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Abstrakt
Pamäť je dôležitou schopnosťou jednotlivca umožňujúca efektívne narábať s informáciami
nadobudnutými počas života. Pamäť je dynamický proces skladajúci sa z rôznych etáp akými sú
kódovanie, konsolidácia a opätovné vybavenie si spomienky. Prijatá informácia z okolitého
prostredia putuje do krátkodobého úložiska, z ktorého sa za určitý čas po prehodnotení jej
relevantnosti rozhodne o jej transporte do štruktúr určených na dlhodobé uskladnenie.
Mechanizmus, ktorý na túto transformáciu spomienka potrebuje, nazývame konsolidácia.
Konsolidácia prebieha na systémovej i synaptickej úrovni. Pozitívny účinok na posilnenie
informácií, ktoré boli zakódované tesne pred spánkom bol pozorovaný pred mnohými rokmi.
Otázkou zostáva rola spánku v konsolidácií pamäťových reprezentácií, pričom existuje niekoľko
hypotéz, ktoré prinášajú na túto problematiku rôzne pohľady. V posledných desaťročiach sa
spánku pripisuje aktívna rola v tomto procese. Zaujímavým problémom pri pohľade na otázku
spánkovej konsolidácie však nieje len mechanizmus, ale i preferencia konkrétneho typu pamäte,
ktorý je počas spánku konsolidovaný. Pri skúmaní konsolidácie deklaratívnej pamäti zisťujeme, že
u epizodickej pamäti sa vďaka spánku zlepšujú najmä jej časopriestorové asociačné črty.

Kľúčové slová: spánok, pamäť, hipokampus, konsolidácia pamäti

Abstract
Memory is an important ability of an individual allowing efficient operations with information
acquired during lifetime. Memory is a dynamic process consisting of different phases such as
encoding, consolidation and repeated retrieval of the memory. Received information from
surrounding environment travels to the short-term storage, from which, in certain amount of
time after re-evaluation of its relevance, it is decided about its transport to structures designated
for long-term storing. The mechanism used for this transformation is referred to as
consolidation. Consolidation occurs on systematic and synaptic level. Positive strengthening
effect on memories coded right before sleep has been observed many years ago. The role of
sleep in the consolidation of memory representation is still unknown, though there are multiple
hypotheses that stress different points of view on the consolidation process. In the last few
decades sleep has been given an active role in this process. An interesting problem regarding
sleep consolidation is not only the mechanism, but also the preference of a specific type of
memory that is being consolidated during sleep. During examination of consolidation of
declarative memory, we can observe, in case of episodic memory, an improvement of mainly
space-time association features.

Keywords: sleep, memory, hippocampus, memory consolidation

Zoznam skratiek

AMPA

α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid receptor

CaMKII

Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II

EEG

Electroencephalography; Elektroencefalografia

ELM

Episodic like memory; Pamäť epizodického typu

EP

Episodic memory; Epizodická pamäť

fMRI

Functional magnetic resonance imaging; Funkčná magnetická rezonancia

IEG

Immediate early genes; Skoré gény

LTD

Long-term depresion; Dlhodobá depresia

LTP

Long-term potentiaton; Dlhodobá potenciácia

MTL

Medial temporal lobe; Mediálny temporálny lalok

NMDA

N-methyl-D-aspartate receptor

PET

Positron emission tomography; Pozitrónová emisná tomografia

PGO waves

Ponto-geniculo-occipital waves; Ponto-genikulárno-okcipitálne vlny

PKA

Protein kinase A; Proteín kináza A

REM sleep

Rapid eye movement sleep; Spánok rýchlych očných pohybov

REMSD

Rapid Eye Movement Sleep Deprivation; Deprivácia spánku s rýchlymi
očnými pohybmi

SCN

Suprachiasmatic nucleus

SRTT

Serial reaction time task; Úloha sériovo načasovaných reakcií

SWS

Slow wave sleep; Spánok pomalých vĺn
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0. Úvod
Pamäť je dynamický proces spracovávania informácií pozostávajúci z viacerých častí, ktorými
sú kódovanie, konsolidácia a znova vybavenie danej informácie. Fakt, že po prijatí informácie
z okolitého prostredia nejakú dobu trvá, kým sa zakódovaná informácia stane stabilnejšou a je
menej ohrozená zabudnutím je známy už dlhý čas. Mechanizmu počas doby, ktorú informácia
potrebuje na transformáciu z krátkodobej do dlhodobej reprezentácie hovoríme konsolidácia.
Konsolidáciu pamäte môžeme študovať na rôznych úrovniach. Je dôležité rozoznávať pojmy
systémová a synaptická konsolidácia. Mechanizmus systémovej konsolidácie prevádza pamäťové
stopy zo štruktúr krátkodobého úložiska do štruktúr pre dlhodobé uskladnenie. Pojmom
synaptická konsolidácia sa označujú trvalé synaptické zmeny potrebné na stabilizáciu spomienok.
Oba mechanizmy vedú k jednému cieľu a tým je udržanie dôležitej informácie, ktorú môžeme
v budúcnosti znova využiť.
V mojej práci sa venujem esenciálnemu účinku spánku na pamäť, pričom neskôr dávam do
popredia účinky spánku na konsolidáciu epizodickej pamäte. Podporu pamäte pomocou spánku
si všimol už koncom 19. storočia Hermann Ebbinghaus (Ebbinghaus, 1885), ktorý pri svojom
experimente pozoroval efekt menšieho zabúdania látky naučenej pred spaním. Existuje niekoľko
hypotéz, ktoré sa snažia vysvetliť pozitívny účinok spánku na konsolidáciu spomienok
nadobudnutých počas bdenia. Niektoré štúdie spánkovej konsolidácie pripisujú túto schopnosť
„offline“ stavu, v ktorom sa mozog nachádza počas spánku. Znamená to teda, že mozog nie je
vyrušovaný okolitými podnetmi, nič nové nekóduje, čiže sa môže nerušene venovať konsolidácií.
V tomto prípade by spánok ako celo systémový proces hral pasívnu úlohu. Iné názory však
hovoria o aktívnej role spánku v súvislosti so spánkovou konsolidáciou. V kapitole 2 toto tvrdenie
vysvetľujem podrobnejšie a prinášam zozbierané dôkazy na tému aktívnej pamäťovej úlohy
spánku v procese konsolidácie.
Okrem mechanizmu akým spánok podporuje ukladanie našich spomienok je zaujímavá
i otázka, ktoré spomienky spánková konsolidácia pri svojom procese preferuje. Ako som už
spomínala pri zakódovaní informácie zostáva pamäť určitý čas v krátkodobom úložisku, kde sa
rozhoduje o jej postupe do dlhodobého úložiska na základe relevantnosti jej výpovede.
Spomienka je v tomto čase krátkodobá. Po prechode do dlhodobého úložiska sa stáva spomienka
na nejaký čas či dokonca po celý život chránená voči zabúdaniu. Dlhodobú pamäť ďalej delíme na
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deklaratívnu (explicitnú) a nedeklaratívnu (implicitnú). Ich rozdiel spočíva v charaktere uložených
informácií, ako aj v štruktúrach mozgu, na ktorých sú závislé. Deklaratívnu pamäť v roku 1972
rozdelil Endel Tulving na dva podtypy: sémantickú a epizodickú. Sémantická pamäť obsahuje
informácie o faktoch, zoznamoch a podobne, zatiaľ čo epizodická pamäť pozostáva zo spomienok
na konkrétne udalosti s časopriestorovým kontextom. V posledných rokoch sa pamäťový výskum
spánkovej konsolidácie epizodickej pamäte snaží objasniť, ktoré informácie určitej epizódy sú
konsolidované preferenčne. Zdá sa, že pozitívny vplyv spánku sa prejavuje najmä na
časopriestorových asociačných črtách epizódy.
Cieľom tejto práce je zhrnúť poznatky, ktoré viedli k vyššie uvedeným tvrdeniam, ďalej
demonštrovať aktívnu rolu spánku v procese konsolidácie na základe doposiaľ publikovaných
štúdií a ukázať konkrétnu schopnosť spánkovej konsolidácie zlepšovať časopriestorové asociačné
črty epizodickej pamäti.
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1. Pamäť
Jednou zo základných vlastností dôležitých pre prežitie jednotlivca a druhu je pamäť. Väčšina
kognitívnych funkcií totižto závisí na prijatí, spracovaní a využití informácií z okolitého sveta.
Pamäť je teda proces, ktorý sa skladá z viacerých etáp. Takáto schopnosť práce s informáciami
vzniká ako výsledok zložitých interakcií medzi biochémiou neurónov a ich elektrickou aktivitou
v špecifických anatomických štruktúrach mozgu.

