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Zkratky

Zkratka Význam v češtině Význam v angličtině

4-AP 4 – aminopyridin 4 - aminopyridine
ACC Přední cingulární kůra Anterior cingulate cortex
FLE Epilepsie frontálního laloku Frontal lobe epilepsy
mPFC Mediální prefrontální kůra Medial prefrontal cortex
RSC Retrospleniální kůra Retrosplenial cortex
PCC Zadní cingulární kůra Posterior cingulate cortex
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1. Úvod

Neokortex tvoří v savčím mozku největší část mozkové kůry, která pokrývá obě jeho 

hemisféry. Mezi jeho mediální oblasti patří mimo jiné také kůra cingulárního závitu, která je 

situována na rozhraní alokortexu a izokortexu. Obecně tedy tato kůra spadá pod mezokortex, 

který dále tvoří parahipokampální závit, temporální lalok, insula a kaudální orbitofrontální 

kůra.  

Všechny tyto části mají důležitou roli v limbickém systému, který zpracovává a 

zprostředkovává kontrolu emočního chování a strachu, má svoji nezaměnitelnu funkci 

v paměti. Jednu z důležitých, avšak stále pořádně neprozkoumaných částí, je zde právě přední 

cingulární kůra a retrospleniální kůra, na které se tato práce zaměřuje. Jejím cílem je přiblížit 

a shrnout jejich funkce v procesech limbického systému a zapojení v různých mozkových 

onemocněních.

2. Cingulární kůra

Cingulární kůra je jedna z největších oblastí limbického systému. Už v roce 1878 

Broca popsal le grand lobe limbique jako část mozkové tkáně obklopující corpus callosum a 

přilehlé části předního mozku- toto také dalo vznik modernímu slovu „limbický“ (limbus-

latinsky hrana, rozhraní; Allman et al., 2001 podle Broca, 1878).  Roku 1937 Papez zmínil, že 

může být na cingulární závity nahlíženo jako na receptivní orgán pro prožívání emocí, které 

jsou výsledkem příchozích signálů z hypothalamické oblasti (Papez, 1937).

Kůra cingulárních závitů tvoří mozkovou strukturu, která je předmětem mnoha 

kognitivních a neurokognitivních studií. Je situována v mediálním povrchu mozku a získává 

signály z anteriorních jader thalamu, zatímco signály z ní vycházející jsou převáděny            

do parahipokampálního závitu a poté do hipokampu. Dále je propojena s různými částmi 

frontální, temporální a occipiální kůry obou hemisfér. Citoarchitektonicky ji tvoří 23., 24., 

26., 29., 30., 31. a 32. část Brodmannovy mapy (Kozlovskiy et al., 2012).

Dřívejší teorie tedy popisovaly cingulární kůru jako část zprostředkovávající emoce. 

Novější experimenty, které jsou založeny na elektrické stimulaci, EEG, PET, fMRI či           

na lézích, ukazují, že přední část cingulární kůry (angl. anterior cingulate cortex; ACC) hraje 

roli nejenom v emocích, ale také například ve funkcích motorických, vzdálené paměti         

(ve velké spolupráci se zadní částí), detekci chyby, sociálním chování, v chování ovlivněném 

cílem a v odpovědi na změněné podmínky (Allman et al., 2001). Také hraje roli 
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v autonomních funkcích jako je krevní tlak, srdeční tep či respirace (Smith, 1945). Tato část 

je též popisována jako výkonná a od zadní se liší nejenom funkcí, ale i stavbou a 

anatomickým propojením. Zadní část má naopak úlohu ve vizuálním prostorovém vnímání, 

episodické paměti, v modulaci paměti pomocí emočních stimulů, v motorice, a je popisována 

jako hodnotící (Bush et al., 2000).

Obr. 1. Rozdělení povrchu lidského mozku- Brodmannova mapa (Wikipedia, 2014)

Přední část ACC zasahuje do 24a., 24b. a subkalózní 25.oblasti Brodmannovy mapy, 

což, jak víme, tvoří u primátů oblasti přijímající informace od amygdaly a ventrálního striata. 

Zadní oblasti zasahují do 24c. a 32. oblasti (Vogt, 1993). V lidském mozku se dále 

paralimbická kůra často rozšiřuje v paracingulární závit (Müller-Preuss and Jürgens, 1976). 

Zadní část cingulární kůry (angl. posterior cingulate cortex, PCC) sestává z 23., 29., 30. a 31. 

oblasti Brodmannovy mapy s tím, že je zde umístěna námi popisovaná retrospleniální kůra 

(angl. retrosplenial cortex; RSC) v 29. a 30. oblasti (Palomero-Gallagher et al. 2008).

Propojení RSC a ACC je zprostředkováno skrz projekce z rostrálních částí ACC      

do kaudálních částí RSC (Shibata et al., 2004).

Při výzkumech cingulární kůry na hlodavcích musí být bráno v potaz to, že mohou mít 

částečně odlišnou stavbu. Například nemají žádné cingulární mozkové rýhy a tím pádem ani 

cingulární motorické části, které jsou v této oblasti zastoupeny. Dále zde nenalezneme 

ekvivalenty k 23. a 31. oblasti cingulárního povrchu rýh. Také kortikospinální funkce, které 
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jsou charakteristické pro oblast cingulárních rýh, u hlodavců vychází rovnou z ACC (Vogt et 

al., 2004).

