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Vizuální kreativita u demence

• Nedominantní hemisféra dominantní pro vizuální
kreativitu

• Ventrální dráha:  okcipito-temporální kortex -
„CO“ (identifikace objektů a tvarů)

• Dorzální dráha: okcipito-parietální kortex -
„KDE“ (prostorové aspekty, percepce pohybu)

• Léze pravého parietálního kortexu – zrakový 
neglect a porucha vizuokonstruktivních 
schopností: ztráta schopnosti vytvářet umění



NeglectNeglect syndrom syndrom -- unilaterunilateráálnlníí prostorovprostorováá
agnagnóóziezie

SelektivnSelektivníí porucha uvporucha uvěědomovdomováánníí si podnsi podněěttůů z poloviny prostoru z poloviny prostoru 
kontralaterkontralateráálnlněě k cerebrk cerebráálnlníí lléézi zi 

V praxi postiV praxi postižžený jedinec tyto podnený jedinec tyto podněěty ty „„ignorujeignoruje““, nereaguje na , nereaguje na 
nněě a nepa nepřřizpizpůůsobuje jim svsobuje jim svéé chovchováánníí

SouSouččáásti sti neglectuneglectu jsoujsou hemiakinhemiakinééziezie (pohybov(pohybováá chudost),chudost),
anozognanozognóóziezie a/neboa/nebo anozodiaforieanozodiaforie (chyb(chyběěnníí citovcitovéého doprovodu ho doprovodu 
vlastnvlastníí i zi záávavažžnněějjšíší funkfunkččnníí poruchy)poruchy)

PPoošškozenkozeníí šširoce distribuovaniroce distribuovanéé kortikokortiko--subkortiksubkortikáálnlníí
neurokognitivnneurokognitivníí ssííttěě pro zpro záámměěrnou pozornost:rnou pozornost: lobulus parietalis lobulus parietalis 
inferiorinferior ppřřednostnednostněě vpravovpravo, pravostranný, pravostranný prefrontprefrontáálnlníí kortexkortex aa
frontoorbitfrontoorbitáálnlníí kortexkortex, pravostranný thalamus + BG, pravostranný thalamus + BG

Brázdil M, 2005



ZrakovZrakovéé agnagnóóziezie

SpecifickSpecifickáá porucha poznporucha poznáávváánníí zrakovzrakověě prezentovaných podnprezentovaných podněěttůů ––
nemocný vidnemocný vidíí, ale vid, ale viděěnnéé nepoznnepoznáávváá

AgnAgnóózie pro objektyzie pro objekty -- oboustrannoboustrannéé (vz(vzáácncněěji levostrannji levostrannéé) posti) postižženeníí zevnzevníí
ččáásti okcipitsti okcipitáálnlníího laloku (CMP)ho laloku (CMP)
AgnAgnóózie pro barvyzie pro barvy ((koloragnkoloragnóóziezie) ) –– nerozpoznnerozpoznáá barvy, barvbarvy, barváám ale m ale 
rozumrozumíí, v, víí napnapřř. jakou barvu m. jakou barvu máá banbanáán n čči pomerani pomerančč ((lléézeze levlevéého ho 
okcipitokcipitáálnlníího laloku ho laloku –– prestriatprestriatáálnlníího kortexuho kortexu –– ventrventráálnlníí drdrááha)ha)
AkinetopsieAkinetopsie –– selektivnselektivníí porucha vizuporucha vizuáálnlníí percepce pohybu (percepce pohybu („„motion motion 
blindnessblindness¨̈““) ) -- porucha porucha extrastriatextrastriatáálnlníího kortexuho kortexu ((dorzdorzáálnlníí drdrááhaha, later, lateráálnlníí
PO oblast)PO oblast)
ProzopagnProzopagnóóziezie –– porucha poznporucha poznáávváánníí znznáámých tvmých tváářříí: : 
lléézeze pravostrannpravostrannéé TO oblasti (TO oblasti (ventrventráálnlníí drdrááhaha))
SimultanagnSimultanagnóóziezie –– porucha rozpoznat obrporucha rozpoznat obráázek jako zek jako 
celek pcelek přři zachovali zachovaléé schopnosti poznat jeho jednotlivschopnosti poznat jeho jednotlivéé
ččáásti (sousti (souččáástst BalintovaBalintova syndromu;syndromu; llééze bilatze bilat PO PO ––
dorzdorzáálnlníí drdrááhaha) ) BrBráázdil M, 2005zdil M, 2005



Další oblasti kortexu pro vizuální
kreativitu a umění

• DLPFC – plánování, organizace
• Cingulum - emoce
• OFC – desinhibice (ztráta disciplíny)
• MC, PMC, BG, CRBL – přesnost pohybů



Alzheimerova nemoc 

Courtesy of Gary Small, MD, University of California, Los Angeles



Alzheimerova nemoc

• Ztráta vizuospaciálních funkcí a dovedností
• Kresba surrealistická, ztrácí preciznost a 

schopnost umístění v prostoru
• Abstraktní umění s objevováním nových 

barev a tvarů
• Willem de Kooning: „I paint to live“ (Espinel, 

Lancet 1996)



Standing man (30.léta) 



Woman I



Saturday night (70. léta)



Miller B, 2004



Neuropsychologie 
DLB, PND, FTLD x AN

• Disociace mezi percepcí objektu a tvaru x 
prostoru a pohybu: léze ventrální zrakové
dráhy u DLB a PND (významnější
cholinergní deficit a Lewyho tělíska v T 
lalocích) x léze dorzální zrakové dráhy u 
AN Mosimann et al., 2004



RCFT kopie: AN a FTLD

Thompson et al., 2005



FTDL: klinický obraz
• Behaviorálně-dysexekutivní varianta FTLD (fv)
• NFPA (anomie, agramatismy, rozumí mluvenému)
• SD (levý temporální lalok)
• Anomie, fluentní senzorická afázie, nerozumí

mluvenému
• Zraková agnózie (prosopagnózie vzácně: pravý 

TL)



Pacient VS, NFPA, 51 let





Sémantická demence

MunozMunoz, 2005, 2005



FTDL – vizuální kreativita
• Spontánní vizuální kreativita
• Kompusivní chování
• Realismus, surrealismus bez abstraktní

komponenty
• Jednoduché geometrické tvary se zaměřením na 

detail
• Opakování stejného motivu a oblíbených barev 

(červená, žlutá, modrá)
• Deficit mentální a sémantické představivosti 

(neschopnost napsat zpaměti, schopnost opsat)



SD: vizuální kreativita

• Miller et al., Neurology 1998
• Pacient č. 1: 58 let věku- porucha chování

(kompulzivní chování: hledání mincí, 
iritabilita, desinhibice), začíná malovat 
(vázy, zátiší, indiány, katedrály a domy)





SD: vizuální kreativita

• Miller et al., Neurology 1998
• Pacient č. 2: 51 let – realistické kopie 

obrazů, hnědá a žlutá dominuje na všech 
obrazech, poruchy řeči, chování (bloudění, 
desinhibice) 





SD: vizuální kreativita

• Miller et al., Neurology 1998
• Pacient č. 5: 68 let, 12 let progrese 

demence: dysforie, poruchy řeči a paměti, 
iritabilita - začíná malovat detailní
jednoduché obrázky zvířat
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