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„Paměť je písařem duše“ 

Aristoteles





O čem…?

 rozdělení paměti – implicitní vs. explicitní

 struktury paměti – amygdala a hipokampus

 paměť těla (Levine)

 rekonsolidace

 autobiografická paměť – hledání terapie

 augmentace terapie

◦ kortizol

◦ MDMA

 k praxi





Co to je paměť?

 schopnost ukládat, uchovat a vybavovat informace

 učení je proces ukládání informací do paměti

 evolučně výhodná  = přežiju

 u druhů s delší dobou života

UČENÍ = SROVNÁNÍ (mnoho komparátorů v mozku)

odměna 

trest



Jsou různé „paměti“ (Morris, 2004)

Podle doby trvání

 percepční (senzorická)

 krátkodobá

 dlouhodobá

Podle typu informace

 deklarativní (explicitní) – mohu o tom mluvit

 nedeklarativní (implicitní)
◦ neasociativní učení

◦ asociativní

◦ priming

◦ motorické dovednosti

Dělení paměti



z prezentace Boyle 2018

Ukládání a vybavování 

• Multiple Trace Theory (MTT,  Moscovitch 2006)  



z knihy „Trauma a paměť“, Levine 2015



amygdala hipokampus

generalizace diskriminace

instinkt naučená reakce

neznámé známé

excitace inhibice

Smysl…

Příběh…

Integrace…

Transcedence…

Vzájemné vyprávění příběhů od nepaměti…



Cesta hrdiny – Léčení

 „já“

 touha, výzva, osud 

 cesta

 spojenci a  překážky

 nové schopnosti

 překonání sebe sama

 „nové já“

 ukotvujeme (?) a žijeme tento vzorec mnoha způsoby

 spojenci, významné osoby, pohádky, mytologie, slova



Amygdala

• před a mediálně od hipokampu

Valenční centrum 

přidává afektivní barvu a sociální 

význam senzorickým informacím

Funkce:

 emoční paměť

 úlekový reflex

 reakce boj / útěk

 regulace chuti, nálady, agrese, sexuálního a sociálního chování 

 hyperaktivita u úzkostných poruch

 léze centrálního jádra amygdaly - není potenciace úlekové reakce na 

explicitní stimuly při zachovalé reakci na kontext



Spoje amygdaly



Hipokampus

 amygdalo-hipokampální komplex

Funkce

 pamět deklarativní i prospektivní

 regulace senzorimotorických procesů                                 

– lokomoce, úlekové reakce, prepulsní inhibice

 prostorová orientace

 emoční regulace

 neurogeneze

 velmi citlivý na hypoxii a zvýšenou hladinu glukokortikoidů

 maturace později → nepamatujeme si první roky



Amygdala zodpovídá za podmíněnou 

reakci strachu (nevědomý proces)

pacient A pacient B

amygdala + -

hipokampus - +

věděl, ale neprožívalprožíval, ale nevěděl
Bechar et al. 1995



Spolupráce hipokampu

a amygdaly 

 Amygdala

generalizace, hrubé přežití, přímá dráha, nabuzení 

organizmu, zarytí do paměti

 Hipokampus

diskriminace, vyhodnocení, zasazení do kontextu, 

familiarita

nadměrný stres → specifická  (ne)spolupráce 



IMPLICITNÍ EXPLICITNÍ

raná později

funkční již před porodem dozrává později s hipokampem

amygdala/OMFC kortikální/hipokampální oblast

nedeklarativní deklarativní

emoční organizovaná jazykem

viscerální/senzori-motorická vizuální obrazy/pojmy

bez kontextu (?) organizovaná do epizod, narativní

procedurální učení vědomá organizace zkušenosti

vzorce chování narativní „self“

Cozolino 2010





Levine a paměť těla





Manipulace s pamětí



Extinkce a habituace

Extinkce 

 asociativní učení

 vyhasnutí naučené reakce na podnět

 po podmíněném podnětu (výraz obličeje, tma, zvednutí ruky) 
nenásleduje očekávaná bolestivá reakce

 nová vzpomínka – neutrální reakce na podmíněný podnět

 původní vzpomínka zůstává - reaktivace 

Habituace

 neasociativní učení

 změna vrozené reakce na podnět

 opakované vystavení nepodmíněnému podnětu (např. hlasitý tón)



Rekonsolidace emoční paměti

 rekonsolidace = změna vzpomínky

 původně představa perzistence emočně 
zabarvených vzpomínek

 poté však možnost „rekonsolidace“ po 
stavu tzv. „dekonsolidace“ při aktivaci 
vzpomínky

 „rekonsolidační okno“ trvá cca 5h

 rekonsolidace je zprostředkovaná 
změnou degradace a syntézy proteinů  
(Jarome et al. 2012, Lee et al. 2008)



z prezentace Boyle 2018

Ukládání a vybavování 



Monfils et al. 2009, Science



Proces terapeutické rekonsolidace
Fáze Co?

