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Osnova
• vymezení humánní paměti
• Ribotův zákon
• Ebbinghaus a křivka učení a zapomínání
• kasuistika HM a biologický podklad paměti
• Alzheimerova nemoc
• teorie zapomínání

Lidská (humánní) paměť
• schopnost zaznamenávat životní zkušenosti,
• schopnost uchovávat informace pro další psychické aktivity
(pojetí kognitivní psychologie).
• × Paměť subhumánní (Tulving, 2002)
1) Pocitem subjektivního času (schopnost cestovat v čase do
minulosti)
2) Autonoetickým vědomím
3) Self → SUBHUMANNÍ PAMĚŤ NENÍ EPISODICKÁ
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Fáze a mechanismy explicitní paměti
• 1. Zakódování (vštípení)
• 2. Retence (uchování/uložení)
• 3. Vybavení: bezděčné nebo záměrné

• A) reprodukce
• B) rekognice

Theodule Ribot (1839–1916)

Ribotův zákon
• Theodule Ribot (1839–1916):
• pozoroval poruchu paměti po traumatu mozku
• dlouhodobá paměť se zdá být méně poškozená než
krátkodobá
• „This law, which I shall designate as the law of
regression or reversion seems to me to be a natural
condition from the observed facts [...] This loss of
memory is, as the mathematicians say, inversely as the
time that has elapsed between any given incident and
the fall [injury] [...] the new perishes before the old, the
complex before the simple.“
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Subsystémy paměti
• Paměť si lze představit jako obrovskou zásobárnu
informací sestávající z různých subsystémů s odlišnými
charakteristikami:
• Dle časového zpracování:
• A) sensorická (ultrakrátkodobá) paměť
• B) krátkodobá (STM) a pracovní paměť (WM)
• D) dlouhodobá paměť (LTM → W. James)

Sensorická paměť
• Informace je ve vědomí podržena v nezměněné podobě
(kopie vjemu).
• Přetrvá tak dlouho, dokud není utříděna, zpracována,
nepotřebné je zapomenuto (decay).
• Rozlišujeme (Neisser):
a) echoickou
b) ikonickou paměť

Krátkodobá paměť
• Poprvé zkoumal H. Ebbinghaus (1885):
• popsal tvar křivky učení, křivky zapomínání
• doba memorování nesmyslných slabik se zvyšuje s
rostoucím počtem slabik
• průběžné učení je efektivnější než masivní nácvik v
jednom bloku
• další cvičení (i po dosažení kritéria) zvyšuje retenci
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Křivka zapomínání (Ebbinghaus, 1885)

Experiment 1

• Millerovo magické číslo 7 ± 2
• Rozsah bezprostřední paměti pro
čísla, slabiky, nesmyslné slabiky

Millerovo magické číslo 7 ± 2 (1956)
• A) Rozsah absolutního úsudku (pro jednodimensionální
stimuly): kolem 7 elementů, přesnost s jakou jsme schopni
identifikovat velikost jednodimensionálního stimulu
• → měří se v bitech informace, limitovaný množstvím
informace
• B) Rozsah bezprostřední paměti: kolem 7 elementů,
limitovaný množstvím „chunks“ = štěpy
• Rekódování: rozsah paměti je omezený, možnosti
rekódování velikosti štěpu neomezené → mnemotechniky
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Implicitní paměť: předchozí vývoj
• S. Korsakoff (1889): pozorování jedince s amnestickým
syndromem po abusu alkoholu
• dával pacientovi elektrošoky → při dalším příchodu:
„pravděpodobně mi budete dávat elektrošoky“, aniž by si
pamatoval předchozí
• E. Claparède (1911): pozorování ženy s amnestickým
syndromem
• píchl ji do ruky špendlíkem při podání ruky → při příštím
setkání mu odmítla podat ruku, přestože si incident
nepamatovala

Implicitní paměť: výzkum amnesie
• Pacient HM:
• bilaterální odstranění velké části temporálních laloků
• muž, 27 let
• trpěl přes 10 let nezvladatelnými epileptickými záchvaty
(status epilepticus)
•

důsledek srážky s kolem v 9 letech

Případ HM
• neurochirurgický zákrok (W. Scoville) odstranil:
• hippocampální formaci,
• amygdalu,
• entorhinální cortex
• multimodální asociační oblasti temporálního cortexu
• → zmírnily epileptické záchvaty, způsobily těžkou
anterográdní amnesii
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Rozsah resekce HM
• 1. Entorinální cortex a
amygdala
• 2. Hippocampus
• 3. Hippocampus

