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Nie ulega wątpliwości, że ośrodkowy układ nerwowy, szczególnie jego 
część głowowa, posiada nieporównanie bardziej złożoną organizację 
funkcjonalną, niż wszystkie inne narządy organizmu zwierzęcego. Toteż, 
o ile organizacja funkcjonalna układu krążenia, czy układu pokarmo- 
wego, jeśli nie wnikać w intymne procesy komórkowe, nie przedstawia 
obecnie szczególnych tajemnic i znaczenie czynnościowe poszczególnych 
ich części stanowi treść podręcznikowej wiedzy fizjologicznej, o tyle zu- 
pełnie inaczej dzieje się, jeśli chodzi o organizację funkcjonalną mózgu. 
W tym zakresie nasza wiedza jest jeszcze, jak to za chwilę zobaczymy, 
tak dalece niepewna i fragmentaryczna, iż nie ma nawet mowy o tym, 
aby móc się pokusić o jakąś syntezę, lub, wyrażając się inaczej, aby móc 
sobie powiedzieć, iż ogólny zarys tej organizacji jest nam znany, a to, co 
pozostaje, to tylko opracowanie szczegółów. Tutaj rzecz przedstawia się 
przeciwnie, mianowicie posiadamy, zwłaszcza w ostatnich latach, olbrzy- 
mią wiedzę szczegółową, dotyczącą pewnych fragmeńtów organizacji 
czynnościowej mózgu, natomiast nie jesteśmy w stanie niemal nie powie- 
dzieć o ogólnych zasadach czynności tego narządu. . 
Uświadomienie sobie tego stanu rzeczy jest sprawą ostatnich czasów. 

Jeszcze przed paroma dziesiątkami lat stan naszej wiedzy dotyczącej orga- 
nizacji funkcjonalnej mózgu bynajmniej nie wydawał nam się tak nie- 
doskonały, jak w chwili obecnej, wprost przeciwnie, zdawało się, że można 
zbudować określone teorie ogólne funkcjonowania tego narządu, teorie 
wymagające jedynie w przyszłości szczegółowych uzupełnień faktycznych. 
Tak było w pierwszych dziesiątkach lat bieżącego stulecia, kiedy spór 
toczył się dookoła dwóch teorii uznawanych za słuszne przez różne grupy 
badaczy. W myśl jednej teorii, rozwiniętej najbardziej szczegółowo przez 
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Pawłowa, mózg zwierzęcy nie jest niczym innym, jak zbiorem analiza- 

torów, nastawionych na jak najdokładniejszą analizę świata zewnętrz- 

nego i samego organizmu, oraz zbiorem wytworzonych, czy to na drodze 

bezwarunkowej czy warunkowej, połączeń między-analizatorowych i we- 

wnątrz-analizatorowych. Im większe, według Pawłowa, jest zagęszczenie 

neuronów należących do danego analizatora w określonym obrębie tkanki 

mózgowej, tym do bardziej dokładnej analizy bodźców, w danym zakresie 

odcinek ten jest zdolny. Teoria przeciwna, której twórcą był Flechsig, 

opiewała, że kora mózgowa składa się z okolic projekcyjnych, stanowią- 

cych wrota wejściowe dla rozmaitych rodzajów bodźców sfery ruchowej, 

wysyłającej rozkazy na obwód, oraz okolic asocjacyjnych, których roz- 

miary rosną niepomiernie wraz z rozwojem filogenetycznym mózgu i które 

są odpowiedzialne za wszelkie „wyższe” czynności mózgowe. 

Chociaż obię te teorie, jak zobaczymy z dalszych wywodów, posiadają 

pewne elementy słuszności, są one dla nas w chwili obecnej do tego stop- 

nia symplicystyczne, iż nie mogą stanowić podstawy teoretycznej, okre- | 

ślającej drogi dalszych badań doświadczalnych. Jak zobaczymy, prawdziwą 

jest teza Pawłowa, że „końce korowe poszczególnych analizatorów” roz- 

pościerają się poza właściwe sfery projekcyjne, ich rola czynnościowa jed- 

nak wcale nie jest jasna. Prawdziwa również jest teza Flechsiga o oko- 

licach „asocjacyjnych”, tj. między-projekcyjnych, organizacja jednak tych 

okolic, jak się okazuje, jest niezmiernie złożona. Toteż, niestety, nie po- 

siadamy obecnie żadnej ogólnej teorii czynności mózgu, któraby zastąpiła 

nam teorie poprzednie i wskazywała wyraźne kierunki dalszych badań. 

W wyniku tego stanu rzeczy bujny rozwój nauki o czynności mózgu, 

jakiego obecnie jesteśmy świadkami, odbywa się w sposób dość chao- 

tyczny, ważne osiągnięcia najczęściej zaskakują badaczy i trafiają się im 

przypadkowo, co świadczy, że nie były one przewidziane na podstawie 

dotychczasowej wiedzy, a co gorsza po większej części pozostają one cał- 

kowicie niezrozumiałe. 

Badania nad organizacją funkcjonalną mózgu rozwijają się obecnie po 

dwóch torach, jak dotychczas w dużym stopniu niezależnych od siebie, 

co jest zresztą jedną z przyczyn niedoskonałego stanu rzeczy opisanego 

przed chwilą. Jeden tor, to badania elektrofizjologiczne, ustalające jakie 

struktury czy ośrodki układu nerwowego są ze sobą powiązane, jaki jest 

kierunek poszczególnych powiązań i ich charakter, pobudzeniowy czy też 

hamulcowy. Poziom metodyczny tych badań jest niezmiernie wysoki, 

a ogromne możliwości, jakich pod tym względem dostarcza nowoczesna 

elektronika, sprawia, że są one prowadzone na ogromną skalę. Drugi tor, 

prowadzący niejako we wprost odwrotnym kierunku, to badania na ca- 

łym nieuśpionym zwierzęciu zmian sposobów reagowania bezwarunko- 

wego lub warunkowego, zachodzących czy to pod wpływem uszkodzeń
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określonych struktur, czy też ich drażnienia. Ze względu na to, że badania 

obu tych rodzajów bardzo mało się ze sobą stykają i nie są prawie nigdy 

prowadzone łącznie, stan rzeczy jaki obecnie istnieje jest taki, iż bądź po- 

siadamy bardzo dokładne wiadomości, co zczym jest powiązane w układzie 

nerwowym i w jaki sposób, nie wiemy jednak prawie zupełnie do czego 

powiązania te służą, bądź też przeciwnie, wiemy dość dokładnie do czego 

„służy” dana okolica mózgu, lecz nie rozumiemy zupełnie dlaczego tak 

się dzieje. Tak czy owak w obydwóch tych dziedzinach problemów nie- 

rozwiązanych jest nieporównanie więcej, niż pozycji już wyjaśnionych. 

Zadaniem tego referatu będzie przedstawienie w ogromnym skrócie 

głównych osiągnięć w zakresie obu tych kierunków badań, oraz pewnego 

rodzaju inwentaryzacja zagadnień spornych i nierozwiązanych. 

Przystępując do omawiania kierunku elektrofizjologicznego zacznę od 

podania najczęściej używanych metod badawczych. 

