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PAMÄ�, UVEDOMOVANÁ BDELOS� A UÈENIE V CELKOVEJ ANESTÉZII

SÁNIOVÁ B., DROBNÝ M., �ÚTOROVÁ D., KNESLOVÁ ¼., FABU�OVÁ O.

MEMORY, AWARENESS AND LEARNING DURING GENERAL ANESTHESIA

Enough information concerning memory and other cogni-
tive functions in total anesthesia is available in the litera-
ture. Some basic theories about neuronal mechanisms of
memory and consciousness are known.
An attempt trying to bridge the gap between psychological
and biologic levels is the usage of anesthetics in pharmaco-
logic tests enabling the study of their influence on aware-
ness and memory in humans. With the help of this appro-
ach it is possible to inquire into the psychological mecha-
nisms and to demonstrate the influence of anesthetics on
them. 44 patients were included in the study, operated on
in inhalation anesthesia. The effects of anesthesia on awa-
reness, consciousness, learning and memory in our study
sample were following: 1. No episode of awareness was ob-
served during the study; 2. There was an improvement of
the memory quotient (MQ) following total inhalation
anesthesia (p<0.05); 3. The pain treshold significantly dec-
reased after anesthesia (p<0.001); 4. There exists a lear-
ning mechanism in total anesthesia more efficient in the
group of patients auditively learning pain related words
(p<0.05) comparing to the control group of patients audi-
tively learning pain nonrelated words; 5. Statistical analy-
sis of the number of remembered pain related words and
pain nonrelated words revealed significantly higher num-
ber of words in the first group of pain related words
(p<0.001). (Tab. 3, Fig. 6, Ref. 22.)
Key words: anesthesia, explicit and implicit memory, lear-
ning, awareness, pain.
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V literatúre je ve¾a dostupných informácií o pamäti
a iných kognitívnych funkciách vo vz�ahu k celkovej anes-
tézii. Niektoré základné teórie o neuronálnych mechaniz-
moch pamäti a vedomí sú známe.
Pokus o premostenie medzier medzi psychologickou a biologic-
kou úrovòou je pou�ívanie anestetických prípravkov ako far-
makologický test, pri ktorom sa mô�e skúma� ich vplyv na bde-
los� a pamä� ¾udí. Tento prístup umo�òuje preniknú� do psy-
chologických mechanizmov a ukazuje vplyv anestetík na ne.
V poslednom období je ve¾ký záujem o uèenie a pamä� poèas
celkovej anestézie. Na�a �túdia bola zalo�ená na ne�iaducich
úèinkoch anestetík na niektoré funkcie CNS. Sledovali sme 44
pacientov, ktorí boli operovaní v celkovej inhalaènej anestézii.
Vplyv anestézie na bdelos�, vedomie, uèenie a pamä� v na-
�om súbore bol nasledovný: 1. bdelos� poèas anestézie sme
nezaznamenali; 2. kvocient pamäti sa po celkovej anestézii
zlep�il na 5 % hladine významnosti, 3. prah bolesti po
anestézii významne klesol na 1 %. hladine významnosti, 4.
v celkovej anestézii existuje mechanizmus uèenia, ktorý je
úèinnej�í (5 % hladina) v skupine pacientov, ktorí sa audi-
tívne uèia slová so vz�ahom k bolesti, ako v kontrolnej
skupine pacientov, ktorí sa auditívne uèia slová bez vz�ahu
k bolesti; 5. �tatistické testovanie poètu zapamätaných slov
so vz�ahom k bolesti s poètom zapamätaných slov bez
vz�ahu k bolesti ukazuje významnej�í poèet prvej skupiny
slov na 1 %. hladine významnosti. (Tab. 3, obr. 6, lit. 22.)
K¾úèové slová: anestézia, explicitná a implicitná pamä�,
uèenie, uvedomovaná bdelos�, boles�.
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Celkovú anestéziu v humánnej medicíne pova�ujeme za le-
galizovaný a ka�dodenne realizovaný experiment, ktorý pomáha
preklenú� priepas� vo vedomostiach o interakcii medzi biologic-
kým substrátom ¾udskej osobnosti � mozgom a jeho psycholo-
gickým produktom, a tak umo�òuje skúma� vz�ahy medzi mate-
riálnym a du�evným v�eobecne.

