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Úvod

Zlý duch závistlivej tety  a l e b o
Kvapka vody dokáže zvíriť morskú 
hladinu...prípad mladého hinduistu...
Ktoré synaptické systémy? V ktorých 
miestach mozgu? Ktoré nervové prenáša-
če? Aký vplyv malo učenie, prostredie, kul-
túra? Nakoľko si je vedomý? Zodpovedá za 
seba? Schizofrénia? Hystéria? 



Vnímanie a poznávanie

„Poznávací mozog“ 
Primárne zmyslové kôrové oblasti (zraková, 
sluchová, somatosenzorická) V1 A1 
Funkčne vyššie oblasti spracovávajúce len 
svoje informácie (napr. zrakovej modality) 
sú v bezprostrednej blízkosti zmyslových 
oblastí (napr. V2) – unimodálne oblasti
Heteromodálne asociačné oblasti dostávajú 
vstupy z rôznych zmyslových oblastí (H)



Z heteromodálnych kôrových oblastí 
pokračujú zmyslové informácie do 
limbických a paralimbických oblastí (predná 
časť spánkových lalokov PL). Paralimbické 
a limbické oblasti mozgu spracovávajú 
emočný význam zmyslových informácií a 
podieľajú sa na rozhodovaní ako sa s nimi 
naloží















Pamäť



sémantická pamäť- fakty, pojmy, významy 
slov a znalosť predmetov (spánkový lalok)
epizodická pamäť (fylogeneticky staršia) je 
závislá na činnosti neuronálnej siete, ktorej 
ťažiskom sú hipokampálne formácie spolu s 
príľahlou spánkovou kôrou a prefrontálnou 
kôrou
procedurálna pamäť (nadobudnuté 
praktické zručnosti) – neuronálna sieť 
čelovej a temennej kôry, bazálne gangliá, 
thalamus, mozoček



Inteligencia

 Spearmanov g-faktor (1904) – vysoký skór 
v testoch poznávacích funkcií (aktivácia 
vymedzenej oblasti mozgu).
1916 Thomson- riešenie úloh záleží na veľ-
kej množine rôznych funkcií (aktivácia väč-
šieho počtu kôrových oblastí).
2000- PET 
Pri riešení úloh sa aktivovala výlučne von-
kajšia čelová kôra jednej alebo obidvoch 
hemisfér. Iné kôrové oblasti sa naktivovali. 
Zistenie zodpovedá skôr Spearmanovej 
hypotéze. 



„Citový“ a „sociálny“ mozog

Emočná inteligencia bola definovaná ako 
súbor emočných a sociálnych schopností a 
zručností, ktoré človeku umožňujú 
vyrovnávať sa s každodennou záťažou a 
byť výkonnejší v osobnom a sociálnom 
živote. 
Rozlišovanie príjemných a nepríjemných 
podnetov aktivuje spoločnú neuronálnu sieť 
ĽH bez ohľadu na to v akej zmyslovej 
modalite sa podnety nachádzajú. 



Emočná inteligencia závisí na neporušenej 
funkcii systému: spodná frontálna 
prefrontálna kôra, amygdala, 
somatosenzorická a inzulárna kôra 





PSYCHICKÉ PORUCHY

Úzkosť – mapa úzkosti a panickej poruchy 
má mnoho spoločného



PTSD- zmenšený objem hipokampu, 
zvýšená činnosť amygdaly , pokles aktivity 
Brockovej arei (rečový procesor). Obtiažne 
vyjadrovanie pri PTSD. Zmenšenie 
hipokampu sa vysvetľuje toxickým vplyvom 
vysokej hladiny kortizolu. Dlhodobo vysoká 
hladina kortizolu poškodí hypokampálne 
neuróny natoľko, že začnú zanikať. Ale je 
možné, že niektorí ľudia majú menší 
hipokampus od detstva ev. z dedičných 
dôvodov. Menší hipokampus by znamenal 
zvýšené riziko poruchy. 