Badania w zakresie ustalania wzajemnych połączeń między różnymi częściami 

mózgu oraz między mózgiem a receptorami i efektorami odbywają się przeważnie 

na kotach i małpach, na następujących rodzajach preparatów: 

1 Zwierzę w narkozie barbiturowej. W preparacie tym łańcuchy 

wieloneuronowe są porażone i czynne są jedynie drogi stosunkowo bezpośrednie, 

implikujące niewielką ilość przełączeń synaptycznych, np. klasyczne drogi dośrod- 

kowe lub odśrodkowe. 

2.Zwierzę w narkozie chloralozowej. Narkoza ta z niewiadomych 

przyczyn jest swojego rodzaju odwrotnością poprzedniej, gdyż wszelkie połączenia 

międzyneuronowe, niewykrywalne w narkozie barbiturowej, są czynne w tak wiel- 

kim stopniu, iż metodę tę uważa się niekiedy za niepewną właśnie dlatego, iż. można 

otrzymać wyniki niepowtarzalne w bardziej normalnych warunkach. Mamy tu do 

czynienia z jakimś wzrostem pobudliwości połączeń międzyneuronowych, mimo iż 

zwierze jest uważane za uśpione. 

3 Zwierzę skuraryzowane przy pomocy flaxedilu, tj. ruchowo obez- 

władnione z powodu porażenia synaps nerwowo-mięśniowych, lecz z „nieuśpionym” 

mózgiem. Preparat utrzymywany jest przy życiu przy pomocy sztucznego oddychania. 

4. Preparat encephale isolć Bremera, w którym cały mózg, a więc 

kresomózgowie, międzymózgowie i śródmózgowie z rdzeniem przedłużonym odcięty 

jest od reszty osi nerwowej. Jest on utrzymywany przy życiu przy pomocy sztucznego 

oddychania. Preparat znajduje się ńa przemian bądź w stanie czuwania, bądź | snu 

naturalnego, z którego może być z łatwością obudzony. : i 

5. Preparat pretrygeminalny Moruzziego, w ktérym przecięcie 

osi nerwowej znajduje się na poziomie środka mostu Varola, do przodu. od jądra. 

nerwu trójdzielnego. Mimo prawie całkowitego pozbawienia wszelkiej aferentacji 

(z wyjątkiem węchowej i wzrokowej) preparat ten znajduje sie w stanie stalego 

niemal wzbudzenia (arousal) élektroenéefalograficznego, tj. w przeciwieństwie do 

poprzedniego preparatu nie zapada prawie nigdy w stan snu. Przyczyny tegó stanu 

rzeczy są niezbadane. a . 

‚6. Preparat cerveau isol6 Bremera,. w. którym przecięcie mózgowia 

znajduje się na' poziomie ciałek czworaczych. Preparat | ten znajduje się w stanie 

stałej synchronizacji Eeg, tj. swojego rodzaju uśpienia.
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О ile trzy pierwsze preparaty są obezwładnione па skutek działania środków far- 

makologicznych, w trzech ostatnich działalność mózgu nie jest farmakologicznie 

zmieniona, lecz jedynie narząd ten jest odcięty na rozmaitych poziomach od reszty 

osi nerwowej. . 

W większości badań wykrywanie połączeń międzyośrodkowych odbywa 

się drogą drażnienia elektrycznego określonych miejsc mózgu i odbierania 

potencjałów czynnościowych w innych miejscach. Odbieranie tych poten- 

cjałów odbywa się bądź przy pomocy makroelektrod położonych nad więk- 
szym skupiskiem neuronów, bądź, w ostatnich czasach coraz częściej, przy 

pomocy mikroelektrod, umieszczonych w pobliżu lub wewnątrz pojedyn- 

. czego neuronu. 

Głównymi osiągnięciami otrzymanymi przy pomocy powyższych me- 
tod było wydzielenie określonych układów czynnościowych, które czę- 
ściowo pokrywają się z układami wykrytymi poprzednio przy pomocy 
metod histologicznych. Aczkolwiek struktura anatomicznofizjologiczna 
tych układów może być przy pomocy metod elektrofizjologicznych poznana 
nawet z dużą dokładnością, metody te (jak powiedziano poprzednio) nie 
mogą rzucić żadnego Światła na ich znaczenie czynnościowe. Tutaj wy- 

mienimy tylko te układy, które wydają się nam najważniejsze i których 

znaczenie funkcjonalne spróbujemy następnie przedyskutować w oparciu 
о dane otrzymane przy pomocy metod odruchowo-warunkowych. 

1) Układ projekcyjny. Istnienie pól projekcyjnych w korze mózgowej, 
które za pośrednictwem odpowiednich jąder przekaźnikowych we wzgórzu 
otrzymują sygnały ze wszystkich receptorów ciała zwierzęcego, zostało 
oczywiście w całości potwierdzone. I tak, sygnały idące od receptorów 
całego ciała zarówno powierzchownych, jak i głębokich trafiają do jądra 

tylnego brzusznego wzgórza (nucleus ventralis posterolateralis i ventralis 
posteromedialis), a stamtąd do ókolicy somatycznej kory mózgowej, poło- 
żonej w przedniej części płata ciemieniowego. Sygnały z receptorów słu- 

chowych poprzez ciało kolankowate przyśrodkowe zdążają do słuchowej 

okolicy projekcyjnej, położonej w górnej części płata skroniowego, zaś 

sygnały z receptorów wzrokowych poprzez ciało kolankowate boczne zmie- 

rzają do okolicy projekcyjnej wzrokowej, znajdującej się w przyśrod- 

kowej części płata potylicznego, zaś u psów i kotów, rozciągającej się na 

tylne przyśrodkowe partie płata ciemieniowego. W porównaniu z wyni- 

kami badań uzyskanymi -przy pomocy metod histologicznych znacznemu 

wzbogaceniu uległy dane dotyczące szczegółowej topografii pól projek- 
cyjnych. Przede wszystkich po pionierskich badaniach Adriana, który wy- 
krył obok klasycznej, znanej od dawna okolicy somatycznej, okolicę so- 
matyczną I, nastąpiły dalsze badania, w których znaleziono podobne 
dodatkowe okolice w analizatorze słuchowym oraz wzrokowym (ryc. 1). 
Następnie badania elektrofizjologiczne pozwoliły na dokładne wymapo-
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wanie poszczególnych okolic projekcyjnych mózgu u różnych zwierząt. 

Badania te, również rozpoczęte przez piękne prace Adriana wykazały, 

ze im większą rolę odgrywa dany-narząd w recepcji określonych bodźców, 
tym większa jest powierzchnia korowa, otrzymująca sygnały z tego na- 

rządu. Tak np. u świni reprezentacja dotykowa ryja zajmuje prawie całą 
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Ryc. 1. Okolice projekcyjne i asocjacyjne kory mózgowej u królika (I), kota (II) 
i małpy (III). : . 

Oznaczenia: II, LAT — g. lateralis, GSP, GSA — в. sigmoideus posterior i ante- 
rior, P — g. proreus, C — g. coronalis, ESA, ESP — g. ectosylvius anterior i poste- 
rior, SS — g. suprasylvius. III, liczby na poszczególnych polach oznaczają okolice 
według numeracji Brodmanna. . 

Jak widać z rysunku, w miarę rozwoju filogenetycznego, okolice asocjacyjne zaj- 
mują coraz więcej miejsca w porównaniu z okolicami projekcyjnymi (według P. Buser, 

J. de Physiol., 1957, 49, 589). 

okolicę somatyczną, podczas gdy reprezentacji tułowia i kończyn trudno 

się doszukać. Przeciwnie u kota reprezentacja kończyn, zwłaszcza przed- 

nich, zajmuje nie mniej miejsca niż głowa, a u małpy reprezentacja ta 

jest jeszcze obszerniejsza (ryc. 2). 

