
3.14 GŁÓWNE STRUKTURY LIMBICZNE
PRZODOMÓZGOWIA

Okre śle nie „lim bicz ny” wy wo dzi się od sło wa lim bus (rą bek). Wie -
le struk tur i po łą czeń ukła du lim bicz ne go two rzy pier ścień wo kół
mię dzy mó zgo wia. Są one za an ga żo wa ne w po wsta wa nie emo cji
oraz in ter pre ta cję bodź ców ze wnętrz nych i we wnętrz nych. Ze spół
hi po kam pa oraz je go dro gi w skle pie niu za krzy wia ją się w kie run -
ku bie gu na przed nie go mię dzy mó zgo wia, da jąc po łą cze nia przed -
spo idło we (do prze gro dy) i za spo idło we (do pod wzgó rza) w sto -
sun ku do spo idła przed nie go. Cia ło mig da ło wa te da je po czą tek
kil ku dro gom; jed na z nich two rzy prą żek krań co wy, po łą cze nie
w kształ cie li te ry C do pod wzgó rza i struk tur pod sta wy przo do -
mó zgo wia. Pa smo wę cho we łą czy się bez po śred nio z kil ko ma
struk tu ra mi lim bicz ny mi przo do mó zgo wia; jest je dy nym ukła dem
czu cia, któ ry cał ko wi cie omi ja wzgó rze i koń czy się bez po śred nio
w ob sza rach ko ro wych i pod ko ro wych kre so mó zgo wia. Włók -
na z ją der prze gro dy do uzdecz ki (prą żek krań co wy) two rzą wza -
jem ne po łą cze nia mię dzy przo do mó zgo wiem lim bicz nym a pniem
mó zgu. Cia ło mig da ło wa te i hi po kamp (za cie nio ny) le żą głę bo ko
w sto sun ku do ko ry.

Komentarz kliniczny

[tu wstawić rycinę I.28 z poprzedniego wydania polskiego.
Korekta tej ryciny:
Jest „zstępujące połączenia do jąder siatkowatych i nakrywowych”,
powinno być „zstępujące połączenia do jąder siatkowatych i
nakrywkowych”]
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KOMENTARZ KLINICZNY
Wie le struk tur ukła du lim bicz ne go przo do mó zgo wia łą czy się z pod -
wzgó rzem po przez struk tu ry w kształ cie li te ry C, ta kie jak hi po kamp
i skle pie nie, a tak że z cia łem mig da ło wa tym i prąż kiem krań co wym.
Cia ło mig da ło wa te ma do dat ko we bez po śred nie po łą cze nia z pod -
wzgó rzem po przez dro gę mig da ło wa tą brzusz ną. Ją dra cia ła mig da ło -
wa te go otrzy mu ją roz ma ite in for ma cje czu cio we z ob sza rów ko ro wych
i do star cza ją kon tek stu dla tych bodź ców, zwłasz cza emo cji zwią za -
nych z re ak cją stra chu. Obu stron ne uszko dze nie cia ła mig da ło wa te go
po wo du je brak re ak cji stra chu i nie zdol ność do roz po zna wa nia lę ko -
wej re ak cji mi mi ki twa rzy u in nych osób.

Twór hi po kam pal ny prze twa rza du że ilo ści in for ma cji po cho dzą -
cych z pła ta skro nio we go, pod kład ki i ko ry śród wę cho wej oraz wy sy ła
po łą cze nia po przez skle pie nie do pod wzgó rza i ją der prze gro dy, któ re
z ko lei da ją po łą cze nia po przez wzgó rze do ko ry za krę tu ob rę czy. Struk -
tu ry te są czę ścią tzw. krę gu Pa pe za. Twór hi po kam pal ny jest szcze gól -
nie wraż li wy na nie do krwie nie; je go obu stron ne uszko dze nie po wo -
du je nie zdol ność do kon so li do wa nia no wych in for ma cji w pa mię ci
dłu go trwa łej. Ty po we prze ja wy te go za bu rze nia moż na za ob ser wo wać
u osób star szych, któ re nie pa mię ta ją, z kim roz ma wia ły chwi lę wcze -
śniej, nie pa mię ta ją, co ja dły na śnia da nie (lub w ogó le nie pa mię ta ją,
że ja dły śnia da nie), ale są zdol ne dość do kład nie przy po mnieć so bie
szcze gó ły do ty czą ce od le głej prze szło ści.
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