1.1 Delenie pamäti
Pamäť ako schopnosť či proces narábania s informáciami môžeme klasifikovať podľa rôznych
kritérií: a) na základe získavania informácií, ktoré pamäť spracováva (pomocou zmyslových
modalít – vizuálna, sluchová, hmatová); b) podľa dĺžky jej trvania (operatívna, krátkodobá,
dlhodobá); c) pomocou typu vybavovania si uložených spomienok (implicitná, explicitná)
(Atkinson & Shiffrin, 1968).
Operatívna alebo tiež pracovná pamäť nám slúži pre okamžité udržanie zachytenej informácie
po dobu niekoľko minút, zatiaľ čo informácie v krátkodobej pamäti sú udržiavané rádovo po
dobu niekoľkých minút až hodín a podľa ich dôležitosti sa buď stratia alebo sa transformujú na
pamäť dlhodobú. Dlhodobú pamäť, ktorú tvoria informácie uložené pokojne na desiatky rokov
delíme ďalej na explicitnú (deklaratívnu) a implicitnú (nedeklaratívnu). Nedeklaratívna pamäť
obsahuje senzomotorické zručnosti akými sú napr. jazda na dopravnom prostriedku. Tento typ
pamäti je horšie interpretovateľný a nevyžaduje cielené (vedomé) sústredenie pre vybavovanie
takto uložených informácií. Explicitná alebo aj deklaratívna pamäť je prístupná vedomému
vybaveniu si informácií, ktoré sú ňou tvorené, môžeme ju vyjadriť rečou a sú v nej uložené
informácie ako fakty, spomienky na udalosti, zoznamy či autobiografia jedinca. Nedeklaratívna
pamäť je závislá najmä od bazálnych ganglií, mozočku a senzomotorických oblastí kôry, zatiaľ čo
deklaratívna pamäť bude podliehať štruktúram mediálneho temporálneho laloku (MTL) s veľkým
dôrazom na úlohu hipokampu (Squire, 1986).

Explicitnú pamäť ďalej definoval Endel Tulving,

ktorý ju rozdelil na základe charakteru informácií v nej na ďalšie dva podtypy: epizodickú
a sémantickú (Tulving, 1992). (pozn.: Tejto problematike sa venujem bližšie v ďalšej časti mojej
práce.) Už pri pohľade na pamäť klasifikovanú podľa samotného získavania informácií nám je
jasné, že proces pamäti je systémový proces, ktorý si vyžaduje zapojenie nie len rôznych
mozgových ale i ostatných funkčných častí tela jedinca.
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1.2 Konsolidácia pamäti
Správne fungovanie pamäti závisí od schopnosti správneho narábania s informáciami. Pamäť
je dynamický proces, ktorý sa skladá z niekoľkých etáp. Jednou z prvých mechanizmov pamäti je
kódovanie prijatej informácie, ďalej konsolidácia informácie na základe jej relevantnosti a neskôr
vybavenie tejto informácie podľa potreby jedinca. Konsolidácia je proces upevnenia informácií
zakódovaných počas bdelosti. Na tento proces sa môžeme pozrieť z viacerých uhlov. Ak chceme
vysvetliť pamäťový mechanizmus konsolidácie musíme si uvedomiť rozdiel medzi konsolidáciou
systémovou a synaptickou. Štandardná teória systémovej konsolidácie spočíva v postupnom
prerozdeľovaní a transporte zakódovaných informácií z dočasného úložiska informácií do
úložiska dlhodobého – napr.: pri explicitných deklaratívnych spomienkach predstavuje dočasné
úložisko hipokampus, z ktorého putujú informácie do extrahipokampálnych. Spomienky teda
potrebujú nejaký čas na presun a začlenenie sa do sietí dlhodobej pamäti (Russell & Nathan,
1946; Scoville & Milner, 1957). Deju počas tohto času hovoríme systémová konsolidácia.
Synaptická konsolidácia spočíva v synaptických zmenách potrebných na stabilizáciu spomienok.
Znamená to teda, že synaptická konsolidácia zahrňuje posilnenie pamäte na bunkovej úrovni.

1.2.1 Procesy pamäti na bunkovej úrovni
Už v roku 1949 psychológ Donald O. Hebb navrhol teóriu, podľa ktorej princíp pamäti spočíva
v posilňovaní prepojenia medzi špecifickými neurónmi, ktoré spolu súvisia. Podľa tejto teórie sa
pri určitom podnete aktivuje konkrétna kooperujúca skupina neurónov. Neuróny môžu
spolupracovať vďaka ich funkčnému prepojeniu (synapsii) a opakovanej súčasnej aktivácii
neurónov sa synaptické spojenie medzi nimi posilní až nakoniec ostanú prepojené na relatívne

dlhý čas (Hebb, 1949). Táto teória by vysvetľovala mimo iné i princíp asociatívneho učenia.
Proces konsolidácie teda podľa tohto tvrdenia závisí od opätovnej aktivácie neuronálnych dráh,
ktoré sú zahrnuté do kódovania konsolidovanej informácie. Hlavným mechanizmom synaptickej
konsolidácie je dlhodobá potenciácia (ďalej len LTP z angl. long-term potenciation). LTP objavili
Bliss & Lømo v roku 1973. Jeho vyvolanie prebieha špecifickým podráždením neurónov a spočíva
v zosilnení synaptického prenosu po dlhú dobu (Bliss & Lømo, 1973). LTP vo svojej podstate
predstavuje vyššiu odpoveď než bola odpoveď predchádzajúca pri použití rovnakého stimulu.
LTP je závislý od aktivácie NMDA a AMPA receptorov. Pri experimentálnom vyvolaní LTP je
potrebný vysokofrekvenčný stimul, ktorý aktivuje NMDA receptory vďaka silnej depolarizácií, čím
4

