnice) temperatury a słabo wartości 

bezwzględne



Dystrybucja nocyceptorów:

- skóra, spojówki, sluzówki

- narządy wewnętrzne (p-pokarm, pęcherz, ukł. Kostnoszkieletowy)

- brak nocyceptorów w mózgu i płucach

• Dwie szybkości przewodzenia bólu: 

– 20m/sek (włókna Aδ; tzw. „pierwszy ból” – o charakterze ostrym 

– 2m/sek (włókna C, tzw.”drugi ból”- doznania polimodalne o charakterze 
tępym, piekącym) 



PGP9.5 (RED) GAP43 (GREEN)

OKOSTNA



9.1 Experimental demonstration that nociception involves specialized 

neurons. (Part 1)



9.1 Experimental demonstration that nociception involves specialized 

neurons. (Part 2)

Temperaturowy próg bólu

45o



• Wolne zakończenia nerwowe posiadają receptory (w 

znaczeniu „molekularnym”) wrażliwe na różne 

substancje chemiczne.

• Polipeptyd bradykinina (peptyd: 9 aminokwasów)

najsilniejszy sygnał bodźca bólowego
– Cz Hagemana (XII) +kontakt z kolagenem – aktywuje się (proteaza 

serynowa) –

– rozszczepia prekallikreine do kallikreiny –

– ta rozszczepia kininogen do bradykininy)



Powiązania układu kinin, dopełniacza, 

fibrynolizy i krzepnięcia

• Bradykinina: (polipeptyd) 

• Zwiększa przepuszczalność naczyń włosowatych.

• Działa drażniąco na zakończenia nerwowe, wywołując piekący ból

• Rozszerza naczynia krwionośne ( spadek ciśnienia tętniczego).

• Kurczy mięśnie gładkie innych (niż naczynia) narządów, np. oskrzeli, macicy.

• Zwiększa uwalnianie katecholamin z nadnerczy



Termoreceptory

• Receptory będące kanałami jonowymi dla Na i Ca

– vanilloid receptor VR-1 (= transient receptor potential
TRPV-1) 

• obecny we włóknach Aδ i C; 

• aktywowany przez capsaicynę (chili) i temperaturę 
450. 

• „endovanilloidy” ?. 

• aktywowany także przez kwas (H+) i anandamid

– vanilloid-like receptor VRL-1 (=TRPV-2) 

• obecny we włóknach Aδ; 

• aktywowany przez temperaturę 520

• niewrażliwy na capsaicynę



Box A  Capsaicin (Part 1)

Kapsaicyna wywołuje pieczenie skóry ale 

stosowana przewlekle powoduje 

desensytyzację zakończeń nerwowych i 

blokadę uwalniania substancji P i VIP i w 

efekcie działa przeciwbólowo.

Ptaki są niewrażliwe na kapsaicynę!



Box A  Capsaicin (Part 2)

• Receptor TRPV1:

• „Strażnik” śluzówki dróg 
oddechowych

• Razem z TRPA1, 
TRPV1 istotne w 
mechanizmach astmy 
(badania na knock-
outowych myszach)



– TRPM8 („minty-cool ion channel”) 

• TRPM8 aktywowany jest  progową temperaturą 
~28°C, a aktywowane prądy wzrastają przy 
spadku temperatury aż do 8°C

– TRPA1/Anktm1 (także TRPM8) aktywowane są 
„przyjemnym chłodem” jak również „bolesnym 
zimnem” 

• (aktywowane także substancjami takimi jak allyl 
isothiocyanate (w musztardzie), cinnamaldehyde 
(cynamon) 

• Rola w odruchu kaszlu (i potencjalny target dla 
leków p-kaszlowych)

„Receptory zimna/chłodu”





• Receptory TRPA1/Anktm1 występują razem z 
receptorami „ciepła” TRPV1 na tych samych 
zakończeniach nerwowych.

• Natomiast receptory „chłodu-i-mentolu” TRPM8 
występują na oddzielnych zakończeniach nerwowych.



