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Защо?
● Действащ образец на универсален разум
● Огромно количество експериментални 

данни
● ...



  

Откъде знаеш, че е така?
● Невроанатомия.
● Изследване и измерване на промените в 

личността и когнитивните способности след 
мозъчни увреждания при хора и животни.

● Изследване на уврежданията на мозъка на 
мъртви хора с известни когнитивни проблеми.

● Сканиране на мозъка - fMRI и PET - 
ядрено магнитен резонанс и позитрон-
емисионна томография 



  
http://weirdsciences.net/2009/10/12/extraterrestrials-where-are-they/ 

Еволюция на мозъка на 
гръбначните животни

http://weirdsciences.net/2009/10/12/extraterrestrials-where-are-they/


  

Понятия от невронауките
● Възбуждане/потискане
● Нервен импулс
● Сива материя – неврони (ядра)
● Бяла материя – връзки, миелизирани аксони
● Невропластичност – способност на мозъка да 

се реорганизира и да прехвърля функции от 
едни части на други.

● Дълготрайно възбуждане - LTP – long-term 
potentiation (памет)



  

Малко латински и английски
● Cortex – кора                               Lateral – страничен     
● Corpus – тяло                              Dorsal  – гръбен
● Gyrus – гънка                              Cortical - коров
● Cingulate – подобен на колан     Spinal – гръбен
● Collosum – мазолест                   Lamina – слой
● Anterior – преден                       Geniculate – подобен на коляно  
● Posterior – заден                        Post – след  
● Cerebrum – мозък                      Cerebellum – малък мозък
● Cerebral – мозъчен                    Lamination - разслояване
● Terminal – краен, последен



  

http://en.wikipedia.org/wiki/Axon

Неврон

http://en.wikipedia.org/wiki/Axo


  

Невротрансмитери/невромодулатори
● Допамин, серотонин.
● Ендорфин, окситоцин.
● Влияят на активността на неврони, които 

притежават съответни рецептори.
● Различни зони от мозъка имат различни типове 

неврони, които са различно чувствителни към 
различни невротрансмитери.

● Повечето наркотици имат молекули подобни на 
невротрансмитери/невромодулатори.

● Амфетамини – подобни на допамин.



  
http://weirdsciences.net/2009/10/12/extraterrestrials-where-are-they/ 

http://weirdsciences.net/2009/10/12/extraterrestrials-where-are-they/


  

Теория за Триединството
● Еволюция
● Човешкият мозък съдържа три паралелно 

работещи мозъка:

1. Рептилов комплекс (мозък на влечуго)
2. Лимбична система (пра-бозайници)
3. Неокортекс (бозайници)

(+ мозъчен ствол и др. по-стари структури,
 участващи в контрола на жизнените функции)



  

R-complex
● Мозъкът на влечугите е основа на мозъка на 

бозайниците



  

Basal Ganglia и Substantia Nigra

● Награждаване, пристрастяване, движение.
● Отделя допамин



  

Лимбична система – Limbic System
● Мозък на древните бозайници
● Включва: хипокампус, амигдала, задни 

таламусни ядра, лимбична кора (hippocampus, 
amygdala, anterior thalamic nuclei, limbic cortex)

● Емоции, поведение, дълготрайна
 памет, обоняние



  

Хипокампус - Hippocampus
● Дълготрайна памет
● Пространствена ориентация
● Навигация
● Клетки за места - place cells,

head direction cells, spatial view cells 
● LTP – long-term potentiation - памет
● Увреждания: дезориентация,  ретроградна и 

антероградна амнезия



  

Хипокампус - Hippocampus
● Пациентът H.M.  - отстранен хипокампус, тежка 

антероградна амнезия (не може да помни нови 
епизодични/автобиографични спомени)

Memories are Made of This – HHMI lecture
http://www.youtube.com/watch?v=K0cnyqzqgkQ 

Man without a memory - Clive Wearing
http://www.youtube.com/watch?v=wDNDRDJy-vo    

http://www.youtube.com/watch?v=K0cnyqzqgkQ
http://www.youtube.com/watch?v=wDNDRDJy-vo


  

Cingulate gyrus (cingulate cortex)



  

Corpus calossum (Мазолесто тяло)
● Бърза връзка между 

двете полукълба.
Съдържа
200-250
милиона
аксона 
(бяло в-во).