sa odstráni horčíkový blok pri súčasnom naviazaní ligandu (Chen & Huang, 1992). Vďaka aktivácií
NMDA receptorov sa zvýši influx vápnikových iónov do postsynaptického neurónu. Zvýšená
koncentrácia Ca2+ má za následok aktiváciu CaMK II, ktorá sa autoforsforyluje a zostáva v činnosti
i po odznení vstupu Ca2+. Autofosforylácia CaMK II umožňuje fosforyláciu nemých AMPA
recetorov a tiež pomáha zabudovať reverzné AMPA receptory z cytosolu do postsynaptickej
membrány (Malenka & Nicol, 1999). Viac AMPA receptorov znamená väčšiu schopnosť
vychytávať glutamát zo synaptickej štrbiny, čo umožňuje silnejšiu depolarizáciu a tak i dlhodobo
prebiehajúcu potenciáciu. Môžeme teda skonštatovať, že LTP posilňuje synaptický prenos,
zvyšuje produkciu neurotransmitérov a zvyšuje počet i citlivosť receptorov (Tronson & Taylor,
2007). Nízkofrekvenčnou stimuláciou neurónov sa dá vyvolať i dej opačný, nazývaný dlhodobá
depresia (LTD), ktorý súvisí s dlhodobo nízkou koncentráciou vápnika v postsynaptickom
neuróne, čím sa namiesto aktivácie kinázy, ktorá vedú k fosforylácií synaptických proteínov
aktivuje fosfatáza vedúca k defosforylácií príslušného proteínu (Bear & Malenka, 1994).

Obrázok č. 1: Spúšťanie LTP a LTD závislé na vápniku. Pre biologické deje LTP a LTD je
rozhodujúca frekvencia stimulácie, ktorá vedie k rôznym koncentráciám vápnika. Pri
vysokofrekvenčnej stimulácií (HFS) je koncentrácia vápnika vyššia ako 5 µM, čo vedie k aktivácií
kinázy, ktorá príslušný synaptický proteín fosforyluje. Pri nízkofrekvenčnej stimulácií (LFS) je
koncentrácia vápnika v postsynaptickom neuróne rovnaká alebo nižšia ako 1 µM. Nízka hodnota
vápniku vedie k aktivácií fosfatázy, ktorá príslušný synaptický proteín defosforyluje. (Prevzaté
a upravené od Bear & Malenka, 1994)
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2. Význam spánku pre konsolidáciu pamäte
Pozitívnu funkciu spánku na ľudskú pamäť pozoroval už koncom 19. storočia otec
experimentálneho pamäťového výskumu Hermann Ebbinghaus. Spočiatku sa Ebbinghausove
práce zameriavali na procesy zabúdania. Bolo vykonaných množstvo testov o zabúdaní zoznamov
nezmyselných dvojíc slov, ktoré sa stali základom známej „krivky zabúdania“. Výskum prišiel
k pozoruhodnému zisteniu súvisiac s pozitívnym účinkom spánku na efekt menšieho zabúdania
látky naučenej pred spaním (Ebbinghaus, 1885).
Spánok charakterizujeme ako pravidelne opakujúci sa systémový fyziologický stav, ktorý
ovplyvňuje celý organizmus. Jeho najvýraznejším exogénnym prejavom je strata vedomia
a behaviorálnej kontroly nad telom jedinca. Spánok je primárne endogénne riadený proces,
pričom centrum riadenia cirkadiánneho rytmu a teda i spánku sa nachádza v nucl.
suprachiasmaticus (SCN) v hypotalame. Zatiaľ čo vedomie počas bdelosti je udržiavané vďaka
mnohým skupinám neurónov vo formatio reticularis mozgového kmeňa vysielaním
nešpecifických aktivačných impulzov do talamu a ďalších oblastí predného mozgu. Spánok
zohráva rôzne esenciálne funkcie, spomedzi ktoré sa zdá byť jeho pamäťová rola mimoriadne
dôležitá. Konsolidácia je proces, pri ktorom sa transformujú nové a pôvodne labilné spomienky
kódované v stave bdenia do viac stabilných foriem a následne sa integrujú do siete už
existujúcich dlhodobých pamäťových stôp. Počas spánku nespracovávame vonkajšie stimuly
rovnako ako počas bdenia, čiže konsolidácia a kódovanie sa navzájom nevyrušujú. Mozog je
počas spánku v tzv. stave „off-line“, konsolidácia teda prebieha bez rozptyľovania vonkajšími
podnetmi (McClelland, McNaughton and O’Reilly, 1995).
Existuje mnoho rôznych štúdií, ktoré potvrdzujú pozitívny efekt spánku na deklaratívnu
a procedurálnu pamäť (Smith, 2001; Robertson, Pascual-leone and Miall, 2004; (Marshall and
Born, 2007) s prakticky žiadnym dôkazom o efekte opačnom. Spánok zlepšuje uchovávanie
deklaratívnych informácií (Plihal and Born, 1997; Tucker et al., 2006) a zlepšuje výkon
procedurálnych zručností (Fischer et al., 2002; Walker et al., 2003). Konsolidačný efekt spánku
sa však nedá dokázať za všetkých okolností a zdá sa, že sú potrebné špecifické podmienky.
Zásadnou podmienkou pre správnu spánkovú konsolidáciu je s určitosťou doba trvania spánku.
Signifikantné spánkové benefity na pamäť sú pozorované po 8 hodinovom nočnom spánku, ale aj
po kratšom dennom zdriemnutí trvajúc 1-2 hodiny (Mednick, Nakayama and Stickgold, 2003;
Tucker et al., 2006; Korman et al., 2007; Nishida and Walker, 2007). Pozitívny pamäťový účinok
spánku bol zistený dokonca aj jeho po ultrakrátkom trvaní po dobu 6 minút (Lahl et al., 2008).
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Dlhšia doba spánku výraznejšie zlepšuje najmä procedurálnu pamäť (Stickgold, James and
Hobson, 2000).
Ďalšou špecifickou podmienkou ovplyvňujúcou spánkovú konsolidáciu je spôsob kódovania
spomienky v bdelosti. Kódovanie deklaratívnej pamäte je typicky explicitné, zatiaľ čo
procedurálna pamäť môže byť kódovaná explicitne i implicitne. Jedným z najspoľahlivejších
výsledkov spojených s pozitívnym účinkom spánku na zvyšovanie rýchlosti pred spánkom
naučených zručností priniesli testy spojené s úlohou systematického klikania prstami (angl.
Finger tapping test). Táto úloha zahŕňala spracovanie vedomostí procedurálnou explicitnou
pamäťou (Fischer et al., 2002; Walker et al., 2003; Korman et al., 2007). Ďalšou úlohou, ktorá
prináša náhľad do významu zakódovania spomienky pre jej následnú konsolidáciu je úloha
sériovo načasovaných reakcií (SRTT z angl. serial reaction time task). V tejto úlohe boli
respondenti povinní rýchlo reagovať na rôzne priestorové signály stlačením príslušných tlačidiel
(viď obr. 2). Úloha sa môže vykonať implicitne, čo znamená, že respondent nemal vedomosť
o existencií pravidelnosti, ktorá bola základom poradia pozícií alebo explicitne, kedy bol
informovaný o tejto skutočnosti. Štúdie vďaka SRTT dokázali, že pre spánkom ovplyvnenú
konsolidáciu je významnejšie učenie sa explicitne (Robertson, Pascual-leone and Miall, 2004).
Z týchto výsledkov by sme mohli vyvodiť, že spánok preferenčne podporuje konsolidáciu
explicitne zakódovaných spomienok. Zaujímavým zistením bol tiež jav, pri ktorom jedinci
trénovaní na dve sekvencie v úlohe systematického klikania prstami vykazovali zlepšenie najmä
v sekvencií, ktorú očakávali pri nasledujúcom postspánkovom testovaní (Fischer & Born, 2007).
Spánok by teda mohol zvyšovať konsolidáciu pamäti týkajúcu sa budúcich akcií a plánov. Takáto
pamäť zjavne využíva motivačné označenie spomienky, pričom označenie vykonáva prefrontálna
kôra (Miller, 2000). V súčasnosti rastie množstvo dôkazov, ktoré naznačujú, že explicitné
kódovanie, dokonca aj v procedurálnych úlohách, je tvorené dialógom medzi prefrontálnou
kôrou a hipokampom (Wagner et al., 1998; Miller, 2000; Schendan et al., 2003). Hipokampus tiež
spája úmyselné a motivačné aspekty úlohy, preto aktivita tohto spojenia môže byť rozhodujúca
vo vytváraní spomienky citlivej na spánkovo závislú pamäťovú konsolidáciu.
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Obr. č. 2: SRTT – Úloha sériovo načasovaných reakcií. Využívanie SRTT sa stalo vo vedeckých
pamäťových výskumoch veľmi populárne. Mimo iné za svoju popularitu vďačí SRTT i svojej veľmi
jednoduchej podstate. Respondent reaguje na vizuálne podnety, ktoré sú mu premietané napr.
prostredníctvom obrazovky. Jeho odpoveďou na špecifický podnet je stlačenie konkrétneho
tlačidla. Vizuálny podnet sa objaví, respondent zareaguje, vizuálny podnet zmizne a hra sa
opakuje. Opakovanie podnetov môže byť náhodné alebo v poradí v súvislosti s cieľom
experimentu. (Upravené a prevzaté od Robertson, 2004)
Rozdiely v úspešnosti spánkovej konsolidácie nepozorujeme len pri rôznom časovom trvaní
spánku, či odlišnom prespánkovom kódovaní spomienky, ale aj pri pohľade na rôzne fázy spánku.
Spánok je fyziologický dej, počas ktorého sa cyklicky striedajú špecifické fázy. Delíme ho na tzv.
REM (z angl. rapid eye movements) spánok pomenovaný podľa charakteristických rýchlych
očných pohybov a non-REM spánok, ktorého najhlbšie fázy sa nazývajú spánok pomalých vĺn
(SWS z ang. slow wave sleep). Rôzne fázy spánku špecificky ovplyvňujú rôzne druhy pamäte. To
ako táto podmienka ovplyvňuje spánkovú konsolidáciu ako jedny z prvých študovali v roku 1997
Plihal a Born (viz. ďalej).

