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V roce 1937 vynikající neurovědec sir Charles 
Scott Sherrington z Oxfordské univerzity 
předložil informace, které se později staly 

klasickým popisem fungujícího mozku. Představil 
si světelné body, signalizující činnost nervových 
buněk, a jejich spojení. Během hlubokého spánku, 
uvedl, bude blikat pouze několik vzdálených částí 
mozku a mozek tedy bude vypadat jako hvězdná 
noční obloha. Ale při probuzení „je to jako by se 
Mléčná dráha dala do vesmírného tance,“ uvažo-
val Sherrington. „Mozková hmota se náhle promě-
ní v čarovný tkalcovský stav, na kterém budou mi-
liony zářících člunků tkát prolínající se vzor, tako-
vý, který vždycky něco znamená, ale nikdy dlouho 
nevydrží – bude to měnící se harmonie dalších a 
dalších vzorů.“

Ačkoli si to tehdy Sherrington zřejmě neuvědo-
moval, jeho básnická metafora obsahovala důleži-
tou vědeckou myšlenku – že mozek projevuje svoji 
vnitřní aktivitu opticky. Porozumět tomu, jak neu-
rony spolupracují při tvorbě myšlenek a chování, 
zůstává jednou z nejsložitějších nevyřešených otá-
zek v celé biologii, a to především proto, že vědci 
nemohou vidět celé nervové okruhy v činnosti. 
Běžná metoda, kdy zkoumáme jeden nebo dva 
neurony pomocí elektrod, objasní pouze zlomek 

mnohem složitější hádanky, ve které k odhalení ce-
lého obrazu schází příliš mnoho dílků. Kdyby však 
člověk mohl sledovat, jak spolu neurony komuni-
kují, mohl by přijít na to, jak jsou mozkové okruhy 
uspořádány a jak fungují. Tato lákavá myšlenka in-
spirovala neurovědce k tomu, aby se pokusili reali-
zovat Sherringtonovu vizi.

Díky jejich úsilí se začal vyvíjet obor zvaný op-
togenetika, který propojuje genetické inženýrství 
s optikou za účelem studia určitých typů buněk. 
Vědcům se již podařilo vizualizovat činnost růz-
ných skupin neuronů. Nová metoda jim také umož-
nila ovládat neurony na dálku – jednoduchým pře-
pínáním světelného spínače. Díky těmto úspě-
chům se objevila naděje, že jednoho dne by opto-
genetici mohli neurovědcům objasnit celý systém 
mozkových okruhů a snad i pomoci lékařům léčit 
některé nemoci.

Čarovný tkalcovský stav 
Pokusy uvést Sherringtonovu vizi do reality začaly 
ve skutečnosti už v 70. letech 20. století. Stejně 
jako digitální počítače i nervové systémy fungují 
na elektřinu – neurony zakódují informaci do elek-
trických signálů neboli akčních potenciálů. Tyto 
impulsy, které mají běžně desetkrát nižší napětí, 

NEUROVĚDA

ZÁKLADNÍ MYŠLENKY

n � �Neurovědci obvykle studo-
vali funkci mozku tak, že 
pomocí elektrod stimulovali 
a zaznamenávali činnost 
jednotlivých nervových 
buněk. Tato metoda je ale 
nepřímá a určité neurony je 
velmi obtížné analyzovat.

n � �Vznik oboru optogenetiky, 
ve kterém se kombinuje 
genetické inženýrství se 
světlem, díky čemuž je 
možné pozorovat a řídit 
skupiny neuronů, umožnil 
vědcům podrobně zkoumat 
jednotlivé nervové okruhy – 
což je metoda, která zname-
ná převrat ve studiu funkcí 
mozku.

 —Redakce

MOZKU
Důmyslná kombinace optiky a genetiky umožňuje neurovědcům zmapovat 
– a dokonce i ovládat – mozkové okruhy s nebývalou přesností.

Gero Miesenböck

MOZKU
„ROZSVĚCENÍ“
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VEDENI SVĚTLEM: Nové metody, které využívají světlo 
k odhalování a ovládání nervové aktivity, umožňuje 
vědcům studovat jednotlivé okruhy u zvířat. Je to 
práce, která by měla vést také k lepšímu chápání toho, 
jak funguje lidský mozek. 
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než jaké je v obyčejné baterii typu AA, způsobí, že 
nervová buňka uvolní molekuly nervového mediá-
toru, které aktivují nebo naopak zablokují buňky 
zapojené do daného okruhu. Když se Lawrence B. 
Cohen z Yaleovy univerzity snažil tyto elektrické 
signály zviditelnit, vyzkoušel u velkého množství 
f luoreskujících barviv schopnost reagovat na změ-
ny napětí změnou barvy nebo jasu. Zjistil, že 
některá barviva skutečně mají schopnost opticky 
reagovat na elektrické napětí. Barvením neuronů 
těmito barvivy mohl Cohen sledovat jejich činnost 
přímo pod mikroskopem.

