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Znaczenie obwodu Papeza dla procesów 

uczenia się i pamięci 

wykład 18.04.2018 (dr Witold Żakowski)



Klasyczny krąg Papeza coraz rzadziej rozpatrywany jest jako anatomiczny substrat 

emocji, a dużo większą wagę kładzie się na jego zaangażowanie w procesy pamięciowe 

jako tzw. rozszerzony obwód hipokampalny (extended hippocampal system).

Przesłanki świadczące o nowej roli obwodu Papeza:

1. hipokamp jako struktura krytyczna dla prawidłowego funkcjonowania pamięci 
(długotrwałe wzmocnienie synaptyczne, konsolidacja informacji z pamięci krótkotrwałej 

do długotrwałej, udział w pamięci przestrzennej i nawigacji);

2. zaburzenia procesów uczenia się i pamięci u zwierząt z eksperymentalnymi lezjami

ciała suteczkowatego i jąder przednich wzgórza;

3. znaczne deficyty pamięci u ludzi z zespołem Korsakowa – chorobą neurodegeneracyjną, 

podczas której dochodzi do zniszczenia ciała suteczkowatego i jąder przednich wzgórza.

Nowa rola obwodu Papeza



W skład rozszerzonego obwodu hipokampalnego wchodzą struktury tworzące krąg 

Papeza, jednak połącznia pomiędzy nimi są dzisiaj dużo lepiej poznane.

Rozszerzony obwód hipokampalny

1937 r.

Extended hippocampal system

2018 r.

Główne połączenia w rozszerzonym obwodzie hipokampalnym u szczura.

Bubb et al. (2017)



W 2010 roku, Aggleton i in. 

zasugerowali istnienie trzech 

funkcjonalnych podsystemów 

w obrębie rozszerzonego obwodu:

1. przekazuje informacje 

z hipokampa do obszarów kory 

przedczołowej, wspomagając 

procesy poznawcze i funkcje 

wykonawcze;

2. przenosi i moduluje informacje 

z powrotem do hipokampa, co 

w efekcie optymalizuje 

plastyczność synaptyczną;

3. związany jest z systemem 

ukierunkowania głowy (head

direction system), co sugeruje udział 

w procesach nawigacyjnych.

Podsystemy funkcjonalne

Podsystemy funkcjonalne zaproponowane przez Aggletona et al. (2010).

Jankowski et al. (2013)



MB i ATN mają istotny wpływ na aktywność bioelektryczną hipokampa w zakresie 

rytmu theta u szczurów. Badania wykazały, że:

1. przerwanie obwodu rytmu theta w MB lub ATN zaburza występowanie tego rytmu 

w hipokampie,

2. obie struktury różnią się stopniem w jakim modulują hipokampalny rytm theta 

u szczurów – MB ma dużo większy wpływ niż ATN,

3. obie struktury wpływają w największym stopniu na aktywność bioelektryczną 

hipokampa poprzez dwa szlaki neuroprzekaźnikowe: glutaminergiczny (pobudzający) 

i GABA-ergicznego (hamujący).

Wniosek: 

Obie struktury wpływają w dużym stopniu na czynność hipokampa, co może świadczyć 

o ich istotności w procesach związanych z uczeniem się i pamięcią.

Rytm theta w układzie MB-ATN 
– podsumowanie



Lezje struktur obwodu a pamięć 
– podsumowanie badań behawioralnych

Aggleton and Nelson (2015)

Eksperymentalne lezje MB i ATN, a także szlaków nerwowych rozszerzonego obwodu 

hipokampalnego, powodują znaczne zaburzenia procesów uczenia się i pamięci 

u zwierząt, a w szczególności pamięci przestrzennej i roboczej.



Lezje struktur obwodu a pamięć 
– podsumowanie badań neurochemicznych

Aggleton and Nelson (2015)
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Eksperymentalne lezje struktur i szlaków nerwowych rozszerzonego obwodu 

hipokampalnego powodują znaczny spadek aktywności neuronalnej u zwierząt, 

przejawiający się spadkiem ekspresji IEG, ale także białka CREB (cAMP response element-

binding protein) i spadkiem aktywności cholinergicznej .



