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                   Koncepcje: 

 
Broca (1877) - ‘La Grand Lobe Limbique’ 

 

Papez (1937) - ‘Limbic Circuit’ - emotion 

 

MacLean (1952) - ‘Limbic System’ - visceral brain 

 

Nauta (1972) - ‘Septo-hypothalamo-mesencephalic  

  continuum’ 
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Układ limbiczny: pojęcie wprowadzone przez Paula Broca.  

Kora zakrętu obręczy tworzy pierścień (łac. limbus) wokół pnia mózgu.  



JAMES PAPEZ  

(1883-1958) 

 

PAUL BROCA  

(1824-1880) 
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Zwykle do układu limbicznego zalicza się:  

korę zakrętu obręczy  

korę śród- i około-węchową  

wzgórze  

podwzgórze  

hipokamp  

sklepienie  

ciała suteczkowate  

jądra migdałowate  



Drażnienie prądem obszarów limbicznych wywołuje psychozy i 

halucynacje.  

Zawiera struktury kontrolujące typowe zachowania dla danego 

gatunku.  

Emocje, zachowania opiekuńcze, to funkcje kory starej 

(limbiczna), jąder migdałowatego (amygdala) kontrolujących 

strach i agresję, oraz innych, pobliskich obszarów mózgu 

nazywanych "limbicznymi" 



Emocje powstały w wyniku rozszerzenia mechanizmów 

zachowania homeostazy, by przygotować organizm do 

odpowiedniej reakcji. 

Teorie emocji 

 

Funkcje podstawowych emocji podobne są u ludzi jak i u zwierząt.  

Fizjologiczna teoria Williama Jamesa, rozwinięta niezależnie przez 

Carla Langego, zwana teorią Jamesa-Langego.  

Lange sądził, że emocje to reakcje naczyniowo – ruchowe.  



Poglądy Jamesa:  

 

 Emocje to postrzegane reakcje organizmu, postrzeżenie prowadzi do 

reakcji fizjologicznych a te są analizowane świadomie i "postrzegane" jako 

stany emocjonalne. 

  

 Bodźce pobudzają korę czuciową, ważne bodźce emocjonalne pobudzają 

najpierw korę ruchową i reakcje fizjologiczne, a to dopiero postrzegane 

jest jako emocje.  

 

 Uszkodzenia kory zmniejszają kontrolę nad emocjami ale nie likwidują 

podstawowych emocji.  

 

 Potykając się lub odskakując przed pędzącym pojazdem najpierw 

reagujemy, łapiemy równowagę, pojawia się reakcja fizjologiczna a 

dopiero potem uświadomienie emocji strachu.  



Teoria Cannona-Barda (1915): najpierw czujemy emocje a potem 

zmiany fizjologiczne.  

Za reakcje emocjonalne odpowiedzialne jest podwzgórze, w którym 

dokonuje się ocena emocjonalnego znaczenia dochodzącej informacji; 

sygnały przechodzą najpierw przez wzgórze a stąd do kory i do 

podwzgórza, które z jednej strony przesyła je po modyfikacji również 

do kory (dzięki czemu mamy świadome odczucie emocji), a z drugiej 

wysyła sygnały do pnia mózgu odpowiadając za reakcje fizjologiczne, 

występujące jednocześnie z emocjami.  



Emocje związano z bardziej precyzyjnie z 

działaniem mózgu w pracach Jamesa Papeza 

(1937).  

Powstawanie emocji zachodzi w 

pętli (zwanej obecnie kręgiem 

Papeza).  



Zaczyna się od tylnej części wzgórza, przez którą sygnały zmysłowe docierają 

do kory czuciowej i podwzgórza. Kora czuciowa wpływa na zakręt obręczy, 

który przesyła je przez korę okołowęchową do hipokampa, stąd przez jądra 

przegrody do ciał suteczkowatych i innych jąder podwzgórza 

odpowiedzialnego za reakcje fizjologiczne organizmu.  



Informacja wraca z ciał suteczkowatych do przedniej części wzgórza i 

znowu do kory zakrętu obręczy.  

Odczuwanie emocji miało się wiązać z integracją sygnałów z kory 

czuciowej z sygnałami z podwzgórza.  



Paul D. MacLean ( Maj 1, 1913 - 
Grudzień  26, 2007)  

 
Ref.: Some psychiatric implications on 
physiological studies on fronto-temporal 
portions of limbic system (visceral brain). 
Electroencephalogr 
Clin Neurophysiol 4: 407-418, 1952 

Paul MacLean w latach 1949-1970 

rozwinął teorię układu limbicznego jako 

układu odpowiedzialnego za emocje.  