Obr. 2. rozdělení cingulární kůry 1- anteriorní cingulární kůra. 2, 3- posterníorní dorsální a 

ventrální kůra. 4- retrospleniální kůra (Kozlovskiy et al., 2012)

2.1. Přední cingulární kůra

Přední cingulártní kůra (angl. anterior cingulate cortex; ACC) je agranulární 

kortikální oblast, která náleží do rostrálního limbického systému spolu s amygdalou, 

ventrálním striatem, orbitofrontální a dorsolaterální kůrou a anteriorní insulou. Leží ventrálně, 

rostrálně a dorsálně od kalózního tělesa (lat. corpus callosum) a zasahuje do dvou řad 

mediální stěny obou mozkových hemisfér. Dotýká se thalamu a vysílá signály                       

do hypothalamu (např. při odpovědi na chybu), který dále zajišťuje patřičnou odpověď. 

Jedním z unikátních rysů okruhu ACC je rozmanitost thalamických aferentních drah a 

schopnost třídit vstupy z více thalamických jader na rozdíl od jakékoliv jiné kortikální oblasti 

(Devinsky et al., 1995). ACC funguje na základě ovlivňování aktivity ostatních částí mozku a 

přizpůsobováním kognitivních, motorických, endokrinních a viscerálních odpovědí může být 

brán jako zesilovač či naopak jako filtr spojující emoční a kognitivní části mysli.

U lidí a vyšších primátů (což ukazuje na relativně mladou specializaci této oblasti) 

obsahuje specifické pyramidální buňky vřetenovitého tvaru v 5b vrstvě 24. oblasti, které dále 

promítají informace do motorické kůry a do prodloužené míchy. Nejlépe se asi topografická 

specializace motorické funkce u ACC demonstruje na projekcích do striata, což je oblast šedé 

hmoty uvnitř hemisfér koncového mozku. Tato oblast vysílá informace do všech hlavních 
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částí- ocasatých jader (24c. oblast), ventrálního striata (24b. a mediální 24c.oblast) a            

do putamenu (Müller-Preuss and Jürgens, 1976).   

ACC získává více dopaminergní inervace než jakákoliv jiná kortikální oblast. Tyto 

vstupy pocházejí z těl neuronů přední části středního mozku. Experimentálně to bylo 

prokázáno pozitronovou emisní tomografií u zdravých jedinců a u jedinců s Parkinsonovou 

chorobu, která ničí právě dopaminergní neurony přední části středního mozku. 

Podobná distribuce se objevuje i u serotonergních vláken, avšak ty už zde nejsou 

zastoupeny v takové míře (Bergen et al., 1988). U noradrenalinu je jeho inervace směřována

hlouběji do vrstev ACC, což zajišťuje kompletní modulaci neuronální aktivity. Dopamin a 

noradrenalin ovšem nejsou jediné neuromodulátory zásobující tuto oblast. Dále se zde 

objevuje také monoaminy a také peptidy, jako například kortikotropin, neurotensin či 

substance P (Iritani et al., 1988).

Syndrom cingulární epilepsie, kdy pacienti často vykazují psychopatické nebo 

sociopatické chování, poskytuje důležitou část funkčních studií role ACC v motorice a 

sociálním chování. Jiné klinické případy zase ukazují zapojení ACC v aktivitách vedoucím 

k tikům či obsedantně kompulzivní poruše. Narušená aktivita (například u pacientů              

po infarktu či jako pooperační následek) může vést k akinetickému mutismu (což je extrémní 

případ u bilaterálního poškození), depresím či ke sníženému vnímání bolesti.  (Devinsky et 

al., 1995)

2.1.1. Pyramidální buňky vřetenovitého tvaru

Tento typ buněk tvoří odlišnou třídu velkých neuronů starou okolo 15 milionů let

(Nimchinsky et al., 1999). Hrají velmi důležitou roli v emoční sebekontrole, rozpoznání 

chyby či u adaptivní odpovědi na změněné podmínky. 

Obecně pyramidální buňky nalezneme v mozkové kůře, hipokampu a amygdale. 

Jejich četnost roste od zadních mozkových částí k předním a  také tvoří hlavní buněčný typ 

kortikospinálního traktu. Nalezneme je též u 3. vrstvy granulární RSC (Vogt et al., 2001).

Od normálních pyramidálních buněk v 5. vrstvě se vřetenovité buňky odlišují 

nepřítomností basálních dendritů vycházejících do 5. vrstvy a místo toho jsou tvořeny pouze 

jedním velkým basálním dendritem. Přítomnost jednoho apikálního a jednoho basálního 

dendritu, tedy bipolární tvar neuronu, udává tento stopkovitý vzhled. Obvyklá velikost těla 

této buňky je přibližně čtyřikrát větší než u normálních pyramidálních buněk v 5. vrstvě. Tato 

velikost také závisí na velikosti mozku (encefalizaci).
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Obr. 4. mikroskopický snímek pyramidálních buněk ACC (Allman et al., 2001)

V postnatálním vývoji se tyto buňky poprvé objevují ve 4. měsíci, což je doba, kdy 

kojenci začínají držet hlavu vzpřímeně, spontánně se smějí a jsou schopni vizuálně vnímat 

objekty. To znamená, že tyto buňky mít spojení s neurálními okruhy zahrnujícími udržení 

pozornosti či vyjádření emocí. Samotný postnatální vývoj nám také naznačuje, že tyto buňky 

mohou být při růstu ovlivněny prostředím (Ridley, 1996).