Barviva mohou také odhalit nervové zážehy 
jako reakce nikoli na změny napětí, ale na proud 
specifických nabitých atomů nebo iontů. Když se 
v neuronu nahromadí akční potenciál, membrá-
nové kanálky se otevřou a vpustí do buňky ionty 
vápníku. Tento přísun vápníku stimuluje uvolnění 
neurotransmiterů. V roce 1980 Roger Y. Tsien, 
který nyní působí na Kalifornské univerzitě v San 
Diegu, začal syntetizovat barviva, která by mohla 
zobrazovat změny koncentrace vápníku tím, že 
změní intenzitu své f luorescence. Tito optičtí in-
formátoři se ukázali být velmi cenní, neboť otevřeli 
dveře pro zpracování informací o jednotlivých 
neuronech a malých sítích.

Syntetická barviva však mají vážnou nevýhodu. 
Nervová tkáň se skládá z mnoha různých typů bu-
něk. Odhady uvádí, že například mozek myši ob-
sahuje mnoho set typů neuronů a k tomu spoustu 
druhů podpůrných buněk. Protože nervové infor-
mace jsou zpracovávány na základě vzájemného 
působení určitých typů neuronů, ten, kdo chce po-
rozumět, jak konkrétní okruhy fungují, musí být 
schopen identifikovat a sledovat jednotlivé hráče 
a přesně zjistit, kdy se spustí (odpálí akční poten-
ciál) a kdy se vypnou. Protože však syntetická bar-

viva obarví všechny typy buněk bez rozdílu, je cel-
kem nemožné vystopovat optické signály zpět ke 
konkrétním typům buněk. 

Geny a fotony
Optogenetika vznikla díky poznání, že genová 
manipulace by mohla být klíčem k vyřešení pro-
blému nerozlišujícího obarvení. Všechny buňky 
člověka obsahují stejné geny, ale to, čím se dvě 
buňky od sebe liší, je skutečnost, že se v nich spí-
nají a vypínají různé kombinace genů. Např. neu-
rony, které uvolňují při svícení neurotransmiterový 
dopamin, potřebují enzymatický mechanismus 
k vytváření a balení dopaminu. Geny, které kódují 
složky proteinu v tomto soustrojí, jsou takto spouš-
těny v neuronech produkujících dopamin (dopa-
minergických neuronech), ale zůstávají vypnuté 
v jiných nedopaminergických neuronech. 

Teoreticky vzato, kdyby byl biologický spínač, 
který spustil gen produkující dopamin, spojen 
s genem se zakódovaným barvivem a kdyby tato 
jednotka spínače a barviva byla zakomponována do 
buněk zvířat, tato zvířata by vytvářela barvivo 
pouze v dopaminergických buňkách. Kdyby vědci 
mohli nahlédnout do mozků těchto tvorů (což je 
už opravdu možné), mohli by vidět, jak dopami-
nergické buňky pracují ve virtuální izolaci od ji-
ných typů buněk. Kromě toho by mohli tyto buň-
ky pozorovat i v neporušeném žijícím mozku. Syn-
tetická barviva nedokáží takovéto kouzlo vytvořit, 
protože jejich produkce není řízena genetickými 
spínači, které ovládají výhradně určité typy buněk. 
Tento trik působí pouze tehdy, když je barvivo za-
kódováno genem – to znamená, když barvivem je 
protein. 

První důkazy o tom, že geneticky zakódovaná 
barviva by mohla podávat informace o nervové čin-

[AUTOR]

Gero Miesenböck se nedávno 
přestěhoval z Yaleovy univerzity 
na Oxfordskou univerzitu, kde je 
Waynfleteovým profesorem fyzio-
logie. To byla pozice i Charlese 
Sherringtona, jednoho ze zaklada-
telů moderní neurovědy, kterou 
zastával od roku 1913 do svého 
odchodu do penze v roce 1935. 

[HISTORIE]

1700 1930 1940 1950 1960 1970 1980

1971: Jsou před-
stavena fluores-
cenční barviva 
citlivá na změnu 
napětí

1980: 
Jsou syntetizová-
na fluorescenční 
barviva, která 
prozrazují změny 
koncentrace 
vápníku 
v buňce

1783: Italský anatom Luigi Galvani využívá 
elektřinu ke škubání stehýnky mrtvých žab

1937: Britský neurovědec 
Charles Sherrington před-
povídá světelné body sig-
nalizující nervovou činnost

DEKÓDOVÁNÍ 
MOZKU
Vědci se dlouho snažili odhalit, 
jak nervový systém ovlivňuje 
chování. Dávné snahy stimulovat 
a vizualizovat nervovou aktivitu 
položily základy pro vznik opto-
genetiky.

