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1. POZNÁMKA K „POMALÉMU SYNAPTICKÉMU PŘENOSU“ 
Nositeli Nobelovy ceny za fysiologii a medicínu r. 2000 se stali Arvid Carlsson, Paul 
Greengard a Eric Kandel. Zabývali se zejména modulací signálů mezi nervovými buňkami, 
zvanou nepřesně pomalý synaptický přenos. Jejich objevy byly klíčové nejen pro pochopení 
normální funkce mozku, ale pomohly  rovněž objasnit, jakou úlohu hrají či mohou hrát 
poruchy převodu signálu při vzniku a rozvoji některých neurologických a psychiatrických 
poruch. 
Profesor Arvid Carlsson (nar. 25.1.1923) z University v Goteborgu byl oceněn  za sérii 
svých pokusů prováděných na konci 50. let, v nichž prokázal, že dopamin je neuropřenašeč. 
Tehdy se soudilo, že dopamin je jen prekursorem pro noradrenalin, tedy jakýmsi 
polotovarem, z něhož  noradrenalin (norepinefrin) vzniká. Noradrenalin byl v té době 
považován -spolu s acetylcholinem- za jeden z mála prokázaných klasických neuropřenašečů, 
uvolňovaných především z postgangliových nervových vláken periferního vegetativního 
(autonomního) nervového systému a studovalo se intensivně i jeho hormonální působení při 
stresu a uvolňování z chromafiních buněk kůry nadledvin.( Anatomická poznámka, viz také 
předchozí části. Chromafinní buňky, resp. jejich neurosekretorická granula, mají tendenci 
se dobře barvit-odtud název. Mimo to, že jsou hlavními sekrečními buňkami kůry nadledvin a 
používají se ve fyziologii pro studium výlevu kvant, nacházíme je i v t.zv. paragangliích. 
Jako paraganglia se označují okrouhlá nebo oválná tělíska obsahující jako hlavní složku 
paragangliové (chromafinní) buňky. Paraganglia jsou derivátem neurální lišty a mají těsné 
vztahy ke gangliím autonomního systému a k tepenným kmenům. Paraganglia se skládají ze 
dvou základních typů buněk: Paragangliové buňky jsou oválné elementy (o délce 10-15 µm) 
s organelovou výbavou sekrečních buněk. Hojná chromafinní granula obsahují 
katecholaminy (noradrenalin, dopamin). Na jejich povrchu byly prokázány synaptické 
kontakty.  Podpůrné buňky mají oválné tělo, z něhož vybíhají cytoplazmatické výběžky, 
obalující jednotlivé paragangliové buňky nebo jejich skupinky. Paraganglia jsou bohatě 
vaskularizována a jejich kapiláry jsou fenestrované. Neznámější paraganglion je glomus 
caroticum (paraganglion intercaroticum Kohn): Oválné tělísko červenohnědé barvy o veli-
kostí 3 x 2 x 2 mm, uložené v bifurkaci aorta carotis communis. Glomus caroticum je 
inervován hlavně z n. IX. (r. sinus carotici). Kromě toho dostává větvičky z n. X. a z gangl. 
cervicale superior. Většina vláken, která vstupují do glomus caroticum, jsou vlákna senzitivní 
a jejich buněčná těla jsou uložena v gangliích n. IX. Zakončení těchto vláken byla prokázána 
na povrchu chromafinních buněk. Katecholaminy se začínají vyplavovat po poklesu pO2. 
Další je chemorecepční aortikopulmonární tělísko ve vazivu pod obloukem aorty u odstupu 
plicnice, v dospělosti atrofující Zuckerkandlův orgán u odstupu a. mesenterica a další četná 



paraganglia ve velkých tepnách a autonomních pleteních). 
Carlsson zjistil, že se noadrenalinový prekursor dopamin koncentruje v jiných oblastech 
mozku a vzniká v jiných neuronech než noradrenalin, což ho vedlo k závěru, že dopamin 
musí být přenašečem sám o sobě. Důsledky jeho studií byly z praktického hlediska velmi 
významné, především pro symptomatickou léčbu (léčbu příznaků) jednoho ze zákeřných 
onemocnění, Parkinsonovy choroby  a ovlivnily i přístup k léčení depresí . 
Zpočátku ale Carlssonovi nešlo přímo o toto onemocnění. Spolu se svými spolupracovníky se 
zajímal o působení rezerpinu, alkaloidu z indické léčivé rostliny Rauwolfia sp. Tato látka 
nejenže snižuje krevní tlak, ale působí silně antipsychoticky, čehož lidové indické léčitelství 
využívalo po staletí a v odborném tisku o tom proskočily zprávy už v třicátých létech.  
Nicméně bylo nepříjemné, že delší léčba rezerpinem navozovala deprese. Že by to bylo tím, 
že rezerpin vyprazdňuje mozkové zásoby serotoninu, jednoho z řady potenciálních 
neuropřenašečů ze skupiny biogenních aminů (histamin aj.) o němž je nyní známo, že jeho 
nedostatek vyvolává depresivní nálady? Nebo brání výlevu nějakých jiných přenašečů, 
například právě dopaminu?  Jestli ano, čím se dá jeho účinek zvrátit? 

Carlsson podával po řadu dní laboratorním potkanům rezerpin, což vedlo k tomu, že 
zvířata postupně ztrácela čilost a výrazně jim klesla schopnost spontánní pohybové aktivity. 
Vypadalo to dost podobně jako u parkinsoniků, kde jsou poruchy motoriky jedním z 
průvodních symptomů.  Když byl těmto zvířatům podán nejprve prekursor serotoninu (5-
hydroxytryptofan), nedošlo k žádnému výraznému zlepšení. Ale  když dostaly 
„rezerpinované“ krysy prekursor dopaminu, poruchy motoriky u nich vymizely. Další pokusy 
a nové klinické, sekční (pitevní) a histologické nálezy na sebe nenechaly čekat a tak dnes už 
víme,  že ono poměrně běžné a závažné neurologické onemocnění raného stáří - 
Parkinsonova choroba, postihující 1% populace nad 65 let a 0,4% nad 40 let- je způsobena 
nedostatkem dopaminu v určitých oblastech mozku. Jsou postižena tzv. basální ganglia, 
shluky šedé hmoty (neuronů) v podkorových oblastech předního mozku, jmenovitě substantia 
nigra, globus pallidus, často i locus caeruleus a dorsální jádro bloudivého nervu. Tyto oblasti 
degenerují a postupně z nich mizí velké neurony, v nichž dopamin vzniká. Rozvíjí se klinické 
příznaky jako tremor (třes) svalová rigidita (ztuhlost) a akinese (neschopnost pohybu).  
Samotný dopamin, který má silně polární molekulu, je léčebně neúčinný, protože neprojde 
hematoencefalickou bariérou mezi krví a mozkem. Ale tyto projevy lze alespoň částečně 
upravit či potlačit právě podáváním prekursoru dopaminu, L-DOPA (L-dihydroxy-
phenylalaninu), který může být do mozku přenášen aktivními pumpami podobně jako řada 
dalších aminokyselin. Tady je nutno konstatovat, že doba mezi laboratorním výzkumem a 
klinickou aplikací léčiva   byla mimořádně krátká a L-DOPA se používá už od počátku 
šedesátých let. 
Carlsson se při svém výzkumu zabýval také ovlivňováním synaptického přenosu blokováním 
dopaminových receptorů. Na tomto poli se rovněž odehrává bitva proti různým psychickým 
poruchám, zejména schizofrenii a depresi. Především afektivní poruchy, tzv. bipolární 
maniodepresivní psychózy, respektive deprese jako monopolární typ tohoto onemocnění, 
patří k nejrozšířenějším nemocím vůbec. Deprese zřejmě souvisí se snížením hladiny 
serotoninu, který se zdá mít rozhodující úlohu při regulaci afektivity. Serotonin musí být po 
svém vyloučení a působení na receptory odstraněn stejně jako jakýkoliv přenašeč, jinak by 
došlo k zahlcení a blokádě přenosu na synapsích. Nehydrolyzuje se ale vně buněk jako např. 
acetylcholin, ale je zpětně vychytáván do nervových zakončení a tak jeho hladina klesá. 
Někdy je toto vychytávání až příliš účinné, nebo je serotoninu všeobecně málo a pak se jeho 
funkční nedostatek projeví jako deprese. Carlssonovy objevy vedly k vývoji nových 
antidepresiv tzv. třetí generace, jež fungují na principu zamezení zpětného vychytávání 
serotoninu (SSRI, „Selective Serotonin Reuptake Inhibitors“), a nadto mohou ještě 
optimalizovat působením na genovou expresi i poměr serotoninových receptorů různých 



podtypů v buněčné membráně. Mezi SSRI patří velmi populární fluoxetin („Prozac“, u nás 
dostupný jako „Deprex“), citalopram, paroxetin a další antidepresiva. 

Koncem  60. let bylo tedy poměrně dobře známo několik látek splňujících kriteria 
chemického neuropřenašeče přenášejícího  signály mezi nervovými buňkami v centrálním 
nervovém systému.  Patřily k nim biologické aminy (serotonin a „mediátor zánětu“ histamin) 
a katecholaminy (noradrenalin a dopamin). Nic se však vpodstatě nevědělo o tom, jakými 
mechanismy tyto látky v mozku působí. Evidentně nešlo o rychlý synaptický přenos, při 
němž se během několika milisekund přenašeč stačí uvolnit ze synaptických měchýřků do 
štěrbiny, navázat se na receptor - iontový kanál. Při rychlém exitačním přenosu vtékají 
otevřenými kanály do neuronů buď sodíkové a vápníkové ionty, a to  když je přenašečem 
acetylcholin nebo glutamát,  Ionty chloridové se zase podílejí na inhibici vyvolané 
působením glycinu nebo gama-aminomáselné kyseliny.  Ale transmitery jako dopamin, 
noradrenalin, serotonin a určité neuropeptidy přenášejí své signály způsobem zvaným pomalý 
synaptický přenos. Výsledné změny takto navozené ve funkci nervové buňky trvají od 
sekund po hodiny. Paul Greengard  z Rockefellerovy university v New Yorku (nar. 
11.10.1925) obdržel Nobelovu cenu právě za výzkum pomalé modifikace synaptického 
přenosu. Tento typ přenosu signálu je zodpovědný za množství základních funkcí nervového 
systému a důležitou úlohu hraje i v poplachových reakcích, jimiž organismus reaguje na 
stres. Již jsme se zmínili v případě serotoninu  o kontrole nálady, a totéž platí i pro 
noradrenalin.  Pomalý synaptický přenos není ale isolován od jiných procesů přenosu 
informace. Často při něm dochází i k modulaci, zkrácení nebo prodloužení rychlých 
synaptických přenosů, měřitelných elektrofyziologicky jako krátkodobé proudy nebo 
ploténkové a akční potenciály, které umožňují např. (smysluplnou) řeč, pohyby nebo 
sensorické vnímání. Tím jsou i tyto funkce modulovány. 
Paul Greengard ukázal, že podkladem pomalého synaptického přenosu jsou  chemické 
reakce, zvané proteinové fosforylace. Obecný princip je tento: Fosfátová skupina, jejímž 
donorem může být např. adenosintrifosfát (ATP) nebo guanosintrifosfát (GTP), je navázána 
na protein pomocí specifických enzymů, proteinkinás, kterých známe celou řadu. Proteinové 
šroubovice (alfa helixy) nebo „skládané lístky“ jsou jako šňůra bižuterie s různými korálky 
složeny z aminokyselin, mezi něž patří i tři významné pro fosforylaci: serin, tyrosin a 
threonin. Pro tyto aminokyseliny je specifická volná hydroxylová skupina –OH, na niž je 
pomocí proteinkinázy navázán fosfát.  Výrazný záporný náboj, nesený touto fosfátovou 
skupinou, pozmění elektrické pole v prostorovém uspořádání bílkovinného klubíčka nebo 
válečku a tím i strukturu a funkci takto modifikovaného proteinu. Jde-li o iontový kanál, 
může se částečně uzavřít nebo otevřít na delší dobu;  jde-li o enzym, zrychlí nebo zpomalí se 
ta biochemická reakce, kterou enzym katalyzuje. Cestou zpět je defosforylace, o níž se starají 
enzymy zvané fosfatázy, jsou-li nablízku. O významu fosforylací a defosforylací bílkovin 
svědčí i to, že za obecný výzkum proteinkináz a proteinfosfatáz byla už udělena Nobelova 
cena r. 1992 Edwinu G. Krebsovi a Edmundu H. Fisherovi.  

Paul Greengard nadto zjistil, že poté, co dopamin stimuluje receptor umístěný v 
membráně nervové buňky, vzroste v cytoplasmě dané buňky koncentrace cyklického 
adenosinmonofosfátu (cAMP). cAMP slouží buňce jako tzv. druhý posel a jen pro úplnost 
dodejme, že i jeho objevitel (r. 1957) Sutherland je nobelista za rok 1971. cAMP je  malá 
efektorová molekula předávající signál zachycený receptorem dále do buňky: v případě 
kaskády začínající vazbou dopaminu na příslušný receptor (zde jde D1), aktivuje cAMP 
proteinkinázu typu A (PKA). 



 

Obr.  Přenos informace z jedné nervové buňky do druhé prostřednictvím neuropřenašečů. 
Dopamin, vznikající z tyrozinu a L-dopa, se ukládá ve váčcích uvnitř nervového zakončení. 
Nervový impulz způsobí vyprázdnění váčků a uvolněný dopamin putuje k buňce, která má 
sigňál přijmout. Její dopaminové receptory (v membráně) zareagují pomalým způsobem a 
aktivují fosforylační kaskády. L-dopa se podařilo vyrobit uměle a dnes má významnou úlohu 
při léčbě Parkinsonovy choroby. 
 



 
Obr. PRINCIP PROTEINOVÉ FOSFORYLACE. Fosfátová skupina, předaná např. 
adenozintrifosfátem nebo guanozintrifosfátem, je navázána na protein prostřednictvím 
enzymů proteinkináz, jichž známe řadu. Proteinové šroubovice či „skládané lístky" jsou 
tvořeny aminokyseljnaml, z nichž tří (serin, tyrozin, treonin) jsou pro fosforylaci významné. 
Mají volnou hydroxylovou skupinu OH, na niž se prostřednictvím proteinkinázy navazuje 
fosfát. Výrazný záporný náboj nesený touto fosfátovou skupinou pozmění elektrické pole v 
prostorovém uspořádání bílkovinného „klubíčka" či „válečku", a tím změní i strukturu a 
funkci proteinu. Jestliže jde o iontový kanál, může se na delší dobu částečně uzavřít nebo ote-
vřít. Jde-li o enzym, zrychlí se nebo zpomalí ta biochemická reakce, kterou enzym katalyzuje. 
„Cestou zpátky" je defosforylace, o niž se starají enzymy fosfatázy (jsou-li nablízku). O 
významu fosforylací a defosforylací bílkovin svědčí i to, že za obecný výzkum proteinkináz a 
proteinfosfatáz byla už udělena Nobelova cena r. 1992 Edwinu G. Krebsovi a Edmundu H. 
Fisherovi (viz Vesmír 72, 13, 1993) P. Greengard zjistil, že poté, co neuropřenašeč (dopamin) 
stimuluje receptor umístěný v membráně nervové buňky, vzroste v cytoplazmé této buňky 
koncentrace molekul druhého posla, např. cyklického adenozinmonofosfátu (cAMP). Jím 
aktivované proteinkinázy (klíčové proteiny fosforylace) pak modifikují nejrůznější proteiny, 
a fosforylované proteiny mění funkce buňky. Mimo jiné mají vliv na činnost iontových 
kanálů v buněčné membráně (rychlý přenos). 

  



Proteinkinázy modifikují nejrůznější proteiny. Paul Greengard objevil klíčovou úlohu 
jednoho regulačního proteinu DARPP-32 (dopamine and cAMP-regulated phosphoprotein) o 
molekulární hmotnosti 32 000, který, jsa sám aktivován fosforylací na aminokyselině 

threoninu 34 (třicátém čtvrtém „korálku“ na šňůrce bílkovinné molekuly) ovlivňuje značnou 
škálu proteinů. 
 
 Velmi důležité jsou proteiny vytvářející v membráně buňky iontové kanály, neboť tyto 
kanály jsou právě u vzrušivých nervových a svalových buněk přímo zodpovědné za vznik a 
propulsi (šíření) elektrických impulsů a výlev přenašečů. Každá nervová buňka má na své 
membráně trochu odlišnou plejádu iontových kanálů. Na četnosti a výkonnosti jednotlivých 
typů iontových kanálů závisí odpověď buňky. Pokud je některý z typů iontových kanálů 
pozměněn fosforylací nebo defosforylací, projeví se to na funkci celé nervové buňky - 
kupříkladu změnami v její excitabilitě, vzrušivosti a také změnami na nervových 
zakončeních, která tvoří synapse. Jak to DARP-32 dělá?  

Paul Greengard prokázal, že aktivovaný (tj. sám fosforylovaný) DARP-32 úplně 
zablokuje fosfatázu PP1 a zabrání defosforylaci několika veledůležitých membránových 
kanálů- sodíkového pro vzruch a tří kanálů vápníkových (podtypy L, N a P) nutných mj. pro 
výlev neuropřenašečů a regulaci Ca2+ v neuronu. Také přestává pracovat naplno 
sodnodraselná pumpa, která dobíjí buněčný akumulátor draslíkem, takže klesá membránový 
potenciál. Dokonce je zmražen ve fosforylovaném stavu i jeden typ rychlého iontového 
kanálu, otevíraného glutamátem (NR-1) a zřejmě i řada jiných, zatím neprozkoumaných 
proteinů. Ale samotný DARP-32 se může defosforylovat Ca2+-citlivou fosfatázou PP2B  
(kalcineurinem) a ztrácí účinost. Situace v těchto dopaminergních neuronech ale není zdaleka 



tak jednoduchá (sic!). Do neustávajícího dialogu (cross talk) mezi proteinkinázami  a 
proteinfosfatázami, demonstrovaného Paulem Greengardem na příkladu aktivace a inaktivace 
DARPu-32 se pletou ještě další regulační a signální systémy jako jsou kaskády reakcí oxidu  
 
 
 
(FIGURE. Anglicky z didakt. důvodů)      INTERACTIONS OF SIGNAL 
TRANSDUCTION PATHWAYS IN THE BRAIN 
An understanding of the signal transduction mechanisms by which neurotransmitters produce 
their effects on their target (cílové)  neurons, and of the mechanisms by which coordination 
of various signal transduction pathways is achieved, represents a major area of research in 
cellular neurobiology. The dopaminoceptive medium-sized spiny neurons (s množstvím trnů, 
synaptických, často dvousměrných kontaktů, viz dále o paměti), located in the neostriatum, 
have been studied in great detail with regard to these mechanisms. Figure illustrates a portion 
of what is now known about interactions of signaling mechanisms in these neurons. 
Activation by dopamine of D1 receptors increases cAMP (přes G-proteiny), causing 
activation of PKA (cAMP-dependent protein kinase type A) and phosphorylation of DARPP-
32 (dopamine + cAMP-regulated phosphoprotein; M.w. 32,000) on threonine-34 (pořadí 
aminokyselin). Conversely, glutamate, acting on NMDA receptors, increases [Ca++ ]i 
(intracelulární ionisovaný vápník) leading to the activation of PP2B (protein phosphatase 2B; 
calcineurin) and dephosphorylation of phosphothreonine-34-DARPP-32. Neurotensin, VIP 
(zde nejde o very important persons se zvl. vchodem na letišti, ale vasoaktivní intestinální 
protein, který působí mj. na receptory hladkých svalů a jako kotransmiter s ACh např při 
inervaci slinných žláz ), NO (nitric oxide), and some other neurotransmitters increase the 
phosphorylation of DARPP-32 through a variety of signaling mechanisms. Dopamine (acting 
on D2 receptors), CCK(cholecystokinin, další peptid společný pro GIT-gastrointest.trakt -  a 
CNS), GABA, and some other neurotransmitters decrease the state of phosphorylation of 
DARPP-32 through a variety of other signaling mechanisms. CK1 (casein-kinase 1) and CK2 
(casein-kinase 2) phosphorylate DARPP-32 on residues other than threonine-34, causing it to 
undergo conformational changes. These changes result in phosphothreonine-34-DARPP-32 
becoming a poorer substrate for PP2B (in the care of CK1) or a better substrate for PKA (in 
the case of CK2). Antipsychotic drugs such as Haldol (antipsychotikum, proti schizofrenii, 
haloperidol,F.V.) increase the state of phosphorylation of DARPP-32 by blocking the 
dopamine-induced D2 receptor-mediated activation of PP2B. 
The physiological consequences of phosphorylation of DARPP-32 on threonine-34 are 
profound. Thus, DARPP-32 in its threonine-34 phosphorylated, but not dephosphorylated, 
form acts as a potent inhibitor of PP-1 (protein phosphatase 1). PP-1 is a major serine-
threonine protein phosphatase, which controls the state of phosphorylation of a variety of 
phosphoprotein substrates in the brain. These substrates include Na' channels, L-, N-, and P-
type Ca2+ channels, the electrogenic ion pump Na+, K+ ATPase, the NR-1 subclass of 
glutamate receptors, and probably many more. 
In summary, the DARPP-32 / PP-1 cascade provides a mechanism by which a large number 
of neurotransmitters act in a complex, but coordinated, fashion to regulate the state of 
phosphorylation and activity of a variety of ion channels, ion pumps, and neurotransmitter re-
ceptors. Adapted from Greengar papers.) 



 
dusnatého (Nobelova cena 1999), arachidonové kyseliny, působení mozkových proteinů typu 
neurotensinu atd. A tak nám objevy tohoto nositele Nobelovy ceny a jeho spolupracovníků 
pomáhají pochopit nesmírnou komplexitu vzájemně koordinovaných signálních drah 
v jednotlivých neuronech i v konkrétních oblastech našeho mozku. Vždyť právě bohatě 
rozvětvené neurony v basálních gangliích vylučující dopamin, kterým se spouští DARP-32 
kaskáda, jsou pod přímým aktivačním  vlivem neuronů z mozkové kůry a inhibičním vlivem 
z oblastí substantia nigra v mozkovém kmeni. Význam Greengardových nálezů je i v tom, že 
lépe chápeme obecný mechanismus účinku některých chemických látek a drog  působících 
cestou de- a fosforylace proteinů v nervových buňkách. Jmenujme jen dvě látky, často 
používané v neurochemii: antibiotikum staurosporin blokující proteinkinázu C, a forskolin 
z africké hluchavkovité rostliny Coleus forskohlii, který aktivuje tvorbu cAMP.  
S profesorem Greengardem jsme se setkali i v Česku, když přijel r. 1977 na zámek Žinkovy 
na pamětihodné symposium o synaptickém přenosu. Tehdy nás zaujal svými nálezy o úloze 
fosforylace při přípravě synaptických měchýřků k výlevu. Časem jsme se fosforylačním 
kaskádám nevyhnuli ani v naší pražské, jinak počestně elektrofyziologické laboratoři. Dva 
naše články v londýnském The Journal of Physiology (č.115, 1999, další v 2002) o 
synchronizačním působení noradrenalinu na výlev kvant acetylcholinu prostřenictvím  beta-1 
receptorů a cAMP byl oceněn v reakčním komentáři v rubrice „Perspectives“. Tento příklad 
snad dobře dokumentuje rostoucí zájem o proteinové fosforylace a význam „pomalého 
přenosu“ při přenosu „rychlém“. 

 
Fosforylace bílkovin hraje velkou roli i v práci třetího laureáta, Erica Kandela 

z kolumbijské university týkajících se molekulárních mechanismů důležitých pro paměť. 
Mladý Rakušan Kandel začal s pokusy na laboratorních potkanech. Záhy si ale uvědomil, že 
je podstatnější to,  jak živočich s informacemi uvízlými v paměti zachází. A tak hledal 
příklad jednoduššího ukládání a používání informace o okolním světě. Vybral si možná 
nepříliš bystrého živočicha – mořského plže Aplysia californica, nositele to nehezkého 
českého jména zej kalifornský. Turistům je snad známější jako mořský zajíc, díky zatočeným 



delším tykadlům. Říkáme mu často jen aplysie. Patří mezi několik zadožábrých druhů 
měkkýšů, které mají za srdcem jen jeden žaberní lupen, a ten mohou při vyrušení spolu 
s přívodnou nálevkou (sifonem) zatáhnout, podobně jako naši hlemýždi zatahují tykadla 
s očima. Tento jejich obranný reflex, měřitelný kvantitativně pomocí fotobuňky využil Erich 
Kandel pro studium paměti, podobně jako jiní badatelé použili např. pijavku (Hirudo sp.).  
Další velkou výhodou aplysie je to, že její nervový systém uspořádaný do několika ganglií 
tvoří nikoliv sto miliard neuronů jako u člověka, ale jen asi 20 tisíc, z nichž některé jsou 
dostatečně velké a dobře viditelné pod lupou při měření mikroelektrodami. Lze je také najít 
vždy na stejném místě ganglia a jejich výběžky propojují stále tytéž neurony a svaly. 

Eric Kandel zpočátku ukázal, že slabé elektrické či mechanické (proud vody) poněty 
v minutových intervalech vyvolávají stále slabší zatahovací reflex. Dochází k přizpůsobení, 
tzv. habituaci. Jakoby živočich pochopil, že nejde o nebezpečí a ochrana žaber není nutná. 
Salva rychlých a silných podnětů naopak zatahovací reflex zesiluje, facilituje, protože 
evidentně signalizuje vážné nebezpečí.  Oba jevy trvají desítky minut a jsou příkladem 
krátkodobé paměti. Jestliže ale aplysii dráždíme silnými salvami opakovaně po několik hodin 
nebo i dnů, facilitace zatahovacího reflexu nevymizí a je prakticky trvalá – je to příklad 
dlouhodobé paměti.  

Když Kandel z aplysie isoloval  celý systém kožní receptor-gangliové nervové buňky-
zatahovací sval a umístil ho do průtokové komůrky, mohl studovat se svými spolupracovníky 
buněčné i molekulární mechanismy obou forem paměti. Jeho skupina zjistila, již vyzbrojená 
poznatky o roli pomalých neuropřenašečů a fosforylace bílkovin, že lze dráždění nahradit 
aplikací serotoninu, který po navázání na svůj membránový receptor zvyšuje cAPM 
v neuronu.  
 

 



 
( Text k obr. Krátkodobé zesílení zatahovacího reflexu (způsobené slabým podrážděním na 
regulační synapsi - viz levou část obrázku) vyvolá krátkodobou fosforylaci iontových kanálů 
a v důsledku toho vyšší výlev přenašeče. 
Silnější a dlouhodobější dráždění způsobuje dlouhodobou fosforylaci, která zasahuje hlouběji 
do systému. Druhý posel cAMP aktivuje syntézu nových proteinů v buněčném jádře. 
Mohutná syntéza strukturálních proteinů též vyvolává morfologickě zvětšení synapse. 
Vzroste plocha kontaktu, zvýší se počet kanálků a váčků s rychlými přenašeči, jejichž vyšší 
výlev pak již zůstane -při stejném podráždění- trvalý.) 
 

