NERVOVÁ ČINNOSŤ - reflexy
Reflex - je adaptačná reakcia živočíchov a človeka, podmienená
podráždením receptorov a sprostredkovaná centrálnou nervovou
sústavou. Je základnou funkčnou jednotkou nervovej sústavy.
Nepodmienený reflex je vrodená reakcia organizmu, rovnaká u členov
daného druhu. Nepodmienené reflexy sa vyznačujú trvalou a
jednoznačnou súvislosťou medzi pôsobením na receptor a určitou
odpoveďou, zabezpečujúcou prispôsobenie sa organizmov stabilným
podmienkam života. Nepodmienené reflexy sa spravidla uskutočňujú
prostredníctvom miechy a nižších častí mozgu. Nepodmienené reflexy
sú substrátom pre nižšiu nervovú činnosť.

NERVOVÁ ČINNOSŤ - reflexy
Podmienený reflex je reakcia, ktorú organizmus získava počas života a
ktorou odpovedá na podráždenie receptorov. U človeka a vyšších
živočíchov sa podmienené reflexy vypracúvajú tvorením dočasných
spojov v mozgovej kôre a slúžia ako mechanizmy pri prispôsobovaní sa
zložitým premenlivým podmienkam vonkajšieho prostredia.
Podmienený reflex sa nekončí činnosťou, ale vnímaním a hodnotením
jej výsledku. Podmienené reflexy sú základným fyziologickým
mechanimom pre vyššiu nervovú činnosť.

Nižšia nervová aktivita – nepodmienené reflexy rozdelenie
Nepodmienené reflexy
Apetitívne reflexy
- reakcie nutné pre zachovanie života
(príjem potravy, dýchanie a pod.)

Orientačné reflexy

Ochranné reflexy
- ochrana proti škodlivým
podnetom z vonkajšie alebo
vnútorného prostredia (únik, kašel)

Sexuálne reflexy
- reakcie pre zachovanie druhu
(reprodukcia)

NIŽŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ - nepodmienené
reflexy - kategórie

Kategórie vrodenej asociačnej a integračnej schopnosti CNS
Jednoduché nepodmienené reflexy

Popudové reakcie (drive)
Emócie a motivácie
Inštinkty

NIŽŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ - nepodmienené
reflexy
Jednoduché nepodmienené reflexy

-

sú to vrodené somatické a autonómne reflexy s presne definovaným
reflexným oblúkom

- nie sú podmienené predchádzajúcim účením alebo tréningom
- sú to reakcie so stereotypným charakterom
- vyššie oddiely CNS majú len inhibičný vplyv
Príklady - spinálne reflexy, sací reflex, slinný reflex

NIŽŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ - nepodmienené
reflexy
Drive reakcie (nutkavé reflexy)
sú to nervové procesy, ktoré sprostredkúvajú reakcie na základe

-

potrieb žijúceho organizmu a usmerňujú činnosť (chovanie) organizmu
na zaistenie týchto potrieb
-

väčšina nutkavých reflexov má taktiež fyziologický antipól, čo znamená stav,

ktorý sa dostaví po uspokojení (splnení) potrieb - antidrive
- spolu s motiváciami majú 3 spoločné vlastnosti:
- vytvárajú zvýšený stav vzrušenia alebo bdelosti CNS
- vytvárajú cieľovo orientované správanie
- sú schopné koordinovať rôzne správanie na dosiahnutie tohto cieľa
Príklady: hlad - pocit sýtosti, zachovanie rodu (sexuálny drive) - sexuálne uspokojenie

NIŽŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ - nepodmienené
reflexy
Emócie
Sú psychologické procesy, zahrňujúce subjektívne zážitky pohody a
nepohody, previazané s fyziologickými zmenami (zmena srdečného rytmu,
zmena rýchlosti dýchania), motorickými prejavmi (mimika, gestikulácia),
zmenami pohotovosti a koncentrácie. Vyvolávajú a ovplyvňujú tak ďalšie
psychologické procesy.
Pôvodný zmysel emócií je príprava jedinca k adekvátnej reakcii na
konkrétny zážitok. Okrem toho vedú emócie ku vštiepeniu si zážitku.
Napríklad strach má pripraviť na nebezpečenstvo a vtlačiť danú situáciu
do pamäti ako nebezpečnú. Emócie vedú k vymedzeniu a hierarchizácii
hodnôt, vytvoreniu schopnosti sebaregulácie.

NIŽŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ - nepodmienené
reflexy – vlastnosti emócií
Subjektivita - na rovnaké situácie môžu rôzni jedinci reagovať rôznymi a rôzne
intenzívnymi emóciami (napr. strach alebo hnev).

Spontánnosť - sú spúšťané samovoľne, s nízkou možnosťou ich ovplyvnenia
rozumom.
Predmetnosť - vzťahujú sa ku konkrétnemu zážitku.

Aktuálnosť - emócie sa odohrávajú bezprostredne, okamžite.
Polarita - emócie možno vymedziť na pozitívne a negatívne. Len niekedy sú
nevyšpecifikované, ambivalentné (napr. príjemný strach)
Vplyv na pamäť - emocionálne stavy majú vplyv na pamäťové procesy. Pokiaľ je
nejaký údaj spojený s určitou emóciou (pozitívna i negatívna), jedinec si ho ľahko
zapamätá.

NIŽŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ - nepodmienené
reflexy
Emócia

Emočné prežívanie ako subjektívny fenomén (smútok)
Emočné chovanie ako objektívny fenomén (plač)

Najbežnejšie popisované emócie, ktoré vznikajú v rôznych častiach mozgu sú:
- hnev

- strach

- šťastie

- agresia

- potešenie

- spokojnosť

- sexuálny pocit
Centrá v CNS: väčšina emócii je spojená s aktiváciou vo formatio reticularis a v
limbickom systéme. (amygdala). Najvyššie centrum naších emócii je na úrovni mozgovej
kôry (frontálny a temporálny lalok).

NIŽŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ - nepodmienené
reflexy
Motivácia príčina alebo komplex príčin, ktoré usmerňujú chovanie živočíchov.
Základnou formou motivácie sú potreby, ostatné formy sa vyvíjajú z potrieb.
Potreba je stav nedostatku či nadbytku niečoho, čo nás vedie k činnostiam,
ktorými túto potrebu uspokojujeme.
Potreby delíme na:
• biologické (primárne, vrodené) - potreba dýchať, potreba potravy
• sociálne (získané) - kultúrne (vzdelanie, kultúrny život ...)
• psychické (radosť, šťastie, láska ...)

Motivácia môže vychádzať z interného a taktiež aj z externého prostredia a
a závisí na vzájomnej interferencii medzi:
- vnútornou aktivitou centrálnych nervových štruktúr
- situáciou vo vnútornom prostredí organizmu
- aktuálnymi vplyvmi z vonkajšieho prostredia

NIŽŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ - nepodmienené
reflexy
Inštinkt
Je to komplex pohybovej aktivity a zložitých foriem chovania, ktorý je
vlastný určitému živočíšnemu druhu. Inštinkt je vrodená dispozícia k určitej
činnosti alebo k dosahovaniu určitého cieľa. Sú to vrodené, zdedené spôsoby
správania, ktorým sa ani človek, ani zviera nemusia učiť. Inštinkt je zložitý
komplex a reťazec nepodmienených reflexov.
Podnetom je vnútorná potreba (drive, motivácia) uspokojenia, na ktoré je
komplexná činnosť zameraná

Charakteristické vlastnosti inštinktov:
- stereotypnosť
- špecificita pre daný druh

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ - podmienené
reflexy
Podmienené reflexy
- sú základným fyziologickým mechanimom pre vyššiu nervovú činnosť
- sú vypracované, získané počas ontogenézy
- sú vypracúvavané a takiež inhibované, posilňované a zoslabované v
závislosti na potrebách aktuálnych vzťahov organizmu k vonkajšiemu
prostrediu
- sú vypracované v prirodzených životných podmienkach pri vedomých a
nevedomých činnostiach - prirodzené podmienené reflexy, alebo v
umelých, experimentálnych podmienkach - umelé podmienené reflexy
- majú význam pri adaptáciách k vonkajšiemu prostrediu

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ - podmienené
reflexy – čo je čo?
Podmienený reflex
dočasné spojenie

Orientačný reflex
pri prvom pôsobení

Biologicky (nepodmienený)
významný podnet – podnet,
ktorý nám vyvolá
nepodmienenú reakciu.

pohyb svalu
pri opakovaní

Habituácia
Biologicky (podmienený)
indiferentný podnet

jazyk
ucho

sekrécia slín

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ - podmienené
reflexy – mechanizmy vytvárania dočasných spojení

1. krok - aktivácia centier

podnet

3. krok - koncentrácia

2. krok - generalizácia (iradiácia)

podnet

podnet

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ - podmienené
reflexy – formy vytvárania dočasných spojení

Pri vytváraní dočasných spojení:

Prvá forma integrácie - je to vytváranie spojenia medzi neurónmi kortikálnej
projekcie pre podmienené a nepodmienené podnety.
Druhá forma integrácie - je to spájanie neurónov do neurónového reťazca.
Dva heterogénne aferentné impulzy prichádzajúce z oboch receptorových
oblastí (podmienený a nepodmienený podnet) sa stretávajú na rovnakých
neurónoch - reverberácia.

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ - podmienené
reflexy – fázy vytvárania dočasných spojení
Máme fázy:
1. fáza: prevažne fyzikálne procesy (zmena polarity vzrušivých membrán
pri reverberácii). Konvergencia reverberačných impulzov, pri súčasnom
pôsobení dvoch podnetov, aktivuje určité synaptické polia a mení aktivitu
systému, ktorý reguluje metabolizmus príslušných neurónov.
2. fáza: prevažne chemické procesy (zmena trofických dejov v cytoplazme
a v jadre neurónu). Trofické zmeny vedú k prestavbe vzruchového aparátu neurónov za účasti RNA a DNA a iných bunkových zložiek.
3. fáza: prevažne štruktúrne zmeny (prestavba regulačného aparátu neurónov a zmena štruktúry synáps). Je vytváraná nová organizácia štruktúry synaptických polí, odrážajúca priestorovo časové charakteristiky
podmieneného reflexu.

