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Patofyziologie bludu

J. Pogády, P. Nádvorník1, M. Bernadič2

Souhrn

Z psychopatologického hlediska se blud považuje za obsahovou poruchu myšlení, nepřístupnou korekci. Svým
rozsahem je však blud omezený, takže ostatné myšlení neovlivňuje. Patofyziologickou analýzou bludu autoři
dospěli k závěru, že blud je vázaný na abstraktné myšlení v pojmech a vzniká zkresleným vyhodnocením
kritických podnětů, které mu vytvoří emoční doprovod. Pro silné podráždění se stává dominantnou, která
zodpovídá za jeho trvání a inerci. Anatomicky je blud nejspíše závislý na cingulární oblasti limbické soustavy
mozku a na neokortikální paměti (lit. 5).
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Lidské myšlení probíhá v konkretních představách, nebo –
a to především – v obecných pojmech gramaticky vázaných
do myšlenek, které možno vyjádřit slovy ve větách. Projeví
se tak obsahová stránka myšlení odvozená od reality i když
celkem nemusí skutečnosti odpovídat.
Při komunikaci se v myšlenkách tvoří úsudky, které podle

pravidel formální logiky a dialektiky podléhají hodnocení,
zda jsou pravdivé nebo mylné s očekáváním, že se omyl vy-
světlí.
Obsahové poruchy myšlení však mohou vyústit do patic-

kého chování anebo slovní produkce, která se nedaří žádným
způsobem korigovat a konvenčně se označují za blud (Po-
gády a Žucha, 1996). Zjevně anebo skrytě dochází při nich
k rozporu se skutečností, zpravidla v závislosti na chybném
až zvráceném výkladu prožitých podnětů z vnějšího nebo
vnitřního světa, který bludu dodává odpovídající emoční ná-
boj.
Klinické projevy bludů se mohou podle svého obrazu

různě klasifikovat, např. jako bludy hypochondrické, au-
toakusační, nihilistické, autisticko-delirantní, erotomanické,
persekuční či vztahovačné, označované též za paranoidní.
Subjekt je ve svém vědomí a svědomí považuje a chápe za
pravdivé, dokonce za logicky zdůvodněné a zpravidla jim ne-
zvratně věří. Historickou vyjímku tvoří jen náboženská víra.
Mimo okruh svého bludu se subjekt chová normálně.

Proto z psychologického hlediska blud vystupuje jako inertní
inkluse v jeho myšlení, nesmazatelně zapsaná v jeho paměti.
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Skutečnost, že blud vůbec vzniká, má však patofyziolo-
gický základ. Ve světě živých bytostí, včetně člověka, se
myšlení opírá o dva možné mechanismy. Původní a všem
společné je vnímání prostřednictvím analyzátorů ze skupiny
smyslů (Sečenov, 1863). Objekty, které subjekt vnímá, se
zobrazí do paměti mozku jako jejich konkrétní představa. Je
to přirozený, syntetický odraz vnějšího světa do nervové sou-
stavy, ktorý probíhá samovolně a neustále. Podobně vzniká
též obraz pohybu, na kterém se účastní různé segmenty mí-
chy ovládající svaly, ale i mozek, kterému jsou podřízeny
artikulační orgány. Jejich činností vzniká zvukový projev,
ktoré se zpětně vnímá sluchem. Zrakové signály umožnily
transformovat konkrétní představy do abstraktních pojmů,
především podstatných jmen a sloves – vedoucích elementů
lidského myšlení. Pokud se myšlení odehrává na základě
konkrétních představ, zůstává společné všem živým tvorům
včetně člověka. Je názorné a možno ho pozorovat vlastníma
očima, když subjekt řeší reálnou úlohu (Pavlov, 1936) po-
mocí zkoušek a omylů než dosáhne správného výsledku.
Specificky lidské je myšlení, které využívá oblast abstrakt-

ních pojmů. Zbavuje se tíže objektivní skutečnosti, takže se
jí vzdaluje. Vedle obrovských výhod obsahuje tak i nebez-
pečnou slabinu, která umožňuje

”
klamat“ sebe i své okolí.

Prostředím, ve kterém blud vzniká a probíhá, je proto zřejmě
pojmové myšlení, bez nutnosti reálných důkazů. Naopak je
vylučuje.
Zůstává fyziologicky vysvětlit původ a trvání bludu. Kaž-

dým okamžikem přichází do mozku mnoho podnětů, které
hned na vstupu podléhají vyhodnocení. Spektrum vyhodno-
cení je přitom široké a na úrovni subjektu odpovídá ve své
gradaci škále emocí. Svou funkcí znamená předstupeň k roz-
hodnutí, jak na podnět reagovat. Zkreslené a mylné hod-
nocení ovlivní reakci subjektu, která v oblasti pojmového
myšlení vyústí v blud s příslušným emočním doprovodem.
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Charakter bludu tak závisí na povaze podnětu a jeho vy-
hodnocení, které ve svém součtu určí význam bludu a jemu
odpovídající sílu podráždění, pod níž je blud zapsaný v pa-
měti mozku.
Od prvních fyziologických studií týkajících se stupně po-

dráždění se zjistilo, že místo silného podráždění v nervové
soustavě k sobě atrahuje slabé podněty a tím nepřetržitě
udržuje svá dominantní postavení (Uchtomskij, 1923). Do-
minantě bludu – závislé na jeho významu – tak odpovídá
trvanlivost bludu, až jeho parabiotická inerce.
Protože fyziologické mechanismy mozku jsou vázány na

jeho strukturu, lze v případě bludu předpokládat, že se na
něm účastní limbická soustava mozku, především její cingu-
lární oblast. Na této úrovni se totiž podněty hodnotí a při-
suzuje se jim emoční váha. Současně se jim též vymezuje
síla podráždění, která se přenáší do paměti neokortikálních
struktur mozku. Léčebný zásah by se tak měl týkat vyhod-
nocovacích a paměťových mozkových systémů.
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