
Części OUN / Wzgórze / Podwzgórze / Śródmózgowie / Most 

/ Zespoły naprzemienne 

1) Schemat OUN: 

Ośrodkowy Układ Nerwowy składa się z: 

a) Kresomózgowia 

b) Międzymózgowia: 

- wzgórze; 

-zawzgórze; 

-nadwzgórze; 

-podwzgórze; 

-niskowzgórze. 

c) Śródmózgowia; 

d) Tyłomózgowia: 

-most; 

-móżdżek; 

-rdzeń przedłużony. 

e) Rdzeń kręgowy. 

 

2) Wzgórze: 

 

1) Wzgórze ograniczone jest niżej wymienionymi strukturami: 

Od przodu: otwór międzykręgowy 

Od tyłu: poduszka- jej wolny biegun 

Od góry: powierzchnia poniżej sklepienia oraz komory bocznej 

Od dołu: podwzgórze 

Od przygrodka: komora III 

Od boku: torebka wewnętrzna- jej tylna odnoga 

2) Jądra wzgórza: 

Wzgórze posiada 11 jąder opisanych symbolami literowymi: 

Tab.1: Jądra wzgórza  

Jądra wzgórza Opis symboli literowych 

CM 

LD 

LP 

M 

MD 

VA (brzuszne- przednie) 

V- brzuszne 

L- boczne 

M- przyśrodkowe 

A- przednie 

I- pośrednie 

P- tylne 



VI 

VL (brzuszne- boczne) 

VP 

VPL (brzuszne- tylno- boczne) 

VPM (brzuszne- tylno- przyśrodkowe) 

C- środkowe 

D- grzbietowe 

 

a) Jądra przednie i przyśrodkowe: 

 

Połączenia: 

- dwukierunkowe połączenie z korą skroniową nową oraz z korą czołową (część 

przednia- przedruchowa); 

- z istotą czarną; 

- podwzgórzem (jądro suteczkowate); 

- z układem limbicznym (zakręt obręczy + ciało migdałowate). 

 

Funkcje: 

kontrola nad informacjami (afektywnymi) biegnących do kory mózgu oraz kontroluja 

nad reakcjami 

 

Dysfunkcja: 

uszkodzenie skutkuje utratą pamięci 

 

b) Jądra poduszki: 

 

Połączenia: 

- z ciałami zawzgórza : kolankowatych bocznych oraz przyśrodkowych; 

- z asocjacyjną korą płata ciemieniowego, potylicznego oraz skroniowego. 

 

Funkcje: 

łączą informacje z pól asocjacyjnych z informacjami z obwodu (słuch, wzrok) 

 

Dysfunkcja: 

uszkodzenie spowodować może afazję czuciową (chory nie rozumie co się do niego 

mówi) po stronie dominującej. 

 

c) Jądra brzuszne: 

 

Funkcje poszczególnych jąder: 

- jądro brzuszne- przednie: dostaje impulsy z istoty czarnej oraz z gałki bladej, 

następnie wysyła informacje do czwartego i szóstego pola Brodmana; 

 

- jądro brzuszne- boczne: biegną tutaj włókna z komórek przeciwstronnego jądra 



zębatego (móżdżek) jak i włókna z jądra czerwiennego tej samej strony oraz z gałki 

bladej. Jądro brzuszne- boczne wysyła informacje do czwartego i szóstego pola. 

 

- jądro brzuszne- tylno- boczne: otrzymuje impulsy z wstęgi przyśrodkowej oraz dróg 

rdzeniowo- wzgórzowych po czym przekazuje informacje do pól 1,2,3. 

 

- jądro brzuszne- tylno- przyśrodkowe: docierają tutaj informacje z drogi smakowej 

(jądra pasma samotnego) oraz z wstęgi trójdzielnej, następnie przekazuje informacje 

do pól 1,2,3. 

 

3) Podwzgórze 

 Należy do międzymózgowia, podzielone jest na dwie części: przyśrodkową oraz 

boczą. Części te natomiast ograniczone są od siebie poprzez pęczek su teczkowo- wzgórzowy 

i sklepienie. 

a) Położenie: 

- usytuowane jest w częściach komory III: jej dnie oraz brzusznej stronie; 

- od góry ograniczone jest bruzdą podwzgórzową; 

- pomiędzy dołem międzykonarowym a skrzyżowaniem wzrokowym. 