Při krátkodobé habituaci a facilitaci dochází k fosforylaci a přechodné inaktivaci 
kanálů pro draslík, které působí proti excitačnímu účinku kanálů pro sodné a vápnenaté ionty. 
Tím se prodlouží doba vstupu vápníku do nervových zakončení, a důsledkem je vyšší výlev 
přenašeče. A nyní záleží na tom, kde k tomuto zvýšenému výlevu dochází: je-li to na konci 
motorického nervu řídícího retraktorové svaly žaber a sifonu, pozorujeme facilitaci, zesílení 
reflexu. Jsou-li takto ovlivněny jiné, postranní nebo vmezeřené neurony se synapsemi ne na 
těle neuronu, ale na jiné excitační synapsi (tzv. axo-axonové synapse, známe i z našeho 
mozku)  tato synapse vylučuje méně excitačního rychlého neuropřenašeče a dochází 
k habituaci reflexu. Takto lze velmi zjednodušeně vysvětlit oba typy krátkodobé paměti. A co 
dlouhodobé zvýšení reflexu? Dlouhodobá fosforylace, vyvolaná kombinovaným působením 
dráždění a serotoninu, v tomto případě zasáhne mnohem dále: druzí poslové, cAMP nebo 
Ca2+ začnou aktivovat v buněčném jádře syntézu nových bílkovin pomocí kaskády časných 
efektorových a regulačních genů, což může zvýšit množství samotných fosforylačních 
enzymů. Podstatnější je ale indukce činnosti pozdních efektorových genů. To způsobí 
masivní syntézu strukturálních proteinů a morfologické zvětšení synapse, tj. zvětšení plochy 
kontaktu, zvýšení počtu kanálů a měchýřků s rychlými transmitery a jejich trvalé větší 
uvolňování při stejném podráždění. Důkaz o těchto razantních změnách byl mj. podán  
Kandelovou skupinou tím, že dokázali blokovat dlouhodobou facilitaci reflexu pomocí 
inhibitorů tvorby nových proteinů (např. aplikací d-aktinomycinu do hemolymfy aplysie). 
Nabízí se otázka, zda lze vysvětlit takto bezezbytku krátkodobou i dlouhodobu paměť u 
jiných živočichů a u člověka. Asi ne úplně, ale tento princip byl potvrzen na dalších 
objektech jinými vědci. Elegantně prokázal úlohu fosforylace Vincent Castellucci, který 
injikoval přímo do neuronů katalytickou podjednotku cAMP-depemdentní proteinkinázy a 
pozoroval prodloužení vzruchů a výlevu rychlých přenašečů. Geneticky manipulované 
drosofily bez plnohodnotných genů pro fosforylační enzymy se hůř učí. A sám Kandel se 
v devadesátých letech vrátil k pokusům s učením na myších a prokázal, že i u savců je 
fosforylace iontových kanálů pomocí pomalých přenašečů a exprese nových proteinů spojena 
s vytvářením krátkodobých a dlouhodobých paměťových stop. Na pařížském symposiu v r. 
1998 jsme byli svědkem náročné leč uznalé kritiky jeho posledních nálezů. Řada kolegů tam 
poukazovala i na další regulační mechanismy spojené s jinými změnami na synapsích. 
Diskutovala se úloha růstových a trofických faktorů především bílkovinného charakteru. Ale 
všichni se v kuloárech shodli na tom, že Erich Kandel položil jeden ze základních kamenů k 
pochopení nervové a duševní činnosti na molekulární úrovni.To nám dává jistou naději na 
brzké zlepšení nebo prevenci poruch paměti u pacientů s různými typy demence, kterých 
stále přibývá a v jejichž řadách se mnozí z nás nepozorovaně mohou ocitnout kdykoliv a 
kdekoliv. 
 
2. POZNÁMKA O ANTIDEPRESÍVECH   
Antidepresíva jsou látky, které mají účinky použitelné při léčbě různých forem depresívních 
poruch. Jejich působení je symptomatické, účinky nastupují s několikatýdenní latencí a po 



jejich vysazení se příznaky často vracejí. 
Antipsychotika se používají k léčení schizofrenie. Známý je stařičký haloperidol, dnes je 
celá řada klasických, typických a atypických. Před pacienty není vhodné nazývat některá 
psychofarmaka nejnovější řady jako netypická, což naznačuje neobvyklou sestavu receptorů, 
které ovlivňují. Psychologicky pak vzniká nedůvěra k netypické a snad i neověřené léčbě. 
Lépe je hovořit o nové řadě léků. Příkladem může být ziprasidon, schizofrenii na uzdě 
udržující antipsychotikum (Zeldox)] 
 
Prvé pokusy o ovlivnění depresí psychostimulačními látkami (např. amfetaminem) se ukázaly 
jako nevhodné pro možnost povzbuzení suicidálních (sebevražedných) tendencí. 
Antidepresívní účinky byly však objeveny u chlórpromazinového analogu imipraminu 
(tricyklické antidepresívum) a u látek původně odvozených od izoniazidu, které inhibují en-
zym monoaminooxidázu (MAO). 
Účinky současných antidepresív lze vysvětlit zlepšením neurotransmise monoaminů 
(noradrenalinu, serotoninu a v menší míře dopaminu) v CNS, která se zdá být u deprese 
porušena. Cílem farmakoterapie deprese je tedy zlepšení funkce monoaminergní transmise v 
CNS. Toho lze teoreticky dosáhnout snížením zpětného příjmu neurotransmiterů do 
presynaptického vlákna anebo snížením odbourávání těchto aminů; oba zásahy vedou ke 
zvýšení hladiny neurotransmiterů v synaptických štěrbinách. Následné změny funkce 
receptorů jak na post-, tak na presynaptických neuronech jsou pak vlastním mechanismem 
vedoucím ke snížení příznaků depresí; terapeutické účinky se projevují až po 
několikatýdenním podávání antidepresív (upregulace exprese receptorů). Jejich příznivé 
účinky lze přisoudit kombinovanému účinku, který »rozpouští« špatnou náladu (tymoleptický 
účinek), zvyšuje aktivitu (tymoeretický účinek) a odstraňuje strach (anxiolytický účinek). 
Uvedené účinky jsou odlišně vyznačeny u různých typů antidepresívně účinných látek. 
Klasifikace antidepresív může být podle mnoha kritérií, jako jsou jejich hlavní účinky, 
mechanismus účinku nebo chemická struktura. Často se uvedená kritéria kombinují v jedné 
klasifikaci. 
Jak již bylo řečeno, podle mechanismu účinku možno antidepresíva dělit do dvou hlavních 
skupin: 
1) látky bránící zpětnému vychytávání (»reuptake«) neurotransmiterů; 2) látky snižující 
rozklad neurotransmiterů blokádou enzymu monoaminooxidázy (MAO). 
Jednotlivá antidepresíva, která spadají do prvé nebo druhé skupiny, se však ve svých 
mechanismech účinku mohou poněkud lišit (např. přednostním ovlivněním určitého 
neurotransmiteru, 
 
Základní  skupiny                      Mechanismus  účinku                                                  Skupina  
antidepresív 

Ovlivněný NT. 
 Inhibitory 
zpětného příjmu   NA  Tymoleptika (Látky 1. generace; silné 
anti-M účinky) 
    NA + 5HT Látky 2. generace (malé anti-M účinky) 
    5HT   Látky 3. generace (SSRI) 
 

Ovlivněná MAO  
II. Inhibitory MAO  
   MAOA + MAOB   
   MAOA------R------------------------RIMA 
    ----IR   



   MAOB-------R-----------------------(inhibitory MA0B nemají anti-
depresívní účinky) 
    ----IR 
 Přehled skupin antidepresív podle mechanismu jejich účinku 
Vysvětlivky: NA = noradrenalin, 5HT= serotonin, NT= neurotransmiter, MAO = 
monoaminooxidáza (typ A a B), SSRI = selektivní serotoninový »reuptake« inhibitor, RIMA 
= reverzibilní inhibitor MAO-A, R = reverzibilní, IR = ireverzibilní, anti-M účinek = 
antimuskarinový účinek. 
Poznámka genetická. Na chromosomu X je umístěn gen neposlušnosti a agresivity, u žen je 
maskován druhým X, proto muži s jedním X jsou častěji agresivní. Gen omezující produkci 
MAO-A vede k agresivitě, větší tvorba MAO-A naopak ke klidnějšímu chování.  
 
 
 selektivní blokádou izoenzymu MAO, blokádou muskarinového receptoru spod.). Se 
získáním nových poznatků o mechanismech účinku jednotlivých látek byla původní 
klasifikace antidepresív na tymoleptika a tymoeretika postupně měněna zaváděním 
klasifikace podle chemické struktury nebo nevhodným označováním látek jako antidepresíva 
druhé a třetí generace (pojmy nic neříkající o mechanismu účinku). Schéma v tabulce ukazuje 
možné mechanismy účinku antidepresív a zároveň označuje alternativní termíny pro 
jednotlivé skupiny látek. Při výčtu jednotlivých skupin antidepresív, jež jsou v následujícím 
textu řazena do dosud běžně užívaných skupin, je třeba konzultovat toto schéma ke zjištění, 
do kterého ze dvou základních mechanismů látka patří. 
Tymoleptika jsou základní antidepresíva, která mají tricyklickou (ale některé látky i 
tetracyklickou) strukturu a působí inhibicí zpětného příjmu neurotransmiterů do neuronu. 
Tymoeretika jsou antidepresíva s různou chemickou strukturou, jejichž hlavním 
mechanismem působení je inhibice MAO, která rozkládá monoaminy. Terapeutickým 
přínosem posledních let je zavedení látek, které jsou reverzibilními blokátory MAO-A typu 
(např. moklobemid). 
Obě skupiny látek, tj. tymoleptika i tymoeretika, lze označit za látky prvé generace. Některé 
novější látky s menšími nežádoucími účinky, jejichž struktura se poněkud liší od tymoleptik a 
kde není vyloučen i přímý účinek na receptory, se nazývají antidepresíva druhé generace 
(viloxazin, mianserin aj.). V poslední době jsou selektivní blokátory příjmu serotoninu 
označovány jako antidepresíva třetí generace (citalopram, fluoxetin aj.). 
V terapii agitované deprese se mohou uplatnit i některá neuroleptika. Pro prevenci rozvoje 
deprese u bipolární poruchy nálady se používají soli lithia (podávané též jako antimanika) 
nebo některá antikonvulzíva (protizáchvatové látky proti epilepsii, např. klonazepam a 
valproát sodný). Při léčbě rezistentních forem depresí nejsou vzácností postupy kombinující 
současné podání dvou až tří látek. 
Tab. uvádí přehledně možnou volbu antidepresív z různých skupin podle jejich 
nejvýraznějšího účinku na základní projevy deprese. V současné době neexistuje 
systematické dělení antidepresív a kombinují se různá kritéria dělení navzájem. 
Jako tricyklická antidepresíva se označují látky dříve řazené pod tymoleptika, u tymoeretik se 
spíše vžil název vyjadřující mechanismus působení, tj. inhibitory MAO, a další skupiny látek 
jsou často řazeny do jedné skupiny označované jako »ostatní cyklická antidepresíva«. 
 
 Přehled skupin antidepresív a jejich základních účinků II. 
 
Psychostimulancia*) 
 
 Skupina Antidepre- Dezinhibiční    Antianxiózní účinek 



  sívní účinek     účinek  
 Látka     
 (Amfetamin aj.) (+) +++++      - 
 Tymoeretika   
 Nialamíd ++ ++++      - 
 Tranylcypromin ++ ++++      - 
 Moklobemid ++ +++      (-) 
Tymoleptika 
 Dezipramin +++   +++ 
 Nortriptylin ++++  ++ 
 Imipramin +++++  +     + 
 Amitriptylin ++++       ++ 
 Dosulepin                +++     +++ 
 Neuroleptika**)  
 (Levopromazin aj.)  +     ++++ 
Před objevem antidepresív byla psychostimulancia jedinými léky pro zlepšení nálady, ale pro 
zvýšené riziko suicidií se dnes již neužívají; 
* ) Některá neuroleptika mají mírný antidepresívní účinek; jejich použití má zvláštní indikace 
(silná nespavost aj.). 
Počet + označuje intenzitu účinku, - = vyvolání strachu. 
 
 
Tricyklická antidepresíva (tymoleptika). Např. imipramin je prototypem antidepresív s 
tricyklickou strukturou, které se často souhrnně označují jako tymoleptika; jejich základním 
mechanismem účinku je blokáda příjmu noradrenalinu a dalších neurotransmiterů nervovým 
zakončením, čímž zvyšují jejich aktuální koncentraci v synapsi a navozují adaptační změny, 
které jsou zodpovědné za vlastní antidepresívní účinky. 
Obecné schéma průběhu nemoci, řekněme deprese 
   Remise (vymizení příznaků)     Recovery (uzdravení)
  
 
 
Response 
(odpověď  
na léčbu) 
 
           Relaps       Rekurence (návrat nemoci) 
        (opětovné objevení příznaků) 
Deprese        (Kuffler , Frank, 1991) 
 
 
Ještě připomeňme, že selektivními inhibitory monoaminů jsou nazývány látky, které 
neblokují jen zpětné vychytávání serotoninu (5-hydroxytryptaminu, 5-HT), ale ještě nějakého 
jiného mediátoru, např. noradrenalinu. Z mnoha současných léků jmenujme milnacipran, 
který má tyto vlastnosti. 
Systémové koreláty některých afektivních poruch 
Různé druhy afektivních poruch jsou jedno z nejčastějších lidských onemocnění.  
Deprese (jako součást bipolární, maniodepresivní poruchy či samostatně) bývají špatně 
diagnostikovány, ještě hůře léčeny, mají vysokou mortalitu (úmrtnost). 



Depresivní fázi charakterizuje pět nebo více následujících příznaků, které se vyskytují v 
průběhu dvou týdnů a představují v porovnání s předchozím prožíváním a chováním změnu, 
při níž alespoň jeden z příznaků odpovídá depresivní náladě a alespoň jeden z příznaků 
odpovídá poklesu zájmu o dění kolem sebe nebo radosti ze života: 
1. Depresivní nálada každý nebo téměř každý den, pacient vypovídá o pocitu smutku nebo 
prázdnoty, nebo si příznaků, například plačtivosti, povšimnou druzí lidé. U dětí a 
dospívajících se tento stav může projevit podrážděností. 
2. Zřejmý pokles zájmu o okolí, snížený až vymizelý pocit radosti z dříve příjemných 
činností. 
3. Pětiprocentní pokles tělesné váhy v průběhu čtyř týdnů, jenž není způoben držením diety, u 
dětí se tento stav může projevit tím, že na váze nepřibývají. 
4. Nespavost, nebo nadměrná spavost, které se objevují téměř denně. 
5. Psychomotorický neklid, nebo naopak útlum, které se objevují tén denně a pozoruje je 
okolí, subjektivní pocit nedostačuje. 
6. Pocit únavy nebo vyčerpanosti. 
7. Pocit bezcennosti nebo nepřiměřený pocit viny.  
8. Pokles schopnosti soustředit se, nerozhodnost. 
9. Opakované myšlenky na smrt, opakované úvahy o sebevraždě bez jasného plánu, jak ji 
spáchat, případně s tímto plánem. 
Příznaky přitom působí vážné obtíže ve škole, v zaměstnání nebo v dalších sociálních 
vztazích, nejsou důsledkem celkového onemocnění (například hypotyreózy) nebo 
farmakoterapie. 
Manickou fázi charakterizuje období abnormální zvýšeně dobré, rozmarné, někdy jen 
podrážděné nálady, která souvisle přetrvává nejméně týden a přitom ji doprovázejí čtyři nebo 
více následujících příznaků: sebepřeceňová snížená potřeba spánku, mnohomluvnost, 
myšlenkový trysk, snadná rozptýlitelnost, zvýšení cílených aktivit ve škole, v zaměstnání, 
případně v sociální sféře nebo sexuálních vztazích. Typické je mimořádné zaujetí pro 
činnosti, které přinášejí příjemný pocit, nicméně mívají bolestné důsledky, napříkl horečné 
nakupování; nesmyslné investice, vystupňovaná sexuální aktivita.  
Bipolární poruchu charakterizují dvě nebo více hypomanických nebo manických a 
depresivních fází, periodickou depresivní poruchu charakterizují opakované depresivní 
fáze, aniž jsou v anamnéze fáze manické. Somatoformní poruchy, dříve nazývané utajené 
(larvované) deprese, jsou stavy, kdy se deprese transformuje do somatických pocitů, neurčité 
bolesti v oblastech např. žlučníku, žaludku, subfebrilní (podhorečkové) zvýšení teploty. 
Dobře zabírá např. Dogmatil. Pacienti nerozumí vlastním pocitům: „mám depresi, ale 
vnímám ji jako žlučník“. Opět porucha osy amygdala-hipokampus, emoční sensitizace 
s klíčovou úlohou deklarativní paměti.  
 Výzkum strukturálních korelátů afektivních poruch byl v porovnání s výzkumem 
strukturálních korelátů schizofrenie oprávněně považován za nezajímavý. Většina 
neuropatologických prací, které je popisovaly, vyšetřovala pacienty s afektivními poruchami 
jen jako kontrolní skupiny při vyšetřování pacientů se schizofrenií. Z nálezů CT a MR 
plynulo, že se změny mozku afektivních poruchách podobají změnám zjištěným při 
schizofrenii: mírné rozšíření postranních komor, mírné rozšíření rýh mezi závity, mírné 
zvýšení poměru objemu komor vůči objemu celého mozku, které bylo prokazováno u mužů, 
nikoli u žen, lehké zmenšení vermis mozečku, vyšší výskyt periventrikulárních hyperintenzit 
(Jeste a kol., 1988; Swayze a kol., 1990). 
Jak vypadá současné pochopení afektivních poruch z hlediska funkčních systémů mozku si 
lze představit z následujícího. Výchozím modelem mohou být afektivní poruchy, které 
vznikají v důsledku ložiskových postižení mozku, například úrazových, nebo v důsledku 
cévních mozkových příhod. Wright a kol. (1997) našli v literatuře jednašedesát případů úrazu 



mozku, po němž se objevil bipolární syndrom, někdy jen manické fáze, jindy fáze manické i 
fáze deprese, a přidali pozorování vlastní. Zjistili, že se depresivní syndrom po úrazovém 
poškození mozku objevuje běžně, syndrom bipolární vzácně. Syndrom se může objevit 
bezprostředně po poranění, ale i s odstupem týdnů, měsíců až roků. Nemocní s poúrazovou 
mánií bývají často útoční. 
Za predisponující vlivy se považují genetické vlivy (afektivní poruchy v rodinné anamnéze), 
předcházející poškození čelních laloků nebo mezimozku, postraumatická epilepsie. 
Postraumatický bipolární syndrom se objevoval u pacientů s poškozením převážně pravé 
hemisféry, zejména orbitofrontální kůry, spodiny spánkového laloku, nc. caudatus a talamu. 
Poškození korových oblastí pravé hemisféry souviselo s mánií, pravostranné podkorové 
poškození souviselo s mánií a depresí. 
Kasuistika: Depresivní fáze po střelném poranění mozku u patnáctiletého chlapce 
Max a kol. (1997) popsali patnáctiletého chlapce, u něhož se vyvinula těžká depresivní fáze 
po střelném poranění mozku. Pozorování je výjimečné tím, že chlapec byl opakovaně a 
rozsáhle neurologicky a neuropsychiatrichy vyšetřen před tímto úrazem u souvislosti s 
krytým hraniocerebrálním poraněním v důsledku pádu z kola, který střelné poranění 
předcházel o šestnáct měsíců. Stejnými postupy byl vyšetřen znovu po střelném poranění. 
MR prokázala střelné poranění pravé frontální polární kůry, pólu pravého spánkového hlohu 
a přední spánkové kůry, jakož i amygdaly. Orbitofrontální kůra poškozená nebyla. V rodinné 
anamnéze se vyskytovala periodická deprese a další psychiatrická onemocnění. Chlapcova 
deprese se však objevila poté, co zjistil, že je slepý na pravé oko a hluchý na pravé ucho. 
Další neuropsychologiché následky byly překvapivě malé, předpokládá se, že význam měla 
chlapcova vysoká premorbidní (před nemocí) inteligence. 
Deprese ve vztahu ke stranovému poškození hemisfér. Lishman (1968) dokládal vztah 
mezi depresí a pravostranným penetrujícím poraněním čelního a temenního laloku u vojáků. 
Depresivní fáze však byly zjištěny i po krytém kraniocerebrálním úrazovém poškození 
levého čelního doku (Fedoroff a kol., 1992) nebo ložiskové cévní příhodě tamtéž (Starkstein 
kol., 1987). 
Metaanalýza (analýza analýz) třinácti studií, které se zabývaly vztahem deprese a 
ložiskových cévních mozkových příhod, zjistila, že šest studií neprokázalo ve vztahu depresi 
stranové rozdíly. Dvě práce našly vztah mezi depresí a pravostranným ložiskovým 
poškozením mozku, šest studií našlo vztah opačný. Všechny studie jsou zatíženy 
metodologickými nedostatky, takže se v současnosti k vztahu mezi depresí a stranovým 
umístěním ložiskové cévní mozkové příhod nelze vyjádřit. U čtyřiadvaceti pacientů s 
bipolárním onemocněním prokázalo vyšetření mozku MR v porovnání s kontrolní skupinou 
odchylky objemu prefrontální kůry, talamu, hipokampu, amygdaly, striata a globus pallidus. 
Překvapujíc je, že nemocní lidé měli větší objem amygdaly než zdraví. Odchylky objem 
zmíněných oblastí mozku nemocných lidí nebyly závislé na délce trvání choroby, době a 
druhu léčby, počtu hospitalizací a délce případného zneužívání drog. Lidé s bipolárním 
onemocněním tedy mají strukturálně odlišné systémy, o nichž je známo, že modulují emoce 
(Strakowski a kol., 1999). 
Deprese ve vztahu k poškození levostranné subgenuátní kůry. Objevnější než tyto práce je 
studie Drevetsovy skupiny (1997), která vyšetřila pacienty stižené familiárním (dědičným) 
bipolárním onemocněním a familiární unipolární depresí, a to jak MR, tak PET. U obou 
chorob byl zjištěn pokles metabolické aktivity a prokrvení a zároveň zmenšení objemu v levo 
stranné prefrontální kůře uložené ventrálně od corpus callosum (tzv subgenuální část BA 24). 
Zmenšení objemu této korové oblasti bylo v porovnání s kontrolními zdravými lidmi v 
případě bipolárního onemocnění 39 % v případě unipolární deprese 48 %. 
U opic je subgenuální prefrontální kůra rozsáhle propojena s amygdalou laterálním 
hypotalamem, mediálním talamem, nc. accumbens, serotonergními, noradrenergními a 



dopaminergními jádry mozkového kmene, tedy s oblastmi, jejichž činnost se podílí na 
emočních projevech chování, jakož i autonomní a endokrinní odpovědi na stres. Lidé s 
poškozením této korové oblasti odpovídají na podněty provokující emoce abnormálně, často 
nejsou schopni žádné emoční odpovědi, někdy nechápou důsledky protispolečenského 
chování. Tato korová oblast je součástí ventromediální prefrontální kůry, jejíž činnost se 
podílí na rozlišování trestů a odměn, které jsou důsledkem sociálního chování (Damasio, 
1995) 
Histologické vyšetření této oblasti stereologickým postupem, jenž omezuje početní artefakty 
na minimum, zjistilo, že se v porovnání se zdravými jedinci u lidí s afektivními poruchami 
počet ani velikost neuronů v této oblast nemění. Překvapujícím objevem je, že je v této 
oblasti u lidí, kteří byli postiženi familiárním bipolárním onemocněním a familiární 
periodickou depresí. podstatně nižší počet gliových elementů. Při schizofrenii byl v této 
korové oblasti počet, velikost neuronů i počet gliových elementů nezměněn (Ongúr a kol., 
1998). Glie reguluje množství mimobuněčného draslíku, ukládání a látkovou výměnu 
glukózy i obrat glutamátu, což zásadním způsobem ovlivňuje chování neuronů (Molekulární 
a buněčná teorie deprese viz Duman a kol., 1997). 
Funkční anatomie afektivních poruch 
Z přehledu prací, které se zabývaly vztahem funkční anatomie afektivních poruch, plyne, že 
nejčastějším replikovatelným nálezem je u bipolárního onemocnění i unipolární deprese 
pokles krevního průtoku a utilizace glukózy v čelních lalocích. Míra poklesu obou veličin je 
v korelaci s tíží onemocnění. Podobné funkční změny se v případě obou jmenovaných 
onemocnění najdou i v bazálních gangliích, ve spánkových lalocích se najdou u pacientů s 
bipolárním onemocněním, u pacientů s unipolární depresí je toto postižení nejisté. Nálezy v 
limbickém systému přinášejí rozporné výsledky. Farmakologické léčení některé z těchto 
změn může vrátit k normě, elektrošoková terapie je k normě nevrací (Soares a Mann, 1997). 
Vyšetření mozku SPECT u devíti pacientů s těžkou depresí před začátkem antidepresivní 
farmakoterapie, tři týdny a šest měsíců po jejím začátku doložilo významný pokles krevního 
průtoku levého čelního a spánkového laloku před započetím léčby. Po započetí léčby začal 
klesat krevní průtok v pravém čelním laloku, v průběhu léčby v tomto laloku klesal nadále, 
přidal se i pokles průtoku v pravém spánkovém laloku. Vysoce významný rozdíl krevního 
průtoku levé a pravé strany v průběhu léčby postupně téměř vymizel. Změny byly úměrné 
zlepšování skóru na Hamiltonově stupnici deprese (Kocmur a kol., 1998). 
Nově se zjištuje, že aktivita funkčních systémů mozku odpovídající normálnímu smutku 
konverguje s aktivitou, která odpovídá depresi. Vyšetření PET ukazuje, že smutek odpovídá 
zvýšenému krevnímu průtoku v subgenuální oblasti gyrus cinguli a přední části inzuly (což 
jsou paralimbické oblasti), který je doprovázen poklesem krevního průtoku v pravostranné 
dorzolaterální prefrontální kůře a dolní parietální kůře. 
Jakmile se postižení začnou ze smutku zotavovat, projeví se inverze právě popisovaného 
průtoku: v paralimbických oblastech průtok poklesne, zatímco v prefrontální a parietální kůře 
se zvýší. Tyto změny se odehrávají jak při fyziologickém, přechodném smutku, tak při 
depresi (Mayberg a kol., 1999). 
Je zřejmé, že se systémová neurobiologie afektivních poruch díky funkčním zobrazovacím 
metodám dostává do nového vývojového období. 
Ukazují to i výsledky se studiem anxiety – úzkostných stavů.  
Centrální strukturou pro vznik strachu a úzkosti je amygdala, její pomocí vnímáme zážitek 
jako ohrožení, hypotalamus, regulátor syntézy noradrenalinu (NA) a hipokampus, který 
svou „paměťovou“ výbavou nás informuje o významu ohrožení srovnáním s předchozí 
zkušeností. Interakce jsou ale složitější. 
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Amygdala stimuluje uvolnění kortisolu, pro stres stejně významného jako adrenalin a NA, 
jinými slovy vzniká úzkost a strach, „rozum“, čiže hipokampus inhibuje uvolnění kortisolu a 
snižuje strach a úzkost. V mozku je hodně receptorů pro kortisol. Pro NA (NA neprostupuje 
h.e. bariérou, A ano) je klíčovou strukturou locus coeruleus, z něj aferentace do dalších 
struktur. Úlohu hrají i serotoninergní (5-HT) nc. raphe dorsalis, přes něj do amygdaly a do 
hipokampu anxiogenní vliv nadbytku serotninu (např. SSRI fluoxetin sice zabírá dobře na 
deprese, ale může způsobit úzkostnou ataku). GABA snižuje NA tonus v locus coeruleus i 
v kůře, proto GABAa receptory aktivující benzodiazepiny působí anxiolyticky (rozpouštějí 
úzkost). 
Připomeňme panikogeny,  např. kofein, stimulující cAMP kaskády. V tomto poměrném 
zmatku není divu, že mnohá farmaka úzkost ovlivňují. 
Poplachová immobilita (freezing) – stav, kdy je vyčerpána varianta fight (boj) i flight 
(útěk). Oběť dosižená predátorem se vzdává, nemá smysl se bránit. Maximál. zvýšení 
endorfinů a j. Dvě varianty: “mrtvý brouk” –chvíli se nehejbu a pak rychle uteču. Není-li 
úniku, rezignace. Asi se aktivuje NA systém v l. coeruleus, ale kortex je inhibován a ohrožení 
se přestává vnímat. 
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Ještě předešleme, že pro dobrou činnost mozkových struktur je asi třeba určitý stupeň šumu 
v činnosti jednotlivých neuronů. Jakmile se akční potenciály začínají seskupovat do určitých 
salv, vytvářejí se reverberační okruhy, jakési aktivační smyčky a setkáváme se s některým 
druhem poruchy, např. deprese, psychogenní bolesti, snad i schizofrenií, halucinací, a j. Proto 
možná rTMS (repetitivní transkraniální magnetická stimulace) pomáhá u drug-resistentních 
depresí, protože rozbíjí patologické okruhy a navozuje přirozený šum (jako demokracie-šum, 
ale zdravý. Uspořádaná diktatura je většinou patologická).   

