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STRESZCZENIE. Autorzy opisują neurofizjologiczne koncepcje mechanizmów powstawania lę/...'U
(w ujęciu Papeza, N auty, Graya, Nestorosa, Mogensona), zwracajqc uwagę na znaczenie struktur ukła
du limbicznego i na możliwości farmakologicznej
modyfikacji jego funkcji oraz wskazując na kliniczne implikacje omawianych zagadnie/l (red.)

SUMMARY. Neurophysiological meclzanisms underlying anxiety formation are presented in a number of approaches (by Papez, Nauta, Gray, Nestoros, and Mo genson). The authors emphasize the role
of the limbic structures and outline possibilities of
their functions pharmacological modification. Clinical implications of these issues are discussed as
well (Eds.)
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WSTĘP

Celem tego opracowania jest ol!lówienie
hipotez neurofizjologicznych
dotyczących powstawania lęku, a także przedstawienie roli niektórych systemów neuroprzekaźnikowych w omawianych procesach.
najważniejszych

Lękiem nazywamy tu grupę reakcji emocjonalnych i somatycznych wyzwalanych przez
bodźce płynące z zewnątrz bądź od wewnątrz
organizmu a charakteryzujących się specyficznym, przykrym zabarwieniem oraz uporczywością. Większość ludzi ma poczucie ich
irracjonalności i czuje się wobec nich bezradna. O lęku można mówić jako o zjawisku, którego znaczenie najsilniej przenika życie, które
jest niezwykle ważne dla zrozumienia funkcjonowania fizjologicznego oraz rządzących zachowaniem praw psychologicznych. Lęk jest
podstawowym elementem jednego z najbardziej elementarnych mechanizmów adaptacyjnych przygotowujących organizm do walki
lub ucieczki. W okresie ostatnich kilkudziesię
ciu lat zaproponowano wiele psychologicznych, jak i neurofizjologicznych koncepcji
powstawania emocji. Stało 'się to możliwe
dzięki burzliwemu rozwojowi wiedzy o zasadach 'funkcjonowania ośrodkowego układu
nerwowego (ODN).

KONCEPCJA PAPEZA
W 1937 roku James Papez jako pierwszy
dróg nerwowych tworzących
zamknięty krąg nazwany potem od jego nazwiska "kręgiem Papeza". Kluczową strukturą
omawianego obwodu są hipokampy komunikujące się z ciałami suteczkowatymi poprzez
sklepienie (Gołąb 1990). Ciała suteczkowate
łączą się z jądranti przednimi wzgórza poprzez
pęczek suteczkowo-wzgórzowy. Jądra przednie wzgórza zespalają się następnie z zakrętem
obręczy, który łączy się z hipokampami, zamykając w ten sposób anatomiczny krąg będą
cy substratem powstawania stanów emocjonalnych (papez 1937). Była to pierwsza koncepcja podważająca obowiązujące do tamtej
pory przekonanie, iż opisany przez Broca
w 1878 roku "układ brzeżny", związany jest
opisał zespół
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jedynie z czuciem węchu (Broca 1878). W kilka lat później hipoteza Papeza została wsparta
przez badania Kluvera i Bucy'ego, którzy zaobserwowali u małp po usunięciu ciał migdałowatych i hipokampów zmianę zachowania
polegającą na niezwyklej łagodności, pozbawionej objawów lęku i złości nawet w sytuacjach kon1liktowych (Kluver i Bucy 1939).
Stopniowo coraz szerszą akceptację zdobywało przekonanie, iż nazwany tak przez MacLe~lI1a "układ limbiczny" (MacLean 1952): (a)
pełni funkcję koordynatora czynności układu
somatycznego i autonomicznego, (b) bierze
udział w powstawaniu stanów emocjonalnych
obejmujących percepcję (świadomość wrażeń

i ich przyczyn), afekt (samopoczucie) i wolę
(napęd do podjęcia działania) (Brodal 1981,
Gołąb 1990). Dokładne określenie wszystkich
struktur będ~lcych morfologicznym podłożem
?la bardzo subtelnych czynności charakteryzuHcych ukladlimbiczny jest ciągle trudne. Obok
struktur należących do "kręgu Papeza" wymienia się:
1. Struktury korowe filogenetycznie stare:
opuszkę węchow:],

