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Při sledování televize, čtení časopisů nebo 
brouzdání po internetu jste pravděpodob-
ně už narazili na reklamy vybízející k pro-

cvičování mysli. Různé programy na procvičo-
vání mozku přesvědčují, že zůstanete duševně 
fit, když svému mozku zajistíte každodenní tré-
nink – ať už memorováním seznamů, řešením 
hlavolamů nebo odhadováním počtu stromů  
v Centrálním parku.

Zní to trochu nezvykle, ale takové programy 
mohou mít reálný základ v neurobiologii. Ne-
dávné práce, i když prováděné s potkany, nazna-
čují, že učení podporuje přežití nových neuronů 
v dospělém mozku. A čím obtížnější a náročněj-
ší problém je, tím větší počet neuronů zůstane. 
Tyto neurony jsou pak podle všeho připravené 
pomoci v situacích, které zatěžují mysl. Zdá se 
tedy, že duševní trénink může vylepšit mozek, 
podobně jako fyzické cvičení posiluje tělo.

Tato zjištění mohou být zajímavá zejména pro 
intelektuální pecivály, jejichž mozkům by moh-
lo pomoci několik mozkových „sedů-lehů“. Dů-
ležitější však je, že tyto výsledky poskytují urči-
tou oporu názoru, že lidé nacházející se v raných 

fázích Alzheimerovy choroby nebo trpící jinými 
formami demence by mohli zpomalit úpadek 
svých kognitivních funkcí, když budou svoji 
mysl aktivně zaměstnávat.

Je to nový neuron!
V 90. letech 20. století vědci otřásli oborem neu-
robiologie překvapivou zprávou, že ve zralém 
mozku savce mohou rašit nové neurony. Biolo-
gové dlouho věřili, že tato schopnost neuroge-
neze je vyhrazena pro mladou, vyvíjející se mysl, 
a že se s věkem ztrácí. Ale na počátku této deká-
dy Elizabeth Gouldová, v té době působící na 
Rockefellerově univerzitě, názorně dokázala, že 
nové buňky vznikají i v dospělém mozku – 
zejména v oblasti zvané hippokampus, která je 
zapojena do procesu učení a pamatování. Brzy 
následovaly podobné zprávy o různých druzích 
– od myší po kosmany, a v roce 1998 neurovědci 
v USA a Švédsku ukázali, že k neurogenezi 
může docházet také u lidí [viz „New Nerve 
Cells for the Adult Brain,“ autoři Gerd Kemper-
mann a Fred H. Gage; Scientific American, 
květen 1999].

Zachraňme  
nové mozkové  
buňky

Základní myšlenky
  ■ Tisíce nových buněk vznikají 
každý den v dospělém mozku, 
zejména v hippokampu, struk-
tuře zapojené do procesu učení 
a pamatování.

  ■ V průběhu několika týdnů vět-
šina těchto novorozených neu-
ronů odumře, pokud se zvíře 
nemusí naučit něco nového. 
Učení – zejména takové, ke 
kterému je zapotřebí velkého 
úsilí – může zachovat tyto neu-
rony při životě.

  ■ Ačkoliv se zdá, že tyto neurony 
nejsou nezbytné pro většinu 
typů učení, mohou hrát roli  
v předvídání budoucnosti na 
základě minulé zkušenosti.  
Proto by podpora neurogeneze 
mohla pomoci zpomalit zhoršo-
vání rozpoznávacích schopností 
a udržet zdravý mozek v kondici.

—Redakce

Čerstvé neurony vznikají v dospělém 
mozku každý den. Nové výzkumy 
naznačují, že tyto buňky nakonec 

pomáhají při učení složitých úkolů –
a že čím náročnější úkoly plní,

tím více vzkvétají

Tracey j. ShorS
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Na základě našeho výzkumu na potkanech se 
zdá, že odpověď je: jsou vyráběny „pro každý pří-
pad“. Pokud jsou zvířata postavena před kogni-
tivní úkol, buňky přetrvají. Pokud ne, postupně 
zmizí. Tento objev jsem učinila společně s Eliza-
beth Gouldovou (nyní působí na Princetonské 
univerzitě) v roce 1999, když jsme prováděly řady 
pokusů sledujících vliv učení na přežití nově vy-
tvořených neuronů v hippokampu potkaních 
mozků.