Sociálna fóbia  výskyt medzi biologickými 
príbuznými 15%. Deti, ktoré vo veku 21 
mesiacov boli ustrašené, neskôr vo veku 4, 
5.5 a 7.5 roka prejavujú úzkostné poruchy 
častejšie ako deti, ktoré v tomto veku 
ustrašené neboli



OCD 1-2% ťažká forma, v nevýraznej 
podobe u veľkej časti populácie, 12% u 
príbuzných, 3% bez výskytu v príbuzenstve, 
40 ročné sledovanie- vyliečenie u 1/5
Bazálne gangliá, spodné plochy čelových 
lalokov a amygdala. Usudzuje sa na 
poruchu obvodov spájajúcich prefrontálnu a 
cingulárnu kôru s časťou n.caudatus 
bazálnych ganglií



Poruchy nálady  odhaduje sa, že v danom 
okamihu trpí afektívnou poruchou 12% 
dospelej populácie, niektoré odhady hovoria 
až o 25%. Iný odhad hovorí o 6%. Pätina 
pacientov trpí tzv. velkou depresiou. U 30-
45% pacientov prebehne jediná epizóda 
veľkej depresie buď bez následkov alebo len 
s nebadateľnými následkami. Riziko 
3.epizódy bez liečby je 70%
Anatomické a funkčné zmeny mozgu boli 
zistené v niektorých oblastiach čelových 
lalokov, amygdale, hipokampu a v niektorých 
oblastiach mozgového kmeňa





Agresia, poruchy správania – antisoc. porucha u 
biolog. al. adopt. rodiča, rodičia závislí alebo majú du-
ševnú poruchu, prenatálne, perinatálne a postnatálne 
poškodenie u chlapcov, odmietnutie matkou, zlá so-
ciálna situácia rodiny...
Antisoc. porucha osobnosti -  3% mužov, 1% žien
Kôra spodnej plochy čelových lalokov bilat., hipokam-
pus, amygdala, časť bazálnych ganglií, thalamus, 
niektoré oblasti hypotalamu, stredného mozgu. Pred-
pokladá sa, že poškodenie prefrontálnej kôry vedie k 
sociálne odtlmenému správaniu. „Centrum agresie“ 
neexistuje. Predsa sa časť jedincov s antisociálnou 
poruchou správania neurobiologicky odlišuje. Majú 
menší objem front. kôry, nemajú vegetat. prejavy 
strachu - napr. sa im v pokusných podmienakch ne-
mení el. vodivosť kože, nezrýchli sa pulz. 



Schizofrénie – mozog schizofrénnych 
chorých funguje odlišne ako u zdravých
rizikové vplyvy, genetika, neurotransmisia
mnohé anatomické zmeny mozgu 
schizofrenikov predchádzajú prepuknutiu 
príznakov









NFT 
pri psychiatrických ochoreniach

Protokoly



Lubarov protokol (ADD, ADHD a i.) Cz, FCz, Fz 
Th dec.4-8 vs 4-10, SMR inc.15-20
Otmerov protokol- Cz, 4-7, 12-15, 15-18
Tyl, C4,C3 4-8, 12-15, 14-18, u insomnií C3 beta 
(zlepšuje orgnizáciu spánku) C4 SMR uľahčuje 
nástup spánku (pomer podľa charakteristík)
Perl (ADHD) C4 (T4) 4-7, 2-7 ak sú pridružené 
poruchy učenia, 15-18
Kaiser (ADD, ADHD + komorbidita dospelí) C4 
4-8, 12-15 10min, C315-18 (20min) pri 
hypoarousale
Linden (bolesť, somatické a psychosomatické 
sy.) C4 12-14 20min C3 15-18 10min, v 
záverečnej časti alfa tréning



Otmerová, C4 12-15, C3 15-18 ev. Cz TOVA, 
dot.RA na určenie nastavenia fr. pásma
AYERS (organické poškodenia mozgu, 
kóma) T4,T3 v I. fáze potláčala thétu 4-8, v 
II.fáze posilňovala SMR15-18 na T3 a T4. Z 
32 pacientov v kóme prebrala 26
SCOTT -remediácia PTSD I.fáza C3-Fpz 
beta 15-18 SMR12-15, inh.Th 4-7  II.fáza 30 
tréningov pri zatvorených očiach, posilňuje sa 
alfa 8-12 a theta 5-8 Alfa odmena 60-80% 
theta odmena 30-60% potlačenie théty 10-
20%. Potrebná klinická skúsenosť a dôkladná 
znalosť problematiky PTSD. 



