NEUROBIOLOGIE

l	 elektrická a chemická komunikace mezi buňkami v CNS
l	 dynamická tvorba okruhů, adaptace, modulace, zpětná vazba
l	 motorika, smyslové vnímání, emoce
l	 v psych. důležité: prefrontální systém, limbický systém, bazální ganglia, paměť, řeč
l	 prefrontální, limbický systém a bazální ggll propojena anatomicky i funkčně


PREFRONTÁLNÍ SYSTÉM
l	 prefrontální oblast tvoří asi třetinu kůry mozku člověka
l	 integrace, plánování, rozhodování, myšlenky, učení, paměť, asociace
l	 spoje s celým mozkem, zvl. thalamem, limbickým systémem, hypothalamem, mozkovým kmenem
l	 poruchy: změny nálad, motoriky, chování, poznávacích funkcí, pozornosti, emocí, bdělosti, řeči
l	porucha schopností volně provádět cíleně řízené chování


LIMBICKÝ SYSTÉM
l	 prstenec mozkové tkáně, lemuje prefrontální parietální a okcipitální neocortex
l	 čichové funkce, čichový mozek
l	 hlavní funkce: prožívání zkušeností, regulace emocí
l	 zásobní centra paměti, záznam a interpretace vzpomínek, zkušeností, emocí
l	 poruchy: čichové a chuťové halucinace, depersonalizace, derealizace, strach, podezřívavost (stihomam)




BAZÁLNÍ GANGLIA
l	 ncl. caudatus, putamen, globus pallidus
l	 poruchy: bludy, deprese, impulsivní chování, demence, ztráta vůle, postižení afektu, motoriky, rozpoznávacích funkcí 

ŘEČOVÝ SYSTÉM
l	 lokalizace v neocortexu (řeč a písmo)
l	 většinou v levé hemisféře, u leváků v pravé nebo obou hemisférách
l	 Brocovo centrum řeči: syntax, plynulost, spojování slov, předložky
l	 poruchy: zadrhávání, koktání, agramatismy
l	 Wernickeovo centrum řeči: porozumění a interpretace sluchových informací, srovnání s matricemi již uloženými (sluchový asociační cortex)
l	 u písma obdobný proces (zrakový asociační cortex)
l	 Wernickeova afasie: ztráta plynulosti řeči, neporozumění slovům
l	 Brocova afasie: postižena schopnost čtení, psaní, ale porozumění a  mluva zachovány

NEUROCHEMIE
l	 neuron: tělo, jádro, axon, dendrity
l	 elektrické (neuron) a chemické (synapse)  signály
l	 neurotransmiter: obsažen v neuronu, jím syntetizován, uvolnění na synapsi, reprodukovatelná fysiologická odpověď
l	 adrenalin, noradrenalin, dopamin, serotonin    (5-HT), acetylcholin, GABA, glutamát, aspartát, glycin, homocystein, taurin…
l	 peptidové přenašeče a ko-transmitery (endorfiny), zřejmě syntetizovány v těle neuronu, ne v synapsi, modulační fce
l	 klasická teorie: prekursor-neurotransmiter-uložen ve váčku, chráněn před rozkladem (MAO)-regulace zpětnými vazbami
l	 up a down regulace (dynamicky se mění množství transmiteru, citlivost a počet receptorů)
l	 přestup transmiteru do synaptické štěrbiny
l	vazba na receptory
l	 přenos signálu
l	 receptory z velkých proteinových molekul
l	 vazba podle mechanismu klíč-zámek
l	 neurotransmiter=primární posel, aktivace receptorů
l	 ATP~ c-AMP=sekundární posel, aktivace enzymů
l	 proteinkinasy=terciární posel, fosforylace enzymů
l	 jiní sekundární poslové: fosfoinositidy, diacylglycerol



DOPAMIN
l	 katecholamin, vzniká z tyrosinu působením Tyr-hydroxylázy, specificky lokalizován
l	 dopaminový systém důležitý pro kognici, emoce
l	 centrum odměny/slasti, modulace motoriky 

SEROTONIN (5-HT)
l	 difusní vliv na mozek
l	 obecný modulační vliv
l	 serotoninová hypotéza deprese
l	 receptor vazným místem pro halucinogeny ?

GABA (KYS. GAMA-AMINOMÁSELNÁ)
l	 inhibiční vliv na mozek
l	 anxiolytika-GABA-agonisté
l	 ztráta GAMA-nezvládnutelné motorické projevy

GENETIKA
l	 genealogická metoda, dvojčata
l	 statistické zpracování dat
l	 matematické modelování, biometrika
l	 norma ?
l	 kvalitativní a kvantitativní znaky
l	 variabilita, mutace
l	 monogenní a polygenní dědičnost
l	 polygenní hypotéza: přenos choroby realizován řadou genů, jejichž účinek se sčítá
l	 přechod od kvantitativních ke kvalitativním metodám
l	 identifikace patických genů, nositelů abnormity, průzkum jejich rodiny
l	 geneticky kódovaný faktor=identifikovatelný biologický marker
l	 biochemická detekce
l	 markery, ozřejmující místo vazby patického genu
l	 polymorfismus (mnoho variant alel v jednom genetickém umístění)
l	 každý polymorfismus by měl mít svůj funkční význam (adaptace)
l	 studium pomocí molekulárních metod
l	 DNA sondy
l	 markery genetické vulnerability
l	 vulnerabilita trvale přítomna, a to i v době klinického zdraví
l	 není vázána na 1 místo v DNA, ale má širší význam, spjatý s podmínkami vzniku choroby
l	 interakce genotypu s prostředím
l	 aplikace lékařské genetiky na podkladě mendelovské koncepce
l	 ústup polygenních hypotéz, párání po genech velkého účinku
l	 mapa lidského genomu ?