V hipokampu, přesněji v gyrus dentatus, byly nalezeny dvě populace buněk, které 

ještě spolu s neurony tzv. subventrikulární zóny vznikají až postnatálně za přispění vlivu 

prostředí (Altman, 1963). Naopak stres tento vývoj snižuje (Lois and Alvarez-Buylla, 1994).    

U subventrikulární zóny, odkud buňky migrují do čichového bulbu, je růst závislý na čichové 

stimulaci a na neurotrofním faktoru, který je produkován nervovou tkání a jehož hladinu

zvyšuje mateřská péče u potkaních mláďat prostřednictvím hipokampu (Liu et al., 1994). To 

tedy dokazuje, že i stimulace okolím, stres či mateřská péče mohou přispět k přežití a vývoji 

těchto buněk v průběhu růstu jedince a že mohou ovlivnit behaviorální funkce u dospělých 

jedinců.
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2.2. Retrospleniální kůra

Je to více než 90 let, co Vogt popsal RSC jako část, o které není známa její funkce. 

Novější výzkumy, jako například zapojení RSC do Papezova okruhu (projekce z předních 

thalamických jader do cingulární kůry), ukazují na jeho úlohu v emocích (Vann et al. 2009 

podle Papez, 1937). Nejranější výzkumy také zvažovaly jeho roli v navigaci, episodické a 

prostorové paměti.

Název ‘retrospleniální’ nám definuje jeho pozici - těsně za spleniem (splenium je 

nejkaudálnější část corpus callosum). Tvoří část zadní cingulární kůry a u primátů je skryta

hluboko ve středové čáře, dále od povrchu mozku. 23. oblast odděluje RSC od precuneu (část 

temenního laloku). Její odlišná morfologie a spojení s ostatními částmi naznačují důležitost 

této oblasti. U potkanů nenajdeme oblasti homologní k 23. a 31. oblasti u člověka a tak je celá 

oblast zadní spleniální kůry popisována jako RSC. Zvláštní je zde i svoji velikostí, neboť 

potkaní RSC zabírá více než polovinu délky celého cerebra. 

Primární poškození zahrnující RSC mohou být způsobena nádory, infarkty či 

krvácením. Patologické změny se mohou projevit nemocemi jako je schizofrenie, bipolární 

porucha, post-traumatická stresová porucha, dyslexie či fibromyalgie. Novější výzkumy dále

dokazují, že při rané fázi Alzheimerovy choroby je funkce RSC také narušena.  Může to být 

jak odpověď na patologické změny v oblastech, které mají přímé spojení s RSC, či může 

atrofovat dokonce sama RSC (Vann et al., 2009).

2.2.1. Granulární a agranulární oblast

Stejně jako u primátů může být i u potkanů RSC rozdělen na agranulární (angl. 

dysgranular; Rdg) tvořící 30. oblast a granulární (angl. granular; Rga/Rgb) tvořící 29. oblast 

(Vann a Wyss, 1990, 2003, Groen a Wyss, 1992). Celá RSC je spojena se třemi oblastmi:

s hipokampální formací (subikulum, presubikulum, parasubikulum), s parahipokampální 

oblastí (entorhinální kůra, oblast TH a TF parahipokampální kůry) a s thalamickými jádry 

(anteriorní a laterálně dorsální). Granulární oblasti jsou více propojeny se sítěmi obsahujícími 

‘buňky směru hlavy’ (angl.. head direction cells; neurony savců, které zvyšují vysílání 

signálů při natočení hlavy do určitého směru (Taube, 2007)) - tedy s dorsálními thalamickými 

jádry a s postsubikulem. Jsou tedy více zapojeny do směrové navigace. Agranulární oblast je 

více propojena s vizuálními oblastmi skrze reciproční spoje s oblastmi 18b a 17 a díky tomu 

má funkci ve vizuálně řízené prostorové paměti a navigaci. RSC tvoří jakési rozhraní, kterým
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hipokampus ovlivňuje učení, paměť a emoční chování. Granulární oblasti Rga a Rgb se od 

sebe liší hlavně tím, kam předávají informace. Rgb je spojeno pouze s postsubikulem, avšak

Rga předává informaci nejen do postsubikula, ale také do kaudálních částí entorhinální kůry 

(Groen and Wyss, 1990).

Obr. 5. Koronární řez mozkem a umístění Rdb, Rga a Rgb oblastí (Pothuizen et al., 2009)
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3. Behaviorální funkce regulované mediálními korovými 
oblastmi

3.1. Retrospleniální kůra

Tato korová oblast tvoří jednu z důležitých částí korové sítě mozku, kde díky jejímu propojení 

s čelními částmi a hipokampem dochází k modulaci a podpoře mnohých kognitivních funkcí.  

V dnešní době je již také evidentní její úloha v neurologických nemocech zahrnujících paměť. 

Všechna tato zapojení, včetně novějších objevů, jako je role například i v emocích, budou 

dále blížeji popsány.

3.1.1. Prostorové učení a navigace

Prostorová paměť tvoří jednu ze součástí paměti mozku, která zaznamenává všechny 

informace o prostředí. Ty nám dohromady tvoří kognitivní mapu, která je nezbytná             

pro orientaci v prostoru. Souvisí s dalšími typy paměti, jako je krátkodobá, dlouhodobá, či 

pracovní paměť (Myers, 2006). 

Prostorová navigace, učení a paměť závisí na několika propojených částech mozku. 

