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Diencephalon na frontálním řezu

Subthalamus je uložen pod 

thalamem, k jeho jádrům patří 

ncl. subthalamicus a zona 

incerta. Zona incerta, jejíž 

funkce je nejasná, je zřejmě 

zapojena do okruhů RF. Ncl. 

subthalamicus je zapojen do 

okruhů bazálních ganglií (BG).



nuclei anteriores
nuclei mediales (nc.mediodorsales)
ncl. laterales (ncl. lateralis dorsalis, lateral posterior, 
ncl. ventralis anterior – VA,  ventralis lateralis – VL, 
ventralis posterolateralis - VPL, ventralis 
posteromedialis – VPM, ventral intermediate - VIM) 
ncl. corp. geniculati lat.
ncl. corp. geniculati med.
ncl. intralaminares
nuclei posteriores (nuclei of pulvinar)
nucleus reticularis

THALAMUS



Topografie thalamických 

jader







Thalamus - jádra

 Relé jádra, přepojovací jádra – specifická 
senzorická - CGM, CGL (metathalamus), 
VPL, VPM, VL, VA

 Vstupy především z jednoho zdroje

 Zpracovaná informace je odeslána do dobře lokalizované 
oblasti cortexu

 Jsou modalitně specifická

po stimulaci vyvolávají jasnou korovou odpověď





Hlavní aferenty thalamu

Fasciculus 

mammilo-thal.

Limbický sys.

Basální

ganglia

Sensitivita

trigeminus
Sensitivita
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Mozeček
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Thalamo-kortikální projekce



Asociační jádra

 MD, LD, LP, Posterior ncc.,
 Vstupy z širších oblastí nebo z kůry

 Výstupy do asociačních korových oblastí





Pohled na mediální plochu hemisféry, 
zakresleno členění hypothalamu
a – přední (chiasmatický) hypothalamus
t – střední (tuberální) hypothalamus
p – zadní (mammilární) hypothalamus
M – corpus mammillare
ChO – chiasma opticum
CA – commisura anterior
th – thalamus
Epi – epiphysis cerebri

Hypothalamus



Mediální zona

Dobře definovaná jádra

Přední hypothalamus / 

chiasmatická oblast 

ncl. supraopticus et paraventricularis

– oxytocin + adiuretin – tractus

hypothalamo-hypophysealis – axonální

transport

kardiovaskulární funkce (Ant.)

cirkadiánní rytmus (SCH)

tělesná teplota (ncl. preopticus)



Mediální zona

Dobře definovaná jádra

Střední / Tuberální
hypothalamus

• VM – sytost (lesion produces
hyperphagia + obesity)

• Ncl. arcuatus et hypothalamicus
ventromedialis - releasing
peptides

• Sexuální funkce

Zadní /Mamillární
hypothalamus

• Ncl. Posterior - krevní tlak, 
tělesná teplota

• Ncl. mammillares – paměť, 
projekce z hippokampu





capsula interna

globus pallidus

tractus opticus

ncl. arcuatus

ncl. paraventricularis

ncl. dorsomedialis

ncl. perivetricularis

ncl. ventromedialis

fasciculus 
telencephalicus 
medialis

putamen

Frontální řez hypothalamem

zona incerta

area 
hypothalamica 
lateralis

fornix

III. komora

hypothalamus mediální laterální



 Není jasně def. jader, spíše 
areae

 Regulace příjmu potravy a 
tekutin

• Laterální zona







Hypofýza-uložení

F. H. Netter: Anatomický atlas člověka. Grada/Avicenum, Praha, 2003

Hypofýza adenom



Hypofýza
Adeno – hypophysis

Pars tuberalis

Pars distalis

Pars intermedia

Neuro - hypophysis



Hypofýza-vývoj





Acidofilní bb.

Basofilní bb





F. H. Netter: Anatomický atlas člověka. Grada/Avicenum, Praha, 2003

Hypofýza-cévní zásobení



Podvěsek mozkový – hypophysis cerebri

Hypofýza je drobná žláza, uložená ve fossa hypophysialis ossis 

sphenoidalis. Je kryta duplikaturou dura mater – diaphragma sellae, ve 

které je pouze malý otvor pro stopku hypofýzy. Na hypofýze lze rozeznat 

lobus anterior (adenohypophysis) a lobus posterior

(neurohypophysis). 