1963: Španělský fy-
ziolog José Delgado 
využívá rádiové vlny 
k zastavení útočícího 
býka
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nosti, přišly o deset let poději a podal je tým nezá-
visle vedený Rogerem Tsienem, Ehudem Y. Isacof-
fem z Kalifornské univerzity v Berkeley a mnou a 
Jamesem E. Rothmanem, který je nyní na Yaleově 
univerzitě. Ve všech případech byl gen s barvivem 
vypůjčen ze světélkujícího mořského organismu, 
konkrétně z medúzy, která vytváří tzv. zelený svě-
télkující protein. My jsme tento gen rozštěpili tak, 
aby jeho produkt proteinu mohl vypátrat a odhalit 
změny napětí nebo množství vápníku, které pod-
miňují signalizaci v rámci buňky, a také uvolnění 
neurotransmiterů umožňujících signalizaci mezi 
buňkami.

Vyzbrojeni těmito geneticky zakódovanými 
snímači aktivity jsme my i ostatní chovali zvířata, 
u nichž se geny kódující tyto snímače zapínají pou-
ze u přesně definovaných sad neuronů. Tímto způ-
sobem bylo analyzováno mnoho genetiky oblíbe-
ných organismů – včetně červů, ryb druhu danio 
pruhované a myší, ale při kombinovaném útoku 
optiky a genetiky se jako zvlášť ochotné prozradit 
svá tajemství ukázaly mušky octomilky. Jejich 
mozky jsou kompaktní a viditelné pod mikrosko-
pem, proto je možné vidět celé okruhy v jednom 
zorném poli. Kromě toho jsou mouchy snadno ge-
neticky modifikovatelné, a století výzkumů zjistilo 
mnoho genetických spínačů potřebných pro zamě-
ření konkrétních skupin neuronů. A opravdu to 
bylo u much, kdy jsme já, Minna Ng a Robert D. 
Roorda, všichni tehdy pracující v Memorial Sloan-
Kettering Cancer Center v New Yorku, zazname-
nali první obrazce toku informací mezi definova-
nými sadami neuronů v neporušeném mozku. Od 
té doby jsme objevili nová uspořádání okruhů a 
nové funkční principy. Například v roce 2007 jsme 
zjistili neurony v muších okruzích zpracovávajících 
pachy, u kterých se zdá, že do systému přivádějí 

„hluk pozadí“. Uvažovali jsme o tom, že přidaný 
bzukot zesiluje slabé vstupy, čímž se zvyšuje citli-
vost zvířete na pachy – což jenom ulehčuje hledání 
potravy.

Tyto snímače nám poskytly účinný nástroj pro 
sledování komunikace mezi neurony. Ale koncem 
devadesátých let 20. století tu byl stále jeden pro-
blém. Většina experimentů zkoumajících funkci 
nervového systému je spíše nepřímá. Vědci stimu-
lovali reakci v mozku tím, že zvíře vystavili obra-
zu, tónu nebo pachu a poté se snažili najít výsled-
nou signalizační cestu vsunutím elektrod do míst 
ve směru toku a měřením elektrických signálů za-
chycených v těchto pozicích. Bohužel smyslové 
vstupy během cesty procházejí značným přeformá-
továním. V důsledku toho je přesná znalost toho, 
které signály tvoří základ reakcí zaznamenaných 
v určité vzdálenosti od oka, ucha nebo nosu, tím 
těžší, čím dále se člověk pohybuje od těchto orgá-
nů. A samozřejmě, u mnoha okruhů v mozku, kte-
ré nejsou určeny ke zpracovávání smyslových vje-
mů, ale spíše pohybu, myšlení nebo emocí, tento 
přístup úplně selhává – neexistuje žádný přímý 
způsob jak aktivovat tyto okruhy smyslovými 
stimuly.

Od pozorování k ovládání
Schopnost stimulovat konkrétní skupiny neuronů 
přímo, nezávisle na externím vstupu do smyslo-
vých orgánů, by tento problém zmenšila. Byli jsme 
proto zvědaví, zda budeme schopni vyvinout sadu 
nástrojů, které nejen že by poskytly snímače pro 
sledování aktivity nervových buněk, ale které by 
také umožnily snadno aktivovat pouze vybrané 
typy neuronů.

Můj první postdoktorální stážista, Boris V. Ze-
melman, který nyní působí na lékařském institutu 
Howarda Hughese, a já jsme se do tohoto problé-
mu pustili. Věděli jsme, že když zvládneme do 
neuronů naprogramovat geneticky zakódovaný a 
světlem ovládaný aktivátor neboli spouštěč, mohli 
bychom překonat několik překážek, které zdržo-
valy některé elektrodové studie neuronových okru-
hů. Protože do testovaného subjektu je současně 
možné implantovat pouze omezený počet elek-
trod, badatelé mohou s pomocí této metody v kte-
rémkoliv daném čase poslouchat nebo vybuzovat 
pouze malý počet buněk. Kromě toho je obtížné 
elektrody nasměrovat do konkrétního typu buněk. 
A tyto elektrody musí zůstat připojené, což brání 
experimentům na pohyblivých zvířatech. 