Hipokampus tvoří nejdůležitější oblast zajišťující prostorové učení a paměť a je propojen 

skrze entorhinální kůru, která přivádí informace z neokortexu. RSC v tomto propojení tvoří 

jednu z nejdůležitějších aferentních drah mediální entorhinální kůry a to ji také zapojuje       

do procesů podílejících se na prostorové paměti (Czajkowski et al., 2014). K pokusům 

testujícím prostorovou paměť a orientaci se nejčastěji používají různé typy bludišť               

(T-bludiště, radiální bludiště apod.), kruhové arény či Morrisovo vodní bludiště se skrytou či 

viditelnou platformou.

Prostorová navigace je jako jedna z možných funkcí RSC v dnešní době asi nejvíce 

zkoumána. Hlavním z důvodů je její propojení s oblastmi hipokampu a anteriorního thalamu, 

které jsou známy pro svou roli v prostorové paměti. Také zde hrají velkou roli „buňky směru 

hlavy“, které tvoří asi 10% potkaních neuronů v RSC (Chen et al., 1994). Jejich funkce je 

podobná kompasu - bez ohledu na polohu  dokáží určit směr, kterým zvíře natočí hlavu.        

U nejnovějších výzkumů se dokazuje zapojení RSC hlavně při využívání allocentrických 

informací a při tvorbě vnitřních map pomocí orientačních bodů (Aggleton, 2010).

U lidí byla po jednostranné lézi RSC prokázána neschopnost nalezení cesty              

ve známém prostředí i přesto, že lidé tuto krajinu rozpoznávají. Tito pacienti také nevědí, 

jakou cestou se vydat a nejsou schopni učení se nových tras (Epstein, 2008). V krajině a jejím 
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rozpoznávání mají velkou funkci právě buňky směru hlavy. Studie s využitím fMRI ukázala, 

že neurony směru hlavy mohou mít zásadní roli při tvorbě vzpomínek na stálou krajinu, a  

také v generování odpovědí na tyto vzpomínky, což může způsobovat námi zmíněnou 

nemožnost odvození informace o navigaci (Auger et al., 2012).

Integrace dráhy je po lézích RSC též ovlivněna. Na tuto funkci lze nahlížet jako        

na schopnost vypočítat přímou cestu zpět bez použití zrakových a dalších telereceptivních 

vodítek, pouze na základě signálů generovaných uvnitř těla během lokomoce,                      

tzv. idiotetických vodítek, což jsou vodítka, která poskytují vnitřní informace o pohybu     

(tzv. kinestetická; Whishaw et al., 2001). Stejně jako u lidí se i u potkanů po lézích RSC 

vyskytuje neschopnost nalezení cesty i přesto, že danou lokaci znají. Pokusy na potkanech 

v osmi ramenném bludišti, kdy se po čtyřech pokusech potkanovi bludiště otočilo, ukazují, že 

je RSC zapojena i při přepínání u prostorové navigace (Pothuizen et al., 2009).

Velmi zajímavý je zde rozdíl například u úlohy bludiště s radiálními rameny. Funkce 

po lézích granulární oblasti při této úloze nejsou ovlivněny tmou, avšak u Rdg není potkan 

schopný úlohu za tmy splnit a naopak za světla zde byla mnohem větší aktivace časných genů

(c-fos a zif268). To nám ukazuje na spojení Rdg oblasti s používáním vizuálních podnětů, 

tudíž na závislost na světle, zatímco granulární část více spolupracuje s prostorovým učením a 

navigací založenou na vnitřních i vnějších vodítkách (a je tedy schopno fungovat za světla i   

za tmy; Vann and Aggleton, 2005).

Jiné experimenty na myších s inaktivací RSC (farmakologická blokace 

glutamátergního přenosu přes AMPA receptory pomocí CNQX) v Morrisově vodním bludišti 

ukázaly, že je RSC potřebná k vybavení nově nabyté prostorové vzpomínky (Czajkowski et 

al., 2014). V tomto pokusu byla také pomocí in vivo dvoufotonové mikroskopie nalezena 

populace neuronů v RSC, která je opětovně aktivována v po sobě jdoucích prostorových 

úlohách. Všechny tyto výsledky také naznačují, že je v pokusech často velmi užítečné použít

exprese časných genů (jako je c-fos) jako značení behaviorálně závislé neuronální aktivity 

(Barry a Commins, 2011). Také se zde prováděly elektrofyziologické studie, které prokázaly, 

že RSC vytváří specifické odpovědi na prostorové učení, i když ne přímo závislé, ale spíše 

související s kontextem (Smith et al., 2012).

3.1.2. Anterográdní amnésie

Již dlouho si uvědomujeme, že celá PCC včetně RSC může mít důležitou roli 

v paměti. Mnohá pozorování bilaterálních poškození těchto oblastí měla za následek 

anterográdní amnesii, kdy se u pacienta narušilo jeho ukládání (kódování) vzpomínek a 
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nových informací obecně. Spojitost má tato amnézie s testováním rozpoznávání objektů, kdy 

se tento deficit projevil. V potaz se také bere citlivost RSC na ztrátu aferentních spojů buďto 

z mediálního temporálního laloku či z mediálního diencephalonu, kdy pak jeho následná 

disfunkce zapřičiní tento typ amnésie (Aggleton, 2010).  Tato problematika ovšem vyžaduje 

další zkoumání.

