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Fyziologické základy myšlení

II. část

P.Nádvorník, M.Bernadič1, J. Pogády2

Souhrn

Autoři využívají 50letou zkušenost s psychostereotaktickými operacemi, které indikovali na základě fyziolo-
gického rozboru klinických obrazů psychicky nemocných. Autoři teoreticky popsali jednotlivé formy myšlení
od elementárního přes konkrétní k abstraktnímu. Ve skutečnosti se všechny prolínají a kvalita dynamické
účasti na konečném rozhodnutí charakterizuje chování každé osobnosti. Publikace je druhou částí práce pub-
likované v Psychiatria, 9, 2002, č. 1 (s. 17–20). Fyziologický základ myšlení umožňuje, aby jeho vstupem do
psychologie došlo ke splynutí objektivního se subjektivním (lit. 13) (Psychiatria, 9, 2002, č. 2).
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Úvod

Pod pojmem myšlení se rozumí řešení problému, přechod
od známého k neznámému, jako nejvyšší stupeň poznávacího
procesu, anebo též vztah mezi subjektem a objektem v prob-
lémové situaci s využitím paměti (Linhart, 1987; Nádvorník
a spol., 2002). Pod vlivem kybernetiky se myšlení chápalo
jako způsob zpracování informace. Až po zkušenostech se
stereotaktickými zásahmi do mozkových struktur se začala
objektivně zkoumat organizace psychické činnosti mozku.
Předložená publikace je druhou částí naší práce publikované
v Psychiatria, 9, 2002, č. 1 (s. 17–20).

Materiál, metoda a výsledky

Za 50 let zkušeností se stereotaktickými operacemi psychicky
nemocných jsme se rozborem dosažených výsledků usilovali
objasnit fyziologickou podstatu myšlení, které považujeme
za hybnou sílu chování každého živého organizmu. Podle
našeho názoru v dosavadní představě podnětu S, který vy-
volává reakci R, chybí dynamický činitel, kterým se pod-
nět fyziologicky transformuje do reakce. Předpokládali jsme,
že operátory této fyziologické transformace vyjádřené vzhle-
dem k lidské osobnosti O vztahem R= f (S,O) zjistíme lo-
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gickou analýzou změn, které nastanou v chování po zásahu
do definovaných struktur mozku.
Měli jsme příležitost operovat 209 nemocných s poru-

chami chování na třech vývojových úrovních mozku: hy-
potalamu, limbické soustavy a neokortexu. Podrobně jsme
sledovali změny po zásahu do tuber cinereum, corpus mam-
millare, amygdaly, hippokampu, substantia innominata, růz-
ných struktur talamu (nc. intergenicularis, anterior, dorso-
medialis, lamina medialis a centrum medianum), do cingula,
nc. accumbens a area parofacctoris, takže jsme nahromadili
dostatek údajů, abychom oprávněně mohli vytvořit vlastní
koncepci o fyziologických základech myšlení.

Myšlení hypotalamu

Na hypotalamu jsme operovali 51 nemocných, převážně pro
agresivní chování při závažné oligofrénii. Cílem podle Sana
(1962) byl zadní hypotalamus a při peroperační stimulaci
se objevovala sympatiková odpověď. Jen 12 nemocných se
podrobilo operaci na předním hypotalamu s parasympatiko-
vou odpovědí na stimulaci v tuber cinereum podle Roedera
(1966), pro obezitu podle Etha (1974), případně pro neovla-
datelný alkoholizmus nebo toxikomanii (Pogády a Nádvor-
ník, 1976), které jsme společně označili hedonií. Vyjímečnou
komplikací bylo poškození corpus mammilare s následnou
poruchou paměti, krátkého trvání.

Příznivé výsledky se zpravidla dosáhly. Bylo však nutné
operovat symetricky, oboustranně, protože stimulace vy-
volávala stejnou odpověď na každé straně i po vyřazení
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jedné z nich. Struktura hypotalamu je zřejmě duplicitní. Jen
u nemocných operovaných pro sexuální deviaci zesílila chuť
k jídlu. Proto jsme modifikovali tuto operaci hypotalamu
transventrikulární cestou.

Z rozboru výsledků vyplynulo poznání, že přední hypo-
talamus zabezpečuje dva základní radikály chování živého
tvorstva včetně člověka. Jeden, obživný, slouží k zachování
jedince, druhý, sexuální, k zachování rodu. Třetí radikál,
útočnost, je potřebný k ukojení prvních dvou, zvlášť ve světě
zvířat (Pogády a Nádvorník, 2000).

