
Jak układ nerwowy kontroluje czynności 

ruchowe mięśni szkieletowych

• Górny i dolny motoneuron : połączenia i 

pośrednicy

• Kontrola czynności mięśni

• Rola jąder podstawy

• Rola móżdżku

• Kontrola ruchu oczu



Rola impulsacji czuciowej:

Receptory w mięśniach

Receptory w stawach

Receptory skórne, śluzówkowe, inne

Impulsacja błędnikowa i oczna

Jądra podstawy i móżdżek 

uczestniczą 

w kontroli ruchu 

poprzez GMN Drogi korowo /-/ czerwienno / - rdzeniowe:

rozkazy dla wyuczonych ruchów

korekcja rdzeniowych wzorców

Drogi siatkowo-rdzeniowe

aktywacja stereotypowych ruchów

kontrola pionowej postawy ciała

Drogi przedsionkowo-rdzeniowe

generacja tonicznej aktywności 

mięśni antygrawitacyjnych



•Dwa „piony” dowodzenia ruchem:

–„Osiowy-posturalny”

–„Boczny-wolicjonalny” („precyzyjny”)

•Uwaga! Ruch to nie tylko „taniec i gra” … to 

także np. ruch oczu i wiele innych funkcji…



Droga korowo-

rdzeniowa/opuszkowa
(inicjacja ruchów dowolnych)

Droga korowo-rdzeniowa przednia

(zawiaduje mięśniami osiowymi tułowia i 

proksymalnymi)

Droga korowo-opuszkowa

Droga korowo-czerwienna

Poprzez szlak czerwienno-rdzeniowy wspomaga 

kontrolę ruchów rąk

Droga korowo-rdzeniowa boczna 

(skrzyżowana) -

(zawiaduje mięśniami odsiebnymi rąk)



Somatotopowa organizacja 

motoneuronów rogów 

przednich rdzenia

• Dwa „piony” 

dowodzenia ruchem



Analogie wojskowe: system hierarchiczny 

(ale bardzo nowoczesny)

• „Piętra dowodzenia” - rozkazy na poziomie 
operacyjnym, związków taktycznych, oddziałów i 
pododdziałów, drużyn…

• System „dowodzenia” bardzo elastyczny („armia XXI-
wieku”) –
– Możliwość bezpośredniego „dowodzenia” niewielkimi 

„pododdziałami” wykonującymi zadania specjalne (np. ruchy 
palców)

– Mniej precyzyjne dowodzenie „masą ciała” (mięśniówka 
„osiowa”)

– Na każdym poziomie oddziały posiadają dużą niezależność i 
możliwość dopasowania do „sytuacji pola walki” (input 
czuciowy modyfikuje działanie motoneuronów)

– „Armia” dowodzona jest w oparciu o doskonale wyuczone i 
„wbudowane” schematy współdziałania (CPG)



Jednostka motoryczna



Motoneurony unerwiające określony mięsień 

tworzą „pulę” (motor neuron pool) 



Typy jednostek 

motorycznych
• Trzy podstawowe typy włókien 

mięśniowych w zależności od 
szybkości wytwarzania skurczu w 
odpowiedzi na pobudzenie z nerwu i 
na odpornośc na zmęczenie

• S (Slow twitch – „powolne”) = typ 1 
(czerwone, obfita mioglobina i mitochondria )

• FR fast (fatigue) resistant) („szybkie 
niemęczliwe”)  = 2a 

• FF (fast „fatigable” twitch) („szybkie 
męczliwe”) = typ 2b (blade, mało 
mitochondriów, grubsze-silniejsze, jednostki 
motoryczne „obsługują” liczniejsze włókna –
większy współczynnik unerwienia „innervation 
ratio”)

Każdy kolor to odrębna 

jednostka motoryczna

ATP-aza ph 4,3 ATP-aza pH 9,4



Mięśnie szkieletowe– jednostki motoryczne

ATP-aza pH 4,6 ATP-aza pH 9,4

ATP-aza pH 4,3



• tzw. współczynnik unerwienia – Innervation Ratio) 
(od 3-4 włókien mięśniowych do 2000)