Celkové anestetiká pôsobia na materiálnu podstatu, ale aj na
nemateriálny produkt tejto podstaty, ktorý je vyjadrený psychic-
kými funkciami: vedomie, pamä�, emócie, osobnos�, motivácia,

behaviorálne prejavy a iné. Základným médiom ¾udskej chro-
nologickej pamäti oznaèovanej obvykle ako �long term memo-
ry� (LTM) je amygdalo-hipokampálny komplex, ktorý je súèas-
�ou fylogeneticky star�ích �truktúr tzv. limbického systému (Bliss
a spol., 1988; Trimble, 1992). �truktúry, ktoré sú podkladom
pamäti, sú ulo�ené v hipokampe, amygdale a kôre mozgu (Mis-
hkin a spol., 1987).

V poslednom období sa prejavuje ve¾ký záujem o uèenie a pa-
mä� v anestézii (Block a spol., 1991). Zo v�etkých ¾udských kog-
nitívnych vlastností má pamä� centrálne postavenie a význam.
V�etky ïal�ie kognitívne funkcie nemajú skutoène zmysel, alebo
nemô�u existova� bez schopnosti zaznamena� alebo vyvola� pred-
chádzajúci zá�itok. Preto �túdium pamäti a faktorov, ktoré ju
mô�u ovplyvni�, je ve¾mi dôle�ité (Gauthier a spol., 1993).
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Nosite¾ pamäti a uèenia v oblasti verbálne-sémantickej, teda
èlovek sa stal predmetom záujmu neurológov, psychológov, psy-
chiatrov a niektorých experimentálnych disciplín neurovied, ktoré
sústredili svoj záujem na výskum pamäti a uèenia. V posledných
rokoch sa zaujímajú o pamä� nielen uvedení odborníci, ale in-
tenzívne sa òou zaoberajú aj anestéziológovia. V �peciálnej anes-
téziologickej literatúre sa v poslednom èase objavujú mnohé èlán-
ky o bdelosti, pamäti a uèení poèas anestézie (Eisele a spol.,
1976). Existuje mnoho dôkazov o spomienke na sluchové zá�it-
ky z operaèných sál, ktoré èasto nie sú irelevantné pre ïal�í osud
pacienta (Furlong, 1990). Kvôli týmto poznatkom musia anesté-
ziológovia predchádza� vzniku negatívnych auditívnych zá�it-
kov na operaèných sálach (McLeskey, 1996).

Zdá sa, �e stav vedomia najlep�ie vyjadruje grafické zobraze-
nie, kde smerom zhora nadol je znázornená håbka anestézie s prí-
slu�nými atribútmi � najskôr intoxikácia, potom strata senzoric-
kých modalít. Pri prehlbovaní anestézie sa najprv eliminuje bo-
les�, potom vizuálny zmysel, nasledujú ostatné zmysly a ako po-
sledný zaniká sluch. Nasleduje amnézia a nakoniec strata motorickej
a autonómnej reaktivity. Pri nociceptívnom podnete, aký je na-
príklad operácia, sa håbka anestézie zmen�uje v smere �ípky
A a vtedy treba bra� do úvahy, �e mô�e nasta� moment, v ktorom
je pacient schopný tvori� pamä�ové stopy. Stupeò tohto �splytèe-
nia� anestézie zmen�ujú opiáty (na grafe �ípka B), ktoré pri noci-
ceptívnom stimule zmieròujú toto náhle a pre percepciu nebez-
peèné zmen�enie håbky anestézie (Aitkenhead, 1993) (graf 1).