Lobus anterior je v podstatě endokrinní žláza tvořená pruhy epitelových 

buněk, bohatě prostoupenými krevními kapilárami. Jsou zde 

produkovány tyto hormony: LH – luteinizační hormon, FSH – folikuly 

stimulující hormon, TSH – thyreotropní hormon, STH –

somatotropní hormon, ACTH – adrenokortikotropní hormon, MSH –

melanocytyty stimulující hormon a prolaktin. Lobus posterior je 

vlastně výběžkem hypothalamu, mezi jeho gliovými buňkami – pituicyty, 

se nachází axony ncl. supraopticus a paraventricularis hypothalami, 

které sem axonálním transportem z těchto jader přivádí oxytocin a 

adiuretin (vasopresin). Na rozdíl od adenohypofýzy, kde jsou přímo 

hormony tvořeny, je neurohypofýza pouze «skladištěm», do kterého jsou 

hormony tvořené v hypothalamu dopravovány axonálním transportem.



Sekrece hormonů hypofýzy je řízena pomocí 

hypothalamického-hypofyzárního portálního oběhu. 

Arteria hypophysialis superior se rozpadá do kapilárních 

plexů, které obklopují hypothalamus a opět se spojují v 

několik silnějších cév, které vstupují do adenohypofýzy, kde 

se opět rozpadají do kapilárního řečiště mezi endokrinními 

buňkami. Z tohoto druhého kapilárního řečiště teprve 

vzniká žilní část kapilárního řečiště. Peptidy (aktivační –

liberiny a inhibiční – statiny) produkované v hypothalamu 

jsou uvolňovány do prvého kapilárního řečiště v oblasti 

stopky hypofýzy. V oblasti předního laloku hypofýzy 

dochází v druhém kapilárním řečišti k jejich přímému 

působení na buňky hypofýzy.



Negativní zpětná vazba





Epiphysis cerebri 

– součást diencephala

Melatonin produkován 

za tmy



Epiphysis cerebri 

Acervulus cerebri, corpora arenacea





Telencephalon – koncový mozek

 Nejvýše v organizační hierarchii mozku stojí koncový 
mozek. Telencephalon je tvořen pravou a levou 
hemisférou, které jsou od sebe odděleny sagitálně 
orientovanou rýhou, fissura longitudinalis cerebri. 
Navzájem jsou hemisféry propojeny mohutným svazkem 
vláken, spojujícím stejná místa na hemisféře, corpus 
callosum. Na každé hemisféře lze rozeznat mozkovou 
kůru, pod ní bílou hmotu a uvnitř uložená bazální 
ganglia. Bílá hmota je tvořena výběžky neuronů, 
probíhají v ní tedy dráhy. V každé hemisféře se nachází 
postranní komora mozková, ventriculus lateralis.
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Horizontální řez
MRI

Crus anterius

Genu

Crus posterius

Radiatio acustica

Radiatio 
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 U živočichů s málo rozvinutou mozkovou kůrou jsou bazální ganglia 
motorickým ústředím, které řídí složité pohyby (létání u ptáků). 
Postupně s rozvojem motorické mozkové kůry se bazální ganglia 
specializují na koordinaci mezi reflexní a úmyslnou aktivitou. 
Stimulační pokusy ukazují, že bazální ganglia nejsou sama schopna 
vytvářet výstupní informace pro určitý pohyb. Tlumí však napínací 
reflexy nebo pohyby vyvolané drážděním mozkové kůry. 

 Bazální ganglia slouží ke zpracování iniciačních impulsů pro hybnost 
(podněty přicházejí převážně z kůry) a předkládají zpracované 
podněty frontální kůře a motorickým centrům mozkového kmene k 
vlastnímu provedení motorické akce. Řídí tak složité vztahy mezi 
podrážděním a útlumem při úmyslných pohybech.





Cortex

Striatum           

Pallidum 

Thalamus

Zpracování iniciačních 
pohybů pro hybnost 
(korové podněty z 
širokých oblastí). BG 
předkládají zpracované 
vzorce pohybů 
frontální kůře a 
motorickým centrům 
mozkového kmene k 
vlastnímu provedení 
reakce (RF a tectum).