 

3. POZNÁMKY K PAMĚTI 
Jestliže paměť definujeme jako schopnost systému přijímat, uchovávat a (používat nebo 
zpracovávat) informace, lze u živých organismů nebo jejich jednotlivých systémů hovořit o 
paměti genetické, imunitní a neurohumorální. Přesto je pojem pamětˇ vyhrazen především 
pro nervový systém. Pozoruhodné je spojení mezi imunitním a nervovým systémem. Nejde 
jen o podobnou výbavu iontových kanálů a reakce na neuropřenašeče nebo hormony, ale i o 
schopnost  vypracovat podmíněné reflexy. Lze například spojit nepodmíněnou imunitní 
reakci (zvýšení leukocytů) na aplikaci patogenu s čichovým podnětem.  
V procesu učení a vybavování bezpochyby hrají roli funkční a strukturální změny v neuronech a 
synapsích. Jako engram označují mnozí nejjednodušší paměťový komplex. Podle klasické teorie 
podmíněných reflexů se při vytváření paměťové stopy, engramu, propojují konkrétní centra 
především v korových oblastech. Ale existují i dobře doložené představy, že paměť má difusní 
charakter.  
Paměť je zásobárnou všech poznatků, které v životě jednotlivec získá. Je to naše individuální 
zkušenost, která předurčuje do značné míry programy jednání individua mimo instinkty.. 
Abychom mohli dobře řešit různé životní situace, potřebujeme si zapamatovat řadu jevů a 
okolností, které jsou ale po určité době zbytečné, tj. tehdy, když situaci vyřešíme nebo 
pominou určité okolnosti. Řada vjemů je tedy z paměti vymazána. Kdo z nás si vzpomene na 
to co dělal třeba 2.dubna před dvěma lety? Nestalo-li se nic významného, nevzpomeneme si 
jaká byla situace, co se dělo, když jsme před půl rokem nebo i před několika hodinami 
přecházeli křižovatku. Když se ale stane něco, co nás vzruší, událost se silným emočním 
nábojem, můžeme si ji pamatovat celá léta, nebo až do konce života. 
 Schopnost uložit, uchovávat a vybavovat informace nazýváme učením a pamětí. Paměť je 
jedním z projevů plasticity, pružnosti nervového systému. Schopnosti charakteristické pro člověka 
jsou v oblastech jazykových, řečových center. Především v dětství je učení velmi snadné, protože 
jednotlivé části mozku a miliardy nervových buněk se snadno propojují a vytvářejí nové spoje pro 
ukládání poznatků. Mozek novorozence je ještě natolik plastický, že při poškození řečových center 
(která jsou dvě: Brocovo hybné centrum řeči v blízkosti prefrontální motorické projekční oblasti 
– je nezbytné k vytváření slov, mluvě.  Wernickeova oblast je na rozhraní parietálního-temenního 
a occipitálního-týlového laloku, v blízkosti akustického asociciciačního pole, jde o centrum 
vnímání řeči v mozkové kůře) v levé hemisféře mohou být řečové funkce fyziologicky přeneseny 



do opačné mozkové hemisféry. Dospělé nervové buňky mají nižší plasticitu: schopnost vytvářet 
nové zápoje (synapse), nebo měnit výbavu kanálů, receptorů nebo synaptickou plochu sice 
přetrvává, ale je snížena. 
 Moderní teorie paměti říkají, že paměťové stopy vznikají na dvousměrně vedoucích 
synapsích na místech překřížení výběžků nervových buněk, na vychlípeninách, kterým říkáme 
trny (spines; spiny neurons mají hodně trnů). Můžeme si situaci představit jako dotyky trnů 
stonků růží ve váze, mezi nimiž přeskakují „elektrické impulsy“. Důležitým mechanismem je 
zřejmě i princip LTP (long-term potentiation), kdy se ovlivňuje výlev neuropřenašeče zpětně, 
presynapticky působícím oxidem dusíku (viz dále). 
 Výzkum paměti zahrnuje experimenty se zvířaty a psychologické testy na lidech. 
Nejznámější jsou pokusy s laboratorními hlodavci v bludišti, na jehož konci čeká chutná odměna. 
Badatel měří čas, který se při opakování - učení - stále zkracuje. Po čase myš (pískomil, krysa 
potkan aj.) cestu zapomíná a doba hledání se zase prodlužuje. 
 Jiným typem bludiště pro výzkum tzv. deklarativní paměti kognitivního typu (viz dále) jde 
kruhový bazén s neprůhlednou vodou (Morrisovo bludiště), ve kterém krysa potkan (Rattus 
norvegicus) plave tak dlouho, dokud nenajde pod vodou skrytý ostrůvek, na kterém si odpočine. 
Při opakování pokusu v tomto t.zv. Morrisově bludišti krysa ostrůvek najde mnohem rychleji a 
ukazuje neboli "deklaruje" , že má schopnost v mozku vytvářet obraz okolí, podle kterého se může 
orientovat. Rychlost učení lze tak objektovně měřit a zkoušet různé způsoby, jimiž se paměť 
zhoršuje nebo naopak zlepšuje. Jednou skupinou látek, zlepšujících částečně paměť, jsou tzv. 
nootropika (řec. noos - mysl, trope = obrat) např. Normabrain (piracetam) nebo Enerbol (derivát 
vitaminu B6, pyritinol), mezi jiné patří účinné látky z Ginkgo biloba (jinanu dvoulaločného). 
Paměť má čtyři schopnosti: 
 1. Schopnost ukládat –zapamatování. Při zapamatování infomace kódujeme (často 
zjednodušeně), vybíráme, zpracováváme a zapamatováváme buď bezděčně nebo záměrně 
 2. Schopnost udržovat uloženou informaci  beze změny a věrně, 
 4. Schopnost vybavovat. Jde buď o pasívní reprodukci nebo aktivní vyhledávání 
 4. Zapomínání. Obranou je posilování, motivace, emoční zainteresování na 
zapamatovaných jevech. 
Krátce k historii. 
Platón: anamnesis-základní složka poznání. Aristoteles: mnéme – rezervoár dat („databanka“,tedy 
paměť). Theodektés: mnémo a technéma-schopnost učit se. 
Středověk – nic moc. Goering (1870): Paměť je obecná vlastnost organismu, především mozku. 
Ebbinghaus-experimenty se zapamatováváním, rychlost a vybavování. Kašpar Hauser-hoch, 
vychováván až od deseti let. Jeho chování záviselo na stupni poznání. Ribot – první filosofie 
paměti. Paměť umožňuje svobodu, volbu. Fabre definuje instinkt, von Frish pozoroval na své 
zahradě kutilky, odstraňoval jim kamínky z dírek. Instinkt – druhově specifické, typické a vrozené 
chování. Bergson: paměť je biologická (smysly) a duševní (spojená s myšlením). Semon(1908): 
hypotéza o stopě, která zůstává v mozku po podnětu (dnes engram). Koehler (1917):mozek je 
pružný (plasticita). Na svém šimpanzovi Sultánovi ukázal, že jednou naučená akce (srážení 
banánu tyčí) se nezapomíná. Co se v mládí naučíš srážet… 
20-30 léta. Bleuler: paměť je funkcí, která spojuje vědomí s hmotou. Pojmy psychoid, plasticita, 
vitalismus. Pavlov-podmíněný reflex klasický a instrumentální. Dočasné spoje. Barlett-paměť má 
jednoduché schéma, reorganisace stopy = lepší zapamatování. Laufberger (1947):jeho vzruchová 
teorie nese znaky kybernetiky, i když nebral v úvahu Sherringtonovu a Katzovu teorii synapsí. 
Kroužící vzruch, pojem zápoj pro synapsi. Hebb (kanadský psycholog)- pojem hebovské synapse. 
Pravidlo: “síla” synapse roste při aktivitě obou neuronů, jak pre- tak postsynaptického, jinými 
slovy z množiny synapsí na těle a dendritech neuronu se zvýší účinnost u těch, jejichž aktivace 
těsně předcházela výboji postsynaptického elementu. Penfield (1950): dekortikovaná zvířata si nic 
nepamatují. Elektrickým drážděním temporálního laloku kůry lze vybavit velmi staré a 



zapomenuté události.  Woodworth a Schlosberg-behaviouristická psychologie. Wiener-
kybernetika, mnohočetný a paralelní přenos informace. 60. Léta. Postman (1964) rozhodující je 
kódování, potřebujeme čas na rozhodnutí, zda informaci přijmeme či odmítneme. Rus Rubinštejn 
(1964)-důležité jsou nejen časové vztahy, ale i obsah, emoce. Metzer (1968): chápat význam 
učeného. Lorenz 59-69: kognitivní funkce, zakladatel etologie. Hydén 62-74: DNK, RNK-
genetická paměť, zkušenostní paměť. Pribram – čaasové a prostorové kódování, představa mozku 
jako holografu (holonomní funkce). 
 
Paměť dělíme podle různých hledisek. 
 První hledisko je podle zásady, že něco buď popíši-deklaruji, nebo předvedu nějakou 
proceduru, něco udělám. 
 
Deklarativní, episodická paměť: Uchovávání faktů. Uvědomujeme si její existenci. Uchovává 
příhody, episody. Je jednorázová, uchovává fakta a znalosti (sémantická paměť, často nutno 
opakovat, ale ne vždy). Paměťové stopy (engramy) se vytvářejí zpravidla jednorázově, jsou často 
abstraktní, zapamatované věci lze vědomě používat a vybavovat, vyprávět, deklarovat. Ve vývoji 
se projevuje až ve druhém roce života, kdy u člověka dozrává hipokampus. Důležitá struktura v 
mozku je hipokampus (párovitý útvar na spodní části mozku, součást t.zv. limbického systému, 
který řídí naše city a nálady). Stopa se ale vytváří zřejmě v kůře, jen pro vybavení je nutný 
hipokampus. Uložená informace je často v pojmech (pes, nekonkrétní bestie). Pacienti 
s oboustranným poškozením hipokampu si pamatují jen události před poškozením nebo úrazem. 
Jsou si toho vědomi, jsou řeční a stále se omlouvají za ztrátu paměti. Ve skutečnosti si ale 
nemohou nové zážitky vybavit. Sledují film díky krátkodobé paměti, ale stačí reklama a 
zapomenou předchozí děj. Tím se liší toto  poškození hipokampu od Korsakovova syndromu, 
vyvolaného chronickým alkoholizmem, kdy se nerudní pacienti snaží ztrátu paměti zamaskovat a 
často si vymýšlejí, co se stalo. Korsakovův syndrom vzniká alkoholickou destrukcí c. mamillaria 
trvalým nedostatkem vitamínu B1 (thiaminu). 
V hipokampu jsou též centra s neurony pro prostorovou paměť, orientaci a navigaci. U volně se 
pohybujícího zvířete se tyto pyramidové neurony aktivují, když se např. potkan nachází v určité 
malé oblasti vymezeného prostoru (např. v Morrisově bludišti) a jejich soubor vytváří tzv. 
kognitivní mapu okolí v mozku, podle které se řídí k ostrůvku. Proto se označují jako „place 
cells“. 
Navigace k neviditelnému bodu v prostředí (skleněný ostrůvek pod hladinou) je zvláštní formou 
paměti. Existuje tzv. allocentrická orientace podle vněších orientačních bodů v okolí (ať už  
zrakových pachových, sluchových aj), nebo idiocentrická, podle vzpomínky na předchozí 
zkušenost se zapojením vestibulárního aparátu, zahrnuje odhad zamýšleného pohybu. Vynikající 
příklad spojení allocentrické a idiocentrické orientace plus teplotní korekce jsou někteří naši 
nestěhovaví ptáci (sojka, sýkory). Před zimou si ukládají potravu na desítky míst a pak je bez 
zbytečného bloudění nacházejí. Pamatují si zřejmě i čas, tj. pořadí uložení. Sojka si ukládá semena 
a larvy či červy. Pamatuje si, že se červi za 14 dnů při vyšší teplotě stanou nepoživatelnými, 
přednostně je konsumuje a po této době už tyto zásoby nevyhledává. Při nižší teplotě se doba 
poživatelnosti prodlužuje a sojka koriguje (prodlužuje) dobu návštěv živočišných zásobáren. Lze 
si představit, že v hipokampu jsou „visačky“ s názvem místa, doby uložení a doby poživatelnosti. 
Lžeme? Běžně se má za to, že častým vybavováním a sdělováním příběhů si deklarativní paměť 
upevňujeme. Ale při vybavení se na vyprávěný příběh „nabaluje“ nová zkušenost ze situace, kdy 
příběh sdělujeme a ten získává nové, často nepravdivé rysy. Mění se postupně třebas role 
vypravěče (viz vtipné příhody Vl. Menšíka či naše příběhy o placení dopravní pokuty). Proto 
opakované výslechy svědků často změní jejich subjektivní „pravdu“, sdělovanou o tom, co viděli 
nebo slyšeli.  



Při vnímání dochází k filtrování informací, jednak fyzikálně tím, co smysly dráždí (frekvenční 
rozsahy vnímání energií jsou velmi omezené), jednak na úrovni thalamu, kde jsou „vrátka“ 
(gates), kudy  se do kůry filtrují informace podle toho, zda jde o realitu (sedím v Praze, 
pravděpodobnost rovna jedné), možnost (sedím v Londýně, je to možné, ale nepravděpodobné, 
pravděpodobnost menší než jedna)  nebo nemožnost (sedím na Měsíci, pravděpodobnost nulová). 
Thalamus je ale pod zpětnou kontrolou kůry telencefalu. Některé duševní psychotické poruchy, 
především schizofrenie, jsou popisovány jako porucha těchto vrátek, případně zpětné vazby. Kůra 
je zahlcena nefiltrovanými a nezhodnocenými informacemi, vzniká chaos a panika.  

Totéž lze říci o odlišení reálného světa a světa myšleného. Když si v zakouřené a dusné 
místnosti představujeme, že plaveme v chladné čisté vodě jezera a přitom se ale zujeme a 
svlékneme do plavek, zavolají sanitku a odvezou nás do psychiatrické léčebny, jde o onemocnění 
dané neschopností (asi zase talamokortikálních spojů) odlišit reálný a myšlený svět. Sny 
prožíváme reálně, ale jen dokud se neprobudíme. Signální body ale bdí i ve spánku a stačí, aby 
v ložnici někdo zakašlal a víme, že se nám příběh zdá.  
Nedeklarativní, procedurální, sémantická paměť : Dovednosti, návyky a sémy (sém je 
nejmenší prvek významu). Jde mimo vědomí, výhradně uvnitř systému. pamatujeme si procedury, 
např. psaní na stroji, hru na hudební nástroje. Nelze se naučit lyžovat podle návodu, musí dojít 
k akci. Engramy (stopy) se vytvářejí opakovaným učením, uložená informace je vždy konkrétní 
(zařadíme "trojku" v autě bez rozmýšlení), ale často se musíme procedurálním dovednostem učit 
častým opakováním (autoškola).Pozor, patří sem i písmo či řeč, jejichž technická stránka 
(mimické a jazykové svaly, dýchání, koordinace svalů ruky aj.) je neuvědomělá. Patří sem i 
přiřazení významu určitému zvuku nebo psanému slovu, tj. sémantická paměť. Ontogeneticky a 
údajně i fylogeneticky starší než deklarativní. Nezávislá na hipokampu, často nepřístupná 
vědomému vybavení (problém u zkoušky). I prenatálně lze naučit krysí plod na chuť placentou 
procházející příjemnou látku. 
Paměť je pod vlivem emocí. Víme, že Černobyl je město na Ukrajině (sémantická paměť), ale 
nepamatujeme si, kdo nám tuto informaci sdělil. Ale mnozí si vzpomenou, kde  byli a co dělali 
(deklarativní paměť) když vybuchl černobylský reaktor, protože to bylo citově silné a v mozku 
vznikly „citové kotvy“.  
Na buněčné úrovni je  modelem paměti  LTP (long-term potenciace). Krátce: Non-NMDA 
receptory (viz např. Vyskočil Buněčná neurofyzilogie na internetu www.biomed.fgu/332) 
depolarizují postsynaptickou membránu, odstraní se Mg blok NMDA receptorů, ty se po vazbě 
glutamátu otevrou hlavně pro Ca, vtok vápníku aktivuje NO syntázu, která produkuje z argininu 
NO, ten difunduje do presynaptického zakončení, stimuluje rozpustnou guanylyl cyklázu, vzniklý 
cGMP aktivuje proteinkinázy, ty fosforylují Ca2+ napěťově závislé kanály, vstupuje více vápníku 
do aktivních zón výlevu. Vylučuje se víc kvant glutamátu a přenos se usnadňuje. Jiná, novější 
představa je, že se při opakované aktivaci synapse hromadí pod zónami výlevu více non-NMDA 
receptorů (upregulace) a tím se snáze dosáhne depolarizace nutné pro disociaci Mg a odblokování 
NMDA kanálů.  
 
 Podle doby trvání dělíme paměť  na okamžitou, krátkodobou, pracovní a dlouhodobou. 
Okamžitou paměť, velmi krátkodobou, asi desetinu sekundy trvající, bychom neměli asi za paměť 
ani považovat. Je to skutečnost, že všechny informace, které přicházejí do mozku různými 
smyslovými vstupy určitou dobu přetrvávají. 
Krátkodobá paměť. Typický případ krátkodobé paměti (několik sekund) je vytáčení telefonních 
čísel. Podíváme se do telefonního seznamu a snadno si sedm číslic zapamatujeme a vytočíme 
zpaměti. Pokud je obsazeno, většinou se musíme do seznamu podívat znovu. Kapacita krátkodobé 
paměti je značně omezená, v průměru obsáhne 7-8 číslic nebo pět jednoslabičných slov. 
Pracovní paměť uchovává nedávné zážitky. 



Dlouhodobá paměť. Informace, která má trvalejší význam (verbální materiál, který jsme si 
nacvičili a motorické dovednosti, které používáme) se může z paměti krátkodobé či pracovní 
přepsat do permanentní paměti, paměti trvalé, dlouhodobé. Tam může přetrvávat dlouho. Tento 
přepis trvá několik minut, maximálně hodin. Běhěm této doby je pamětní stopa (engram) citlivá a 
je možno ji nejrůznějšími zásahy narušit. Začíná aktivitou v předním mozku, informace určená pro 
dlouhodobou paměť přichází ve formě impulsů do hipokampu a zde je posilována procesem 
dlouhodobé potenciace, zřejmě přes postsynaptické zvýšení intracelulárního Ca2+ , NO, jeho difuzi 
zpět a presynaptické zvýšení výlevu neuropřenašečů. Snad se uložení účastní i pravidelné kolísání 
elektrické aktivity v různých částech mozku. 
 Převod informací z krátkodobé do dlouhodobé paměti podporují preparáty z jinanu 
dvoulaločného (Ginkgo biloba, preparát Tebokan aj.), naneštěstí zřejmě i nikotin, který ale zvyšuje 
krevní tlak (periferní vazokonstrikce), stimuluje sekreci aldosteronu a zvyšuje pocit žízně. 
Zajímavé je, že inhibitory angiotensin-konvertujícího enzymu ACE, které snižují krevní tlak 
(Enap, Gopten), také zlepšují učení, paměť a jiné kognitivní funkce a angiotensin I lze považovat 
za rasantní neuromodulátor, ne-li neuropřenašeč. 
Mozek ukládá různé aspekty paměti na různých místech a každý vjem je vázán na tu oblast, která 
je specializovaná na to, aby jej zpracovala. Představa mozku jako holografického prostoru 
(holonomní mozek, Karl Pribram), kde se stejnoměrně rozmisťují vjemy, představy a paměť je 
experimentálně těžko obhajitelná. V amygdale u mozkového kmene se uchovávají paměťové 
stopy strachu. Bazální ganglia řídí pohyby související s tělesnými dovednostmi a návyky. 
Mozeček je zapojen do podmiňování a reflexů. Řídí rovnováhu a učí nás jezdit na kole a surfovat.   
 Otázka zániku trvalé pamětní stopy je zajímavá. Informaci ztrácíme z mozku buď 
samovolně - zapomínáním (tj. nepoužívané paměťové stopy jsou patrně překryty jinými "zážitky") 
nebo vyhasínáním. Je ale prokázáno, že v paměti máme uloženo mnohem více informací (ne-li 
naprosto všechny, které jsme kdy v životě vnímali), než je možné si vybavit. 
 Kanadský neurochirurg Dr. Penfield ukázal, že elektrickým drážděním temporálního laloku 
kůry lze vybavit velmi staré a zapomenuté události. Také při vysokých horečkách a porušeném 
vědomí se někdy vybavují neuvěřitelné zážitky. Nejznámější je případ negramotné služky, která v 
horečce při malarii začala mluvit gramaticky správně řecky a hebrejsky, protože v mládí sloužila u 
faráře, který si nahlas předčítal texty ve zmíněných jazycích. Vyhasínání je tedy spíše neschopnost 
si něco vybavit, ať již chceme nebo nechceme. 
  Podle typu naší nervové soustavy může převládat některá z následujících pamětí: 
- Sluchová paměť znamená, že si někdo snadno pamatuje melodie, slova, celé věty, snadno se učí 
řečem, rolím, textům a pamatuje si spoustu slov. 
- Optická, zraková paměť: dobře se pamatují krajiny, orientace v cizých městech, situace, kde kdo 
stál v místnosti, plány, obrazy, místa v knihách - zda nahoře nebo dole. 
- Logická paměť: takoví lidé si dobře pamatují souvislosti, dobře reprodukují obsah děje, dobře 
vysvětlují a odvozují pravidla a zákony. Jsou speciální nadání na pochopení matematiky, biologie, 
atd. 
- Mechanická paměť: je taková, při níž si člověk pamatuje dobře fakta, ale často jim nerozumí. 
Někdy lidé poměrně malé inteligence, ba i debilové, vynikají touto pamětí a dovedou předvést 
neuvěřitelné výkony. 
S těmito typy paměti souvisí i představy o různých druzích inteligence 
 
 Poruchy paměti: 
1. Nadměrné zvýšení paměti (hypermnezie) 
 Někteří psychologové tento toužebný stav zvýšené paměti považují za chorobu. Jeden 
vatikánský knihovník v 18. století znal padesát sedm řečí. Paměť se podporuje psychickým 
uvolněním nebo i hypnozou. Často si pamatujeme stále se vracející a týravé nepříjemné události, 
výčitky svědomí a pod. 



 2. Snížení paměti (hypomnezie) 
 Je běžným jevem ve stáří. Paměti ubývá již po 40. roce, kdy si hůře vzpomínáme na jména, 
čísla a hůře se učíme cizím jazykům. Je to porucha vštípivosti, ukládání do dlouhodobé paměti. 
Někteří lidé mají paměť, která špatně uchovává. Rychle se něčemu naučí a rychle to zapomínají. 
Někteří mají paměť velmi nepřesnou. 
 Ve stáří je přirozeným způsobem paměť oslabena po všech stránkách, především však pro 
nové věci. Paměť se zhoršuje při špatném prokrvení mozku, ateroskleroze mozkové, což je 
nejčastější příčina změn paměti i osobnosti. Slavný britský fyzik a chemik Faraday trpěl 
aterosklerózou a několikrát objevil to, co už zapomněl, že před časem objevil. 
  Porucha výbavnosti nastává nejen v pokročilém věku, ale třebas i při citovém vzrušení 
nebo při zkoušce. Když si člověk potřebuje naléhavě vzpomenout - nevzpomene si. 
  Podle prof. Vondráčka (populární český psychiatr, propagátor psychofarmakologie, 
„Farmakologie duše“ 1936) probíhá v paměti jakýsi "trávicí" proces, který zážitky poněkud mění a 
my si je přizůsobujeme podle své potřeby, nebo přání, podobně jako přeměňujeme potravu v 
našem těle. Paměť zážitky vylepšuje - zbavuje se nepříjemného. Ve vzpomínkách dochází k 
idealizaci situace i osob. Lidé vzpomínají na maturitu - jaká to byla tehdy krásná doba, když 
chodili do školy, a zatím byli často plní strachu, bezradnosti a trémy, před zkoušením nesnídali 
atd. Také na zemřelé se vzpomíná především v dobrém. A tak vzpomínky mohou být u někoho 
krásným filmem, který si lze kdykoliv pustit. 
 V posledních létech přibývá případů Alzheimerovy nemoci, což je jeden typ ztráty paměti a 
rozpadu osobnosti především po pátém deceniu. Může ale postihnout osoby středního věku. 
Pacienti mají stále se zhoršující problémy s pamětí a orientací, kde jsou a co se děje, nakonec 
přestanou poznávat blízké příbuzné i sebe v zrcadle a musejí být hospitalizováni, kde po čase 
umírají. Sekční nález (pitva) ukazuje často celkvou degeneraci mozku a typické tzv. β-amyloidní 
plaky, kde je také soustředěna acetylcholinesteráza, snad přetrvávající po degeneraci cholinergních 
zakončení. Nemoc je přímo spojena s vymíráním cholinergních neuronů, vysílajících  výběžky  s 
acetylcholinem především z basálního n. Meynerti do mozkové kůry a hipokampu, kde integrují, 
sjednocují naši osobnost. Tyto cholinergní neurony používají ve výběžcích jako neuropřenašeč 
acetylcholin a využívají  několika typů „neuronových“ nikotinových receptorů (viz výše), 
umístěných často na zakončení jiných mediátorových neuronů a tím regulujících výlev např. 
glutamátu, serotoninu či NA. 
 Řada známých osobností touto zatím ne zcela vyléčitelnou chorobou trpěla nebo trpí (R. 
Reagan) a na výzkum se dnes vynakládají velké prostředky. Snad je spoluviníkem hliník, který se 
také hromadí v β-amyloidních placích. V oblastech s vysokým procentem hliníku v půdě (některé 
tichomořské ostrovy) lidé trpí touto chorobou mnohem častěji. Určité sorty pravého čaje 
(především ty v Anglii balené) jsou na hliník bohaté. Hliníkové nádobí by se nemělo preventivně 
používat a vůbec ne pro kyselé potraviny a zeleninu. V USA je tato nemoc čtvrtou v pořadí příčin 
úmrtí. Včasná diagnostika je důležitá, ale nesnadná. Zpočátku se pacienti necítí nemocni, k lékaři 
je přivedou příbuzní, kteří si stěžují na jejich špatnou paměť. Není to jen porucha paměti. 
Postupně se zhoršují vyjadřovací schoposti, neoblekou se bez pomoci, vzdávají se koníčků, 
protože zapomínají, co dělat, nebaví je čtení a TV, protože ztrácejí kontext, ztrácejí soudnost, 
rozčilují se nad maličkostmi, jsou egocentričtí, protože jim na starost o jiné nestačí duševní 
kapacita, často agrese, popudlivost. Typickým diagnostickým příznakem je tzv. otáčení hlavy: 
když jsou otázáni, otočí se tázavě na pečovatele či druha, jakoby u něho hledali správnou 
odpověď. Jinak nepůsobí dojmem nemocných, až do pokročilého stadia.  
 Aktivace mAChRs i nAChRs ať již prodloužením účinku ACh anticholinesterázou (např. 
tacrinem nebo rivastigminem) nebo agonisty působí neuroprotektivně, protože se stimuluje enzym 
α-sekretáza, která štěpí prekurzor β amyloidu (který se ukládá v senilních plakách při 
Alzheimerově chorobě). Vyvíjejí se anticholinesterázy s méně výraznými vedlejšími účinky na 
bázi piperidinu (Donepezil) nebo karbamátu (ENA-713, již zmíněný Exelon v praxi), nebo 



specifičtí n-agonisté (ABT418 fy Abbot Ltd., nebo SIB1508Y fy Sibia Neurosciences Inc.), ale 
stále jde spíše o symptomatickou než kauzální léčbu této demence. Pokud jde o vyhledávání 
potenciálních alzheimeriků, někteří tvrdí, že tropinamid nebo pilokarpin (rozkapávání očí před 
vyšetřením pozadí) rozšiřuje zorničky o více než 10% u osob náchylných, nebo majících tento typ 
demence.  Nemoc lze někdy zastavit lecitinem (fosfatidylcholinem), který je stavebním 
materiálem pro neuropřenašeč acetylcholin. Blokádou genu pro onen protein beta-amyloid, který 
je tvořen v poškozené tkáni by se snad dala nemoc zlikvidovat úplně.  
Začíná být významná i imunologická stimulace, kdy je likvidován protein β-amyloid, o němž 
ale dosud nevíme, je-li příčinou či důsledkem onemocnění. U myší (1999) zatím prokázal 
Schenk, že lze imunizovat proti tvorbě beta-amyloidu a zabránit rozvoji plaků a ztrátě 
přirozené myší inteligence. .Na Neuroscience mítinku v San Diego, USA r. 2001 byly ale 
jeho nálezy kritizovány.  
Proskočily i neověřené zprávy (leden 2002), že nesteroidní analgetika, tj. aspirin 
(acetylsalicylát), indomethacin (Indren) ibuprofen (Brufen, Brufalgin) aj. mají protektivní 
účinek proti nástupu nemoci.  