3.1.3. Emoce

Velmi dlouho se RSC nespojovala s emocemi, díky tomu, že nemá žádné přímé 

spojení s amygdalou, která je důležitým centrem emocí. Až v novějších výzkumech se 

ukazuje aktivace RSC při poslechu emočně zabarvených slov či stimulů.  Při studiích pomocí 

funkční MRI na lidech byla prokázána zvýšená aktivita RSC při poslechu slov spojených 

s hrozbou (např. nebezpečí, teror), kdy na rozdíl od emočně neutrálně zabarvených slov byla 

aktivita zvýšená minimálně u osmi lidí z deseti. Tento pokus se opakoval s pozorováním 

dalších 62 kortikálních oblastí a aktivita v těchto oblastech vzrostla vždy maximálně              

u jednoho člověka z deseti (Maddock et al., 1997).

3.1.4. Znovuvybavení vzpomínek a vzpomínky spojené se strachem

Znovuvybavení naších vzpomínek závisí na přenosu z hipokampu do sítě neokortexu. 

O tom máme rozsáhlé studie, avšak o zapojení neokortexu a tedy i RSC v jejich uchování 

víme jen málo. Zprvu je informace závislá na hipokampální síti, avšak po čase přechází         

na kortikální síť (Squire et al., 2004). Pokusy na lidech v souvislosti s pamětí ukázaly na roli 

jak ve vzdálené prostorové paměti, tak v paměti autobiografické. 

Zapojení RSC a jeho NMDA podtypu glutamátových receptorů v emočně zabarvených 

vzpomínkách bylo testováno ve strachem podmíněných úlohách. Výsledky ukázaly               

na zapojení těchto receptorů ve znovuvybavení vzpomínek a to jak nedávných, tak 

vzdálených. Také se ovšem poukázalo na to, že při samotné tvorbě vzpomínek spojených se 

strachem funkci nemá. Toto je přesně opačný výsledek, než u hipokampu, kde inaktivace 

NMDA receptorů naopak naruší proces získávání vzpomínek, avšak ne jejich znovuvybavení 

(Corcoran et al., 2012).



13

3.1.5. Onemocnění související s RSC 

3.1.5.1. Schizofrenie

Schizofrenie je závažné duševní onemocnění, kdy dochází ke změně osobnosti a 

jednání a též k poruše vnímání a myšlení. Vyskytuje se v různých formách s odlišnými 

příznaky a v dnešní době je její výskyt poměrně častý - zasahuje až 1% populace. Její vznik 

může být navozen různými faktory, ať už se jedná o genetickou predispozici od jednoho či 

obou rodičů, časné poškození či infekci mozku nebo o různá psychická traumata v průběhu 

života (Wikipedie, 2014).

Neurofyziologicky toto onemocnění velmi často koreluje se zvýšenou hladinou 

dopaminu ve striatu či se zmenšeným objemem prefrontální kůry. Novější výzkumy ukazují 

na nefunkčnost propojení v mozku pacientů v oblasti kůry a subkortikálních částech s výchozí 

sítí (angl. default mode network; Liang et al., 2006).

Výchozí síť tvoří funkční propojení mediální prefrontální kůry (mPFC) a posteriorní 

cingulární kůry (PCC). Její aktivita je zaznamenávána při “výchozím stavu”, kdy jedinec 

odpočívá a kdy zapojuje pouze na stimulu nezávislé reprezentace. Druhá síť, která s touto 

souvisí naopak negativně, se nazývá “úlohově nezávislá” a sestává z dorsolaterální 

prefrontální kůry, premotorických oblastí a intraparietální rýhy (Fox et al., 2005). Výchozí síť 

má velkou souvislost s určitými příznaky schizofrenie, neboť hraje roli v sebeuvědomění a 

tím pádem je možné, že by její narušení mohlo navozovat určité příznaky, jako jsou paranoia 

či halucinace (Flashman, 2004).

RSC u schizofrenních pacientů vykazuje abnormální aktivitu při pokusech se 

zapojením sémantické paměti či při kódování paměti (Bluhm et al., 2009). Také se projevuje 

snížení objemu šedé kůry mozkové v RSC a PCC a nadto se ničí i pyramidální buňky RSC. 

Při plnění úkolů se zapojením kódování paměti se projevuje u schizofrenie jak v ACC, tak 

v RSC, snížená aktivita. Velmi často se tento problém označuje za hlavní a nejčastější 

neurofyziologický projev této nemoci (Neufeld, 2007). Propojení RSC a částí mozku 

spojených se zpracováním řeči naznačují jeho možnou roli v halucinacích (Mitelman et al., 

2005).
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3.1.5.2. Alzheimerova choroba

RSC je s tuto nemocí spojováno hlavně v jejích raných fázích a výzkumy se obecně 

zaměřují hlavně na širší oblast PCC a její změny celkově. Alzheimerova choroba je v dnešní 

době snad nejčastějším onemocněním postihujícím nervové buňky CNS. Mezi její základní 

patologické příznaky patří tvorba amyloidních plaků, které ničí nervové buňky a jejich spoje, 

a také úbytek acetylcholinu v bazálním systému koncového mozku, který zajišťuje přenos 

nervových vzruchů (Buckner et al., 2005). Raná fáze je též specifická strukturálními změnami 

v mediálním temporálním laloku (Jack and Petersen, 2000).

Výzkumy pomocí pozitronové emisní tomografie naměřily největší snížení 

metabolické aktivity na rozhraní temporální a parietální kůry a v RSC jako jeden z prvních 

metabolických příznaků. Tyto příznaky se velmi často objevují už u počínající demence

(mírné kognitivní poruchy; angl. mild cognitive impairment; MCI), která ve většině případů 

předchází Alzheimerově chorobě. 