● При музиканти
е малко по-развит.



  

Fornix



  

Thalamus



  

Hypothalamus

Thalamus

Hypothalamus



  

Thalamus
● „Контролен пункт“ за усещанията  - всички 

сигнали, с изключение на обонянието, минават 
първо през различни ядра от таламуса, преди 
да стигнат до неокортекса.

●  Обонятелният нерв е свързан направо с кората 
на мозъка.

● Неокортекстът също изпраща обратна връзка 
към таламуса и се контролират взаимно.



  

Верига на Папе (James Papez)
● Емоционална система – според Папе, 

усещането на емоции се определя пряко от 
активността на cingulate cortex и по-малко от 
другите корови области.

Cingulate cortex се свързва с хипокампуса чрез 
снопa аксони - fornix. Сигналите за емоциите 
стигат до кората през хипокампуса, чрез връзка 
в задните таламусни ядра.



  

Основни емоции

http://emotions-r-us.com/index.html
 

Търсене

Ярост

Страх

Паника
Игра

Похот

Грижа

http://emotions-r-us.com/index.html


  

„Хардуер“ на емоциите



  

Nucleus accumbens
● Удоволствие, смях, страх, пристрастяване
● „Плъхът с ръчката“
● Лекуване на депресия



  

Страх

http://emotions-r-us.com/index.html
 

Amygdala и PAG – част от средния мозък
http://emotions-r-us.com/index.html
 

http://emotions-r-us.com/index.html
http://emotions-r-us.com/index.html


  

● Когато човек си представя приятни бъдещи 
събития - подкорови структури като Nucleus  
Accumbens и задните части на Ventral Striatum.

● Неприятни събития – Amygdala или задният  
Ventral Striatum. 

● Предчувстването на бъдещи усещания зависи 
от Ventromedial Prefrontal Cortex и пациенти с 
увреждания в тази област се затрудняват да 
предсказват удоволствието/неудоволствието от 
бъдещи действия.

Предчувстване на удоволствие

http://dericbownds.net/uploaded _images/Gilbert_Wilson.pdf



  

Майчин инстинкт и тъга
● „Майчиният инстинкт“ е активация на т.нар. Система на 

грижовността, активирана от oestrogen, progesterone, 
prolactin и oxytocin

● Физическата и психическа болка имат сходна реализация

http://emotions-r-us.com/index.html
 

http://emotions-r-us.com/index.html


  

Малък мозък (Cerebellum)
● Фина координация на движенията, равновесие.
● Невроните са различен вид от тези в кората.
● Съдържа около 50 милиарда нервни клетки, 3/4 

от всички в целия мозък.
● „DSP-процесор“ (Digital Signal Processing)



  

Зародишно развитие на мозъка

(Cerebrum)



  

Cerebrum - краен мозък
● Мозъчната кора, бялото вещество под нея и базалния 

ганглий. Кората се състои от: archipallium, paleopallium 
и neopallium (neocortex)

● При нисшите видове е продължение на обонятелната 
кора (olfactory cortex). При рибите целият краен мозък 
е обонятелната кора.

● Земноводните имат освен archipallium - paleopallium.
● Влечугите - примитивен neopallium (неокортекс).
● Бозайниците – огромен неокортекс. При по-едрите 

бозайници е нагънат и има много голяма площ.
● При човека хипокампусът играе ролята на Archipallium.