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ - podmienené
reflexy – úrovne dočasných spojení

kôra - kôra  horizontálna úroveň (intrakortikálna)

kôra - subkortikálna oblasť  vertikálna úroveň
talamus

RAS

zvuk

sekrécia slín
RAS - ascendentný systém retikulárnej
formácie

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ - podmienené
reflexy – niektoré typy podmienených reflexov

Operatívny alebo inštrumentálny reflex

Centrum počutia

Hypotalamus alebo limbický
systém
odmena - trest
príjemné - nepríjemné
Centrum motility

ucho
podmienený podnet
Aktivita

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ - podmienené
reflexy – niektoré typy podmienených reflexov
Komplexný podmienený reflex

S1

S2
S4

S3

E

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ - podmienené
reflexy – niektoré typy podmienených reflexov
Dynamický stereotyp

P1

P2

P3

E1

E2

E3

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ - podmienené
reflexy – inhibícia podmienených reflexov

Vnútorný útlm
(podmienený, získaný)

Vonkajší útlm (nepodmienený,
vrodený)

- útlm pri vyhasínaní

- trvalý vonkajší útlm

- opozdený útlm

- hasnúci vonkajší útlm

- diferenciačný útlm

- nadprahový útlm

- podmienený útlm (v užšom slova zmysle)

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ - podmienené
reflexy – vnútorný útlm podmieneného reflexu
Útlm pri vyhasínaní
- vzniká, ak podmienený reflex nie je podporovaný aplikáciou nepodmieneného podnetu

Opozdený útlm
- vzniká pri vypracúvavaní opozdených reflexov

PP NP

PP

E
opozdený útlm

PP

NP

PP

E

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ - podmienené
reflexy – vnútorný útlm podmieneného reflexu
Diferenciačný útlm
- je to útlm umožňujúci rozlišovanie podnetov a môže urýchliť prechod z fázy
generalizácie do fázy špecializácie podmieneného reflexu

1. iradiácia

2. koncentrácia

sekrécia 800 Hz
800 Hz

sekrécia

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ - podmienené
reflexy – vnútorný útlm podmieneného reflexu
Podmienený útlm (v užšom slova zmysle)
- vzniká, ak ku pozitívnemu podmienenému reflexu (už vypracovaného) je pridaný
indiferentný podnet bez aplikácie nepodmieneného podnetu
1. A  podmienená sekrécia slín
2. A + B podnet bez podania jedla
3. B  0
4. A  podmienená sekrécia slín zostáva
5. A + B  0

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ - podmienené
reflexy – vonkajší útlm podmieneného reflexu

Trvalý vonkajší útlm
- prichádza, ak iný podnet je veľmi významný (bolestivý podnet)
nepodmienený útlm

PP

E

PP

E

bolestivý
podnet

Hasnúci vonkajší útlm
- pri ňom orientačná reakcia postupne slabne, lebo vedľajší podnet je biologicky
nevýznamný

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ - typy vyššej nervovej
činnosti
Centrálne podráždenie aj centrálny útlm sú aktívne procesy, ktoré sa viažu
na materiálny substrát a úzko spolu súvisia. Vzájomné dlhodobé interakcie
týchto dvoch základných fyziologických procesov podmieňujú celkové
správanie živých organizmov, ktoré možno charakterizovať podľa 3
základných vlastností podráždenia a útlmu:

sily
vzájomného pomeru
funkčnej pohyblivosti

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ - typy vyššej nervovej
činnosti
Sila, t.j. intenzita odpovede organizmu na podráždenie je úmerná intenzite
podnetu.
Vzájomný pomer (vyrovnanosť) medzi silou podráždenia a útlmu určuje,
ktorý druh podmieneného reflexu sa bude ľahšie vypracuvávať:
• ak je v prevahe proces podráždenia, vypracúvavajú sa rýchlejšie kladné
podmienené reflexy
• ak prevažuje inhibičný proces, vypracúvavajú sa ľahšie záporné
podmienené reflexy
Funkčná pohyblivosť, resp. jej recipročná vlastnosť - fyziologická
inertnosť, vyjadruje dynamiku striedania excitácie a inhibície.

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ - typy vyššej nervovej
činnosti
Typizácia reaktivity vyššej nervovej činnosti podľa I.P.Pavlova

silný,
nevyrovnaný
typ - cholerik

slabý typ melancholik
slabý

nevyrovnaný
vyrovnanosť

sila
silný

silný vyrovnaný
nepohyblivý typ flegmatik
nepohyblivý

pohyblivosť
vyrovnaný

pohyblivý

silný vyrovnaný
pohyblivý typ sanquinik

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ - typy vyššej nervovej
činnosti
Melancholik – slabý typ
- podráždenie aj útlm v CNS majú nízku intenzitu, silnejšie podnety môžu pomerne
ľahko vyvolať nadhraničný útlm.

Flegmatik – silný, vyrovnaný, nepohyblivý typ
- procey podráždenia aj útlmu sú síce dosť intenzívne a vyrovnané, no prebiehajú
pomaly. Jedinci tohto typu sa dobre, hoci pomaly prispôsobujú zmenám prostredia.
Sangvinik – silný, vyrovnaný, pohyblivý typ
- nervové procesy sú intenzívne, rovnovážne a prebiehajú rýchlo. Sú to čulí ľudia,
dobre a rýchlo sa prispôsobujú prostrediu.
Cholerik – silný, nevyrovnaný typ

- procesy podráždenia majú výraznú prevahu. Jedinci tohto typu reagujú prudko,
často neprimerane.

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ - signálne sústavy

Signálne sústavy
Prvá signálna sústava
• je to súbor adekvátnych podnetov,
pôsobiacich priamo na príslušné
receptorové oblasti, podnetov, ktoré
organizmus dokáže zachytiť,
spracovať, prisudiť im určitý
biologický význam a zabudovať ich do
podmienene reflexných reakcií

Druhá signálna sústava
• predstavuje súbor kôrových mechanizmov
zaisťujúcich vypracovanie a uchovanie
podmienených reflexov na slovný podnet.
Druhotným signálom môže byť slovo
počuté, čítané ale aj myšlienka, predstava
alebo spomienka

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ - signálne sústavy

Druhá signálna sústava

slovo

akustický kód

sémantický kód

• zvukový, optický alebo

• obsahová náplň slova

kinestetický signál

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ - signálne sústavy
Signály prichádzajúce
prostredníctvom
sluchového analyzátora počuté slovo