– Mięśnie oczu IR ≈ 3-10 

– Mięśnie poruszające palcami ≈ 100 

– Mięsień gastrocnemius ≈ 2000



• Regulacja siły skurczu: dwie kooperujące metody

• 1. wzrost częstości wyładowań w α-motoneuronach

• 2. rekrutacja kolejnych jednostek motorycznych

• Kombinacja obu metod różna w różnych mięśniach (np. w 
drobnych mięśniach ręki szybka rekrutacja wielu jednostek a 
potem gradacja częstotliwości wyładowań)

•



• Regulacja siły skurczu: dwie kooperujące metody

• Metoda 2. rekrutacja kolejnych jednostek motorycznych wg 
„zasady wielkości” (size principle)

• „SIZE PRINCIPLE” (Henneman 1957) – sekwencja rekrutacji 
typów jednostek motorycznych wraz ze zwiększaniem siły 
skurczu: 
– S - pierwsze, ponieważ mają niższy potencjał progowy. 

• S (pierwsze) → FR → FF (ostatnie)

• Co przekłada się również na 
rozmiar α-motoneuronów

• S (najmniejsze α-motoneurony) 
→ → FF (duże α-motoneurony)

• (im większy neuron                                                                   
tym większa „siła” jednostki)



Sekwencja rekrutacji jednostek motorycznych w 

m.gastrocnemius kota w różnych „stanach ruchowych” 



Rdzeń kręgowy kontroluje funkcje 

motoryczne poprzez mechanizmy 

odruchowe



Neuromuscular spindle



Wrzeciono mięśniowe – część układu regulującego 

długość mięśnia

Włókna intrafuzalne typu:  „nuclear bag” i „nuclear 

chain” 

• Włókna aferentne 
(„pierwotne”) Ia mają 
początek w obu typach 
włókien mięśniowych

• Mniejsze tzw. wtórne aferenty 
typu II odchodzą tylko z 
włókien typu „nuclear chain”

• Oba typy aferentów (Ia i II) z 
włókien „łańcuchowych” 
wykazuja impulsację 
proporcjonalną do długości 
mięśnia

„cisza”



Różnice impulsacji w biernym 

rozciąganiu i aktywnym skurczu 

mięśnia



Rola pętli gamma (γ):

Wpływ pętli gamma (γ) na efektywność odruchu miotatycznego („gain”)

Aktywność γ jest wyższa w trakcie ruchów wymagających precyzji.

Efektywność odruchu miotatycznego regulowana jest też poprzez oddziaływanie 

na alfamotoneurony.



Odruch 

miotatyczny

• Odruch reguluje 

długość mięśnia

Ia IN

„hamowanie zwrotne”

(antagonisty) -

Reciprocal inhibition



Odruch z narządów Golgiego
kontrola napięcie mięśnia i pomaga np. w utrzymaniu kartki 

papieru

W ścięgnie przeciętnego mięśnia 

znajduje się ok. 100 zakończeń 

Golgiego

Każde odpowiada na skurcz określonej 

liczby włókien mięśniowych z danej 

jednostki motorycznej

Odruch tzw. scyzorykowy  -

hamowanie autogenne



Odruch z narządów 

Golgiego



Odruchy zginania (unikania) 
Skrzyżowany odruch prostowania

Ale co będzie gdy wywołać 

odruch jednocześnie z obu stron 

???

Odruchy wywoływane bólem –

(receptory skórne):

1. Skurcz zginaczy po tej samej stronie

2. Skurcz prostowników po stronie 

przeciwnej (utrzymanie równowagi i 

postawy)



Central pattern generator

Ośrodkowy generator wzorca 

motorycznego  



CPG



Lokomocja kota –

przykład rdzeniowego 

CPG u 4-nożnych



• Generator wzorca ruchu (MPG = 

CentralPG = program motoryczny) 

to grupa związanych funkcjonalnie 

interneuronów koordynujących 

określoną aktywność ruchową 

realizowana przez wiele mięśni 

(np. odruchy unikania -

withrawal, żucie, oddychanie, 

połykanie, kaszel, kichanie, 

chód)