  

Сиво вещество, бяло вещество...
● Сиво – ядра на неврони
● Бяло – миелинизирани аксони, връзки 

(„мазолестото тяло“ – над 200 млн. връзки)
● Cerebral cortex = Neocortex + Allocortex 

(hippocampus + rhinal cortex)
● 20-годишен мъж ~176 хил. км+

аксони
● Губят се около 10% на

десетилетие
● 80-годишен - 97 хил. км. http://en.wikipedia.org/wiki/White_matter 

http://en.wikipedia.org/wiki/White_matter


  

Краниални нерви 

http://faculty.washington.edu/chudler/flash/facts.html 

http://faculty.washington.edu/chudler/flash/facts.html


  

Неокортекс
● Най-външният слой на кората на мозъка при 

бозайниците (под него са архикортекс и 
палеокортекс), най-висшите нервни процеси.

● Шест слоя неврони разделени според вида 
клетки и начина им на свързване (с някои 
изключения, моторната зона няма IV слой).

● Неокортексни стълбчета (колони) - neocortical 
columns. <--> 0.5 мм | 2 mm;  ~ 60000 неврона
Neocortex ~ 500,000 x necorotical columns

● Всяко стълбче отговаря за обработка на късче 
сензорна информация или част от зрение/слух.



  

Neocortex



  

Неокортекс на мишка и маймуна



  

Мозък  на мишка



  

Неокортекс - Слоеве
● II и III - пирамидални неврони, връзки към други 

зони, отдалечени части на неокортекса
● V и VI – изход, връзки към таламуса, мозъчния 

ствол и гръбначния стълб
● IV – вход, приема сигнали, идващи от 

таламуса и др. части извън кората; свързва се 
със съседни слоеве

Мозък на мишка



  

Словете в неокортекс на маймуна



  

Общи особености на неокортекса
● II и III - пирамидални неврони, връзки към 

други зони, отдалечени части на 
неокортекса

● V и VI – изход, връзки към таламуса, 
мозъчния ствол и гръбначния стълб

● IV – вход, приема сигнали, идващи от 
таламуса и др. части извън кората; 
свързва се със съседни слоеве.



  

Дялове на кората
● Челен дял – Frontal lobe
● Слепоочен дял – Temporal lobe
● Теменен дял – Perietal lobe
● Тилен дял – Occipital lobe

● Границите се определят
от гънките и физическата
свързаност.



  

Полета на Бродман (Brodmann Areas)
● „Картографиране“ на кората на мозъка според 

клетъчната архитектура в съответните зони

http://en.wikipedia.org/wiki/Brodmann_area  Brodmann-1909

http://en.wikipedia.org/wiki/Brodmann_area


  

Areas 3, 1 & 2 - Primary Somatosensory Cortex (frequently referred to as Areas 3, 1, 
2 by convention)
Area 4 - Primary Motor Cortex
Area 5 - Somatosensory Association Cortex
Area 6 - Premotor cortex and Supplementary Motor Cortex (Secondary Motor Cortex)
(Supplementary motor area)
Area 7 - Somatosensory Association Cortex
Area 8 - Includes Frontal eye fields
Area 9 - Dorsolateral prefrontal cortex
Area 10 - Anterior prefrontal cortex (most rostral part of superior and middle frontal 
gyri)
Area 11 - Orbitofrontal area (orbital and rectus gyri, plus part of the rostral part of the 
superior frontal gyrus)
Area 12 - Orbitofrontal area (used to be part of BA11, refers to the area between the 
superior frontal gyrus and the inferior rostral sulcus)
Area 13 and Area 14* - Insular cortex
Area 15* - Anterior Temporal Lobe
(.....)
(*) Само при човекоподобни маймуни, не и при хора (всички са примати)

Полета на Бродман при хората и 
човекоподобните маймуни



  

Първична соматосензорна кора
● Postcentral Gyrus
● Докосване, топлина, положение на 

тялото (proprioception), болка 
(nocioception).

● Рецептори в кожата, скелетните 
мускули, стави, вътрешни органи, 
сърдечно-съдовата система. 

● Различна площ за различни
части от тялото.

● Рецептори на ръцете ~ 17000, 
около 200 на кв.см.