 
 

Další poruchy paměti jsou méně časté, patří k nim např. vzpomínkové klamy (halucinace 
paměti), kdy je osoba přesvědčena, že se stalo něco, co se nestalo, nebo ekmnézie, kdy neumí 
osoba přesně srovnat časové pořadí událostí (babička nesprávně tvrdí, že se vdala předtím, než jim 
r. 1948 sebrali statek) atd. 
Studie portugalských a švédských neurologů (A.Reis a A. Castro-Caldas, 1999) prokázala, že  
učení –základní alfabetizace- může navždy změnit vnitřní stavbu řečových center. V Portugalsku 
se ještě donedávna nejstarším dcerám neposkytovalo základní školní vzdělání, pracovaly doma. 
Mladší sestry do školy chodily a naučily se číst a psát. Negramotné dcery neuměly přidat či ubrat 
hlásku u zkomolených slov –pseudoslov (slovo: láhev, pseudoslovo: kláfel), ba je i s potížemi 
vyslovovaly. Positivní emisní tomografie prokázala aktivitu v jiných korových oblastech u obou 
skupin. Některé učení a imprintingy z dětství jsou naopak negativní. Citový chlad, zneužívání, 
šikana, drogové gangy staví v dětských a dospívajících mozcích tzv. záporné neuronální sítě. Děti 
s těmito zkušenostmi mohou mít sklon k destrukci a agresi, hůře chápou hodnotové systémy a 
samy si je vytvářejí s obtížemi. Změna negativních „sítí“ je možná, ale obtížná. 
 
4. POZNÁMKY K BOLESTI 
 
Každý, kdo trpěl dlouhotrvajícími krutými bolestmi, označí je jistě jako ďábelská a deptající 
muka. Stejně tak ale každý z nás rozpoznal i prospěšnost bolesti. Bolest nás upozorňuje, že v 
organismu probíhá chorobný proces.Přesvědčivý důkaz o významu bolesti poskytují lidé, 
kteří se narodili bez schopnosti pociťovat bolest Mnozí z nich ve svém dětství utrpěli 
rozsáhlé popáleniny, pohmožděniny a tržné rány; často se kousli hluboko do jazyka při 
žvýkání jíd1a a jenom s obtížemi se naučili vyhýbat se tomu, aby si sami. nezpůsobili vážná 
poranění. Perforace apendixu, která je běžně provázena krutou břišní bolesti, téměř způsobila 
smrt jednoho člověka, protože nepociťoval žádnou bolest. Jiný muž chodil s naštípnutou kostí 
na noze tak dlouho; až se zcela zlomila. Děti; které  jsou od narození necitlivé k bolesti, si. 
někdy samy vytrhávají zuby, a příležitostně si dokonce vytahují oční bulvy z lůžka. 
Ze všech 'případů vrozeně necitlivosti k bolesti je doložen nejlépe případ slečny C. (z roku 
1950), mladé kanadské dívky, která studovala na McGillově univerzitě v Montrealu. Její otec, 
lékař ze západní Kanady, si plně uvědomoval její problém a požádal své kolegy v Montrealu, 
aby ji vyšetřili. Mladá dívka byla velmi inteligentní a s výjimkou toho, že nikdy necítila 
bolest, se zdála zcela normální. V dětství si při jídle ukousla špičku jazyka a utrpěla po-
páleniny třetího stupně, když si klekla na rozpálený radiátor, aby se podívala z okna. Při 



laboratorním psychologickém vyšetření uvedla (McMurray, 1950), že na žádný bolestivý 
podnět necítí bolest. Necítila bolest, ani když byly jednotlivé části jejího těla vystaveny silné 
elektrické ráně nebo vodě natolik horké, že při styku s ní bývá uváděna palčivá bolest, ani při 
dlouhodobé aplikaci ledové lázně. Stejně udivující bylo, že u ní nebyly v průběhu bolestivého 
dráždění zjištěny žádné změny krevního tlaku, srdeční frekvence nebo dýchání. Nemohla si 
dokonce vzpomenout, že by někdy kýchala nebo kašlala. Dávicí reflex mohl být vybaven jen 
ztěží a rohovkové reflexy (které chrání oči) zcela chyběly. Nepodařilo se také vyvolat bolest 
celou řadou dalších podnětů, jako je zavádění tyčinky do nosu, štípání do šlach nebo injekce 
histaminu pod kůži, což by bylo v normálním případě považováno za určité druhy mučení. 

Slečna C. měla vážné zdravotní potíže. Byly u ní zjištěny patologické změny kolen, kyčlí a 
páteře. Prodělala několik ortopedických operací. Její chirurg tyto změny připisoval 
nedostatečné ochraně kloubů, obvykle zajišťované bolestivými pocity. Dívka zřejmě 
nedokázala vhodně přenášet váhu těla, když stála, nedokázala se otočit ve spánku nebo se 
vyhnout některým nevhodným polohám těla, které vedou k zánětům kloubů. 

Zemřela ve věku 29 let na prudkou infekci. Pouze v posledním měsíci života si stěžovala 
na nepříjemné pocity a bolest v levé kyčli. Bolest však bylo možné zmírnit tabletami 
analgetik. Není pochyb, že její neschopnost pociťovat bolest až do posledního měsíce života 
vedla k rozsáhlému poškození kůže a kostí, což vedlo přímo k její smrti. 
    V protikladu k lidem neschopným pociťovat bolest stojí ti, kteří strádají krutými bolestmi 
bez zjevné příčiny. Porušení periferních nervů paže nebo nohy střelnou ranou či jiným 
způsobem je někdy provázeno mučivými bolestmi, které přetrvávají dlouho poté, co se tkáně 
zahojily a nervová vlákna zregenerovala. Takové bolesti se objevují někdy spontánně, bez 
zřejmého důvodu. Mají různou formu a jsou popisovány jako bolesti palčivé, křečovité nebo 
vystřelující. Jsou někdy vyvolány neškodnými podněty, jako je jemný dotyk, nebo dokonce 
závan vzduchu. Trvá někdy minuty nebo hodiny, než takový spontánní záchvat bolesti poleví, 
ale může se opakovat i každodenně po mnoho let po úrazu. Frekvence a intenzita 
samovolných záchvatů bolesti někdy s léty roste a bolest se může dokonce rozšířit i do 
vzdálenějších oblastí těla. Prvotní příčina těchto bolestí je někdy mnohem méně závažná, než 
je porušení periferního nervu. I drobná poranění mohou vyvolat překvapivě kruté bolesti.: 

Symptomy mohou vznikat i po těch nejbanálnějších poraněních, jako je oděrka, povrchové 
říznutí, píchnuti trnem podvrtnuti nebo pooperační jizva, Příhoda, po níž se objeví syndrom, 
se může zdát jak pacientovi, tak i lékaři zcela zanedbatelná, a proto se oba často domnívají, 
že dojde ke stejně rychlému vyléčení, tak jak je to pří podobných úrazech běžné. Očekávané 
se však nesplní a symptomy se stále zhoršují. 

Jeden z takových případů byl popsán již dávno, leč přesně Livingstonem (1943): 
Paní G. E. A., stáří 58 let, byla 9. září 1937 přijata pro občasné bolesti v pravé noze. Před 

třemi léty upadla a poranila sí nohu. Vnější strana chodidla na bázi prstů „zmodrala až do 
černa", ale rentgenové snímky neodhalily žádnou zlomeninu. Když modřina zmizela, všimla 
si žena, že vnější tří prsty jsou ,mrtvé`. Po určité době začaly v těchto prstech periodické 
bolesti ,jako když bolí zuby`. Během těchto záchvatů bolesti byly všechny tří prsty mimo- 
řádně citlivé na dotyk. Záchvaty přicházely stále častěji a s větší intenzitou, někdy i 
několikrát za den, občas s jednodenní nebo dvoudenní přestávkou... . Subjektivní pocit 
,zmrtvění` v prstech se zdál být výraznější bezprostředně před počátkem záchvatu. Pacientka 
dále udávala pocit otékání v prstech, který začal na plantární (chodidlové) straně konečků 
prstů, šířil se po nich až k jejích místu spojení s nohou. Uváděla, že na vrcholu záchvatu má 
pocit, jako by prsty ,pukaly a byly v ohni`. Během záchvatu nesnesla ani sebemenší dotyk na 
postiženém místě. Nikdy, ani při záchvatu, nepozorovala změnu v barvě, teplotě nebo pocení 
prstů. V předchozích dvou letech měla pocit, že tři vnější prsty na druhé noze jsou také ,slabě 
citlivé a mrtvé` a několikrát v nich pocítila hryzavou bolest, která v ní vzbudila obavy, že 
,potíže přecházejí i do druhé nohy`. 



Při tělesném vyšetření nebylo zjištěno ni významného. žena dostala deset injekcí 2% 
roztoku novokainu (lokál. anestetikum, blokáda impulsů nervů inhibicí Na+ kanálů) do 
plosky nohy na bázi prstů. Po každé injekci se jí na určitou dobu zcela ulevilo. Období úlevy 
se stále prodlužovala a po poslední injekci, kterou dostala 18. 3. 1938, se bolesti nevrátily. 
Všechny případy nekončí tak šťastně jako tento. Někdy bolest přetrvává a stává se natolik 
nesnesitelnou, že pacient ve snaze zbavit se jí podstoupí raději řadu chirurgickýeh zákroků. V 
takovýchto případech bolest neslouží žádnému biologicky užitečnému účelu. Je to, jako 
kdyby v normálním adaptačním mechanismu vznikl záchvat šílenství. Tato situace připomíná 
nebezpečného zločince, jehož intelekt může být vynikající, ale narušený, a proto je nutná 
zločincova izolace, zkrocení a léčení. Nad tímto aspektem bolesti se nožno se do nenonečna 
zamýšlet: 

Je bolest obranná reakce nebo spásné varování? Vždyt ve skutečnosti nás většina nemocí, a 
to právě těch nejzávažnějších, přepadá bez výstrahy. Když se vyvine bolest . . . je příliš pozdě 
. . . Bolest činí situací, která je již předem dávno ztracená, smutnější a ještě více zarmucuje. 
Bolest je vlastně vždycky danajský dar, který člověka vysílí a činí ho ještě nemocnějším, než 
by byl bez ní. 

Buytendijk [1962], válečný doktor, který se zabýval psychologií bolesti, také nakonec 
konstatuje, že bolest „není jenom problém, ale též mystérium . . ., nesmyslný rys života. Je to 
zlo, které je v přímém kontrastu se životem, překážka a hrozba, která odhazuje člověka. 
stranou jako nějaké nebohé stvoření, které znovu a znovu, tisíckrát  umírá". 
     Tyto dva případy - neschopnost pochovat bolest při poranění a spontánní bolest bez 
jakéhokoliv poškozujícího dráždění - představují extrémy celého spektra bolestivých jevů. 
Dosud nemáme uspokojující vysvětlení ani jednoho z těchto typických případů. Namísto toho 
se musíme uchýlit ke spekulaci a teoriím, tj. k nejlepšímu možnému odhadu vyslovenému na 
základě dostupných důkazů. 

Kdysi se badatelé domnívali, že mechanismy, které jsou podkladem bolesti, by bylo možné 
zcela objasnit, kdyby se na kůži aplikovaly bolestivé podněty a pak se zmapovaly dráhy v 
míše a mozku, jimiž nervové vzruchy procházejí. Naneštěstí nejsou mechanismy bolesti tak 
jednoduché. Například při bodání a štípání kůže jsou sice podrážděny receptory s vysokým 
prahem, ale jsou také podrážděny receptory s prahem mnohem nižším, které bývají 
aktivovány pouhým lehkým dotykem nebo vibrací. Totéž platí pro vysokou teplotu nebo silné 
ochlazení či jakýkoliv jiný škodlivý podnět. Bolestivé podněty jsou vlastně extrémy jiných, 
přirozených podnětů a aktivují tedy ty receptory, které slouží přijmu takových pocitů jako je 
šimrání, dotyk, teplo nebo chlad. Bolestivý podnět způsobuje nadto řadu dalších změn, jako 
je zvýšené vylučování potu a zvýšený průtok krve kůží, a tyto jevy mohou také přispět k 
aferentní (senzorické] informaci vedoucí do mozku. Jak má pak neurofyziolog vlastně 
poznat, která z aferentních drah má přímý vztah k bolesti? Nebo se na bolesti podílejí 
všechny tyto dráhy? Rozhodující je otázka: posuzuje mozek pouze specifickou zprávu 
přicházející specifickými vlákny, nebo přijímá vstupní informaci jako celek a pak ji teprve 
analyzuje jako pouhý počet nervových vzruchů ve všech aktivních vláknech? 

V odpovědi na tuto otázku je skryt klíč k celé záhadě bolesti a z ní také vyplynou zásadní 
důsledky pro léčení. Dlouhou dobu se věřilo, že stačí pouze najít v nervovém systému ty 
dráhy, které přenášejí informaci z těla do mozku (třebas v zadních míšních provazcích s. 
gelatinosa Rolandi, a bolest odstranit jejich prostým přerušením. Existují však četné druhy 
bolesti, které vzdorují tomuto prostému řešení. Pokusy odstranit spontánní bolest přetětím 
některých drah v míše nebo mozku stejně často selhaly, jako se osvědčily (Sunderland, 1968). 
Některé jiné druhy bolesti jsou přístupnější chirurgickému léčení. Chirurgickým zákrokem na 
míše lze u 50 % pacientů zcela zlikvidovat bolest vyvolanou zhoubným nádorem a částečně 
lze ulevit dalším 25 % pacientů. Ale zbytek - zhruba jeden ze čtyř - trpí i nadále Dokonce i ti, 
jimž bylo tímto způsobem pomoženo, si stěžují někdy na intenzívní „pásové bolesti" v místě 



operace - na bolesti, které předtím nepociťovali. U některých nemocných může být bolest po 
chirurgickém zásahu dokonce horší než bolest, pro niž byl pacient léčen  

Výzkum bolesti si klade za cíl vytvářet předpoklady pro úspěšné léčení patologických 
forem bolesti. Klinické syndromy, které vznikají po poškození periferních nervů, uvádějí 
však ve zmatek vědce, kteří se je snaží pochopit. Naše neschopnost bolest odstranit je ještě 
daleko horší a pro mnohé pacienty to představuje dlouhodobé strádání a tragédii. Lidé, kteří 
jdou vstříc jisté smrti při zhoubných nemocích, jako je rakovina, stojí i tváří v tvář přízraku 
mimořádných bolestí. Ti, kteří utrpěli otřes mozku a jeho poškození, mohou trpět krutými 
bolestmi [často zvanými „centrální bolest" ] i po celý zbytek života. Někdy pomohou léky. 
Také chirurgie dává určitou, i když nepříliš velkou naději. Ale bolest může také pokračovat v 
neztenčené síle až do posledního dne. Bolest je tedy něco víc než pouhá zamotaná hádanka. 
Je to strašný přízrak, před kterým stojí celé lidstvo a osobně každý z nás. 

V posledních letech se celá oblast výzkumu a teorie bolesti rychle vyvíjí.  Zakládají se 
centra bolesti, kde se patologické bolesti jako je neuralgie (n. trigeminus, obličej), fantomové 
bolesti a pod. léčí jako jiné nemoce.  

A tak je bolest nesmírně důležitý pocit, který chrání organismus před nebezpečím 
poškození. Reflexní odtažení způsobené bolestivým podnětem zabrání, nebo alespoň 
minimalizuje tepelné či mechanické po případě chemické nebo jiné poškození. Navíc, bolest 
jako motivační faktor při učení přispívá k vytvořeni pamětních stop, které v budoucnu 
usnadňují organismu vyhnout se nebezpečné situaci. U člověka přistupuje ještě diagnostický 
význam bolesti. Pacientův popis bolesti, její lokalizace, charakteristika a intensita, může 
pomoci lékařům stanovit diagnosu. Někdy se bolest podílí i na hojení poškození tím, že brání 
nevhodným aktivitám v narušené tkáni. Někdy však naopak bolestivá kontraktura svalstva v 
okolí postiženého místa hojení brání. Bolest je tedy nejlepší obranou těla (lidského i vyšších 
živočichů) proti poranění i proti některým nemocem. V některých situacích je však pro přežití 
organismu výhodné bolest potlačit. Proto je organismus vybaven jak mechanismy, 
vytvářejícími pocit bolesti, tak i mechanismy, které tento pocit potlačují. 

Receptory pro bolest, tzv. nociceptory (nocere = škoditi) jsou volná nervová 
zakončení, která reagují na chemická dráždění různými látkami vznikajícími při destrukci 
tkáně. Nejznámější je histamin a látky jemu podobné (H- látky), serotonin, acetylcholin a 
snad i některé peptidy, které vznikají v zánětlivém exsudátu. Bolest v zánětlivém místě je 
vyvolávána bradykininem. Mechanismus vzniku bolestivého signálu není zatím znám, ale 
podílejí se na něm prostaglandiny E1, E2 a snad F. Zatímco bradykinin skutečně sám o sobě 
pocity bolesti vyvolává, prostaglandiny skupiny E pouze sensibilisují receptory bolesti pro 
bradykinin. V ischemickém orgánu či v přetíženém svalu údajně vzniká Lewisův P-faktor, o 
jehož chemické skladbě není mnoho známo. Může to být kyselina mléčná, ale i zcela 
neznámá látka. Bolest vyvolává i lokální pokles pH. 

Signál bolesti se vede bud' myelinisovanými vlákny A-delta (rychlostí 10-30m/s, 
např. trigeminová vlákna v dřeni zubu, kde je jediná modalita čití-bolest. U zkaženého zubu 
bolí vše: teplo, sladkosti, poklep aj.) nebo nemyelinisovanými C-vlákny (rychlostí 0,5-2m/s). 
Podle toho se také rozlišuje bolest rychlá, ostrá a lokalisovaná a bolest pomalá tupá a difusní. 
Lokální anestetika blokují nejdříve vedení v tenkých vláknech a později v silných. Proto dříve 
potlačí pomalou bolest. Naproti tomu ischemisace (nafouknutí manžety fonometru nad 
systolický tlak) blokuje nejdříve rychle vedoucí vlákna a tudíž dříve potlačí rychlou bolest. 
 
Oba typy vláken vstupují v laterální části zadního kořene do substantia gelatinosa zadního 
rohu, kde končí. Mediátor, přenášející informaci z primárních aferentních vláken (mají těla,  
T-pseudounipolární neurony ve spinálních gangliích) na sekundární (spino- thalamické) 
neurony je peptid substance P. Je syntetizována v tělech neuronů ve spinálních gangliích a 



do místa synaptických zakončení (zadní rohy míšní) je dopravována rychlým axonovým 
transportem. 

V míše vlákna sekundárních neuronů přinášejících bolestivou informací ihned po vstupu 
přecházejí na protilehlou stranu, přičemž procházejí blízko centrálního kanálu. Proto 
chorobné procesy, lokalisované v okolí centrálního kanálu (např. syringomyelie) narušují 
vnímání bolesfi (a tepla a chladu) při- neporušeném vnímání dotyku v oblasti příslušného 
segmentu, což se nazývá dissociace čití syringomyelitíckého typu. Syringomyelie je 
onemocnění míchy, při němž v její krční oblasti existují podélné dutinky, které narušují její 
normální strukturu a spojení mezi jejími jednotlivými částmi. Důsledkem jsou zejména 
obrny s atrofií svalů a charakteristické poruchy čití postihující vnímání bolesti a tepla a ni-
koli dotyku (tzv. disociace čití) [řec. syrinx, syringos trubička, flétna; myelo=vše, co má 
souvislost s myelinem, míchou, dření. Původně mozek a morek etymol. blízko). 
        Dráha pro bolest pak pokračuje v kontralaterálním tractus spinothalamicus a končí 
zčásti ve vzestupném bulbárním retikulárním systému, zčásti v nc. ventralis posterior 
thalamu. Rozlišujeme tudíž dráhy paleospinothalamické (spino - retikulo - thalamické), 
komunikující s dalšími kmenovými, hypothalamickými a limbickými strukturami, které 
vedou pomalou, tupou a pálivou bolest, a dráhy neospinothalamické, vedoucí přímo do 
thalamu a přenášející pocity ostré lokalizované bolesti: 

Pro vznik vlastního pocitu bolesti má největší význam thalamus. Ukazuje se, že různé 
struktury thalamu kódují různé aspekty bolesti. V pulvinaru (nc.posteriores) je příchozí 
signál pravděpodobně identifikován jako bolestivý. Jiné thalamické oblasti ve spojení s 
určitými korovými okrsky se podílejí na lokalisaci bolesti a na jejích emočních složkách: V 
parietální j. kůře je možno najít somatotopickou projekci nociceptorů na těíe. Je 
pravděpodobné, že parietátni kůra se podílí společně s thalamickými jádry nc. ventralis 
posterolateralis a nc. ventralis posteromedialis na lokalisaci bolestivého počitku. 
Prefrontátní kůra se zase podílí na emočních složkách bolesti. 
Osoby s poškozenými čelními laloky pociťují bolest, ale bolest jim nevadí. V případech 
nevyléčitelné choroby s nesnesitelnými bolestmi, nelepšícími se po žádném druhu léčby, může 
prefrontální leukotomie, lobotomie (přerušení bílé hmoty, spojující čelní laloky s' ostatními 
oblastmi mozku) podstatně oslabit afektivní složku bolesti; pacient rozpoznává bolest, ale ta 
ho přestává trápit a ovládat celou jeho pozornost. 

Úloha mozkové kůry spočívá v určení původu a zdroje bolesti, popřípadě zesiluje 
emoční doprovod bolesti; ale vnímání bolestí může být zajištěno na thalamické úrovni. 

Poškození thalamu (nejčastěji při ucpáni thalamogenikulátové větve artérie cerebri 
posterior) působí tzv. thatamický syndrom, což je zvýšení citlivosti pro bolest, které může 
vést až ke vzniku nesnesitelných bolestí bez zjevné příčiny. 
Když je bezprostředně ohrožen život jedince, je třeba se bránit bez  
ohledu na riziko poškození jednotlivých částí organismu. Proto je CNS vybaven 
mechanismy, které umožňují bolest potlačit. Tyto život zachraňující mechanismy je možno 
aktivovat i arteficiálně (opiáty, akupunktura). 
 



 
 
V pokusech bylo zjištěno, že přímé elektrické dráždění určitých oblastí  CNS vyvolává 
analgezii, potlačení bolesti, u pokusných zvířat. Jednou z takovýchto oblastí je 
periakveduktální šed mezencephala,  ze které vycházejí vlákna k nc. raphé v oblasti mostu a 
oblongáty. Serotonergní vlákna  sestupují z tohoto jádra k substantia gelatinosa, kde přes 
enkefalinergní interneurony tlumí přenos nocicepční informace. Rovněž noradrenergní 
systém locus coeruleus se podílí na potlačení bolesti (obr.). 



Přenos bolestivých informací v zadních rozích míšních může být oslaben i působením 
vzruchové aktivity ve vláknech A-beta, přinášejících impulsy vyvolané dotykem nebo 

tlakem v dané oblasti.  
 

Člověk si často tře nebo hladí bolestivé místo, starostlivá maminka pofouká dítěti 
bolavé místečko a zvíře si poranění líže, aby se bolest zmenšila. Tento fakt bere v úvahu 
vrátková hypotéza vstupní kontroly (branky, vrátkování) psychologa Ronalda Melzacka a 
neurofyziologa  Patricka Walla, která vysvětluje vznik nocicepčních signálů interakcí aktivity 
silných a tenkých vláken v substantia gelatinosa zadních rohů míchy (obr.). Podle této 
představy silná i slabá vlákna končí jednak na interneuronech substantia gelatinosa (SG), a 
jednak na prvních sekundárních neuronech v míše (T); po kterých informace postupuje dále: 
Z obrázku je patrné, že interneurony SG mají presynaptický  tlumivý vliv na oba typy 
zakončení. Tento tlumivý vliv je zvyšován vzruchy v silných vláknech a snižován aktivitou 
ve slabých vláknech. Tento vrátkový systém je ještě zpětně ovlivňován aktivitou CNS. U 
starších osob klesá tlumivý vliv 
descendetních korových drah a vnímání bolesti s věkem může růst 



Vrátková představa však vysvětluje pouze některá experimentálně zjištěná fakta a rozhodně ji 
nelze považovat za definitivní: 

 
Obr. představa Melzaka a Walla (1965) o tlumení bolesti drážděním receptorů pro dotyk. 

 
Útrobní bolest je nepřesně lokalisovaná, spjatá s nevolností a různými autonomními 

příznaky a velmi často vyzařuje nebo je přenesena do jiných oblastí. Bolest se většinou 
přenáší mezi útvary, vzniklými z téhož embryonálního základu. Např. srdce a paže mají týž 
segmentální původ takže bolest při infarktu se může promítat do paže. Pro neurochirurgii je 
důležité , že v mozku nejsou receptory pro bolest a mnoho operací mozku (zejména 
stereotaxických) je. možno provádět při plném vědomí v lokálním znecitlivění. 
 