Bazální ganglia

Poruchy motoriky

 Parkinsonismus (substantia nigra
produkuje dopamin – striatum (snížená 
kinetika, velký svalový tonus –rigidita 
svalů, klidový třes)

 Huntingtonova chorea (degenerace striata, 
především putamen) nekoordinované 
pohyby (snížený svalový tonus, rychlé 
pohyby)



 Athetosa – poškození striata, zejména ncl. 
caudatus, se projeví jako pomalé kroutivé 
pohyby distálních částí končetin, v obličeji 
grimasy, řeč nejasná, smazaná.

 Balismus – poškození ncl. subthalamicus
vyvolává mimovolní pohyby značné amplitudy, 
postihuje hlavně proximální svalstvo končetin, 
přirovnává se k létacím pohybům.



Bílá hmota hemisfér
 V hemisféře pod mozkovou kůrou, která je tvořena vrstvou šedé 

hmoty je její hmota tvořena nervovými vlákny – bílou hmotou 
hemisfér. V horizontálním řezu hemisférou má tvar půloválu a podle 
toho se i nazývá centrum semiovale. Centrum semiovale 
obklopuje prostor postranní mozkové komory. Centrum semiovale 
jedné strany je pak propojeno s druhostranným prostřednictvím
vláken corpus callosum. Kaudálním směrem, do diencephala, vede 
z centrum semiovale soubor vláken nazývaný capsula interna. 

 Její průběh rozděluje striatum na caudatum a putamen a odděluje 
bazální ganglia od thalamu, a nakonec pokračuje v crura cerebri.

 Nervová vlákna v centrum semiovale patří obecně ke třem druhům 
vláken. Obsahuje vlákna asociační (propojují stejnostranné korové 
oblasti), vlákna komisurální (spojují pravolevě stejné korové 
oblasti) a vlákna projekční (spojují vzestupně a sestupně různé 
struktury s kůrou mozku – de facto nervové dráhy). Mateřské buňky 
asociačních a komisurálních vláken leží v horních vrstvách kůry 
(asociační ve 2. vrstvě, komisurální ve 3.), mateřské buňky 
projekčních vláken v 5. a 6. korové vrstvě.



Komisurální vlákna
 Jsou to vlákna spojující korové oblasti pravé a levé hemisféry. 

Rozlišujeme vlákna homotopní, která spojují odpovídající si 
oblasti (pravou area 7 s levou area 7), a komisurální vlákna
heterotopní, která spojují odlišné korové oblasti (area 7 s 
area 19). Korová komisurální vlákna tvoří čtyři makroskopicky 
zřetelné komisury. Největší komisurou je corpus callosum. 
Na sagitálním řezu jsou patrné jeho součásti: jeho začátek, 
rostrum, ohnutí vzad, genu, jeho pokračování, truncus, a 
ztluštělé zakončení, splenium.

 Corpus callosum propojuje navzájem kůru frontálního, 
parietálního a okcipitálního laloku. Z temporálního laloku 
spojuje pouze sluchové korové oblasti. Zbylé části kůry 
temporálního laloku propojuje commissura anterior. Nejbohatší 
komisurální propojení mají asociační oblasti, žádné komisurální 
spoje nemají korové oblasti pro distální části končetin (jak 
motorické, tak i senzitivní) a zraková oblast, zobrazující 
periferii zorného pole.

 Commissura anterior je silný svazek, naléhá na přední 
stěnu 3. mozkové komory, spojuje čichové korové oblasti a 
kůru temporálních laloků kromě sluchové a hippokampové 
oblasti.



Corpus callosum

genu

rostrum

corpus

splenium



Projekční vlákna – capsula interna
 Tato vlákna sestupují z kůry skrze centrum semiovale mezi thalamus a 

bazální ganglia a vedou většinu korových projekčních dostředivých a 
odstředivých vláken.

 Přední raménko je mezi caput nuclei caudati a ncl. lentiformis, zadní 
raménko je mezi thalamem a ncl. lentiformis. Na horizontálním řezu 
capsulou internou můžeme tedy popsat: přední raménko – crus 
anterius, kolénko – genu, zadní raménko – crus posterius a 
rozšířenou, dorzálně od ncl. lentiformis zasahující pars 
retrolenticularis.