Potencjały czynnościowe otrzymywane z okolic projekcyjnych przy 

drażnieniu receptorów cechują się bardzo krótkim okresem utajonym, co 

jest spowodowane tym, że odpowiednie włókna dośrodkowe należą do ka- 

tegorii szybko przewodzących impulsy nerwowe i na drodze tych impulsów 
znajduje się niewiele stacji przekaźnikowych. Jeżeli elektroda odbiera- 

jąca umieszczona jest na powierzchni kory, po ok. 10 msek. od zadraż- 
nienia receptora pojawia się ostra i wysoka fala dodatnia, za którą nastę- 
puje fala ujemna. Jest to tzw. potencjał pierwotny. Narkoza barbiturowa 
nie tylko nie znosi potencjału pierwotnego, lecz przeciwnie czyni go
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jeszcze wyraźniejszym, dlatego też mapowanie okolic projekcyjnych 

metodą elektrofizjologiczną przeprowadzane jest zazwyczaj w tej wła- 
śnie narkozie. . 

O wiele. bardziej zawiłe stosunki czynnościowe i topograficzne istnieją 

w obrębie pól pozaprojekcyjnych i tutaj właśnie nasza wiedza jest dotych- 

czas niepewna i pozbawiona jasności. Na zasadzie danych otrzymanych 

zarówno przy pomocy metod histologicznych jak i elektrofizjologicznych, 

najbardziej racjonalna klasyfikacja układów pozaprojekcyjnych wydaje 

się następująca: 

Ryc. 2. Schematyezne przedstawienie 
wymiarów korowej reprezentacji roz- 
maitych części ciała w okolicy soma- 
tycznej I u szczura, kota, psa, małp 
niższych i makaków. Okolice zakrop- 
kowane oznaczają końce dystalne koń- 
czyn wraz z palcami (według D, Albe- 
Fessard, J. de Physiol. 1957, 49, 521).     

Macaque 

2) Piramidowy i pozapiramidowy układ ruchowy. Pola korowe tego 

układu znajdują się w tylnej części płata czołowego i noszą nazwę okolic 

ruchówych (tzw. pole 4) i przedruchowych (pole 6). Tutaj też należy pole 8 

zawiadujące mięśniami gałek ocznych. Drogi zstępujące z tych okolic 

zmierzają do rdzenia przedłużonego i rdzenia bądź bezpośrednio (szlaki 

piramidowe), bądź pośrednio poprzez jądra pnia mózgowego (szlaki poza- 

piramidowe). Głównym źródłem sygnałów, otrzymywanych przez okolice 

ruchowe i przedruchowe, jest jądro brzuszno-boczne wzgórza (nucleus 

ventralis lateralis), które z kolei otrzymuje impulsację z jądra zębatego 

móżdżku. 

Topografia okolicy 4 jest znana od dawna, gdyż wymapowanie jej przy 

pomocy drażnienia elektrycznego i obserwacji ruchów zwierzęcia nie 

przedstawia żadnej trudności. Stosunki topograficzne przedstawiają się 

analogicznie do stosunków w okolicy somatycznej, tj. im działalność ru- 

chowa danej części ciała jest bardziej rozwinięta, tym większe jest jej 

przedstawicielstwo w okolicy ruchowej kory. Toteż „homunculus ru-
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chowy” Penfielda jest dość podobny do swego brata „homunculusa czu- 

ciowego” (ryc. 3). 

Co się tyczy pola 6, to według niedawnych badań Woolsey'a i in. pole 

to ma stanowić u zwierząt reprezentację ruchową mięśni głowy, karku 

i tułowia w przeciwieństwie do pola 4, zawiadującego mięśniami kończyn. 

Zagadnienie pierwszorzędnej wagi, dotychczas niestety nie rozwiązane 

polega na tym, czy okolica ruchowa kory mózgowej jest jednocześnie koń- 

cem korowym „analizatora ruchowego” Pawłowa, tj. czy otrzymuje ona 
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Ryc. 3. „Homunculus” czuciowy i ruchowy według Penfielda. Po lewej stronie repre- 

zentacja poszczególnych części ciała w okolicy somatycznej I u człowieka. Po prawej 

stronie reprezentacja poszczególnych ruchów okolicy motorycznej u człowieka. 

sygnały od receptorów, znajdujących się w mięśniach i ścięgnach. Nie 

ulega obecnie żadnej wątpliwości, że tzw. receptory czucia głębokiego, 

mianowicie ciałka Pacciniego, znajdujące się w stawach, które sygnalizują 

o położeniu kończyn, mają swoją korową reprezentację nie w okolicy 

ruchowej, lecz czuciowej wraz z reprezentacją dotyku. Ich drogi dośrod- 

kowe przebiegają, jak wiadomo, w powrózkach tylnych rdzenia (Goll 

i Burdach). Receptory te, przesyłając do kory informacje o ułożeniach 

kończyn, tym samym dają również znać o zmianach tych ułożeń, czyli 

o ruchach. Można jednak wysunąć przypuszczenie, iż oprócz informacji 

typu statycznego otrzymywanych od receptorów stawowych, kora może 

również otrzymywać informacje o samej dynamice ruchów z receptorów 

mięśniowych i ścięgnowych. Zgodnie z danymi anatomicznymi informa- 

cje te byłyby przekazywane poprzez -drogi rdzeniowe prowadzące do 

móżdżku, stamtąd zaś przez opisaną wyżej drogę zębato-wzgórzową do 

okolicy ruchowo-przedruchowej kory.
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Wydaje się rzeczą dziwną, że to kardynalne zagadnienie nie zostało 
dotychczas rozwiązane. Jeśli okaże się, iż rzeczywiście znaczenie funkcjo- 
nalne drogi zębato-wzgórzowo-korowej polega na przekazywaniu do kory 
sygnałów z receptorów mięśniowych, wówczas winniśmy zaliczyć okolicę 
ruchową i przedruchową do sfer projekcyjnych kory mózgowej, miano- 
wicie w okolicach tych mieściłaby się reprezentacja czucia kinestycznego, 
tj. przewidywany przez Pawłowa analizator ruchowy. Topografia czuciowa 
tych okiolic pokrywałaby się zapewńe z ich topografią ruchową. 