2.1 Spánkové fázy a ich elektroneurofyziologická charakteristika
Spánok je charakterizovaný cyklickým striedaním REM a non-REM spánku, pričom non-REM
spánok zahŕňa hlboký SWS (u ľudí fáza 3 a 4) a ľahšie formy spánku (fázy 1 a 2). U ľudí je prvá
časť noci charakteristická vysokým výskytom SWS, zatiaľ čo REM spánok prichádza postupne
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v druhej polovici noci. SWS a REM spánok sú charakteristické špecifickými osciláciami
elektrického poľa a špecifickou aktivitou neuromodulátorov.
SWS sa vyznačuje predovšetkým výskytom pomalých oscilácií, vretienok a vĺn s ostrými
hrotmi, zatiaľ čo REM spánok je charakteristický ponto-geniculo-okcipitálnymi vlnami (PGO)
a theta aktivitou (Diekelmann and Born, 2010). Pomalé oscilácie pochádzajú z neokortexu
s vrcholovou aktivitou ≈0,8 Hz (Mölle et al., 2002). Vretienková aktivita vykazuje pravideľné EEG
oscilácie s amplitúdou ≈10-15 Hz, ktorá je pozorovaná pri ľudskom spánku počas fázy 2 ako
pribúdajúce a ubúdajúce vretienka (Gennaro and Ferrara, 2003). Hipokampálne vlny s ostrými
hrotmi pochádzajú z oblasti CA3 a vykazujú vysokofrekvenčné oscilácie s amplitúdou ≈100-300
Hz (Buzsaki, 2006). Vyskytujú sa počas SWS, ale tiež počas bdelosti a prevádzajú reaktiváciu
neurónov počas spánku, ktoré boli aktívne počas predchádzajúcej bdelej skúsenosti (Wilson and
McNaughton, 1993; Peyrache et al., 2009; Karlsson and Frank, 2010). PGO vlny sú poháňané
intenzívnymi výbuchmi synchronizovanej aktivity, ktorá je šírená mostom z mozgového kmeňa
hlavne do laterálnych jadrových uzlov a zrakovej kôry. Vyskytujú sa v časových asociáciách s REM
spánkom u potkanov a mačiek, ale nie sú spoľahlivo identifikovateľné u ľudí (Diekelmann and
Born, 2010). Theta oscilácie s amplitúdou ≈4-8 Hz sú základnou črtou REM spánku u potkanov
a prevládajú v hipokampe (Buzsáki, 2002), u ľudí je theta aktivita menej koherentná (Axmacher
et al., 2008).

Obr. č. 3: Vizuálne znázornenie oscilácií elektrického poľa počas rôznych štádií spánku (Prevzaté
a upravené od Diekelman & Born, 2010)
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2.2 Hypotéza duálneho procesu spánkovej konsolidácie
Hypotéza duálneho procesu spánkovej konsolidácie predpokladá, že odlišné fázy spánku
podporujú konsolidáciu špecifických typov pamäti. Pilotné štúdie pod vedením J. Borna a W.
Plihala v druhej polovici 20. storočia ukázali, že spánok v prvej polovici noci bohatý na non-REM
spánok prospieva konsolidácií deklaratívnej pamäti a opačne REM spánok v druhej polovici
naopak prospieva procedurálnej pamäti (Plihal and Born, 1997). Keďže ďalšie podobné štúdie sa
vo svojich výsledkoch zhodovali, v otázke vplyvu spánkových fáz na konsolidáciu rôznych typov
pamäte dnes vládne všeobecne prijímaný konsenzus. Konsolidácia epizodickej na hipokampe
závislej pamäti je posilnená spánkom pomalých vĺn, zatiaľ čo konsolidácií procedurálnej či
emočnej pamäti prospieva REM spánok (Plihal and Born, 1997; Louie and Wilson, 2001).