Vzh¾adom na �iroké spektrum úèinku nových anestetík po-
u�ívaných v celkovej anestézii boli zrevidované úèinky týchto
anestetík na pamä� a urobil sa ich preh¾ad. Ide hlavne o nové
volatilné anestetiká a benzodiazepíny (Ghoneim a spol., 1990).
Benzodiazepíny úèinkujú ovplyvòovaním kyseliny gamaami-
nomaslovej (GABA) � najväè�ieho inhibièného neurotransmi-
tera v mozgu. Je zaujímavé, �e pamä�ové médiá mozgu, v kto-
rých sa tvoria pamä�ové stopy, majú najvy��iu denzitu recepto-
rového komplexu pre GABA

A 
(Borman, 1988). Spomienka na

udalosti poèas celkovej anestézie viedla k vzniku definície ex-
plicitnej pamäti, teda pamäti, ktorá vy�aduje bdelos�. Implicit-
ná alebo nedeklaratívna pamä� sa zistila na základe �túdií am-
nestických pacientov. Tento typ pamäti nevy�aduje vedomie
alebo pohybovú spomienku na predchádzajúce �pecifické zá-
�itky (Graf a spol., 1985). Objavenie a dôkaz implicitnej pa-

mäti poèas anestézie nadobudli v psychologickej a anestézio-
logickej literatúre ve¾ký význam.

V posledných rokoch je stále viac dôkazov o tom, �e existu-
je urèitá forma registrácie informácií aj v stave bezvedomia na-
vodeného celkovou anestéziou (Griffiths a spol., 1990). Na vý-
skyt a zis�ovanie implicitnej pamäti sa pou�ívajú �pecifické tes-
ty implicitnej pamäti. Tieto testy zis�ujú zlep�enie spomienky,
ktorá vznikne ako dôsledok urèitého predchádzajúceho prvotné-
ho zá�itku, a to bez toho, aby sa zapojilo vedomé vybavenie
urèitej udalosti (Charlton a spol., 1993).

Aká je teda pamä� poèas anestézie?

Pod¾a výsledkov doteraj�ích prác mo�no kon�tatova�, �e po-
èas celkovej anestézie je blokované elaboratívne (alebo syntetic-
ké) uèenie, kým uèenie pomocou aktivácie u� preexistujúcich
znalostí je zachované. Teda pamä� poèas anestézie je mechaniz-
mus posilòujúci preexistujúce stopy. Dokonca stimuly aplikova-
né v celkovej adekvátnej anestézii, ktoré aktivujú zmysly, ini-
ciujú automatický proces, v ktorom sa aktivujú u� preexistujúce
pamä�ové stopy kore�pondujúce so stimulom. Aktivácia, ktorá
vypracuje stopu danej vzorky, posilní neuronálne asociácie, èím
sa zvý�i pravdepodobnos�, �e nasledujúce úlohy, ktoré budú daný
stimul obsahova�, sa ¾ah�ie vyrie�ia (Jones a spol., 1986; Gho-
niem a spol., 1992; Wolters, 1993).

Cie¾ a východiská sledovania

My�lienka, ktorá nás u� roku 1988 viedla k tomu, aby sme
sa zaoberali vplyvom anestetík na CNS, vznikla z mnohých dô-
vodov. Mnohé odborné èlánky a zá�itky pacientov po operácii,
ktoré sa opisovali u� nielen vo vedeckých èasopisoch, vyvolali
na�u zvedavos� a chu� odpoveda� na otázky, èo samotní pacienti
po niektorých druhoch anestézií opisujú. Napríklad stratu kon-
centrácie, poruchy spánku, zmeny nálady, unavenos�, poruchy
pamäti. Na spoluprácu sme vyzvali klinické pracoviská, ktoré
vyu�ívajú celkovú anestéziu, klinického psychológa, neurológa
na vy�etrenie prahu bolesti a senzitivity a odborníka�neurológa
na vy�etrenie evokovaných potenciálov. Takto sme si chceli ove-

Graf 1.
Obr. 1. Výskyt spomienky na slová, ktoré pacient poèul poèas anestézie
raz (A) alebo 5 ráz (B).
Fig. 1. The number of patients recalling words heard once (A) or 5 times
(B) during total anesthesia.
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ri� platnos� údajov z literatúry v nieko¾kých na�ich klinických
sledovaniach a �túdiách.

V tejto klinickej práci predkladáme na�e výsledky o uèení
v celkovej anestézii, zmeny prahu bolesti po operácii a porovná-
vame zmeny psychologických parametrov v závislosti od stra-
chu pacienta pred operáciou.

Metódy výskumu

Klinický výskum sledoval vplyv celkovej anestézie na funk-
cie pamäti, spomienky, uèenie a percepciu bolesti.