3) Układ limbiczny (limbic system). Do układu tego zaliczamy zazwy- 
czaj następujące okolice korowe i częściowo podkorowe, należące do struk- 
tur mózgowych filogenetycznie starszych, niż poprzednio opisane: gyrus 
cinguli, hippocampus, amygdala, gyrus pyriformis, septum pellucidum. 

o © ŚĆ 
2029 

Ryc. 4. Układ limbiczny (oznaczony czarnym kolorem) u szczura (A), kota (B) 
1 małpy (O). 

a)
 

Do tego zespołu winniśmy również zalitzyć część oczodołową okolic przed- 
czołowych. Cały ten układ tworzy jak gdyby pionową obręcz, położoną 

w śnodkowej części mózgowia, dookoła której w rozwoju filogenetycznym 

nawarstwiły się różne partie nowej kory (ryc. 4). Oto ważniejsze i bar- 

dziej znane połączenia poszczególnych części tej okolicy między sobą 

i z innymi częściami mózgu. Gyrus cinguli, stanowiący górną część obrę- 

czy, otrzymuje włókna aferentne od grupy przednich jąder wzgórzowych, 

do których z kolei dochodzą włókna od ciała sutkowego podwzgórza 
(tractus mamillo-thalamicus). Zawój ten wysyła włókna eferentne do hip- 
pokampa. Głównymi połączeniami hippokampa są szlaki przebiegające 

w sklepieniu (fornix) i łączące ten twór z septum pellucidum i corpora ma- 

millaria, które, jak przed chwilą mówiliśmy, wysyłają włókna do przed- 

nich jąder wzgórza. Tak więc przypuszcza się, że istnieje zamknięty łań- 

cuch połączeń wiążących ze sobą powyższe jądra. Jądro migdałkowate 
(amygdala) połączone jest przede wszystkim z podwzgórzem, jak również
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z innymi strukturami podkorowymi i również prawdopodobnie tworzy 

z nimi układ zamknięty. 

4) Układ asocjacyjny. Jak było wspomniane na początku tego referatu, 

w głównym płaszczu korowym, tj. neocortex, oprócz pól projekcyjnych 

znajdują się tzw. pola asocjacyjne, które według Flechsiga tworzą się 

w rozwoju ontogenetycznym później niż poprzednie, a w rozwoju filo- 

genetycznym zajmują coraz większe obszary kory. Możnaby obrazowo 

powiedzieć, że sfery projekcyjne (włączając w nie sferę ruchową) stanowią 

swego rodzaju wyspy otoczone dookoła polami asocjacyjnymi, z tym za- 

strzeżeniem, że o ile u niższych gatunków ssaków (szczur, królik) wyspy 

te tworzą gęsty archipelag oddzielony wąskimi przesmykami: obszarów 

asocjacyjnych, o tyle u naczelnych obszary te tworzą ocean, wśród któ- 

rego rozmieszczone są stosunkowo niewielkie wysepki okolic projekcyj- 

nych (ryc. 1). 

Większość okolic asocjacyjnych, a być może wszystkie, за - powiązane 

podobnie jak okolice projekcyjne z odpowiednimi jądrami wzgórzowymi, 

które też noszą nazwę jąder asocjacyjnych. 

I tak do tylnej okolicy asocjacyjnej kory, rozciągającej się między oko- 

licami projekcyjnymi: wzrokową, słuchową i somatyczną, dochodzą włókna 

od tylnych jąder asocjacyjnych wzgórza, mianowicie od nucleus posterior, 

lateralis posterior i pulvinar, zaś do okolicy asocjacyjnej przedniej, poło- 

żonej do przodu od okolicy przedruchowej, dochodzą włókna od nucleus 

dorso-medialis thalami. Jądra te, rozrastające się równolegle do rozrostu 

pól asocjacyjnych korowych, otrzymują, jak się zdaje, połączenia jedynie 

od jąder wzgórzowych projekcyjnych. Tak więc cały układ asocjacy jny 

byłby niejako doczepiony do układu projekcyjnego, stanowiąc jak gdyby 

jego nadbudowę. | 

Ostatnie badania elektrofizjologiczne zdają się jednak modyfikować 

nieco ten pogląd. W stosunkowo niedawnych pracach pani Albe-Fessard, 

Busera i ich wsp. [2, 3] zostało stwierdzone, że bodźce wzrokowe, słuchowe 

i dotykowe wywołują w okolicach asocjacyjnych potencjały czynnościowe, 

które są całkowicie niezależne od potencjałów czynnościowych odpowied- 

nich okolic projekcyjnych, gdyż po zniszczeniu tych ostatnich nie ulegają 

żadnym zmianom (ryc. 5). Potencjały te różnią się znacznie od potencja- 

łów pierwotnych, otrzymywanych z pól projekcyjnych. Po pierwsze po- 

siadają dłuższe okresy utajone i zostają całkowicie zniesione w narkozie 

barbiturowej w przeciwieństwie do narkozy chloralozowej, w której wy- 

stępują one nadzwyczaj wyraźnie. Po drugie, o ile układ topograficzny 

- pól projekcyjnych stanowi. szczegółowe, choć jak widzieliśmy wyżej, 

mocno zniekształcone odbicie odpowiedniej powierzchni recepcyjnej, o tyle 

w okolicach asocjacyjnych podobny układ nie istnieje zupełnie. Co więcej, 

do tych samych miejsc pól asocjacyjnych nie tylko trafiają z reguły im-
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pulsy z różnych. receptorów należących do. tego samego analizatora (np. 
od wszystkich czterech kończyn), ale również mogą się zbiegać impulsy 
z dwóch, a nawet trzech różnych analizatorów. Należy przypuszczać, że 

- drogi dośrodkowe wysyłają odgałęzienia do jąder asocjacyjnych wzgórza, 
a stamtąd sygnały docierają bezpośrednio do okolic asocjacyjnyeh kory 
mózgowej. me . 

  
Ryc. 5. Potencjały czynnościowe w korze mózgowej kota wywołane przez bodziec 
świetlny. Trójkątem oznaczono punkt korowy w okolicy projekcyjnej wzrokowej. 
Większe kółka oznaczają te miejsca kory asocjacyjnej, z których otrzymuje się 
wyraźne potencjały czynnościowe. Mniejsze kółka oznaczają te punkty, z których nie 
otrzymuje się wyraźnych potencjałów czynnościowych. Jak widać wyraźnie poten- 
cjały czynnościowe uzyskuje się z dwóch różnych okolic gyrus suprasylvius, przy 
czym ich okresy utajone są dłuższe niż potencjałów uzyskanych z okolicy projekcyjnej 

(wg Buser i in. EEG Clin. Neurophysiol. 1959, 11, 305). 

"Tak więc z badań powyższych wynikałoby, iż różnica między okolicami 
projekcyjnymi a asocjacyjnymi częściowo przynajmniej zacierałaby się, 
gdyż i te i tamte okolice odbierają impulsy od powierzchni recepcyjnych. 
Zatarcie to staje się jeszcze bardziej demonstratywne, jeśli weźmiemy 
pod uwagę, że tzw. okolica somatyczna II położona u kota w obrębie 
gyrus ectosylvius anterior (ryc. 1) częściowo przynajmniej pokrywa się 
z okolicą słuchową II i z okolicą czucia równowagi [12]. Jeśli wziąć pod 
uwagę, że w okolicy somatycznej II reprezentacja poszczególnych części 
ciała nie jest wcale zbyt wyraźna, nasuwa się pytanie, czy istnieje jakaś
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różnica między okolicami projekcyjnymi, które oznaczamy symbolem II 

i okolicami asocjacyjnymi. 

5) Wreszcie ostatnim układem, którym winniśmy się zająć jest tzw. 

układ mózgowy niespecyficzny. Badania w zakresie tego układu opierają 

się niemal wyłącznie na doświadczeniach elektrofizjołogicznych, gdyż jest 

on jak dotychczas niemal niewykrywalny przy pomocy metod histolo- 

gicznych. 