2.2.1 Konsolidácia deklaratívnej pamäti počas spánku
Skutočnosť pozitívneho príspevku pomalých vĺn v štádiu hlbokého spánku na konsolidáciu
deklaratívnej pamäte bola pozorovaná u ľudí viacero krát (Tamminen, Lambon Ralph and Lewis,
2013), súhlasne so zvieracími modelmi (Oyanedel et al., 2014). Dôležitosť pomalých vĺn pre
konsolidáciu pamäte počas hlbokého spánku ukazuje aj ich posilnenie po učení sa pred spánkom
(Huber et al., 2004), rovnako ako aj ich synchronizáciu (Mölle et al., 2004). Behom spánku po
učení sa zároveň zvyšuje denzita spánkových vretienok (Eschenko et al., 2006) i množstvo
hipokampálnych vĺn s ostrými hrotmi (Eschenko et al., 2008). Oscilácie v hlbších štádiách spánku
zaisťujú synchronizovanú komunikáciu medzi hipokampom a neokortexom, ktorá hrá podstatnú
rolu v konsolidácií hipokampálne závislej pamäte. Pozitívne kvalitatívne a kvantitatívne zmeny
týchto oscilácií počas spánku po učení teda naznačujú špecifický význam SWS v súvislosti
s konsolidáciou deklaratívnej pamäte.
Dôležitým prelomom vo výskume pamäti bolo zistenie, že v hipokampe potkanieho mozgu sa
neuronálna dráha, ktorá je aktivovaná pri objavovaní nového prostredia alebo pri jednoduchých
priestorových úlohách, reaktivuje v tom istom poradí počas nasledujúceho spánku (Pavlides and
Winson, 1989; Wilson and McNaughton, 1993). Neuronálna reaktivácia prebieha najčastejšie
behom SWS, zriedkavo počas REM spánku (Poe et al., 2000; Louie and Wilson, 2001). Podobnú
reaktiváciu pozorujeme aj počas bdelosti a to v prvých hodinách po učení. Reaktivácia neurónov
počas SWS prebieha skoro vždy v poradí v akom prebiehala pôvodná aktivácia (Foster and
Wilson, 2006). Pozorujeme ju v talame, striate a neokortexe (Euston, Tatsuno and Mcnaughton,
2007; Ji and Wilson, 2007; Lansink et al., 2009). Spánkovo závislá reaktivácia v mozgových
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oblastiach zapojených do učenia sa tiež ukázala v ľudských pamäťových výskumoch (Peigneux et
al., 2004).
Reaktiváciu pamäťových stôp počas spánku ďalej rozvíja hypotéza tzv. aktívnej konsolidácie,
ktorá zdôrazňuje kooperáciu REM spánku s non-REM štádiami. Podľa tejto hypotézy non-REM
spánok stimuluje preskupovanie pamäťových stôp medzi mozgovými štruktúrami (tzv. systémová
konsolidácia), zatiaľ čo REM spánok slúži k ukladaniu pamäťových stôp na synapsiách v rámci
jednotlivých mozgových štruktúr, teda k tzv. synaptickej konsolidácií (Diekelmann and Born,
2010). Synaptická konsolidácia zahŕňa zosilnenie pamäťových reprezentácií na synaptickej úrovni
(Frankland and Bontempi, 2005). LTP sa považuje za kľúčový mechanizmus synaptickej
konsolidácie. Otázkou však zostáva, či reaktivácia pamäťových stôp počas hlbších štádií spánku
vylepšuje konsolidáciu spomienky vytvorením nových LTP alebo udržovaním LTP, ktoré boli
zapojené do pamäťového prcesu už počas kódovania spomienky. Indukcia LTP v hipokampe je
počas SWS pravdepodobne dočasne obmedzená na „up“ stavy pomalých vĺn a ich súbežných
hipokampálnych vĺn a vretienok (Rosanova and Ulrich, 2005). Udržanie v hipokampe
u laboratórnych potkanov bolo zhoršené, ak indukcia bola nasledovaná REMSD (Romcy-Pereira
and Pavlides, 2004).

Obr. č. 3: Hypotéza aktívnej konsolidácie počas spánku. Predpoklad, že udalosti sú počas bdenia
zakódované v neokortickej i hipokampálnej sieti racionálne využíva vo svoj prospech model
aktívnej konsolidácie počas spánku. Pomalé vlny počas SWS spôsobujú opätovné aktivovanie
nositeľov v bdelosti nadobudnutej spomienky v hipokampe. Synchronizáciou pomocou svojich
„up“ stavov s hipokampálnymi vlnami s ostrými hrotmi a s talamo-kortikálnymi vretienkami je
umožnený účinnejší prenos informácií z hipokampu do neokortexu. Vstup hipokampálnych
spomienok do kortikálnych sietí vďaka súhre depolarizačných stavov v aktivite vretienok
a pomalých vĺn predurčuje vznik synaptických zmien. Jednou z možných ciest synaptickej
plasticity je expresia IEG cez Ca2+/kalmodulín-dependentú kinázu II (CaMKII) a aktivácia
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proteinkinázy A (PKA). Fosforyláciou príslušných proteínov sa zvyšuje výkon synapsie vďaka
posilneniu AMPA receptorov NMDA receptormi. (Prevzaté a upravené od Diekelman & Born,
2010)
Existuje však i iná hypotéza, ktorá vnáša ďalší pohľad na pamäťovú funkciu spánku. Počas
bdelosti prijímame obrovské množstvo informácií, ktoré vedú k zvýšeniu synaptickej sily
v mozgu. Podľa hypotézy synaptickej homeostázy spánok slúži k zníženiu tejto synaptickej sily na
úroveň, ktorá je udržateľná z hľadiska požiadaviek na energetickú spotrebu mozgu, pričom
zníženie tejto sily taktiež umožňuje upevnenie dôležitých synaptických spojení a použitie synapsií
pre budúce kódovanie (Vyazovskiy et al., 2008; Dash et al., 2009). Táto hypotéza predpokladá
spojenie oslabenia synaptickej sily a prvej polovici spánku, kedy je amplitúda signálov najvyššia.
Postupne sa potenciácia znižuje vo všetkých synapsiách, čím sa zničia slabo potenciované
spomienky a tak sa odstráni „neuronálny šum“. Odstránenie rušivých a nedôležitých
synaptických spojení potom vedie k zlepšovaniu signálu pre dôležité spomienky (Cirelli and
Tononi, 2000). Zdá sa, že pomalé oscilácie prítomné počas SWS naozaj svojou prítomnosťou
podmieňujú vznik LTD (Kemp and Bashir, 2001), avšak talamo-kortikálne vretienka
a hipokampálne vlny s ostrými hrotmi podporujú „up“ stavy pomalých vĺn, čo má za následok
vznik LTP (Rosanova and Ulrich, 2005). Model synaptickej homeostázy nevysvetľuje kľúčové
vlastnosti konsolidácie závislej od spánku. Prináša však novú možnú a veľmi zaujímavú funkciu
spánku pozostávajúcu v uľahčení učenia sa nových informácií po prebudení sa.

2.3 Spánkové neuromodulátory a pamäť
Okrem

elektroneurofyziologických

vlastností

sa

spánkové

fázy

líšia

aj

rôznym

neurochemickým prostredím. Pozoruhodným faktom ostáva, že neuromodulátory, ktoré
ovplyvňujú základnú spánkovú reguláciu zároveň najvýraznejšie prispievajú do pamäťového
procesu (Pace-Schott and Hobson, 2002). Počas SWS je cholinergická aktivita na minime, vďaka
čomu je pravdepodobne možná existencia spontánnej reaktivácie hipokampálnych pamäťových
stôp informácií prenášajúcich sa do neokortexu znížením inhibície CA1 a CA3 neurónov, ktoré sú
zodpovedné za spätnú väzbu (Hasselmo, 1999). Podporujúc toto tvrdenie nasledovala štúdia,
ktorá dokázala zablokovanie na spánkovej konsolidácie hipokampálne závislých spomienok
podaním physostigminu, ktorý spôsobuje zvýšenie cholinergického stavu (Murphy et al., 2009).
Taktiež blokovanie vysokého cholinergického stavu počas SWS viedlo k zlepšeniu spánkovej
konsolidácie (Rasch, Born and Gais, 2006). Rovnako ako aktivita acetylcholínu je na nízkej úrovni
aj aktivita glukokortikoidov. Glukokortikoidy blokujú prechod hipokampálnych informácií do
12