Úkol, který jsme používali, a který se nazývá 
podmiňování mrknutí oka [viz grafika na straně 
24], je do jisté míry podobný pokusům, při kte-
rých Pavlovovi psi začali slinit, když slyšeli zvuk, 
který si spojili s příchodem jídla. Při podmiňo-
vání mrknutí zvíře slyší tón a potom, po uplynutí 
určitého pevného časového intervalu (obvykle po 
500 milisekundách, tedy po půlsekundě), pocítí 
fouknutí vzduchu nebo mírnou stimulaci očního 
víčka, které způsobí mrknutí. 

Po dostatečném množství pokusů – obvykle 
po několika stech – si zvíře vytvoří mentální 
spojení mezi tónem a stimulací oka: naučí se 
předvídat, kdy podnět přijde, a mrkne těsně 
před tím, než se tak stane. Tato „podmíněná“  
reakce naznačuje, že se zvíře naučilo spojovat 
tyto dvě události v čase. Tento úspěch potkanů 
se sice může zdát nepodstatným, ale toto uspo-
řádání poskytuje dobrý způsob, jak posuzovat  
u zvířat „anticipující učení“ – tedy schopnost 
předvídat budoucnost na základě toho, co se sta-
lo v minulosti.

V případě hlodavců se při studiu neurogeneze 
zvířatům obvykle vstříkne látku zvanou BrdU 
(bromodeoxyuridin), která označuje nově vytvá-
řené buňky, takže jsou pak dobře viditelné v mi-
kroskopu. Tyto studie ukázaly, že u potkanů 
vzniká v hippokampu každý den mezi 5 000 a 
10 000 novými neurony. (I v lidském hippokam-
pu se objevují nové neurony, ale nevíme kolik.)

Tyto buňky však nejsou vytvářeny jako na 
drátku. Jejich produkce může být ovlivněna 
mnoha různými činiteli vnějšího prostředí. Na-
příklad se ukázalo, že požívání alkoholu zpoma-
luje vytváření nových mozkových buněk. A že 
jejich „porodnost“ může posílit cvičení. Potkani 
a myši, které tráví svůj čas v běhacím kolečku, 
mohou vytvořit dvakrát tolik nových buněk než 
myši, které vedou sedavější způsob života. Zdá 
se, že i konzumace borůvek zvyšuje tvorbu no-
vých neuronů v potkaním hippokampu.

Používejte je nebo je ztratíte
Cvičení a jiné aktivity mohou pomoci při vytvá-
ření dalších mozkových buněk. Ale tito nováčci 
nemusejí nutně přežít. Mnohé z nich, možná 
dokonce většina, zmizí v průběhu několika týd-
nů po svém objevení. Samozřejmě, většina buněk 
v těle nepřežívá nekonečně dlouho. Takže sku-
tečnost, že tyto buňky umírají, není sama o sobě 
šokující. Ale jejich rychlý skon je trochu záha-
dou. Proč by se mozek usilovně snažil produko-
vat nové buňky jen proto, aby je nechal tak rychle 
zmizet?

[Autor]

tracey J. Shorsová, profesorka 
katedry psychologie a Střediska 
pro kolaborativní neurovědu na 
univerzitě rutgers, se dlouhodobě 
zabývá neurobiologií učení a 
paměti. Ve spolupráci s Elizabeth 
Gouldovou z Princetonské univer-
zity, objevitelkou neurogeneze  
u dospělých, Shorsová prokázala, 
že učení podporuje přežití nových 
neuronů v hippokampu a že tito 
„nervoví nováčci“ jsou zapojení do 
některých aspektů učení. I o 10 let 
později si Shorsová stále klade 
otázku: „Neurogeneze: Co s ní má 
společného učení?“

[ZáklAdy]

kde se vytvářejí nové neurony
V dospělém mozku vznikají nové neurony v hippokam-
pu, tedy ve struktuře zapojené do učení a pamatování. 
Ačkoliv původní objev byl uskutečněn u hlodavců, byly 
od té doby nové mozkové buňky nalezeny i v mozcích 
dospělých lidí. Přesněji řečeno, čerstvá úroda nových 
neuronů vzniká v oblasti 
hippokampu nazvané 
gyrus dentatus, 
zvýrazněné  
na obrázku  
vpravo.

lIdSký moZEk

Nejnáročnější 
úkoly  

zachraňují 
nejvíce  

neuronů.

Hippokampus

Příčný řez 
hippokampem

Gyrus 
dentatus
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ZOBRAZENÍ 
NOVÝCH NEURONŮ
Chemikálie označovaná Brdu 
označuje buňky, které se zrodily 
poté, co bylo zvíře této látce 
vystaveno. Na obrázku níže je 
zvýrazněna jedna nově zrozená 
buňka – díky Brdu zobrazující se 
červeně, a zelená identifikuje tuto 
buňku jako neuron. Zralé neurony 
obklopují nový neuron.

tak málo nových neuronů jako zvířata, která ni-
kdy neopustila své klece.

