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Koncept fyziológie mozgu

5 let pozůstalosti slovenského psychiatra prof. MUDr. Jozefa Pogádyho, DrSc.
Pavel Nádvorník, Marián Bernadič

V odkazu organicky zaměřeného psychiatra zůstal započatý spis Fyziologické základy psychiatrie. Pracoval na něm
společně s autory tohoto článku, kteří ho dokončili a připravili k publikaci v širším pojetí jako „fyziologie mozku“. Dosud však nenašli dostatek prostředků na jeho vydání, a proto
z něho uveřejňujeme aspoň několik hlavních myšlenek.
1. V průběhu posledních let se nashromáždilo dostatek
vědomostí o struktuře a funkci nervové soustavy od
nejjednodušších organismů až po člověka, zvlášť klinickým pozorováním psychicky nemocných a rozborem
výsledků léčebných zásahů (lese, stimulace, transplantace) do centrální nervové soustavy, aby se mohlo uceleně a zodpovědně uvažovat o fyziologii mozku.
2. Existence živých organismů spočívá na jejich nejrůznějších způsobech přijímání potravy a na geneticky podmíněném rozmnožování. Proto obživu a sexuální funkci
mozku možno pokládat za „radikály“ života.
3. Základním projevem mozku je schopnost reagovat na
podněty z vnějšího a vnitřního prostředí a k tomu se
v nervové soustavě vyvinuly nejrůznější receptory a pohybový systém.
4. Reﬂexní činnost organismu je závislá na funkci mozku
prostřednictvím jeho myšlení, které vstupní podněty
vyhodnotí a připraví na ně odpověď.
5. V myšlení mozku tak vzniklo několik základních funkčních postupů, které možno považovat za vrozené.
a) Každý podnět (jablko, krajina, pohyb, chování
člověka i společnosti) působí na několik receptorů současně, analyticky, ale mozek syntézou
podnětového pole vytvoří ucelený obraz, konkrétní představu, kterou má schopnost označit abstraktně slovem, gramaticky podstatným jménem
a pohyb slovesem.
b) Takto získaný obraz mozek zhodnotí podle stupnice od záporného pólu ke kladnému a výsledek se
stane přívlastkem, u sloves příslovcem nebo rozšířeně ve slovech názorem, úsudkem, charakteristikou.
c) Výsledek analýzy a syntézy podnětu a jeho vyhodnocení zapíše mozek do své paměti, aby z jejich obrazů mohl skládat věty, které jsou slovní

nebo pohybovou odpovědí na podnět. Subjektivním výsledkem hodnocení jsou pocity a city v gradaci až do emocí a s přechodem na konání jsou
motivací.
d) Vyhodnocení podnětu tak vede k rozhodnutí konat, přijmout usnesení, zákon, prostě různě reagovat, a každá reakce se opět zapíše do paměti, aby
se mohla stát oporou pro další hodnocení a rozhodování, ale i pro neustálé přemýšlení a uvažování
nebo činnosti.
e) Obsah paměti se tak stává vědomím a materiálem pro myšlení buď konkrétní v reálných představách, anebo abstraktní ve slovech a společně se
účastní na nejrůznějším řešení.
Avšak porucha na kterékoli z popsaných funkcí myšlení
mozku, jednotlivě anebo v kombinacích, může znamenat úchylku až duševní poruchu. Na příklad: porucha
v analýze a syntéze sluchového nebo zrakového podnětu
a jeho vyhodnocení může se projevit v konkrétním myšlení jako halucinace, v abstraktním jako blud.
Proto hlavní myšlenka fyziologického základu psychiatrie spočívá na fyziologickém chápání příznaků. Symptomy a syndromy jsou totiž skutečným projevem porušené funkce mozku, zatímco pojmenování choroby
anebo její charakteristický popis je pouze historicky dohodnutou konvencí.
Řešení tohoto rozporu je jediné: převážně psychologické
pojetí nemoci ve vědomí psychiatra podložit nebo doplnit fyziologickým myšlením.
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PREDSTAVUJEME NOVÉ KNIHY

Pre psychiatrov je osobitne významné, že prvýkrát sa
v patofyziológii ocitá aj kapitola Základy neurobiológie psychických porúch (Pečeňák J., Mravec B., Žucha I.), v ktorej
autori uvádzajú základnú charakteristiku psychických porúch a uvádzajú anatomický a neurobiochemický podklad
psychických procesov. V samostatných častiach sa venujú
schizofrénii, poruchám nálady, úzkostným poruchám, detskému autizmu a látkovým závislostiam. Táto kapitola je
včlenená v patofyziológii nerového systému, v rámci ktorého
tvorí integrálnu časť.
Hulínova patofyziológia je potrebná pre medikov a rovnako aj pre klinických pracovníkov a superšpecialistov. Klinik si často kladie viac otázok, ako nachádza odpovedí. Verím, že táto kniha mu pomôže k extrapoláciám, ktoré nemôže
tvoriť len z vlastných skúseností. Opakované vydávanie knižného diela má hlboký zmysel v niekoľkých smeroch. Vytvára
systém, ktorý postupne kryštalizuje do zjednotenia názorov
na zásadné otázky patologickej fyziológie a prispieva k rozšíreniu úvah o diagnostike a liečbe chorého pacienta.
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7. vydanie Hulínovej patofyziológie je unikátne dielo,
ktoré nadväzuje na dlhoročné odborné a editorské skúsenosti prof. Hulína, na jeho osobnostný príklad tvrdej a systematickej práce, na schopnosť motivovať spolupracovníkov
k sústredeniu sa na spoločné dielo. Prof. Hulín je tvorcom
konceptu medicíny, na ktorom môže medik i lekár stavať
svoje vedomosti od teórie až po klinickú prax. Patofyziológia je základom (už 7. vydanie), o ktorý sa opiera interná
medicína (Princípy internej medicíny) a aj pripravovaná chirurgia (Princípy chirurgie), z ktorých zatiaľ vyšiel tlačou
iba 1. diel. Želám šťastnú cestu Hulínovej patofyziológii vo
viere, že napísané sa zmení na užitočné pre chorého človeka.
Všetkých, ktorí siahnu po tejto knihe ubezpečujem, že v nej
nájdu podnety na zamyslenie, ale aj podnety pre vedecké
projekty, ako aj nové pohľady na zložité mechanizmy, ktoré
prebiehajú v našom tele. Kniha by nemala chýbať v knižnici
žiadneho lekára. Je ozdobou nielen po obsahovej stránke ale
aj vynikajúcimi kresbami akad. maliara O. Kulhánka. Ale
to je prekvapením pre každého čitateľa.
Marian Bernadič