Formovanie vyššej nervovej
činnosti na podklade

Signály prichádzajúce
prostredníctvom
zrakového analyzátora videné slovo

druhej signálnej sústavy

Osvojenie reči možno
zaradiť do kategórie tzv.
operatívnych
podmienených reflexov

Signály prichádzajúce z orgánov, ktoré sú
aktivované pri motoricky hovorenej alebo písanej
reči (kinestetické podnety zo svalov, z receptorov
dýchacích ciest a zo sluchových receptorov pri
počutí vlastnej reči, prípadne signály z
proprioreceptorov prí písaní, alebo zrakových
receptorov pri čítaní)

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ - signálne sústavy

I. SS

II. SS

u väčšiny ľudí sú obe sústavy v rovnováhe

pri prevahe II. signálnej sústavy ide o typ
vedecký, mysliteľský

pri prevahe I. signálnej sústavy ide o typ
umelecký

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ - signálne sústavy

Signálne sústavy - procesy uplatňujúce sa pri vzájomnom vzťahu 1. a 2. signálnej sústavy

Elektívna iradiácia

Keď sa podmienene reflexná zmena
vybaví nielen pri pôsobení podmieneného
podnetu, ale i pri jeho slovnom označení.
• zmena tlaku krvi vypracovaná na
zvukový podnet sa vybaví pri aplikácii
slova „zvonček“

Recipročná indukcia

Sa prejaví tak, že podráždenie jednej sústavy
vyvolá útlm druhej.
• nie je možné súčasne riešiť matematickú
úlohu a vypracovávať podmienený pohybový
reflex na nejaký konkrétny podnet

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ - pamäť

Nervový systém má schopnosť uchovávať informácie rôzne dlhú dobu v
zakódovanej podobe pamäťových stôp a využívať ich k tvorbe dočasných spojení
v procese učenia.
Pamäť je vytvorená zmenami v citlivosti synaptického prenosu medzi neurónmi,
ako výsledok predchádzajúcej nervovej aktivity. Tieto zmeny naopak vytvárajú
nové cesty alebo facilitované cesty na vývoj prenosu signálov cez nervové okruhy
v mozgu.
Tieto nové alebo facilitované cesty sú nazývané pamäťové stopy.
Mechanizmy učenia a pamäte úzko súvisia, ale nie sú totožné.

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ – klasifikácia pamäte
Podľa doby uchovania informácie v pamäti rozoznávame:
okamžitú bezprostrednú ultrakrátku pamäť

uchováva informáciu niekoľko sekúnd až minút

krátkodobú labilnú pamäť

strednú alebo operatívnu pamäť
dlhodobú stabilnú pamäť

trvá zlomky sekundy

tvorí prechod medzi krátkodobou a dlhodobou pamäťou

trvá niekoľko dní, mesiacov a rokov

Informácie sa môžu fixovať (t.j. obdobie od vytvorenia pamäťovej stopy až do
uloženia informácie do dlhodobej pamäte) v pamäti vo dvoch formách:
V citovo-obrazovej forme - ako
senzorická pamäť
operuje viac predstavami a zmyslovými
zážitkami

V logicko-významovej forme - ako
symbolová pamäť
operuje viac s pojmami, slovami a číslami

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ – klasifikácia pamäte
Pamäte sú často klasifikované podľa typu informácie, ktorá je uložená:
Deklaratívna pamäť

Skúsenostná pamäť
- je často spojená s motorickými aktivitami
tela, tak ako zručnosť pri údere tenisovej
loptičky, zahrňujúc automatické
zapamätovanie všetkých aktivít spojených
s týmto úderom.

- znamená pamäť rôznych detailov
integrovanej myšlienky, tak ako
zapamätanie si dôležitej skúsenosti,
ktorá zahrňuje:
 pamäť okolia
 pamäť časových vzťahov
 pamäť príčin skúsenosti
 pamäť významu skúsenosti
 pamäť dedukcií, ktoré vymizli z mysle osoby

Podľa spôsobu „pamätovania si“ existujú tri fenotypové formy pamäte:
Podmienene reflexná pamäť
• je základnou formou zachovania
informácie v priebehu
individuálneho života

Obrazová pamäť
• spočíva v zafixovaní
príťažlivého alebo
nepríťažlivého obrazu

Emocionálna pamäť
• vybavenie emočných
zážitkov, schopnosť
abstrakcie a
intelektuálneho spomínania

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ - klasifikácia pamäte

Iná klasifikácia pamätí (podľa Guyton a spol., 10. edícia., 2000)
Krátkodobá pamäť
• trvá zlomky sekundy alebo pár minút a je konvertovaná do dlhodobej pamäte

Bezprostredná dlhodobá pamäť
• trvá od niekoľko dní do niekoľko týždnov, ale potom sa stráca

