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Odborná práca

Pohľad do mozgu: Keď mozog nerozumie metaforám

Peter Minárik

S metaforami sa stretávame celý život, pomáhajú nám
opísať spletité cesty života. Sú však ľudia, ktorí chápu me-
tafory a príslovia iba doslovne. Skupina vedená Vilayanu-
rom Ramachandranom z Univerzity of California San Diego
študovala 4 pacientov s léziami v mozgu v oblasti ľavého an-
gulárneho gyru. Poškodenie vzniklo v dôsledku cievnej moz-
govej príhody alebo nádoru. Testy neukázali na žiadne iné
zmeny vo funkciách mozgu, s výnimkou apraxie u jedného
sledovaného pacienta. Doteraz boli pragmatické aspekty reči
tradične pripisované pravej hemisfére. Naviac u jedného pa-
cienta lézia zasahovala aj do inej časti mozgu – do oblasti
ľavého supramarginálneho gyru. U tohto pacienta sa zistila
apraxia, ale aj potiaže pri chápaní

”
akčných“ metafor, napr.

”
uchopenie argumentu“.
Uvedenú skupinu pacientov lekári požiadali, aby vysvet-

lili význam 20 prísloví a metafor. Pacienti väčšinu slovných
spojení chápali doslovne, na rozdiel od skupiny iných 3 pa-
cientov s léziami v iných častiach mozgu, ktorí dokázali
správne interpretovať uvedené príslovia a metafory. Naprí-
klad jeden z pacientov vysvetlil príslovie „nie všetko čo sa
bliští, je zlato“ slovami, že význam je, aby sme boli opatrný
pri nákupe šperkov. Obdobne táto skupina pacientov má
problémy so spájaním jednej senzorickej informácie s dru-
hou senzorickou informáciou, napr. tvar a zvuk. Pacienti si
nevedeli vytvoriť asociáciu medzi obrazom zubov na píle
a zvukom elektrickej píly.

Angulárny gyrus by mohol mať dôležitú úlohu pri chá-
paní abstraktných pojmov. Táto štruktúra mozgu je u ľudí
väčšia ako u ostatných primátov. Angulárny gyrus svojou
lokalizáciou v oblasti kortexu majúcom dôležitú úlohu v pro-
cesoch spracovania informácií zraku, sluchu a hmatu, je
dobrým kandidátom na takúto funkciu. Štúdia nepopiera
úlohu iných neuroanatomických štruktúr v procesoch chápa-
nia abstraktných pojmov. Taktiež otázka pravého angulár-
neho gyru zostáva predmetom ďalších štúdií. Pravá mozgová
hemisféra sa podieľa na spracovaní priestorových informácií,
preto by podľa vedúceho výskumu Vilayanura Ramachan-
drana mohol mať pravý angulárny gyrus dôležitú úlohu pri
metaforách, kde sa tento prvok zohľadňuje (napr.

”
mať veľké

srdce“).
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