 
5. TROCHA PSYCHOFYZIOLOGIE 
Mem a memetika 
S psychologií paměti a nakonec i bolesti souvisí pojem mem. Psychologové se trochu 
tendenčně memetikou snaží deklasovat některé obecné lidské projevy a tužby po zlatém věku 
a životě–pohádce, m.j. náboženství. Od přirozeného nosiče informací, genu, se mem liší tím, 
že nemá genetický podklad a nepřenáší se podle pravidel dědičnosti. Je vytvořen člověkem a 
kopíruje se a šíří sociálně. Formálně je šíření podobné jako genům či virům. Vznikne-li, 
předává se se jako chřipka, např. chytlavá melodie. Má  několik rysů.  Návnada: zbaví vás 
úzkosti se světa, dá vám pocit, že světu rozumíte, někam patříte, často nabídka nějaké 
odměny. Memem začne jev být, když se kopíruje. Háček memu: nejčastěji vševysvětlující 
teorie, většina náboženství, marxismus, psychoanalýza, evoluční teorie. Člověk v konfrontaci 
se skutečností raději věří svému memu. Dává pocit nadřazenosti. Jeden z nejnesmyslnějších 
memů je pojem rasa. Jistěže jsou geny pro rozdíly, jako je barva pleti, ale zbylých šest tisíc 
trpasličích šimpanzů se geneticky liší mnohem košatěji než lidské rasy. Rozdíly mezi rasami 
jsou menší, než uvnitř ras mezi jednotlivci. Uvádí se, že lidé jsou potomky asi 10 tisíců 
jedinců z oblasti mezi Afrikou a Evropou v rozmezí asi 60 tisíc let. Tlak ledových dob, 
nepříznivé tlaky jiných lidských skupin, nutnost zničit nepřítele nebo alespoň jeho muže 
vedla k tlupám o asi 100 lidech. Celé dějiny se točí kolem označení tlup – skupin. Dnes víme, 
že mem barvy kůže je nebezpečný a je se ho přeba zříci. 
Trest memu. Ruku v ruce s odměnou (spasení) jde trest za nešíření či rušení memu – jsi 
hříšník. Někdy trest převyšuje odměnu, ale přesto ji osoba přijme. Kouření – odměna, ake 
trest je rakovina  Schopnost zařadit cizí mem do své výbavy. Znamená to přijmout ho za 
svůj. Tak se do judaismu dostaly sumerské, babylonské a další nauky, do odpadlého 
křesťanstva představy o nesmrtelné duši, bohorodičce (Aštarot) trojici, kříži aj. Z něj řada 
představ přešla do islámu. Nesnášenlivé memy (monomemismus) vylučují cizí memy a jejich 



nositele – fundamentalismus islámu, kamikadze, sebeupálení. Memu se musíme učit: VUML, 
nedělní školy, evoluční semináře. Mem vzbuzuje vědomí povinnosti jej replikovat. Podmínky 
pro mem – často krizové situace, milenium, ekonomika. Mozek má široké možnosti uložit, 
zpracovat a využít informace a vypracovat odpovědi. Posun k patologii je v neodpovídajících 
reakcích – irracionální uvažování a stádní hloupost („Masy jsou hloupé, ale jen zfanatizované 
masy lze ovládat“ [A.Hitler]).   
Mezi memy se řadí i pohřební rituály. Není to jen lidské chování. Sloni zasypávají svá 
uhynulá těla pískem a listím, stejně jako šimpanzí matka „rituálně“ pohřbívá své mládě také 
hlínou a listím („květy“), aniž tuší, že si lidé vymysleli nesmrtelnou duši, aby se jim lehčeji 
umíralo. 
 
 Běžně se domníváme, že paměť je velmi důležitá složka naší vyšší nervové činnosti. Ale 
není to totéž, co inteligence. Lidé si bohužel často stěžují na slabou paměť, málokdo však na 
slabou inteligenci. To je častější případ, který se dá úsilím překonat hůře než některé, často 
přechodné, výpadky paměti. Existují účinné metody, jak si paměť cvičit a spoléhat na ni v každé 
situaci . 
Pro osoby s menší kapacitou paměti je důležitý výběr informací a důležitých faktů. Faktům 
podobný balast, nyní hlavně na internetu se nazývá faktoidy - zbytné informace. 
Stupidologie je neoficiální disciplona, která nemá ani katedry, ani akademické hodnostáře. 
Výsledky nezávislého bádání lze shrnout takto: 1. Tři lidé ze čtyř jsou hloupí (definici 
hlouposti viz dále). 2. Pravděpodobnost, že je člověk hloupý, nezávisí na věku, pohlaví, 
vzdělání, světovém názoru a jiných osobnostních vlastnostech. 3. Zlatý zákon: hloupý člověk 
poškozuje jiné či sebe, aniž z toho plyne pro kohokoliv jakákoliv výhoda. 4. Nehloupí 
podceňují hloupé a to je nejnákladnější omyl společnosti. 5. Hloupý jedinec je nebezpečnější 
než zlý chytrák. 
Z tohoto hlediska lze osoby zařadit do jedné či více následujících skupin: A. Altruisté jsou 
nešťastníci, z jejichž jednání plyne výhoda jen pro jiné. B. Inteligenti – jejich činy jsou výhodné 
pro ně i jiné. C. Bandité – výhody jen pro ně, D. Hlupáci – jejich činy nejsou zdrojem žádné 
výhody, ani pro ne, ani pro okolí. 
Společenský úpadek je často spojen s tím, že vládnou skupiny C a D a naopak skupiny A a B u moci 
nejsou.  
Zákon hradního míru (K. Lorenz) a lidská agresivita. Holubi hnízdící u hnízd dravců, husice 
vyvedly mladé v liščích norách, domácí mír mezi kočkou a psem, i hry na lovce (kočka) a na 
klesající dávenou oběť (velký buldok), kdy se hra nikdy nezmění na lov. Nejde ale o “přátelství” 
v lidském pojetí. 
Televizní násilí zvyšuje agresivitu a kriminalitu dětí i dospělých. Např. s několikaročním zpožděním 
za růstem televizorů v jižní Africe vzrostla dětská kriminalita na úroveň USA. Jaké jsou hlavní 
negativní rysy TV násilí: Násilí je odměňováno, zůstává  nepotrestáno, násilí v TV je stejné jako 
v životě, divák se identifikuje s hrdinou, radost z poškození, TV násilníci nemají strach, neprojevují 
bolest, dětskému i tupějšímu divákovi uniká, že TV násilí je fikce, TV násilí je velmi intensivní, TV 
násilníci jsou supersilní, je velký počet obětí, násilí se obrací i proti členům  rodiny či gangu přátelé. 
TV násilí je špatný model řešení situaví. Děti se neučí sociálnímu, nenásilnému řešení konfliktů. 
V životě končí násilí v nemocnici, márnici  nebo vězení. V TV je beztrestně , nezobrazuje bolest 
obětí, důsledky citového poškození nebo lítost chybí. Je velký rozdíl mezi násilím 
shakespearovským (obecně v krásných uměních) a TV násilím. Literární násilí ukazuje důvody, 
důsledky, ztrátu, bolest, lítost atd. To je základní rozdíl od akčních filmů. TV násilí je jeden 
z mimořádně významných příčin růstu především dětské kriminality a to nejen pro predisponované 
jedince. Vzniká bludný kruh, děti sledují násilí, aby si omluvily své již realizované násilné chování. 
Důvod pro TV  násilí a sex je komerční - přitahují pozornost a slouží reklamě. 
Poznámka genetická. Na chromosomu X je umístěn gen neposlušnosti a agresivity, u žen je 



maskován druhým X, proto muži s jedním X jsou častěji agresivní. Gen omezující produkci 
MAO-A vede k agresivitě, větší tvorba MAO-A naopak ke klidnějšímu chování. Projev genu 
ale zcela záleží na psychickém vývoji dítěte.  
 
Poznámka o afektu. Velké studie na mnoha osobách prokázaly, že vybíjení vzteku 
agresí a ničením -což mnozí ještě nedávno podporovali v rámci duševní hygieny- 
nesnižuje  riziko kardiovaskulárních onemocnění a úmrtnost na ně. Je to přesně naopak. 
Riziko se snižuje vědomým potlačováním agresivity a časté uvolnění psychického 
napětí agresí je také častou příčinou úmrtí na infarkt nebo mozkový iktus. 

6. POZNÁMKA K BIOLOGICKÝM RYTMŮM. Obecně jsou rytmy dány geneticky 
a regulovány (synchronizovány) vnějšími či vnitřními vlivy. R. 1997 objeveny geny pro 
rytmicitu, zvané Per-geny (periode genes), které jsou konservovány od drosofily po 
člověka a patří mezi tzv. okamžité rané geny (IEGS, sem patří např. tvorba proteinů 
cFos a JUNB). Tvorba Per-proteinu začíná na počátku subjektivní noci a to tím, že se 
Per-geny aktivují dvěma proteiny Clock a B-Mal s příslušnými geny. Vznikající Per-
protein se dimerizuje, jde do jádra a blokuje svou vlastní trankripci, blokuje se tvorba 
Clocku a B-Malu.  To trvá 24 hodin. Paralelně jsou blokovány i tzv. Clock-control geny 
(pro arginin-vasopresin). Clockem a B-Malem jsou aktivovány i geny pro fotobarviva 
cryochromy, což souvisí s percepcí světla. Existuje zřejmě celá řada transkripčních 
faktorů a regulátorů. 

Předpona circa znamená asi a circanuální (říje jelenů) nebo circadiální označuje tedy 
přibližně roční či denní rytmus. Hlavní synchronizačním podnětem je ale světlo, i pro 
sociálního člověka. Signály jdou z retiny do hypotalamu retinohypotalamickou drahou, 
končí v suprachiasmatickém párovém jádře (SCN), které je hlavním synchronizátorem. 
Nepatrný počet neuronů (10-100 tisíc) z dorsomediální části jádra vysílá signály do 
basálních oblastí předního mozku, talamu, dalších částí hypotalamu a periaqueduktální 
šedi. Melatonin, který vzniká v CSN za noci, má receptory prakticky ve všech tkánéch a  
buňkách. 

Jsou živočichové, kteří se „předcházejí“, např. myš domácí má denní periodu 23,6 
hodiny. Člověk se zpožďuje, individuálně v rozmezí 24,5 – 25 hodiny. Nadto je velmi 
individuální i začátek a konec subjektivní noci, tj. rychlost reakce na světelnou změnu. 
U typu „sova“ po setmění nastupuje maximum melatoninu a řady jiných hormonů a 
parametrů se zpožděním i nekolika hodin a tyto osoby jdou spát pozdě – ale také 
později vstávají a mohou se aktivovat až v pozdních dopoledních hodinách. Naopak 
„ranní ptáci“ usínají záhy po setmění a brzo vstávají v souladu se svým typem rytmu. 
Subjektivní noc lze definovat několika způsoby: 1) jako interval, kdy je pohybová 
aktivita nočního živočicha vysoká, 2) když je tvorba melatoninu vysoká u všech, 
denních i nočních zvířat, 3) kdy světlo neindukuje okamžité ranné geny (např. pro 
cFos), 4) kdy světlo či tma může nastavit biologické hodiny, 5) kdy dochází ke 
spontánnímu poklesu tvorby markerů pro IEGs (třebas cFosu) a 6) začíná a končí tvorba 
Per-proteinu. Je zajímavé, že jen polovina nevidomých není synchronizována světlem, 
ostatní vnímají asi světlo jinak než zrakem (podkolenní jamkou, která, byvši osvícena 
mnoha luxy může osobu synchronizovat). 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
6. POZNÁMKA K POŠKOZENÍM CNS   kůra –kognitivní funkce, řeč, asociace,
       neglect syndrom, výpadek jedné              
hemisféry, neuvědomování si jedné strany těla a prostoru.  
 
talamus   Basální ganglia-Parkinson, hipokampus-paměť 
 
mozeček-dokon- 
čení pohybů, drmo- 
livá řeč 
 
 
     kmen – životní reflexy, dýchání 
 
 
        mícha – léze transversální, úrazy, gen blbého řidiče neopravitelný. 

Degenerativní onemocnění, např. pyramidové poškození 
kortikálního precentrálního motoneuronu. V periferii: 
poškození motoneuronu (virová poliomyelitida, prakticky 
eradikována Salkovou vakcinou) vede k degeneraci celého 
axonu. Demyelinizační onemocnění. 

 
 
 
Při úrazech je mimo lézi míchy  a subdurální hematom nejčastější vážnou komplikací mimo 
mozkovou smrt i mozkové kóma. Komoci mozku charakterizuje bezvědomí, výbavnost reflexů 
v závislosti na místě a rozsahu poškození. Jde o otázku mortality i morbidity (úmrtnosti a 
nemocnosti). Jestliže pacient nepřijde k vědomí, nastává nejzávažnější kraniocerebrální stav 
nefukční kůry – vegetativní stav. Naděje na úzdravu je do 3 měsíců, pak mizí a nepomáhají ani 
hyperbarické komory (zvýšení pO2), nootropika aj. Nejdelší vegetativní přežití v bezvědomí bylo 30 
let (japonský muž utrpěl úraz r.1969, ve vegatat. stavu do r. 1999,  cit.: magazin Awake, Dec. 22,  
1999). Používá se GCS skóre, pro posouzení závažnosti úrazu mozku. 
 

Poškozením mozku se zabývá neurologie (organická poškození mozku, ikty, léze, traumata, 
infekce). Psychiatrie (poruchy lidského chování, pocitů a nálad) dnes často také koreluje 
s anatomickými (velikost laloků a komor a stuktur), někdy zdánlivě nepodstatnými, leč na úrovni 
metabolismu buněk a receptorů prokazatelnými změnami. Některé stavy jsou hraniční mezi oběma 
obory, např. neurózy (bez poruch kognitivních funkcí, úzkosti, fobie aj.). Řada psychických 
onemocnění (deprese, schizofrenie, demence) se již koreluje se somatickým stavem mozku, 
neuropřenašeči a degenerací (presenilní demence Alzheimerova typu).  
V obou subtilně oddělených oblastech se používají vyšetřovací metody, např. dotazníkové, 
instrumentální výbavnost reflexů a přístrojová diagnostika, vč. zobrazovacích metod.  
Neurologie zná metody 
1. klasické - výbavnost reflexů je rutinní neurologická záležitost. Mimo jasné příznaky poškození 

některých center – smysly, (např. vidění při adenomu hypofýzy, kdy nádor tlačí na chiasma 
opticum aj.) neurolog vyšetřuje nejprve u stojícího pacienta nervy mozkové (pak segmentálně 
nervy míšní): stoj spatný, špičky nohou u sebe, zavřené oči-poruchy rovnováhy centrální či 



mozečkové (VIII. statoacusticus z pontu). Chůze s omezenými pohyby rukou u parkinsoniků.  I. 
Mozkový nerv- n. olfactorius testujeme  čichovými vjemy v každé nosní dírce zvlášť, II. Opticus 
– v sedu otáčení očí za prstem (III. n. oculomotorius z mesencephalu, VI. Abducens z pontu), 
dvojité vidění, sektorové výpadky zorných polí. Bodové světlo do jednoho oka, zornicový reflex 
se má projevit i na neosvětleném oku. Svraštit čelo (symetrie), vycenit zuby –m. platysma na 
krku, citlivý na parézy lícního nervu (VII. facialis z pontu). Otevřít ústa, vypláznout jazyk 
(asymetrické vypláznutí-porucha XII hypoglossus), říci “aaa…” sledovat pohyb patra (IX. 
glossopharyngeus).  Předpažení, se zavřenýma očima výdržové polohy (akrální Hanzalův 
příznak-ochabnutí jednoho zápěstí), zvedat ruce, otáčet dlaně, přehnané pohyby-mozečková 
porucha). V lehu zvedat hlavu a nohu – meningeální příznaky (bolest v zátylku)  při napínání 
plen. V lehu výdrž nohou, pak poslepu patou jedné nohy klouzat po tibii druhé (Oppenheim). 
Hypermetrie – přestřelování pohybů. Poklepem na svalové úpony se testuje výbavnost a 
intensita míšních reflexů (viz tabulku v 3. části). Hypermetrie reflexů často znamená snížený 
tlumivý vliv descendentních drah a může být příznakem některých neuróz. Babinského reflex  
(zvednutí  palce nohy po podráždění plosky nohy) po úrazech míchy, patelární monosynaptický 
reflex. 

2. elektrofyziologické – EEG, magnetoencefalografie, elektromyografie při myasthenia gravis a 
myopatiích, evokované potenciály ze smyslů či po podráždění elektrickém nebo magnetickém... 

3. neinvasivní optické –endoskopie, RTG skiaskopie a skiagrafie, CT computer tomography, 
počítačová tomografie, schopna z planárních řezů vytvořit 3D obraz orgánů, positronová emisní 
tomografie PET (příp. funkční PET=fPET, resp. SPET, single photon ET), měřící spotřebu 
glukózy přidáním positrony-emitujího derivátu glukózy, NMR – nukleární magnetická 
resonance, nukleární magnetická spektroskopie, dále sonografie a mozková angiografie 
(digitální intravenózní subtrakční angiografie). 

 
7. ZOBRAZOVACÍ TECHNIKY dnes zasahují prakticky do všech biomedicínských oborů 
a představují jednu z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí moderní biomedicíny. 
Metody zobrazující mozek nám relativně neinvazivní cestou podávají vizuální informace o 
vlastnostech mozkové tkáně živého subjektu. Podle charakteru získaných informací můžeme 
rozdělit zobrazovací metody do 3 skupin. 1) Počítačová tomografie (CT) a nukleární 
magnetická resonance (MR) nás informují o morfologii a struktuře mozkové hmoty. 2) 
Pozitronová emisní tomografie (PET), jednofotonová emisní výpočetní tomografie (SPECT) a 
magnetická rezonanční spektroskopie (MRS) nám objasňují biochemické vlastnosti 
mozkových buněk a procesy spojené s neurotransmisí. 3) Fyziologické děje, které nás 
informují o krevním průtoku, mozkovém využití kyslíku a glukózy, nám umožňují sledovat 
funkční magnetická rezonance (fMR), pozitronová emisní tomografie (PET), jednofotonová 
emisní výpočetní tomografie (SPECT) a dynamická počítačová tomografie (dCT). CT a MR 
se označují jako strukturální zobrazovací metody, metody jmenované ve skupinách 2 a 3 se 
označují jako funkční zobrazovací metody. Jednotlivé metody se mezi sebou liší zdrojem 
informací, časoprostorovým rozlišením, finanční nákladností, dostupností v ČR atd. (viz 
tabulku 1). 
 
Mimo EEG se používala magnetoencefalografie, snímání magnetických projevů elektrických polí 
mozku. Využíval se SQUID, což je k absolutní nule ochlazený detektor magnetického pole, kde je 
potlačen interferující šum. Doba jeho pominula. 
· Endoskopie je přístrojová vyšetřovací metoda, která dovoluje přímý pohled do všech tělních 
dutin a do všech dutých orgánů. Vyšetření se provádí ohebnými fibroskopy (endoskopy), 
vybavenými skleněnou vláknovou optikou, která umožňuje dokonalé nasvícení vyšetřovaného 
prostoru i vedení a další zpracování nezkresleného obrazu. Dnešní endoskopy přinášejí i 
možnost stále většího spektra operačních výkonů vzniká tzv. endoskopická chirurgie. 



· Endoskopická anatomie, jejíž znalost tyto výkonu vlastně umožňuje, patří zřejmě k velmi 
perspektivním směrům aplikované anatomie. 
· Rentgenologické vyšetření je založeno na skutečnosti, že elektromagnetické vlnění o velmi 
krátké délce (tzv. rtg záření), je při průniku hmotou nestejnoměrně pohlcováno. Při průchodu 
lidským tělem je záření nejméně absorbováno ve vzdušných tkáních (např. v plících). 
Klasickým rtg vyšetřením je skiaskopie a skiagrafie. 
·=== Skiaskopické vyšetření dovoluje pozorování pohyblivých dějů, například srdeční 
činnosti, dýchacích pohybů atd. Princip dnešní skiaskopické techniky spočívá v tom, že 
zesílený rtg obraz je ze štítu přístroje snímán televizní kamerou a převáděn na televizní 
monitor, dovolující další úpravu obrazu. 
·=== Skiagrafické vyšetření patří mezi nejpoužívanější rtg techniky. Při tomto druhu 
vyšetření se statický rtg obraz zachytí na fotografický materiál a po prosvícení negatoskopem 
(na zdi) se vyhodnocuje. 
Obě základní rtg metody mají celou řadu modifikací, které využívají možnosti zhotovit série 
snímků postihujících pohyb orgánů, průchod kontrastní látky atd. Zvláště použití rtg-
kontrastních látek umožnilo zobrazit i struktury (např. ledvinové pánvičky, močovody, 
vejcovody, žlučové cesty atd.), které mají stejnou denzitu jako okolní tkáně, takže bez náplně 
kontrastní látkou nejsou na snímku odlišitelné. 
Výrazné zdokonalení rtg diagnostiky představuje rentgenová tomografie. 
· Tomografie poskytuje možnost zobrazit pouze určitou vrstvu - řez vyšetřovaným orgánem 
nebo krajinou těla. Získaný obraz v podstatě odpovídá reálnému anatomickému řezu - 
podobné řezy používá například klasická topografická anatomie. Nevýhodou tomografického 
vyšetření je potřeba zhotovit poměrně velkou sérii snímků, tzn. vystavit vyšetřovaného značné 
dávce záření. Přes tuto nevýhodu byla základní myšlenka rtg tomografie předstupněm ke 
kvalitativnímu zvratu v celé oblasti zobrazovacích vyšetřovacích metod. Tento zvrat 
předznamenala konstrukce prvních počítačových tomografů - computerized tomography (CT). 
· Počítačová (výpočetní) tomografie (CT) vychází v podstatě z principu tomografického rtg přístroje. 
Rovnoběžně s dlouhou osou pacientova těla se na kruhovém rámu pohybuje zdroj záření, který se v 
každé zvolené (nastavené) rovině l8krát otočí a prozáří pod jiným úhlem tělo. Na kruhovém rámu jsou 
velmi citlivé detektory, které při každém pulzu změří prošlou intenzitu záření a zaznamenají rozdíly 
dané různým stupněm jeho pohlcení tkáněmi. Citlivost detektorů je tak vysoká, že zaznamenávají i 
nepatrné rozdíly v "hustotě" tkání a orgánů a počítač po zhodnocení obrovského množství naměřených 
údajů, ke kterým přiřadí zvolenou stupnici barev, rekonstruuje obraz obvykle horizontálních řezů tělem. 
Je možné volit i jiný sklon řezů. 
CT nejen představuje dokonalou a pro pacienta velmi nenáročnou vyšetřovací metodu, ale 
dovoluje zobrazení měkkých tkání (játra, mozek, slinivka břišní), jejichž vyšetření bylo bud 
zcela nemožné, nebo vyžadovalo použití kontrastních technik, které nejsou pro pacienta bez 
nebezpečí. 
Rozlišovací schopnost běžného CT-vyšetření je asi 1-2 mm. Špičková zařízení, která dnes 
mohou tělo objíždět spirálovitě, dosahují u některých typů vyšetření rozlišení až 0,25 mm! 
Prozatímní vrcholchol možností CT představuje trojrozměrný obraz vyšetřovaného útvaru, 
který v konečné podobě generuje počítač. 
CT vyšetření mozku je neinvazivní a rychlou zobrazovací metodou, která přehledně znázorní ko-
rovou gyrifikaci, komorový systém, šedou a bílou hmotu hemisfér, kostní struktury a kalcifikace. 
CT pracuje na principu emise rentgenového záření. Přesně zaměřené paprsky procházejí mozkem v 
axiálně uspořádaných vrstvách. Po průchodu emise tkání přístroj okamžitě zhodnotí stupeň atenuace 
záření (denzitu) v jednotlivých bodech dané roviny. Počítač pak ze všech proměřených bodů sestaví 
dvourozměrný černobílý obraz, vzhledem přípomínající anatomické řezy. 
CT může odhalit  nejrůznější anatomické odchylky: hydrocefalus, korovou atrofii, expanzivně se 
chovající útvary. Pokles denzity může svědčit pro edém mozku, ischemické lézi, ložiskovou 



demyelinizaci, cystickou lézi aj. Zvýšená denzita je typická pro akutní krevní příhodu. Kontrastní látky 
mohou zvýraznit obraz cévního řečiště, cévních vaskularizovaných nádorů a míst s porušenou 
hematoencefalickou bariérou. Lze vyšetřit i kostní struktury lbi a páteře, zobrazit např. vrozené 
anomálie, fraktury, osteoartrotické změny, nádorové kostní eroze. CT po intrathekálním podání 
metrizamidu slouží k diagnostice změn v oblasti mozkového kmene, míchy a míšních kořenů (např. 
karcinomatózy míšních plen nebo hernie ploténky) a může příspět k odhalení syringomyelie (k 
zobrazení samotné míchy a tedy i syringomyelických změn je ale vhodnější MR - viz dále). CT obraz 
může přispět k volbě a načasování správného léčebného postupu (např. při cévní mozkové příhodě je 
důležité před zahájením antikoagulační terapie vyloučit intracerebrální krvácení), kontrolám účinnosti 
léčby (např. ověření funkčnosti ventrikuloperitoneálního zkratu pří hydrocefalu, posouzení účinnosti 
radioterapie při nádorech, antibiotické léčby při abscesu). Zavedení dnes již obecně dostupné a rozšířené 
CT techniky přineslo doslova revoluční zvrat v neurologické diagnostice. 
 
Funkční zobrazovací metody (PET, SPECT, fMR, MRS, dCT) 
Funkční zobrazovací metody jsou zatím především doménou neuropsychiatrického výzkumu. Lze je 
rozdělit na studie neurofyziologické (zkoumají regionální mozkový metabolizmus glukózy, regionální 
mozkové prokrvení a okysličení) a neurochemické (dovolující měřit denzitu receptorů, receptorovou 
obsazenost po farmakologickém zásahu, aktivitu endogenních  neurotransmiterů, enzymatickou aktivitu 
či množství určitých látek v mozku). 
 Fyziologické podklady metabolických a perfuzních studií. 
Změna neuronální aktivity vede k lokálním změnám prokrvení, okysličení a metabolizmu. Aktivní 
neurony spotřebovávají největší část energie v oblasti synapsí a tam také dochází ke zvýšení 
metabolického obratu a spotřebě glukózy. Spolu se zvyšujícím se metabolizmem roste  prokrvení, které 
tak odpovídá na zvyšující se energetické požadavky. Metabolický obrat glukózy nás tak informuje 
přímo, perfuzní  parametry pak nepřímo o intenzitě přenosu neurotransmiterů. Zobrazení                                 
metabolických změn či perfuze je tedy indikátorem aktivity aferentních synapsí ve sledované oblasti. 
Radiofarmaka metabolických  a perfuzních studií 
Metabolický obrat energetického mozkového substrátu (glukózy) je zjišťován  pomocí glukózového 
analogu (deoxyglukózy) značeného pozitronovým zářičem 18F či 11C. Fluorovaná deoxyglukóza 
(18FDG) vstupuje do buňky,  je fosforylována na 18FDG-6-fosfát a dále zůstává deponována v buňce, 
neboť nejde o glykolytický substrát. Je však zdrojem záření, které je  detekováno pomocí scintilačních 
sond. K měření regionálního krevního  mozkového průtoku se používá v případě PET 15O podaný i.v. 
ve formě vody. U SPECT se používá i.v. podané 99mTc- HMPAO (hexa-metyl-propyl-aminooxim), 
99mTc-ECD (etyl cysteinate dimer) , I-123  IMP (N-isopropyl-p-iodiamfetamin) pro klidové studie a 
inhalovaný 133Xe či 127Xe pro aktivační SPECT vyšetření.                                                                        
Klidové vyšetření perfuze a metabolizmu 
Neurofyziologické metody se dělí na tzv. klidové a aktivační. Jako klidové  jsou označovány studie, kdy 
je pacient vyšetřován v klidu při zavřených očích  vleže na zádech. Označení klidové perfuze či 
klidového metabolizmu tak odpovídá zevním podmínkám při vyšetření, ne však mentálním procesům a 
aktivitě mozku, neboť ta je v úplném klidu jen po smrti mozku. Snížená akumulace radiofarmak ve 
srovnání s kontraleterární mistérou či referenční oblasti je hodnocena jako hypofunkce 
(hypometabolizmus, hypoperfuze) dané oblasti. Ta může být způsobena sníženým prokrvení a tím 
nižším vychytáváním radiofarmaka v dané oblasti či nižší aktivitou neuronů, které tak spotřebovávají 
méně energie a jsou také méně prokrvovány. Zvýšená aktivita je hodnocena jako hyperfunkce 
(hypermetabolizmus, hyperperfuze) dané oblasti. Výsledky klidových vyšetření by tak mohly ukázat 
oblasti se zvýšenou či sníženou funkcí při tom kterémonemocnění. Problémem však je, že současná 
diagnostika v psychiatrii je založena na psychopatologii, tedy fenotypu, ke kterému může vést postižení 
různých oblastí mozku. Navíc většina pacientů je vyšetřována v době, kdy užívá psychofarmaka, která 
mění metabolizmus i perfuzi mozku. Psychofarmaka jedné skupiny se mezi sebou často odlišují ve svém 
působení na receptorové systémy a tak také mění odlišně egsonální metabolizmus i perfuzi mozku. 