Súbor tvorilo 44 operovaných pacientov v celkovej inha-
laènej anestézii na �enskej klinike. Testovali sme schopnos� re-
tinova� slová v pamäti jeden raz a viackrát prednesené z mag-
netickej pásky poèas operaèného výkonu pomocou �Stereo Re-
cording AIWA�. Tento záznam obsahoval skupinu slov, ktoré
mali vz�ah k bolesti, a skupinu slov, ktoré nemali vz�ah k bo-
lesti.

Zoznam slov, ktoré mali vz�ah k bolesti:
operácia, doktor, nô�, pichnutie, krv, plaè, ihla, boles�, strach,

smr�.
Zoznam slov, ktoré nemali vz�ah k bolesti:
hodinky, voda, sen, lampa, pamä�, dopis, strom, rodina, chlieb,

ruka.

Výber pacientov do týchto dvoch skupín bol náhodný. Chce-
li sme si overi� stav explicitnej a implicitnej pamäti poèas celko-
vej anestézie a vplyv uèenia na pamä� poèas anestézie.

Typ anestézie sledovaných pacientov bol kon�tantný. Na úvod
sme pou�ili barbiturát (Thiopenthal) v dávke 3�5 mg/kg t.hm.,
anestéziu sme udr�ovali inhalaène O

2
+N

2
O+halotan pomocou

masky. Iné anestetiká, ani myorelaxanciá sme nepou�ívali. I�lo
teda o jednoduchú inhalaènú anestéziu. Pacientov sme rozdelili
na dve skupiny (A a B). Prvá skupina pacientov (A) vypoèula
nahraté slová raz poèas anestézie (n=24). Druhá skupina (B)
(n=20) boli pacienti, ktorí vypoèuli nahraté slovo 5 ráz poèas
anestézie. Oba súbory sme navzájom �tatisticky testovali, a to

Tabu¾ka 1.
Table 1.

Pred operáciou Po operácii p
Before surgery After surgery

n=43 n=43

Vizuálna pamä� LGT 9,9 10,2 N
Visual memory predmety

objects

Benton HS 6,2 6,0 N
BVRT CH 7,7 7,5 N
BVRT error

Auditívna pamä� Digit span
Auditive memory Èísla odpredu 5,6 5,5 N

Numbers forward

Èísla odzadu 3,9 3,9 N
Numbers backward
Poviedky 4,5 4,9 N
Logical memory

CMQ 30,3 31,9 *
TMQ

Prah bolesti 2,5 2,1 ***
Treshold of pain

* p<0,05
*** p<0,001

Obr. 2. Slová so vz�ahom k boelsti poèas anestézie.
Fig. 2. The pain-related words during total anesthesia.

Obr. 3. Slová bez vz�ahu k bolesti poèas anestézie.
Fig. 3. The nonpain-related words during total anesthesia.

Obr. 4. Úspe�nos� uèenia pacientov v anestézii.
Fig. 4. Learning efficacy in patients during total anesthesia.
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poèet slov, ktoré si pacienti v týchto skupinách pamätali pri kon-
trole po operácii. Hodnotili sme výskyt spomienky na slovo, ktoré
pacient poèul raz poèas anestézie, alebo 5 ráz poèas anestézie.
Pomocou chí-kvadrátového testu sme zistili �tatisticky významný
rozdiel medzi oboma skupinami (p<0,05), èím sme mohli aj keï
v malom súbore potvrdi�, �e poèet zapamätaných slov je vý-
znamne väè�í v skupine s 5 aplikáciami slov poèas anestézie (6
slov oproti 3 slovám) (obr. 1).

Ïalej sme skúmali, aká je pamä� pacientov na slová, ktoré
majú vz�ah k bolesti, a na slová, ktoré nemajú vz�ah k bolesti a pa-
cient ich poèul poèas anestézie. Zistili sme nasledovné údaje.

V skupine 21 pacientov (41,7 %) s raz prehrávaným zozna-
mom slov, ktoré mali vz�ah k bolesti, boli dvaja pacienti s vyso-
kým stupòom pamä�ovej stopy s explicitnou spomienkou. Títo
pacienti pri kontrole po operácii napísali 2�3 slová z prehráva-
ného zoznamu slov poèas operácie.

