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Prehľadová práca

Kritická úvaha o základných objavoch IP Pavlova vo fyziológii mozgu

a ich význam pre súčasnosť

P. Nádvorník, M. Bernadič

Tohto roku uplynie 70 rokov od úmrtia veľkého fyziológa
a nositeľa Nobelovej ceny Ivana P. Pavlova. Mnohí dnes spá-
jajú s jeho menom len pokusy so psom a slinnou žľazou, jeho
prínos je však podstatne širší, zásadným spôsobom ovplyv-
nil celú humánnu fyziológiu, najmä neurofyziológiu. Cieľom
práce je stručne pripomenúť jeho prácu a jej význam pre
dnešok.
Pavlov vychádzal z presvedčenia, že všetka činnosť mozgu

spočíva v reflexnej odpovedi na určitý podnet. Opieral sa
o poznatok, že potrava je základným podnetom k biologickej
existencii a činnosť slinnej žľazy nutnou odpoveďou pri jej
strávení ako súčasť obživného reflexu.
Keď ale potravu opakovane spájal s iným konkrétnym

podnetom, napríklad so zvukom, začal aj tento nový pod-
net vyvolávať odpoveď slinnej žľazy. Preto rozdelil reflexy na
vrodené a na reflexy za istých podmienok získané, čiže pod-
mienené. Bol to vstupný krok k pochopeniu činností mozgu.
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A keď pracoval s ďalšími podnetmi, na svetlo, dotyk, ale
i na pohyb a dokonca aj na čas a dostával zákonite slinnou
odpoveď, usúdil, že tieto podnety vnímané zmyslami môžu
zastúpiť základný potravinový podnet a že sa tak stali jeho
signálom. Pri opačnom usporiadaní, keď opakovane nespá-
jal zástupný podnet s potravou, činnosť štítnej žľazy vyha-
sínala, až dostával záporné reakcie. Zistil tak reakcie kladné
a záporné, na elementárnej úrovni vlastne vzruch a útlm, ak-
tívne zasahujúce do funkcie mozgu. Ak na vstup pôsobil nie-
koľkými podnetmi súčasne, dostal pri opakovaní rovnakú od-
poveď aj na jeho jedinú hlavnú komponentu. Vysvetlenie hľa-
dal v rozličnej sile a pohyblivosti vzruchu jednotlivých kom-
ponent podnetu. Tieto fyzikálne vlastnosti vzruchu a útlmu
si overil tiež usporiadaním pokusov, pri ktorých zistil ich
ďalšie charakteristiky, iradiaciu a koncentráciu či indukciu.
A keď si potom predstavil dynamiku týchto procesov v ner-
vovej sústave, javil sa mu mozog ako grandiózna signalizačná
doska, na ktorej sa miesta vzruchu a útlmu najrozličnejším
spôsobom prelínajú, spájajú a rozpájajú, a vytvoril tak kon-
cepciu myslenia mozgu. Elementy tohto myslenia chápal ako
konkrétne signály reálneho sveta, sprostredkované zmyslo-
vým vnímaním, medzi ktorými pôsobí asociácia, spájanie
do myšlienky. S predstavou myslenia na základe asociácií sa
však ťažko vyrovnával, podobne ako s reflexami na čas. Aby
oslabil psychologické ponímanie asociácií, zdôraznil význam
dominantných bodov signalizácie, ktoré sa seba atrahujú sig-
nály menšej sily. U reflexov na čas sa bránil pripustiť funkciu
pamäti, a vždy sa jej ku svojej škode vyhýbal ako psycholo-
gickému pojmu.

Skvele sa však vyrovnal so signálmi na pohyb, keď predpo-
kladal, že aj pohyb musí obsahovať senzitívnu zložku, akú
prestavuje sluch alebo zrak, a to v kĺbnom puzdre, šľache
a svale, aby mohla plniť zástupnú signalizačnú úlohu. Preto
pohybovový systém považoval za osobitný a nazval ho ki-
nestetickým analyzátorom mozgu, aby zdôraznil jeho výni-
močnosť v tom, že pohyb nielen vykonáva, ale súčasne aj
zobrazuje. Oproti tomu zmyslové analyzátory mozgu plnia
iba zobrazovaciu funkciu. Nepokúsil sa však týmto mecha-
nizmom vysvetliť filozofickú predstavu odrazu vonkajšieho
prostredia do vedomia subjektu.
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Na úrovni zmyslových orgánov išlo vlastne o transformá-
ciu reálnych predmetov a javov do konkrétnych predstáv,
transformáciu reálneho sveta do sveta virtuálneho. Pritom
bol Pavlov veľmi blízko k fyziologickému vysvetleniu, ale ne-
odvážil sa ani neskôr použiť iný názov ako prvá signálna
sústava, ktorá je vlastná všetkému živému.