Nocyceptory – funkcje eferentne i 

ich konsekwencje
• Nocyceptory „na co dzień” pełnią funkcje troficzne, a 

recepcja bólu (uszkodzenia) jest na ogół sporadyczna

• Tzw odruch akso-aksonalny „roznosi” pobudzenie z 
jednego nocyceptora na wspólne kolaterale

• Przekrwienie, wzrost przepuszczalności naczyń i obrzęk 
– indukcja zapalenia rezultatem „wydzielniczej” 
aktywności nocyceptorów

• Pobudzone (potencjały czynnosciowe) zakończenia 
nerwowe nocyceptorów wydzielają :
– calcitonine-gene-related peptide (CGRP) – rozszerzenie naczyń

– substancję P – degranulacja mastocytów

– Neurokinina A oraz ATP 



Mechanizmy neurozapalne



Nocyceptory i stan zapalny: obustronne 

powiązania

• oddziaływanie na 
receptory bólu i 
temperatury „zupy 
zapalnej” 
wzmagajacej 
odpowiedzi wolnych 
zakończeń nerwowych 
i ich receptorowych 
kanałów jonowych

• Hyperalgezja: PGE2
– (rola cyklooksygenazy 

COX)

– Blokowanie COX przez 
NSAIDs (NSLPZ)



• CGRP a migrena

• Calcitonin gene related peptide
• (CGRP) najsilniejszy endogenny wazodilator !.

• W atakach migreny jest podwyższony CGRP

• Białko RAMP1 – element receptora CGRP ( u części ludzi wykazujące 

zwiększoną ekspresję powoduje wzrost reaktywności receptora CGRP i 

prawdopodobnie odgrywa rolę we „wrażliwości” na migrenę.

• Blokowanie CGRP może być wykorzystane w leczeniu 

migreny

– Badania (III faza) telcagepant – antagonisty receptora CGRP (doustny) 

– aktualne doniesienia potwierdzają skuteczność (choc nie jest wyzsza niż 

referencyjny zolmitriptan = Zolmig  agonista receptora 5-HT1B/1D) Lancet 

2008 



Nocyceptory i stan zapalny: obustronne 

powiązania – zwalczanie bólu istotnym 

elementem terapii
• Pobudzenie odczynu zapalnego w fazie ostrej ma znaczenie 

pozytywne (wzmocnienie lokalnych czynników obronnych)
– Zanalizujmy np. efekt uderzenia lub ukłucia cierniem/kolcem 

• Przewlekłe stany bólowe plus zapalne (np.. Zap. reumatoidalne 
stawów) wzajemnie się wzmacniają
– Tzw. „ciche nocyceptory” staja się responsywnymi (nawet w wyniku 

samego ruchu w stawie)

– Serynowe proteazy z obszaru zapalenia niszczą tkankę a ponadto 
pobudzają ich receptory (protease-activated receptors – PARs) 
obecne na nocyceptorach co powoduje silną ich aktywację (ból)

• Uszkodzenie nocyceptorów w cukrzycy:
– Trudniejsze gojenie, słabsza rekrutacja komórek odporności (skłonność 

do owrzodzeń – „stopa cukrzycowa”:)



• Prostaglandyny 

• obniżają próg pobudliwości zakończenia 

nerwowego 

• (stąd m.in. efekt przeciwbólowy leków 

przeciwzapalnych hamująych COX),  

• w podobny sposób oddziałują na neurony 

rogów tylnych rdzenia.



Dodatkowa uwaga n.t. bólu

• Powiazanie percepcji bólu i chemorecepcji 

a także „chemosekrecji” i udziału 

zakończeń nocyceptywnych w inicjacji 

odczynów zapalnych i naczyniowych 

wskazuje, że zwalczanie bólu to nie tylko 

czysta anestezja ale tez istotny element w 

leczeniu przewlekłych schorzeń zapalnych 

!



BONE MARROW

NPY w nerwach wokół naczynia (czerwone) GAP-43 (zielony)



Zwój korzonka tylnego CGRP dodatnie neurony



• Zarówno zwykłe obserwacje jak i badania 

eksperymentalne wskazują na ogromna 

rolę czynników „pozaobiektywnych” na 

odczuwanie bólu. 

• Uszkodzenie czuciowej ciemieniowej kory 

somatosensorycznej nie znosi (odczucia) 

bólu chociaż upośledza inne mechano-

sensoryczne „modalności” czuciowe (po 

drugiej stronie ciała).



• Dwie komponenty doznań bólowych.

• 1) czuciowo-dyskryminatywna 

– Kodująca lokalizację, intensywność i jakość 
bodźca

– „realizowana” przez „klasyczne” drogi i ośrodki 
bólu

• 2) afektywno (emocjonalno)-motywacyjna

– Decydująca o stopniu „nieprzyjemności” bólu i 
aspekcie emocjonalnym



Czucie bólu i temperatury

Grzbietowo-boczny 

pęczek Lissauera i 

synapsy w blaszkach I-

II Rexeda oraz II-

rzędowy neuron w 

bl.IV-VI („principal 

sensory nucleus”)



Droga czucia bólu w rdzeniu



Czucie bólu i temperatury – nerw. V

Tractus spinalis n.trigemini



n.Ventralis posterioris lateralis thalami 

(czucie bólu/temp z dr. Rdzeniowo-

wzgórzowych)

n.Ventralis posterioris 

medialis thalami

(czucie bólu/temp z n V)





(tzw. ang. SI)

Pierwotna kora somatosensoryczna SI (warstwa IV) 

otrzymuje aksony (z wzgórza):

3a z proprioreceptorów; 

3b i 1 z receptorów skóry

2 z obu źródeł Z SII (cz. 40 i 43) aksony do

c.migdałowatego i hipokampa



Mapy somatotopowe dotyczą każdego z pól 

Brodmann’a w korze SI.