Při Alzheimerově chorobě v PCC dochází k destrukci glutamátergních spojů          

mezi neurony, kterými přenášejí vzruchy i pyramidální buňky v této oblasti a v RSC

(Minoshima et al., 1997). RSC je považována za důležitý spoj prefrontálních oblastí, které 

zajišťují znovuvybavení episodické paměti, a na hipokampu závislých procesech. Toto 

narušení by mohlo mít důležitou úlohu v této nemoci samotné. MRI snímky u RSC v rané fázi 

též prokázaly snížení jejího objemu. 

3.2.Přední cingulární kůra

Zájem o zjištění přesné funkce této oblasti v posledních letech roste čím dál tím více; 

výzkumy se provádějí více jak 70 let. Zaměřují se převážně na jeho úlohu v chování, kde 

mezi hlavní tři aspekty patří kontrola pohybových akcí, role v kognitivních procesech či jeho 

vztah k podnětům, emocím a následné reakce. Diskutuje se i o jeho určité roli v dalších 

různých mozkových procesech. Kromě toho jsou také pozorovány změny u ACC při různých 

onemocněních jako je například syndrom cingulární epilepsie, schizofrenie či akinetický 

mutismus.
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3.2.1. Monitorování konfliktů

Monitorování konfliktů tvoří jeden z oddílů monitorovacích funkcí mozku, které 

napomáhají usměrňování či zesílení pozornosti či kontroly. V mozku je z oblastí reagujících 

na výskyt rozporu ve zpracování informace nejvíce zastoupena dorsální ACC. Její signál       

o konfliktu spouští další specifické úpravy v kognitivní kontrole, což slouží k předcházení 

špatné následné reakci. 

První z důkazů zapojení ACC v monitorování konfliktů je odpověď a aktivace při 

samotném výskytu konfliktu při plnění různých kognitivních úloh. (Botvinick et al. 2001, 

Barch et al. 2001) Jedna z asi nejznámějších a nejprůkaznějších úloh na monitorování 

konfliktu je Stroopův test - zde je člověk nucen nevnímat své obvyklé návyky, aby úlohu 

správně splnil. Úloha se týká například nápisů barev, které jsou ale natištěny barvou jinou a 

kde je testovaný nucen vyjmenovat barvy slov, aniž by se nechal rozptýlit nápisem barvy jiné. 

Pacienti s poruchou této oblasti vykazovali mnohem větší obtíže při plnění tohoto testu 

(Botvinick et al. 2004).

Přesná lokalizace aktivace při monitorování konfliktů je stále ještě zkoumána.            

U některých pokusů se aktivovala část více dorsálně, než je samotná ACC. U většiny pokusů 

byla ale aktivace lokalizována v poloze ACC a tudíž další podrobnější výzkumy ještě prokáží, 

co přesně způsobuje občasnou jinou lokalizaci aktivace při monitorování konfliktů.

Obr. 6. Aktivace oblastí ACC při řešení úloh zahrnujících řešení konfliktu. Barevné 

znaky ukazují na různé typy aktivací a odpovědí. Červená- vokalizační, modrá- manuální, 

zelená- okohybná (Botvinick et al., 2004 podle Barch et al., 2001)



16

3.2.2. Monitorování chyby

Mezi jednu z nevyřešených otázek neurologie patří to, jak vlastně mozek monitoruje 

svůj výkon v reakci na prostředí. ACC k tomuto přispívá právě monitorováním výskytu 

chyby, který pak napomáhá dalším reakcím. 

Aktivace ACC při výskytu chyby se nejvíce dokazuje pomocí elektroencefalogramu 

(EEG), kde se signál vyskytuje v podobě přechodného negativního potenciálu. Tento jev nese 

název ERN, tedy v angličtině “error-related negativity“, v češtině “na chybě závislá 

negativita“ (Falkenstein et al. 2000). Nejen pokusy s použitím EEG, ale i behaviorální studie 

ukázaly, že je toto monitorování spojeno i s výběrem odpovědi (Yeung et al. 2004). Opožděně 

si totiž jedinec uvědomí i to, jaká odpověď měla být správná. To ukazuje na další roli ACC                

v monitorování konfliktů.

Role ACC v monitorování chyb je však patrně spíše hodnotící, než regulační. Soubor 

různých pokusů, kdy se srovnávaly dva typy úloh s použitím různých úrovní konfliktů a 

řízení, dokázal jeho aktivaci právě spíše u vysoké úrovně konfliktů (a tedy jejich snažší 

detekce) než u top-down regulace. (Botvinick et al. 2004).

3.2.3. Reprezentace požadavků

Reprezentace požadavků a jejich následné použití tvoří síť, která koordinuje a 

organizuje následné reakce na podněty tak, aby byla zvolena optimální strategie. ACC je 

spojena s touto sítí svojí aktivací například u nerovnováhy homeostázy a následné reakce 

(například žízeň a následné pití na vyrovnání osmolarity plazmy; Denton et al., 1999),            

u bolesti (popsáno dále v samostatné kapitole), touhy nebo závislosti.

Reprezentace požadavků ve spolupráci s homeostázou a ACC byla zkoumána 

různými pokusy - ochlazováním, zahříváním, hladověním či nedostatkem kyslíku. Ve většině 

případů se vždy projevila zvýšená aktivita ACC (hlavně Brodmannových oblastí 24 a 32). 