neokortexu. Ak teda úroveň glukokortikoidov počas SWS stúpne, konsolidácia spomienok je
blokovaná (Wagner and Born, 2008). Noradrenergická aktivita sa pohybuje počas SWS na
strednej úrovni. Stredná úroveň noradrenergickej aktivity sa zdá byť výsledkom pomalých
oscilácií.
Počas REM spánku sa neurochemické prostredie mozgu výrazne zmení. Cholinergická aktivita
je pôvodná alebo dokonca vyššia ako počas bdenia. Vysoká cholinergická aktivita
pravdepodobne posilňuje synaptickú konsolidáciu podporou aktivity tzv. early gens (IEG)
v neokortexe (Teber et al., 2004) a udržiavaním LTP (Lopes Aguiar et al., 2008). Blokovanie
muskarínových receptorov skopolamínom počas REM spánku u potkanov spôsobilo zhoršenie
pamäti v úlohe zameranej na pamäť pre behaviorálne epizódy (Legault, Smith and Beninger,
2006). Noradrenergická a serotonergická aktivita dosahuje počas REM spánku minimum, avšak
význam tejto skutočnosti pre spánkovú konsolidáciu nie je jasný.
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3. Epizodická pamäť
Pojem epizodická pamäť bol prvý krát použitý v roku 1972 v práci Endela Tulvinga, ktorý
rozdelil dlhodobú deklaratívnu pamäť človeka na dva podtypy: sémantickú a epizodickú. Tieto
dva podtypy sa líšia v povahe informácií, ktoré spracovávajú, ďalej pravidlami, ktorými sa riadia
a využívaním iných mozgových štruktúr (Tulving, 1993). Z hľadiska charakteru informácií,
s ktorými pamäťové modely operujú môžeme vyvodiť, že sémantická pamäť pozostáva z faktov
a všeobecných znalostí o okolitom svete (napr. Slovenská republika je vnútrozemský štát
nachádzajúci sa v strednej Európe.), zatiaľ čo epizodická pamäť (ďalej len EP) slúži pre ukladanie
spomienok na konkrétne udalosti spolu s ich časopriestorovým kontextom (napr. Včera večer
som bola behať v parku.). Podstatnou črtou EP u ľudí je schopnosť autonoetického vedomia
(Tulving, 1993; Tulving and Markowitsch, 1998). Vďaka autonoetickému vedomiu sa vieme
mentálne umiestňovať do minulosti, budúcnosti alebo do hypotetických situácií. EP nám teda
umožňuje opakovane prežívať minulosť zásluhou čoho z nej môžeme získať kvalitnejšie závery
sémantickej povahy. Hoci sú epizodické spomienky zakódované od sémantickej pamäte
oddelene, pri zapisovaní a vyvolávaní konkrétnych informácií sa EP s elementmi sémantickej
pamäte prelína (Tulving, 2002). Tento jav je nazvaný „Epizodic retrieval mode“. Pri otázke
významu EP sa však jej rola v schopnosti vytvárania budúcich plánov a akcií zdá byť dôležitejšia.
Vedomé plánovanie na základe prežitých udalostí má priamy vplyv na biologickú zdatnosť
jedinca – zo skúsenosti vie predpokladať napr. vhodný čas a miesto na zber konkrétnej plodiny,
tzn. prispôsobuje svoje konanie vďaka poznatkom z minulosti a tým smeruje k lepšiemu
získavaniu potravy.
Zložitým problémom zostáva evolučný pôvod a teda i otázka prítomnosti EP u zvierat. EP je
u ľudí ľahko dokázateľná na základe subjektívnej osobnej skúsenosti a schopnosti o nej
rozprávať. Zaujímavým zistením v súvislosti s touto otázkou vďaka behaviorálnym testom u detí
je vývoj EP v ľudskej ontogenéze. EP sa u ľudí objavuje približne až v 4. či 5. roku života (Gopnik
and Graf, 1988; Perner and Ruffman, 1995). Podľa Tulvinga zvieratám EP, ktorú nájdeme u ľudí
chýba. Zvieratá v zmysle tohto tvrdenia majú len sémantickú pamäť, ktorá zahŕňa informácie
o ich okolitom prostredí, pričom nevylučuje možnosť poučenia sa z minulých udalostí, vylučuje
však schopnosť mentálne sa vracať v čase (Tulving, 1985). Existenciou nedostatočných dôkazov
potvrdzujúcich mentálne cestovanie časom sa zatiaľ nedokázala potvrdiť prítomnosť EP u zvierat
(Suddendorf and Busby, 2003). Pri animálnych pamäťových experimentoch preto používame
pojem „pamäť epizodického typu“ (ELM z ang. episodic-like memory). ELM je zjednodušený
14

model EP. Je to pamäť pre konkrétne udalosti uložené v časopriestorovom kontexte. Znamená to
teda, že udalosť vieme identifikovať (Čo sa stalo?), vieme zodpovedať priestorovú (Kde sa to
stalo?) i časovú otázku (Kedy sa to stalo?). Tento pojem v animálnom experimente prvý krát
zaviedli Clayton a Dickinson v roku 1998. Experiment sa zameral na výskum sojok Aphelocoma
coerulescens so špecifickou potravovou stratégiou. Tieto sojky sú typické svojím robením si zásob
potravy ako prípravu k nepriaznivejším podmienkam. V experimente bolo umožnené sojkám
schovávať si preferovanejšie červíky, ktoré sa však rýchlo kazili a nekazivé oriešky, ktoré však pre
sojky neboli príliš zaujímavé. Červíky sa pokazia do 4 hodín od ukrytia. Pokiaľ bolo sojkám
sprístupnené vyhľadávanie potravy do 4 hodín od ukrytia, navštevovali úkryty s červíkmi. Po
dobe dlhšej ako 4 hodiny sa rozhodli navštíviť úkryt s nekazivými orieškami. Znamená to teda, že
sojky si nezapamätajú len miesto (Kde?), ale i konkrétny druh potravy (Čo?) a čas, v ktorý si
potravu ukryli (Kedy?). Tento pamäťový model bol nazvaný Model WWW (z angl. what-wherewhen) (Clayton and Dickinson, 1998).