Kdybychom mohli ťuknout na genetický spí-
nač, který by nám pomohl najít všechny příslušné 
neurony (například ty, které produkují dopamin) 
a pokud bychom mohli použít světlo k ovládání 

[HISTORIE]

1980 1990 2000

2002: Vyvinuty první 
geneticky zakódované 
aktivátory – proteiny, 
které po vystavení 
světlu spouští zažeh-
nutí nervů

1980: 
Jsou syntetizová-
na fluorescenční 
barviva, která 
prozrazují změny 
koncentrace 
vápníku 
v buňce

1997: Badatelé předvedli, že ge-
neticky zakódovaná barviva mo-
hou odhalit nervovou aktivitu

OPTICKÝ ODPOSLECH: Po vybavení 
neuronů molekulárními snímači, 
které vyzařují světlo, když jsou 
tyto buňky aktivovány, mohou 
neurovědci sledovat zpracování 
informací probíhající v neurono-
vých okruzích. Například výše 
uvedená sekvence videosnímků 
sleduje aktivitu neuronů sníma-
jících vůně, které napadají spe-
cifické oblasti (zakroužkované) 
v mozku mouchy. Vybuzení neu-
ronů vedlo ke zvýšení světélko-
vání (modré skvrny), které při 
zklidňování buněk mizí.

2005: Badatelé po-
užívají světlo k ovlá-
dání much uprave-
ných tak, že mají 
v sobě aktivátor
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fotosenzitivních chemikálií syntetizovaných námi 
a Isacoffem a jeho kolegy z U.C. Berkeley Richar-
dem H. Kramerem a Dirkem Traunerem.

V dalším kroku bylo třeba ukázat, že náš akti-
vátor může fungovat v živém zvířeti. Tento úkol 
jsem svěřil mé první postgraduální studentce Su-
san Q. Limaové. Abychom získali důkaz tohoto 
principu, soustředili jsme se na zvláště jednodu-
chý okruh u much, který se skládá z pouhé hrstky 
buněk. O tomto okruhu je známo, že ovládá neza-
měnitelné chování – dramatický únikový ref lex, 
díky kterému hmyz rychle natáhne své nohy k vy-
startování a jakmile je ve vzduchu, roztáhne kří-
dla a letí. Spouštěčem iniciujícím tuto sekvenci 
činností je elektrický impuls vysílaný dvěma ze 
zhruba 150 000 neuronů v mozku mouchy. Tyto 
tzv. příkazové neurony aktivují podřízený okruh 
zvaný generátor obrazců, který dá pokyn svalům 
pohybujícím nohami a křídly mouchy. 

Našli jsme genetický spínač, který je vždy za-
pnutý u dvou příkazových neuronů, ale ne u ostat-
ních – a další spínač, který je zapnutý u neuronů 
generátoru obrazců, ale ne u příkazových neuronů. 
S použitím těchto spínačů jsme vypěstovali mou-
chy, u kterých buď příkazové neurony nebo neuro-
ny generátoru obrazců produkují náš světlem ovlá-
daný aktivátor. K našemu potěšení oba druhy much 
vzlétly při záblesku laserového paprsku, který byl 
dostatečně silný, aby pronikl neporušenou kutiku-
lou zvířat a dosáhl až k nervovému systému. Tím 

těchto buněk bezdotykovým způsobem, už by-
chom nemuseli předem znát, kde v mozku se tyto 
neurony nacházejí, když je chceme prostudovat. 
A nevadilo by, kdyby se jejich poloha měnila, když 
se zvíře pohybuje. Pokud by stimulace buněk ob-
sahujících aktivátory vyvolala změnu chování, vě-
děli bychom, že tyto buňky fungovaly v okruhu re-
gulujícím toto chování. Pokud bychom zároveň 
zařídili, že tyto stejné buňky ponesou snímačový 
gen, aktivní buňky by se rozsvítily a prozradily 
svou polohu v nervovém systému. Předpokládali 
jsme, že opakovaným prováděním experimentu na 
zvířatech upravených tak, že každé bude mít jiný 
typ buněk obsahujících aktivátor, budeme nakonec 
schopni dát dohromady pořadí událostí vedoucích 
od nervového buzení k chování a identifikovat 
všechny hráče v okruhu. Jediné, co jsme potřebo-
vali udělat, bylo objevit geneticky kódovatelný ak-
tivátor, který by byl schopen převádět světelný zá-
blesk na elektrické impulsy. 