Depresie (Dr. Nosková, Tyl) Cz SMR, F3 
antithéta
Tréning zamerať na miesto max. výskytu 
théta či frontálnej alfa aktivity vľavo, 
Pozitívne emócie korelujú s vysokou beta a 
nízkou alfa aktivitou v ľavostrannom 
frontálnom kortexe (F3) a nízkou beta, 
vysokou alfa na F4. (DAVIDSON 1995)



TAK, M.A.-neuropsychológ – case study o NFT 
depresie s rumináciami: 8,5.- 9,5 Hz inhibícia, 12-
15Hz odmeňované na F3, 20-30 Hz inh. na Pz a 
P4 28 sedení. Retest SCL-90- došlo k zmierneniu 
anxiety, depresie, psychosom. sy., senzitivity, 
pocitov insuff., hostility. 
Depresívne sympt. sa spájali s výskytom alfy (9Hz) 
vľavo frontálne, znížený prietok krvi  v ľavej front. 
obl. QEEG
Ruminácie – zvýšená beta aktivita v parietál. obl. 
Primárne procesované informácie v receptívnych 
oblastiach (temp. occ.) majú asociačné spojenie s 
pariet. kôrou. Nadmerný tok parietálnych procesov 
má za dôsledok nekonečné myšlienkové slučky 
(Otmerov výskum)



Hammond, D.D – EEG BF pri OCD – podľa 
štúdií QEEG – zvýšená alfa aktivita anteriorne 
aj posteriorne oproti kontrole, hypoaktivita PH, 
nižšie relat. hodnoty beta vľavo frontálne. 
Nesignif. rozdiely v th/beta pomeroch
Hyperaktivita orbitofrontálnej a anteriornej 
cingulárnej kôry a nucleus caudatus. 
Anteriórna cingulárna kôra sa spája s kontrolou 
správania. ERN Error related negativity wave – 
lokalizované v mediálnom frontálnom kortexe- 
chybné hodnotenie  



2 subtypy OCD: 1. excesívna alfa vo väčšej 
časti mozgu, ale najviac T5,P3,O1 a 
frontálne póly, excesívna beta – frontálne, 
centrálne a v stredných temporálnych 
oblastiach 2. théta excesy vo frontálnych 
areách a posterior. temp. obl. 
ľavá fronto-temporálna area 10 z 13 OCD 
pac. exces. bety
kazuistická štúdia: bipolárny tréning Fp1 a 
F3 (15-18), potláčanie alfy, delty a ďalej 
modifikácia tréningu podľa výsledkov 
QEEG, bipolárne Pz-Cz, Cz-Fz, Cz-T3 
(inhibované 18-25, 19-25,  odmeňované 12-
15Hz), T5-P3 v sekvenčnej montáži (odm. 
15-18, inh 4-8Hz)



Schizofrénie – psychologická liečba primárne 
pozostáva zo sociálneho tréningu a rodinnej 
edukácie (PRELAPSE). Pomáha pacientom v 
prevencii relapsov cez zvládanie stresu, konfliktov.
EEG BF vychádza z perspektívy, že anxieta môže 
byť signifikantným faktorom v precipitácii 
psychotických epizód (Gruzelier, 2000). 
Sebaregulácia v kortikálnej excitabilite má 
preventívny účinok.
U schiz. pac. sa často nachádzajú excesívne théty 
v spojení s excesívnou betou.  Paradigma 
potláčania théty a excesívnej bety potvrdená 
kontrolovanými štúdiami môže byť užitočná pre 
sebaregulačné stratégie na redukciu sympt. 
schizofrénie. 