Na příkladu fyziologického působení obživného pudu si lze
v nejjednoduchší podobě představit, že pokles glykemie hy-
potalamus vyhodnotí jako negativní podnět a příjme rozhod-
nutí, aby jemu podřízené metabolické mechanizmy hladinu
glykemie upravily. Hypotalamus tak udržuje stálé prostředí
v toleranci hodnot, která jsou zapsané do jeho paměti.

V souhrnu to znamená, že funkční schéma hypotalamu se
skládá z několika jednoduchých bloků: paměti, vyhodnocení
podnětu a okamžitého rozhodnutí o akci adresované nižším
výkonným soustavám.

Podle nás to je objektivní fyziologický mechanizmus
činnosti hypotalamu, způsob jeho elementárního myšlení.
Zhodnocení podnětu má přitom základní význam pro roz-
hodnutí o akci, i když na úrovni hypotalamu se jeví jen
dvouhodnotové: pokles a vyrovnání. Jedno je začátkem akce,
druhé jejím zakončením.

Vývojem vyšších etáží mozku, limbické soustavy a neokor-
texu se však základní radikály chování podstatně rozšířily,
takže původní spojitost s funkcí hypotalamu při běžném
způsobu života uniká pozornosti.

Tak podle Pavlova (1953) skutečnost, že miliony lidí pra-
cují, aby získali prostředky na svoji existenci, je v podstatě
obživný reflex, který působí od narození.

Sexuální pud, který se rozvíjí až v pubertě, pomáhá pře-
konat přirozený odpor k cizímu jedinci. Láska totiž dokáže
zbližovat a vzájemná náklonnost a sympatie vyúsťují do sku-
tečnosti, že lidé stejného smýšlení vytvářejí skupiny a svoje
názory formují do představy, které se stávají filozofií celých
společenstev.

Též útočné chování získalo nekonečnou gradaci svých od-
stínů a jeho spektrum má obrovský rozsah.

Hypotalamus se tak stal hranicí, za kterou se jeho fy-
ziologická objektivní činnost začala popisovat subjektivně
psychologickými pojmy a termíny. Například na úrovni lim-
bicné soustavy, která má k dispozici velký rozsah paměti, se
bude už hovořit o hladu a nasycení.

Myšlení limbické soustavy mozku

Na limbických strukturách mozku se operaci podrobilo 154
nemocných, tedy trojnásobek operací na hypotalamu.

Indikací vedle agresivity byly její mírnější projevy a blízké
formy chování, například erotizmus a hyperreaktivita. K nim
přistoupily i další poruchy chování spojené zvlášť s epilepsií

anebo s psychopatií, například vzrušivost a zvýšená sexu-
alita. A později se k operaci začaly doporučovat i závažné
neurózy, především obsedantně kompulzivní povahy.

Dosáhnout však dobrý výsledek stereotaktického zákroku
nebylo snadné ani trvalé. Proto se zákroky na různých pod-
kůrových strukturách kombinovaly, anebo se destruktivní
operace prováděly v určité sekvenci. Účinnější byly opět ope-
race symetrické, oboustranné, zvlášť v cingulu u neurotiků.
Při depresi se zkoušely i stimulační metody pomocí vhoje-
ných chronických elektrod.

Vyhodnocení výsledků z fyziologického hlediska naráželo
na stále převažující psychologický přístup. Vycházeli jsme
však z přesvědčení, že základní operátory myšlení, paměť,
hodnocení a rozhodnutí o akci, které používá hypotalamus,
musí působit a uplatňovat se i v limbické soustavě, protože
jde o funkci téhož mozku, i když v rozšířené formě.

Východiskem se staly čichové halucinace, u kterých Chita-
amondh (1966) navrhl operovat na amygdale a měl úspěch.
Jeho zkušenost jsme opakovali u nemocné, u které čichové
halucinace vyvolávaly anankastické reakce stálého umývání
a přestrojování pod dojmem, že cítí nepříjemný zápach
svého těla.

U halucinací sluchových a zrakových jsme se už odvážili
postupovat obdobně, ale vlastní cestou (Nádvorník a spol.,
1974) a operovali jsme 6 nemocných v intergenikulárním
prostoru talamu, který je spojovací strukturou sekundárních
talamických center zraku a sluchu. K takovému postupu nás
oprávňovala teorie pohybových a smyslových analyzátorů,
které syntetickou činností mozku zobrazují reálné prostředí
do paměti mozku formou konkrétních představ. Objektivní
skutečnost tak dostane virtuální povahu, do které se mohou
patologicky dostat i halucinace, když se též podnět stane
virtuální.