guzek węchowy,
hipokampy,
płat gruszkowaty z polami przedgruszkowym,
okołomigdalowatym i entorinalnym,
2. Struktury korowe filogenetycznie młode:
zakręt obręczy,

plata czołowego,
przedni biegun płata skroniowego,
3. Struktury podkorowe:,
podwzgórze,
ciało migdałowate,
śródmózgowia,

przegrodę,

j:)dra

pólleżące,

niektó~e struktury układu pozapiramidowego:
Istotę szarą i część prążkowia,
ośrodki

tylnej części pnia mózgu:
miejsce sinawe,
brzuszn~l okolicę nakrywki,
j'ldra szwu,
istotę szarą okołokomorową śródmózgowia

(Swansons 1983, Sadowski

W 1958 roku Nauta

iChmurzyński

1989).

przedstawił

morfololimbicznego sugerując, że podwzgórze jest
kluczowym miejscem łączącym struktury
"przodomózgowia limbicznego" (do k.-tóreoo
zaliczył hipokampy, ciała migdałowate i pr:egrodę) ze strukturami limbicznymi śródmóz
gowia, k.-tóre z kolei przekazują informację
dalej do niższych pięter ODN (Nauta 1958).
Dzięki tym połączeniom układ limbiczny
otrzymuje infonnacje zarówno z części autonomicznej ODN, jak i z tworu siatkowatego.
Następną cechą układu limbicznego, na którą
zwrócił uwagę Nauta jest mała liczba połączeń
pomiędzy jego ośrodkami a korą mózou·
'" ,
"kora mózgu siedzi okrakiem na układzie brzeżnym jak jeździec na koniu bez cugli" (Nauta
za Gołębiem, 1990; Nauta 1971). Połączenia
te właściwie ograniczają się do pola przedczołowego i wyspowo-skroniowego. Tak więc
z czynnościowego punktu widzenia kora może
tylko do pewnego stopnia modyfikować funkcjonowanie układu limbicznego, który pozostaje w dużym stopniu autonomicznym ukła
dem sprzężeniowym regulującym stany emocjonalne.
giczno-funkcjonalną koncepcję układu

KONCEPCJA GRA Y A
W

świetle

przytoczonych danych bardzo
przedstawia się koncepcja neurofizjologiczna lęku Graya (Gray 1976; 1982a;
1982b; 1983), który wprowadził pojęcie "behawioralnego systemu hamującego - BSH"
(flehavioural /nhibition System) funkcjonują
cego według schematu pokazanego na ryc. l.
Opierając się na powyższym schemacie
Gray dowodzi, że w BSH zachodzi "obróbka"
i "przekształcanie" bodźców lękotwórczych
w symptomy lęku - to znaczy, że BSH jest
odpowiedzialny za powstawanie lęku, oraz że
jest miejscem działania anksjolityków, które
hamując BHS redukują lęk (Gray 1976).
W kolejnych pracach rozpoczęto poszukiwania strukturalnej lokalizacji BSH w ODN.
Przeprowadzając analizę podobieństwa pointeresująco

zakręty oczodołowe

niektóre j:)dra wzgórza i

KONCEPCJA NAUTY
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tekście.

efektem działania anksjolityków a podobnym wpływem lezji poszczególnych struktur ODN, zwrócono uwagę na układ
przegrodowo-hipokampalny. W wielu doświadczeniach stwierdzono podobieństwo
efektów uzyskanych po obwodowym podaniu
leków przeciwlękowych z jednej strony, a lezji przegrody i hipokampa - z drugiej (Gray
i McNaughton, 1983). Pomiędzy wymienionymi strukturami, należącymi do układu limbicznego, istnieją rozległe powiązania anatomiczno-fizjologiczne. Aferentna projekcja hipokampalna pochodzi z zakrętu obręczy (impulsy docierające do pola entorinalnego
przekazywane są poprzez komórki ziarniste do