Abychom takový aktivátor našli, usoudili jsme, 
že bychom se měli podívat na buňky, které běžně 
generují elektrické signály v reakci na světlo, jako 
jsou například fotoreceptory v našich očích. Tyto 
buňky obsahují anténovité molekuly, pohlcující 
světlo, odborně nazývané rodopsiny, které po 
osvětlení dávají pokyn iontovým kanálům v buněč-
né membráně, aby se otevřely nebo zavřely, čímž 
se mění tok iontů a začnou se produkovat elektric-
ké signály. Rozhodli jsme se transplantovat geny 
kódující tyto rodopsiny (plus některé pomocné 
geny potřebné pro funkci rodopsinu) do neuronů 
kultivovaných na Petriho misce. Při tomto jedno-
duchém nastavení bychom pak mohli vyzkoušet, 
zda světlo svítící na misku způsobí, že se neurony 
rozzáří. Náš experiment fungoval – začátkem ro-
ku 2002, čtyři roky po vyvinutí prvního geneticky 
kódovaného snímače, schopného hlásit nervovou 
činnost, debutovaly první geneticky kódované 
aktivátory.

Dálkově ovládané mouchy
V poslední době badatelé označili za aktivátory 
další světlocitlivé proteiny (např. melanopsin) 
nacházející se ve specializovaných gangliových 
buňkách v sítnici, které pomáhají synchronizovat 
cirkadiání rytmy se zemskou rotací. A spojené úsi-
lí Georga Nagela z Institutu biofyziky Maxe 
Plancka ve Frankfurtu, Karla Deisserotha ze Stan-
fordovy univerzity a Stefana Herlitze z Case Wes-
tern Reserve University ukázalo, že další protein, 
zvaný channelrhodopsin-2 (orientuje pohyby plav-
by vodních řas), je to, co potřebujeme. Existuje 
také řada různých geneticky kódovaných aktiváto-
rů, které mohou být ovládány prostřednictvím 

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ MOUCHY
[EXPERIMENT DOKAZUJÍCÍ DANOU KONCEPCI]

Důkaz, že fotosenzitivní proteiny mohou fungovat jako aktivátory – vědci ovládané „spínače“ – 
v neuronech živých zvířat, pochází z experimentů s muškami octomilkami. Tyto mušky byly upra-
veny tak, že proteiny byly vyráběny pouze neurony v jejich tzv. systému obřích vláken. O těchto 
neuronech je již dlouho známo, že jsou-li aktivovány, spouští u hmyzu únikovou reakci. U níže 
popsaného experimentu vystavení nervového systému much záblesku ultrafialového světla tuto 
únikovou reakci vyvolalo, což signalizuje, že aktivátor fungoval tak, jak jsme předpokládali.

K naší radosti 
oba druhy much 
po záblesku 
laserového 
paprsku vzlétly.

Systém obřích vláken

Laserové světlo
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obratlovců. Aktivování tohoto okruhu světlem 
hnalo jinak nehybná těla do vzduchu. Třebaže lety 
těchto bezpilotních letounů často začínaly převa-
lováním a nestabilitou a končily velkolepými ná-
razy nebo efektními pády, pouhá jejich existence 
prokázala, že laser ovládal samotný obrazce gene-
rující okruh – neexistoval totiž žádný jiný způsob, 
jak by tito bezhlaví tvorové mohli zaznamenat a 
reagovat na světlo (neohrabané manévry těchto 
bezpilotních letounů také jasně ilustrovaly, že vel-
kou inovací byl u bratří Wrightů vynález řízeného 
motorového letu, ne jen motorového letu).

Také jsme vytvořili mouchy se světelným spí-
načem připojeným pouze k neuronům, které vyrá-
bějí dopamin neurotransmiterů. Po vystavení zá-
blesku laseru tyto mouchy začaly být náhle aktiv-
nější a běhaly po celé své schránce. Předchozí  
studie ukázaly, že dopamin pomáhá živočichům 
předvídat odměnu a potrestání. Naše zjištění  
u much se s tímto scénářem shodují – živočichové 
nejen že začali být více aktivní, ale také jiným způ-
sobem prozkoumávali své okolí, jakoby reagovali 
na změněná očekávání zisku nebo ztráty.