W klasycznych doświadczeniach Moruzziego i Magouna zostało stwier- 

dzone, że drażnienie o dużej częstotliwości układu siatkowatego (formatio 

reticularis) pnia mózgowego wywołuje desynchronizację całej kory. móz- 

gowej, związaną ze stanem wzbudzenia (arousal) zwierzęcia. Podobne 

efekty można otrzymywać pod wpływem drażnienia najstarszych filo- 

genetycznie jąder wzgórzowych, leżących w linii środkowej oraz śród- 

blaszkowato. Jądra te charakteryzują się tym, iż po usunięciu kory móz- 

gowej nie podlegają degeneracji wstecznej, a zatem nie są one bezpo- 

średnio z nią związane. Stanowią onć jak gdyby przedłużenie dogłogowe 

tworu siatkowatego śródmózgowia i często bywają nazywane siatkowa- 

tym układem wzgórzowym. 

Dalej zostało wykazane, że desynchronizacja eeg wywoływana przez 

bodźce bólowe, oraz silne bodźce dźwiękowe następuje również za pośred- 

nictwem tworu siatkowatego. Istotnie, przecięcie klasycznych dróg do- 

środkowych powyżej tworu siatkowatego, powodujące zniesienie potencja- 

łów pierwotnych w odpowiednich polach projekcyjnych, nie znosi ogólnego 

stanu wzbudzenia kory mózgowej pod wpływem tych bodźców. Odwrot- 

nie, zablokowanie przy pomocy barbituratów lub zniszczenie tworu siat- 

kowatego sprawia, że wymienione bodźce nie wywołują wzbudzenia, na-, 

tomiast potencjały czynnościowe w sferze projekcyjnej są niezmie- 

nione [5]. 

Te wszystkie dane pozwalają przypuszczać, że znane od dawna „kla- 

syczne” drogi dośrodkowe wysyłają na poziomie pnia mózgowego odga- 

łęzienia do tworu siatkowatego, układ zaś ten poprzez wiele przełączeń 

synaptycznych przesyła sygnały do jąder nie specyficznych wzgórza, 

a stamtąd niezbadanymi jeszcze dotychczas drogami sygnały te zostają 

niejako rozsiane po całej korze mózgowej. Istnieją dane, wskazujące na 

to, iż jądro siateczkowate wzgórza otaczające ten twór w postaci niejako 

łupiny, jest właśnie ważną stacją pośrednią między jądrami niespecyficz- 

nymi a korą mózgową. 

- Jest rzeczą prawdopodobną, że oprócz niespecyficznego układu wzbu- 

dzającego istnieje również układ niespecyficzny hamujący, antagoni- 

styczny do poprzedniego, który przytłumia ogólny stan wzbudzenia. Układ 

ten byłby odpowiedzialny za zjawisko snu fizjologicznego. Według danych
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Hessa "ośrodek snu” znajdowałby się właśnie w śródblaszkowatych ją- 
- drach wzgórza. | . 

"Zagadnienie ośrodka snu jest dotychczas jeszcze nie rozstrzygnięte. 
Mimo, iż wiele faktów przemawia za jego istnieniem, największa trudność 
związana jest z tym, iż stan wzbudzenia i stan snu, wywoływane na dro- 
dze drażnienia układu niespecyficznego, otrzymuje się przy różnej często- 
tliwości impulsów elektrycznych. Stan wzbudzenia powstaje pod wpływem 
drażnienia o częstości rzędu 100 na sek., natomiast sen może być spowo- 
dowany drażnieniem o częstości rzędu 10 na sek. Z drugiej jednak strony 
należy podkreślić, że sen może być wywołany jedynie rzadkim drażnie- 
niem określonych miejsc układu niespecyficznego i przeciwnie, drażnienie 
częstotliwe wcale nie ze wszystkich miejsc wywołuje stan wzbudzenia. 

Na ryc. 6 przedstawione są schematycznie układy: projekcyjny, asocja- 
cyjny i niespecyficzny i ich wzajemne stosunki. 

* * 

Przechodzę obecnie do drugiej części referatu, w której zamierzam 
w tej samej kolejności co poprzednio przedstawić dane, dotyczące orga- 
nizacji funkcjonalnej, w szczególności kory mózgowej, uzyskane na nie- 
uśpionych zwierzętach z uszkodzeniami różnych jej okolic przy pomocy 
metody odruchów warunkowych lub metod zbliżonych. 
Zastanówmy się najpierw nad zagadnieniem badanych od wielu dzie- 

siątków lat, jaki wpływ na odruchy warunkowe danego analizatora ma 
usunięcie odpowiedniej projekcyjnej okolicy korowej. Niestety dane na 
ten temat w dalszym ciągu pozostają sprzeczne, a całe zagadnienie by- 
najmniej nie jest rozwiązane. Przede wszystkich należy podkreślić tu 
całkowitą aktualność pawłowowskiego punktu widzenia, według którego 
dychotomia: zwierzę widzi — nie widzi, słyszy — nie słyszy, czuje — nie 
czuje, jest całkowicie błędna i niesprawdzalna i winna być zastąpiona 
przez dychotomię: reaguje — nie reaguje we właściwy sposób. Stosownie 
do takiego ujęcia zwierzęta reagują na bodźce zewnętrzne nawet po cał- 
kowitym usunięciu kory mózgowej, a pobudzeniowe odruchy warunkowe 
na daną. kategorię bodźców wytwarzają się po usunięciu odpowiedniej 
sfery projekcyjnej. W dalszym ciągu jednak nie jest wyjaśnione, jakie 
elementy podkorowe są odpowiedzialne za to uwarunkowanie. Nie lepiej 
przedstawia się sprawa, jeśli chodzi o zdolność różnicowania bodźców po 
uszkodzeniach korowych. Ogólnie przyjmuje się, i chyba słusznie, że po 
usunięciu całej wzrokowej okolicy projekcyjnej (area striata) przedmio- 
towe widzenia, tj. różnicowanie form (tzw. pattern vision) jest całkowicie 
zniesione, natomiast różnicowanie intensywności światła jest zachowane.
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Co się tyczy jednak bodźców słuchowych, badania na kotach wydają się 

wykazywać, że różnicowanie zarówno intensywności dźwięków, jak rów- 

nież ich wysokości jest zachowane nawet po całkowitym obustronnym 

usunięciu. projekcyjnej okolicy słuchowej [15]. Natomiast bardzo znacz- 

nemu upośledzeniu. ulega po tym usunięciu różnicowanie kierunków, skąd: . 

bodziec dźwiękowy działa [16]. 

Assac. Som. Opt Acust. 

у r 

  
      

  

  

        

  

  
          | т     

Ryc. '6. Schematyczne przedstawienie układów projekcyjnego, asocjacyjnego i niespe- 
cyficznego. Układ projekcyjny: VP — nucleus ventralis posterior, GL — c. genic. 
laterale, GM — c. genic. mediale. Som. — okolica czuciowa kory, Opt — okolica 
wzrokowa kory, Acust — okolica słuchowa kory. Układ. asócjacyjny: CM — -centrum’ 

medianum, P — n. posterior, LP — n. lateralis posterior. Assoc — tylna okolica 
asocjacyjna kory. Układ niespecyficzny: ЕВ — twór siatkowaty śródmózgowia, 

С — jądra niespecyficzne wzgórza, R-—. jądro -siatkowate wzgórza. 

Wydaje się, że przyczyn niejasności naszego obrazu dotyczącego znacze- 

nia okolie projekcyjnych kory mózgowej dla warunkowania, a szczególnie. 

dla różnicowania bodźców należy się doszukiwać w następujących okolicz> 

nościach. 