 

Krąg Papeza rozszerzył o węchomózgowie 

(kora okołowęchowa, śródwęchowa i 

okołohipokampowa), ciało migdałowate, 

przegrodę i kora przedczołową jako 

odrębny podukład, "mózg wegetatywny" 

lub emocjonalny.  

 

Hipokamp traktowany był jako struktura 

odpowiedzialna za analizę "symboliki 

niewerbalnej", nieświadomych skojarzeń; 

"klawiatura emocjonalna".  

 

Doświadczanie i wyrażanie emocji wynika 

z kojarzenia bodźców wewnętrznych i 

zewnętrznych.  



Joseph LeDoux krytykuje samo pojęcie układu limbicznego, jest to mgliste 

pojęcie, synonim większości ośrodków podkorowych powyżej pnia mózgu.  

Hipokamp nie bierze udziału w reakcjach emocjonalnych, chociaż 

pierwotnie uważano go za część układu limbicznego.  



Strach łatwo jest warunkować, stąd mechanizmy strachu są najlepiej poznane.  

Lęk, niepokój to strach bez wyraźnego powodu, zwykle związany z 

oczekiwaniem na jakieś niebezpieczeństwo.  

Główna struktura analizująca emocje tego typu to ciało migdałowate, 

składające się z około 10 jąder.  



 

Odbieranie pobudzeń: bezpośrednio z wzgórza (12 ms u szczura) lub przez 

korę (25 ms, nieco wolniej).  

Wzgórze rozdziela ogólne cechy bodźca, przyspieszając reakcję.  

w tym kontekst reakcji emocjonalnych.  



Kora sensoryczna analizuje złożone aspekty bodźca, reakcja jest nieco późniejsza.  

Kora przyśrodkowa przedczołowa hamuje niewłaściwe zachowania, jeśli zostaną 

wywołane pomyłkowo.  

Hipokamp i kora śródwęchowa, należąca do formacji hipokampa, pozwalają 

zapamiętać epizod.  



Swoiste bodźce czuciowe trafiają do pierwotnej kory czuciowej, nieswoiste 

do bocznej części jądra migdałowatego. Ekspresja emocji negatywnych: 

jądro środkowe (centralne) ciała migdałowatego pobudza wyspecjalizowane 

struktury odpowiedzialne za różne formy zachowań.  



Ciało migdałowate uczy się reakcji warunkowych, tworząc pamięć 

emocjonalną.  

Pamiętanie sytuacji emocjonalnie pobudzających stwarza wrażenie 

istnienia pamięci "błyskowa" (flashbulb memory), przywoływanej jako 

epizod, niemal fotograficznej.  

Jest to związane z wydzielaniem dużej ilości adrenaliny przez nadnercza, 

która przez pień mózgu zwiększa plastyczność hipokampa i ciała 

midałowatego, prowadząc do zapamiętania zdarzenia. 
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Duża grupa jąder w płacie skroniowym. 
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• W ciele migdałowatym tworzą się i są 

przechowywane programy reakcji emocjonalnych, 

odziedziczone oraz wykształcone w ciągu życia 

osobniczego. 

  

• Rola ewolucyjna tej struktury polega na 

magazynowaniu wszystkich doświadczeń 

wywołujących różne emocje, jak na przykład strach, 

wstręt, radość. 



Informacje o bodźcach zewnętrznych docierają 

do ciała migdałowatego dwiema drogami: 

1. Drogą niską bezpośrednio ze wzgórza, z pominięciem kory 

mózgowej — przenoszone informacje są ogólne, niedokładne, 

sygnalizują tylko zbliżające się niebezpieczeństwo i konieczność 

natychmiastowej reakcji. Droga ta jest krótka, pozwala na szybką 

reakcję na potencjalnie negatywny bodziec, pozwala na 

rozpoczęcie reakcji na impulsy czuciowe przed ich pełną 

rejestracją przez korę mózgową; 



2. drogą wysoką, prowadzącą informację ze wzgórza do 

kory, które dopiero później trafiają do ciała migdałowatego. 

Droga ta jest dłuższa, wymaga dłuższego czasu, jednak 

pozwala na dokładną analizę informacji. 