Nečekaný předchůdce
Tři dny před tím, než měl v časopise Cell vyjít člá-
nek o těchto experimentech, jsem letěl do Los 
Angeles, kde jsem měl přednášku. Kamarád mi 
dal nedávno vydaný román Toma Wolfeho o do-
spívání Jmenuji se Charlotte Simmonsová (I Am 
Charlotte Simmons), přičemž si myslel, že se mi 
bude líbit, jak kniha líčí život neurovědců, nemlu-
vě o pasážích, které knize vynesly cenu Bad Sex in 
Fiction Award za nejtrapnější popis pohlavního 
aktu, udělovanou časopisem Literary Review.  
V letadle jsem se dostal až k místu, kde Charlotta 
navštíví přednášku o práci jakéhosi Josého Delga-
da, který také na dálku ovládal chování zvířat – ne 
s pomocí světlem ovládaných, geneticky kódova-
ných aktivátorů, ale rádiovými signály přenášený-
mi na elektrody, které implantoval do mozku. 
Španěl Delgado riskoval svůj život, aby demon-
stroval účinnost své metody zastavením rozzuře-
ného býka ve skoku. Wolfeův fiktivní přednášející 
tvrdil, že se jedná o převrat v neurovědě – že je to 
rozhodná porážka dualismu, názoru, že mysl exis-
tuje jako celek oddělený od mozku. Pokud by Del-
gadovy fyzické manipulace s mozkem mohly změ-
nit mysl zvířete, je jasné, že mozek a mysl musí být 
jedno a to samé.

Málem jsem spadl z židle. Byl Delgado fiktivní 
postavou nebo reálnou? Hned po přistání v L.A. 
jsem se dal do hledání na internetu a dostal jsem se 
na fotografii matadora s dálkový ovládáním a bý-
kem. Dozvěděl jsem se, že Delgado byl profesorem 

se potvrdilo, že příkazové i obrazce generující buň-
ky se podílejí na únikovém ref lexu a prokázalo se, 
že aktivátory fungují tak, jak jsme předpokládali. 
Protože pouze příslušné neurony obsahují genetic-
ky zakódovaný aktivátor, samy o sobě „ví“, že mají 
reagovat na optický stimul – nemuseli jsme zamě-
řovat laser na konkrétní cílové buňky. Bylo to,  
jako bychom vysílali radiovou zprávu na město se 
150 000 domy a pouze hrstka z nich vlastnila při-
jímač potřebný pro dekódování signálu – ostatní 
zprávu neuslyší.

Jedno vážné dilema ale zůstalo. Příkazové neu-
rony spouštějící únikový ref lex jsou připojeny ke 
vstupům z očí. Tyto vstupní signály aktivují úni-
kový okruh při přenosu „zhasnutí světla“, ke které-
mu dochází, když plížící se dravec vrhá stín. (Zná-
te to ze svých pokusů o zabití mouchy – kdykoliv 
máchnete rukou, moucha podrážděně vyskočí a 
uletí pryč.) Obávali jsme se, že i v našem případě 
může být únikový ref lex vizuální reakcí na lasero-
vý impuls, a ne následkem přímého optického 
ovládání příkazového nebo obrazce generujícího 
okruhu. 

Abychom tuto obavu eliminovali, provedli 
jsme brutálně jednoduchý experiment – našim 
mouchám jsme uřízli hlavy. Zůstaly nám bezhla-
vé letouny bez pilotů (schopné přežít jeden nebo 
dva dny), které poskytovaly útulek celistvým a ne-
porušeným obrazce generujícím okruhům ve své 
hrudní ganglii, která tvoří hrubý ekvivalent míchy 

OBRAZCE CHOVÁNÍ octomilek, 
jejichž dopamin produkující 
neurony byly upraveny tak, aby 
byly citlivé na světlo, se drama-
ticky změnily, když byla zvířata 
ozářena zábleskem světla. 
Mouchy, které se původně sot-
va pohybovaly (nahoře), začaly 
podrobně prozkoumávat své 
schránky (dole), což podpořilo 
teorii, že dopamin zvyšuje prů-
zkumné chování.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ MOUCHY
[EXPERIMENT DOKAZUJÍCÍ DANOU KONCEPCI]

1   Octomilka vybavená foto-
senzitivními spouštěči na 
neuronech jejího systému 
obřích vláken byla vysta-
vena záblesku ultrafialo-
vého světla z laseru.

2   Světlo dopadlo na světlem akti-
vovaný protein na povrchu neu-
ronu, což podnítilo iontové kaná-
ly v buněčné membráně, aby se 
otevřely. Výsledný tok iontů způ-
sobil, že neurony začnou vysílat 
signál. 

3   Když byl jejich systém obřích 
vláken takto aktivován, hmyz 
vyskočil do vzduchu a roztáhl 
křídla. 

4   V následném experimentu bezhlavé mouchy projevovaly stejnou reakci na světlo, 
což vyloučilo možnost, že by reagovaly na světlo vizuálně, a prokázalo, že laser 
ovládal samotný systém obřích vláken.

