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Poziom przekroju
jądro
przedsionkowe
boczne

konar
dolny
móżdżku

jądro zębate konar górny móżdżku

jądro kulkowate i czopowate
jądro przedsionkowe
górne

konar
środkowy
móżdżku

jądro przedsionkowe przyśrodkowe

jądro nerwu VII

włókna nerwu VII

jądro nerwu VI

droga środkowa
nakrywki

włókna
nerwu VI

pęczek
podłużny
przyśrodkowy

wstęga
przyśrodkowa

wstęga przyśrodkowa

czopek
robaka

pasmo rdzeniowe nerwu V

jądro rdzeniowe nerwu V

droga rdzeniowo-wzgórzowa/
rdzeniowo-siatkowa

ciało czworoboczne

droga korowo-rdzeniowa

jądra mostu nerw VI

Most; poziom kolanka nerwu twarzowego

Symbol oznacza, że rycina jest dostępna na stronie www.studentconsult.com.
Bezpłatny dostęp do tej strony umożliwia kod zamieszczony na drugiej stronie okładki.

KO MEN TARZ KLI NICZ NY
Most jest czę stym miej scem wy stę po wa nia uda ru krwo tocz ne go. Krwo -
tok do mo stu jest czę sto du ży i śmier tel ny w skut kach. Je że li nie pro wa -
dzi on do zgo nu, mo że po wo do wać szyb kie na ra sta nie (1) cał ko wi te go
po ra że nia (te tra ple gii); (2) prę żeń od móż dże nio wych (wy prost nych)
spo wo do wa nych uszko dze niem GNR ukła du ko ro wo -rdze nio we go i czer -

wien no -rdze nio we go, co po wo du je od ha mo wa nie czyn no ści ją der przed -
sion ko wych bocz nych; (3) śpiącz ki i (4) po ra że nia ru chów ga łek ocznych
oraz (5) wą skich, ale re ak tyw nych źre nic. Krwo tok do mo stu, któ ry po -
wo du je śpiącz kę, czę sto pro wa dzi do zgo nu. Du ży za wał w za kre sie tęt -
ni cy pod staw nej mo że dać ta ki sam ob raz kli nicz ny. W mo ście mo gą
wy stą pić tak że ma łe za wa ły la ku nar ne; za wa ły te mo gą po wo do wać wy -
łącz nie ob ja wy ru cho we (prze ciw stron ne uszkodzenie GNR na pod sta -
wie mo stu), atak sję lub obie te gru py ob ja wów łącz nie (ko na ry móżdż -
ku, ją dra mo stu).
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