3.1 Základné neuronálne štruktúry epizodickej pamäti
Epizodická pamäť je tvorená veľkou sieťou rôznych oblastí mozgu. Na výnimočnú úlohu
štruktúr mediálneho temporálneho laloku (ďalej len MTL) pri tvorbe epizodických spomienok
poukázal už v roku 1957 prípad pacienta trpiaceho silnými epileptickými záchvatmi. Pacient
podstúpil experimentálnu liečbu, pri ktorej mu boli bilaterálne odstránený MTL (Milner and
Scoville, 1957). MTL tvorí hipokampálna formácia, parahipokampálny kortex a parahipokampálny
gyrus (Amaral, 1999). Pri tejto liečbe teda došlo k významnému poškodeniu hipokampu, čo
viedlo k zaujímavej patológií. Hoci epileptické záchvaty ustúpili, pacient nebol schopný vytvárať
nové pamäťové stopy, trpel tzv. anterográdnou amnéziou. Staršie spomienky zostali zachované.
Tento prípad sa odohrával v čase pred Tulvingovím rozčlenením dlhodobej deklaratívnej pamäte
na sémantickú a epizodickú. Hlbšou analýzou tejto anamnézy sa preto zaoberala až neskoršia
štúdia v roku 2005. Štúdia preukázala, že vzdialené epizodické spomienky boli výrazne viac
poškodené ako sémantické (Steinvorth, Levine and Corkin, 2005). Toto zistenie naznačuje
závislosť EP na štruktúrach MTL. Ďalším podobným klinickým dôkazom dôležitosti MTL pre EP sa
stal prípad troch pacientov, ktorí mali poškodenie mozgu limitované takmer výhradne na
hipokampus. Pacienti trpeli prakticky žiadnou schopnosťou tvorby EP, pričom pamäť sémantická
ostala nepoškodená (Vargha-Khadem et al., 1997).
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Ešte signifikantnejšou a detailnejšou analýzou než predchádzajúce patológie pacientov
v otázke neuronálneho základu EP priniesla metóda neuronálneho zobrazovania pomocou
pozitrónovej emisnej tomografie (PET) a funkčnej magnetickej rezonancie (fMRI). Zobrazovacie
metódy priniesli jednoznačné dôkazy výraznej aktivity neurónov v MTL (najmä v hipokampe)
počas epizodického spomínania (Eldridge et al., 2000; Maguire, 2001) i pri predstavách budúcej
fiktívnej epizódy (Hassabis, Kumaran and Maguire, 2007). Dnes teda platí všeobecný konsenzus
spájania esenciálneho účinku hipokampu so schopnosťou a vytváraním EP, zatiaľ čo sémantická
pamäť využíva najmä neokortikálne oblasti (Tulving and Markowitsch, 1998). Vďaka fMRI
a elektroencefalografu vieme, že sa neuronálna aktivita počas epizodického spomínania
nenachádza len v štruktúrach MTL, ale aj v predných mozgových lalokoch. Neuronálna aktivita je
v tomto prípade pozorovaná prevažne v prefrontálnom kortexe a tiež v laterálnom parietálnom
kortexe (Rugg, Otten and Henson, 2002).
Logická limitácia experimentálnej práce s ľudským mozgom vedie k hľadaniu vhodných
animálnych modelov experimentu. Pri výskumoch epizodickej pamäte sú využívané najmä
laboratórne potkany, ktoré sa dajú relatívne ľahko trénovať a vycvičiť v špecifických pamäťových
úlohách (napr. používaním bludiska). Hoci s potkanmi nezdieľame rovnakú formu EP, ich
zjednodušená pamäť epizodického typu sa rovnako spolieha na hipokampus pri riešení otázky
orientácie v priestore vďaka predchádzajúcej skúsenosti (Aggleton and Pearce, 2001;
Ferbinteanu and Shapiro, 2003). V predchádzajúcej kapitole mojej práce spomínam pozitívne
účinky spánku na konsolidáciu pamäte. V nasledujúcich častiach sa budem venovať
experimentom zameraným konkrétne na konsolidáciu EP počas spánku, ktoré dokazujú podobné
efekty spánku na konsolidáciu EP ako i na konsolidáciu pamäti epizodického typu u zvierat (viď.
kapitola 3.2).
Zjavná nevyhnutná interakcia MTL a prefrontálneho kortexu však neznamená, že pre správne
fungovanie EP nie sú potrebné i ďalšie mozgové štruktúry. Existuje mnoho ďalších funkčných
vzťahov, ktoré pomáhajú posilňovať EP ako napríklad úzky vzťah hipokampu a amygdaly pri
emočne nabitých situáciách (Hamann et al., 1999).
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3.2 Konsolidácia epizodickej pamäte počas spánku
Spánok je svojou schopnosťou posilňovať pamäťovú retenciu známy už dlhý čas. Niektoré
štúdie výskumu spánkovej konsolidácie predpokladajú, že táto schopnosť bude umožnená vďaka
„offline“ stavu, v ktorom sa mozog počas spánku nachádza. Takýto stav umožňuje mozgu
sústrediť sa na konsolidáciu zakódovaných spomienok počas bdelosti a nie je vyrušovaný
stimulmi pochádzajúcimi z vonkajšieho prostredia. Spánok by hral v tomto prípade pri
konsolidácií pasívnu úlohu (Ellenbogen et al., 2006). V predchádzajúcich častiach mojej práce
som však spomínala iné pohľady na túto problematiku, ktoré ukazujú na aktívnu rolu spánku
v pamäťovom procese. Tieto hypotézy predpokladajú na spánku závislý proces konsolidácie,
ktorým sa postupne integrujú nové relevantné spomienky jednotlivca do už existujúcej siete
spomienok (Payne and Kensinger, 2010). Koncept spánkovo-dependentnej konsolidácie má
pôvod v štandardnej konsolidačnej teórií. Táto teória predpokladá esenciálne účinky spánku
najmä na deklaratívne spomienky kódované explicitne, pričom sú tieto reprezentácie uložené
v dočasnom úložisku, ktorý predstavuje hipokampus. Pamäťové reprezentácie sa postupne
v závislosti na ich dôležitosti presunú do extrahipokampálnych štruktúr, prednostne do
neokortexu. Extrahipokampálne štruktúry potom slúžia ako úložisko dlhodobej pamäte.
Eventuálne by to teda znamenalo, že spomienky sa stávajú od hipokampu nezávislé (Frankland
and Bontempi, 2005). Dôležitým poznatkom je, že štandardná konsolidačná teória nerozoznáva
a predpokladá rovnaký mechanizmus pri ukladaní oboch podtypov deklaratívnej pamäte –
sémantickej a epizodickej. Pochybnosti o správnosti štandardnej konsolidačnej teórie prinieslo
zistenie, že nie všetky spomienky, najmä tie so silnou autobiografickou zložkou sa stávajú od
hipokampu nezávislé

(Nadel & Moscovitch, 1997). Toto zistenie však neneguje hypotézu

aktívnej systémovej konsolidácie počas spánku. Hypotéza aktívnej systémovej konsolidácie počas
spánku hovorí o neuronálnej reaktivácií pamäťových stôp vyskytujúcu sa v hipokampálnych
pozičných bunkách (z angl. place cells) počas SWS v rovnakom poradí v akom boli kódované
v bdelosti (Wilson and McNaughton, 1993; Skaggs and McNaughton, 1996; Dupret et al., 2010).
Vďaka

tejto

reaktivácií

môže

následne

prebehnúť

dialóg

a extrahipokampálnymi štruktúrami (Diekelmann and Born, 2010).
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medzi