• Czuciowa somatosensoryczna kora drugiego rzędu (SII) 
– otrzymuje konwergujące sygnały z kory SI

– wysyła aksony do hipokampa i c.migdałowatego

– Wysyła aksony do tylnej cz. Pł. Ciemieniowego (5a, 7b) a stąd 
połączenia do kory ruchowej i przedruchowej

• UWAGA! 
– Kora czuciowa wysyła bardzo liczne aksony (więcej niż ich 

„otrzymuje”!) w kierunku wzgórza, pnia i rdzenia

– Cechy plastyczności kory czuciowej np. powiększenie obszaru 
opuszki palców (reprezentacji korowej) u osób czytających 
Brailem



Rozszczepienne zaburzenia czucia (połowicze 
poprzeczne uszkodzenia rdzenia)



Ból wywołuje aktywację bardzo wielu ośrodków.

Hsieh, Belfrage, i inni. Pain, 63;1995:225-36



Coghill, Sang, Maisog, Iadarola, J Neurophysiol 1999;82:1934-43.

Wraz ze wzrostem nasilenia bólu więcej okolic mózgu 

staje się aktywnych.



Afektywno (emocjonalno)-motywacyjna
komponenta doznań bólowych.

• Decydująca o stopniu „nieprzyjemności” bólu i aspekcie 
emocjonalnym

– przedni zakręt obręczy, wyspa i pień mózgu 
(n.parabrachialis)

– Do jąder parabrachialnych docieraja aksony z 
neuronów blaszki I Rexeda rdzenia 

– (pozostałe aksony drogi bólu-temperatury pochodzą z 
neuronów blaszki.V rdzenia - nastepuje tu 
rozdzielenie dwóch aspektów doznania bólowego: 
dyskryminatywnego i emocjonalnego)

– N.parabrachialis wysyła aksony do c.migdałowatego i 
podwzgórza oraz do substancji szarej 
okołowodociągowej, (kontrola aktywności szlaków 
bólu)



9.5 Affective–motivational pain pathways.

Substancja szara 

okołowodociagowa:

Ośrodek kontroli 

aktywności dróg 

bólowych

Emocje i motywacje

Do jąder 

parabrachialnych 

docieraja aksony z 

blaszki I Rexeda 

pozostałe aksony drogi 

bólu-temperatury 

pochodzą z neuronów 

blaszki.V rdzenia



Czucie trzewne

• W prawidłowych warunkach poza uczuciem 
wzdęcia (poszerzenia jelit, zołądka), 
przepełnienia pęcherza moczowego (dotyczy 
„fizjologicznych” doznań) nie czujemy nic!

• W warunkach patologicznych jedyny rodzaj 
(„modalność”) czucia to ból

• Percepcja bólu trzewnego – przykłady:
– Skrajne rozciągnięcie np.. Jelita lub pęcherza

– Stan zapalny (colitis, appendicitis)

– Bezpośrednie uszkodzenie (wrzód żołądka, nacieki 
nowotworowe)

– Okluzja swiatła (moczowodu, dr. żółciowych)



Droga powrózków tylnych czucia bólu trzewnego



Box C  A Dorsal Column Pathway for Visceral Pain (Part 2)

• fMRI w u małpy poddanej bólowej 
stymulacji rozdęcia jelita grubego 
przed i po uszkodzeniu sznurów 
tylnych na wysokości Th10



Ból głęboki vs powierzchowny
uwagi za Peggy Masson „Medical Neurobiology”

• Ból głeboki
– Słabo lokalizowany

– „inescapable” – (z wyjątkiem oddania moczu lub 
stolca lub zwymiotowania nic nie możemy zrobić) 

– (jak u zwierząt) stymulujący wycofanie społeczne, 
ograniczenie ruchu, anoreksję, zmniejszenie wyrzutu 
serca i przepływu mięsniowego

• Ból powierzchniowy
– Precyzyjnie zlokalizowany

– „escapable” – stymulujący aktywne unikanie

– Zwiększenie wyrzutu serca i przepływu mięśniowego



• Ból „odniesiony”

