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Pôvodná práca

Poznámky k psychopatológii a jej vzťahu k patofyziológii porúch pamäti

J. Fleischer, M. Filo, Ľ. Izáková

Notes to psychopathology and the relation with pathophysiology

of memory disturbances

Súhrn

V príspevku autori prezentujú názor, že poruchy pamäti sú vhodným príkladom pre výklad viacerých prob-
lémov psychopatológie a aj vzťahu ku patofyziológii. Poukazujú na to, že psychopatológia je potrebná pre
vývoj mladších vied, fyziológie a patofyziológie. Na psychopatologickej úrovni diskutujú o význame poj-
mov znaky vyplývajúce z anamnestických údajov a z objektívneho pozorovania a produktom je všeobecný
psychopatologický symptóm. Diskutujú aj o význame diferencovania pojmov všeobecný a špeciálny psycho-
patologický symptóm. Okrem iného poukazujú na zložitý vývoj pojmov anankazmy, obsesie a kompulzie, ku
ktorým omnoho neskôr pribudol pojem ruminácia. Práve tento pojem by mohol mať vzťah k fyziologickým
mechanizmom pamäti.

Kľúčové slová: pojem anankazmus, obsesia, kompulzie a ruminácie, poruchy pamäti, psychopatológia, pa-
tofyziológia.

Summary

In article authors take an attitude that memory disturbances are example for many problems of psycho-
pathology and also of the relation with pathophysiology. They point out that psychopathology is needed for
development of newer sciences, physiology and pathophysiology. On pathophysiological base are discussed
meaning of terms, signs follow of medical history data and objective observation and product is general
psychopathological symptom. Importance of differentiation of terms general and special psychopathological
symptom is also discussed. Among others they point out complicated development of terms, anankasms,
obsessions and compulsions which have been added up with term rumination. Particularly, this term could
have the relation with physiological mechanisms of memory.

Key words: terms anankasms, obsessios, compulsions, rumination, memory disturbances, psychopathology,
pathophysiology.

Úvod

Problematika porúch pamäti je súčasťou učebných osnov
z psychiatrie. Poruchy pamäti sú v prvej línii kapitolou pred-
klinickej disciplíny psychopatológie. Tá sa študuje v rámci
psychiatrie. Nemá samostatné miesto vo výučbe medicíny
ako iné predklinické disciplíny, patologická anatómia alebo
patologická fyziológia.
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Slovensko

Do patologickej fyziológie, predklinickej disciplíny, patrí
aj patofyziologická interpretácia psychopatologických nále-
zov (Hulín et al., 2009). Je to určitý dualizmus, nie filozo-
fický, ale empirický, ako ho nazval K. Schneider (1971).

Určitý jav v psychike človeka a v jej patológii možno
vysvetliť psychologicky a psychopatologicky, ale aj fyziolo-
gicky a patofyziologicky. Patofyziologická interpretácia zaos-
távala za psychopatológiou, ale jej význam stále rastie. Stále
však ostáva aktuálny význam psychopatológie. Určitý psy-
chologický alebo psychopatologický jav možno vysvetliť na
úrovni fyziologickej alebo patofyziologickej. Napríklad afekt,
ktorý má aj somatické príznaky a má sčasti známu patofy-
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ziológiu. To, prečo u jedného jedinca určitý podnet vyvo-
lal veľmi silný afekt, sa vysvetlí na základe rozboru psy-
chogenézy a osobnostných vlastností a skúseností, t.j. na
základe poznatkov psychologických a psychopatologických.
Neurofyziológia a neuropatofyziológia si pod psychogenézou
a osobnostnými vlastnosťami predstaví napríklad neuroplas-
tické zmeny (Grave, 2007). Teda zatiaľ fyziológia a pato-
fyziológia nenahradia psychológiu a psychopatológiu. Dnes
nevieme s istotou povedať, či slovo

”
zatiaľ“ je vhodné. Si-

ločiary pôsobiacich vplyvov na poznanie sú komplikované.
Nič nemôžeme presne povedať dopredu. Do hry vstupujú aj
podnety iracionálne. Psychopatologická analýza je však tak
rozpracovaná, že asi by nebolo dobré ignorovať všetko, čo
sa na úrovni psychológie a psychopatológie definovalo a na-
hradiť znovu slovami