Po pierwsze nie możemy być pewni, czy zarówno odbiór bodźców „danej. 

kategorii, jak i ich różnicowanie, nie zachodzi po zniszczeniu danego. . 

analizatora za pośrednictwem całkiem innych analizatorów. : Tak np. po 

usunięciu okolicy wzrokowej.kory. mózgowej ocena intensywności światła . 

może się przecież odbywać poprzez propriocepcje, mięśni zwężających. 

źrenicę, której pole odbiorcze leży. prawdopodobnie w okolicy 8, .. jesli 

nasze poprzednie wywody, o analizatorze ruchowym były słuszne. Za tym. 

przemawiałby. fakt, iż po usunięciu okolicy: wzrokowej różnicowanie siły, 

światła zostaje zniesione i zwierzę musi się go uczyć na. nowo, zazwyczaj 

Acta Physiologica Polonica — 42 © - | “oe
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z większą trudnością, niż w treningu przedoperacyjnym. Świadczy to 

właśnie o tym, iż nowe mechanizmy zostały wciągnięte do powyższego 

różnicowania. Co więcej, okazało się [17], że.po usunięciu okolic wzroko- 

wych różnicowanie to jest możliwe jedynie przy ciemnej adaptacji, tj. 

właśnie wtedy, gdy punktem wyjścia są maksymalnie rozszerzone źrenice. 

Kto wie, czy doskonałe zachowanie zdolności zwierząt różnicowania wy- 

sokości tonów po obszernych usunięciach okolic słuchowych nie da się 

wytłumaczyć w jakiś analogiczny sposób. 

Poza tym należy wziąć pod uwagę fakt, iż z chwilą, gdy zostało stwier- 

dzone, iż okolice korowe asocjacyjne również biorą udział w odbieraniu 

sygnałów z poszczególnych powierzchni recepcyjnych, i to niezależnie od 

okolic projekcyjnych, zagadnienie ich roli w różnicowaniu tych sygnałów 

wysuwa się na plan pierwszy. Czy okolice te mogą przejąć funkcje okolic 
projekcyjnych w braku tych ostatnich, czy też pełnią samoistną rolę nie- 

zależną od. tamtych okolic i być może nawet ważniejszą od nich (jak chcą 

niektórzy autorzy), zagadnienia te muszą być obecnie postawione na nowo 

i rozwiązywane pod kierunkiem danych uzyskanych w badaniach elektro- 

fizjologicznych. 
"Te same trudności, które zostały ujawnione w związku z rolą okolic 

projekcyjnych, występują w stosunku do okolic ruchowych. Zostało przez 

nas stwierdzone z całą pewnością, że obustronne usunięcie okolicy rucho- 

wej kory mózgowej, a więc tej okolicy, która jest głównym źródłem dróg 

piramidowych, niemal zupełnie nie zakłóca ruchowego odruchu warun- 

kowego u psów, chociaż sam ruch staje się mniej sprawny, niż przed ope- 

racją [18]. Tak więc robi wrażenie, że sama konfiguracja ruchu zostaje 

uformowana nie we właściwej okolicy ruchowej, lecz w jakiejś innej 

części mózgowia. Co więcej, jak wykazują badania I. Stępień i in. [19], 

szczególną rolę w wytwarzaniu i przebiegu odruchów warunkowych od- 

grywa okolica przedruchowa. Po usunięciu tej okolicy sprawność wyko- 

nywanego ruchu w najmniejszym nawet stopniu nie zostaje zaburzona, 

natomiast sam ruchowy odruch warunkowy zostaje. zdezorganizowany 

w najwyższym stopniu. "Dlaczego tak się dzieje, pozostaje dotychczas za- 

gadką. Według dawnych koncepcji neurologów i niektórych neurofizjolo- 

gów przypuszcza się, że w okolicy przedruchowej właśnie wytwarzają się 

określone schematy ruchowe, które są przekazywane okolicy ruchowej. 

Coraz więcej jednak danych wydaje się wskazywać na to, że okolica ta 

może funkcjonować samodzielnie, niezależnie od okolicy ruchowej. Jakie 

więc byłyby jej zadania czynnościowe trudno w tej chwili określić. 
Przechodzę z kolei do trzeciego z wymienionych w poprzedniej części 

referatu układów czynnościowych, manowicie do układu limbicznego. Już 

na pierwszy rzut oka zwierzęta: z uszkodzeniami w obrębie tego układu, 

a wiec po usunieciach gyrus cinguli, gyrus pyriformis, lub amygdala, r6z- 
.
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nią się znacznie od zwierząt z uszkodzeniami neokortykalnymi. U tych 

ostatnich na plan pierwszy występują ubytki określonych funkcji odbior- 

czych lub ruchowych, które najczęściej, przy niewielkich operacjach mo- 

żemy wykryć jedynie przy pomocy specjalnych testów. Natomiast zwie- 

rzęta z uszkodzeniami układu limbicznego są zmienione w sensie behawio- 

rystycznym. Łatwo dostrzec, że stają się one bądź nadmiernie agresywne, 

czego do operacji nie było, albo przeciwnie, nadmiernie łagodne i potulne, 

bądź cechuje je hyperfagia, bądź przeciwnie, hipofagia, a nawet afagia. 

Przy określonych uszkodzeniach zwierzęta te stają się hyperseksualne, 

spółkując ze zwierzętami innych gatunków. Wszystkie te zmiany określa 

się zazwyczaj, jako zaburzenia reakcji emocjonalnych zwierząt. Ponieważ 

reakcje te są ściśle związane z reakcjami wegetatywnymi, nic więc dziw- 

mego, że drażnienie poszczególnych okolic tego układu wywołuje najprze- 

różniejsze efekty wegetatywne, takie jak zmiany ciśnienia krwi, oddy- 

chania, wydzielania śliny itd. 
Jeśli odrzucić terminologię psychologiczną, służącą do oceny. znaczenia 

czynnościowego układu limbicznego i spojrzeć na układ ten z punktu wi- 

dzenia fizjologicznego, wówczas na zasadzie powyższych faktów możemy 

przyjść do wniosku, że stanowi on dawno przez Pawłowa postulowaną 

„reprezentację korową odruchów bezwarunkowych” takich jak odruch 

pokarmowy, seksualny, czynno- i bierno-obronny i inne. Nic więc dziw- 

nego, że układ ten jest ściśle związany funkcjonalnie i anatomicznie z pod- 
wzgórzem, stanowiąc niejako najwyższe piętro integracji tych odruchów. 

Możnaby wysunąć przypuszczenie, że właśnie na tym piętrze odbywa się 

głównie wytwarzanie połączeń warunkowych, tj. że niszczenie poszcze- 

gólnych części tego systemu winno by doprowadzić do upośledzenia lub 

zaniku określonych odruchów warunkowych [8]. 
Niestety jednak, zarówno topografia układu limbicznego, jak i znacze- 

nie czynnościowe poszczególnych jego części przedstawia jeszcze wiele 

stron zagadkowych i pod tym względem układ ten jest'o wiele mniej zba- 

dany, niż niższy ośrodek o podobnych funkcjach, mianowicie podwzgórze. 