• Najlepiej poznane u homarów 

(lobster) i minoga morskiego 

(lamprey)

• CPG – są w pniu i rdzeniu



Oscylatorowa teoria pływania u 

morskiego minoga (lamprey)

• W obrębie CPG 
występują neurony 
charakteryzujące się 
oscylacyjną aktywnością 
(„pacemakers”)

• Ta sama „sieć” 
neuronalna może pod 
wpływem różnych 
bodźców zmieniać 
charakterystykę 
aktywności



CPG

Lokalizacja różnych sieci CPG dla 

różnych czynności motorycznych



Wykorzystać CPG do rehabilitacji po 

uszkodzeniu rdzenia…

• Input czuciowy w czasie mechanicznej stymulacji może 

stymulować CPG, zmienia też syntezę GABA w 

hamujących interneuronach

• Leki serotoninergiczne i adrenergiczne prawdopodobnie 

mogą sprzyjać ponownemu odtworzeniu aktywności 

CPG

• Sytuacja lepsza gdy zachowana jest część włókien 

korowo-rdzeniowych 



Górny motoneuron



Kora ruchowa i przedruchowa

• Pierwotna kora ruchowa (pole Brodmanna 4) 

charakteryzuje się bardzo niskim progiem dla 

pobudzenia ruchu w mięśniach.

• Komórki piramidowe Betza  (właściwe „górne 

motoneurony” kory) z pierwotnej kory (warstwy V)



Płaty czołowe:

Okolica przedczołowa: 

9,10,11,12, i 48 (retrosubicular)

. Okolica przedśrodkowa:

4 (ruchowe)

6 (przedruchowe)

44 (wieczkowe)

8 (czołowe pośrednie) kora 

czołowa oczna



Płaty czołowe:

Okolica przedczołowa: 

9,10,11,12, i 48 (retrosubicular)

Okolica przedśrodkowa:

4 (ruchowe)

6 (przedruchowe)

44 (wieczkowe)

8 (czołowe pośrednie)



Somatotopowa mapa pierwotnej kory ruchowej

• Badania Penfielda i Sherringtona 
ze elektryczną stymulacją kory.

• A) pojedynczy motoneuron 
„zaopatruje” wiele dolnych 
motoneuronów „należących” do 
różnych mięśni. 

•

• B) ten sam mięsień może być 
stymulowany przez różne górne 
motoneurony pierwotnej kory 
ruchowej w obszarze 2-3mm (u 
makaka).



Dywergencja motoneuronów 

pierwotnej kory ruchowej
• Jeden motoneuron pierwotnej kory ruchowej 

„zaopatruje” kilka mięśni i raczej reprezentuje 
określony ruch. („muscle field” górnego MN) 

• (Widoczna jest też konwergencja)

Cheney i wsp 1985

Piki 

obserwowane 

w EMG po 

okresie latencji 

w 4/6 

badanych 

mięśniach

Potencjał czynnosciowy 

motoneuronu pierwotnej 

kory ruchowej



Konwergencja neuronów 

pierwotnej kory ruchowej

• „pola” kory ruchowej, z których 
obserwowano pobudzanie tych samych 
mięśni (EDC= extensor digitorum 
communis)

Górny motoneuron 

pierwotnej kory mózgu

(obszar)

Dolny 

motoneuron



„Strojenie” kierunkowe UMN pierwotnej kory 

ruchowej

Niektóre neurony pierwotnej kory ruchowej 

wykazują różną częstotliwość potencjałów 

czynnościowych w zależności od kierunku 

zamierzonego ruchu.