 V předním raménku probíhá tr. frontopontinus, v genu leží pole tr. 
corticonuclearis (pro část svalů hlavy a krku), v zadním raménku 
postupně tr. corticospinalis (pro svaly končetin a trupu, organizováno 
topograficky: nejvíce vpředu vlákna pro horní končetinu, pak vlákna pro 
trup a nejvíce vzadu vlákna pro dolní končetinu), tr. corticorubralis a tr. 
corticoreticularis. Pars retrolenticularis obsahuje ještě drahové pole pro 
tr. parietooccipitopontinus a dále se ještě člení v část běžící laterálně 
směrem k temporálnímu laloku, radiatio optica, což je konečný úsek 
zrakové dráhy, a radiatio acustica, konečný úsek sluchové dráhy.

 V předním raménku, kolénku a zadním raménku probíhají navíc i vlákna 
spojující vzájemně thalamus s kůrou, radiatio thalami anterior, 
superior et posterior.

 Z capsula interna vybíhají i capsula externa (mezi putamen a 
claustrum) a capsula extrema (mezi claustrum a insulární kůru). Tato 
vlákna kromě jiného propojují bazální ganglia s mozkovou kůrou.
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Genu
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Asociační vlákna



Telencephalon

 Lobus frontalis

 Lobus parietalis

 Lobus temporalis

 Lobus occipitalis

 Lobus insularis

 Fissura longitudinalis 
cerebri

 Sulcus lateralis

 Sulcus centralis

 Sulcus 
parietooccipitalis





Lobus

Gyrus





Brodmanova
cytoarchitektonická 
mapa (1907)

52 oblastí

dle typů buněk 
a jejich 
uspořádání



Allocortex - archicortex
- paleocortex - 3vrstvy

Mesocortex - přechodné oblasti
Neocortex - 6 vrstev

Kůra telencephala



Neocortex 
1. vrstva - nervová vlákna

2. a 4. vrstva - malé granulární buňky
3. a 5. vrstva - velké pyramidové buňky

6. vrstva - vřetenité buňky
lze vymezit oblasti se stejnou tloušťkou, 

buňkami, podobného zapojení, neuromediátorů a 
funkce

Cytoarchitektonické mapy - areae - Brodmann 
(1907)

52 oblastí
motorické - více 3.+5. vrstva
sensitivní - více 2.+4. vrstva







Funkční oblasti pro motoriku
M 1 -area 4 - gyrus praecentralis - dráždění -
svalové kontrakce na druhostranné polovině těla 
- chabá obrna
M 2 - area 6 - složitější pohyby hlavy a končetin 
- příprava a iniciace pohybů
- spastická obrna a zástava řeči

PM - area 6 - příprava pohybu a změna pohybu, 
spolupráce s okohybným polem u pohybů kde je 
třeba zrakové kontroly - apraxie
Frontální okohybné pole - area 8 - kontroluje 
konjugované pohyby očí - deviace bulbů



senzitivní         a        motorický 
homunkulus



senzitivní        a           motorický 
homunkulus





Funkční oblasti pro sensitivitu a 
sensoriku
Primární sensitivní oblast -area 3,1,2 -
drážděním -pocity dotykového čití - druhostranný 
povrch těla - hypesthesie - sval - kůže - kloub
Sek. sensitivní oblast - area 40 - méně 
přesné
Zraková oblast - 17, 18, 19 - zrakové vjemy, 
komunikace s PM a FEF- korová slepota.
Sluchová oblast - area 41,42 - hluchota, 
nerozumí řeči
Chuťová korová oblast - area 43 - chuťové 
vjemy
Čichová korová oblast - area 51



Řečová centra
Brocovo motorické centrum - area 44,45 - u 
praváků vlevo, pro normální fci je třeba M1, M2, 