HM: resekce amygdaly a
entorhinálního cortexu

HM: resekce hippocampu
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Struktura amnestického syndromu HM
• Výzkum prováděla Brenda Milnerová:
• HM měl normální krátkodobou paměť (do ca. 2 minut)
• měl perfektní dlouhodobou paměť pro události před
operací (jméno, práci, události z dětství)
• měl mírnou retrográdní amnesii na události těsně před
operací
• měl nenarušenou řeč, intaktní premorbidní inteligenční
úroveň (vyšší průměr)

Struktura amnestického syndromu HM
• jeho základní deficit spočíval v narušeném transferu:
• STM → LTM
• neschopen uchovat po uplynutí ≥1 minutě informace o
lidech, místech, předmětech → anterográdní amnesie
• př. cestu okolo nové budovy se učil ca. 1 rok, Milnerovou
znovu poznával při každé návštěvě (vídala jej denně)

Struktura amnestického syndromu HM
• HM byl schopen se učit motorické dovednosti normálním
tempem
• byl schopen různých forem učení: habituace,
sensitizace, klasického a operantního podmiňování
• byl schopen zlepšit svůj výkon v percepčních úlohách:
• priming = vybavení slova/předmětu je rychlejší po
předchozí expozici danému slovu/předmětu
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HM: motorické dovednosti

HM: závěr
• HM si zachoval schopnost:
1) úlohy, v nichž se zlepšoval, byly spíše reflexivní než
reflektivní
2) nevyžadovaly přístup vědomého zpracování, asociaci
mnoha informací
3) měl těžce poškozenou explicitní/deklarativní paměť
oproti implicitní

Poruchy paměti
• Amnesie:
a) retrográdní
b) anterográdní
c) dětská
• × Hypermnesie.
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Atkinson-Shiffrinův modální model
paměti (1968)
• Funkcí STS je být zásobníkem mezi sensorickým registrem
a LTS pomocí opakování (rehearsal)
• STS se chová jako procesor,
• informace jím prochází v různých etapách, dokud se
nestanou trvalou součástí LTS
• hypotesa transferu informace

Atkinson-Shiffrinův modální model
paměti (1968)

maintenance rehearsal:
pravděpodobnost, že
nová informace se
dostane do LTS, závisí
na době zpracování v
STS
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Poziční efekty: důkaz STM a LTM?
• poziční efekty objevují v paměti na seznam (prezentujeme
sérii slov, slabik, obrázků ...)
a) Efekt prvních (primacy effect, PE): zvýšený výkon pro
první elementy seznamu
b) Efekt posledních (recency effect, RE): zvýšený výkon
pro poslední elementy seznamu
• Vysvětlení: elementy z RE pochází z STM (jsou citlivé k
rychlému rozpadu a fonologické interferenci); elementy z
PE pochází z LTM (jsou trvalejší a náchylné k sémantické
interferenci) → teorie dvojího skladu (Talmi et al., 2005)

Poziční efekty: důkaz STM a LTM?

Faktory s vlivem na poziční efekty
a) Rychlost prezentace: pomalejší prezentace zvyšuje
vybavení
b) Efekt slovní frekvence: vysokofrekvenční slova zvyšují
vybavení
c) Efekt slovní délky: kratší slova zvyšují vybavení
d) Efekt prototypičnosti: slova prototypická se lépe
vysuzují/pamatují než neprototypická
e) Efekt učebního záměru: náhodné učení vede ke snížení
vybavení elementů první a střední části seznamu
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Biologický základ paměti:
hippocampus
• Funkce: zajišťuje vědomé vyvolání paměťové stopy
• Anatomie: mozkovou kůru dělíme na alocortex a
neocortex. Alocortex se dále dělí na archicortex
(hippocampální formace) a paleocortex (rhinencefalon).
• Hippocampus: společné označení pro
a) Cornu ammonis: „vlastní hippocampus“ dle Ammona,
egyptského božstva s beraní hlavou
b) Gyrus dentatus

Hippocampus: Cornu Ammonis

Hippocampus a další struktury
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Papezův okruh

• má vztah k paměťovým mechanismům
• uplatňuje se u episodické paměti
• narušení, při Korsakovově syndromu, vede k těžkým
konfabulacím