Přípravná A. Popis příznaků

B. Určení cíle změny (negativní schéma)

C. Určení nepotvrzujícího tvrzení (pozitivní schéma)

Transformace 1. Reaktivace negativního schématu souvisejícího s příznaky (B)

2.Aktivace „nepotvrzujícího“ poznání (C) + „mismatch“ (B-C)

3. Opakování B-C

Ověření V. Pozorování

Emoční reakce (zmírněná)

Ústup příznaků 

Trvání změny

Ecker et al. 2012







Autobiografická paměť



 zpracovávání emočně zabarvených vzpomínek

 obecná autobiografická informace → specifická vzpomínka

 u psychických potíží – selektivní vybavování vzpomínek 

(mood – congruent retrieval)





Autobiografická paměť při poruše

vybavování v obecné formě převažuje nad 
schopností vybavit si jednotlivé vzpomínky

 nadměrná generalizace negativního (sebe, světa) 

 nadměrná ruminace

 snížení pocitu blízkosti

◦ sdílení jednotlivých životních událostí souvisí s 
pocitem blízkosti (Beike et al. 2016)

 negativní očekávání



snížení „pozitivity“

 negativní vzpomínky rychleji vybavovány

 pozitivní vzpomínky méně živé

 negativní očekávání

Autobiografická paměť při poruše



AET – autobiographical episodic training

cíleno na změnu fungování autobiogragické paměti 

(ne změnu vzpomínek)

 nejedná se o restrukturalizaci nebo expozici

 15 studií z 413

 Memory Specific Training (MEST)

◦ vybavování vzpomínek klíčovými slovy

 Concreteness Training

◦ přesné vybavení negativních vzpomínek

 Competitive Memory Training (COMET)

◦ aktivace pozitivního schématu > negativního

 Positive Imagery Cognitive Bias Modification

◦ „věci mají tendenci dopadat dobře“



„Augmentace“ psychoterapie?

 glukokortikoidy

 MDMA



Glukokortikoidy a expozice

Wolf et al. 2016

• glukokortikoidy posilují extinkci

• stres při expozici musí být (tak akorát)



• 20 mg hydrokortizon p.o.  vs.  placebo před expozicí (20 vs. 20 subjektů)

• 3 virtuální expozice u  pacientů se strachem z výšek

• vyhodnocení po 3-5 dnech (posttreatment) a po měsíci (follow-up)
Proc Natl Acad Sci U S A. 2011 Apr 19;108(16):6621-5

Dotazník na strach z výšek Odpor kůže



MDMA-asistovaná psychoterapie



 mezinárodní klinická studie – 3. fáze

 rekonsolidace a vyhasínání jako podstata?

3 přípravná 
sezení                    

(90 min á tý)

sezení                 
s MDMA                  
(8 hodin)

sezení                 
s MDMA                  
(8 hodin)

3 integrativní
sezení 

(90min á tý)

3 integrativní
sezení 

(90min á tý)

sezení             
s MDMA             
(8 hodin)

sezení             
s MDMA             
(8 hodin)



MDMA - neurobiologie

 ↑ uvolňování 

◦ monoaminů – serotonin, noradrenalin, dopamin

◦ hormonů – oxytocin, kortizol, prolaktin

◦ BDNF skrz monoaminy

 ↑ konektivity mezi amygdalou a hipokampem

 ↓ konektivity mezi PFC a hipokampem

 ↓aktivity amygdaly oxytocinem



MDMA – efekt

 mění vybavování vzpomínek  ( +  i  – )

 podporuje proces vyhasínání (skrz BDNF, ten je 
↑ monoaminy)

 snižuje úzkost (↓ aktivity insuly, amygdaly, 
funkčního propojení mPFC a hipokampu)

 zvýšení prosociálního chování

 zvýšení pocitu blízkosti a bezpečí

 umožňuje znovuprožívání traumatických 
vzpomínek bez disociativních fenoménů a 
emočního oploštění  - rekonsolidace





Jak pracovat?

 vytvořit bezpečné prostředí

 sledovat poměr věnovaný zaměření na 
problém a na řešení

 zapojení různých modalit
◦ práce s tělem

◦ muzikoterapie

◦ písmo

◦ vůně

 delší terapie (5h?) - rekonsolidace

 motivovat

 edukovat



Inspirováno knihou 

Neuropsychoterapie (Grawe)

 po počátečním zaměření na problém 
(diagnostika, ventilace atd.) – co nejrychleji 
zaměřit na změnu, řešení a nové dovednosti

 psychoterapie jako trénink… tvorba nových 
neuronálních spojů (nový pohyb)

 pracovat na motivaci = aktivace systému 
odměny přes zvědomování důležitých cílů

 zahrnout priming přibližování
◦ uspokojení potřeb během terapie (připoutání, 

autonomie, kontroly, pocitu hodnoty, dosažení 
libosti, vyhýbání se nelibosti)

◦ osobnost terapeuta



„During therapy, patients are commonly asked to recall and re-
experience a painful past event, often eliciting a strong emotional
reaction. If the psychotherapy process leads to a re-evaluation of
the original experience, a new, more adaptive and perhaps more
positive, emotional response may ensue. The corrective
experience occurs within a new context, the context of therapy
itself, which can then be incorporated into the old memory
through reconsolidation. It is important to reiterate that Multiple
Trace Theory suggests this process is not simply attributable to a
new memory trace being created, but that the original event
memory itself is transformed in fundamental ways. It is
conceivable that once this transformation has taken place the
original memory, including the associated emotional response, will
no longer be retrievable in its previous form.

By this view, psychotherapy is a process that not only
provides new experiences, but also changes our
understanding of past experience in fundamental ways
through the manipulation of memory.“

Lane et al. 2015