Podobne Pavlov skúmal aj funkciu analyzátorov so za-
meraním na ich rozlišovaciu schopnosť, najmä pre oblasť
zrakového alebo sluchového analyzátora. Predpokladal, že
každý analyzátor má zložku periférnu, ale i centrálnu, okr-
sok v mozgu, do ktorého sa vzruchy z periférie premietajú.
Na periférii sa robí analýza podnetu a v mozgu prebieha
jeho syntéza. Iste si vedel preedstaviť, že to je mechanizmus
tvorby konkrétnych predstáv. Ale pri skúmaní komplexných
podnetov neprekročil hranicu jediného analyzátora, takže
skúmal napríklad skupinu tónov, ale nie objektov. Dom-
nieval sa, že by sa tak zavliekol do psychológie, ktorú síce
neodmietal, ale právom neveril, že aktuálne môže prispieť
k fyziologickému skúmaniu činnosti mozgu. Predvídal však,
že sa raz obidve disciplíny spoja. Tým viac sa zameral na
konkrétne myslenie. Mal istotu, že toto myslenie možno po-
zorovať priam zrakom v úlohe očitého svedka, a to u zvierat
aj človeka. Keď napríklad niekto má za úlohu zložiť súčias-
tky do predpísanej skladby, možno pozorovať, že vezme dve
súčiastky a usiluje sa ich priložiť k sebe. Keď však sa to
nedarí, vezme ďalšiu a opäť skúša, až sa mu podarí predpí-
sanú skladbu uskutočniť. Odkryl tak základné myšlienkové
postupy, operátory mozgu. Aj keď ich podstatu neodhalil,
odmietol psychologické vysvetlenie, že ide o formu myslenia
skúškou a omylom.

Pustil sa do intenzívneho štúdia rozličných termínov
v psychológii a vytýčil si cieľ subjektívne psychologické
pojmy konfrontovať s objektívnymi fyziologickými predsta-
vami a faktami. Cítil však, že mechanizmy činnosti mozgu sa
nepodarí pochopiť bez zásahu do anatómie mozgu, a preto
sa začal zaoberať chirurgickými abláciami, predovšetkým
mozgovej kôry a niektorých mozgových lalokov. Výsledkom
tohto počínania bolo však iba zdanie, že hĺbkové štruktúry
mozgu, bazálne gangliá vykonávajú silno aktívnu činnosť,
ktorú mozgová kôra udržiava v prijateľnýcm medziach. Po-
mýšľal pritom na vzťah k emóciám a k motivácii rozpracú-
vaný v psychiatrii, ktorej sa začal venovať.

A v týchto úvahách a logickou analýzou poznatkov, zís-
kaných u klinicky chorých, prepracoval sa ku geniálnemu
objavu. K mysleniu mozgu, ktoré oproti doterajšiemu kon-
krétnemu mysleniu, pri prirodzenej prvej signálnej sústave,
nazval ako druhá signálna sústava. Jej podstatou je špeci-
ficky ľudská reč, ktorá tvorí základ psychologickej činnosti
človeka. Vyhol sa však psychologickému pojmu a použil pre
ňu názov vyššia nervová činnosť na rozdiel od nižšej ner-
vovej činnosti v živočíšnej ríši. Pretože slovo vzniklo abs-
trakciou konkrétnej predstavy, s ktorou pracuje konkrétne
myslenie, označil myslenie na tejto vyššej úrovni za mysle-
nie abstraktné. Z fyziologického hľadiska bol presvedčený,
že na tejto funkčnej úrovni mozgu muselo dôjsť k podob-
nej transformácii, aká nastáva pri prechode do reálneho ob-
jektu do konkrétnej predstavy, pretože je uskutočňuje stále

tá istá mozgová hmota. Pavlov tak položil základy fyzioló-
gie mozgu, na ktorých sa mohlo jeho dielo ďalej rozvíjať,
neisté miesta prehodnotiť, doplniť a opraviť. S takým vývo-
jom Pavlov rátal, keď napísal záverečné slovo k svojej práci.

”
Fyziologické poznatky, ktoré som získal, sú len počiatkom
cesty a bolo by dokladom obmedzenosti rozumu sa domnie-
vať, že nimi možno vysvetliť všetky funkčné mechanizmy
mozgu. Hora neznámeho tu zrejme ešte dlhý čas zostane ne-
zmerne väčšia, ako drobky nášho poznania. Preto aj v mojej
práci dochádza k omylom, ale keď ide o niečo tak zložitého,
nie je hanbou sa mýliť“. Naznačil ďalšie cesty, ktoré by mohli
viesť k dosiahnutiu úplnej fyziologickej koncepcie myslenia.
Sám vyčerpal význam zmyslové vnímanie, ktorým sa mozog
zmocňuje objektívne reality a zmení ju do konkrétnych pred-
stáv. S nimi pracuje konkrétne myslenie, ktoré je základom
správania sa všetkých živých tvorov, ale aj človeka. Toto
myslenie možno skutočne krok za krokom sledovať, pretože
prebieha relatívne veľmi pomaly. Podobne geniálne vysvetlil
aj podmienenú transformáciu, premenu konkrétnych pred-
stáv do abstraktných pojmov, slov, ktoré v gramatických
väzbách podmieňujú abstraktné myslenie, nesmierne rýchle,
ale už vzdialené realite. Preto sa v ňom vyskytujú chyby, a to
aj úmyselné, ktorých korektorom je myslenie konkrétne, ok-
rem formálnej logiky a dialektiky. Obidve formy myslenia sa
prelínajú.