V skupine 23 pacientov (52,3 %) s 5 ráz prehrávaným
zoznamom slov, ktoré mali vz�ah k bolesti, sme zistili, �e v 5
prípadoch i�lo o vysoký stupeò explicitnej pamä�ovej stopy,
keï pacienti napísali poèuté slová z prehrávaného záznamu
(obr. 2).

V skupine pacientov, ktorým sme aplikovali zoznam slov bez
vz�ahu k bolesti poèas anestézie, sme zistili: v skupine pacientov
(n=15) s raz prehrávaným zoznamom slov sme zistili, �e iba je-
den pacient napísal slovo, ktoré malo vz�ah k bolesti, ale nepo-
èul ho poèas anestézie.

V skupine pacientov s 5 ráz prehrávaným zoznamom slov,
ktoré nemali vz�ah k bolesti (n=29), sme zistili, �e dve pacien-
tky uviedli nepresnú pamä�ovú stopu (implicitná pamä�) na bo-
les�, keï udali bolestivé slová (jedna pacientka), a ïal�ia pacientka,
keï i�lo o spomienku na slovo, ktorého zá�itok nevedela zaradi�
v èase a priestore (obr. 3).

Pri kontrole falo�ných výsledkov sme nezistili �iadneho pa-
cienta, ktorý nebol exponovaný záznamu slov, ale domnieval sa,
�e nieèo poèul. Zdá sa, �e tento stupeò a charakter chyby v kog-
nícii nemal v na�ej skupine sledovaných pacientov úlohu (fanta-
zírovanie, vymý�¾anie, ilúzie, halucinácie).

Ïalej sme zis�ovali, aká je úspe�nos� uèenia v celkovej anes-
tézii v súbore na�ich pacientov. Zistili sme, �e pri testovaní poè-
tu pacientov, ktorí mali poèas anestézie 5 ráz aplikovanú nahráv-
ku slov bez vz�ahu k bolesti (n=29), a pacientov, ktorí mali 5 ráz
aplikovanú nahrávku slov so vz�ahom k bolesti (n=23), bola úspe�-

Tabu¾ka 2.
Table 2.

Stupeò strachu
Degree of fear

s≤3 n=15 p s=3 n=17 p s>3 n=11 p
pred po pred po pred po

Vizuálna pamä� LGT
Visual memory predmety 10,4 10,5 N 9,3 10,1 N 10,1 10 N

objects

Benton HS 6,1 5,7 N 6,1 6,0 N 6,5 6,7 N
BVRT CH 7,9 7,3 N 8,2 6,6 N 6,7 9,0 N
BVRT error

Auditívna pamä� Digit span
Auditive memory Èísla

odpredu 5,6 5,6 N 5,3 5,4 N 6,0 5,6 N
Numbers
forward

Èísla
odzadu 3,7 3,7 N 4,1 4,1 N 3,8 4,2 N
Numbers
backward
Poviedky 4,7 5,3 N 4,1 4,6 N 5,0 5,1 N
Logical memory

CMQ 30,6 31,5 N 29,2 31,8 N 31,6 32,6 N
TMQ

Prah bolesti 2,2 2,0 * 2,8 2,3 ** 2,2 1,9 **
Treshold of pain

* p<0,05
** p<0,01
s VAS (vizuálna analógová �kála)
 (visual analoque scale)
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nos� uèenia na 5 % hladine významnosti v prospech pacientov
exponovaných slovám so vz�ahom k bolesti (5 oproti 2) (obr. 4).

Ak sme pri testovaní pou�ili slová reprodukované poèas anes-
tézie, ktoré si pacienti zapamätali, zistili sme, �e významne väè-
�ie mno�stvo slov (p<0,001) si zapamätali so vz�ahom k bolesti
(14 oproti 4) napriek tomu, �e pacientov, ktorí si ich pamätali,
bolo významne menej (1150 oproti 1450) (obr. 5).

V�etkých pacientov (n=44) po operácii vy�etril anestézio-
lóg. Vy�etrenie spoèívalo v tom, �e po operácii sme pou�ili dva
dotazníky.

Zoznam zmie�aných slov po operácii:
potok, choroba, tma, operácia, kniha, smr�, záhrada, strach,

doktor, mesiac, plaè, okno, hodinky, boles�, motý¾, nô�, pichnu-
tie, slnko, smiech.