Zespół Korsakowa – neuropatologia

W zespole Korsakowa degeneracji ulegają:

۶ ciało suteczkowate,

۶ przednie wzgórze,

۶ jądro przyśrodkowo-grzbietowe wzgórza,

۶ jądra szwu,

۶ robak móżdżku.

Harding et al. (2000)



Perspektywy w badaniach obwodu Papeza

Co wiemy?

۶ MB i ATN mają istotny wpływ na aktywność bioelektryczną hipokampa w zakresie 

rytmu theta u szczurów (badania elektrofizjologiczne);

۶ lezje struktur obwodu powodują upośledzenie pamięci roboczej, przestrzennej 

i nawigacji u zwierząt (badania behawioralne) oraz

۶ spadek aktywności neuronalnej struktur zaangażowanych w procesy uczenia się 

i pamięci u zwierząt (badania neurochemiczne);

۶ degeneracja MB i ATN jest główną przyczyną deficytów pamięciowych u osób 

z zespołem Korsakowa i zwierząt PTD.

Czego nie wiemy?

۶ udział poszczególnych szlaków transmiterowych w zdolnościach pamięciowych 

u zwierząt i ich wpływ na neurochemię struktur obwodu;

۶ aktywność komórek miejsca (place cells) i komórek sieci (grid cells) u zwierząt 

z lezjami struktur obwodu;

۶ aktywność bioelektryczna hipokampa u zwierząt PTD;

۶ ominięcie zdegenerowanych struktur u zwierząt PTD (deep brain stimulation?).



Udział dopaminy w regulacji rytmu theta

oraz hipokampalnego LTP

wykład 25.04.2018 (dr hab. Jolanta Orzeł-Gryglewska)



Rytm theta podczas eksploracji 

i ruchów dowolnych: 

Theta 2 może występować 

„samotnie”, theta 1 powstaje 

na podłożu wcześniej rozpoczętego 

theta 2

Struktury motoryczne zasilają 

międzymózgowiowe ośrodki 

wstępującego systemu indukcji 

rytmu theta

Połączenia przegroda – hipokamp: 

dla theta 1 wykorzystują aktywację 

glutaminergiczną 

(a dla theta 2 - cholinergiczną)

Aktywacja (5-HT) z jąder szwu 

kończy epizod theta

2006



LTP najłatwiej wywołać, jeśli stosuje się stymulację „paczkami” impulsów 

100 Hz, o częstotliwości odpowiadającej rytmowi theta (4-7 Hz)

https://www.slideshare.net/alenemccoy/proposal-seminar

http://www.neurones.co.uk/Neurosciences/Chapters/Chapter%208/Ch%208%20Old/P.18%20Hippocampus%20OLD.html



synapsy komórki 

ziarnistej hipokampa 

z aksonami neuronów 

dopaminowych



Rola dopaminy w indukcji  LTP hipokampa podczas ekspozycji na „nowościowy” bodziec 

(N: inf. z kory przedczołowej – do  Acb, jądra półleżącego i z kory entorhinalnej – do hipokampa) 

N

N

Proponowane miejsce VTA w systemie struktur generujących rytm theta:

VTA jest dodatkowym, przejściowym ogniwem pomiędzy jądrami mostu a przegrodą 



Współczesne hipotezy dotyczące znaczenia snu

wykład 9.05.2018 (prof. UG, dr hab. Edyta Jurkowlaniec)



Organizacyjny poziom snu

Czy jest to stan, który rozwinął się w toku ewolucji, czy jest to cecha 

wszystkich sieci neuronalnych?

• sen pojawia się w bardzo małych sieciach neuronalnych,

• jest niezależny od anatomicznej złożoności budowy organizmu,

• pełni swoje funkcje również na małym poziomie rozwoju sieci.

Nie ma jednego pomiaru, który byłby charakterystyczny dla snu – używa się EEG, EMG, EOG, ERPs, 

cz.a.s., częstości oddechów i innych parametrów.

Wszystkie parametry snu zależą od neuronalnych potencjałów czynnościowych!

W odniesieniu do bezkręgowców i niższych kręgowców używa się określenia „spoczynek behawioralny”. O śnie 

w postaci zbliżonej do człowieka (z fazą wolnofalową i paradoksalną) mówimy dopiero u ptaków i ssaków.