dendrytów komórek piramidowych hipokampa) oraz z przegrody (włókna przegrodowohipokampalne). Eferentną projekcję stanowią
drogi sklepienia i włókna hipokampalno-przegrodowe. W obrębie przegrody, jądra przyśrodkowe otrzymują impulsy z tworu siatkowatego pnia mózgu a wysyłają je do hipo;kampa (Bochenek 1981).
Według Graya, behawioralny system hamujący, którego anatomicznym podłożem jest
opisany układ przegn1dowo-hipokampalny,
funkcjonuje na zasadzie komparatora (Vinogradova 1975) porównującego bodżce aktualne z wzorcem bodżca zapamiętanego (rys. 2).
Występują 2 sposoby funkcjonowania przed-
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stawionego poniżej systemu komparatora: (a)
w trybie sprawdzonym ("in checking mode"),
gdy bodziec aktualny jest pozytywnie skojarzony z wzorcem bodźca zapamiętanego wydobytego z pamięci wzorców przy pomocy
generatora wzorców, a rozpoznany impuls jest
przekazany do zespołu rozrusznika mechanizmów motywacyjnych związanych ze zdobywaniem lub unikaniem; (b) w trybie kontrolowanym ("in control mode"), gdy. dochodzi
do dysonansu pomiędzy bodżcem aktualnym
a wzorcem bodźca zapamiętanego lub jeśli
wzorzec bodźca zapamiętanego jest awersyjny, tzn. powiązany Z groźbą kary lub niepowodzenia (wejście BSH).
W sytuacji drugiej funkcja generatora
wzorców nie sprowadza się tylko do wywoły
wania z pamięci wzorców, wzorca bodźca zapamiętanego, ale polega również na opracowywaniu nowych wzorców magazynowanych w pamięci wzorców. Generator wzorców
musi mieć więc dostęp do: pamięci wzorców,
bieżących wydarzeń sensorycznych oraz planów aktywności motorycznej, według których
jednostka będzie zmieniała środowisko bieżą
cych wydarzeń sensorycznych (tzn. otocze-

nie). Tak więc system pracujący w trybie kontrolowanym inicjuje specyficzne zachowanie
eksploracyjno-badawcze przypominające koncepcję Klimble'a (1975) testowania (próbkowania) otaczającego środowiska. Praktycznie
możliwe są dwie formy zachowania kontrolowanego przez BSH: zahamowanie emocjonalne oraz zmiany behawioralne, które prowadzą
w sytuacji omówionego dysonansu do natychmiastowego zahamowania każdego, aktualnie
realizowanego przez organizm programu.
Przerwany program w przyszłości będzie realizowany z bardzo dużą powściągliwością
i ostrożnością - dochodzi w ten sposób do
utrwalania prolękowych wzorców zachowania.
Poszczególne elementy składowe systemu
komparatora mogą być powiązane z odpowiednimi strukturami układu Iimbicznego.
Wejście informacji sensorycznych (bieżące
wydarzenia sensoryczne) odbywa się poprzez
korę entorinalną . W komparatorze (podkład
ka hipokampa) bodziec aktualny jestporównywany z wzorcem bodźca zapamiętanego,
wydobytego z pamięci wzorców przy pomocy
generatora wzorców (kręgu Papeza). Pamięć
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wzorców może być zlokalizowana w przednio-brzusznym wzgórzu i zakręcie obręczy,
albo - co wydaje się bardziej prawdopodobne
- stosowne infonnacje zmagazynowane są w
płacie skroniowym, a wydobywanie ich odbywa się przez pobudzanie przednio-brzusznego
wzgórza i zakrętu obręczy przy pomocy generatora wzorców, tzn. poprzez impulsy krążące
w obrębie kręgu Papeza (Hirsh 1974). Siedliskiem anatomicznym planu aktywności motorycznej są zakręty oczodołowe kory czołowej
oraz zakręt obręczy. Selekcja bieżących wydarzeń sensorycznych odbywa się natomiast
przy pomocy generatora wzorców. Istnieje
bezpośrednia projekcja podk1adka - kora entorinalna będąca anatomicznym substratem
omawianego zjawiska.
Koncepcja Graya zakłada, iż krąg hipokampalny pełni rolę selekcjonera znaczenia
informacji. Bezpośrednie wejście z kory entorinalnej do podkładki opisuje bieżące wydarzenia sensoryczne w środowisku, wejście
poprzez krąg hipokampalny detemlinuje czy
ów opis jest odbierany przez komparator jako
ważny, bowiem impulsy przechodzące przez
krąg hipokampalny mogą być potencjalizowane (wzmacniane) (Andersen 1978) lub habituowane - (wygaszane) (Alger i Teyler 1976)
(rys. 3). Potencjalizacja ma miejsce, wówcz:'1S gdy dochodzi do sparowania impulsu
ze wzmocnieniem behawioralnym (Segal
1977a,b, Berger i Thompson 1978). Natomiast, jeżeli bodziec jest pozbawiony biologicznego znaczenia, ulega gwałtownej habituacji (Vinogradova 1975). Opisany mechanizm "bramkowania'~ znajduje się pod wpły
wem aferentnej projekcji serotoninergicznej
z jąder szwu oraz noradrenergicznej z jądra
miejsca sinawego. Nasilenie transmisji 5-HT
lub NA "toruje" przechodzenie infonnacji
w kręgu hipokampalnym poprzez otwarcie
"bramki", powodując tym samym iż bodziec
wychodzący z kory entorinalnej jest identyfikowany jako ważny (Segal 1977c, Assaf i Miller 1978, Assaf, Mason i Miller
1979).