Dotazník na vy�etrenie pacienta po operácii:
1. Po prehratí záznamu napí�te slová, ktoré ste mohli poèu�

poèas anestézie (explicitná pamä�).
2. Napí�te slová, ktoré sú Vám sympatické (implicitná pamä�).
3. Cítili ste boles� poèas operácie (pamä� na bolestivý zá�i-

tok)?

Zoznam zmie�aných slov obsahoval slová z nahrávky apliko-
vanej poèas anestézie. Boli to slová so vz�ahom, ale aj bez vz�ahu
k bolesti. Toto vy�etrenie sa uskutoènilo v rozmedzí 1�4 dní po
operácii. Záznam sme prehrávali 1�2 razy po operácii pod¾a reak-
cie pacienta. Takto sme dostali písomný dokument od pacientov,
v ktorom sa vyjadrili, aké slovo poèuli, alebo èi nepoèuli �iadne
slovo.

Psychologické vy�etrenie pomocou psychologických testov pred
anestéziou a po nej 1.�4. deò sme aplikovali v celom súbore.

Metodiky psychologického vy�etrenia:
Pri prvom predoperaènom vy�etrení sme �tandardne urobili

s ka�dým pacientom riadený rozhovor, prièom sme sa zamerali
na v�eobecné anamnestické údaje, na pre�ívanie strachu a jeho
intenzitu pred operaèným výkonom. Zvolili sme vizuálne analó-
govú (VAS) stupnicu strachu od 1 do 5, prièom 1�2 je nízky
stupeò strachu, 3 je stredný stupeò, 4�5 je vysoký stupeò stra-
chu. Poèas rozhovoru sme sa sna�ili pacientov upokoji�, reduko-
va� aktuálnu hladinu strachu.

Na orientaèné zistenie mnestických schopností sme pou�ili
subtesty:

1. test na deklaratívnu pamä� na hodnotenie STM (24), tzv.
Wechslerov memory test (Wechsler, 1945),

2. test na auditívnu pamä� a pozornos� pomocou �Digit span�,
opakovanie èísel odpredu a odzadu,

3. test POVIEDKY na logickú � auditívnu pamä� (sémantic-
ká deklaratívna pamä�),

4. test na zrakovú pamä�:
a) Bäumlerov test uèenia a pamäti tzv. LGT, t.j. zapamätanie

si obrázkov 20 zobrazených predmetov. Maximálny poèet bodov
je 20 (8�12 norma) a viac ako 12 je nadpriemer,

b) Bentonov test vizuálnej retencie (Benton Visual Retention
Test). Hodnotili sme celkový výkon, èo je hrubé skóre správ-
nych reprodukcií zapamätaných geometrických obrazcov a po-
èet chýb.

5. vypoèítali sme modifikovaný celkový mnestický kvocient
(CMQ), ktorý je sumou jednotlivých polo�iek (subtestov). Jeho
norma je 27�40 bodov.

Výsledky psychologických testov vidie� v tabu¾kách 1�3.
Pri porovnaní výsledkov celej skupiny (n=43) pred operáciou

a po operácii v testoch sledovaných jednotlivých psychologických

Tabu¾ka 3.
Table 3.

Aplikácia
Application

1x 5x
n=24 n=19

pred po p pred po
before after before after

Vizuálna pamä� LGT

Visual memory predmety 9,8 9,8 N 10,1 10,8 N
objects

Benton HS 6,0 5,8 N 6,4 6,3 N
BVRT CH 8,2 8,1 N 7,1 6,7 N
BVRT error

Auditívna pamä� Digit span
Auditive memory Èísla

odpredu 5,4 5,5 N 5,8 5,6 N
Numbers
forward

Èísla
odzadu 3,8 3,9 N 3,9 4,1 N
Numbers
backward
Poviedky 4,9 5,2 N 4,1 4,7 N
Logical memory