Kora przedruchowa (pole 6)

• Selekcja (wybór?) akcji ruchowej: planowanie, inicjowanie i 
ukierunkowywanie ruchów dowolnych 

• Aktywność neuronów znacznie wyprzedza aktywność ruchową

• Tu też są „górne motoneurony”

• Zwrotne (dwustronne) połączenia między korą przedruchową i pierwotną 
kora ruchową

• Kora przedruchowa komunikuje się też bezpośrednio poprzez drogi 
korowo-rdzeniowe, w których włókna z kory przedruchowej stanowią ok. 
30%



Kora przedruchowa:

boczna i przyśrodkowa

• Boczna kora przedruchowa: 

• Aktywność
– w zależności od kierunku (zamierzonego) ruchu

– warunkowana bodźcami wzrokowymi lub słuchowymi)

• Uszkodzenie kory przedruchowej u człowieka może prowadzić 
do trudności w wykonywaniu zadań wyznaczanych werbalnie

• Przyśrodkowa kora przedruchowa: 

• Zadania raczej inicjowane przez bodźce wewnętrzne (np. 
odtworzenie ruchu „z pamięci”) niż zewnętrzne 

• u małpy z uszkodzeniem kory przedruchowej przyśrodkowej - -
- redukcja ruchów „spontanicznych” przy zachowaniu ruchów 
stymulowanych bodźcami zewnętrznymi – warunkowanych. 





Nowy pogląd na mechanizm „ośrodkowego” 

porażenia nerwu twarzowego

• Morecraft i wsp. Brain 
2001, 124:176-208

Obszar ruchowy w przednim zakręcie 

obręczy unerwia obustronnie część jądra 

n.VII dla górnej części twarzy



Droga korowo-

rdzeniowa

Adams M, Victor RD: Principles of Neurology, 5th ed. McGraw-Hill, 1993 



Bezpośrednie i 

pośrednie

połączenie kory z 

rdzeniem

Połączenie pośrednie:

Poprzez j.czerwienne 

do mięśni dystalnych rąk

Poprzez twór siatkowaty

do mięśni osiowych i 

proksymalnych

(wspomaganie utrzymania

równowagi wyprzedzające

zamierzony ruch ).



Droga kora-rdzeń

połączenie bezpośrednie

połączenie pośrednie (poprzez twór siatkowaty)

• Połączenie bezpośrednie zawiaduje 

głównie ruchami precyzyjnymi palców i rąk

• Połączenie pośrednie poprzez twór 

siatkowaty służy dopasowaniu postawy 

ciała do wykonywanego ruchu 



Twór

siatkowatyn.ruber

Czasowa i przestrzenna

koordynacja ruchu 

Ośrodek licznych 

odruchów (np.połykania,

kichania, żucia) 

Kontrola snu i czuwania

Kontrola pracy serca

Regulacja oddychania



Twór siatkowaty

• Górna część t.siatkowatego odgrywa rolę modulującą
(neurony cholinergiczne na granicy mostu i 
śródmózgowia) - kontrola stanu świadomości i czuwania, 
ponadto j.szwu, j miejsca sinawego, wpływają na liczne 
obszary przodomózgowia). 

• Dolna część pełni rolę „premotoryczną” koordynującą 
ruchy trzewne i somatyczne (np., oddechowe, akcję 
serca, żucie, ekspresje twarzy, odruchy wymiotne, 
ziewania, kichania, czkawki, połykanie). 

• Te liczne stereotypowe czynności motoryczne mają w 
obrębie tworu siatkowatego „dedykowane” obwody 
neuronalne czyli tzw. CPG (central pattern generators).



Twór siatkowaty w kontroli postawy

• U kotów po zniszczeniu 

tworu siatkowatego 

zanikały reakcje 

dostosowujące postawę do 

ruchu określonej kończyny 

(reakcje w trzech 

pozostałych kończynach, 

które nie wykonywały 

celowego ruchu). 

„anticipatory maintenance of body posture”



Ruch nawet palca nie odbywa się 

w izolacji!



Jądro czerwienne 

(ruchy rąk).

Wysyła aksony do bocznych stref 

motoneuronów i neuronów 

wstawkowych odcinka szyjnego rdzenia



Wzgórki górne
Motoneurony kontrolujące ruchy głowy (tractus 

tectospinalis). 



Jądra przedsionkowe

(równowaga i kontrola położenia ciała).