 

b) Funkcje: 

- jako główną funkcję podwzgórza podaje się utrzymanie homeostazy; 

- odpowiada za koordynację działań następujących układów: dokrewnego, 

limbicznego oraz autonomicznego układu nerwowego. 

 

c) Jądra: 

 

1) część wzrokowa: 

- jądro przedwzrokowe przyśrodkowe (odpowiada za funkcje seksualne); 

-jądro nadwzrokowe (odpowiada za gospodarkę wodną, uczucie pragnienia oraz za 

syntezę hormonów); 

-jądro ponadskrzyżowaniowe (odpowiada za koordynację cykli np. temperatura a 

wysiłek, sen- czuwanie). 

 

2) część guzowa: 

-jądro grzbietowo- i brzuszno- przyśrodkowe (odpowiada za agresję, głód. 

Uszkodzenie tego jądra powodować może otyłość); 

-jądro boczne podwzgórza (głód- uszkodzenie= anoreksja); 

-jądro przednie (odpowiada za regulację temperatury). 

 

 



 

3) część suteczkowa: 

-jądro tylne podwzgórza (podobnie jak jądro przednie, odpowiada za regulowanie 

temperatury); 

-jądro suteczkowate (pośredniczy w przekazywaniu informacji z hipokampa do jąder 

przednich wzgórza). 

 

4) część boczna i tylna (jądra ruchowe podwzgórza) 

Połączenia: 

- obukierunkowe ze wzgórzem oraz układem limbicznym. 

Funkcje: 

odpowiada za kontrolę stanów emocjonalnych w trakcie wykonywania ruchów. 

 

5) droga przedwzgórzowo- rdzeniowa: 

- drogi układu autonomicznego, jeśli zostanie przerwana powyżej poziomu Th1, 

występuje objaw Hornera (zaburzenie czynności oka- opadanie powiek, zwężenie 

źrenicy, połowicze zaburzenie wydzielania potu na twarzy) 

 

4) Śródmózgowie 

 

a) Budowa (struktury śródmózgowia): 

 

1) Pokrywa: 

- znajduje się powyżej (grzbietowo) wodociągu mózgu; 

- buduje dach śródmózgowia. 

 

2) Nakrywka: 

- znajduje się pomiędzy pokrywą śródmózgowia, a odnogami mózgu. 

 

3) Odnogi mózgu (podstawa konarów) 

- buduje podstawę śródmózgowia; 

- znajdują się tutaj drogi korowo- 

 -rdzeniowe; 

 -opuszkowe; 

 -mostowe. 

 

4) Konary mózgu: 

- tworzą je odnogi mózgu wraz z nakrywką. 

 

5) Pole przedpokrywowe: 

- usytuowane jest między trójkątem uzdeczki, a wzgórkiem górnym. 



 

6) Inne: 

- zawiera istotę czarną (uszkodzenie tego jądra ruchowego pozapiramidowego 

skutkuje wystąpieniem choroby Parkinsona) 

- twór siatkowy (uszkodzenie wywołuje śpiączkę) 

 

b) Położenie: 

- od zasłony rdzeniowej do spoidła tylnego; 

 

c) Funkcje: 

- w swojej górnej części posiada tzw. ośrodek skojarzonego spojrzenia ku górze; 

- jest pośrednikiem w odruchach: wzrokowych oraz słuchowych; 

- jest początkiem niektórych nerwów czaszkowych: III (okoruchowy) oraz IV 

(bloczkowy). 

 

d) Jądra śródmózgowia: 

- jądra nerwów czaszkowych; 

- jądra śródmiąższowe; 

- jądro czerwienne: 

 Połączenia: 

 - z rdzeniem kręgowy,; 

 - móżdżkiem; 

 - prążkowiem. 

 

- istota czarna:  

 Połączenia: 

 - z prążkowiem (gałka blada) 

 - korą mózgu; 

 - wzgórzem; 

 - pokrywą śródmózgowia (wzgórki górne) 

 

 Funkcje: 

 - odpowiedzialne jest za napięcie mięśniowe; 

 - hamuje pewne rodzaje mimowolnych ruchów. 