1999 Gruzelier zistil laterálnu asymetriu v 
produkcii SCPs. F3,C3 –  SCPs sa spájali s 
fyzickou a mentálnou hyperaktivitou, naopak ak 
boli SCPs na C4,F4- pacienti boli sociálne 
inhibovaní, motoricky retardovaní, mali  potlačené 
emócie. Gruzelier využíval bipolárnu montáž 
C3,C4 s referenciou na uchu. Pacienti u ktorých 
dominovala LH produkovali viac negativity v PH a 
naopak. Preto štandartný protokol zahrňoval 
nácvik sebaregulácie tak PH ako aj ĽH. Množstvo 
úspešných „letov“ kozmickej lode dole aj hore 
menil psychiatrický stav pacienta. 



Pharr, Coursey (1989) EMG BF pri 
schizofrénii
Goodrich, Sullivan (1986)- referujú o 
užitočnosti relaxačnej liečby a liečby 
multimodálnym biofedbackom vo vzťahu k 
vulnerabilite – stresový model schizofrénie, 
podľa ktorého stres zvyšuje arousal, ktorý 
prináša silné odpovede a zníženie sily 
stresovej odpovede posilňuje efektivitu 
neuroleptických liekov



Hammond – frontálna a temporálna patológia pri 
schizofrénii – cituje práce Guenther, Halliday, 
Huang, Jin, Chen, Sandman &Potkin, 
Lawrie&Abukmeil a i.
heterogenita schizofrénií súvisí s asymetriou a 
talamokortikálnou dysreguláciou, problémami 
koherencie
Subtypy:   Beta hyperkoherencia temp. (T3,T4), 
Difúzne excesívne bety T3,T4  Permanentná 
hyperkoherencia alfy a bety temporálne. 
Redukovaná aktivita vo Wernikeovej oblasti súvisí 
s inkoherentnou rečou Produkcia inkoherentnej 
reči vykazuje negatívnu koreláciu s aktivitou v 
ľavej temporálnej oblasti, naopak je to počas 
koherentného rečového prejavu. 



Rôzne špecifické lokalizácie

F3,C3 zvýšenie koncentrácie a motivácie
P3 dyslexia, zlepšenie čítania, orientácie v 
priestore
P4,C4 – pacienti bez zábran, s 
emocionálnymi prejavmi, zníženie telesného 
napätia, zlepšenie vnímania priestoru
T3,T4 kľudná, vyrovnaná nálada



Koherencie
špecifické oblasti mozgu majú spoločné funkcie-  
kortikálne moduly
napr. ľavý prefrontálny aktivačný modul musí 
kooperovať s vizuálnymi modulmi aby sa obraz 
uložil do KDP. Ak konektivita medzi týmito modulmi 
nefunguje optimálne, zrakové učenie je sťažené
Zvýšená koherencia – hyperkoherencia indikuje 
posilnenú funkcionálnu konektivitu medzi modulmi. 
Hypokoherencia indikuje oslabenú konektivitu 
medzi modulmi.
NFT môže byť využitý na normalizáciu koherencie 
medzi modulmi pre zlepšenie ich kooperácie v 
procese učenia







KAZUISTUKY

1. ťažké ADHD, poruchy správania, pervazívna 
porucha, susp. schizofrénia.  2. schizoafektívna 

porucha- depresívny typ, schizoidná osobnosť 3. 
depresívna porucha s  obsesiami, panickou 

poruchou, chronifikovaná školská fóbia



Andrej, 18r: Zmiešané poruchy 
emócií a správania, pervazívna 
výv. porucha z okruhu autizmu, 

susp. schizofrénia
problémy od predškoského veku, sy.ADHD, 
vzdelávanie individuálne doma, vo veku 17 r.  5 
mesiacov vo vyš. väzbe lebo napadol starú matku 
nožom.
Hyperaktívny, neposedný, ťažko ovládateľný, 
heboidné správanie. Doma impulzívny, agresívny, 
potom to ľutuje...
Intelekt v dolnom pásme priemeru, poruchy učenia 
v anamn. Podľa Amenovej klasifikácie možno 
predpokladať ADHD s temporálnou dysfunkciou



Podľa Elderovej NFT škály (48b) potrebných 
30-50 tréningov, rovnomerné rozloženie 
symptómov PH a ĽH.
Vstupný tréning T3-T4 dobré th/SMR pomery 
(1,8). Na C4 Th/SMR4,31 Cz k A2 3,5 Fz k A2 
 3,5 Fz k A1  2,53 Cz k A1 2,40 C3 2,21
začíname s tréningom C4, T4 (vzhľadom na 
afekt. labilitu) , ďalej len C4, pridávam 3 kolá 
C4 k A1 SMR/Th 4-8, 12-15, potom podľa 
príznakov F4, F4 k A1, v etapách skľudnenia 
skúšame C3 4-8, 12-19 max 3 kolá
T.č. 45 tréningov, TH/SMR pomery vo 
variačnom rozpätí 1,8 -2,9.  