„Adresatami” neuronów jąder 

przedsionkowych są głównie mięśnie 

tułowia i ksobne mięśnie kończyn



• „Spastyczność” – (wzrost napięcia mięśniowego, 

wygórowanie odruchów i klonusy):

• Prawdopodobnie spowodowana przerwaniem 

hamującego oddziaływania kory na jądra 

przedsionkowe i tworu siatkowatego

• Eksperymentalnie łagodzono spastyczność 

uszkadzając jądra przedsionkowe oraz korzonki 

tylne nerwów rdzeniowych (osłabienie „gain” dla 

odruchów rozciągowych)

• Selektywna rizotomia w leczeniu spastyczności



Jądra podstawy

• Blokowanie niepożądanej aktywności kory ruchowej 

• Przygotowanie górnych motoneuronów do wykonania i 

inicjacji ruchu („priming”). 

• Inicjacja programu ruchowego wymaga zablokowania 

tonicznej aktywności hamującej („dysinhibicja”)

pallidum będącego głównym „outputowym” ośrodkiem 

jąder podstawy

• w przypadku sakkadowych i innych ruchów oczu 

konieczne zablokowanie pars reticulata s.nigra 

(ośrodka tonicznie hamujacego).



Motoryczne składowe 

zwojów podstawy

Kompleks VA/VL 

wzgórza – „stacja” 

przełącznikowa 

sygnałów ze zwojów 

podstawy do kory







J.ogoniaste i skorupa
Drogi „wejścia” do zwojów 

podstawy

• „Input” z niemal całej kory oraz z 
s.czarnej 

• (wyjątki: pierwotne kory wzrokowe i 
słuchowe)

• Jądro ogoniaste:

– sygnały z kor asocjacyjnych oraz z tzw. 
czołowej kory wzrokowej.

• Skorupa 

– sygnały z pierwotnej i wtórnej kory 
czucia somatycznego, z 
„pozaprążkowanej” kory wzrokowej, z 
kory ruchowej i przedruchowej oraz 
słuchowej kory asocjacyjnej z płata 
skroniowego.

• Również w jądrach podstawy można mówić o „reprezentacjach” 
ruchowych określonych części ciała w postaci „pasm” 
neuronalnych ułożonych w kierunkach przednio-tylnych.



Obszary kory (Zaznaczone na niebiesko) 

posiadające połączenia z jądrami: ogoniastym, 

skorupą i brzusznym prążkowiem*

*n.accumbens, tuberculus olfactorius



Drogi „wyjścia” ze 

zwojów podstawy

„OUTPUT”





Bezpośrednie drogi jąder podstawy

Cerebral Frontal





Jądra niskowzgórzowe Luysa

„Blokująca stymulacja” łagodzi objawy ch. Parkinsona



Bezpośrednie i pośrednie drogi jąder podstawy
Droga pośrednia moduluje drogę bezpośrednią

Cerebral Frontal

Ch. Huntingtona

(uszk.striatum)

Ch.Parkinsona

Balizm, hemibalizm

bezpośrednia

pośrednia



GABA-ergiczne

• Komórki kolczyste otrzymują też impulsację z pars 
compacta i z interneuronów wzgórza. 

• Aktywność komórek kolczystych typowo jest 
bardzo niska ale pojawia się przed wykonaniem 
ruchu (w jądrze ogoniastym ruchu oczu a w 
skorupie ruchu ciała). [kodują raczej decyzję celu 
ruchu]



Obwód dysinhibicji w zwojach podstawy



Patofizjologia choroby Parkinsona

Cerebral cortex Frontal



Patofizjologia choroby Huntingtona

Cerebral cortex Frontal



Rola jąder podstawy w funkcjach 

niemotorycznych
• Pamięć proceduralna

• Różne funkcje niemotoryczne

• Pętla „okoruchowa”
– Modulacja aktywności czołowego pola ocznego

• Pętla przedczołowa
– Rola w zaburzeniach kognitywnych towarzyszących np. 

Ch.Parkinsona

– W zesp. Tourette, (nadmierna aktywacja przedczołowych pól 
związanych z mową)

• Pętla limbiczna
– Zaburzenia emocjonalne i motywacji

– Schiozofrenia

– ? zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (swoisty odpowiednik 
„pląsawicy myślowej”?) 



Rola móżdżku w kontroli 

ruchu



Somatotopowa organizacja kory 

móżdżku w spinocerebellum

Reprezentacja somatyczna w korze 

móżdżku jest zgodna co do strony 

ciała!