Myšlení však opět začíná hodnocením podnětu. Protože
chování nemocných s halucinacemi je různé, lze předpoklá-
dat, že hodnocení není už dvouhodnotové, ale probíhá v celé
škále

”
spektrálních čar“ od příjemného přes lhostejné k ne-

příjemnému a chování se mění. Může se však zastavit na
jediném projevu, který si nemocný na základě škály hodno-
cení vybral. Přijal tak rozhodnutí k určité akci, jejíž výsledek
zapíše do paměti jako zkušenost.

Znamená to, že se za hodnocením podnětu zařadí ope-
rátor výběru z minulé zkušenosti a podle tohoto výběru se
odpověď realizuje.

U 4 pacientů, kteří se pod vlivem halucinace rozhodili
pro agresivní chování, jsme zaznamenali rozdílný výsledek
operace, která měla ovlivnit agresivitu. Po operaci v inter-
genikulárním prostoru talamu vymizely halucinace a na nich
závislá agresivita, ale na jiné podněty se nemocní věděli při-
měřeně rozčilovat. Po operaci v zadním hypotalamu se však
agresivní chování celkem odstranilo, takže halucinace přetr-
vávaly, ale do agresivity nevyústily.

Znamená to, že funkčně vyšší struktura mozku, jak tomu
už bylo v hypotalamu, přijímá rozhodnutí o akci, kterou však
realizují struktury podřízené. Prosazuje se tak hierarchická
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organizace činnosti mozkových struktur, ale ve vzájemném
vztahu (Nádvorník a Ondrejčáková, 1974).

Logickou analýzou získaných poznatků jsme dospěli k zá-
věru, že fyziologický základ myšlení limbické soustavy mozku
se skládá z bloku široké paměti, škály hodnocení, výběru
z minulé zkušenosti a z rozhodnutí o akci. Toto myšlení se
týká každého jedince, je konkrétní a vztahuje se k subjektu.
Při výběru se pravděpodobně každá nabízená možnost ře-
šení opět hodnotí, dokud se nedosáhne rozhodnutí o akci,
optimálně vyhovující. Realizují ho však podřízené mozkové
nebo i míšní struktury, které k tomu dostávají příkaz, prav-
děpodobně formou programu. Výsledek akce se zřejmě opět
hodnotí, program se případně opraví a zapíše do paměti jako
zkušenost.

Myšlení na nejvyšší neokortikální úrovni mozku

Činnost nejvyšší úrovně mozku spočívá na obrovské, téměř
nevyčerpatelné paměti (Nádvorník a Drličková, 1987). Za-
znamenávají se do ní konkrétní představy už jen formou zá-
stupných znaků, až abstraktních pojmů, slov, která umož-
nila specificky lidské pojmové myšlení vázané na grama-
tická pravidla. Do paměti se tu ukládají všechny prožitky
a zkušenosti získané v průběhu celého individuálního života,
takže zobrazují celý jeho svět, vlastně model světa, který
je podkladem pro všechny myšlenkové operace. Lze si jen
těžko představit, jak by mohl stereotaktický zákrok léčebně
zasáhnout do jeho poruchy. Proto jsme přijali rozhodnutí
na funkční strukturu této úrovně působit prostřednictvím
transplantace lidské embryonální tkáně.

Nezávisle na mexické skupině dr. Madrazo jsme uskuteč-
nili transplantaci ve stejné době, ale ve světě poprvé u schi-
zofrenie (Kolařík a spol., 1988). Transplantát serotoninergní
tkáně z rafe mozkového kmene embrya jsme stereotakticky
uložili oboustranně do parolfaktorní arey mozku v blízkosti
nc. accumbens u 4 nemocných v akutním a chronickém sta-
diu nemoci.

V akutním stadiu nemoci byla studentka, která si začala
připadat odlišná od svých spolužáků, cítila se neschopná,
zbytečná, bez zájmu. K pocitu méněcennosti se přidala
i vztahovačnost z okolí, které ji pozoruje a chce jí uškodit.
Po přijetí na psychiatrickou kliniku byla nemocná apatická,
vyhledávala samotu. Řeč zabíhala do inkoherence. Psycho-
logickým vyšetřením se zjistil nápadný pokles intelektových
funkcí, zvlášť ve složce paměti. Do dvou měsíců po implan-
taci se zdravotní stav nemocné začal upravovat. Začala se
zajímat o svou bodoucnost a její paměť se překvapivě do-
stala na vysokou úroveň. Dokončila studium zdravotní školy
a nastoupila do práce v laboratoři.