”
pacient uteká, kričí, zúri, trasú sa mu

brada a ruky atď.,“ teda jednoduchým opisom správania a to
hlavné, medicínske, bude patofyziologická interpretácia.
Psychológia a psychopatológia slúžia ako piliere pre po-

znanie neurofyziológie a neuropatofyziológie. Asi je tomu tak
z pochopiteľných dôvodov, pretože rovnako ako v každej inej
vednej disciplíne, na to, aby sme vytvorili novú teóriu, ktorá
by vysvetľovala, prečo daný jav prebieha určitým spôsobom,
musíme najprv pozorovať a dôkladne opísať, ako tento jav
prebieha a aké sú jeho charakteristiky, teda kvalifikovať ho
na inej, dostupnejšej úrovni. Psychopatologická analýza je
v smere opisu priebehov a charakteristík dôkladne rozpraco-
vaná, preto je vhodným substrátom, z ktorého môžu novšie
vedné disciplíny čerpať. Prof. Ivan Žucha (od 70 r. min. stor.)
viackrát pripomínal, že nadšenie z pavlovovskej fyziológie
vyššej nervovej činnosti viedlo k predstave, že psychológia je
dočasná veda. Časom pri rýchlejšom dopĺňaní fyziologických
a patofyziologických poznatkov sa môžu znovu otvoriť brány
tejto témy. Samozrejme, hegemóniu bude stále viac preberať
fyziológia a patofyziológia, ale nebolo by dobré zabudnúť na
to, čo v minulom storočí a ešte predtým priniesla psychológia
a psychopatológia, ktorých závery by bolo vhodné využívať
aj preto, že sa získavajú ľahšie a neinvazívne. Samozrejme,
metodológia je vždy iná, v psychológii a psychopatológii je
voľnejšia, vo fyziológii a patofyziológii je vedecky prísnejšia.
Téma, ktorou sa zaoberal I.P. Pavlov, sa časom stala té-

mou psychologickou (teória učenia, behaviorálna psycholó-
gia). Vývoj poznania vždy ide

”
cik-cakovite“ z jedného pólu

na druhý. Akoby aj kolektívne poznanie (ktoré je obsahom
kolektívneho vedomia) bolo sýtené emocionálne. Nakoniec
sa príjme stanovisko, že správna je syntéza na vyššej úrovni.
Spomeňme pre psychiatrov známy konflikt medzi nozologic-
kým a antinozologickým prístupom, ktorý zákonite skončil
v ateoretizme. Konflikt medzi psychiatriou a antipsychiat-
riou, ktorý z rôznych iných dôvodov nie je ukončený. Aj
inde v medicíne sa odohrali tieto udalosti. Zaznamenal sa
návrat k niektorým liečebným metódam, zatracovaným, ale
vraciame sa k nim v užšej indikácii a na vyššej úrovni.

Diskusia

Poruchy pamäti sú vhodným príkladom pre výklad viace-
rých problémov psychopatológie a vzťahu ku patofyzioló-

gii. Po prvé, pod vplyvom prof. Guensbergera (Guensber-
ger a kol., 1963) sme sa naučili rozlišovať poruchy pamäti
pri psychických poruchách, chorobách, psychózach a zmeny,
niekedy výraznejšie, ktoré patria aj k norme. V oblasti pa-
mäti sú to paramnézie. Môžu sa objaviť aj v norme, ale
v rôznej a rozsiahlejšej podobe aj pri poruchách.
Jednoduchý príklad. Hľadáme poznámky, ktoré sme si

dávnejšie urobili. Potrebujeme ich nájsť, aby sme si potvr-
dili zdroj a presné znenie. Stále sa tým zaoberáme a presne
vieme, čo v nich je. Keď poznámky po určitej dobe nájdeme,
sme prekvapení. Zistíme, že to presne tak nie je. Bolo to ino-
kedy, keď sme si poznámky zapísali a obsah tiež nie je celkom
presný. Spomienka sa skreslila, keď sme sa tým stále (aj pod
vplyvom emócie, zlosti voči sebe) zaoberali. Paramnézie sú
precízne spracované a sú početnou skupinou foriem.
Po druhé, Guensberger (osobné informácie od r. 1962) tvr-

dil, že aj symptómy, známe pri ťažkých psychózach, sa môžu
objaviť aj v norme, a to v rudimentárnej naznačenej podobe.
Teda nielen tzv. afektívna ilúzia, ktorá patrí k norme, ale aj
halucinácia, príznak psychóz, sa môže objaviť v norme v ne-
rozvinutej forme a prípadne na krátky čas.
Iný príklad. Bludu sa veľmi podobá omyl, zvlášť, keď ide

o hašterivého psychopata. Pri blude je patická evidencia.
Chorý s bludom hľadá dôkazy, ale nie pre seba. On totiž