 

- twór siatkowaty: 

 Połączenia: 

 - z móżdżkiem; 

 - korą wzrokową; 

 - rdzeniem kręgowym; 

 - jądrami oliwy; 

 - jądrami przedsionkowymi; 



 - z jądrami ruchowymi nerwów czaszkowych III i IV 

 Funkcje: 

 - uczestniczy wraz z układem piramidowym w wykonywaniu mimowolnych 

 ruchów. 

 

5) Most 

 

a) Położenie: 

- od bruzdy górnej do bruzdy dolnej mostu 

b) Budowa: 

- posiada podstawę, w której znajdują się jądra mostu oraz włókna korowo- 

 -opuszkowe; 

 -rdzeniowe; 

 -mostowe; 

-nakrywka, w której znajdują się jądra nerwów czaszkowych, tworu siatkowatego oraz 

zasadnicze szlaki czuciowe. 

c) Połączenia: 

- przez konar środkowy móżdżku z móżdżkiem. 

d) Jądra: 

- jądra słuchowe(przekaźnikowe jądra); 

- jądra przedsionkowe (regulują mechanizmy, które związane są z odruchami 

przedsionkowo- ocznymi oraz z utrzymaniem postawy); 

- jądro ruchowe n. VII (tylna część mostu); 

- jądro ruchowe n. trójdzielnego (część środkowa); 

e) Inne: 

- znajduje się w nim tzw. ośrodek skojarzonego spojrzenia w bok; 

- jest miejscem „startu” nerwów od V do VIII; 

 

6) Rdzeń przedłużony 

 

a) Położenie: 

-od bruzdy dolnej mostu do skrzyżowania piramid. 

 

b) Funkcje: 

- posiada autonomiczne ośrodki, które odpowiadają za regulację oddechu, krążenia 

oraz motoryki żołądkowo- jelitowej. 

 

 

 

 

 



c) Jądra rdzenia: 

- twór siatkowaty rdzenia przedłużonego; 

- jądra dolne i dodatkowe oliwki: 

 Połączenia: 

 - z jądrem przedsionkowym; 

 - jądrem śródmiąższowym; 

 - rdzeniem kręgowym; 

 - śródmózgowiem; 

 - móżdżkiem. 

 Funkcje: 

 - koreluje ruchy mimowolne oraz dowolne. 

 

- jądra smukłe i klinowate: 

 Połączenia: 

 - z prążkowiem; 

 - korą czuciową; 

 - rdzeniem kręgowym. 

 Funkcje: 

 - przekazuje impulsy z informacją o czuciu dotyku, ucisku oraz propriocepcji. 

 

7) Zespoły naprzemienne 

 Są to jednostronne uszkodzenia mózgowia. Uszkodzone zostają, po stronie ogniska 

choroby, nerwy czaszkowe (jeden lub kilka), a po stronie przeciwnej występuje niedowład 

piramidowy. Przyczynami zespołów naprzemiennych są najczęściej procesy zapalne, 

choroby naczyniowe i ewentualne guzy. 

 

1) Zespół Webera: 

- występuje tutaj porażenie nerwu okoruchowego po stronie wystąpienia ogniska; 

- następuje uszkodzenie konaru mózgu w wyniku czego po stronie przeciwnej od ogniska              

dochodzi do niedowładu połowiczego. 

 

2) Zespół Millarda- Gublera: 

- dochodzi do uszkodzenia mostu; 

- po stronie ogniska występuje porażenie n. twarzowego, a po przeciwnej od ogniska 

dochodzi do niedowładu połowiczego. 

 

3) Zespół Foville’a: 

- również dochodzi do uszkodzenia mostu; 

- po stronie ogniska występuje porażenie n. twarzowego oraz odwodzącego, a po przeciwnej 

niedowład połowiczy. 

 



4) Zespół Wallenberga: 

- uszkodzenie części opuszki; 

- po stronie ogniska występują następujące objawy: 

 -ataksja móżdżkowa; 

 - niedowład podniebienia (zaburzenia połykania i mowy); 

 - objaw Hornera; 

 - zaburzenia czucia bólu w okolicy twarzy. 

- po przeciwnej od ogniska: 

 - czucie na kończynach i tułowiu zostaje zaburzone. 
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