CMQ 30,2 31,8 N 30,5 32 *
TMQ

Prah bolesti 2,6 2,2 ** 2,2 1,9 ***
Treshold of pain

* p<0,05
** p<0,01
*** p<0,001

Obr. 5. Úspe�nos� uèenia pacientov v anestézii vypoèítaná z poètu apli-
kovaných slov so vz�ahom a bez vz�ahu k bolesti.
Fig. 5. Learning efficacy during total anesthesia determined from the
number of pain-related and nonpain-related words.
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parametrov boli takéto výsledky (tab. 1): 1. v zrakovej pamäti, v Ben-
tonovom teste retencie, v sluchovej pamäti, v slovno-logickej pa-
mäti boli nevýznamné zmeny pri �tatistickom testovaní, 2. CMQ sa
po operácii zmenil, zlep�il sa na 5 % hladine významnosti, 3. prah
bolesti po operácii signifikantne klesol na 1 %. významnosti.

Porovnanie psychologických parametrov v závislosti od stup-
òa strachu (tab. 2): nízka hladina strachu (stupeò 1�2, n=15)
neovplyvnila pamä�, prah bolesti klesol z 2,2 na 2,0 (5 % hladi-
na významnosti). Stredný stupeò strachu (stupeò 3, n=17), prah
bolesti klesol z 2,8 na 2,3 (1 % hladina významnosti). Pri zvý-
�enej hladine strachu (intenzívnom pre�ívaní strachu) (stupeò 4�
5, n=11), prah bolesti zaznamenal významný pokles (2,2x1,9)
na 1 % hladine významnosti.

Porovnanie 2 skupín pacientov, ktorým sme prehrávali slová
z magnetofónu raz, a pacientov, ktorým sme prehrali záznam 5
ráz (tab. 3): záznam prehrávaný raz (n=24), prah bolesti signifi-
kantný pokles na 1 % hladine významnosti, CMQ v závislosti
od operácie (30,2x31,8) � nevýznamná zmena. Záznam slov pre-
hrávaný pacientom 5 ráz (n=19), CMQ sa v tejto skupine pa-
cientov po operácii významne zlep�il na 5 % hladine významnosti.
Prah bolesti významne klesol na 1 � hladine významnosti.

Na�a �túdia, ktorá mala cie¾ potvrdi�, èi existuje bdelos� a uèe-
nie v anestézii, potvrdila údaje literatúry (Levinson, 1965; Jeli-
cic a spol., 1989; Moerman a spol., 1993). Je v�eobecným pra-
vidlom, �e explicitná LTM je lep�ia, ak sa pou�ije mechanizmus
buï asociatívneho, buï kreatívneho uèenia. Na�e výsledky to
potvrdzujú. Podobne je otázkou, ako funguje explicitná pamä�
na nociceptívne podnety a na komplexné subjektívne bolestivé
zá�itky. Zdá sa, �e CMQ po operácii bol zvý�ený (5 % hladina)
vïaka skupine, ktorá mala 5 ráz prehrávané slová. Poukazuje to
na skutoènos�, �e uèenie poèas anestézie zvy�uje implicitnú aj
explicitnú pamä�. Zvy�uje sa pohotovos� reprodukova� explicit-
ne, ale najmä implicitne. Implicitné pamä�ové stopy slov s pozi-
tívnym alebo príjemným nábojom mô�u slú�i� ako podvedomá
pozitívna motivácia, alebo ako impulz v reverteraèných okru-
hoch vyvolávajúci príjemnú náladu, komfort. Z toho vyplýva
mo�nos� pou�i� pozitívne psychoterapeutické in�trukcie poèas
anestézie na podporu pooperaèného komfortu a pooperaèného
pozitívneho myslenia. Pri zázname slov prehrávanom 5 ráz sa
prejavila tendencia k poklesu chybných reprodukcií. Zdá sa, �e
opakovanie spresní spomienku, ale nevie sa, ktorý pamä�ový
mechanizmus zlep�uje uèenie: ukladanie? prenos informácií zo
STM do LTM? vyberanie z pamäti? Na základe psychologic-
kých testov mo�no teda kon�tatova�, �e zlep�enie výkonov v pa-
mä�ových skú�kach po operácii zdravých jedincov mo�no pripí-
sa� aj poklesu hladiny strachu a anxiety. Citlivými ukazovate¾mi
stupòa strachu sa pod¾a na�ich vy�etrení zdá prah bolesti a cel-
kový MQ. Zdá sa, �e pre zachovanie a� zlep�enie výkonu pamäti
po celkovej anestézii by bolo vhodné opakovane aplikova� 5�10
ráz nahraté optimistické informácie o vývoji zdravotného stavu.
AK sa tieto informácie implementujú implicitne, prípadne a�
explictne, mô�u ma� v pooperaènom období úlohu dynamizujú-
ceho faktora, ktorý zlep�í výkon pamäti, zlep�í náladu a hoji-
vos� chorobných procesov. Návrh aplikova� vybrané, sugestívne
prednesené optimisticky ladené in�trukcie by zároveò vyrie�il
problém zabránenia percepcie negatívnych informácií, ktoré
vysloví personál v operaènej sále.