lęku
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Bardzo istotną rolę w prezentowanej koncepcji odgrywa rytm theta, który regulując
tempo wejścia i czas krążenia infonnacji zarówno w systemie przegrodowo-hipokampalnym, jak i w kręgu Papeza (Rudell, Fox
i Ranck 1980) powoduje, iż bieżące wydarzenia sensoryczne oraz wzorce bodźców zapamiętanych spotykają się w komparatorze. Poza
tym obecność rytmu theta o różnej często
tliwości pozwala generatorowi wzorców mieć
dostęp do różnych lokalizacyjnie miejsc,
w których zmagazynowane są stosowne informacje (Panneggiani, Lenzi i Azzaroni
1971,1974).
W świetle przedstawionej koncepcji,
wzrost natężenia lęku odbywa się poprzez otwarcie "braB1ki" hipokampalnej pod wpływem
nasilenia aferentnej transmisji serotoninergicznej i/lub noradrenergicznej systemu przegrodowo-hipokampalnego. Efekt anksjolityczny
jest związany z z:'1Il1knięciem "bran1ki" poprzez redukcję częstotliwości hipokampalnego
rytmu theta. Interesujące i zgodne z opisaną
koncepcją jest to, że benzodiazepiny hanmją
aktywność unerwienia 5-HT i NA w hipokampach (Gray, 1982).

KONCEPCJA NESTOROSA
W modelu zaburzeń emocjonalnych Nestorosa, elektryczna stymulacja kory węchowej
• i strzępków hipokampa prowadzi do charakterystycznych zmian w aktywności neuronów
piramidowych pola CAl i CA3 hipokampa:
najpierw, do spadku postsynaptycznego potencjału hamującego w komórkach piramidowych, a następnie - do wzmożenia ich
spontanicznej aktywności bioelektrycznej
w wyniku osłabienia (z wyczerpania) funkcji
GABAergicznych interneuronów hamujących
zlokalizowanych w hipokampie (Nestoros
1981). Efekt ten może być blokowany przez
benzodiazepiny lub wywoływany przez jontoforetyczne podanie antagonistów GABA do
hipokampa (Nestoros 1981). Przedstawiona
koncepcja wiąże więc ściśle powstawanie zaburzeń emocjonalnych z dysfunkcją ośrodko
wego układu GABAergicznego. W sytuacji
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Rys. 3. Schemat funkcjonalny behawioralnego systemu hamujacego.
przewlekłego

stresu czy narażenia na bodźce
dochodzi do długotrwałej stymulacji neuronów GABAergicznych w różnych
strukturach mózgu (w tym w hipokampach).
Prowadzi to do osłabienia funkcji układu
GABA w wyniku wyczerpania jego możli
wości adaptacyjnych z jednej strony, z drugiej
lękotwórcze,

zaś

- do "dysinhibicji" innych systemów neuhamowanych pierwotnie
przez układ GABAergiczny. Benzodiazepiny,
barbiturany, agoniści GABA-A mogą hronować ten proces poprzez uaktywnienie bądż
stymulację kompleksu receptorowo-jonoforowego GABA-A (Nestoros 1981).
roprzekaźnikowych,
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czynia się zintegrowana czynność ODN obejmująca: procesy poznawcze, percepcyjne