Regulacja snu i czuwania

Nie ma jednego transmitera ani pojedynczej struktury wybiórczo odpowiadającej za indukcję snu lub czuwania. 

W regulację następujących po sobie faz włączone są neurony o różnych mediatorach i neuromodulatorach oraz 

czynniki humoralne krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego. 

Grupy neuronalne inicjujące i podtrzymujące kolejne fazy tego cyklu tworzą wieloośrodkowy system, którego 

funkcja jest wypadkową wpływów jego poszczególnych składowych. 



ROLA  SNU  - HIPOTEZY STARE i NOWE

• odnowa mózgu - „regeneracyjna”

• „konserwacja” energii - redukuje zużycie kalorii

• ekologiczna - sen jest formą adaptacji behawioralnej do otoczenia 

(korzystną ze względów bezpieczeństwa) 

• ewolucyjna - powstanie snu jest związane ze stałocieplnością

• programowanie zachowania (zwoje podstawy) 

• termoregulacyjna – ogrzewanie mózgu (↓ tempemperatury w SWS, ↑ w PS)

• zapewnianie rozwoju ośrodkowego układu nerwowego – plastyczność 

rozwojowa

• utrwalanie śladów pamięciowych – plastyczność związana z 

powstawaniem pamięci  

• odwrotne uczenie się (aktywne zapominanie zbędnych faktów) 

• odtwarzanie pobudliwości neuronów (pobudliwość spada w SWS, 

ponownie wzrasta w PS) 

• funkcje glimfatyczne (eliminacja substancji toksycznych)

• funkcje immunologiczne (wzrost snu w infekcjach)



Jednopółkulowy sen występuje u ssaków morskich (delfin, foka) i wielu ptaków, zwłaszcza 

w okresie migracji. Sen jednopółkulowy nie jest jednakowy w obu półkulach ani co do 

czasu, ani co do głębokości. Dobrą miarą głębokości snu jest ilość fal wolnych w EEG 

(SWA). Otwarte jest oko „podlegające” bardziej czuwającej półkuli

Rattenborg N.C. i wsp. 2012, „Sleep locally, act globally”



Hipoteza homeostazy 

synaptycznej 

Tononi G., Cirelli C. 2014, Sleep and the price of plasticity: from synaptic

and cellular homeostasis to memory consolidation and integration

U góry: w trakcie W (czuwania) mózg 

wchodzi w interakcję ze środowiskiem 

(wielka pętla) i pobiera informacje 

bieżące (ciągłe próbkowanie, tutaj 

reprezentowane przez nową znajomość). 

Wysoki poziom neuromodulatorów, np. 

NA z locus coeruleus (LC), co indukuje 

LTP w synapsach.
Dół: podczas snu (brak bodźców), 

spontaniczna aktywność neuronów 

uwalnia nowo zdobytą i starą wiedzę. Niski 

poziom neuromodulatorów, w połączeniu z 

synchronicznym ON/OFF wzorcem 

wyładowań w wielu neuronach podczas 

NREM (fale delta, wrzeciona, ripple) 

sprzyjają synaptycznej selekcji: synapsy 

wzmacniane podczas W lub lepiej 

zintegrowane ze starszymi 

wspomnieniami przetrwają; synapsy 

nieczynne ulegają stopniowej depresji i są 

eliminowane w kolejnych cyklach 



Podsumowanie:

• Homeostatyczna regulacja snu oznacza regulację lokalną (w określonych obszarach 

mózgowia), jest niezależna od regulacji okołodobowej i funkcji zegara biologicznego

• Nie ma podstaw, aby wykluczyć istnienie snu u niższych gatunków zwierząt 

(wliczając owady, ryby, płazy i gady), gdyż wykazują one cechy snu i zachodzi u nich 

homeostatyczna regulacja, która jest cechą sieci neuronalnych, nawet o niskim 

stopniu komplikacji

• Sen o cechach charakterystycznych dla snu człowieka (mierzony 

polisomnograficznie) występuje u ptaków i ssaków

• Obraz snu zależy od zajmowanej niszy ekologicznej gatunku (sen jednopółkulowy u 

ptaków, zwłaszcza w trakcie migracji i u ssaków wodnych)