Szczególnie tajemniczo przedstawia się obecnie rola czynnościowa hippo- 

kampa, którego obustronne usunięcia u człowieka i zwierząt nie wywołują 

wyraźnych zmian emocjonalnych, natomiast powodują wprost drama- 

tyczny spadek tzw. świeżej pamięci [13]. Fakt ten jest przykładem jak 

dalece uboga jest jeszcze nasza wiedza o czynności mózgu i jak wiele nie- 

spodzianek, nieraz nawet tragicznych w skutkach, dostarczają uszkodzenia 

określonych okolic. . 

Przejdźmy obecnie do roli czynnościowej tzw. okolic asocjacyjnych, 

stanowiących w przeciwieństwie do poprzednio opisanego układu, naj- 
świeższy wykwit ewolucji gatunków, a więc: coś w rodzaju „hyperneo- 

cortex”. Niestety i w tym zakresie nie możemy się poszczycić jakąś pewną 

42*
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wiedzą, przeciwnie, niewiele posiadamy hipotez. roboczych, któreb; 

wskazywały dalsze kierunki badań. 
Jedna z takich hipotez została przez nas rozwinięta i badania n: 

są obecnie realizowane zarówno w naszym Zakładzie, jak i м шек 

innych placówkach. Hipoteza ta w krótkich zarysach przedstaw 

w sposób następujący [9]. 

Fizjologia wyższych czynności nerwowych zajmowała się doty 

niemal wyłącznie zagadnieniem wytwarzania i własnościami trv 

połączeń warunkowych, pobudzeniowych lub hamulcowych, czy tc 
dzy ośrodkami mózgowymi różnych bodźców a ośrodkami bodźców \ 

łujących odruchy bezwarunkowe (klasyczne, pawłowowskie odruch 

runkowe), czy to między wyżej wymienionymi ośrodkami a ośro 

rządzącymi czynnościami ruchowymi zwierząt (odruchy warunkov 

strumentalne, II typu). Jednak wytwarzanie i istnienie połączeń v 

kowych nie wyczerpuje bynajmniej wyższej działalności nerwowej 

rząt i ludzi. Łatwo zauważyć, że działalność ta jest w ogromnej ! 

oparta na szybko przemijąjących i odwracalnych śladach padający 

układ nerwowy bodźców, tj. na zjawiskach należących do kategori 

świeżej pamięci, które mogą być przeciwstawione trwałej pamięci, 
cej podstawą odruchów warunkowych. W trwałych śladach pamięci: 

stanowiących podstawę utrwalonych odruchów warunkowych (w sze 

znaczeniu tego słowa) mamy. do czynienia niewątpliwie z jakiemiś 

nami mikromorfologicznymi czy mikrostrukturalnymi w układzie r 
wym. Świadczy o tym odporność wytworzonych połączeń warunki 

na wszelkie czynniki znoszące czasowo całą ośrodkową działalnoś 

wową, takie jak głęboka narkoza, stan komatyczny, szok .elektrokc 

syjny, anoxia i inne. W przeciwieństwie do tego, jak pouczają nas 

kliniczne i pewne.dane doświadczalne [21] świeże ślady: pamięciov 
stają pod. wpływem tych czynników. całkowicie zgładzone, co Św: 

o ich dynamicznym charakterze. Otrzymane w ostatnich dziesiątka 

dane, dotyczące intymnej struktury powiązań międzyneuronowych, 

wają nam myśl o tym, że podstawą anatomiczno-fizjologiczną tych. ś 

są zamknięte, samow:zbudzające się obwody neuronów - (reverbei 

self-exciting chains .of neurons). Dzięki istnieniu tych obwodów poł 

nie powstałe w danej. grupie neuronów pod wpływem określonego | 

nie zostaje przerwane wraz z. zaprzestaniem jego działania, lecz trw: 

cze jakiś czas, dopóki krążące po zamkniętym obwodzie impulsy, bz 

skutek hamowania z zewnątrz, bądź stopniowego samoistnego zaci 

nie zanikną. Świeża pamięć bodźców. działających na nas ze wszy 
stron, której jestęśmy świadomi na zasadzie naszej introspekcji, 1 

czyłaby się właśnie :w: ten sposob.. г:
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Powstaje jednak pytanie, w jaki sposób możemy podejść do wykrywa- 

nia i badania własności świeżej pamięci w sposób obiektywny u zwierząt, 

a w szczególności w jaki sposób możemy być pewni, iż zwierzę opiera się 

w swym działaniu na świeżej pamięci danego konkretnego bodźca, a nie 

jego konsekwencji, wynikających z ustawienia ciała lub innych reakcji. 

Zaproponowaliśmy następujący test pozwalający badać świeżą pamięć 

ściśle określonych rodzajów bodźców w warunkach doświadczeń odru- 

chowo-warunkowych [7]. 

Wytwarzamy pozytywny odruch warunkowy na zespół złożony - z dwóch 

kolejno po sobie następujących identycznych bodźców, jakiekolwiek te 

bodźce są, w granicach danej modalności, a więc tonów, świateł itp. 

(©, S,). Następnie wprowadzamy zespoły złożone z takich samych bodź- 

ców następujących po sobie, lecz różniących się od siębie (S,S,) i zespołów. 

tych nie wzmacniamy przez bodzięc bezwarunkowy. Tak-więc, gdy zwie- 

rzę percypuje pierwszy bodziec, nie może ono „wiedzieć”, czy zespół bę- 

dzie pozytywny czy hamulcowy (i odpowiednio się nastawić), gdyż zależy 

to od tego, czy drugi bodziec będzie identyczny z pierwszym, czy różny. 

od niego. W ten sposób warunkiem rozwiązania danego testu przez zwie- 

rzę musi być świeża pamięć pierwszego bodźca w chwili zadziałania 

drugiego. ‘ 

Następną naszą hipotezą było, iż jedną z czynności, a być może jedyną 

czynnością okolic asocjacyjnych jest zachowywanie świeżych śladów ра- 

mięciowych bodźców, śladów opartych na zamkniętych łańcuchach neuro- 

nów. Przypuszczaliśmy, że właśnie zdolność do tego rodzaju pamięci zna- . 

komicie wzrasta z rozwojem filogenetycznym zwierząt w przeciwieństwie | 

do zdolności do pamięci trwałej, która pozostaje na ogół taka sama nie- 

zależnie od rozwoju mózgu. Tym właśnie tłumaczyłby się rozrost okolic 

asocjacyjnych w filogenezie w przeciwieństwie do stanu stacjonarnego 

okolic projekcyjnych. Co więcej, sądziliśmy, iż okolice asocjacyjne odpo- 

wiedzialne za pamięć danego rodzaju bodźców winny być położone w.Są- 

siedztwie odpowiednich okolic projekcyjnych. , 

W myśl powyższych hipotez zostały zaplanowane doświadczenia Cho- 

rążyny i Stępnia, wykonane na psach w naszym Zakładzie, oraz doświad- 

czenia Stępnia, Cordeau i Rasmussena, wykonane w' Instytucie Neuro- 

logii w Montróalu na małpach [20]. Wyniki ich wydają się w znakomity 

sposób potwierdzać naszą hipotezę. Autorzy ci.wytwarzali. różnicowania, 

zespołów bodźców identycznych S, S, od zespołów bodźców różniących się 

od siebie S,$, w zakresie analizatora słuchowego na psach, oraz słucho- 

wego i wzrokowego na małpach. Następnie usuwali okolice asocjacyjne, 

o których można było sądzić z danych literatury, iż są związane Cży to 

z analizatorem wżrokowym, czy słuchowym. W wyniku tych operacji 

otrzymali oni co następuje: po usunięciach okolicy asocjacyjnej słuchowej:
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zarówno psy jak i małpy całkowicie tracily.zdolnos¢ rozwiazywania na- 
sżego testu w zakresie bodźców słuchowych, przy czym małpy zachowy- 
wały tę zdolność w stosunku do bodźców wzrokowych. Po usunięciu oko- 
licy asocjacyjńej wzrokowej u małp działo się odwrotnie. Proste różnico- 

wanie było po obu rodzajach operacji zachowane. 
Powstaje ważne zagadnienie, czy powyższa czynność zachowywania 