Uszkodzenie przedniej części 

robaka (w alkoholizmie) 

powoduje zaburzenia chodu 

(kończyny dolne)



Główne „wejścia” do móżdżku 

(dolne i środkowe konary)

Z kory mózgu:

Kora czołowa (pierwotna i wtórna ruchowa)

Kora ciemieniowa (pierwotna i wtórna czuciowa-

somatyczna, wtórna wzrokowa)

Kora obręczy (limbiczna) 

Z innych okolic:

Rdzeń kręgowy (dr. Tylne poprzez kolumny Clarka T1 to L3-L4 )

Jądra czerwienne

Wzgórki górne

Jądra przedsionkowe

Twór siatkowaty

Dolne jądra oliwki

Locus coeruleus



„Wejścia” do móżdżku

(konary środkowe i dolne)



Drogi „wyjściowe” z 

móżdżku

- Kora ruchowa  (poprzez VL thalamus)

- Jądra czerwienne

- Wzgórki górne

- Twór siatkowaty

- Jądra przedsionkowe (bez 

pośrednictwa jąder głębokich 

móżdżku)



Móżdżkowa modulacja ruchu



Objawy uszkodzenia móżdżku

• Zaburzenia koordynacji 

ruchowej

• Zaburzenia ruchów rąk 

(dysdiadochokineza, dysmetria, 

drżenie zamiarowe)

• Oczopląs 

• Zaburzenia chodu, 

• Zaburzenia mowy 



Móżdżek to nie tylko ruch

• Wiele danych wskazuje 

również, że móżdżek w różny 

sposób moduluje procesy 

kognitywne, np. związane z 

mową, kontrolą afektów, 

pamięcią roboczą ! W rezultacie 

uszkodzenie móżdżku może 

prowadzić do osłabienia 

zdolności intelektualnych 

• („dysmetria myśli”?).



Kontrola ruchów oczu



Technika stabilizacji obrazów na siatkówce: 

obraz stabilizowany gwałtownie zanika 
(adaptacja siatkówki? zapewne konieczność „odświeżania”?)

Mechanizm korowy tzw. transferu międzyocznego czyli osłabienia percepcji w 

drugim oku przy stabilizacji obrazu.

Doświadczenia Alfeda 

Yarbusa

Można też zaobserwować przez chwilę „cienie” naczyń siatkówki natychmiast 

zanikające po zatrzymaniu źródła światła



Nerwy 

kontrolujące 

ruchami oczu

N. III prowadzi włókna także do 

dźwigacza powieki oraz 

włókna parasympatyczne z j. Westfal-Edingera



Typy ruchów oczu:

– Stabilizujące wzrok

– Wodzące wzrok (gaze-shifting)

– Ruchy zbieżne (vergence m.)

(Konieczność „foweacji”)

Sakkady zanotowane w ciągu

2 min „przeczesywania” obrazu

Yarbus 1967



Ruchy oczu stabilizujące wzrok

• Ruchy przedsionkowo-oczne (vestibulo-ocular m. sygnał 
ruchu z przedsionka)

– Dostosowuje kierunek osi optycznej oczu kompensując ruch 
głowy (wykorzystuje informację z błędnika)

– Jednak po zablokowaniu dopływu światła ruch zanika po ok.. 30 
sek

– Ponowne np. otwarcie oczu wznawia ruch korekcyjny ale jest on 
inicjowany na podstawie obrazu (jest to ruch optokinetyczny 
(zob. niżej)

• (Ruchy optokinetyczne – sygnał ruchu z fotoreceptorów)
– W warunkach normalnych współdziała z ruchem przedsionkowo-

ocznym



Ruchy wodzące wzrok 

(gaze-shifting)

• Ruchy sakkadowe (saccades)

• Jednostajne ruchy wodzące/śledzące (smooth pursuit m.)



Sakkady:

Mogą być inicjowane dowolnie ale występują 

też odruchowo.

200ms opóźnienia potrzebne na „obliczenie” 

zakresu ruchu

Mają „balistyczny” charakter.