hipokampálnymi

3.2.1 Výskumy konsolidácie epizodickej pamäte počas spánku
V nedávnych štúdiách, ktoré sú zamerané na výskum účinkov spánku na EP sa pohráva
s otázkou zameranou na význam kontextu pre našu pamäť. Ktorá zložka EP (ak použijeme
zjednodušený model WWW) profituje zo spánkovej konsolidácie najviac? Konsoliduje sa
preferenčne objekt alebo asociácie, ktoré máme s objektom spojené? V nedávnej ľudskej štúdií
sa pokúsili zodpovedať podobné otázky použitím spojenia učenia sa jednoduchých podstatných
mien v prítomnosti špecifického objektu, ktorým bol plagát zavesený na stene pred
percipientom. Výskumu sa zúčastnilo 27 percipientov, ktorý boli rozdelení na 2 skupiny –
skupina, ktorá si šla po učení na 120 minút pred následným testom zdriemnuť (tzv. nap skupina)
a skupina bez zdriemnutia (no nap skupina). Proces učenia prebiehal o 12:00 a po šiestich
hodinách, čiže o 18:00 bol nasledovaný pamäťovým testom. Úlohou účastníkov bolo študovať 2
rôzne zoznamy jednoduchých podstatných mien, pričom každý zoznam bol spojený so
špecifickým plagátom, ktorý sa nachádzal na stene pred účastníkmi. Čiže pri zmene zoznamu sa
účastníci otočili na druhú stenu, kde bol iný plagát. Zároveň účastníci dostali pokyn priradiť každé
slovo k plagátu, ktorý sa nachádzal pred nimi. Napr.: Prvý zoznam slov bol študovaný v
prítomnosti plagátu o rozprávke Simpsonovci: V prvom liste sa nachádzalo slovo kniha: Kniha =
„Simpsonovci nikdy nečítajú knihy.“ Po šiestich hodinách účastníci v pamäťovom teste dostali
100 slov, ktoré sa nachádzali rôzne v prvom či druhom zozname a 100 nových slov. Ich úlohou
bolo rozoznať už naučené slová a priradiť k nim konkrétny plagát. Nap skupina vykazovala
signifikantne lepšie výsledky pri zaraďovaní naučených slov k ich špecifickým plagátom, ale
rozpoznávanie slov samých o sebe nebolo oproti no nap skupine nijak významne zlepšené.
Zlepšila sa teda asociácia objektu s kontextom (van der Helm et al., 2011). závislé vylepšenie
ľudskej pamäti súvisiacej s kontextom sa dokázalo aj pri úlohe Čo Kde Kedy. Účastníci sa učili dva
rôzne zoznamy slov (Čo?) jeden po druhom (Kedy?) so slovami napísanými na vrchnej alebo
spodnej časti strany (Kde?) (Rauchs et al., 2004). Zistilo sa tiež, že úroveň zabúdania časového
kontextu bola najnižšia pri SWS, zatiaľ čo priestorový kontext bol najpevnejšie konsolidovaný pri
REM spánku.
Pamäť epizodického typu bola vďaka úlohám skúmajúcim väzbu spomienky týkajúcej sa
určitého podnetu (Čo?) na časopriestorový kontext (Kedy? Kde?) potvrdená i u zvierat (Clayton
and Dickinson, 1998; DeVito and Eichenbaum, 2014). V roku 2013 dokonca prebehol experiment,
ktorý skúmal preferenciu medzi konsolidáciou objektu a časopriestorových asociácií. Skúmal
teda podobnú otázku, ktorú sa snažili zodpovedať na ľudských modeloch ako je popísané v mojej
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práci vyššie. V animálnej úlohe hrali hlavnú rolu potkany, ktoré boli v priebehu experimentu
trénované na 4 rôzne úlohy: A) Rozpoznávanie nového objektu (Čo?); B) Priestorové
rozpoznávanie (Kde?); C) Časové rozpoznávanie (Kedy?) a D) Úloha kombinovaného
rozpoznávania, čiže úloha pre pamäť epizodického typu (Čo? Kde? Kedy?). Retenčný interval, čiže
interval medzi učením sa a pamäťovým testom trval 80 minút. Potkany, ktoré počas retenčného
intervalu spali vykazovali uchovanie si spomienky na epizódu prežitú počas fázy učenia. V teste
boli schopné zažitú udalosť (Čo?) spojiť s časopriestorovým kontextom (Kde? Kedy?). Toto
zistenie demonštruje, že spánok hrá významnú rolu v konsolidácií pamäte epizodického typu
(Inostroza and Born, 2013). Vďaka spánku sa zachovalo spojenie (asociácia) medzi objektom
a priestorovým kontextom (Úloha priestorového rozpoznávania) i spojenie medzi objektom
a časom (Úloha časového rozpoznávania). Pri absencií spánku počas retenčnej periódy došlo
k zabudnutiu týchto asociácií, zatiaľ čo pamäť pre samostatný objekt (Úloha rozpoznávania
nového objektu) spánkom ovplyvnená nebola. Tieto zistenia korelujú s podobnými ľudskými
výskumami o danej problematike. Zdá sa, že v súvislosti s EP spánok podporuje posilňovanie
časopriestorových asociačných spomienok.
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4. Záver
Fenomén spánkovej konsolidácie je dnes zaujímavým predmetom skúmania pre pamäťové
a spánkové laboratóriá po celom svete. V tejto práci prinášam zozbierané poznatky o aktívnej
úlohe spánku v pamäťovom procese, pričom sa bližšie venujem hypotéze aktívnej spánkovej
konsolidácie. Ľudský spánok počas noci pozostáva z dvoch hlavných štádií, delíme ho na nonREM spánok, pričom jeho najhlbšiu fázu nazývame spánok pomalých vĺn a REM spánok.
Hypotéza aktívnej spánkovej konsolidácie predpokladá reaktiváciu pamäťových stôp v rovnakom
poradí v akom boli kódované počas bdelosti. Reaktivácia prebieha počas SWS, pričom tento dej
spôsobí vstup hipokampálnych spomienok do kortikálnych sietí (systémová konsolidácia) vďaka
súhre depolarizačných stavov kotikálnych vretienok a hipokampálnych pomalých vĺn. Ich súhra
predurčuje vznik synaptických zmien pomocou synaptickej plasticity nastávajúcej počas REM
spánku (synaptická konsolidácia).

Okrem zreteľnejšieho objasnenia predchádzajúcej

problematiky prináša táto práca náhľad na ďalšiu hypotézu, ktorá predpokladá aktívnu rolu
spánku počas pamäťových procesov – hypotézu synaptickej homeostázy. Pozornosť je venovaná
i neuromodulátorom, ktoré ako sa zdá tiež významne ovplyvňujú pamäťovú funkciu spánku.
Práca bližšie pojednáva o epizodickej pamäti, snaží sa o vysvetlenie tohto pojmu
a o objasnenie, na ktorých mozgových štruktúrach je tento typ pamäte závislý demonštráciou
patológií hipokampu a neurozobrazovacích metód. Okrem toho je tu venovaná značná pozornosť
spánkovej konsolidácií epizodickej pamäti, pričom je ľudskými i animálnymi štúdiami doložené
pozorovanie pozitívneho účinku spánku na upevňovanie časopriestorových asociačných čŕt
epizódy.
Počas bakalárskeho štúdia som mimo iné veľkú pozornosť venovala výskumu konsolidácie
epizodickej pamäte u potkanov. Táto téma je pre mňa fascinujúca z viacerých dôvodov. Vďaka
optimalizácií kvality spánku a učením sa pozitívnych asociácií v určitej perióde pred spaním vidím
napr. možné riešenie liečby posttraumatickej stresovej poruchy a iných psychických porúch.
Aktuálne smery výskumu prechádzajú do oveľa hlbších sfér mechanizmu konsolidácie pamäte
počas spánku, ktoré presahujú rozsah tejto práce. V nasledujúcom magisterskom štúdiu by som
sa preto chcela zahĺbiť do tejto lákavej témy, ktorá postupne odkrýva doposiaľ nepoznané
pamäťové mechanizmy nášho mozgu.
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