świeżych śladów pamięciowych jest rzeczywiście jedyną funkcją okolic 
asocjacy jnych. Zajmujemy się w naszym Zakładzie w sposób bardzo inten- 
sywny funkcjami okolic. przedczołowych i do niedawna sądziliśmy, że 
czynność tej okolicy polega na przechowywaniu świeżych śladów pamię- 
ciowych bodźców proprioceptywnych [10]. Na zasadzie naszych obecnych 
danych zdaje się nam jednak, że znaczenie funkcjonalne tej okolicy spro- 

wadzą się do całkiem innych zasad, mianowicie wydaje się być związane 
z hamowaniem ślądów wykonanych uprzednio reakcji ruchowych [1 1]. 

Wreszcie należy krótko wspomnieć o roli czynnościowej ostatniego 
z wymienionych poprzednio układów, mianowicie układu niespecyficz- 

nego. Na ogół przyjmuje się, że rola ta polega na regulowaniu tonusu, czyli, 
by tak rzec, gotowości czynnościowej całego mózgowia, która to gotowość 
pozwalałaby temu narządowi wypełniać te wszystkie konkretne i szcze- 
gółowe funkcje, o których dotychczas była mowa. Porównanie z tablicą 
rozdzielczą, która zapala lampy w jąkiejś ogromnej i pozbawionej światła 
dziennego instytucji, pozwalając w ten sposób na odbywanie się w niej 
normalnej, określonej pracy, wydaje się tutaj na miejscu. Na zasadzie 
obecnie posiadanych danych można sądzić, iż w przypadku działalności 
mózgu mamy do czynienia z dwoma czynnymi mechanizmami, jednym 
wzmagającym natężenie światła umożliwiającego pracę (nawiasem mówiąc 
aż do oślepiającego blasku, który tę pracę całkowicie paraliżuje) i drugim 

osłabiającym natężenie światła wówczas, gdy praca w instytucji nie po- 

winna się odbywać (sen). Poza tym mamy pewne dane, aby sądzić, że 

podczas gdy twór siatkowaty w śródmózgowiu jest być może ogólnym 

wyłącznikiem zapalającym wszystkie lampy w instytucji, o tyle układ 

siatkowaty wzgórza jest bardziej wybiórczy, zapalając i gasząc światła 

tylko w pewnych jej częściach w zależności od potrzeb chwili i konkret- 
nych zadań, które winny być wykonane. 

Na zakończenie należy jeszcze raz podkreślić, że niektóre zagadnienia 

poruszone w tym referacie potraktowano w sposób zbyt ogólnikowy i po- 

wierzchowny, podczas gdy inne nie mniej wążne pominięto zupełnie. 

Wynikało to jednak z samego charakteru referatu, który miał za zadanie 

dać ogólny zarys organizacji czynnościowej najwyższych pięter. osi ner- 
wowej. : 

. Powracajac do uwag wypowiedzianych na wstepie wydaje mi sie, i 
mimo najlepszych wysiłków usystematyzowania naszych wiadomości
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w tym zakresie (częściowo nawet kosztem pomijania spornych zagadnień), 

obraz chaosu naszych pojęć dotyczących czynności mózgu nasuwa się nie- 

odparcie. Nie sądzę jednak, żeby ten chaos miał nastrajać nas pesymi- 

stycznie. Przeciwnie, z każdego niemal punktu naszych obecnych pozycji 

widoczne są dalsze drogi badawcze i odkrywają się nowe perspektywy. 

Toteż nadzieja wydostania się z tego chaosu wydaje się uzasadniona i być 

może niedaleki jest już czas, kiedy nasza wiedza o czynności mózgu zosta- 

nie w jakiś sposób uporządkowana i fakty, które dotychczas wydają nam 

się niezrozumiałe lub sprzeczne, staną się podstawą jednolitego i harmo- 

nijnego systemu koncepcji. 

PIŚMIENNICTWO 

Adrian E. D.: O fizycznym podłożu wrażeń zmysłowych. Przekład J. Konorskiego 

i A. Szwejcerowej. Warszawa, 1948. . 

. Albe-Fessard D., Rougeul A.: EEG Clin. Neurophysiol. 1958, 10, 131. 

. Buser P., Borenstein P., Bruner J.: EEG Clin. Neurophysiol. 1959, 11, 305. 

Chorążyna H. Stępień Ls Acta Biol. Exper. 1961, 21, w druku. 

French J. D., Verzeano M., Magoun H. W.: Trans. Amer. Neurol. Ass. 1952, 77, 44. 

Hess W. R.: Das Zwischenhirn, Basel 1954. 

Konorski J.: Bull. Acad. Pol. Se. Cl. VI. 1959, 7, 115. 

. Konorski J.: EEG Clin. Neurophysiol. 1960, 12, 81. 

. Konorski J.: In Brain Mechanisms and Learning (w druku). 

. Ławicka W., Konorski J.: Acta Biol. Exper. 1959, 19, 221. 

. Ławicka W., Konorski J.: Acta Biol. Exper. 1961, 21 (w druku). 

. Mickle W. A., Ades H. W.: J. Neurophysiol. 1953, 16, 608. 

. Milner P., Penfield W.: Trans. Am, Neurol. Ass. 80, 42. 

. Moruzzi G., Magoun H.: EEG Clin. Neurophysiol, 1949, 1, 455. 

. Neff W. D., Goldberg J. M.: Ann. Review of Physiol. 1960, 22. 

. Neff W. D., Fisher J. F., Diamond I. T., Yela M.: J. Neurophysiol., 1956, 19, 500. 

. Orbach J.: Psychol. Bull., 1959, 56, 271. 

. Stępień I., Stępień L., Konorski J.: Acta Biol. Exper., 1960, 20, 212. 

. Stępień 1., Stępień L., Konorski J.: Acta Biol. Exper., 1960, 20, 224. 

20. Słępień L., Cordeau J. P., Rasmussem T.: Brain, 1960, 83, 470. 

. Thompson R., Dean W. J.: Compar. Physiol. Psychol., 1955, 48, 488. 

. Woolsey C., Settlage P. H., Meyer D. R., Spencer W., Pinto Hamuy T., Travis M.: 

Proc. Ass. Res. Nerv. Ment. Dis., 1950, 30, 238. 

B
B
O
R
A
N
A
W
N
 

н 
W
B
 

KB 
M
 

R
 

r
 

R
 
b
k
 

R
 
p
 

o
 

M
 
j
m
 

D
H
 

©
 

(
©
 

©
 

-
I
 

O
 

©
 

BP 
W
D
M
 

M
 

O
 

Otrzymano: 6. 1. 1961. 

Adres autora: Zakład Neurofizjologii Instytutu . Biologii Doświadczalnej, 

im. M. Nenckiego, Warszawa, ul. Pasteura 3.