Występują też w fazie REM

Sakkady i wodzenie/śledzenie
Wodzenie:

Ruch dowolny,

Bez określonego „celu” 

jest trudny do 

wykonania (zwykle 

wtedy występuje 

sakkada)

Tzw. (prawidłowy) 

oczopląs 

optokinetyczny jest 

cykliczną sekwencją 

wodzenia i szybkiej 

„powrotnej” sakkady.



Kontrola ruchów 

sakkadowych

• Informacja neuronalna musi kodować 

kierunek i amplitudę (zakres) ruchu.

• Amplituda ruchu kodowana jest w 

częstotliwości wyładowań w nerwie 

poruszającym oko (na ryc. N.VI)

• Kierunek ruchu wyznaczają dwa 

osobne ośrodki w tworze siatkowatym 

pnia:

– Paramedian pontine reticular 

formation (= ośrodek spojrzenia w 

bok, horizontal gaze center)

– Rostral interstitial nucleus of medial 

longitudinal fasciculus (vertical gaze 

center, ośrodek spojrzenia w 

pionie)





Badania mechanizmu 

sakkad Hikosaka i Wurtz’a 

1989:

Dysinhibicja motoneuronu 

wzgórków górnych →

→ aktywacja ośrodków 

skojarzonego spojrzenia



Eksperyment z muscimolem 

(agonista GABAA) 

Podanie muscimolu prowadzi do gwałtownych ruchów sakkadowych

Z kolei bikukulina podana do s.nigra blokuje input GABA do p.reticulata 

i osłabia sakkady



Ruchy zbieżne (vergence m.)

• Część odruchowej „triady” adaptującej wzrok do oglądania 

przedmiotów z bliska:
– 1. ruch zbieżny, 2. akomodacja soczewek, 3. zwężenie źrenic (większa 

głębia ostrości)

Intorsion = conclination, negative declination



Ruch oczu 

w prawo
• W jądrze n.VI oprócz 

alfamotoneuronów są 

neurony „międzyjądrowe” 

wysyłające aksony do 

części j.n.III dla mięśnia 

prostego przyśrodkowego 

(poprzez pęczek podłużny 

przyśrodkowy)

• Aktywacja prawego PPRF 

prowadzi do spojrzenia w 

prawo

• Poprzez neurony 

wstawkowe tworu 

siatkowatego następuje 

hamowanie mięśni 

przeciwstawnych 

(podobnie jak w rdzeniu)
PPRF = Paramedian pontine reticular formation 

(= ośrodek skojarzonego spojrzenia w bok, 

horizontal gaze center)



Wpływ wzgórków górnych
Wraz z czołowym polem ocznym kodowanie kierunku 

(położenia) określonego punktu w polu widzenia (mapa pola 

widzenia).

Zawierają mapy przestrzenne dla (kierunków) bodźców 

wzrokowych słuchowych oraz czucia somatycznego. 

(nakierowywanie głowy w zależności od napływających bodźców)

Wzgórki górne mają połączenia z ośrodkami skojarzonego 

spojrzenia po drugiej stronie.

Lokalizacja 8 osobnych elektrod

we wzgórkach górnych

Ruchy i pozycje oczu po drażnieniach



„Ekspresowa sakkada” (strzałka) jest inicjowana przez 

bezpośrednie połączenie warstwy powierzchownej wzgórka i 

warstwy motorycznej (w obu warstwach „mapy” są wzajemnie 

odpowiadające) 

Siatkówka nie jest ani konieczna ani wystarczająca do inicjacji 

sakkady.

Sakkady mogą być bez

bodźców wzrokowych



Relacja „czołowego pola wzrokowego” 

(Brodmanna 8) do wzgórków górnych i ośrodka 

skojarzonego spojrzenia w bok („horizontal gaze 

center”)-

Czołowa kora oczna jest istotna dla skanowania 

pola widzenia i wyławiania interesujących 

obiektów. 

Zarządzanie” 

- bezpośrednie ruchem oczu 

- pośrednie – przez wzgórki górne



• Oba ośrodki (korowy i wzgórki) wzajemnie się 

uzupełniają i częściowo mogą wzajemnie 

kompensować uszkodzenia.