”
vie“, čo sa proti nemu deje. Jeho spomienka môže byť vý-
razne iluzórne deformovaná, ale chorý sa môže dopustiť aj
paranoidnej lži (vedome luhá, aby presvedčil druhých, ktorí
mu neveria, Dimová a Fleischer, 1974). Pri omyle sa jedi-
nec síce veľmi snaží presvedčiť druhých, ale predsa len hľadá
argumenty aj pre seba. Samozrejme, že ich nájde, ale je to
rozdiel proti bludnému presvedčeniu. Patologická evidencia
bludu je pojem prof. Guensbergera.
Po tretie, medzi nepochybnými poruchami pamäti, dys-

mnéziami, nájdeme podobné stavy, ktoré sú inak opísané
a definované. Ich odlišnosť je zapríčinená tým, že všeobecný
psychopatologický symptóm je zakotvený v inej základ-
nej psychopatologickej štruktúre (schizofrenickej, depresív-
nej alebo ďalšej).
Pri ilúzii pamäti ide o výrazné skreslenie spomienky pod

vplyvom bludu, halucinácie a i. Nie je to paramnézia, ale ide
o dysmnéziu, pretože porucha vzniká pri psychóze, napríklad
pod vplyvom bludu. Pri ďalších dysmnéziach ide o totálne

”
falošnú spomienku“.
Pomenovanie je vždy iné. Súvisí to s tým, že Guensberger

rozlišoval medzi všeobecnými psychopatologickými symptó-
mami a znakmi anamnestickými a objektívne pozorovanými.
Bolo by správne rozlišovať aj medzi všeobecným a špeciál-
nym psychopatologickým symptómom. Nejestvuje však zo-
znam symptómov podložených znakmi a rozlíšenie všeobec-
ných a špeciálnych symptómov (o tom sme podrobnejšie pí-
sali s prof. Žuchom, 1982). Tento poriadok nebol vytvorený,
a to zrejme preto, lebo symptómy v rámci syndrómov sa lí-
šia stupňom nozologickej špecifičnosti (Ey, 1957, neskôr jeho
teóriu potvrdil Snežnevskij, 1960).

”
Falošná spomienka“ by mohol byť termín označujúci vše-

obecný psychopatologický symptóm. Termín nenavrhujeme,
hoci nie je neznámy. Použijeme ho len na vysvetlenie prob-
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lému. Jednotlivé dysmnézie sú špeciálnymi psychopatologic-
kými symtómami, pretože jednotlivé formy vyjadrujú vzťah
k základnej psychopatologickej štruktúre, ktorá im dáva pe-
čať. Halucinácia pamäti je falošnou spomienkou, niečím no-
vým, čo vzniklo pri psychóze a vzťahuje sa aj na obdobie
pred vznikom psychózy. Tak ju identifikujeme. Konfabulá-
ciu študenti vysvetlia ako vyplnenie medzery v spomienkach.
Chorý nevie, či už raňajkoval a čo. Vyprodukuje konfabulá-
ciu, falošnú spomienku. Nepamätá sa, čo povedal pred chví-
ľou, preto povie po chvíli niečo iné. Je to nová konfabulácia.
Konfabulácie však vznikajú aj pri psychózach, teda bez sú-
vislosti s amnéziou. V minulosti sa opisovala aj konfabula-
tórna forma parafrénie a Leonhard opísal, resp. rozpracoval,
zvláštnu formu mánie, tzv. expanzívnu konfabulózu (je ri-
ziko, že sa táto forma hodnotí ako schizoafektívna porucha).
Chorý je schopný hodiny podávať nové informácie. Neskú-
sený lekár môže písať do chorobopisu až do rána. Chorý
hovorí stále k téme, lebo nemá poruchu pamäti. Konfabulá-
ciami sú jeho informácie preto, že ich produkuje ad hoc.
Niečo celkom iné je pseudológia fantastica alebo mytomá-

nia. V tomto prípade sa nedá presne ohraničiť, kedy pacient
stratil kontrolu nad svojimi produkciami a stáva sa z toho
falošná spomienka aspoň v období produkcie. Je to zase iná
základná psychopatologická štruktúra, hochštaplerstvo, hy-
perkompenzácia a pacient sa snaží vylepšiť obraz o sebe pred
tými, s ktorými hovorí a aj pred sebou. Táto porucha sa ne-
považuje za psychopatologicky tak ťažkú ako predošlé.
Po štvrté, relatívne novým pojmom je ruminácia. V histó-