Uplynulo viac ako pol storočia, kým došlo k obrovskému
pokroku na úseku techniky, ktorá pomáha myslieť. Akoby
mozog tvorcov týchto zariadení a programov, ktoré ich ria-
dia, sám prezrádzal svoje vlastné funčné mechanizmy. Ďalšia
cesta ku štúdiu skutočnej fyziologickej činnosti mozgu mohla
viesť len k zásahom do jeho štruktúry. Chirurgické zákroky,
ktoré Pavlov uskutočnil, boli však priveľmi hrubé, aby sa
z nich získala predstava, ako mozog myslí a aké operátory
má pritom k dispozícii. Tento nedostatok mohla preklenúť
až stereotaktická operačná metóda, pri ktorej možno vyra-
diť jednotlivé, anatomicky presne definované články mozgu
na úrovni jeho rozličných vývojových stupňoch, hypotalamu,
limbickej sústavy a neokortexu. Potrebné poznatky sa získali
najmä pri psychostereotaktickej liečbe porúch správania.

Za 50 rokov sa s ňou získal obrovský klinický materiál
(Nádvorník a spol., 2002, 2003, Pogády a spol., 2002, 2003),
ktorého analýzou bolo možno zistiť, že napríklad haluci-
nácie sa odohrávajú na úrovni konkrétneho myslenia, kým
bludy v oblasti myslenia abstraktného. Najdôležitejšie však
bolo poznanie, že mozog k svojmu mysleniu používa len
niekoľko jednoduchých operátorov, ktoré podmieňujú neko-
nečnú množinu správania.

Základným operátorom je vyhodnotenie každého pod-
netu, ktoré sa stane podkladom pre operátora k rozhodnutiu
pre odvetnú akciu. Pretože výsledky každej minulej akcie sa
uchovávajú v operátore pamäti, možno na opakovaní, či po-
dobný podnet reagovať operátorom výberu akcie z pamäti.
Obrovská pamäť na najvyššej úrovni mozgu umožňuje však
uchovať všetky skúsenosti a vedomosti získané individuál-
nym životom a vytvoriť tak model vlastného sveta, ktorý je
vedomím subjektu. V ňom na základe uložených informá-
cií možno vytyčovať ciele a cesty k ich dosiahnutiu do bu-
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dúcnosti, ktoré určuje operátor predvídania. Pritom každé
rozhodnutie k akcii, ale aj akcia samotná a výber z pamäti,
ale predvídanie je pod kontrolou operátora vyhodnotenia,
ktoréh ovýsledok sa zapíše do pamäti.
Operátor hodnotenia je preto všeobecným mechanizmom

mozgu a uplatňuje sa i v konkrétnom myslení, lebo každý
krok pri uvedenom skladaní súčiastok bol vyhodnotený a pri
zamietnutí nahradený rozhodnutím k inej akcii, až sa do-
siahol cieľ. Na najnižšej úrovni mozgu prebieha hodnotenie
dvojhodnotnové, ale už v limbickej sústave mozgu postupuje
hodnotenie podľa rozsiahlej škály, ktorej dominantné časti
sa premietajú do osobnosti individua. Na najvyššej úrovni
mozgu je gradácia škály hodnotenia gigantická a výsledky
ovplyvňujú správanie jedinca. Vzhľadom k subjektu sa vý-
sledky hodnotenia psychologicky označujú za emócie, a pre-
tože často vyústia do akcie, tiež za motiváciu. Na úrovni spo-
ločnosti sú podkladom vyšších citov, morálky a etiky. Preto
je hodnotenie podnetu základným mechanizmom činnosti
mozgu, tak ako pamäť alebo vzruch alebo útlm, či schopnosť
rozlišovať, ktorá pôsobí v dominantnej hemisfére mozgu,
či analýza a syntéza. Pokiaľ sa analýze vystaví konkrétny
subjekt, napríklad jablko, simultánnou syntézou vzrušených
miest v mozgu sa transformuje do konkrétnej predstavy
tohto jablka a po ďalšej podmienenej transformácii do ab-
straktného pojmu, slova jablko, ktoré sa zapíše do pamäti
mozgu ako podstatné meno, a to sa stane prvým elementom
myslenia. Tiež pohyb, ktorý vykonáva miecha, alebo arti-
kulačné svaly, je rozložený analyticky na rozličné segmenty
miechy, či mozgu a sukcesívnou syntézou sa transformuje do
konkrétneho pohybu, ktorý sa po ďalšej transformácii stane

slovesom, druhým elementom myslenia. Vyhodnotenie pod-
statného mena je základom prídavného mena, a sloveso prí-
slovcom, ktorými sa myslenie spresňuje.
Vždy však zostane historickým faktom, že do počiatku

súčasného poznania ako mozog myslí a aké sú fyziologické
mechanizmy jeho činnosti, trvalý základ položil I.P. Pavlov.
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