Nicméně dosavadní výsledky klidových funkčních zobrazovacích studií, tak jak je ukazuje tabulka 3, 
jsou poměrně hubené.  
 
 
Ze syndromologického zajetí psychiatrických poruch nás mohou vysvobodit výsledky metodicky dobře 
provedených studií, které hledají odlišné vzory mozkové aktivity u jednoho syndromu (schizofrenie, 
deprese) a zjišťují jejich dopad na dimenzi poruchy (Bench et al., 1993; Liddle et al., 1992), odpověď na 
léčbu (Buchsbaum et al., 1992b) a celkovou prognózu pacienta. Tímto způsoben je možné z jednoho 
syndromu (fenotypu) získat několik patogeneticky odlišných podtypů (biotypů), stejně jako se to dělá v 
běžné klinické praxi při fenotypu žloutenky a pomocí anamnézy a pomocných vyšetření se icterus 
diferencuje na prehepatální, hepatální či posthepatální  
Aktivační vyšetření metabolizmu a perfuze 
Z důvodů mentální kontroly provádějí někteří autoři snímání mozkové aktivity při srovnatelných 
zátěžových podmínkách za pomoci aktivačních úloh. Kromě standardizace mluví pro aktivační úlohy 
možné zvýšení senzitivity vyšetření proti klidovým podmínkám, tedy jakási obdoba zátěžového EKG 
prováděná u pacientů s podezřením na srdeční onemocnění. Aktivační úlohy mohou být motorické 
(např. pohyb palce), senzorické (např. vizuální, sluchové), kognitivní (např. Test setrvalé pozornosti – 
CPT, Wiskonsinský test třídění karet–WCST, Stroopův test, Londýnská věž). Zvláštním typem 
aktivačních metod jsou metody psychofarmakologické, které sledují změnu mozkového metabolizmu a 
prokrvení po aplikaci psychoaktivních látek. Spojením kognitivních a farmakologických aktivačních 
studií pak můžeme měřit změnu výkonu vlivem psychofarmaka a detekovat tak mozkové oblasti s touto 
změnou spojené. Aktivačních studií se také využívá jako modelů neuronálních korelátů duševních stavů, 
kdy jsou probandi vystaveni příjemným či nepříjemným pocitům, vybavují si veselé či smutné události 
nebo jsou jim aplikovány experimentální látky (amfetamin, ketamin, laktát) navozující 
psychopatologické stavy napodobující psychopatologii duševních nemocí. Aktivační metody 
jsou zajímavé nejen z pohledu klinického, ale též z pohledu neurofyziologického, protože jsou dobrým 
nástrojem k poznání neuronálních korelátů jednotlivých funkcí 
mozku. 
  
 
 
Magnetická (nukleární) rezonance (MR) 
MR je zobrazovací metoda vysoké rozlišovací schopnosti, která nemá žádné známé nežádoucí účinky. 
Při MR klidovém či funkčním (fMR) vyšetření se hlava nebo tělo ukládají do silného magnetického 
pole (1-5 Tesla) jehož působením se dipóly vodíkových protonů prostorové orientují souběžně s 
vektorem pole. Přídatné radiofrekvenční pulsy definované frekvence pak navodí kmitání (rezonanci) 
extra- i intracelulárních vodíkových iontů. Po ukončení radiofrekvenčního pulsu nastává tzv. relaxační 
fáze, kdy se protony vracejí do původního stavu. Při relaxaci vysílají atomová jádra rádiové vlny, které 
přístroj registruje. Protože různé tkáně mají odlišné chemické složení, a tedy i koncentraci vodíkových 
iontů a dalších prvků, uvolňují různě velká kvanta energie (např. hutné tkáně s těsnými protonovými 
vazbami, jako je třeba kost, generují nízký signál, a naopak "řídké" tekutiny mají signál vysoký). Proces 
relaxace je dán reakcí protonů se sousedními jádry (T1 relaxační čas, spin-mřížka) a vzájemnou 
interakcí mezi protony (T2 relaxační čas, spin-spin). Propočet regionálních relaxačních časů pak slouží 
k rekonstrukci obrazu v kterékoli anatomické rovině (např. axiální, sagitální, koronární) a lze parametry 
nastavit pro nejlepší zobrazení. Vodou bohaté tkáně svítí nejvíc, CT obrazy světle zobrazují naopak 
hutné tkáně (kost). 
Proto má MR (oproti CT, která kvůli kostním artefaktům z báze zobrazuje infratentoriální struktury 
poněkud hůře), přednost v diagnostice kmenových lézí a jiných abnormalit v zadní jámě lební. MR je 
také citlivější při detekci ložisek demyelinizace, subklinického edému mozku, kontuzí, odchylek v 
oblasti cervikokraniálního přechodu a syringomyelie (s.-vleklé míšní onemocnění s dutinkami v míše). 



Kvalitu zobrazení lze podpořit podáním paramagnetické kontrastní látky, nejčastěji gadolinia. K 
nevýhodám techniky MR v porovnání s CT patří vysoké pořizovací náklady, větší prostorové nároky 
(magnetické cívky mají metrové rozměry) a delší doba potřebná k vyšetření, což dnes počítače zkracují. 
Kontraindikací MR vyšetření je závislost pacienta na ventilačním přístroji, nezvladatelná klaustrofobie 
při řádově desetiminutových vyšetřeních, implantovaný srdeční kardiostimulátor, feromagnetické 
svorky na aneuryzmatu (výduti cévy) a jakékoli dislokovatelné kovové protézy. I v oděvu nesmí být 
předměty z magnetického kovu, které mohou v prostoru cívky působit jako projektil. 
Sonografie. 
Tato technika pracuje na principu detekce různě silných odrazů ultrazvukových vln od tkáňo-
vých struktur. Ultrazvukové přístroje jsou mobilní a sonografie se uplatňuje hlavně při 
zobrazení mozku novorozenců a malých dětí s otevřenou velkou fontanelou, využívanou jako 
"ultrazvukové okénko". Lze tak diagnostikovat různé vývojové vady mozku, hydrocefalus, 
intrakraniální krvácení. Po uzavření velké fontanefy již není sonografické zobrazení mozku 
možné a je třeba indikovat CT. 
Pozitronová emisní tomografie (PET a funkční fPET) 
Dnes už přestává být převážně výzkumnou metodou, která umožňuje mapovat in vivo vychytávání a 
distribuci substrátů značených radioinuklidy a slouží k vyšetření regionálních krevních průtoků v 
mozku, stejně jako obratu kyslíku nebo glukózy a neuropřenašečů. 17Fluorodeoxyglukóza, připravená 
v nedalekém cyklotronu uvolňuje positrony, ty okamžitě reagují s elektrony a vznikající záření se měří. 
Při duševní činnosti některé oblasti mozku spotřebovávají víc glukózy, která je víc přenášena do 
neuronů a spolu s ní nemetabolizovatelná „svítíci“ FDG. Neboli kde jsou neurony elektricky aktivní, 
tam spotřebovávají víc glukózy a dotyčná mozková oblast víc „svítí“.  Klinické využití PETu roste, 
může poskytnout cenné informace u pacientů s epilepsií (lokalizace primárních hyperexitačních oblastí), 
nádory mozku nebo po ischemických cévních příhodách. Dnes cenná metoda i při diagnostice 
v psychiatrii a psychologii (Homolka, Psychiatrické centrum), i v živočišné neurofyziologii. Například u 
delfínů byl tak prokázán spánek jen jedné hemisféry (vždy té, která je nad vodou a její zrakový a 
sluchový aparát je pod vodou), druhá hemisféra bdí a tím je zajištěna permanentní funkce jejich 
echolokátorů („snem“ mnoha workholiků je také střídavý spánek pravé a levé hemisféry či různých 
jiných mozkových oblastí). 
Evokované potenciály snímané z projekčních polí kůry i podkoří při smyslových podnětech 
(zvukový klik, černobíle blikající šachovnice aj.). Pomocí evokovaných potenciálů lze diagnosti-
kovat a průběžně sledovat vývoj subklinických lézí při demyelinizačních procesech, vyšetřit 
senzorické funkce u nespolupracujících pacientů a malých dětí, a také objektivizovat potíže pacientů 
podezřelých ze simulace. Např. zrakové evokované potenciály mohou odhalit skryté postižení 
zrakového nervu při roztroušené skleróze. 
Transkraniální magnetická stimulace (TMS) a repetitivní TSM  (rTSM). Síla magnetického 
pulsního pole v jednotkách Tesla umožňuje od poloviny 80. let dráždit přímo oblasti kůry motorické 
či jiné. Kondensátorovým výbojem 0.1 ms dlouhým vyvolaný proud kolem 5000 A projde cívkou o 
průměru několika cm a tvaru osmičky. Vzniklé magnetické pole tvaru banánu podráždí bezbolestně 
tu či onu oblast kůry, jde-li o motorické oblasti, lze snímat elektromyografiickou (EMG) odpověď. 
Tato stimulace pomáhá i při farmakoresistentní depresi, potencuje farmaka. Zajímavé, že nezlepšuje 
stav u gerontů a ani psychózy, závažná onemocnění typu schizofrenie. Zkoumá se při ní činnost 
mozku SPETem, MR a j. Zlepšuje vybavování, rychlost řeči, řešení logických problémů aj. 
Nukleární magnetická spektroskopie může analyzovat např. anorganický fosfát, ATP (tři vlny), 
kreatinfosfát a Pi ve svalu či jiné tkáni v klidu či při práci.   
Radionuklidové zobrazovací metody 
Jsou na ústupu. Zobrazení mozku po aplikaci radioaktivních látek má poměrně malou 
výtěžnost a bylo nahrazeno citlivějšími technikami, jako je CT nebo MRI. 
Mozková angiografie 



Jedná se o zobrazení tepenného a žilního řečiště mozku po injekční aplikaci kontrastní látky 
Angiografie může doplnit CT nebo MR o údaje, týkající se místa a vaskularizace 
intrakraniálních lézí. Jde o metodu volby v diagnostice arteriálních stenóz a uzávěrů, cévních 
aneuryzmat, arteriovenózních malformací a trombóz durálních sinů. 
Postup: Při lehké sedací se v místním znecitlivění zavede flexibilní katetr do femorální tepny a jeho 
konec se posune až do aortálního oblouku. Injekce kontrastní látky (během níž pacient pociťuje 
nepříjemné teplo) ozřejmí odstupy velkých cév z oblouku. Poté lze katetr umístit do karotidy nebo 
vertebrální tepny a cíleně vyšetřit anatomii a průchodnost daného cévního řečiště až po jeho 
intrakraniální průběh. Je možné zobrazit cévy o průsvitu až 0,1 mm. 
Ke komplikacím při angiografii dochází ve 3 %. Po vertebrální angiografii se někdý objevují přechodné 
výpadové příznaky. Může dojít k uvolnění a embolizaci aterosklerotického plátu. Někteří pacienti trpící 
chronickým srdečním nebo ledvinným selháním špatně snášejí bolus kontrastní látky. Při anamnesticky 
zjištěné přecitlivělosti na kontrastní látky je vhodné se angiografii vyhnout nebo před vyšetřením 
provést příslušná opatření. 
Digitální intravenózní subtrakční angiografie (DISA)  
Po rychlé nitrožilní aplikaci bolu kontrastní látky následuje RTG snímkování asi v jednosekundových 
intervalech. 
 
 
Elektroencefalografie (EEG) 
EEG technika zaznamenává elektrické potenciály mozku. Změny elektrické aktivity mozku jsou 
příznačné pro epilepsii, některé poruchy spánku, metabolické a strukturální encefalopatie. 
Postup: Na hlavu se symetricky rozmístí 20 elektrod (+ jedna vertexová) a registrovaná bioelektrická 
aktivita se hodnotí v různých zapojeních. V normálním bdělém záznamu dominuje pod okcipitálními až 
parietálními svody sinusoidní alfa aktlvita frekvence 8 - 12 Hz a amplitudy kolem 50 pV. Vpředu 
frontálně převažuje rychlejší aktivita. 
Zrakové, sluchové nebo taktilní podněty se přenášejí specifickými nervovými drahami do mozkové 
kůry. Odpovědí na tyto podněty je korový potenciál. Drobné korové potenciály se ztrácejí v EEG 
aktivitě, avšak počítačová technika spřažená s EEG sérii stimulů zprůměrní a z EEG šumu "vytáhne" 
křivku evokovaného potenciálu. Tvar, tedy amplituda a latence - jednotlivých částí evokovaného 
potencíálu odpovídají funkčnímu stavu různých úrovni vyšetřované sensitivní dráhy. 

8. Phineas Gage - Kuriosní poškození mozku (viz i popis v  3.části) 
Phineas Gage, mistr na stavbě železnice, připravoval  r. 1848  odstřel skály, položil nálož do 
vrtu, nezasypanou výbušninu chtěl upěchovat kovovým pěchovadlem, ale to vykřesalo jiskru 
a odpálilo výbušninu ve vrtu. Tři centimetry silná pěchovací tyč o délce 1,5 m zespoda vnikla 
do Gageovy  levé tváře, probodla mozek a vyšla ven v temenní oblasti. Gage chvíli ležel, pak 
vstal a v doprovodu došel k lékaři. Cestou klidně rozmlouval o své díře v hlavě. Po vyléčeni 
nevelké infekcé Gage opustil nemocnici a žil ještě 12 let. Při pitvě se zjistilo, że měl zničený 
levý čelní lalok a poškozený pravý. Intelektuální následky byly pozoruhodně malé: žádná 
větší ztráta paměti, a snížení rozumových schopností bylo nepatrné na tak velké poranění. 
Podstatné je, že se změnilo jeho chování, mentalizace, zřejmě poškozením oblastí pro 
sociální smysl. Před úrazem byl Gage taktní a citlivý člověk. Po zranění začal být hrubým a 
arogantním. Začal přezírat kolegy, nešlo mu už svěřit vedení dělnické party, což mu ale 
nevadilo. Neprojevoval zájem o práci, toulal se po okolí a vydělával si na żivobytí tím, že za 
úplatu ukazoval své dlouhé tvrdé pěchovadlo, které měl stále u sebe. 
 

 



 
 

 
 

 
Lebka Phinease Gageho a jeho pěchovadlo. 

 
 

 

8. NEUROBIOLOGIE  NÁVYKOVÝCH LÁTEK 
 Každý z nás se může setkat s návykovými látkami. Je bohužel přirozené, že si 
organismus snadno zvyká na situace nebo preparáty, které byť jen na nedlouho 
odstraňují z dosahu vědomí fyzické problémy (analgetika, morfin, acetylsalicylát-
acylpyrin) nebo problémy psychické (tabák, alkohol, drogy). Lidé chtějí mít 
bezstarostný život a nechápou, že život může mít smysl i když prožíváme bolest a 
utrpení, když je pro to důvod (např. matka invalidního dítěte může prostě hledat život 
v péči o ně. Základ logoterapie –hledání smyslu života-  vídeňského psychiatra B. 
Frankla s osobní zkušeností z koncentračního tábora). 
Stavy závislosti nejsou specificky lidské a v Africe existují oblasti, kde se celá buš vč. 
slonů opije při alkoholovém kvašení některých plodů. Laboratorního krysu potkana ale 
obtížně přivykáme na abusus (zneužití) alkoholu. Teprve nucenou aplikací drogy volně 
pohyblivým zvířatům se podařilo vyvolat závislost, včetně behaviorálního modelu 
závislého chování. To umožnilo studovat změny po jednorázovém a opakovaném 
podávání drog.  

Říká se, že závislost může vzniknout na každý příjemný nebo obecně odměňující vliv. 
Skutečná závislost ale musí splňovat tři podmínky:  

1. touha po opakované dávce,  

2. dávka musí být dostatečně velká  

3. musí být podávána s určitou frekvencí. 

Návykové stavy jsou charakterisovány čtyřmi stupni:  

1. tolerancí,  



2. sensitizací,  

3. závislostí  

4. a odvykacím syndromem. 

Tolerance- snížení účinku při opakovaném podání stejného množství nebo potřeba 
zvýšené dávky (typické pro benzodiazepiny) pro dosažení stejného účinku. Obdoba 
desensitizace a desensibilizace na receptorové úrovni. 

Sensitizace, nebo reversní tolerance, znamená eskalující efekt při opakovaném 
podávání. Tatáž látka může současně vyvolávat toleranci i sensitizaci. 

 Závislost  znamená potřebu opakované aplikace drogy s cílem vyhnout se 
nepříjemnému odvykacímu syndromu. 

Odvykací syndrom  je charakterisován psychickými a somatickými poruchami při 
absenci drogy (úzkost, deprese). Pojem je širší, týká se i nenávykových látek – např. 
beta blokátorů. K vývoji závislosti je navíc zapotřebí, aby látka vyvolávala positivní 
afektový stav a navíc měla vlastnosti „posilovače“ (reinforcer). To jsou to látky a 
situace, které facilitují učení a motivované chování. Znamená to, že chování, které vede 
k žádoucímu cíli je opakováno (reward chování -odměňující).  

Požití drog má účinky akutní a chronické. 

Akutní spočívají především v ovlinění centrálních synapsí. Opiáty reagují s opiátovými 
receptory jako agonisté, halucinogeny jsou agonisty na 5HT-2 receptorech, nikotin na 
centrálních cholinergních receptorech těl, dendritů a nervových zakončení mnoha i 
necholinergních neuronů, etylakohol stimuluje GABA a inhibuje NMDA receptory, 
amfetaminy stimulují uvolňování monoaminů do synaptické štěrbiny. Kokain inhibuje 
reuptake monoaminů atd.  

Chronické změny jsou vlastně adaptací na úrovni celulární a subcelulární. Mění se 
densita (hustota) receptorů a G-proteinů, koncentrace druhých poslů a úroveň 
fosforylace bílkovin. To vede ke změnám enzymových aktivit, propustnosti kanálů, 
syntéze neuropřenašečů aj. Např. opiáty ovlivňují přímo K-kanál (hyperpolarizace) a 
přes G-proteiny Na kanál. Klesá aktivita adenylylcyklázy a je méně cAMP, méně se 
aktivují cAMP-dependentní proteinkinázy, snižuje se fosforylace  různých proteinů, mj. 
i tyrosinhydroxylázy, která je nutná pro syntézu noradrenalinu. Opiáty např. blokují 
zpětné vychytávání noradrenalinu, což má ve svých důsledcích kardiotoxický vliv a 
vede k poškození myokardu, podobně jako silný stres. 

Disposice k drogové závislosti jsou významně determinovány geneticky. Od r. 1990 je 
nejčastěji studován gen TaqI A pro dopaminový receptor D2 (DRD2 na 11 genu), jehož 
vztah k alkoholismu poprvé popsal Blum a spol. (JAMA 263:2055, 1990). Lze poměrně 
snadno studovat např. amfetaminovou závislost a polymorfismus tohoto genu, kde 
existuje velmi významná korelace. U části ruské populace existuje tzv. asijský gen 
tolerance k alkoholu, čímž se vysvětluje mnohem menší důsledek alkoholismu v Rusku, 
než bychom očekávali. 
Závislost na psychoaktivních látkách 
Lidé se mohou stát závislými na mnoha psychoaktivních látkách, mezi něž patří zejména 
alkohol, amfetamin, sympatomimetika, fencyklidin, halucinogeny, inhalační látky (například 
éter), kanabinoidy, kokain, nikotin, opiáty, sedativa a hypnotika, nikotin a prchavá 
rozpouštědla (například toluen). kromě nich existují i mnohé další (viz dále). 
Je pravda, že na začátku vývoje chemické závislosti obvykle stojí volní rozhodnutí, přesto se 
v současnosti závislost na psychoaktivních látkách považuje za chronické, recidivující 



onemocnění, které má tři hlavní znaky: 1. nutkavé vyhledávání a užívání, 2. ztrátu kontroly 
nad užíváním, 3. záporný citový stav, například dysforii, úzkost, podrážděnost, které se 
objeví, jakmile se nemocnému sebere možnost látku získat a užít. 
Příležitostné užití psychoaktivní látky se od opakovaného užívání a vývoje závislosti u lidí i 
pokusných zvířat odlišuje. Molekulární a buněčné změny doprovázející závislost začínají být 
v současnosti poměrně dobře známy. Mechanismus přechodu od příležitostného užití ke 
zřejmé závislosti je znám méně (Nestler a Aghajanian, 1997). Závislost, která bývá 
výsledkem dlouhodobého, opakovaného užívání, charakterizuje nutkavé vyhledávání a 
užívám drogy. 
Jak zvířata, tak lidé užívají stejnou psychoaktivní látku, jestliže je dostupná, opakovaně. V 
tomto ohledu vzniká mezi užitím látky a chováním pozitivní zpětná vazba - užití drogy vede 
k jejímu dalšímu užívání (pozitivní zpevnění). Neurofarmakologické studie na zvířatech i 
lidech dokazují, že vznik této pozitivní zpětné vazby souvisí s činností „systému odměny", 
což je vzestupný mezolimbokortikální dopaminový systém tvořený neurony area tegmentalis 
ventralis Tsai, které projikují do nc. accumbens (část ventrálního striata, které je pod dnem 
postranní komory), amygdaly, kůry čelního laloku tuberculum olfactorium, a přidruženého 
systému s opioidními a dalšími receptory (obr.). 
Molekulární i buněčná problematika užívání psychoaktivních látek (Nestler a Aghajanian, 
1997) je v prudkém vývoji, který mění sotva ustálené poznatky (Caine, 1998). Například za 
odstranění uvolněného dopaminu ze synapse odpovídá systém, jenž přenáší dopamin ze 
synaptické štěrbiny zpět do presynaptického zakončení (plasma membrane dopamine 
transporter, DAT). Kokain jej blokuje, což se považovalo za mechanismus jeho účinku. 
Nové nálezy uvádějí, že myši, kterým tento systém chybí, si však kokain, k němuž mají 
neomezený přístup, dávkují i nadále. Mapování relevantních oblastí mozku doložilo, že se na 
tomto paradoxním efektu podílí serotonergní systém (Rocha a kol., 1990. Neurobiologický 



podklad akutního pozitivního zpětnovazebného účinku běžně zneužívaných látek popisovaný 
vztahem látky, systému nervových přenašečů a klíčového místa účinku v mozku shrnuje 
tabulka (Koob a kol., 1998).  
 
 
 
Neurobiologický podklad akutního pozitivního zpětnovazebného účinku i běžně 
zneužívaných látek 
                    Zneužívaná látka Nervový přenašeč Klíčové místo účinku 
 Kokain Dopamin Nc. accumbens 
 Amfetaminy Serotonin Amygdala 
 Opiáty Dopamin Area tegmentalis ventr. 
  Endorfiny Nc. accumbens 
 Nikotin přes acetylcholin Area tegmentalis ventr. 
  Dopamin 
  Endorfiny? Nc. accumbens 
    Amygdala? 
                Kannabinoidy                   Dopamin                        
       Endorfiny?  
                        Etanol                      Dopamin                     Area tegmentalis ventr.  
                                                        Serotonin                         Amygdala  
                                                        Endorfiny                      Nc. accumbens 
      Glutamát 
      GABA 

 
Mezolimbokortikální systém ovlivňují všechny chemicky zneužívané látky, bez ohledu na 
jejich chemickou rozdílnost. Mozek chronicky chemicky závislého jedince se od mozku 
jedince chronicky nezávislého odlišuje na molekulární, buněčné, strukturální a funkční 
úrovni. Má změněnou genovou expresi, počet, citlivost a rozmístění receptorů, metabolismus 
i odpovědi na podněty z prostředí. Některé z těchto dlouhodobých druhotných změn jsou pro 
všechny zneužívané látky společné, jiné jsou pro některé z nich specifické. Příkladem 
specifických druhotných změn je Wernickeův-Korsakovův syndrom alkoholiků. 
Na druhé straně je zřejmé, že chemická závislost není jen onemocnění mozku. Záleží na 
sociálním kontextu, v němž vzniká a vyvíjí se. Dokladem je následující skutečnost: Z 
vietnamské války se do Spojených států vracel velký počet veteránů závislých na heroinu. Na 
rozdíl od lidí závislých na stejné látce, kteří veterány nebyli, byla léčba u veteránů poměrně 
snadná. Podněty, které bývalé vojáky k užívání heroinu vedly ve Vietnamu, se v domácím 
prostředí nevyskytovaly. Podněty ze sociálního prostředí, jež ve Spojených státech vedou k 
užívání heroinu lidi, kteří vietnamskými veterány nebyli, pro ně přetrvávají (Leshner, 1997). 
Drogy a evoluční perspektiva: systém „mám to rád" (liking) a systém „chci to" (wanting) 
Nový pohled na problematiku drog poskytuje evoluční perspektiva. Drogy se užívají pro 
stimulaci pozitivních emocí a pro odstranění emocí negativních. Nervové přenašeče, jako 
jsou dopamin, opioidní peptidy a další, se vyvinuly přibližně před jednou miliardou let. Savčí 
nervové přenašeče dopamin, serotonin a noradrenalin užívají i mozky bezobratlých, například 
měkkýšů a členovců, kteří se údajně oddělili přibližně před šesti sty miliony let. I mozky 
obratlovců, kteří nejsou savci, obsahují dopaminový mezolimbický systém, který začíná ve 
středním mozku a vystupuje do dorzálního i ventrálního striatového komplexu. Dopamin je 
mediátorem příjmu potravy u měkkýšů i primátů. Příbuzná látka octopamin je mediátorem, 
jenž zprostředkovává krmení včel. To znamená, že základní stavba a činnost „centrálního 



systému odměny" je konzervativní, uchovává se bez větších změn v mozcích mnoha 
vzdálených druhů. 
Drogy, viděno z historického hlediska, falešně signalizují vzrůst biologické zdatnosti 
(fitness). Výsledkem je jejich opakované vyhledávání a užívání a současně potlačení varující 
adaptivní odpovědi. Při dlouhodobém užívání přitom jejich hédonický čili slast vytvářející 
vliv neroste, může se i snižovat. Touha po droze (craving) přitom narůstá. Tuto skutečnost je 
možné teoreticky vysvětlit tím, že systém odměny má dvě složky: činnost jedné z nich 
charakterizuje „mít to rád" (liking) a odpovídá za slast ze získané odměny, činnost druhé 
„chtít to" (wanting) je motivujícím podnětem vyhledávání a užití. 
Neuronální podklad činnosti obou složek může být odlišný. Například pocit slasti („mám to 
rád") ze sladké potravy zprostředkovávají některé telencefalické opioidní systémy, zatímco 
touha po droze („chci to") je zprostředkována činností vzestupného 
mezolimbickokortikálního systému. Systém „mám to rád" je aktivován získáním odměny, 
systém „chci to" odměnu předvídá a motivuje v tomto směru chování. Tato teorie vysvětluje 
jeden ze základních paradoxů chování chemicky závislých jedinců: Vyhledávají a užívají 
drogu, která přestala poskytovat hédonickou odměnu. 