rii sa miešali termíny obsedantné a anankastické myšlienky.
Neskôr k nim pribudol termín ruminácia. Pojmy anankazmy
a obsesie mali zložitý vývoj (Guensberger a kol., 1963, Slov-
ník, 1998 a i.). Dostal sa aj do rukoväti MKCH-10. Hanzlíček
v 80. rokoch min. stor. (1982) o termíne písal a prácu v Čs.
Psychiat. v r. 1978 mali Baštecký a Šavlík (1978). Je to po-
jem prenesený z niečoho iného. Dojča si vyvolá spätný príliv
potravy do úst, premieľa ju s uspokojením a potom ju zhltne
alebo vyvráti. Hovorí sa aj o voluntárnej regurgitácii. Nie je
to presné, lebo ak nejde o väčšie dieťa, ale o dojča, nemožno
hovoriť o voluntárnom mechanizme, lebo chýba uvedomo-
vaný motív. Skôr ide o naučenú reakciu. Termín ruminácia
sa podľa Hanzlíčka rozšíril v anglosaskej odbornej literatúre,
kde ide v prenesenom význame o nutkavé, vracajúce sa myš-
lienky. Je to premýšľanie,

”
prežúvanie“ myšlienok.

Možno však poukázať na to, že sú anankastické myšlienky
pri anankastickej odchýlke osobnosti, ktoré človeka trápia,
sú obsedantné myšlienky (napríklad žena s depresiou vidí
ostrý nôž a napadne ju, že má ublížiť dieťaťu a bojí sa, že
by to mohla urobiť), sú kontrárne myšlienky (napríklad dep-
resívnu ženu v kostole napadajú neslušné slová, témy a trápi
sa tým). Sú to témy, ktoré majú obsah, sú nepríjemné, ako
sa píše aj v rukoväti MKCH-10 o rumináciach.
Sú však k dispozícii aj údaje nie pacientov, ale probandov,

ktorí povedia, že napríklad ráno po zobudení ich napadajú
slová. Napríklad Banja Luka, keď sa o tom mieste hovorilo
často v rozhlase v čase nepokojov v bývalej Juhoslávii. Ino-
kedy probanda napadalo meno vtedajšieho politika v býva-
lej Juhoslávii. Iného probanda občas napadalo ráno ženské

krstné meno. Nebolo to nepríjemné, zaťažujúce, ale bolo to
prežívané ako nepotrebné. Sú jedinci, ktorí to majú častej-
šie. Nie je to pre nich problém. Neexistuje psychologicky zro-
zumiteľná súvislosť, sebaobviňovanie, strach, úzkosť. Pripo-
mína to čisto mechanizmus vybavovania spomienok. Vzniká
dojem, že tento jav je blízky fyziologickým pochodom pri
vybavovaní aj bezvýznamných spomienok. Nie je žiadny ne-
gatívny, zaťažujúci zážitok, ale prežívanie automatického vy-
volania slova. Iné súvislosti nikdy nemožno vylúčiť. Náš pro-
band pripustil, že dávnejšie videl jednu veľmi peknú ženu
s tým istým krstným menom.
Môže to byť mechanizmus blízky fyziologickým pochodom

a je namieste otázka, či ten istý mechanizmus môže zohrávať
úlohu aj pri vyvolaní trýznivých anankastických alebo ob-
sedantných myšlienok alebo sa tento jav má zatriediť inde,
snáď ako zvláštny jav vo fungovaní pamäti. Poukazujeme na
to, že tieto

”
prázdne“, zbytočné nápady slov sa vyskytujú

ráno po zobudení, snáď ešte v štádiu prebúdzania sa. Aj to
by mohol byť poukaz na možný fyziologický mechanizmus.
Vyzdvihujeme podstatu problému. Dojča vyjadruje pri

regurgitácii spokojnosť, to umožnilo vznik naučenej reak-
cie. Pri anankastickej štruktúre osobnosti a v rámci obse-
dantného syndrómu sú myšlienky zaťažujúce, prijímané ne-
gatívne, najmä vtedy, keď ide o depresiu. To, čo uvádzajú
probandi, je prežívané bez emočnej reakcie, len ako automa-
tické vynáranie sa slov.