Světlem 
aktivovaný 

protein

Neuron
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ký novinář se mě zeptal: „Tak kdy napadneme ně-
jakou jinou zemi pomocí armády dálkově ovláda-
ných much?“

Tím pozornost médií neskončila. Příštího dne 
titulek v novinách Drudge Report křičel: „Vědci 
vytvořili dálkově ovládané mouchy!“, který překo-
nal i zprávy o nejnovější návštěvě Michaela Jack-
sona u soudu. Domnívám se, že to byl tento článek, 
co o týden nebo dva později inspirovalo ke skeči  
v pořadu Tonight Show, ve kterém moderátor Jay 
Leno pilotoval dálkově ovládanou mouchu do úst 
prezidenta George Bushe – bylo to první praktické 
využití naší nové technologie.

Od té doby badatelé využili metodu světelného 
spínače k ovládání chování ostatních. Vloni v říjnu 
Deisseroth a jeho kolega ze Stanfordu Luis de Le-
cea oznámili výsledky studie na myších, ve které 
použili optické vlákno, kterým dopravili světlo 
přímo k neuronům produkujícím hypokretin, což 
je neurotransmiter ve formě malého proteinu nebo 
peptidu, aby zjistili, zda tyto neurony regulují spá-
nek. Vědci měli podezření, že tuto roli hraje hypo-
kretin, protože určité rasy psů, kterým chybí hy-
pokretinové receptory, trpí náhlými záchvaty ne-
spavosti. Tato nová práce odhalila, že stimulování 
hypokretinových neuronů během spánku má za 
následek probouzení myší, což tuto hypotézu 
podporuje. 

A v mé laboratoři na Yale využil postdoktorální 
stážista J. Dylan Clyne geneticky kódované akti-
vátory k získání poznatků o rozdílech v chování 
mezi pohlavími. Samci mnoha druhů zvířat znač-
ně protahují dvoření se opačnému pohlaví. V pří-
padě mušek octomilek samečci vibrují jedním kři-
délkem a vydávají tak „píseň“, která samičkám při-
padá velmi neodolatelná. Aby vyzkoušel nervový 
základ tohoto striktně samčího chování, Clyne po-
užil světlo k aktivaci generátoru obrazců odpověd-
ného za tuto píseň. Zjistil, že i samičky mají písňo-
vé okruhy. Ale za normálních okolností jim chybí 
nervové signály potřebné k jejich zapnutí. Tento 
objev naznačuje, že samčí a samičí mozky jsou 
značnou měrou propojeny stejným způsobem a že 
rozdíly v sexuálním chování vyplývají z činnosti 
strategicky umístěných řídicích spínačů, které na-
stavují okruhy buď na samčí nebo samičí režim. 

Léčba světlem
Doposud vědci běžně upravovali zvířata tak, aby 
ve sledovaných neuronech měla buď snímač nebo 
aktivátor. Je ale možné vybavit je oběma. A navíc 
existuje naděje, že budeme schopni chovat subjek-
ty, které budou mít více snímačů nebo aktivátorů, 
které by nám umožnily studovat nejrůznější sou-
bory neuronů současně u každého jednotlivce.

SMYSL OKRUHŮ
[DALŠÍ OPTOGENETICKÉ EXPERIMENTY]

Nedávné studie, využívající optogenetické metody, umožnily neurovědcům lokalizovat a 
ovládat nervové okruhy, které řídí řadu různých chování u much, červů, ryb a myší. Zde je 
pouze několik příkladů toho, co zjistili. 
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na mé vlastní univerzitě – na Yale, a že napsal kni-
hu s názvem Physical Control of the Mind: Toward a 
Psychocivilized Society, která vyšla v roce 1969. V ní 
shrnul své úsilí o ovládání pohybů, vyvolávání 
vzpomínek a představ a o navozování pocitů potě-
šení nebo bolesti [viz „The Forgotten Era of Brain 
Chips“, John Horgan; Scientific American,  
říjen 2005]. Kniha končí pojednáním o tom, co by 
schopnost ovládat mozkové funkce mohla zname-
nat pro medicínu, etiku, společnost a dokonce i pro 
válčení. Na pozadí těchto informací jsem asi ani 
nemohl být překvapen, když mi v den, kdy byl náš 
článek zveřejněn, zazvonil telefon a jakýsi americ-

ŽIVOČICH  STUDOVANÉ CHOVÁNÍ CO BYLO ZJIŠTĚNO

Octomilka 
obecná 

Čichová paměť 

Takzvané dorsální párové střední 
neurony tvoří zpětnovazební 
obvod pro stabilizaci vzpomínek 
týkajících se pachů

Škrkavka 
dětská 

Hledání potravy

Odebrání potravy způsobuje trva- 
lou aktivitu u neuronů známých 
jako AWC; tato aktivita pozměňuje 
červí strategii vyhledávání potravy

Myš Rozpoznávání pohlaví

Schopnost rozeznávat pohlaví je 
zakódována ve speciálních buňkách 
detegujících samčí a samičí fero-
mony