● Граница не реакция на лицето (von 
Frey) – 5 mg

● Различавнае на усещания на 
върха на пръстите – 2-3 мм

Сензорно човече (хомункулус)

http://faculty.washington.edu/chudler/facts.html#sensory 

http://faculty.washington.edu/chudler/facts.html#sensory


  

Моторни зони
● Мускулите от тялото имат изображение – 

съответни неврони за съответни мускули.
● Волевите действия са свързани с възбуждане 

на невроните от първичната моторна зона М1.
● Дегенерация на моторните неврони – ALS 

(Стивън Хокинг)
● Подкорови моторни ядра (лицево и др.)
● Упражненията, особено в ранна възраст, 

разширяват площта на моторните зони
● Волевото поведение започва от моторните 

зони



  
http://www.youtube.com/watch?v=K0cnyqzqgkQ  

http://www.youtube.com/watch?v=K0cnyqzqgkQ


  

Първична моторна кора



  

Други двигателни зони
Предмоторна зона (Premotor cortex) 

● Връзка с таламуса и корово-гръбначната 
система

● Почти липсва слой IV (вход)

Допълнителна моторна зона (SMA)
● PreSMA – учене на нови действия
● SMA – запомнени поредици от действия
● Планиране на действия, две ръце



  

Corticospinal tract 
● Корово-гръбначна система – специални 

моторни неврони с много дълги аксони, които 
свързват неокортекса с гръбначния стълб. 
Отговорни за отчетливите волеви движения.

● Моторна пътека – от пирамидалните клетки в 
слой V на неокортекса. Половината от нервите 
са от първичната моторна кора. Останалите от 
допълнителната моторна зона, пред-
моторната кора, соматосензорната кора, 
париеталния лоб и цингулярната гънка 
(cingulate gyrus/cortex – лимбичната система).



  

Слух
● Ухото има тъпанче като мембрана на микрофон, 

но слухът не работи на същия принцип.
● Голям брой отделни влакънца, които улавят звук 

с различна честота.
● Всяко влакънце се свързва с нерв към свое 

място от слуховата кора. Изображение честоти-
кора.

● Математика - (бързо) преобразувание на Фурие 
(FFT) – разделя сложно трептение на съставящи 
го периодични трептения с различна честота и 
амплитуда.



  

Зони на Брока и Вернике
● Едни от първите локализирани 

зони. Невропсихология. 
● Афазия – нарушения в речта.
● Вернике – нарушения в

разбирането
● Брока – нарушения в изговарянето 

и писането, но също и в 
разбирането и
тълкуването на езика на
тялото и действията
на другите.

● Получават информация от 
цялата кора! Езикът интегрира и 
обобщава възприятия.



  

Зрителна кора
● Покрива 40% от неокортекса*
● Йерархична структура на обработката на 

информция - различни зони обработват 
различни компоненти от изображението.

● Зони V1, V2, V3, V4, V5 (Visual)
● Свръх пластичност на V1

*с асоциативните зони



  

Първична зрителна кора V1
● „Bitmap“. Изображение на ретината в мозъка.
● Ако тази зона се увреди, човек ослепява на петна или 

напълно.
● По около 140 милиона неврона в полукълбо.

● Шест функционално отделени слоя.
● Слой 4 – вход от LGN. Подслове 4A,

4B, 4Cα, 4Cβ.



  

Зрителни зони - V1, V2, V3, V4, V5
● V1 - Различни клетки, чувствителни към линии с 

различен наклон* 
● Цвят – увреждания при които се преплитат 

възприятията и човек „вижда музиката“ и вижда 
цветове в черното на напечатан текст.

● Движение, сцени
● Интеграция
● Йерархичност.

V1

* Най-активни са, когато полуат съответен сигнал



  

L

Поглед през очите на котка

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/471786.stm Looking through cats' eyes, 10/1999

● 177 клетки от таламуса
● 6.4 х 6.4 градуса

зрителн поле
● University of California

at Berkeley, 1999

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/471786.stm


  

Обща 
огранизация 
на мозъчната  
кора на  
бозайниците.