Záver

Neurofyziologická interpretácia v psychiatrii zatiaľ zaostáva
za psychopatologickou, ale jej význam stále rastie. Teda za-
tiaľ neurofyziológia a neuropatofyziológia nenahradí psycho-
lógiu a psychopatológiu. Siločiary rôznych vplyvov sú veľmi
komplikované a majú aj dobový charakter. Ak si ako po-
môcku pri riešení tohto problému zoberieme analógiu, akou
je vývoj iných medicínskych odborov, mohli by sme skonšta-
tovať, že nové vyšetrovacie metódy (založené na základe no-
vých poznatkov a technických postupov), sa pripájajú k pô-
vodným (odberu anamnestických údajov, fyzikálnemu vyšet-
reniu) a v ničom nepotláčajú ich význam. Mohla by to byť
cesta, akou sa vydá o neurofyziológiu a neuropatofyziológiu
obohatená psychiatria.
Záver je potrebné doplniť. Aj medzi ľuďmi sa hovorí, že

všetko zlé je k niečomu dobré a naopak. Vo vývoji prírody
a spoločnosti platí, že mnohé nové, pozitívne, je v určitých
smeroch negatívne a platí to aj opačne. Je to zákonitosť,
ktorej sa nedá vyhnúť, ale dá sa jej brániť.
Nové vyšetrovacie metódy do istej miery potláčajú vý-

znam starších základných princípov vyšetrenia, ktoré sa ďa-
lej doplňujú. Napríklad základné klinické vyšetrenie sa urobí
povrchnejšie a použijú sa modernejšie laboratórne vyšetre-
nia, ktoré sa vyhodnotia

”
za zeleným stolom“. Ochudobňuje

a znižuje sa význam základných klinických vyšetrení, ktoré
sa majú doplňovať, nie prispôsobovať.
Sú aj iné príklady. Rozšírené endoskopické vyšetrenia

v rôznych medicínskych odboroch nepatria k najstarším zá-
kladným klinickým vyšetreniam, sú novšie. Dnes ich často
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nahradzujú moderné zobrazovacie metódy. Sú bezpochyby
veľkým prínosom, ale stopercentne nenahradzujú endosko-
pické nálezy. Tieto úvahy sú podporované z rôznych strán,
z rôznych odborov.

Prednesené v kratšej forme na klinickom seminári s témou
Poruchy pamäti 24.2.2010.
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V běžné řeči je psychiatrický pacient stále bláznem (to je
ten, ze kterého si můžeme dělat srandu), šílencem (to je na-
opak ten, z něhož máme hrůzu), nebo cvokem (kterého nej-
lépe vystihuje anglický termín

”
troublemaker“). Navzdory

festivalům mezi ploty, přiznáním různých celebrit, že ve své
hvězdné kariéře také někdy škobrtli o práh blázince a popu-
larizačním snahám odborníků, psychiatrická diagnóza před-
stavuje stále neblahý punc a doktor Chocholoušek funguje
jako strašidlo příšernější, než bývala klekánice.
Dokud bude přežívat v naší společnosti atmosféra ostra-

kismu vůči duševně nemocným, budou se těžko uskuteč-
ňovat i dobré plány na jejich rehabilitaci a reintegraci. Je
proto každý čin pomáhající v obecném povědomí překle-
nout propast mezi světem psychiatrie a podezíravě až ne-
přátelsky laděným světem

”
zdravých“ (tedy těch, kteří ji

zatím nepotřebovali, nebo se před ní skryli ve vysoké poli-
tice), skutkem nanejvýš záslužným. Bensonova a Pierova
knížka plní toto poslání téměř dokonale. Příslovce téměř

jsem použil jen proto, že za svůj krátký, leč bohatý život
už vím, že taková věc, jako dokonalost, na tomto světě ne-
existuje.
Publikace vyšla v anglické edici Introducing (do češtiny

převedeno jako seznamte se. . .), jejíž vznik inspirovala řeč-
nická otázka Alenky v říši divů:

”
K čemu je kniha bez ob-

rázků a bez rozhovorů ?“ Takže vše, co v této edici vychází
– a je to dnes již přes 400 titulů – má charakter komiksu,
který je zábavný, vtipný, současně poučný a nementorující.
K zajištění vysoké odborné úrovně a vkusné formy získali
editoři skutečnou špičku autorů a kreslířů; je totiž skutečně
kumšt vtěsnat do necelých dvou set stran informace zabí-
rající desítky svazků. A nakladatelství drží – i v tomto díle
– laťku nasazenou zatraceně vysoko.
Upozorňuji, že nejde o učebnici, z níž by bylo možné

připravit se na přijímací zkoušky (dokonce některé souvis-
losti dnešní kanonická psychiatrie vidí jinak).

(pokračovanie na strane 171)