ŽIVOČICH STUDOVANÉ CHOVÁNÍ CO BYLO ZJIŠTĚNO

Octomilka 
obecná 

Zamezení stresu

Oxid uhličitý uvolňovaný streso-
vanými mouchami spouští 
zamezovací reakci u ostatních 
much

Danio 
pruhované

Únik
Únikový reflex na dotyk může být 
zapnut a vypnut smyslovými vstupy 

Myš Rozhodování
Vjemová rozhodnutí jsou ovlivňo-
vána elektrickou aktivitou u méně 
než 300 kortikálních neuronů
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rodopsinu-2 do buněk použili virus, který vstřiko-
vali přímo do očí zvířat. Takto záplatovaná sítnice 
vysílala světlem vyvolané signály do mozku, ale 
zda tento postup skutečně obnovil vidění, zůstává 
neznámo.

I přes jejich teoretický půvab brání optogene-
tickým terapiím u lidí jedna významná praktická 
překážka – je u nich potřeba do mozku zavést cizí 
gen – ten, který kóduje světlem ovládaný aktivátor. 
Technologie genové léčby zatím tento úkol nezvlá-
dá a Úřad pro dohled nad potravinami a léky 
(FDA) má tak velké obavy ohledně přidružených 
rizik, že prozatím tyto zásahy zakázal, s výjimkou 
přesně vymezených pokusných účelů.

Bezprostřední příležitost zprostředkovaná naší 
kontrolou nad mozkovými okruhy – nebo dokon-
ce nad jinými elektricky vzrušivými buňkami, jako 
jsou například buňky produkující hormony a tvo-
řící svaly – spočívá v odhalování nových cílových 
oblastí pro léky. Pokud experimentální manipula-
ce se skupinami buněk X, Y a Z způsobí, že zvíře 
žere, spí nebo větří, potom X, Y a Z jsou potenci-
álními cíli pro léky proti obezitě, nespavosti a úz-
kosti. Nalezení látek, které regulují neurony X, Y 
a Z, může vést k novým nebo lepším způsobům 
léčby poruch, pro které v tuto chvíli žádná léčba 
neexistuje, nebo k novému využití stávajících léků. 
Ještě mnoho toho zbývá objevit, ale budoucnost 
optogenetiky je zářivá. n
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Optogenetická stimulace by mohla nakonec nahradit 
elektrodovou hloubkovou stimulaci mozku (DBS) jako 
způsob léčby Parkinsonovy nemoci a jiných poruch. 
DBS stimuluje ty části mozku, které ovládají pohyb 
„kardiostimulátorem“ a zabudovanou elektrodou, 
čímž jsou blokovány škodlivé signály nervů, které 
způsobují třes a další příznaky Parkinsonovy choroby. 
Optogenetická stimulace může eventuálně zaměřit 
problémové buňky mnohem přesněji než mohou 
elektrody používané při DBS. Abychom ale dostali 
správné buňky vyrábějící světlocitlivý protein, opto-
genetická léčba by vyžadovala, aby pacienti podstou-
pili genovou terapii, která je v současné době kvůli 
nebezpečnosti zakázána.

[VYUŽITÍ]

LÉČEBNÝ POTENCIÁL

Elektroda

Kardiostimulátor

Naše nově nalezená moc nad neuronovými 
okruhy přináší značné příležitosti pro základní 
výzkum. Existují ale nějaké praktické výhody? 
Možná, třebaže mám pocit, že jsou někdy nepři-
měřeně nadhodnocovány. Sám Delgado objevil 
několik oblastí, ve kterých by přímé ovládání 
nervových funkcí mohlo vést ke klinickým pří-
nosům – smyslová protetika, léčba pohybových 
poruch (což se nyní stalo skutečností v případě 
hloubkové stimulace mozku u Parkinsonovy 
nemoci) a regulace nálady a chování. Tato poten-
ciální využití viděl jako přímé a racionální roz-
šíření stávající lékařské praxe, ne jako alarmují- 
cí nájezd do etických oblastí „ovládání mysli“.  
A opravdu, bylo by velmi subjektivní a pokrytec-
ké, kdybychom vyznačili ostrou hranici mezi 
fyzickými prostředky pro ovlivňování funkce 
mozku a chemickými manipulacemi, ať jsou to 
psychoaktivní farmaka nebo koktejl, který vám 
pomůže uvolnit se po těžkém dni. Ve skutečnosti 
mohou být fyzické intervence pravděpodobně 
zaměřeny a dávkovány přesněji než léky, čímž se 
omezí vedlejší účinky. 

Některé studie již začaly zkoušet použitelnost 
optogenetiky pro řešení zdravotních problémů.  
V roce 2006 badatelé použili světlem aktivované 
iontové kanálky k obnovení fotosenzitivity přeží-
vajících sítnicových neuronů u myší s degenerací 
fotoreceptorů. K dodání geny kódujícího channel-
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