PM
expresivní afasie - rozumí , nemluví

Wernickeho sensitivni centrum - area 22, 
39,40 - v dominantní hemisféře, spojena s 

asociačními oblastmi,
nerozumí, mluví nesrozumitelně



M

S1

V

PM

Čich

FEF

Brocca

S2

A

Wernicke



SMPM

V

LS

Čich

S2





Asociační korové oblasti
integrace somatosensitivní, zrakové a sluchové  

P+T+O
Prefrontální korová oblast - spoje s Th, limbickým 

systém a RF

Poškození - apatie, nezájem o vlastní osobu, 
emoční labilita







Dominance hemisfér
některá centra jen jednostranně

levá - řeč, pohyby a pocity pravé poloviny těla, 
logika

pravá - syntesa smyslových podnětů, prostorová 
představivost, emoce



Paleocortex - bulbus olfacorius,
čichová dráha a čichové oblasti, u 
člověka malé, u zvířat rozvinuto



Žlutě – paleokortex, 
zeleně - archikortex



Archicortex - původně mediálně, 
vývojem zatlačeno do hloubky 

temporálního laloku a na jeho dolní 
okraj  

- subiculum, cornu Amonis, gyrus 
dentatus

- zapojeno do okruhů limbického 
systému



Žlutě – paleokortex, zeleně - archikortex



Limbický systém
kůra limbického laloku

(hippocampus, g. parahippocampalis, g. cinguli)

limbická jádra telencephala (amygdala, nc. 

accumbens) 

V širším pojetí také útvary diencephala (jádra 

thalamu - nc. anteriores, nc. mediales, nc. 

habenulae, jádra hypothalamu – nc. mammillares)

cholinergní a aminergní jádra telencephala a 

kmene



LS je sídlem paměti a zdrojem motivací a 

emocí. Ty se promítají do chování ovlivněním 

motorického a autonomního systému

Limbickou odpovědí je afektivní chování:

sociální chování- strach, vztek, agrese, potěšení, 

odpor, nebezpečí, motivace - hlad, žízeň, sex, 

sexuální a reprodukční chování

Zničení hipokampu- ztráta schopnosti se učit a 

pamatovat si, konsolidace vjemů 

Zničení amygdaly – ztráty rozlišování 

emotivního náboje věcí



Limb. systém má tři efektorové systémy, 

kterými ovlivňuje chování a projevuje emoce:

neuroendokrinní (amygdala, hypothalamus, 

adenoghypofýza), 

autonomní (amygdala, hypothalamus, 

pregangliový neuron v kmeni  a míše), 

somatomotorický (hippokampus, amygdala, RF) 

a limbický okruh bas. ganglií



V LS není lokalizována žádná samostatná

somato- či visceromotorická funkce neboť 

smyslové orgány nemají do LS přímý vstup, jen 

integrované a asociované multimodální podněty. 

Pod vlivem limbického systému je ventrální 

striatum a pallidum a hypothalamus. 



LS je část CNS, ve které vzájemně komunikuje 

asociační kůra s jádry  diencephala.

Septum, amygdala a hypothalamus ovlivňují 

afektivní chování a vegetativní funkce, 

hipokampus umožňuje učení a paměť



Amygdalární okruhy:

amygdalanc. mediodorsales thalamiasoc. 

frontální a temporální kůra

(přepojovací stanice mezi kůrou (čichovou a 

asociační frontální a temporální) a 

hypothalamem (z něho na adenohypofýzu a 

vegetativní reakce) a také na RF. Dává 

neutrálním vjemům emoční náboj)  





Hipokampální spoje: korové, vnitřní, 

podkorové

Základní schéma (Papezův okruh) : Fornix

hippocampi  corp. mamillare

nc. anteriores thalamigyrus cinguligyrus

parahippocampalisfor. hippocampi)

Hlavní eferentní výstup: 

1) do asociační kůry přes entorhin. kůru, gyrus

parahippocampalis a g. cinguli, 

2) přes fornix do nc. anteriores thalami ,do septa, 

hypothalamu, do tegmenta





Základem přenosu  vzruchů v synapsích je uvolnění 

mediátoru. Je vyvoláno akčním potenciálem. Mediátor se 

váže na receptor. Receptorem je protein membrány 

nervové nebo jiné buňky (svalové). 

Klasické, rychle působící mediátory jsou malé molekuly 

(aminy, aminokyseliny). 

V kolokalisaci s klasickými mediátory se vyskytují 

mediátory s velkou molekulou (neuropeptidy) a s pomalým 

a dlouhodobým účinkem.