Informacje o bodźcach zewnętrznych docierają 

do ciała migdałowatego dwiema drogami: 

Droga niska, z ominięciem kory, umożliwia osobnikowi szybką 

reakcję na zmieniające się warunki środowiska, a droga wysoka, z 

udziałem kory — zaplanowanie akcji. 
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 żarłoczny apetyt  
 

 Podniesiona (perwersyjna) aktywność seksualna  
 

 uległość:  
Utrata normalnej odpowiedzi gniew/strach   
 

Utrata pamięci:  
Uszkodzenie części hipokampa    
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Następstwem uszkodzenia ciał migdałowatych klinicznie może być tak 

zwany zespół Kluvera-Bucy’ego, charakteryzujący się następującymi 

objawami: 

 

 ślepotą emocjonalną — brakiem adekwatnych reakcji na bodźce, które 

w warunkach prawidłowych powodują wzbudzenie emocjonalne i 

motywują do podjęcia działań (nierozpoznanie zagrożenia, brak reakcji i 

brak możliwości przeciwdziałania mu); 

 

 hiperfagią — skłonnością do kompulsyjnego objadania się oraz 

hiperoralnością — nadmiernym, nieadekwatnym wykorzystaniem ust w 

celach eksploracyjnych; 

 

 nietypowymi zachowaniami seksualnymi 

 

 zwiększeniem aktywności seksualnej, brakiem zahamowań związanych 

z ograniczeniami społecznymi i kulturowymi. 



Hipokamp 



 

Hipokamp wraz z korą śródwęchową odpowiadają za: 

 

 układ pamięci świadomej; 

 

 rejestrowanie i nadawanie sensu schematom 

poznawczym. 



Hipokamp jest strukturą, dzięki której zapamiętujemy fakty, 

natomiast zabarwienie emocjonalne nadaje im ciało migdałowate.  

W hipokampie tworzy się przestrzenny obraz rzeczywistości, 

kontekst 

— umiejscowienie zdarzeń w czasie i przestrzeni (tzw. pamięć 

kontekstowa). 



Podwzgórze i układ limbiczny: 
Homeostaza 

Główną funkcją układu nerwowego jest utrzymanie homeostazy, lub 

stabilności środowiska wewnętrznego.  

Podwzgórze, które stanowi mniej niż 1% całkowitej objętości mózgu, 

jest ściśle powiązane ze strukturami układu limbicznego i pnia 

mózgu.  

Razem: podwzgórze i układ limbiczny wywierają kontrolę układu 

hormonalnego, autonomicznego i układu nerwowego w celu 

utrzymania homeostazy. 
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 emocje i zachowania motywacyjne są kluczowe dla przetrwania: 

◦ Reakcje motywacyjne wpływają na działanie ANS do 

odpowiedzi na zmiany w środowisku 

◦ Reakcje motywacyjne są adaptacyjne.  

◦ Zachowania motywacyjne leżą u podstaw procesów żywienia, 

zachowań seksualnych i innych zachowań promujących procesy 

przetrwania i reprodukcji.  

 

◦ Podwzgórze i układ limbiczny pośredniczą w tych 

zachowaniach. 
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◦ Gorączka 

 Funkcja wykrywania zmian temperatury i modulowania akcji 

autonomicznego układu nerwowego w celu zachowania lub 

rozpraszania ciepła. 

 Uzależnienia 
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Podwzgórze i układ limbiczny: 

kontekst kliniczny 



 

◦ Zaburzenia lękowe  

Wiele zaburzeń lękowych takich jak panika i zespół stresu 

pourazowego objawia się fizjologicznie, za pośrednictwem 

autonomicznego układu nerwowego, i w systemie limbicznym. 

◦ Otyłość.  

Zachowania pokarmowe są częściowo kontrolowane przez 

podwzgórze. 
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Podwzgórze i układ limbiczny: kontekst 

kliniczny 



Podwzgórze:  Funkcje integracyjne 

 Podwzgórze pełni funkcję w regulacji 5 

podstawowych funkcji: 

1) Kontrola ciśnienia krwi i elektrolitów (pragnienie).  

2) Reguluje temperaturę ciała poprzez wpływ zarówno autonomicznego 

układu nerwowego i obwodów mózgowych kierujących motywacji 

zachowań (np zachowanie, które stara się cieplej lub chłodniej 

środowiska). 

3) Reguluje metabolizm energii poprzez wpływ na karmienie, trawienia i 

przemiany materii. 

4) Reguluje reprodukcję przez hormonalnej kontroli krycia, ciąży i laktacji. 

5) Kieruje odpowiedzi na stres poprzez wpływ na przepływ krwi do 

poszczególnych tkanek, oraz poprzez stymulowanie wydzielania 

nadnerczy hormonów stresu. 
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Dziękuję za uwagę 