Jeho hlavní funkcí je zde organizace a mobilizace vhodného chování k optimalizaci funkcí 

autonomního nervového systému (Jessen, 2001). Toto zapojení se také projevilo u lidí 

s poškozeným ACC, kdy docházelo k problémům s obvyklými činnostmi jako je příjem 

potravy, pití, hygiena apod. (Degos et al., 1993).

Touha tvoří stav nedostatku nebo určité potřeby, která může být ztlumena zdrojem 

tohoto nedostatku. Optimální strategie naplnění touhy je specifikace tohoto zdroje a 

následnou reprezentací požadavků organizovaný proces jeho nalezení a zpracování. Jedna 

z nejčastěji zkoumaných tužeb je například touha sexuální. U většiny jedinců se ACC 
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projevila jako nejčastěji a nejvíce aktivovaná část, avšak zdaleka ne jako jediná. Tím se tedy 

tvoří celý okruh, který ACC zahrnuje jako důležitou složku. Podobně se projevuje například i 

závislost na alkoholu (Weston, 2012).

3.2.4. Motorické funkce

Jednu ze dvou hlavních funkcí ACC, jak již bylo zmíněno v úvodu, tvoří funkce řídící 

motoriku. Zodpovědnost za to nese 5. vrstva obsahující velké množství neuronů vysílajících 

signál do motorických drah.  Dokazují to také pokusy, které ukázaly přenos signálu              

do různých částí striata, prodloužené míchy či limbického systému (Davinsky et al. 1995). 

Dále je popsána asi nejčastější funkce spojena s ACC- visceromotorická funkce a s ní spojená 

vokalizace.

3.2.5. Visceromotorické funkce

Tyto funkce zajišťují inervaci hladké svaloviny orgánů, cév, žláz či srdeční svaloviny. 

Z oblastí ACC se na tomto fungování podílí převážně oblast 25.  24. oblast se podílí pouze 

nepřímo a to skrz propojení s areou 25. Tato oblast vysílá signály do parasympatických jader 

solitárního traktu a do dorsálních motorických jader nervus vagus. (Room et al., 1985, Hurley 

et al., 1991). Studie na různých zvířatech pomocí elektrické stimulace vykázaly různé 

navození změn v autonomním systému - kolísání krevního tlaku, dechu či srdečního tepu. 

(Davinsky et al. 1995)

3.2.6. Vokalizace

Vokalizace je v tomto případě spojena s visceromotorickými funkcemi, neboť           

ve spojitosti s ACC se jedná o emočně zabarvené zvukové vyjadřování. Inaktivace či 

poškození ACC vedlo u zvířat k různým projevům- myši přestaly zvukově reagovat              

na elektrické šoky do tlapek (Frysztak and Neafsey, 1991), u koček a u opic se pro změnu 

zvýšila či snížila spontánní i vyvolaná vokalizace (Aitken, 1981).

3.2.7. Emoce

Kromě role ACC v kogničních procesech se také příkládá jeho důležitost u afektivního 

chování - deprese, apatie, snížena agrese, sociální zdrženlivost, zvýšená sexualita a třeba i 

bulimie. Emoce, ať už se jedná o smutek či štěstí, se projevují nejčastěji sníženým krevním 

průtokem touto oblastí.
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Široká síť reagující na negativní emoční stimuly zahrnuje také spolupráci ACC se 

střední prefrontální kůrou (angl. medial prefrontal cortex; mPFC). Dají se rozdělit na dvě 

části: dorsokaudální, která je zapojena ve vyjadřování negativních emocí, a ventrálně-

rostrální, která má roli v regulaci odpovědí. Mezi nejvíce zkoumané negativní emoce patří 

hlavně strach a anxieta (úzkost), a to z důvodu jejich přístupnosti jak u lidí, tak u zvířat. 

(Etkin et al., 2011) Další ze zkoumaných negativních emocí je též smutek, jak je ukázáno     

na Obr. 6. Obě části ACC se aktivovaly při navození smutku u testovaných pacientů. 

Obr. 7. Aktivace cingulární kůry u různých emočně zabarvených podnětů (data z více 

jak 23 různých pokusů). U ACC převažuje smutek (fialově) a štěstí (žlutě) (Vogt, 2005)

3.2.8. Bolest

ACC tvoří jednu z důležitých oblastí při zpracování bolestivého podnětu. Mnohé 

pokusy s bolestivými podněty u potkanů, ať už se jednalo o tepelné, chemické či fyzikální, 

způsobily zvýšení neuronální aktivity v ACC.  Jeho role se týká ovšem jen zpracování 

bolestivého signálu, ale ne zpracování a lokalizace stimulu, který bolest způsobuje (Rainville 

et al., 1997). V některých případech se popisuje jako část zprostředkující nepříjemnost bolesti 

a při očekávání bolesti může dokonce zapříčinit nižší krevní průtok touto oblastí (Vogt, 2005).

U lidí se v dnešní době využívá léčba cingulotomií, která zapříčiní snížení odpovědi   

na bolest. Cingulotomie se využívá hlavně k léčbě nekontrolovatelné bolesti u pacientů 
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s rakovinou a i u různých jinak způsobených chronických bolestí. Tato léčba má více než  

50% úspěšnost (Fuchs et al., 2014). 