Dlhodobá pamäť

• trvá roky a niekedy až do konca života

Krátkodobá pamäť

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ - krátkodobá pamäť
Možné vysvetlenia (teórie) vzniku krátkodobej pamäte:
1. Krátkodobá pamäť je spôsobená nepretržitou nervovou aktivitou vyplývajúcou z
nervových signálov, ktoré krúžia v dočasnej pamäťovej stope cez okruh
reverbejúcich neurónov.
2. Iné možné vysvetlenie krátkodobej pamäte je presynaptická facilitácia alebo
inhibícia. Tá sa vyskytuje pri synapsiach, ktoré ležia na presynaptických
zakončeniach, nie na následnom neuróne. Secernované neurotransmitery, tak ako aj
zakončenia často spôsobujú predĺženú facilitáciu alebo inhibíciu trvajúcu od
niekoľkých sekúnd do niekoľkých minút.
3. Posledné možnosť vysvetľujúca krátkodobú pamäť je synaptická potenciácia, ktorá
môže posilňovať vodivosť synáps. Napríklad to môže vyplývať z akumulácie veľkého
množstva vápnikových iónov v presynaptických zakončeniach. To je, keď impulzy
prechádzajú cez presynaptické zakončenie, množstvo vápnikových iónov vstupujúc do
presynaptického zakončenia, cez presynaptickú membránu, sa zvyšuje s každým
následným akčným poten-ciálom. Keď je akumulácia vápnikových iónov väčšia, ako
mitochondrie a endoplazmatické retikulum dokážu resorbovať späť, nadbytok
vápnikových iónov predlžuje presynaptické uvolňovanie transmiteru do synaptickej
štrbiny.

Bezprostredná dlhodobá
pamäť

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ – bezprostredne
dlhodobá pamäť

Charakteristika:

Bezprostredné dlhodobé pamäte môžu trvať niekoľko minút alebo dokonca i niekoľko
týždňov. Môžu sa stratiť až pokiaľ sa pamäťové stopy nestanú trvalejšie. Potom sa to
klasifikuje ako dlhodobá pamäť.
Mechanizmy:
Bezprostredný dlhodobý typ pamäte môže vyplývať z dočasných chemických alebo
fyzikálnych zmien alebo z oboch, buď na presynaptických zakončeniach alebo na
postsynaptickej membráne.

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ – bezprostredne dlhodobá
pamäť
Chemické zmeny na presynaptických zakončeniach alebo na postsynaptickej membráne

Na obrázku sú dve presynaptické zakončenia. Jedno zakončenie je zo senzorického vstupného
neurónu a terminálu na povrchu neurónu, ktorý bude stimulovaný. Druhé zakončenie je
presynaptické a leží na povrchu senzorického terminálu a je pomenované facilitačný terminál.

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ – bezprostredne dlhodobá
pamäť
Chemické zmeny na presynaptických zakončeniach alebo na postsynaptickej membráne

Keď je senzorický terminál stimulovaný opakovane, ale bez stimulácie facilitačným terminálom,
prenos signálu je veľký na prvý krát, ale potom sa stáva menej a menej intenzívny pri opakovanej
stimulá ii a nakoniec prenos odznieva. Tento fenomén je nazývaný habituácia. Je to typ negatívnej
pamäte, ktorá spôsobuje stratu odpovede na opakujúce sa podnety, ktoré sú nevýznamné.

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ – bezprostredne dlhodobá
pamäť
Chemické zmeny na presynaptických zakončeniach alebo na postsynaptickej membráne

Naopak, ak je facilitačný terminál excitovaný zakaždým pri stimulácii senzorického terminálu,
prenos signálu bude silnejší a silnejší a zostane silný v priebehu minút, hodín a dní aj bez ďalšej
stimulácie facilitačného terminálu. Vytvára sa tak pamäťová cesta cez senzorický terminál,
ktorá sa stáva facilitovaná aj niekoľko dní alebo týždňov.

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ - bezprostredne dlhodobá
pamäť
Molekulárne mechanizmy pre habituáciu:

Na molekulárnej úrovni, efekt habituácie v senzorickom terminály vyplýva z
postupného uzatvárania vápnikových kanálov v presynaptickej membráne terminálu.
Príčina tohto javu nie je ešte známa.

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ - bezprostredne dlhodobá
pamäť
Molekulárne mechanizmy pre facilitáciu:
1. Stimuláciou facilitačného terminálu,
súčasne so stimuláciou senzorického
terminálu, sa uvolňuje serotonín v
facilitačnej synapsii na povrch
senzorického presynaptického
terminálu.
2. Serotonín pôsobí na serotonínové
receptory na membráne senzorického
terminálu a aktivuje adenylát cyklázu
v membráne. Výsledkom je cAMP vo
vnútri senzorického presynaptického
terminálu.
3. cAMP aktivuje proteín kinázu, ktorá
fosforyluje proteín, ktorý je súčasťou
Na kanála v senzorickom terminály a
blokuje kanály pre K vodivosť.
Blokáda môže trvať od niekoľko
minút až do niekoľkých týždňov.

4. Strata vodivosti pre draslík
spôsobuje predĺženie akčného
potenciálu v presynaptickom
terminály, lebo tok draslíka z
terminálu je nutný pre rýchlu
obnovu membránového
potenciálu.

5. Predĺžený akčný potenciál
zapríčiňuje predĺženú aktiváciu
Ca kanálov, dovoľujúc tak
akumuláciu týchto iónov v
senzorickom terminály. Vápnikové
ióny zvyšujú uvolnenie
transmitera a tak facilitujú
synaptický prenos.

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ - bezprostredne dlhodobá
pamäť

Predpokladajú sa ešte ďalšie mechanizmy synaptickej pamäte:
- štúdie ukázali, že podnety z rôznych zdrojov pôsobiacich na jeden neurón, za
vhodných podmienok, môžu spôsobiť dlhodobé zmeny vo vlastnostiach membrány
postsynaptického neurónu namiesto presynaptickej membrány.

Dlhodobá pamäť

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ - dlhodobá pamäť

Charakteristika:
Neexistuje žiadna reálna a obvyklá hranica medzi bezprostrednou dlhodobou a
dlhodobou pamäťou. Však dlhodobá pamäť je všeobecne považovaná ako výsledok
aktuálnych štruktuálnych zmien, namiesto chemických zmien v synapsiách, posilnenia
alebo potlačenia vodivosti signálu.