  

Челни дялове
● Най-много неврони, чувствителни към 

допамин.
● Допамин и челни дялове - награждаваща 

пътека, внимание, дълготрайна памет, 
планиране, мотивация.

● Допаминът ограничава и подбира каква 
сензорна информация да постъпи от таламуса 
към крайния мозък.



  

Челни дялове
● Една от ключовите еволюционни придобивки на 

човека.

http://www.bringyou.to/apologetics/p15.htm

А – шимпанзе
B – питекантроп
...
N – homo sapiens

http://www.bringyou.to/apologetics/p15.ht


  

Орбифронтален дял
● Планиране, вземане на решения, 

емоции (задържане, потискане на 
социално неприемливи 
поведение), очакване свързано с 
награждаване/наказание

● Алкохол – нарушават се 
задръжните процеси.

http://en.wikipedia.org/wiki/Orbitofrontal_cortex 

http://en.wikipedia.org/wiki/Orbitofrontal_cortex


  

Асоциативни зони
● Вторични зони, свързани помежду си и с 

неоталамуса.
● Неоталамуса приема сигнали от таламуса.
● Интеграция на сигнали от различни зони – 

моторни и сензорни, координация между 
стимули от различни сетива.

● Висши нервни процеси



  
http://sales.kzia.com/WhyRadio/tabid/126/Default.aspx 

http://sales.kzia.com/WhyRadio/tabid/126/Default.aspx


  

Локализация на функциите
● До голяма степен локализацията на функциите в 

неокортекса се дължи на начина по който съответните 
корови полета са свързани със сетивата/по-стария мозък.

● Несъмнено има първична схема, свързване и „фърмуер“ 
в/извън неокортекса, които дават начален тласък на 
мозъка да се развива, но в каква степен?

● Нативизъм – сложни функции като езика, работа с 
предмети, одушевени/неодушевени предмети и др. са 
вродени в специализирани модули, получени в течение на 
еволюцията. - N. Chomsky, J. Fodor.

● Универсално самообучение и самоорганизация – 
вродените функции са само основни, сложните функции се 
изграждат динамично [с участие на неокортекса] -  Т. 
Арнаудов, Б.Казаченко, Д.Хокинс;Пиаже, Скинър (бихевиоризъм); ,



  

Мозъчни увреждания
● Алцхаймер – обща дегенерация на мозъка. 

Невроните прогресивно умират и постепенно 
всички функции угасват.

● ALS – дегенерация на моторните неврони в 
челните дялове. Парализа при запазен пълен 
интелект. (Стивън Хокинг)

● Паркинсон – намалена стимулация на 
моторните зони поради понижено производство 
на допамин от базалния ганглий (Мохамед Али, 
Майкъл Дж. Фокс)



  

Мозъчни увреждания
● Дегенерация и увреждане на челните дялове 

(frontotemporal dementia)  –  ...
● Челна лоботомия - ... 
●

●

●

●

●

●



  

Brain-Computer Interface (BCI)
● Мозъчно-компютърен интерфейс.
● ЕЕГ – Електроенцефалограма
● Отчитане на електромагнитните потенциали на 

различни части от черепа или направо от 
повърхността на мозъка. (Най-старите 
изследвания – алфа-вълни, бета-вълни ...)

● Управление на курсора на мишка с мисълта.
● Бързо преобразувание на Фурие, Уейвлети – 

зависимости между сигналите.
● Интерес - Стилиян Георгиев от БАН, Т. Арнаудов.



  

Симулация на мозъка
● Максимално биологично и биохимично верни и 

модели на мозъка.
● Blue Brain
● HTM - Джеф Хокинс, йерархична темпорална 

памет. Модел, вдъхновен от работата на кората, 
но не точно биологичн копие.