3.2.9. Onemocnění související s ACC

3.2.9.1. Cingulární epilepsie

Anteriorní cingulární epilepsie je klasifikována jako jedna z forem epilepsie 

frontálního laloku (angl. frontal lobe epilepsy, FLE). Poprvé byla klasifikována badatelem  

Mazarsem roku 1970 a obecně tvoří druhý nejčastější typ tohoto onemocnění. Velmi 

důležitou roli zde hrají GABA-A agonisté, kteří dle dosavadních výsledků jsou schopni 

epileptickým záchvatům předejít. Spolu s nimi mohou onemocnění ovlivnit i štěrbinovitá 

spojení (angl. gap junctions). Pomocí hluboké mozkové stimulace od těchto záchvatů nejvíce 

pomohla modulace thalamu, která následně předcházela záchvatům vycházejícím z ACC.

Záchvaty při FLE jsou mnohem obtížněji detekovatelné, protože na rozdíl od jiných 

typů této nemoci přímo nepostihují řeč či motorické funkce. Obvykle souvisí spíše s úpravami 

sociálních, kognitivních či motivačních funkcí a jejich zachycení je možné, až když se rozšíří 

do jiných oblastí mozku.

V minulosti, kdy ještě neexistovala funkční magnetická rezonance, se výsledky 

shromažďovaly od pacientů s epilepsií, kde jejich záchvaty zastavila cingulotomie. Cingulární 

záchvaty se podle novějších výzkumů mohou objevit buďto již v raném věku, nebo až 

v dospělosti. Charakteristickým znakem těchto záchvatů je jejich spojitost s Brodmannovou 

oblastí 24 a projevy zahrnují emoční výjevy, autonomní symptomy nebo agresivní chování 

(Chang and Shyu, 2014).

Výzkum ACC epilepsie na zvířatech se provádí již od roku 1957 (Andy and Chinn, 

1957) a v posledních letech badatelé často tyto experimenty provádějí in vitro. Bylo ukázáno 

zvýšení dráždivosti při aplikaci látky 4-aminopyridinu (4-AP) do různých částí mozku 

(cingulární kůra, amygdala, parahipokampální kůra) a díky ní bylo možné prozkoumat reakce 

na různé blokátory glutamátergních receptorů, které jsou zapojeny v těchto záchvatech. Byli 

testováni NMDA a AMPA/kainátoví agonisté či různí GABA agonisté, kteří prokázali asi 

největší účinnost v potlačení záchvatů způsobených 4-AP (Chang and Shyu, 2014).

Štěrbinovitá spojení (elektrické synapse; gap junctions) tvoří důležitou součást 

propojení interneuronů neokortexu (Galarreta and Hestrin, 1999) a také jsou přítomny            

u gliových buněk (Nemani and Binder, 2005). Gliové buňky regulují iontovou rovnováhu 
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v extracelulárních prostorech při záchvatech a předcházejí hromadění draselných iontů těsně 

po záchvatu (Xiong and Stringer, 1999). Tím mohou zvyšovat frekvenci záchvatů.  

Interneurony jsou naopak potřebné při synchronizaci a omezují intenzitu záchvatů, což 

dokázaly například pokusy s CBX odpojovači těchto spojů (Panuccio et al., 2008).

3.2.9.2. Schizofrenie

Dysfunkce ACC má ve schizofrenii mnoho různých funkčních projevů.  Najdeme zde 

asi nejčastěji monitorovanou hypoaktivitu či naopak hyperaktivitu této oblasti. Jedním z jeho 

projevů je také hyperaktivita při spánku, avšak naopak hypoaktivita v bdělosti při plnění 

úkolů. Zde byla účinná medikace antidopaminergními látkami, které zapříčinily snížení 

hyperaktivity ACC během spánku (Ngan et al., 2002) a naopak normalizaci aktivace ACC    

při plnění úkolů (Fletcher et al., 1996). To ukazuje na úlohu dopaminových dysfunkcí u této 

nemoci. V jiných případech ACC vykazuje aktivitu zvýšenou při začátku plnění úkolu a 

následný úpadek až do hypoaktivity (Callicott et al., 2000). Všechny tyto dysfunkce ACC 

v tomto onemocnění tvoří jeden z aspektů u pacientů, který zapříčiňuje různé projevy psychóz 

(Adams and David, 2007).
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4. Závěr

V dnešní době, kdy čím dál tím více příbývají různá degenerativní či psychická 

onemocnění, je nutné zkoumat mozkové funkce, o kterých stále víme tak málo s porovnáním 

s ostatními částmi těla.  Přední cingulární kůra a retrospleniální kůra  tvoří jen zlomek celého 

mozkového systému. Z doposud provedených výzkumů již víme, že se podílí na celé řadě 

různých drah zajišťujících paměť, prostorovou orientaci, motorické funkce či různé detekce 

chyb nebo bolesti. 

Jakožto části fylogeneticky nejmladšího oddílu nervové soustavy mají svou úlohu také 

v různých onemocněních, které jsou buďto degenerativní nebo se projevují záchvaty či 

různýmí psychickými změnami jedince. V této době se používá určitých typů léčby 

k omezení některých příznaků, avšak je to jen zlomek toho, co by do budoucna výzkum ještě 

mohl přinést na základě nových poznatků.

Nejenom přesná znalost úlohy těchto oblastí v behaviorálních procesech může odhalit 

širší zapojení v různých drahách a tím usnadnit chápání mozku jako celku jak z hlediska 

neurologického, tak z hlediska psychologického.
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