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ - dlhodobá pamäť
Štruktuálne zmeny vyskytujúce sa v synapsiách počas vývoja dlhodobej pamäte:
1. Nárast v počte uvoľňovacích miest vezikúl pre sekréciu transmiteru – každý
presynaptický terminál má špecifické miestá v membráne na uvolňovanie transmiteru
do synaptickej štrbiny

2. Nárast v počte vezikúl obsahujúcich transmiter

3. Nárast v počte presynaptických terminálov
4. Zmeny v štruktúre dentritických tŕňov – excitácia dentritov aktivuje špecifické
proteíny v dentritických tŕňoch. Toto potom mení prenos iónov cez tŕne do neurónu.

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ - dlhodobá pamäť
Zmeny modifikačných synáps pri nadmernej aktivácii a pri dlhodobom chýbaní
aktivácie

Príkladom modifikačných synáps sú excitačné synapsy na dendritoch pyramídových buniek.
Ide o tzv. tŕňové synapsy, lebo ich subsynaptická časť je na tŕňových výrastkoch dendritu. Pri
nadmernej aktivácii sa synapsy zväčšujú alebo rozvetvujú, takže ich počet narastá. Naopak,
dlho neaktivované synapsy sa zmenšujú a ich počet sa znižuje. (Javorka a spol., 2001)

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ - dlhodobá pamäť
Cesta dočasného a dlhodobého uloženia zrakovej informácie

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ – proces formovania pamäte

Krátka senzorická
pamäť s určitou
selekciou informácii

Informácia zo
zmyslových orgánov
je predaná do
primárnej pamäte

Časť informácii sa ukladá do
terciálnej pamäte,
ktoré slúžia k vykonávaniu
vlastnej profesie

Informácia postupuje do
sekundárnej pamäte,
v ktorej môže byť
zafixovaná niekoľko
rokov

VYŠŠIA NERVOVÁ
ČINNOSŤ - pamäť
Ukladanie informácií v mozgu

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ – procesy formujúce
pamäť
Model metabolických procesov v neuróne pri ukladaní informácie v pamäti.
PSP
1. Vplyvom špecifickej vzruchovej aktivity
prichádzajúcej po zmyslových dráhach k
centrálnym neurónom vzniká v doteraz
„neaktívnej synapse“ miestna zmena tvaru
postsynaptickej membrány (depolarizácia
alebo hyperpolarizácia) bez nasledujúceho
akčného potenciálu.

PSP – podmienený špecifický
prítok informácií

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ – procesy formujúce
pamäť
Model metabolických procesov v neuróne pri ukladaní informácie v pamäti.
2. Takáto zmena trvá až 10 ms, čo
umožňuje sumáciu s efektom novoprichádzajúceho vzruchu („facilitácia“
synapsy), prípadne umožňuje aj sumáciu
so zmenami v susedných „aktívnych“ synapsách (aktivovaných pôsobením
nepodmieneného podnetu), v ktorých za
zmenami postsynaptickej membrány
nasleduje vznik akčného potenciálu.

PSP

NSP

PSP – podmienený špecifický
prítok informácií
NSP – nepodmienený špecifický
prítok informácií

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ – procesy formujúce
pamäť
Model metabolických procesov v neuróne pri ukladaní informácie v pamäti.
PSP
3. Vznik akčného potenciálu predlžuje
zmeny v susednej „neaktívnej“ synapse a
súčasne vyvolá intracelulárne procesy
spôsobujúce zmenu syntézy proteínov. To
napomáha aj súčasná nešpecifická
motivačná vzruchová aktivita.

NSP

motivácie

PSP – podmienený špecifický
prítok informácií
NSP – nepodmienený špecifický
prítok informácií

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ – procesy formujúce
pamäť
Model metabolických procesov v neuróne pri ukladaní informácie v pamäti.
4, 5 a 6. Fosforylované proteíny sa potom
dostávajú do jadra neurónu a ovplyvňujú
génovú aktivitu. Následkom toho vznikajú
kvantitatívne a kvalitatívne zmeny tvorby
polypeptidových reťazcov.

PSP

NSP

motivácia

PSP – podmienený špecifický
prítok informácií
NSP – nepodmienený špecifický
prítok informácií

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ – procesy formujúce
pamäť
Model metabolických procesov v neuróne pri ukladaní informácie v pamäti.
7 a 8. Emočné prítoky vzruchovej aktivity
sprostredkované amínergnými alebo inými
prenášačmi podmienia tvorbu
glykoproteínov, ktoré sa premiestnia k
„neaktívnej“, no ešte stále zmenenej synapse, včlenia sa do jej štruktúry, a tak
zmenia „neaktívnu“, ale „facilitovanú“
synapsu na „aktívnu“ synapsu

PSP

NSP

motivácia

emócie
PSP – podmienený špecifický
prítok informácií
NSP – nepodmienený špecifický
prítok informácií