Ako sme kon�tatovali, pamä� poèas anestézie je pamä�ou po-
silnených preexistujúcich stôp. Dokonca aj v �adekvátnej� cel-
kovej anestézii stimuly, ktoré aktivujú zmysly, iniciujú automa-
tický proces, v ktorom sa aktivujú u� preexistujúce pamä�ové
stopy kore�pondujúce so stimulom. Toto sa potvrdilo aj v na�ej
práci, preto�e pri vy�etrení pacientky po anestézii nevedela slo-
vá, ktorým bola vystavená, presne lokalizova�. Na otázku, èi ich
poèula poèas operácie alebo pred operáciou, nevedela odpove-
da�. Teda u� existujúca pamä�ová stopa sa aktivovala, ale nepre-
sné èasové zaradenie viedlo k nesprávnemu zaradeniu slov. Po-
va�ovali sme túto schopnos� za nedokonalú explicitnú pamä� spo-
jenú s neschopnos�ou lokalizova� slová do priestoru a èasu.

Záverom treba zdôrazni�, �e keï napríklad do roku 1985
anestéziológovia e�te neskúmali otázku vz�ahu medzi anestéziou,
úrovòou uvedomovania si a pamä�ou, od roku 1989 po I. sym-
pózium v Glasgowe (Sebel, 1992) sa otvorila nová oblas� pre-
skúmanie týchto problémov. Budúcnos� urèite vyrie�i mnohé ne-
zodpovedané otázky vïaka novým metódam výskumu a spôso-
bom testovania, monitorovania håbky anestézie a pou�ívania no-
vých anestetických látok, ktoré modulujú pamä�. Anestéziológovia
musia by� informovaní o pamäti a úèinkoch liekov, ktoré na òu
pôsobia. Amnézia je jednou z hlavných zlo�iek celkovej anesté-
zie a jej preru�enie sa pova�uje za nedbalos�. Kým psychiatri
a neurológovia by mali pova�ova� po�kodenie pamäti na ne�ia-
duci efekt, pre anestéziológov je amnézia hlavným cie¾om tera-
peutického sna�enia.

Význam pre prax a ïal�í vývoj

V budúcnosti si treba rýchlej�ie osvojova� v praxi najnov�ie
poznatky neurovied v oblasti modelovania pamäti a uèenia po-
èas anestézie. Myslíme si, �e mô�eme kon�tatova�, �e boli splne-
né ciele na�ej práce, ktorými sme chceli potvrdi� a overi� si na-
sledujúce skutoènosti:

1. �e implicitná pamä� existuje. Neznamená to, �e implicitná
pamä� poèas anestézie zachytáva bolestivé zá�itky. S prejavmi
implicitnej pamäti sa mô�eme stretnú� vtedy, keï sa explicitná
pamä� v urèitej situácii nemô�e uplatni�, lebo osoba si neuvedo-
muje urèitý zá�itok (napríklad v anestézii). V tomto prípade sa
uplatní implicitná pamä�, ktorá je ved¾aj�ím produktom impli-
citnej percepcie;

2. �e explicitná pamä� (spomienka) v súbore pacientov, kto-
rým sa aplikovala 5 ráz nahrávka slov poèas operácie, sa vyskyt-
la èastej�ie, teda existencia uèenia v anestézii sa potvrdila aj v na-
�om súbore pacientov;

3. �e pozitívne psychoprofylaktické návrhy a rozhovor pred
operáciou s pacientom pozitívne ovplyvòujú niektoré pamä�ové
mechanizmy.
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