Dalším základním znakem, jenž může být jedním z podkladů přechodu od občasného 
zneužití k chemické závislosti, je kombinace senzitizace a hyperresponzivity vzestupného 
mezolimbickokortikálního systému jak na základě genetických předpokladů, tak vlivem 
učení. Senzitizace může být důvodem nutkavých rysů chování, které doprovázejí vyhledávání 
a užívání drogy, která jednak přestala být zdrojem slasti, jednak její odnětí nevyvolává větší 
abstinenční příznaky (Nesse a Berridge, 1997). 
Kokain je modelová droga 
Kokain je jedna z drog, u nichž je mimořádně výrazná pozitivní zpětná vazba mezi užitím, 
efektem a potřebou další dávky jak u člověka, tak u zvířat. Opakované užívání kokainu vede 
k těžké chemické závislosti, která se vyznačuje nutkavým užíváním a neschopností toto 
chování kontrolovat, bez ohledu na fyziologické, psychologické a sociální důsledky. 

Co se děje v mozku člověka závislého na kokainu, jenž dostane dávku a začne prožívat 
cyklus, kde následují euforie, dysforie a touha po další dávce? Z uvedených údajů plyne, že 
by se měla měnit aktivita mezolimbickokortikálního dopaminového systému, případně 
dalších propojených oblastí mozku, například amygdaly. Breiterova skupina (1997) podala v 
průběhu dvojitého slepého pokusu 0,6 mg kokainu/kg tělesné hmotnosti lidem, kteří na něm 
byli závislí. Proměny činnosti jejich mozku sledovala fMR v době, kterou jedinci označovali 
jako fázi vzrušení (rush), povznesené nálady čili euforie (high), dále v době pokleslé nálady 
neboli dysforie (low) a touhy po další dávce (craving). 

Podání kokainu následované fází vzrušení a euforií zvýšilo aktivitu nc. accumbens, gyrus 
subcallosus, nc, caudatus, putamen, bazálního telencefala, talamu, inzuly, hipokampu a 
parahipokampálního závitu, gyrus cinguli, zevní prefrontální kůry, primární i sousedící 
zrakové kůry, area tegmentalis ventralis a poutu. Zároveň poklesla aktivita střední části čelní 
kůry, amygdaly a kůry pólu spánkového laloku. Kromě toho se objevila krátká maxima 
signálů v area tegmentalis ventralis Tsai, Varolově mostu, nc. caudatus, gyrus cinguli a ve 
velké části zevní prefrontální kůry. V průběhu touhy po další dávce se objevila přetrvávající 
maxima signálu v nc. accumbens, area subcallosa, pravém parahipokampálním gyru a části 
zevní prefrontální kůry. Výrazný pokles aktivity byl v průběhu této fáze zřejmý v 
amygdalách. 

K vyvolání aktivity částí uvedeného neuronálního systému stačí u detoxikovaných 
jedinců, kteří jsou závislí na kokainu, předvést videozáběry, na nichž je patrná koupě, 
příprava a užití kokainu. Při sledování sekvence tito lidé prožívali touhu po kokainu. V 
průběhu toužení se v obraze PET v porovnání se sledováním sekvence, na níž se droga 
nevyskytovala, zvyšovala aktivita v amygdale a přední části gyrus cinguli, aktivita v 



bazálních gangliích klesala. U lidí, kteří na kokainu závislí nejsou, se tyto změny v mozku při 
sledování sekvence s kokainem nevyskytovaly. Co do aktivity dalších, nelimbických částí 
mozku, například dorzolaterální prefrontální kůry, talamu, zrakové kůry a mozečku, se obě 
skupiny pozorovatelů nelišily (Childress a kol., 1999 ). 
V průběhu počítačové hry se ve striatu uvolňuje dopamin. Vzrušující počítačové hry zaplavují trh. 
Gamblerství se stává sociálním problémem. Co se děje v mozku lidí, kteří hrají vzrušující počítačovou 
hru, ozřejmil pokus, v jehož průběhu dobrovolníci řídili virtuální tank. Úspěšné řízení znamenalo 
peněžní odměnu. Předpověd'říkala, že se v průběhu této vzrušující hry bude v projekčních místech 
mezolimbickokortikálního systému uvolňovat dopamin ve větší míře než v kontrolní úloze. Míru 
uvolňování dopaminu je možné ověřovat podáním radioaktivního ligandu 11C raclopridu, jenž se váže 
na dopaminové D2 receptory a s dopaminem o vazebné místo soutěží. Větší uvolnění dopaminu tedy 
znamená menší míru vazby ligandu. Činnost mozku dobrovolníků byla sledována PET. Čím byli 
dobrovolníci úspěšnější, tím nižší byla míra vazby ligandu, a tedy tím vyšší byla míra uvolňování 
dopaminu v jejich striatu (Koepp a kol., 1998). 

 

V Česku se nejvyšší procento  nově závislých se pohybuje ve věkové kategorii 15-19 let 
a nejvíce zneužívanou drogou jsou stimulancia, především amfetaminy (pervitin). 
Extáze a rohypnol jsou módně zneužívány na tanečních večerech a někdy se jim říká 
technodrogy nebo taneční drogy. 

Základní skupiny návykových látek jsou uvedeny v následujícím stručném přehledu. 

 

1. TĚKAVÉ LÁTKY (INHALANCIA, SOLVENCIA) 

 Charakteristika: Různé chemické látky, velmi často organická  rozpouštědla, lepidla, 
čistící prostředky, barvy a jejich ředidla. Toluen, trichlorethylen, benzin, aceton atd. 

 Způsob užití: čichání a vdechování výparů (inhalace), někdy  z igelitových sáčků na 
obličeji, pod ručníkem apod. 

 Působení: celkové utlumení psychiky, ospalost, snížené vnímání a obluzenost. Jelikož 
jde o látky  lipofilní, rozpouštějí se v uněčných membránách a narušují činnost 
membránově vázaných iontových kanálů, přenašečů a pump. Vyšší dávky jsou 
lipolytické a působí podobně jako v chemické čistírně.  

 Příznaky: charakteristický zápach chemikálie z šatů, dechu, vlasů. Rozšířené zornice, 
zarudlé oči, vyrážka v obličeji, kolem úst a nosu. Někdy stopy chemikálií (lepidel či 
barvy) na oděvu a rukou. 

 Hlavní rizika: všechny tyto látky ničí především buněčné membrány a způsobují rychlé 
odumření epitelových, mozkových a jaterních buněk. Může dojít k rozpadu červených 
krvinek  (hemolýze) a zničení krevního imunitního systému. Nejvážnější akutní riziko 
je předávkování a těžká otrava, která může skončit smrtí. Rychle se vytváří návyk. 

 

2. KONOPÍ (CANNABIS) 

 Název: marihuana (tráva, mariánka) a hašiš (haš). 

 Vzhled: Povadlé či sušené listy, podobně jako tabákové listy krájené nebo drcené, 
semínka (marihuana), většinou  tmavohnědě zbarvená pryskyřice (hašiš), tmavší 
olejnatá kapalina (hašišový olej), někdy vpraveno do různých cukrovinek nebo pečiva. 



Obě drogy, hašiš i marihuana se připravují z rostliny Cannabis sativa, var. indica, česky 
indické konopí. 

 Způsob užití: kouření ve formě cigarety ("joint") někdy dýmka (hašiš). Cukrovinky - 
nebezpečí pro děti a starší mlsné dámy. I čaj. 
 Působení: široká paleta podle typu drogy, ale i obsahu účinné  látky. Tou je THC - 
tetrahydrocannabinol. Účinky jdou přes mírnou eufórii a zvýšenou pohybovou aktivitu až po 
halucinace, nejčastěji zrakové. Projekt v angl. Norfolku ukazuje,  že chronické bolesti se snižují 
působením THC a čaj z listů pomáhá parkinsonikům. 

 Příznaky: nepřirozená veselost a rozjařenost, ke které není důvod. Zarudlé oči,  
rozšířené zornice, bulémie (nepřirozená chuť k jídlu, ba přímo žravost), zrychlený puls, 
osoba páchne mimo jiné spáleným listím nebo trávou. 

 Hlavní rizika: zpomalení reakčních časů - riziko dopravních nehod, zhoršení postřehu a 
poruchy soustředění. Dlouhodobé používání vyvolává poruchy nálady, tz. flashbacky, 
což je opakované prožití  účinku drogy bez jejího požití. Chronické záněty sliznic v 
ústech, očích, neplodnost, poškození plodu, poruchy imunity, tvorby krve a zvýšené 
riziko rakoviny plic. 

Pozn. Kanabinoidy a čaj z marihuany mají positivní účinek při Parkinsonově chorobě, 
což se může v řadě zemí a také v ČR střetnout s protidrogovými zákony.  

 

3. TLUMIVÉ LÁTKY 

 Charakteristika: Léky proti bolestem (neopiátová analgetika), barbituráty (léky s 
obsahem např. fenobarbitálu), léky na spaní (hypnotika), léky na uklidnění (sedativa), 
léky proti úzkostem (anxiolytika,  např. diazepam) 

 Vzhled: tablety, dražé, kapsle, injekční ampule. Solutan, Tramal, Ataralgin, 
Meprobamat, Ephedrin, Dormogen, Eunalgit, Neuralgen, Dinyl, Diazepam, Algena, 
Sedolor, Alnagon. 

 Způsob užití: tablety nebo injekce 

 Působení: snížení bolestivých pocitů, uvolnění, při vyšších  dávkách tělesný i duševní 
útlum, hraničící s mdlobou. 

 Příznaky: nezřetelná a pomalá řeč, ospalost, zpomalené myšlení (bradypsychie) 
náladovost při chronickém požívání, otupělost, citová vyhaslost. 

 Podezření nabýváme při nálezu injekcí, jehel a obalů od léků na místech, kde bychom 
je nečekali.. 

Hlavní rizika: možnost předávkování s následnou otravou, bezvědomím, smrtí. Velké 
riziko psychické i fyzické závislosti. Při náhlém vysazení především barbiturátů, ale i 
benzodiazepinu, se zvyšuje riziko epileptických záchvatů. Dlouhodobé užívání vede k 
bolestem hlavy, agresivitě, střídání nálad, depresím a úzkostem. 

 

4. OPIÁTY 

 Název: Braun (směs derivátů kodeinu, "béčko"), heroin  ("háčko","herák", „kůň“, 
„smetí“,“šleh“-injekčně), kodein ("káčko"), morfin . 

Vzhled: heroin je bílý až hnědý prášek, opiáty a kodein jsou v  lécích, tabletách, 
ampulích. Hnědě zbarvená tekutina (Braun) je směs derivátů kodeinu. 



 Způsob užití: kouření, šňupání, nitrožilní injekce, někdy tablety. 

 Působení: Na centrální a periferní opiátové receptory. Snížení či odstranění bolesti 
(morfin, Dolsin) zklidnění, uvolnění, celkový tělesný a duševní útlum, . Morfin se 
rychle eliminuje, asi za 4-5 hodin. 

 Příznaky: akutní stav po požití drogy: zúžení zornic (špendlíková hlavička) zpomalené 
reakce, poruchy pohybové koordinace, stav  omámení. Chronický stav: vodnaté oči, 
stopy po vpichu často zanícené, bledá kůže, ztráta váhy, výtok z nosu.  

 Podezření nabýváme při nálezu pomůcek jako jsou stříkačky, jehly, opálený staniol, 
nebo kontaminovaná lžička. 

 Hlavní rizika: snadná možnost předávkování vedoucí až ke smrti, rychlý vznik 
závislosti s těžkými odvykacími (abstinenčními) příznaky, které vznikají již několik 
hodin po odeznění účinku drogy (tzv. "absťák"). Kriminální jednání, agresivita, krádeže  
peněz a cenností, poruchy potence u mužů a menstruace u žen. Vážná poškození jater, 
záněty žil, mozkové poruchy, riziko nebezpečných infekcí HIV - AIDS, žloutenka, při 
používání nesterilních  injekčních jehel. 

Odvykací léčba l-methadonem je založena na jeho nízkém dávkování a dlouhodobém 
účinku. Ve vyspělých zemích se používá více než dvacet let, r. 1998 byla v ČSR v běhu 
studie s 20 (slovy dvaceti) „klienty“, léčení klasické stojí v r. 1998 asi 80 tisíc Kč, 
Metadonem 40 tisíc per 1 narkomana. Metadon může úspěšně nahradit i jinou tvrdou 
drogu.  

Novější látky, např. BP897 (Francie) regulují množství dopaminu a jsou snad vhodné 
pro  všechny typy návykovosti, vč. tabáku a alkoholu. U myší-kokainistek (kokain plus 
světlo, podmíněný reflex) BP897 je velmi účinný. 
André Waismann z Izraele zavedl dvoufázovou léčbu prvotních fází morfinové 
závislosti u osob s ještě hruběji nenarušenou psychikou a nerozvrácenou osobností. 
Pacient je 6 hodin pod částečnou narkózou (bez abstinenčních problémů) zbaven drogy, 
detoxikován. Jsa čistý, dostane dávku nenávykového morfinového antagonisty 
naltrexonu (který by normálně navodil abstinenční příznaky), nepociťuje hlad po 
heroinu a další den může případně zahájit sociální terapii. Takto jsou vyléčeny tisíce 
pacientů, hl. v USA. Využívá se toho, že heroinová závislost není zpočátku psychická, 
ale neurologická. Naltrexon je jeden z substituovaných derivátů morfinu, podobný 
naloxonu, antagonista opiátových receptorů.  
Hlavní téze-bojujme se závislostí, ne závislými osobami, s nemocí, ne s nemocným. 

5. HALUCINOGENY 

 Názvy: 

Přírodní látky: mescalin, psilocybin, psilocyn. Jsou obsaženy v kaktusech a některých 
houbách. Populární a stojící mimo zákonný postih je sběr a konsumace lysohlávky 
vlhkomilné a podobných druhů rodu Psilocybe sp., která se za II. sv. války používala 
při výsleších a r. 1995 si vyžádala v Čechách první oběť , kdy brněnský vysokoškolách 
podlehl touze létat. Syntetické látky: LSD (tzv. „kyselina“, acid) trip (tripy  jsou směsi 
halucinogenů s obsahem LSD) MDMA (metylendioxymethamphetamin, tzv. extáze, 
ectasy) se stimulačními účinky se stimulačními účinky. 

 Vzhled: malé kousky papíru, čtverečky o několika milimetrech napuštěné tekutinou s 
drogou (LSD) kapaliny (nálevy z přírodních  drog, čaje a odvary) kapsle a tablety 
(extáze) 



 Způsob užití:  orálně 

 Působení: především halucinace, tj. neexistující obrazy, objekty a scény, jiné poruchy 
smyslového vnímání, zřejmě působením na serotoninové receptory. Někdy mají 
halucinace velmi  nepříjemmý obsah, často až děsivý. Přechodné fáze mohou být 
příjemné. Změněné prožívání skutečnosti včetně vlastní osoby (dlouhé ruce apod.), 
změny nálady. 

 Příznaky: zrychlený puls, rozšířené zornice, zarudlý obličej, někdy zvýšená pohybová 
činnost.  

 Hlavní rizika: poruchy sebeovládání, vznik psychického návyku, možnost delšího 
přetrvání psychické poruchy. Častá je paranoia - chorobná vztahovačnost a pocit 
ohrožení. Typické jsou opět flashbacky kdy se prožívá účinek drogy bez jejího podání, 
často až do několika měsíců. Někdy přetrvávají depresivní stavy, ústící až do 
sebevražedného chování. Psilocybe –předávkování při cca 15 plodničkách. 

 

6.STIMULANCIA 

 Název: amfetamin, pervitin (metamfetamin, tz. péčko, perník, piko), efedrin, kokain 
(koks), crack (koncentrovaná směs kokainu, sody a vody, v krystalické formě určená ke 
kouření). Další léky např.  Triphenidyl (tz.tryfák). Největší problém v ČR na konci 90. 
let. 

 Vzhled: tablety, bílý prášek, krystalky (se sodou - crack) 

 Způsob užití: šňupání, injekce, kouření 

 Působení: duševní a tělesná stimulace, zvýšení bdělosti,  odstranění únavy, menší chuť 
k jídlu, potřeba překotné činnosti, nespavost, neklid, pocit hmyzu pod kůží (mravenčení 
- kokain),  vztahovačnost, pocit nadřazenosti, agresivita, náladovost, úzkost při vyšších 
dávkách. Po odeznění hlad, vyčerpání, deprese, spánek.  Srdeční selhání a riziko 
smrtelných otrav při velkých dávkách. 

 Příznaky: zvýšený krevní tlak, roztřesenost, sucho v ústech,  pocení, neklid, rozšířené 
zornice, chronická rýma s krvácením a výtokem z nosu, bledá kůže, hubnutí, narušení 
nostní sliznice a přepážky (šňupání kokainu). 

 Hlavní rizika: výrazná psychická závislost, pocity pronásledování (paranoia) agresivita, 
poruchy paměti, halucinace. 

 

 

 7. ALKOHOL 

 Název: Ethylalkohol, etanol. Jde o jednoduchou chemickou látku, rozpustnou jak ve 
vodě, tak i v tukovitých  buněčných membránách. Proto snadno proniká do různých 
orgánů včetně mozku. V alkoholických nápojích kolísá jeho obsah od 2 - 3 objemových 
procent (pivo) do  40 % v destilátech. V jednom 12 o pivu je přibližně tolik alkoholu 
jako ve dvou decilitru vína nebo půl deci destilátu. 

 Vzhled: Pohyblivá bezbarvá kapalina. Nápoje obsahující alkohol mají charakteristický 
lihový zápach a chuť. 

 Způsob užití: Ústy, výjimečně injekčně. Per rectum též možno pro léčebné účely. 



 Působení: v první fázi euforie, dobrá nálada, v druhé fázi ztráta ochraných reflexů, 
sebepřeceňování. U některých osob naopak alkoholická deprese až sebevražedné 
úmysly. Častá je agresivita a zpomalení reakčních dob (řidiči). 

Alkohol je podobně jako inalancia organickým rozpouštědlem, nadto dobře mísitelným 
s vodou. Odbourává především v játrech a v některých částech trávicí trubice (stěna 
žaludku) enzymem alkoholdehydrogenázou, jejíž množství u různých lidí kolísá. Tím 
se  vysvětluje individuální průměrná doba opilosti. Závažné jsou důsledky toho, že se 
alkoholdehydrogenáza musí zabývat odbouráváním etanolu. Tento enzym je totiž běžně 
zapojen do biochemických reakcí celé řady bioaktivních látek a regulátorů, např. γ-
hydroxybutyrátu, mnohých steroidů a bioaminů, jejichž metabolismus je tedy 
přítomností etanolu porušen. Nadto při odbourávání etanolu vzniká acetaldehyd, jehož 
působení v mozku vyvolává dvě skupiny pocitů: při větších dávkách jde o nepříjemné 
příznaky kocoviny, menší množství reaguje s dopaminem za vzniku salsolinolu, nebo 
reakcí se serotoninem vzniká metyltetrahydro-β-karbolin, což jsou látky strukturně 
podobné morfinu. Acetaldehyd také inhibuje jeden krok katabolismu dopaminu, 
jmenovitě oxidativní deaminaci. Hromadí se 3,4-dioxyfenylacetaldehyd, který po reakci 
s dopaminem dává vzniknout tetrahydropapaverinolinu a dalším analogům, podobným 
morfinu (normorfin). Ukázalo se, že u savců jsou nejen receptory pro látky 
morfinového typu, ale že morfin a kodein vznikají -mimo známé endorfiny a 
enkefaliny- v nanomolárních množstvích přímo v mozové tkáni. Etanol nabídkou 
substrátu (acetaldehydu) prudce zvyšuje množství opiodních látek, které působí na 
receptory jak budivě, tak tlumivě. Menší dávky v intervalech minut, max. hodin 
receptory aktivují a vedou k zvýšenému pocitu sebejistoty a odvahy. Chronické a 
vysoké dávky vedoucí k dlouhodobé přítomnosti sansolinolu naopak inhibují, snad 
desensitizují opiátové receptory, na které nemohou pak působit přirození agonisté, 
především met-enkefalin a β-endorfin. Nadto u chronických alkoholických krys 
produkce met-enkefalinu (ale ne leu-enkefalinu) a β-endorfinu klesá v období 
abstinence a lze ji překonat další dávkou etanolu.  Nedostatek jak endogenních opiátů 
tak receptorů se může projevit sníženým sebevědomím, nespokojeností, depresí a  
snahou vyhledávat exogenní morfium a kodein. 

Acetaldehyd se v mitochondriích okysličuje acetaldehydehydrogenázou na acetát a z 
něj se snadno tvoří mastné kyseliny, základ to tvorby tukových polštářů. Proto u 
alkoholiků (ale nejen u nich) nacházíme zvýšenou hladinu triglyceridů v krvi . 
Etylalkohol je tedy kalorickou bombou, ale zvýšená fyzická námaha neurychlí 
odbourávání drogy.  

Požívání etylalkoholu vede k celkovému snížení odolnosti organismu proti chladu 
(periferní vasodilatace, zmrznutí opilců), náchylnosti k infekcím. Vyčerpávají se zásoby 
vitamínů, především B1 (thiaminu), což může vést k nadbytku pyruvátu, a k příznakům 
tzv. Wernickeova symptomu v důsledku poškození jader thalamu a jader vestibulárních 
a okohybných nervů (náhlý nystagmus, dvojité vidění, zmatenost). Wernickeův 
symptom může přerůst do Korsakovovy amnestické psychózy (porucha paměti pro 
nové vjemy po opakovaných příhodách deliria tremens), ke svalové a srdeční slabosti a 
k tzv.  alkoholické kardiomyopatii (rozšíření srdce a dušnosti). Delirium tremens je 
těžká forma alkoholického abstinenčního syndromu. Charakterizují ji ataky úzkosti, 
zmatenost, nespavost, děsivé sny, tachykardie, halucinace (zrakové),  pocení a deprese. 

 Příznaky: časné příznaky - alkohol v dechu, někdy maskovaný bonbónem nebo 
žvýkačkou, případně zrnkovou kávou. Zarudlé oči, zhoršené pohyby, bolesti hlavy, 
nejistá chůze, ospalost, nezřetelná výslovnost. Při dlouhodobém pití  amnesie, „okna“, 



osoba si  nepamatuje co pod vlivem alkoholu dělala, třes i bez alkoholu, zvyšování 
odolnosti proti alkoholu (více snese) a další výše zmíněné příznaky. Psychologicky a 
společensky traumatizujíci je ztráta nepijících přátel, vyvíjí se u některých samotářské 
nebo skupinové pití. 

 Hlavní rizika: Návykovost, častější úrazy a vznik nemocí jater (cirhóza),  vysoký 
krevní tlak, rozpad osobnosti, sociální isolace. Boj s etanolem, „jenž nám vraždí muže 
nejvzácnější“ (Dr. Batěk, citováno J. Hašek, Osudy dobrého vojáka Švejka ) se nese v 
rovině psychiatricko-psychologické a biochemické. V druhém případě se používají 
inhibitory acetaldehydehydrogenázy, např. Teturam nebo experimentálně protilátky. 
Blokáda odbourávání acetaldehydu se projeví nepříjemnou kocovinou už po malých 
dávkách etanolu.  

 U mladých lidí se vytváří návyk velmi rychle, děti mají málo  alkoholdehydrogenázy v 
játrech, proto hrozí nebezpečí otrav a důsledků nevyužití alkoholdehydrogenázy pro 
jiné metabolické cesty. V USA a Japonsku je povoleno podávat alkoholické nápoje až 
od 21 let, v ČR 18 let. Pozitivních účinků alkoholu je málo a jsou  pozorovány jen při 
dávkách nepřekračujících jedno pivo nebo dvě deci vína denně (tzv. francouzský 
paradox, připisující mírnému požívání červeného vína blahodárný účinek na 
kardiovaskulární  systém, snad v důsledku přítomnosti bioflavonoidů). 

8. TABÁK 

 Působení: Zařazení tabáku mezi návykové drogy není zdaleka  přehnané. Jde o velmi 
rozšířený návyk, který způsobuje téměř jednu třetinu všech úmrtí na rakovinu. Velmi 
nebezpečné a často podceňované je tzv. pasivní kouření nekuřáky, kteří inhalují vzduch 
nasycený nikotinem z cigaret a dechu kuřáků  aktivních. Lidé, pobývající v prostorách s 
bezohlednými kuřáky, zatěžují svůj organismus rizikem, odpovídajícím dvěma až pěti 
cigaretám denně. Týká se to zvláště dětí, kterým hrozí záněty dýchacích cest a astma. V 
USA odhadují 30 000 úmrtí ročně v důsledku pasivního kouření. 

Příznaky: Je známo, že se kouření rozšířilo v Evropě po objevení Ameriky, ale jeho 
škodlivé účinky byly dobře dokumentovány až v druhé polovině tohoto století. 
Evropané naučili Američany pít a oni se jim odvděčili nejen bramborami, ale i tabákem. 
Samotný nikotin je přirozeným pesticidem a zabíjí nejen lidi, ale i hmyz. 

Typické příznaky u počínajících kuřáků: nevolnost, bledost, pocení, závrať, bolesti 
hlavy, ev. zvracení. Jde o otravu nikotinem. 

 Hlavní rizika: Již vykouření jedné cigarety denně vede k několikahodinovému působení 
na cévy. Dlouhodobé kouření zvyšuje riziko onemocnění zhoubnými nádory všeho 
druhu , především však rakovinou průdušek a plic (malobuněčný karcinom, působení 
dehtu z cigaret) a způsobuje  kuřácké astma (ranní  kašlání), k poškození žaludku, cév a 
srdce (volné radikály, poškozující intimu cév, což usnadňuje aterosklerózu).  
Náladovost, sklon  k depresím a zvýšená potřeba vitamínů skupiny B jsou dalšími  
průvodními zjevy chronického tabakismu. Častá impotence u mužů a riziko poškození 
dítěte u těhotných žen, nepříznivé účinky na pokožku obličeje, rychlejší stárnutí pleti. 
Určitou ochranou proti  rakovině průdušek a plic může být podle některých pravidelné 
přijímání vitamínu A (respektive provitaminu beta karotenu, který nelze předávkovat) a 
dalších antioxidačních látek a vitamínů. Velkým problémem může  být odvykání s 
abstinenčními příznaky jako je podrážděnost  a nervozita. Používají se nikotinové 
náplasti apod.  

Existuje ale i bezpečná cigareta: je jí každá, která zůstane nezapálená. Lulka a fajfka - 
častější karcinomy rtů, jazyka a dásní. 