– sympatyczne aferenty nocyceptywne



Ból odniesiony



Box B  Referred Pain (Part 2)



• HYERALGEZJA: 
– np. wzrost wrażliwości na temperaturę w strefie oparzenia słonecznego

• ALLODYNIA
– W efekcie uprzedniego silnego bodźca bólowego - w normalnych warunkach 

niebólowe drażnienie powoduje ból  

– i/lub ból w wyniku nawet słabego pobudzenia mechanoreceptorów

• BÓL NEUROPATYCZNY:
– Trwała zmiana reaktywności ukłądu nerwowego z odczuciem bólu nawet przy 

ustaniu/wyleczeniu pierwotnej zmiany chorobowej

– Uszkodzenie mechaniczne nerwów

– Uszkodzenie tkanki dotyczące również zakończeń nerwowych prowadzi do ich 
przetrwałej nadwrażliwości i do tzw. (skrajnie dokuczliwego i bardzo opornego na 
leczenie)

– Deaferentacja (np.. W neuralgii postherpetycznej – tzw. anesthesia dolorosa

• KAUZALGIA 
– obecnie typ II Complex regional pain syndrome (z uszkodzeniem nerwów)

– „paląco-piekący”  z obrzękiem, zaczerwienieniem skóry- zaburzenia 
autonomicznego układu,  po uszkodzeniu nerwów.

– (Uwaga: w typie I Complex regional pain syndrome = reflex neurovascular 
dystrophy = atrofia Sudecka - nie ma uszkodzenia nerwów)



• Fantomowa kończyna 

• (po amputacji i w trakcie znieczulenia np. splotu ramiennego) i 
bóle fantomowe:

• Zjawiska „fantomowe” - dowód na to, że ośrodki czucia w OUN pracują 

niezależnie od dopływu bodźców z obwodu

• Z czasem neurony czuciowe kory które „obsługiwały” amputowaną 

kończynę otrzymują i reagują na informację z innych obszarów

• Odczuć fantomowych doznają również osoby pozbawione od 

urodzenia kończyn – oznacza to, że istnieje niezależna od 

„inputu” czuciowego czuciowa-ideowa (?) „reprezentacja ciała” 

w mózgu ujawniająca się po amputacji



Neuropatia drobnych włokien nerwowych 

NDWN- objawy czuciowe

• ból

• pieczenie

• mrowienie

• drętwienie

• Typowo objawy najbardziej nasilone są w 
dystalych częściach kończyn (zależna od długości 
neuropatia drobnych włókien nerwowych).



NDWN - przyczyny

• zaburzenia metabolizmu glukozy

• choroby tkanki łącznej

• zaburzenia czynnościowe tarczycy

• niedobór witaminy B12

• zespoły paraneoplastyczne

• infekcja wirusem HCV

• infekcja wirusem HIV

• celiakia

• Alkohol, leki neurotoksyczne

• choroby uwarunkowane genetycznie (choroba Fabry’ego, 
choroba tangierska, dziedziczne neuropatie czuciowe i 
autonomiczne i dziedziczna amyloidoza)

• zespół niespokojnych nóg



Ocena Neuropatii drobnych włókien nerwowych NDWN w 

biopsji skóry 

• 1. Epidermal nerve fiber density

– Parametrem jest liniowa gęstość śródnaskórkowych 

włókien nerwowych uwidocznionych IHCh z 

przeciwciałem przeciwko PGP 9.5 liczona pod dużym 

powiększeniem (40x) na trzech seryjnych przekrojach 

bloczka parafinowego biopatu skóry.

• 2. Sweat gland nerve fiberdensity 

http://www.dermatology.ucsf.edu/skincancer/general/detection/biopsy.aspx



• Neuropatia polekowa (po chemoterapii)

– Włókna Aβ najsilniej ulegają uszkodzeniu w związku z 
chemioterapią p-nowotworową

– Efekt uszkodzenia najsilniejszy w dystalnych częściach kończyn 

dolnych (najdłuższe aksony neuronów zwojów korzonków 

tylnych tworzących sznury tylne)

– Mechanizmy: 

• cisplatin: apoptoza neuronów sznurów tylnych

• Pochodne taxolu (Paclitaxel): zaburzenia transportu 
aksonalnego i tzw. proces dying-back (dystalna 
aksonopatia)



Bóle głowy

• Pierwotne

– Neuralgiczne (zwł neuralgia n.V)

– Nieneuralgiczne
• Napieciowe (najpospolitsze)

• Migrena (hemicrania)

• Klasterowe (jedne z najgorszych „suicide 
headache”)

• Wtórne

– Zap. zatok

– Po nakłuciu lędźwiowym



• Efekt PLACEBO 

– Może być „dawkozależny”!