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ – proces formovania pamäte

1. fáza: osvojovanie si,
resp. kódovanie nových
informácii

2. fáza: upevňovanie resp.
konsolidácia

3. fáza: vybavovanie si,
resp. reprodukcia
zapamätaného

retikulárna formácia
selekcia informácií umožnená konvergenciou
a divergenciou

senzorické a asociačné
oblasti mozgovej kôry

Proces formovania pamäte
umožňuje prenos z krátkodobej do
dlhodobej pamäte

limbický systém

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ - učenie
V mechanizme učenia sa uplatňujú komplexné reakcie 4 navzájom spojených okruhov:
Špecifické senzoricko - motorické oblasti: laterálna oblasť mozgovej kôry.
Uskutočňuje sa tu analýza a diferenciácia a začínajú sa príslušné špecifické reakcie.
Nešpecifický podkôrový systém: v ňom vzniká pri súčasnej aplikácii nového podnetu
orientačný reflex, ktorý sa prejavuje i zmenami EEG. Orientačný reflex zaisťuje
sústredenie pozornosti na informácie o nepodmienenom i podmienenom podnete a
laterálnou inhibíciou tlmí vnímanie ostatných signálov. Je zosilnený prostredníctvom
retikulárnej formácie.
Limbický systém: podporuje učenie dodávaním emočného zafarbenia a motivačného
obsahu podnetom.
Systém temporálneho laloku: tento systém umožňuje ukladať informácie a spojovať
ich s už zakódovanými správami. Niektoré oblasti majú funkciu „kľúča“, ktorý na
základe podobnosti senzorického podnetu alebo myšlienkového prúdu „odomyká“
pamäťové stopy, uskladnené v iných častiach mozgu a v mozgovom kmeni.

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ - učenie
Hlavné systémy CNS zapojené do procesu učenia a ich funkcie
1. Vytvorenie dočasného spojenia medzi
centrami reflexov v mozgovej kôre
podmienených špecifickou aferentáciou
(SA).

2. Zabezpečenie bdelého stavu a zosilnenie procesu učenia retikulárnym
aktivačným systémom (RAS)
sprostredkované nešpecifickou
aferentáciou (NSA).
3. Zosilnenie učenia motiváciou, predovšetkým za účasti limbického systému (LS).

4. Kódovanie a dekódovanie pamäti
temporálnym lalokom (TL).

(špecifická odpoveď)

Reč

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ – kôrová lokalizácia reči

Brocovo motorické centrum reči
- nachádza sa v zadnej časti gyrus frontalis a tesne susedí s motorickou projekčnou
oblasťou mozgu

Wernickeho senzorické centrum reči
- leží na rozhraní parietálneho a okcipitálneho laloka v blízkosti sluchového centra, t.j.
v blízkosti akustického asociačného poľa, tesne susedí so senzorickou projekčnou
oblasťou mozgu

Diferenciačné centrum reči
- nachádza sa v asociačnej parietálnej oblasti (v gyrus circumflexus) a súvisí s
rozlišovaním jednotlivých slov, s pochopením počutej reči a s myslením v predstihu.
Táto oblasť zasahuje pravdepodobne až do spánkového laloka.

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ – kôrová lokalizácia reči
Spracovanie počutého slova
motorická kôra

Wernickeho
oblasť

Brocova oblasť

počuté
slovo

sluchová
kôra

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ – kôrová lokalizácia reči
Spracovanie písaného slova

motorická kôra

Wernickeho
oblasť

Brocova oblasť

videné
slovo

zraková
kôra

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ – kôrová lokalizácia reči
Podnetom na začiatok hovorenia je dráždenie troch oblastí v mozgovej kôre a to:

Dráždenie precentrálnej oblasti
zodpovedaúcej rečovému ústroju

Dráždenie príslušnej senzorickej
projekčnej oblasti v gyrus
postcentralis

Dráždenie doplnkovej motorickej
oblasti na mediálnej strane hemisféry

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ – kôrová lokalizácia reči
Poruchy reči pri zachovaní ostatných senzorických a motorických
funkcií:
Poruchy porozumenia reči – senzorická (Wernickeho) afázia:
- jedná sa o senzorické (receptívne) zlyhanie reči pri léziách spánkových lalokov
(Wernickeho oblasť). Pacienti hovoria plynule, rýchlo a bez gramatiky, s mnohými
fonetickými a sémantickými (napr. matka namiesto žena) parafrázami. Nie je vyjadrená
žiadna myšlienka. Nemocní stratili schopnosť čítať a nerozumia hovorenej reči.
Poruchy reprodukcie reči – motorická (Brocova) afázia:

- jedná sa o motorické zlyhanie reči pri léziách 3. čelového mozgové- ho závitu
(Brocova oblasť). Pacienti síce hovoria, ale len kľúčové slová (štýl telegramu), pritom
sa veľmi namáhajú. Artikulácia a melódia reči sú špatné. Dobre chápajú hovorenej a
písanej reči. Vedia presne, čo chcú povedať, ale nemôžu to realizovať. Pri pokusoch o
reč, väčšinou dodržujú gramatické pravidla.
Nominálna afázia:
Je to porucha, pri ktorej pacient hovorí a aj rozumie, nie je však schopný nájsť
vhodné slová, ktoré potrebuje k vyjadreniu myšlienok.

VYŠŠIA NERVOVÁ ČINNOSŤ – kôrová lokalizácia reči
Pri postihnutí viacerých oblastí, nastáva globálna afázia.

A - Porucha písanej reči
M - Porucha hovorenej reči
S - Znížená schopnosť
rozumieť hovorenému slovu

S

H - Znížená schopnosť
rozumieť písmu

H

SPÁNOK A BDENIE

SPÁNOK A BDENIE – charakteristika bdenia

Bdenie
Je fyziologický stav, pri ktorom organizmus dynamicky komunikuje s prostredím.
Pre udržanie stavu bdelosti je nevyhnutná neporušená funkcia:
- retikulárnej formácie a jej aktivačného vplyvu na kôru hemisfér

- rostrálnych častí mozgu, mezencefala, diencefala a limbického systému
- hypotalamu
Bdelý stav je výsledkom neustáleho spracovania informácii, a to nielen na úrovni
projekčných centier na rôznych úrovniach CNS ale aj na úrovni nešpecifických
integračných sústav, zo všetkých informačných systémov, ktoré komunikujú s
vonkajším prostredím.