Zaradený do skup. ter, hippoter., individuálne sa mu 
venoval spolupacient- tréning sociálnych spôsobilostí 
in vivo – chodil s ním do mesta. 
Kontrolne hodnotenie Elderovej škály po 40 
tréningoch ĽH7b, PH21b, pravdepodobný počet 
tréningov: 20-30. 
Matka ho pripravuje na zaradenie do kolektívu. Chce 
sa vzdelávať, hľadá pre neho učebný odbor 
(odmietajú ho prijať lebo nebol nikdy vzdelávaný v 
kolektíve). Zaujíma ho stolárstvo, 
poľnohospodárstvo. Matka rieši školu cez 
poradenské školské inštitúcie. 
Správanie značne zlepšené, počas tréningov 
epizódy vyplavovania postraum. stresu z väzenia
počas NFT tréningov sa začal zaujímať o hudbu, 
denne niekoľko hodín počúva rádio a hudbu



Jozef, 37r. 
 schizoafektívna porucha – 

depresívny typ

opakované hospitalizácie, EŠ, potýčky s 
políciou, rozvody
realizovaný SMR/theta na C4 a C3 28 
tréningov, th/SMR pomery pod 2, výborne 
redukuje thétu
začal brigádovať, venoval sa z vlastnej 
iniciatívy mimo skupinovej terapie Andrejovi 
asi pred 2 mesiacmi prerušil kontakt s 
ambulanciou- podľa posledných referencií 
plánoval ísť pracovať do Čiech



Radka, 14r. -depresívna porucha s 
obsesiami, škol. fóbia, panické ataky 
Pol roka odmieta chodiť do školy. Od zaškolenia mala 
problémy, nechcela chodiť do školy, neliečila sa na to, takto 
zlé to ešte nebolo...jediné dieťa, rodičia v rozvodovom k., 
matka pred 10 rokmi liečená na Ca mammae
Odmieta spoluprácu so psychiatrom, odmieta aj  
psychológov, nekomunikuje s nimi. Fixovaná na matku. 
Doma kričí, plače. 
Kontakt nadviazaný, klarifikácia, edukácia, práca na 
compliance a negat. prenose – Záver: „skúsi to so mnou“
KBT, relax. liečba, EEG BF – do dvoch týždňoch zvládne v 
škole 3-4 hodiny, občas zvracanie, nevoľnosti
Cz a Fz, FCz tréning  A2: 4-8, 12-15 6/3/3 A1: 4-8,  13-18 
4/3/3
Elderova škála  po 9 tréningu: ĽH25 PH17



začína komunikovať, prístupná, menej viazaná na matku, 
našla si priateľa, okolo 16. tréningu kríza, znovu odmieta 
chodiť do školy
Elderova NFT škála po 19 tréningu ĽH17- pokles o 8b  
PH7- pokles o 10b. Zvláda plný pobyt v škole. Nezvracia 
v škole, nemá kolapsy, občas pocity derealizácie, ktorých 
sa už menej bojí, pri tréningoch hypomanické prejavy, 
náhly smiech, matka udáva striedanie nálad a afektívne 
explózie aj doma
okolo 23.tréningu znovu neprekonateľná úzkosť, od 
26.tréningu bez problémov
40 tréningov, školu zvláda, prijatá na SŠ, u matky výskyt 
mts Ca, s priateľom to skončilo...,otec definitívne 
odsťahovaný – situáciu zvláda. Dokáže o tom hovoriť, 
vyjadriť emócie. 
Pozn.: Keď vyzdravela dcéra, ochorela matka....



Resocializácia

skupinová, individuálna psychoterapia, 
hippoterapia, svojpomocné skupiny
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