Chemické systémy



Ke klasickým mediátorům patří: 

acetylcholin, katecholaminy (adrenalin, noradrenalin, 

dopamin), indolaminy (serotonin, histamin). 

Peptidy - substance P, enkefaliny, endorfiny.

Plyny - CO, NO

Modulátory - peptidy, které se nacházejí  v 

synapsích současně s dalšími mediátory.



Cholinergní systém(Ch 1-6)

acetylcholin - nemá jednotnou funkci, 

je mediátorem motorických a vegetativních  funkcí, učení 

a paměti,

je excitačním mediátorem, ale podle receptoru může 

působit i inhibičně. 

Výskyt: v projekčních neuronech i interneuronech 

archicortexu, neocortexu a retikulární formaci, 

úbytek: poruchy paměti, Alzheimerova choroba



Monoaminy

katecholaminy (adrenalin, noradrenalin, dopamin)

A 1 - 16 v kaudorostrálním pořadí, mají převážně excitační 

vliv 

s výjimkou adrenergních jsou jejich jádra pigmentovaná, 

indolaminy (serotonin, histamin) (B1 - 9) jsou převážně 

inhibiční mediátory 

Adrenergní systém (C1 - 3)

ve formatio reticularis



Noradrenergní systém (A 1 - 7, )  

je lokalisován ve formatio reticularis (A1-5) a pod locus

coeruleus (A 6,7), 

distribuován do celého CNS: V kůře se podílí na 

zvyšování pozornosti - arousal reaction

ovlivňuje dýchání a kardiovaskulární systém.

Degenerace v locus coeruleus - demence  



Dopaminergní systém (A 8 - 10)

dopamin je nutný pro funkčnost extrapyramidální

motoriky, 

(A9) - subst. nigra compacta - cestou tr. nigrostriaticus

do striata, 

projev poruchy je m.Parkinson (akinese, tremor, rigor) z 

degenerace nigrostriatového systému.

Je-li postižen i systém A10, pak i demence.

(A10) - area tegmentalis ventralis - přes tr. 

telencephalicus medialis do frontální kůry, do limbické 

kůry, amygdaly a septa.



Uvolňování dopaminu touto cestou je podkladem reward

mechanismu: 

příjemný pocit provází některé přirozené podněty jako 

odměna,  

některé látky (opiáty, kokain, alkohol) mohou tyto podněty 

nahradit a vyvolat podobný pocit, stoupá přitom 

uvolňování dopaminu a je blokován výdej serotoninu -

neurobiologický substrát drogové závislosti.



Serotoninergní systém

z rafeálních jader (B1 - 9) je distribuován do celého CNS, 

serotonin v CNS působí převážně inhibičně (podle typu receptoru)

široké spektrum působnosti: 

v míše inhibuje neurony sympatiku a přenos bolesti v zadním 

rohu, 

ale aktivuje motoneurony, 

ovlivňuje regulaci teploty, sexuální chování, příjem potravy, 

prokrvení mozku, 

má vliv na regulaci spánku, 

pokles hladiny serotoninu provází endogenní deprese



IAA 

Glycin - míšní neurony, blokáda strychninem -

křeče

GABA - nejdůležitější inhibiční mediátor 

je obsažen v interneuronech a v projekčních 

neuronech celého CNS

EAA

Glutamát, aspartát - excitační mediátor 

pyramidových projekčních neuronů kůry mozku a 

mozečku, 

neuronech a interneuronech sítnice, 

v hippokampu.



Dutiny centrálního nervstva

 Canalis centralis medulae spinalis

 Ventriculus quartus

 Aquaeductus mesencephali

 Ventriculus tertius

 Foramen interventriculare

 Ventriculi laterales











Liquor cerebrospinali
ependym a pia mater =tela chorioidea

cévní plexy - plexus chorioideus
liquor v komorách, pak přes 2 otvory ve stropu 

IV. komory do subarachnoidálního prostoru.
Objem komor je 150 ml, ale denně

se vytvoří 500 ml.
Zbytek se vstřebává přes granulace arachnoidey 

do žilního systému.
Likvor nadnáší mozek, vyrovnává tlakové změny, 

analogie lymfy
obsahuje bílkovinu, glukosu, lymfocyty

vyšetření - punkce + zobrazení
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