KONCEPCJA MOGENSONA
Pojęcie

"zachowania się" obejmuje szereg
behawioralnych (najczęściej ruchowych) nazwanych działaniami, które oprócz
zaspokajania potrzeb biologicznych służą
ochronie przed niebezpieczeństwem, ułatwiają
poznawanie otoczenia, umożliwiają organizowanie grup społecznych, itp. Tak więc działa
nia są drugim, obok odbioru bodźców,
elementem sprzęgającym jednostkę z otaczają
cym ją światem. Do inicjacji działania przyczynności

("mózg poznawczy", cognitive brain), procesy
emocjonalne ("mózg emocjonalny", emotive
brain) (Konorski 1969).
Organizację neuronalnych mechanizmów
"przekładających" procesy emocjonalne i poznawcze na zachowanie motoryczne przedstawia poniższy schemat zaproponowany przez
Mogensona (1980) (rys. 4).
"Mózg poznawczy" topograficznie zlokalizowany w korze asocjacyjnej, inicjując odpo-
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pod wpływem procesów
percepcyjnych, przyczynia się do uruchomienia adaptacyjnych czynności ruchowych,
umożliwiających doprowadzenie określonych
zachowań behawioralnych do końca (Kornhuber 1974). Z kolei "mózg emocjonalny", którego odpowiednikiem anatomicznym jest
układ limbiczny, inicjuje działania związane
ze stanami emocjonalnymi i popędowymi
(Graybiel 1976). Szczególną rolę w omawianym procesie odgrywa kora przedczołowa,
która mając połączenia ze strukturami limbicznymi przodomózgowia z jednej strony oraz
z pozostałymi polami kojarzeniowymi z drugiej, przyczynia się do skoordynowanego
i funkcjonalnie zintegrowanego działania obu
systemów (Nauta 1971).
Z funkcjonalnego punktu widzenia układ
motoryczny jest zorganizowany w sposób
kompleksowy, ale wyraźnie hierarchiczny - ze
wzrastającą integracją sensoryczno-motoryczną, idąc w górę od pojedyńczych, obwodowych neuronów ruchowych, poprzez rdzeń
kręgowy i pień mózgu, do nadrzędnych ośrod
ków ruchowych znajdujących się w korze
mózgu, jądrach kresomózgowia i móżdżku
(Bernstein 1967). U niższych kręgowców
(gady, ryby), jądra kresomózgowia reprezentują najprawdopodobniej najwyższy poziom
integracji motorycznej. Zachowanie zwierząt
jest w dużym stopniu stereotypowe (Romer
1964). U gryzoni i niższych ssaków, u których dominuje zachowanie popędowe, układ
limbiczny zachowuje główną rolę w inicjacji
odpowiedzi behawioralnej (MacLean 1970).
U wyższych ssaków, wraz z pojawieniem się
kory asocjacyjnej, oprócz układu limbicznego
ważną rolę zaczynają odgrywać procesy poznawcze, bardzo związane ze wzrostem precyzyjności
subtelności
wykonywanych
ruchów.
W omawianej koncepcji najistotniejszym
zagadnieniem jest istnienie funkcjonalnego
przejścia pomiędzy procesami emocjonalnymi
a procesami kontroli motorycznej (Mogenson,
Jones i Yim 1980). W przypadku "mózgu
emocjonalnego" rolę funkcjonalnego łącznika