• Jedną z ważniejszych funkcji snu jest udział w procesach pamięciowych, zwłaszcza 

w konsolidacji i przechowywaniu śladów pamięciowych



Techniki omiczne w neurobiologii - najnowsze 

osiągnięcia

wykład 30.05.2018 (dr Natalia Miękus-Purwin)



• Biologia Systemów

• Chemia analityczna w laboratorium 
neurobiologicznym oraz w szpitalach

• Analiza białek i małych cząsteczek pod 
kątem biomarkerów wybranych schorzeń 
OUN - najnowsze doniesienia i rozwój metod:

• Choroba Alzheimera
• Zespół Downa 
• Choroba Parkinsona
• Zaburzenia ze spektrum autyzmu
• Depresja
• Guzy neuroendokrynne

PLAN WYKŁADU



SPE/ SPME
LLE/ DLLME

PPT – usunięcie białek

Zebranie i przechowywanie

CE, LC i inne

Przygotowanie próbki do analizy – schemat eksperymentu

Tkanka

Jaki materiał badawczy?
Jaka homogenizacja?
Jakie medium? 
Jaka długośc/warunki procesu??

Jaka metoda oczyszczania i zatężania?
Jaka metoda separacji i detekcji??



Projektowanie in silico oraz bioinformatyczna obróbka 

surowych danych eksperymentalnych

Wysokosprawna chromatografia 

cieczowa lub Elektroforeza żelowa lub 

Elektroforeza kapilarna

Spektrometria

mas

CE-MS/MS, GE-MS/MS, LC-MS/MS



ELISA test immunoenzymatyczny, wykrycie białek w CSF pacjentów –

reakcja barwna
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Teoria kaskady amyloidowej

nadmierne odkładanie się form białek - β-

amyloidu oraz hiperfosforylowanego 

białka Tau.



• Markery: β-amyloid, białko Tau są używane do diagnostyki choroby Alzheimera w

wielu krajach (np. w Niemczech rutynowa diagnostyka)

• w Polsce badanie to nie jest jeszcze oszacowaną przez NFZ procedurą

badawczą, mimo że zalecaną przez ekspertów w przypadkach wczesnych i

trudnych diagnostycznie. Według publikowanych danych:

 badania biomarkerów pozwalają na rozpoznanie choroby Alzheimera (AD)

poprzez potwierdzenie biochemicznego, neurozwyrodnieniowego procesu

alzheimerowskiego toczącego się w mózgowiu (kumulacja białka β- amyloidu i tau

stanowi podstawową zmianę patologiczną OUN)

 diagnostyka ta pozwala na różnicowanie innych schorzeń, np. bardzo wysokie

białko T-Tau przy ujemnych pozostałych markerach jest typowe dla choroby

Huntingtona

 biomarkery pozwalają na bardzo wczesne rozpoznanie - co ma szczególne

znaczenie w sytuacji zawansowanych prac nad stworzeniem leków mogących

modyfikować przebieg choroby przy wczesnym ich zastosowaniu
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 Poziom białka tau w płynie mózgowo-rdzeniowym

prawdopodobnie odzwierciedla intensywność uszkodzenia i

degeneracji neuronów, dlatego wysokie jego poziomy stwierdza

się w chorobach przebiegających z bardzo dużym

uszkodzeniem neuronalnym np: w chorobie Creutzfelda-

Jakoba, w ostrym urazie głowy, w otępieniu mieszanym i w

niektórych wypadkach otępienia naczyniowego

 Badania białka tau wykazywały

się czułością różnicowania chorych

z AD od osób bez otępienia: 81%,

oraz specyficznością: 91%

 Wyższa czułość (96%) i

specyficzność (100%) - ptau
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Rola cytokin w rozwoju/ terapii zaburzeń 

depresyjnych

wykład 6.06.2018 (prof. UG, dr hab. Danuta Lewandowska)



Schemat dróg zapalenia w patogenezie depresji



Istnieje wyraźny związek pomiędzy aktywnością 

immunologiczną a aktywnością synaps 

nerwowych

T helper APC
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B7
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Możliwa jest nowa nieklasyczna aktywność AChE: 

immuno-neuronalny modulator synaptyczny