– może być likwidowany przez nalokson (kompetytywny 

antagonista receptora opiatowego!)  a zatem nie jest 

czysto „psychiczny”

– Wskazuje to też, że nie chodzi tu o likwidowanie 

„wyobrażonego” (udawanego?) bólu.

PHANTOM LIMB PAIN

Willoch et al. Ann 

Neurosci 2000



Systemy kontroli bólu

• Gdy się uderzymy …?



Systemy modulujące ból

• „Bramkowanie” bólu 

• Teoria „bramkowa” bólu (Ronald Melzack, 
Patrick Wall 1965)-
– ból podlega modulacji (bramkowaniu)

• na poziomie rdzenia (przekaz z pierwotnych aferentów do 
wtórnych neuronów w rdzeniu)

• pod wpływem impulsów pochodzących z mózgu

• W rdzeniu miejscem „bramkowania” jest 
substantia gelatinosa

• Typy bramkowania:
1. Lokalne – (rdzeniowe, odcinkowe)
2. Rozlane – drogi zstępujące z pnia mózgu.



• Teoria bramkowania bólu c.d.
• (założenie) : ból jest funkcją równowagi między 

informacją dochodzącą do rdzenia przez duże Aβ i małe 
włókna nerwowe C. 

• Przewaga impulsacja Aβ →nie ma bólu, 

• przewaga z małych (C) →  jest ból.

• Różne metody np. elektrostymulacji jako środka 
przeciwbólowego oparte są na tej teorii. 

E – interneuron enkefalinergiczny



Kolaterale włókien Aβ do rogów tylnych



Drogi zstępujące kontroli bólu
• Zstępujące drogi do korzeni tylnych rdzenia (oraz 

n. tractus spinalis n.V)
– Z okołowodociągowej s.szarej poprzez połączenie z j. szwu (nucleus 

magnus raphe w opuszce)

– Z jąder szwu (neurony serotoninergiczne) tworzą połączenia na 
wszystkich poziomach rdzenia z neuronami enkefalinergicznymi rogów 
tylnych

– Noradrenergiczna droga z n.l.ceruleus (także aktywacja 
enkefalinergicznych neuronów rdzenia)



Zstępujące systemy modulujące ból



• Neuronalna modulacja bólu
• Opioidy blokuja ból 

– na poziomie rdzenia (podawanie dokanałowe)  

– na poziomie mózgu (podawanie opioidów ogólne -
synergistyczne z dokanałowym)

• Akupunktura – stymulacja układów enkefalinergicznych i 
dynorfiny



Systemy modulujące drogi czucia bólu



• (?) Próba interpretacji „bramkowania”: 

– aktywność motoryczna łaczy się z ryzykiem 

ekspozycji na ból, ale również z pobudzeniem 

mechanoreceptorów niebólowych. 

– Ich przewaga ułatwia aktywność motoryczną 

niwelując doznania bólowe. Również do pewnego 

stopnia może występować „kognitywne blokowanie” ?

• Hipnoza jest tez pośrednim dowodem na 

mózgowe mechanizmy kontroli bólu



Wrażliwość na anestetyki 

(znieczulenie miejscowe)

• Aα (motoryczne)

• Aα (typ Ia, Ib); Aβ typ II; Aγ

• Aδ

•C i (część. zmiel.) B



• Kolejność zanikania czucia po podaniu anestetyku:
– Czucie bólu → czucie temp. → mechanorecepcja 

• Powracanie czucia w odwrotnej kolejności.

• Mechanizm działania anestetyków głównie tłumaczy się 
blokadą napięciowo-zależnych kanałów sodowych

• Różnic we wrażliwości pomiędzy różnymi typami włókien 
nerwowych upatruje się w zróżnicowanych 
oddziaływaniach anestetyków także na inne kanały 
(potasowe i wapniowe) oraz z istnieniem szczególnych 
kanałów sodowych niewrażliwych na tetrodotoksynę 
obecnych w neuronach korzonków tylnych dla 
włókien C i Aδ



• „… even our most basic sensory 

perceptions of the world around us can be 

thought of as an explanatory story created 

by the brain.”
• Z: Andrew Newberg, Eugene D’Aquili, Vince Rause: „Why God Won’t 

Go Away”

• Tzw iluzja Pinokia:

– Drażnienie wibratorem m.biceps ręki trzymającej jednocześnie 

koniec nosa – iluzja wydłużania…