Dluhodobá potenciace: LTP
• LTP objevili 1973 Tim Bliss a Terje Lomo
• stimulovali Schafferovy kolaterály (= axony CA3) v
hippocampu:
• Může nervová aktivita ovlivnit synaptickou sílu?
• našli vysokofrekvenční impuls elektrické aktivity
(tetanus), zvýšil synaptickou sílu po hodiny → LTP
• LTP (long term potentiation): neurobiologický substrát
recentní deklarativní paměti

Dluhodobá potenciace: LTP
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Od krátkodobé k dlouhodobé paměti
Krátkodobá paměť: přechodná (do desítek sekund),
nevyžaduje změnu struktury nervové tkáně
Hippocampus: uchovává paměťovou stopu pouze
dočasně (několik dní až měsíců), zajišťuje spoje mezi
různými korovými oblastmi s různými informacemi
Dlouhodobá paměť: vyžaduje proteosyntesu, důsledek
neurofysiologických změn

Dlouhodobá paměť
• zásobárna informací, které by mohly být permanentní
• trvá asi 30 min, než je informace převedena z KP do DP
a vytvoří se pamětní stopa
• → tzv. konsolidace paměťových stop
• do DP ukládáme nejen podněty, které prošly našimi
smysly, ale také záměry – psychické obsahy pramenící z
vnitřních zdrojů, myšlenky, sny ad.

Dlouhodobá paměť
• paměťové stopy bývají posíleny během spánku,
rozhodující je REM-fáze
• do DP lze uložit všechny psychické obsahy, které prošly
naším vědomím, většina se ukládá bezděčně, některé
záměrně
• při ukládání do DP se používají 2 postupy:
• sémantické opakování a memorování (drill)
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Subsystémy dlouhodobé paměti
• Terry Winograd (1975) a L. Squire rozlišili paměť:
procedurální a deklarativní
• E. Tulving (1972): deklarativní paměť rozdělil na –
epizodickou (kde, kdy, co) a sémantickou (tesaurus
organizovaných vědomostí)
• E. Claparède, Graf a Schacter (1985): explicitní (vědomé
vybavení předchozích zkušeností) a implicitní (výkon je
facilitován bez vědomého vybavení)
• Brown a Kulik (1977): autobiografická a „flashbulb memory“
zábleskové vzpomínky
• retrospektivní × prospektivní paměť

Subsystémy paměti

Syndrom demence
• A – Activities of daily living (aktivity denního života)

• B – Behaviour (chování)

• C – Cognition (kognitivní výkon)
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Syndrom demence – MKN 10

Diagnostická kritéria pro syndrom
demence u Alzheimerovy nemoci

Neurodegenerativní mechanismy:
dle syntesy proteinů
• Základní členění: 1. AN: tau protein a amyloid
• 2. Tauopatie: FTD, PSP, LBD
• 3. Synukleinopatie: PD, LBD, MSA
• 4. Onemocnění s tripletovou expanzí: HD
• 5. Prionová onemocnění: CBD
• 6. Onemocnění motoneuronu: ALS
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Syndrom demence u Alzheimerovy
nemoci (Dubois et al., 2007)

Syndrom demence u Alzheimerovy
nemoci (Dubois et al., 2007)
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Syndrom demence u Alzheimerovy
nemoci: MRI

Korová atrofie s temporoparietálním maximem

Atrofie hipokampů (šipky)

Alzheimerova nemoc


atrofie hipokampů

Syndrom demence u Alzheimerovy
nemoci: diagnostická kritéria
(McKhann et al., 1984)
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Kasuistika 1: neurologický nález

Kasuistika 1: demografie
• věk: 69 let
• vzdělání: 17 let (Ing., strojní)
• pohlaví: muž
• doba trvání nemoci: poslední 3 roky horšení paměti
• povolání: ve vývoji ve Škodě MB, nyní v SD

RAVLT
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FCSRT

Zapomínání a jeho příčiny
1) Teorie rozpadu paměťových stop (decay)

2) Teorie interference: proaktivní a retroaktivní interference

3) Teorie motivovaného zapomínání a vytěsnění (represe)

4) Teorie ztráty vodítek (cue) a klíčů

DÍKY ZA POZORNOST!
ONDREJ.BEZDICEK@GMAIL.COM
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