  

Анатомията на Грей



  

Връзки
● Neuroscience Portal at Wikipedia: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Neuroscience 
● What is neocortex? - Akiya Watakabe 

http://www.nibb.ac.jp/brish/Gallery/cortexE.html 

● Comparative Mammalian Brain Collection - 
http://www.brainmuseum.org/index.html 

● Our Emotional Pets - http://emotions-r-us.com/index.html 
● Prospection: Experiencing the Future - Daniel T. Gilbert, et al.

http://dericbownds.net/uploaded_images/Gilbert_Wilson.pdf 
● Memories are Made of This http://www.youtube.com/watch?v=K0cnyqzqgkQ 

● http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_animals_by_number_of_neurons  
● Brain Facts and Figures  

http://faculty.washington.edu/chudler/facts.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Neuroscience
http://www.nibb.ac.jp/brish/Gallery/cortexE.html
http://www.brainmuseum.org/index.html
http://emotions-r-us.com/index.html
http://dericbownds.net/uploaded_images/Gilbert_Wilson.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=K0cnyqzqgkQ
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_animals_by_number_of_neurons
http://faculty.washington.edu/chudler/facts.html


  

Връзки
How Does Your Memory Work? - Horizon, BBC/Discovery 2008 

● http://www.youtube.com/watch?v=pxVb6M8UPTQ&feature=PlayList&p=CBB4A1287707F975&playnext_from=PL&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=HGXbY3fUOlg&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=PBfKbOEWR6I&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=pikAnZw38CI&feature=related 

Man without a memory - Clive Wearing [BBC - Time: Daytime]
● http://www.youtube.com/watch?v=wDNDRDJy-vo 

http://www.youtube.com/watch?v=pxVb6M8UPTQ&feature=PlayList&p=CBB4A1287707F975&playnext_from=PL&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=HGXbY3fUOlg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=PBfKbOEWR6I&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=pikAnZw38CI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=wDNDRDJy-vo


  

Допълнителни материали
● Лекции по медицина на проф. др. Н. Лазаров  - 

http://home.in.tum.de/~lazarov/nlazarov/

● Функционална анатомия на човешкия мозък - 
http://home.in.tum.de/~lazarov/nlazarov/lectures/2010/medicine/neuroanatomy/01_Functional_Anatomy_of_the_Human_Brain.pdf

● Online resources for the course  „Psychology, Anthropology, 
Neuroscience, and Zoology 619“ from Deric Bownds at University of 
Wisconsin, Madison
http://www.dericbownds.net/mind/resources.html 

● Deric Bownds' MindBlog - This blog reports new ideas and work on 
mind, brain, and behavior - as well as random curious stuff 
http://mindblog.dericbownds.net/2007_09_01_archive.html 

● List of regions in the human brain -
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_regions_in_the_human_brain  

● Agnosia - http://en.wikipedia.org/wiki/Astereognosia 

http://home.in.tum.de/~lazarov/nlazarov/
http://home.in.tum.de/~lazarov/nlazarov/lectures/2010/medicine/neuroanatomy/01_Functional_Anatomy_of_the_Human_Brain.pdf
http://www.dericbownds.net/mind/resources.html
http://mindblog.dericbownds.net/2007_09_01_archive.html
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_regions_in_the_human_brain
http://en.wikipedia.org/wiki/Astereognosia


  

Допълнителни материали

  Vision Lectures (унгарски и английски) - 
http://www.cogsci.bme.hu/~ikovacs/latas2005/syll03.html  

  Spinal Tract - http://www.youtube.com/watch?v=kcMTSLY1QIU&feature=related 

http://www.cogsci.bme.hu/~ikovacs/latas2005/syll03.html
http://www.youtube.com/watch?v=kcMTSLY1QIU&feature=related


  

Допълнителни насоки
● Ембриология
● Сравнителна невроанатомия
● Сравнителна генетика и геномика
● Невропсихология
● Когнитивна наука

● Chimps and Human DNA: http://www.thetech.org/genetics/ask.php?id=69 

http://www.thetech.org/genetics/ask.php?id=69
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