 

9. DALŠÍ ZNEUŽÍVANÉ LÁTKY A ČINNOSTI 

 Anabolika (steroidy): Nejde o drogy ve smyslu působení na duševní stav, ale jsou 
zneužívány některými sportovci během tréninku a závodů. Takoví riskují diskvalifikaci 
a ohrožují své  zdraví. Jsou známy případy úmrtí cyklistů a vytrvalostních běžců pod 
vlivem anabolik. Anabolika poškozují játra, cévy, srdce, zvyšují možnost mozkové 
mrtvice a u mladších osob zastavují růst a snižují imunitu. Mění se i osobnost směrem k 
podezíravosti,  násilnosti a zhoršení mezilidských vztahů. Při injekčním podání je 
nebezpečí přenosu infekcí včetně HIV-AIDS a žloutenky. 

 Amfetamin a podobné látky (viz výše): Povzbuzují duševní i tělesnou činnost 
nefyziologickým způsobem a ve spojení s namáhavými sportovními výkony jsou 
nebezpečné zdraví a někdy i životu. 

 Káva (kofein): Velmi rozšířená návyková látka. U zdravých osob  1-2 šálky kávy 
denně neškodí, ale u nemocných s kardiovaskulárními chorobami může kofein zvyšovat 
krevní tlak a výskyt aterosklerózy a srdečních arytmií. Abstinenční příznaky, např. při 
pobytu v nemocnici, zahrnují bolesti hlavy a žaludku. Pravidelný  kofeinismus zvyšuje 
podle některých autorů, ale ne všech, riziko poškození pankreasu  i s možností vzniku 
rakoviny. 

 Hazardní hry: Chorobné hráčství, návyk na hazardní hry, není pouze moderním 
problémem (viz např.  operu P.I. Čajkovského - Piková dáma). Dnes ovšem mimo 
karty, kasina a sportovní sázky  začínají být  především pro mládež  nebezpečné hrací 
automaty, které pohltí mladou mysl často natolik, že se děti dopouštějí krádeží a 
podvodů, jen aby mohly pokračovat ve hře. Nebezpečí spočívá i v charakteru 
počítačových a automatových her. Jde převážně o brutální násilné nebo přinejmenším 
zesměšňující  situace, které podporují latentní zločinnost mládeže (viz na jiném místě 
vliv TV násilí) . Organizátoři a výrobci hazardních her se kvůli vysokému zisku 
dopouštějí psychického nátlaku na hráče, kteří mívají často velké  dluhy, ztrácejí 
spoustu času, zanedbávají školu, zaměstnání a  rodinu. Někteří z nich sice dokáží 
chorobné hráčství překonat, ale často až po dlouhé a náročné léčbě. 

Orientační stanovení některých drog v těle 
V České republice stále klesá cena drog na černém trhu a proto se mnohé preparáty 
stávají i finančně dostupnými pro značnou část mládeže. Lze ale využít nových 
možností, které umožní zjistit, jestli dítě nebo mladistvý bere drogy. 

Orientační rychlou představu mohou poskytnout tzv. záchytné testy, které na základě 
chemické imunitní reakce těla osoby mohou odhalit některé drogy v moči. V moči se 
stopy drog uchovávají až několik dnů, rozhodně déle než v krvi. V případě akutní 
otravy drogami je možné dokonce určit stupeň otravy drogou. 

Pro orientační záchytné testy jsou dnes na trhu výrobky zahraničních společností: 
AbuSign je testovací destička a Visualine je detekční člunek, pracující na podobném 
principu - cena je okolo 200,- Kč. Nepříliš drahý je i orientační jednorázový test 
Ontrak od firmy La Roche. 

Poněkud složitější, ale i výkonnější je detektor Triage 8, který vyrábí firma Merck. Pro 
nelékaře je třeba, aby se s jeho obsluhou předem seznámil. Nicméně tato minilaboratoř 
umožňuje během několika minut orientačně určit až 8 skupin drog najednou. Soubor o 
deseti kazetách lze zakoupit přibližně za 12.000,- Kč. 



Detekční papírky Front Line od firmy Boehringer Mannheim pracují podobně jako 
papírky na měření glukosy v krvi. Proužek se namočí na 5-10 vteřin do moči a pak se 
umístí vodorovně na neporézní podložku. Do dvou minut lze zabarvení papírku srovnat 
s barevnou škálou na etiketě balení. Sada třiceti proužků stojí v současné době kolem 
6.000,- Kč. Zatím lze tyto detekční proužky použít pro 3 skupiny drog: 1. kokain, 2. 
opiáty typu morfinu (morfin, heroin, kodein) a 3. látky z konopí (marihuana a hašiš). 
Připravují se testovací proužky pro velmi rozšířený pervitin neboli perník, 
benzodiazepiny (Diazepam, Nitrazepam aj.), methadon a amfetamin. 

 Výhody a omezení testovacích metod 

Výhodou těchto testů je rychlost, se kterou poskytnou rodičům a vychovatelům 
základní představu, zda dítě nebo mladý člověk přišel do styku s drogami. 

S určitou rezervou musíme výsledky testů posuzovat tehdy, když jsou užívány léky 
obsahující efedrin a kodein (přípravky proti kašli) nebo uklidňující benzodiazepiny 
nebo jiné, běžně užívané léky. V případě nejasnosti je možné konzultovat pracovníky 
Ústavu pro toxikologii a soudní chemii. Zabarvení testů tedy slouží především jako 
podklad pro laboratorní zkoušky, zacílené již na určitou drogu. 
Zmiňme se ještě o psychické stránce použití testů. Přestože je samotné provedení výše uvedených testů 
poměrně jednoduché, citlivý přístup k vyšetřovaným je více než namístě. Ani pozitivní výsledky nesmí 
vést členy rodiny, kolektivu nebo vychovatele k tomu, aby označili dítě jako narkomana, což by v 
případě jiného původu zabarvení  mohlo vzbudit zájem o drogy a jejich účinky. Na druhé straně 
negativní výsledek orientačních testů nemusí ještě znamenat, že dítě s drogou do styku nepřišlo jindy. 
To může rodiče ukolébat možná falešnou představou, že je  "čisté". Spolehlivě testy reagují při 
skutečné otravě vysokými dávkami, pomohou určit typ drogy a urychlit léčebný zásah. 
 
 
9. POZNÁMKY K NEUROBIOLOGII NÁSILNÉHO CHOVÁNÍ 
Jednoduché definice říkají, že  
agrese je fyziologická reakce, jejímž smyslem v přírodě je přežití (je tedy součástí ochrany 
mládát i lovu kořisti predátory), zatímco  
násilné chování je patologická agrese, jejímž záměrem je někoho poškodit nebo zabít, 
například při znásilnění, ozbrojeném vloupání nebo nájemné vraždě. Mnoho autorů však 
agresi a násilné chování směšuje. Běžná definice agrese sděluje, že jde o chování, které 
tělesně ohrožuje jiné lidi, způsobuje jim tělesnou újmu. Další autoři zahrnují do pojmu agrese 
i úmysl ublížit nebo poškodit, přičemž neúmyslné ublížení a poškození z pojmu agrese 
vylučují. Vedou se diskuse o tom, zda se má do rámce agrese zahrnovat hrubě rozvratnické 
neboli disruptivní chování, útok na majetek, například vandalismus, zakládání požárů a 
sebepoškozování. Rámcově lze říci, že velký počet autorů užívá pojem agrese pro spektrum 
chování, které zahrnuje slovní útok, šikanu, vyvolávání rvaček, loupež, znásilnění a vraždu 
(přehled Loeber, 1997). Americká lékařská společnost opakovaně oznámila, že násilné 
chování se stalo ve Spojených státech epidemií. 
U zvířat se rozlišují dva druhy agrese. 
1. Afektivní agresi doprovází výrazná aktivita sympatiku a vokalizace. Objevuje se mezi 

příslušníky stejného druhu. Rozlišujeme ofenzívní a defenzívní typ afektivní agrese. 
Zranění a přímé ztráty na životech jsou vzácné.  

2. Predatorní (dravčí) agrese obvykle probíhá mezi příslušníky odlišných druhů. Cílem je 
ulovit kořist. (Eichelman, 1992) 

U lidí rozeznáváme tři druhy násilného chování 
1. První typ násilného chování doprovází epizodickou (krátkodobou) poruchu kontroly 
chování (episodic dyscontrol, intermitent explosure disorder), 



2. druhý se charakteristicky vyskytuje při antisociální poruše chování dospělých a poruše 
chování (conduct disorder) dětí a mladistvých, 
3. třetí typ je vzácně se vyskytující součást obsedantně-nutkavé poruchy chování. 
Epizodická porucha kontroly chování se může projevit nepromyšleným homicidním 
(vražedným) nebo suicidiálním (sebevražedným) jednáním, nesmyslným útokem na cizího 
člověka, na manželského partnera, zneužitím dítěte kriminálním druhem, přechodným 
agresivním řízením motorového vozidla, svévolným ničivým útokem na zvíře nebo majetek. 
S touto poruchou se lze setkat v průběhu snad všech druhů psychiatrických poruch a 
onemocnění. Útočné chování je v těchto případech vysoce emočně nabité. Odlišuje se tím od 
chladné predatorní agrese antisociální osobnosti. Fyzické násilí bývá primitivní. U epizodické 
poruchy kontroly chování obvykle následují výčitky svědomí, zatímco u antisociální 
osobnosti se výčitky neobjevují. Epizodickou poruchu kontroly chování může spustit užití 
kokainu (Davis, 1996). 
Poruchu chování v dětství a v dospívání (conduct disorder) charakterizuje přetrvávající a 
opakované chování porušující základní práva druhých lidí nebo věku přiměřené sociální 
normy a pravidla, které se projevuje třemi a více znaky v průběhu minulých dvanácti měsíců, 
přičemž se alespoň jeden znak objevuje v průběhu minulých šesti měsíců: 
A. Agrese vůči lidem a zvířatům: ohrožování, zastrašování a vydírání druhých lidí, spouštění 
rvaček, užití zbraně, která může způsobit vážné tělesné poškození, fyzická krutost vůči lidem 
nebo zvířatům, krádež spjatá s konfrontací s obětí, včetně například ozbrojeného vloupání, 
nucení druhých lidí k sexuální aktivitě. 
B. Ničení majetku zakládáním ohně, jehož cílem je způsobit vážnou škodu, nebo jiné vážné 
poškození cizího majetku. 
C. Podvádění nebo krádež, například při vloupání do cizího objektu, časté i lhaní, jehož 
účelem je vyhnout se závazku nebo získat nějakou výhodu, krá 
dež předmětu, jehož hodnota není zanedbatelná, aniž by přitom došlo ke konfrontaci s obětí. 
D. Vážné porušení pravidel chování: proti zákazu rodičů zůstává často v noci mimo domov 
před 13. rokem věku, dva útěky z domova na dobu delší než 24 hodin v průběhu života v 
rodičovském nebo náhradním domově, případně jeden takový útěk s návratem až po delší 
době, časté záškoláctví před 13. rokem věku. 
Toto chování je příčinou závažných poruch v sociálních vztazích, ve škole nebo v 
zaměstnání. Pokud je postižený jedinec starší než 18 let, vyslovuje se tato diagnóza tehdy, 
nejsou-li naplněna kritéria antisociální poruchy osobnosti. Porucha se může projevit v dětství, 
jestliže je naplněno alespoň jedno ze základních kritérií před 10. rokem věku, nebo v 
dospívání, objeví-li se až poté. Může být lehká, střední a těžká. 
Příčiny poruchy chování v dětském věku a v dospívání 
Velký počet vlivů, které způsobí poruchu chování v dětském věku a dospívání, je možné 
rozdělit na vlivy genetické a vlivy prostředí. Riziko vzniku poruchy chování v dětském 
věku a v dospívání je vyšší u dětí, jejichž biologický nebo adoptivní rodič má antisociální 
poruchu chování a jejichž sourozenec již uvedenou poruchu chování má. Vyšší výskyt 
poruchy je mezi dětmi, jejichž biologičtí rodiče jsou závislí na alkoholu, mají afektivní 
poruchy, trpí schizofrenií, poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) nebo sami měli 
poruchu chování v dětském věku a v dospívání. 
Virginská studie vývoje chování dospívajících dvojčat prokazuje, že porucha chování je 
heterogenní a je možné rozdělit ji do čtyř typů. U asymptomatického typu se uplatňují jak 
genetické vlivy, tak společně sdílené prostředí, u hyperaktivního typu se uplatňují jak 
aditivní, tak nonaditivní genetické vlivy, u „čistého typu" se uplatňuje hlavně sdílené 
prostředí, u mnohapříznakového typu se uplatňují pouze aditivní genetické vlivy (Silberg a 
kol., 1996). 



Jedním z vlivů, které se podílejí na vzniku antisociální poruchy v dětství a dospívání, je 
kouření matek v době, kdy takto postižené dítě procházelo nitroděložním vývojem. Kouří-li 
matka v této kritické vývojové době víc než jeden balíček cigaret denně, je dítě stiženo 1,4-
2,5krát vyšším rizikem vývoje poruchy než dítě nekuřačky. Riziko postižení chlapců je vyšší 
než riziko dívek a přetrvává i po statistickém „odečtení" všech dalších proměnných, například 
chudoby, poškozujících typů výchovy, poruch vztahů mezi rodiči a poruch vztahů v rodině 
(Fergusson, 1998). 
Další příčinou, která zvyšuje pravděpodobnost násilného chování, je kombinace 
perinatálního poškození chlapců, odmítnutí (nepřijetí) tohoto dítěte matkou a nedobré 
socioekonomické situace rodiny. Odmítnutím dítěte se rozumí nechtěné těhotenství, pokus o 
potrat a rané umístění dítěte do náhradní péče. Vyšetření souboru 4269 chlapců doložilo, že 
se oba rizikové faktory kombinovaly u 4,5 % z nich. Tento malý podíl souboru však ve věku 
osmnácti let odpovídal za 18 % všech násilných činů, jichž se dopustili všichni příslušníci 
souboru společně. Kombinace perinatálního poškození chlapců s jejich odmítnutím matkou 
tedy predisponuje k násilnému chování v rané dospělosti (Rafne a kol., 1994). 

Další prospektivní sledování souboru těchto chlapců až do věku 34 let dokládá, že 
kombinace dvou zmíněných rizikových vlivů predisponuje k těžkým podobám násilného 
chování i v dalším věkovém období. Nejzávažnější kombinací rizikových vlivů je pokus 
matky o potrat kombinovaný s výchovou chlapce v kojeneckém ústavu v průběhu prvního 
roku života (Rafne a kol., 1997). Z obou studií plyne, že prediktorem budoucího těžkého 
násilného chování chlapců je kombinace neurobiologických vlivů s vlivy psychosociálními. 
Pravděpodobnost budoucího antisociálního chování chlapců je možné odhadnout z 
jejich chování v mateřské škole. Temperament dětí je možné popsat výsledky dvou 
poměrně jednoduchých dotazníků vyplňovaných učiteli. Dotazníky se kromě 
socioekonomické situace rodiny zaměřují na tři základní temperamentové rysy dětí: míru, se 
kterou se děti vyhýbají poškození (harm avoidance, současně považovanou za míru úzkosti), 
míru impulzivity neboli sklonu vyhledávat nové jevy (novelty seeking) a míru závislosti na 
psychologické odměně (reward dependence). 

První temperamentový rozměr se popisuje jako opatrné, přitlumené chování, 
ustaranost, ustrašenost, úzkost z nových okolností. Druhý temperamentový rozměr se 
projevuje impulzívním, nezdrženlivým chováním dítěte, které vyhledává nové vzrušující 
situace, nebojí se, je neklidné, bojovné, v trvalém pohybu. Třetí rozměr se popisuje jako 
chování sympatizující s jinými dětmi, pomáhání slabším, pomáhání s uklízením, tlumení 
srážek mezi spolužáky, zklidňování dětí, jimž není duševně dobře (Cloninger a kol., 1993). 

Chlapci s vysokou mírou impulzivity, nízkou mírou závislosti na odměně a nízkou mírou 
úzkosti se s daleko vyšší četností chovají ve věku 11-13 let antisociálně, než se chovají 
chlapci s jinou kombinací těchto temperamentových rysů (Tremblay, 1994). 

Porovnání velkého souboru zneužívaných a zanedbávaných dětí se souborem kontrolním 
dokládá, že na vývoji antisociálních rysů chování se nepochybně rovněž podílí viktimizace 
dítěte (Lunu a Widom, 1994). 
Antisociální porucha osobnosti. Antisociální porucha osobnosti se vyznačuje hlubokou 
neúctou k právům druhých lidí a jejich porušováním počínaje patnáctým rokem věku, což se 
projevuje třemi nebo větším počtem následujících znaků: nerespektováním zákonných norem 
sociálního chování, jedinec se opakovaně dopouští činů, které jsou důvodem k uvěznění, 
systematickým lhaním, podváděním, užíváním přezdívek a manipulováním druhými lidmi ve 
jménu vlastního prospěchu nebo libostí, podrážděností a útočností, projevující se 
opakovanými fyzickými útoky nebo spouštěním rvaček, destruktivním opovrhováním 
bezpečností cizích lidí i své vlastní, soustavnou neodpovědností, která se projevuje 
neschopností soustavně pracovat nebo dostát finančním závazkům, nepřítomností výčitek 
svědomí, která se projevuje lhostejností nebo racionalizací poškozování cizích lidí, krádeží 



nebo špatného zacházení s cizími lidmi. Jedinec je starý osmnáct a více roků, předcházela 
porucha chování v dětství a dospívání, jež začala před patnáctým rokem věku, a nejde o 
antisociální chování, které je součástí průběhu schizofrenie nebo manické epizody. 
Zejména britská literatura někdy užívá pro osoby s antisociální poruchou osobnosti pojem 
psychopat, jehož obsah je v porovnání s obsahem stejného pojmu užívaného ve zdejším 
prostředí užší. Tyto jedince charakterizuje jako lidské predátory, jimž chybí empatie, pocit 
viny nebo výčitky svědomí, využívající osobní půvab, zastrašování a násilí ke kontrole jiných 
lidí a k uspokojování osobních potřeb. Vyšetření činnosti mozku skupiny lidí označených 
jako psychopaté metodou SPECT prokázalo, že jak sémantické, tak emoční informace (citově 
nabitá slova) zpracovávají jejich mozky v porovnání s nepsychopaty odlišně (Intrator a kol., 
1997). 
Funkční systém ovlivňující agresivní chování. Pokusy na zvířatech a klinické zkušenosti 
ukazují, že v mozku jsou četné oblasti, jejichž ovlivněním je možné agresi jak spustit, tak 
tlumit. Mezi ně patří orbitofrontální kůra oboustranně, septum, hipokampus, amygdala, 
caput nc. caudati, talamus, ventromediální a zadní hypotalamické jádro, tegmentum 
středního mozku, Varolův most, přední části a nc. fastigii mozečku (Trimble, 1988). 
Jedním z teoretických předpokladů činnosti prefrontální kůry je tlumivý vliv na činnost 
podkorových struktur. Z toho plyne předpověd; podle níž se poškození těchto korových 
oblastí projeví „deliberací", sociálně netlumeným, „odbrzděným", případně antisociálním 
chováním. Klinické zkušenosti s pacienty postiženými frontotemporální demencí, úrazy, 
cévními ložiskovými změnami a nádory v těchto částech mozku předpověd' potvrzují. 
Část pacientů s ložiskovým cévním poškozením mozku trpí výbuchy obtížně tlumitelného 
útočného chování v rozsahu počínajícím nadávkami a končícím násilným chováním. 
Neuropsychologické vyšetření dokazuje, že v porovnání s kontrolní skupinou tito pacienti trpí 
větším postižením kognitivních funkcí a mají častěji poškozenou levou hemisféru. 
Pravděpodobnost, že se tito nemocní budou chovat útočně, roste tím více, čím blíže je ložisko 
jejich mozkového poškození pólu čelního laloku (Paradiso a kol., 1996). 
K podobnému závěru dospěla studie zkoumající vztah ložiskového poškození mozku a 
útočného chování u veteránů vietnamské války. Neuropsychologické vyšetření rozsáhlého 
souboru rovněž dokázalo, že pacienti s poškozením vnitřních a spodních částí čelních laloků 
se chovají útočně daleko častěji než nemocní s poškozením jiných částí mozku. Na velikostí 
poškozujícího ložiska, ani na případné epileptické aktivitě přitom nezáleží (Grafman a kol., 
1996). 
Vyšetření činnosti mozku SPECT u čtyřiceti dospívajících a dospělých lidí, ňteří se chovali 
násilně, prokázalo v porovnání s kontrolní skupinou psychiatrických nemocných, kteří se 
násilně nechovali, pokles aktivity prefrontální hůry a vzestup aktivity předních a vnitřních 
částí čelních laloků oboustranně, na straně levé pak vzestup aktivity bazálních ganglií a 
limbického systému (Amen, 1996). 
Aktivita mozku vrahů. Vyšetření činnosti mozku PET u jednačtyřiceti vrahů, kteří se hájili 
sníženou příčetností, doložilo v porovnání se stejně velkým počtem kontrolních jedinců, kteří 
se vraždy nedopustili, snížené využití glukózy v prefrontální kůře, horní ásti temenních 
laloků, levém gyrus angularis a v corpus callosum. Snížené využití glukózy je v mozku u 
vrahů asymetrické, více je vyjádřeno ve třední části spánkového laloku, amygdale a talamu 
levé hemisféry než hemisféry pravé (Rafne, 1997a). Na vztah mezi psychosociální deprivací 
v raném dětství, sníženým využi:ím glukózy v čelních lalocích a následným násilným 
chováním, které se projevilo vraždou, poukázala další studie. Vrazi, u nichž byla doložena 
snížená míra využití glukózy v čelních lalocích, byli rozděleni do dvou skupin: V první z 
nich byli vrazi, kteří prošli psychosociální deprivací v dětství, například zneužíváním. Ve 
druhé byli vrazi, kteří deprivováni nebyli a jejichž rodinné zázemí bylo označeno jako 
„benigní". Zjistilo se, že snížené využití glukózy čelních lalocích je výraznější u vrahů z 



„benigního" rodinného prostředí. sociální tlak, jenž by mohl být složkou vysvětlení 
pozdějšího vražedného chování, byl u těchto lidí zanedbatelný. V jejich případě tedy 
vražedné násilné chování souvisí se sníženým využitím glukózy v čelních lalocích mozku 
(Rafne kol., 1998). 
Poznámka o placebu a psychogenní léčbě. Prefrontální kůra svítí na PETu u asi 30 púrocent 
lidí, kteřží dostali místo analgetik placebo (prášek se škrobem). Pak že to nepomáhá… 
Afektivní a predatorní vrazi. Podobně jako se u zvířat rozlišuje afektivní a predatorní agrese, 
rozlišují se afektivní a predatorní vrazi. První vraždí impulzívně, v afektu, druzí vraždí 
chladně a plánovitě. Z výše uvedených informací plyne předpověď, podle níž by afektivní 
vrazi měli mít snížené.využití glukózy v prefrontální kůře a nižší poměr mezi užitím glukózy 
v těchto korových oblastech vůči podkorovým oblastem, zatímco predatorní vrazi by měli mít 
využití glukózy v těchto částech mozku normální. Z tohoto důvodu byl PET porovnán meta-
bolismus glukózy v řadě mozkových oblastí patnácti predatorních a devíti afektivních vrahů, 
členů výše uvedeného souboru jednačtyřiceti vrahů. Afektivní vrazi měli v porovnání s 
kontrolní skupinou nižší metabolismus glukózy, a tedy nižší aktivitu prefrontální kůry 
oboustranně, vyšší míru aktivity pravostranné amygdaly, talamu, hipokampu a nižší poměr 
utilizace glukózy mezi pravostrannými korovými a podkorovými oblastmi. Aktivita 
prefrontální kůry predatorních vrahů byla blízká aktivitě zjištěné u kov trolní skupiny, 
mimořádně zvýšená činnost však byla zjištěna v jejich prav stravné amygdale, hipokampu a 
talamu. Z toho lze vyvodit hypotézu, podle níž jsou zdrojem agresivních impulzů, které 
mohou vyústit do vraždy, vysoce aktivní podkorowe oblasti mozku. Afektivní, neplánující, 
impulzívní vrazi nejsou schopni tyu impulzy v důsledku nižšího výkonu prefrontální kůry 
tlumit, zatímco predatorní vrazi jsou schopni je tlumit - činnost jejich prefrontální kůry je 
blízki její činnosti u lidí z kontrolní skupiny {Rafne, 1998a). Na odchylky funkcí spánkových 
laloků u pacientů, v jejichž anamnéze se objevily epizody krajně násilného chování, poukázal 
Seidenwurm a kol. (1997). Sedm těchto pacientu bylo v rámci legálního procesu vyšetřeno 
PET, MR, elektroencefalografickým mapováním mozku, neuropsychologicky i 
neuropsychiatricky. V porovnání s kontrolními jedinci byla u těchto lidí doložena nižší míra 
využití glukózy ve spánkových lalocích, měřeno PET. Zjištěné hodnoty korelovaly s 
elektrofyziologickým i neuropsychologickým nálezem. 
I při výkladu těchto dat je nutná opatrnost, protože agrese, podobně jako jiné druhy chování, 
nemá „centra". Není jisté, do jaké míry jsou zjištěné odchylky látkové výměny, případně 
excitace nebo inhibice činnosti jmenovaných míst, v přímé kauzální souvislosti s násilným 
chováním. To může být důsledkem nepřímého ovlivnění, a tedy změny aktivity propojených 
částí mozku. Kromě toho není dostatečně známa frekvence analogických nebo identických 
změn stavby a činnosti mozku v populaci, která se násilně nechová, což souvisí s problémy 
při volbě členů kontrolních skupin. Objevené skutečnosti jsou nepochybně vysoce významné, 
na druhé straně zatím předběžné a ztěží mohou řešit otázku legální příčetnosti při soudních 
přelíčeních. 
Jak vypadá činnost mozku u násilně se chovajících pacientů s duševní chorobou? Wong a 
kol. (1997) vyšetřili PET jednatřicet násilně se chovajících mužů stižených schizofrenií nebo 
schizoafektivní psychózou. U sedmnácti z nich se násilné chování opakovalo. Snížené využití 
glukózy bylo zjištěno v porovnání se zdravými lidmi v předních a spodních částech 
spánkových laloků oboustranně u nemocných, jejichž násilné chování se neopakovalo. U 
nemocných, jejichž násilné chování se opakovalo, bylo zjištěno jen na straně levé. Pokles 
využití glukózy byl u pacientů, kteří násilné chování neopakovali, podstatně větší než u 
pacientů s opakovaným násilným chováním. 
Následná studie rozšířené skupiny stejných nemocných doložila, že duševní onemocnění a 
násilné chování mají v rodinné anamnéze obě skupiny nemocných, jak ti, kteří násilí 



neopakovali, tak ti, kteří je opakovali. Věk, trvání nemoci, typologie jejich obětí, užitá zbraň 
byly v obou skupinách dobré. 
Ve skupině pacientů, kteří násilné chování opakovali, byla vyšší prevalence rozpadu vztahu 
mezi jejich rodiči a poruch chování v dětském věku (conduct disorder). Tito pacienti byli více 
odsuzováni za nenásilné kriminální činy a častěji se u nich objevovaly impulzívní pokusy o 
sebevraždu. Dále byly zjištěny odchylky EEG záznamu svědčící o abnormální činnosti 
spánkových laloků, vyšší výskyt psychotických bludů týkajících se ohrožení na životě, i 
výskyt abnormálního utváření mozkové kůry na hranicích spánkových a temenních laloků ve 
vyšetření MR. Psychotičtí nemocní, kteří násilné chování neopakovali, měli v době činu 
vyšší prevalenci imperativních halucinací přikazujících zabít. U těchto nemocných nebylo v 
nálezu MR zjištěno abnormální uspořádání kůry na hranicích spánkových a temenních laloků 
(Wong a kol., 1997). 
 
 