Schizofrenie se typicky odehrává v rovině pojmového myš-
lení a u nemocné se charakteristicky projevovala formou
bludu méněcennosti a vztahovačnosti při silném poklesu pa-
měti. Její aktivace v důsledku serotoninergního transplan-
tátu vedla k úpravě patologických projevů.

V chronickém stadiu schizofrenie byla operována 50letá
nemocná, která se dobře učila, ukončila ekonomickou školu

a pracovala ve spořitelně. Ve svých 30 letech se však začala
obávat, že ji někdo pronásleduje a škodí ji. Postupně obvi-
ňovala spolupracovníky a změnila k nim postoj. Psychiatric-
kým vyšetřením se zjistilo, že nemocná trpí bludnými před-
stavami a stanovila se diagnóza paranoidní schizofrenie. Ne-
mocná byla léčena desítkami elektrošoků a dlouhodobě ata-
raktiky. Posledních 10 let žila v ústavu zbavená svéprávnosti.
Na nic se nepamatovala. Je tupě euforická, bradypsychická,
neprojevuje zájem o okolí. Paměťové funkce jsou silně de-
fektní. Nápadnou změnu v chování nemocné jsme zazname-
nali až za 7 měsíců po transplantaci. Poprvé za celý pobyt
v léčebně si vyžádala dopisní papír a napsala několik listů
svým známým. Jeden z nich jí odepsal a připojil bankovku
na přilepšenou. Nemocná odmítala podezření, že by finanční
podporu vyžadovala. Za svědka uvedla vrchní sestru, která
dopisy četla a ta potvrdila pravdivost jejího tvrzení.

Nápadnou změnu v chování podle našeho přesvědčení
jsme fyziologicky vysvětlovali tím, že opět došlo k nečeka-
nému zlepšení, až obnově paměťových funkcí.

Při podrobném rozboru chování nemocných jsme byli
přesvědčeni, že základní operátory myšlení, hodnocení, vý-
běr a rozhodnutí o akci objevené v konkrétním myšlení na
limbické úrovni se uplatňují stejnou mírou i v pojmovém
myšlení. Ukazovalo se však, že tu musí působit ještě jeden
další operátor. Bez něj by se nemohla studentka zajímat
o svou budoucnost s představou, že dokončí své vzdělání
a nastoupí do zaměstnání, anebo starší žena, když se jí ne-
věřilo, nemohla by připravit úspěšný plán své obhajoby.

Znamená to, že obě nemocné po obnovení své paměti mu-
sely předvídat své kroky do budoucnosti a podle toho jednat.
Hlavním výsledkem transplantace bylo však podstatné zesí-
lení paměti. Jedině paměť obsluhující všechny skutečnosti
a vědomosti o sobě samém, ale i o lidech, s nimiž přicházejí
do styku, poskytuje potřebný materiál k předvídání. V pa-
měti se vytyčují cíle, které se hodnotí jako podnět k jejich
dosažení. Pokud se výběrem z minulé zkušenosti nedosáhne
řešení, nastupuje operátor předvídání schůdné cesty do bu-
doucnosti. Proto se předvídání považuje za jeden z hlavních
projevů inteligence, kdy se pracuje s analýzou a syntézou
faktů, které jsou v paměti mozku k dispozici.

Do blokové schémy abstraktního myšlení se tak vedle hod-
nocení a výběru zařazuje operátor předvídání, který před-
chází rozhodnutí o akci. Dosažený výsledek se zapíše do pa-
měti mezi zkušenost, které se přisoudí pečeť pravdy nebo
omylu, opět v celém spektru hodnotících úsudků. Vedle hod-
nocení vzhledem k subjektu, které lze porovnat s emocí, do-
týká se abstraktní myšlení i hodnocení vzhledem ke společ-
nosti a přechází do úrovně morálky a vyšších citů. Zasahuje
tak do chování celé společnosti, které je subjekt součástí,
a proto se nachází i pod jejím vlivem.

I když jsme teoreticky popsali zvlášť jednotlivé formy
myšlení od elementárního přes konkrétní k abstraktnímu, ve
skutečnosti se všechny prolínají a kvalita dynamické účasti
na konečném rozhodnutí charakterizuje chování každé osob-
nosti.



80 P.NÁDVORNÍK A SPOL.: FYZIOLOGICKÉ ZÁKLADY MYŠLENÍ

Závěr

Popsané fyziologické mechanizmy myšlení pravděpodobně
narazí na psychologické pojetí chování subjektu a společ-
nosti. Lze však očekávat, že vyjasněním některých psycho-
logických termínů, například funkce emocí, motivace nebo
vědomí, budou se oba aspekty zbližovat. Zatím se však po-
žaduje vzájemný respekt názorů.
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