pomiędzy układem

limbicznym a jądrami kresomózgowia pełni jądro półleżące przegrody
(nucleus accumbens septi - NAS), będące równocześnie "filtrem" impulsów płynących
z przodomózgowia limbicznego do zwojów
podstawy mózgu (Graybiel 1976). Analogiczną funkcję w przypadku "mózgu poznawczego" pełni jądro ogoniaste. Oba mechanizmy
"bramkowania" znajdują się pod kćntrolą projekcji dopaminergicznej odpowiednio z pola
brzusznego nakrywki czy istoty czarnej oraz
serotoninergicznej z jąder szwu (Jones, Mogenson i Wu 1980).
Jądro półleżące przegrody (NAS) otrzymuje aferentną projekcję z podkładki hipokampa,
jąder migdałowatych i innych struktur przodomózgowia limbicznego oraz mezolimbiczne,
dopaminergiczne unerwienie z pola brzusznego nakrywki AlO (Raisman i in. 1966, Ungerstedt 1971) (rys. 5). Opisany wcześniej
mechanizm "bramkowania" (filtrowania)
w NAS jest głównie związany z aktywacją dopaminergicznych neuronów pola AI0, które
wyhamowują pobudzającą, eferentną projekcję hipokampalną poprzez zlokalizowane na
jej zakończeniach auto receptory D (Yang
i Mogenson 1987). W ten oto sposób jądra
półleżące przegrody blokując dopływ informacji z jednych struktur układu limbicznego
(np. z hipokampów) mogą jednocześnie torować przewodzenie impulsów z innych (np.
z jąder migdałowatych). Eferentna projekcja
z jąder półleżących przegrody (w przeważają
cej mierze GABAergiczna) zmierza do brzusznej części gałki bladej oraz do tzw. pola
podgałkowego obejmującego boczne podwzgórze i istotę bezimienną (Williams i in.
1977, Nagy i in. 1978) (ryc. 5).
Z gałki bladej impulsy przekazywane są dalej drogą bezpośrednią lub pośrednią (poprzez
istotę czarną, warstwę niepewną i jądra niskowzgórzowe) do jąder konarowo-mostowych bocznej części istoty szarej środkowej,
będących zasadniczym elementem składowym
śródmózgowiowego regionu motorycznego.
Jądra konarowo-mostowe aktywując wzorce
zachowań ruchowych powodują rozpoczęcie
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Rys. 5. Schemat funkcjonalny zmian w zachowaniu na skutek działania
(Mogenson i wsp., 1980).

ruchu (Yang i Mogenson 1987). W ten oto
sposób dochodzi do funkcjonalnego przejścia
pomiędzy procesami emocjonalnymi z jednej
strony, a zachowaniem motorycznym z drugiej.

PODSUMOWANIE
Struktury limbiczne węchomózgowia, odpowiednik płata skroniowego u ludzi, są unerwione między innymi przez neurony
GABAergiczrie, serotonergiczne oraz glutamatergiczne. Te i inne systemy neuroprzeka-

bodźców

emocjonalnych

źnikowe pełnią niezwykle istotną rolę w przekazywaniu impulsów (fint messengers) w synapsach, pośrednicząc w ten sposób
w wymianie informacji między strukturami
mózgu. Niektóre z nich np. neurony GABAergiczne i związane z nimi receptory benzodiazepinowe, od dawna wiązano z regulacją
procesów emocjonalnych. Jądra limbiczne,
w tym przede wszystkim hipokampy, mają
zdolność do kumulacji benzodiazepin po ich
obwodowym podaniu. Lokalne, dostrukturalne (do hipokampów) iniekcje bardzo małych
dawek agonistów benzodiazepinowych powo-
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dują w zwierzęcych modelach reakcji lęko
wych wystąpienie bardzo wyraźnego efektu
przeciw lękowego, (Stefański i wsp. 1992,
1993a,b). Podobnie działają wstrzyknięci do
hipokampów i jąder półleżących, agoniści receptorów serotoninowych 5-HTIA (np. buspiron) (Stefański i wsp. 1993a,b) oraz antagoniści receptorów NMDA (dizoIcypina) (lessa i wsp., wyniki w przygotowaniu).
Mechanizmu podobnego wpływu różnych
grup agonistów i antagonistów neuroprzekaźnikowych należy szukać we wspólnym działaniu nasilającym czynność "filtra" hipokampalnego, opisanego przez Graya jako behawioralny system hamujący. Podłożem neurofizjologicznym opisanego zjawiska jest, jak
się wydaje, hamowanie aktywności lokalnych
populacji neuronalnych (głównie drogą hiperpolaryzacji błon komórkowych) przez benzodiazepiny, agonistów receptora 5-HT1A
i antagonistów receptora NMDA. Wyrazem
nasilenia procesów hamowania jest wspólny
dla wymienionych grup leków efekt przeciwdrgawkowy, zjawisko szczególnie istotne przy
rozważaniu funkcji struktur płata skroniowego
(Danysz i Płaźnik, 1992; Wada i wsp. 1993).
Nawiasem mówiąc, otrzymane wyniki potwierdzają wcześniejsze obserwacje o współ
istnieniu działania przeciwlękowego i przeciwdrgawkowego, zjawisko zanotowane po
raz pierwszy przy okazji wprowadzania do
terapii barbituranów. Świadczy to o roli, jaką
w regulacji czynności emocjonalnej odgrywają zmiany w zakresie podstawowego poziomu
pobudliwości i aktywności limbicznych jąder
płata skroniowego.
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