SPÁNOK A BDENIE – prechod medzi bdením a
spánkom
Prechodné stavy medzi bdením a spánkom sa líšia rôznymi vzťahmi medzi silou
podráždenia a odpovede.
Vyrovnávacia fáza – slabé i silné kladné podmienené podnety dávajú rovnaký efekt.

Paradoxná fáza – na silné podmienené podnety sa dostaví menšia podmienená reflexná
odpoveď ako na slabé podnety (driemajúceho prebudí šepot).
Ultraparadoxná fáza – kladný podmienený podnet utlmí a záporný podmienený
podnet vyvolá podmienený reflex.
Narkotická fáza – kladný podmienený podnet utlmí a záporný podmienený podnet
vyvolá podmienený reflex.
Fáza útlmu – znamená úplný útlm podmienene reflexných reakcií.

SPÁNOK A BDENIE – charakteristika spánku

Spánok
Je predovšetkým veľmi dôležitý fyziologický stav, nutný pre regeneráciu organizmu.

Spánok možno stručne definovať ako protiklad bdelého stavu, teda ako reverzibilné
oslabenie či stratu kontaktu s prostredím.
nie je absolútna z hľadiska intenzity spánku
nie je absolútna z hľadiska extenzity spánku
Spánok je nervový fenomén, charakterizovaný poklesom dráždivosti kôrových
neurónov na senzorické podnety – ide teda o útlmový stav, ktorého hĺbku možno
určiť intenzitou zmyslového podnetu, ktorý spánok preruší.

SPÁNOK A BDENIE – časový profil prirodzeného
spánku z hľadiska trvania a striedania sa fáz
Spánok má duálny a
cyklický charakter,
kde rozlišujeme 2
typy spánku:
Ortodoxný spánok
- synchronizovaný,
pomalý, NREM spánok s
δ-rytmom

- 80 – 85% z celkového
spánku pripadá na tento
typ spánku

EEG (Hz)
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Paradoxný spánok
- desynchronizovaný,
rýchly, REM spánok

- 15 – 20% z celkového
spánku pripadá na tento
typ spánku
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240

300

360

420

480
čas (min)

SPÁNOK A BDENIE – EEG počas bdenia a spánku
alfa

beta

alfa

bdelosť
zatvorené oči

alfa

otvorené oči

zatvorené oči

theta

alfa

1. štádium

K komplex
spánkové vretienko
2. a 3. štádium

delta

4. štádium

REM spánok

SPÁNOK A BDENIE – rozdiely medzi spánkom
NONREM a REM
Ukazovateľ

Spánok NONREM

Spánok REM

EEG

δ-rytmus

β-rytmus

Frekvencia dýchania

nižšia a pravidelná

zvýšená a nepravidelná

Frekvencia systol

nižšia a pravidelná

zvýšená a nepravidelná

Tonus kostrových svalov

nízky

vymiznutý

Pohyby očných bulbov

bez pohybov

rýchle

Hĺbka spánku

menšia

väčšia

Metabolizmus mozgu

nízky

zvýšený až o 20%

Prietok krvi

nezmenený

výrazne zvýšený

Podieľ na celkovom trvaní
spánku
- u dospelých
- u novorodencov

80%
50%

20%
50%

zriedkavé a s
myšlienkovým obsahom

takmer pravidelné a so
zmyslovým obsahom

Sny

SPÁNOK A BDENIE – teórie o podstate spánku

Cirkulačná a historická teória spánku – periodicita stavu bdenia a spánku je podmienená
zmenami prietoku krvi mozgom, respektíve zmenou tvaru neurónov, ktoré v dôsledku toho
prestávajú prijímať informácie z prostredia.
Chemická teória spánku – vychádza z predstavy o tlmivom účinku niektorých látok, koncových
produktov metabolizmu (kyselina mliečna, CO2, cholesterol).
Humorálna teória spánku – vychádza z predstavy existencie látky, ktorá sa nachádza v priebehu
spánku v krvi a mozgomiešnom moku. Látka má bielkovinový charakter a vyvoláva u zvierat
hlboký pomalý spánok – DSIP (delta sleep induced peptid). Inou látkou, ktorá je schopná
vyvolať, respektíve predĺžiť pomalý spánok je faktor S. Serotonín uvoľňovaný z neurónov
mozgového kmeňa spôsobuje ospalosť a spánok, zatiaľ čo adrenalín udržuje bdelosť.
Kortikálna teória spánku – spánok je generalizovaný útlm, ktorý sa postupne šíri po oboch
hemisférach, pričom niektoré centrá môžu zostať i pri hlbokom spánku neutlmené. Ide tu o dva
druhy spánku: aktívny spánok ako dôsledok útlmového procesu a pasívny spánok ako dôsledok
eferentnej deprivácie mozgu.

SPÁNOK A BDENIE – teórie o podstate spánku

Teória spánkových centier – spánkový stav je možné vyvolať stimuláciou rôznych mozgových
jadier v podkôrových štruktúrach (napríklad vo formatio reticularis alebo hypothalame.
Teória o pasívnom vzniku spánku – zdôrazňovala význam retikulárneho aktivizačného systému
mozgového kmeňa a nešpecifických jadier thalamu.
Elektrofyziologická teória spánku – pomalý a rýchly spánok nie sú dve fázy toho istého
funkčného stavu, ale že sú to dva rôzne stavy, ktoré sa navzájom striedajú.