Nie są jednak równorzędne: 

– uszkodzenie kory powoduje 

• niemożliwość dowolnej sakkady w kierunku obiektu, który 

zniknął z pola widzenia 

• i tzw. antysakkadę (niemożliwość „oderwania” wzroku od 

obiektu, który stymulował sakkadę).



„Ślepota zmian” („change blindness”)

• Zjawisko obserwowane głównie (ale nie tylko) w czasie ruchów 
sakkadowych oczu

• Grimes wykazał, że nie zauważamy nawet znacznych zmian w 
obserwowanej „scenie” jeśli zmiany zachodzą w momencie 
ruchu oczu. 

• Rensink et al, spopularyzował technikę „przeskakiwania” 
obrazu ("flicker„)  w której dwa obrazy przedzielone są obrazem 
pustym (trwającym 80ms). W takim systemie nawet znaczne 
zmiany w obrazie uchodziły uwadze (1997) – wprowadził też 
pojęcie "change blindness."  

• Grimes, J. (1996). On the failure to detect changes in scenes across saccades. In K. 
Akins (Ed.), Perception (Vancouver Studies in Cognitive Science) (Vol. 2, pp. 89-
110). New York: Oxford University Press 

• Rensink, R. A., O'Regan, J. K., & Clark, J. (1997). To see or not to see: the need for 
attention to perceive changes in scenes. Psychological Science, 8(5), 368-373. 



Zaburzenia ruchów oczu w praktyce klinicznej!

• Objaw Parinauda – porażenie ruchu gałek ocznych w górę, Zachowane 
ruchy zbieżne, convergence retraction nystagmus, retrakcja gałek ocznych, 
może towarzyszyć upośledzenie reakcji źrenic na światło (guzy okolicy 
szyszynki, guzy okolicy blaszki czworaczej).. 

• Objaw „oczu lalki”
– w śmierci mózgowej

• Zanik wieloukładowy (z.Shy-Drager)

• CPEO (chronic progressive external ophtalmoplegia)

• Dystrofia mięśniowa oczno-gardłowa (OPMD)

• Stwardnienie rozsiane

• Zwyrodnienie korowo-podstawne 
– (porażenie ruchów oczu w górę, „alien hand”)

• Postępujące porażenie nadjądrowe 
Ch. Steele’a-Richardsona-Olszewskiego 
– porażenie pionowych ruchów gałek ocznych, zaburzenia ruchów 

sakkadowych, porażenie rzekomoopuszkowe i częste upadki w 
pierwszym roku choroby, otępienie, zesp parkinsonowski 



Objaw Parinauda („dorsal midbrain syndrome”)

• http://www.youtube.com/watch?v=u7D1-

zj98l8&feature=player_detailpage



Koncepcja tzw. „action system”, - praxikony

w lewej korze ciemieniowej
(Rothi, Ochipa i Heilman 1991)



„Wyższy” (?) neuron ruchowy (?

Złożone czynności ruchowe
• Apraksja (dyspraksja)

– ideomotoryczna:

• Brak mozliwości wykonania czynności „na żądanie” prostych czynności lub 
gestów („podaj rękę”, „zasalutuj”) przy zachowaniu spontanicznego ich 
wykonania

– Ideacyjna :

• Brak „planu motorycznego” złożonych czynności np. kolejności w ubieraniu 
się

• Brak mozliwości pokazania jak wykonać czynność „na niby”

• osłabiona umiejętność posługiwania się przedmiotami (próba „pisania” 
śrubokrętem albo czesania szczoteczką do zębów) (deficyt niekiedy 
określany jako apraksja ruchowo-kinetyczna)

– Kończynowo-kinetyczna

– Słowna

– Ustnotwarzowa

• Niemożliwość np. oblizania się lub zagwizdania



Gdzie jest „black box” mózgu 



Kot Schrödingera w mózgu?

• „Czarna skrzynka” (z kotem…?) do której 

zagląda mózg likwidując superpozycję 

stanów decyzyjnych („tak-nie”, „lewo-

prawo” itp..)