Prováděli jsme také experimenty s mrkáním, 
při kterých jsme zvířatům možnosti omezili. 
Tentokrát jsme dali potkanům na zvládnutí úko-
lu pouze jediný den – 200 pokusů. V této situaci 
se některá zvířata naučila předvídat podnět a jiná 
ne. Opět se ukázalo, že potkani, kteří se to nau-
čili, si zachovali více nových neuronů než potka-
ni, kteří se to nenaučili, a to přesto, že všichni ab-
solvovali stejný trénink. Z toho plyne, že právě 
proces učení – a ne jen jednoduché cvičení nebo 
vystavení jiné kleci nebo jinému postupu – je tím, 
co zachraňuje nové neurony před smrtí.

Bez práce nejsou koláče
Ačkoliv musí docházet k učení, mají-li nově 
narozené hippokampální neurony přežít, nefun-
gují všechny typy učení. Například trénová- 
ní zvířete, aby přeplavalo na plošinku, která je  
v bazénku s vodou viditelná, přežití buněk 
nepodporuje. Stejně tak vytrénování zvířete, aby 
rozeznávalo, že se dva podněty, jako například 
tón a podnět vyvolávající mrknutí, vyskytují 
téměř současně.

Domníváme se, že důvodem, proč tyto úkoly 
nezachrání nové buňky před smrtí je to, že nevy-
žadují příliš mnoho přemýšlení. Plavání na vidi-
telnou plošinku je něco, co potkani dokážou 
snadno. Koneckonců, nechtějí se utopit. A po-
kud se stimulace očního víčka v čase překrývá  
s tónem, zvířata si nemusejí vytvářet paměťovou 
stopu události, která se stala v minulosti – tedy 
zvuku tónu, aby jim pomohla předvídat, kdy  
nastane podnět vyvolávající mrknutí. Jednoduše 
reagují, když slyší zvuk.

Myslíme si, že nejvíce nových neuronů za-
chrání právě ty úkoly, jejichž naučení je nejtěžší 
a jejichž zvládnutí si vyžaduje nejvíce duševního 
úsilí. Abychom vyzkoušeli tuto hypotézu, pou-
žili jsme úkol, nad kterým se moc přemýšlet ne-
musí, a zvýšili jsme jeho náročnost. Začali jsme 
snadným úkolem s mrkáním, ve kterém tón 
předcházel, ale stále se v čase překrýval se stimu-
lací očního víčka. Naučení tohoto spojení, jak již 
bylo uvedeno výše, obvykle nové neurony neza-
chrání. Potom jsme zvýšili náročnost tohoto 
úkolu tím, že jsme výrazně prodloužili trvání 
tónu tak, aby podnět přišel až ke konci velmi 
dlouho trvajícího zvuku.

Naučit se, kdy mrknout při tomto úkolu, je 
obtížnější než ve snadném testu, protože v tom-
to případě mrknutí brzy po začátku tónu, jako 
když se běžec rozběhne, jakmile uslyší startova-
cí pistoli, není správnou reakcí. Tento úkol je 

Abychom mohli prozkoumat spojitost mezi 
učením a neurogenezí, byl na začátku těchto po-
kusů všem zvířatům vstříknut bromodeoxyuridin 
(BrdU). O týden později byla polovina potkanů 
zapojena do projektu trénování mrkání; druhá 
polovina zůstala ve svých domovských klecích. 
Po čtyřech nebo pěti dnech trénování jsme zjisti-
li, že potkani, kteří se nenaučili správně načaso-
vat své mrknutí, si zachovali v hippokampu více 
neuronů označených BrdU než zvířata, která jen 
zůstala ve svých klecích. Došli jsme k závěru, že 
naučení tohoto úkolu zachránilo buňky, které by 
jinak odumřely. V případě zvířat, která neprošlo 
žádným tréninkem, jsme na konci pokusu viděli 
jen velmi málo nově zrozených buněk označe-
ných BrdU na začátku pokusu. A čím lépe se 
konkrétní zvíře učilo, tím více nových neuronů si 
zachovalo. Stejná věc se stala i u zvířat, která se 
naučila proběhnout bludištěm.

Když jsme koncem 90. let 20. století začali 
provádět studie s mrkáním, zkoumali jsme účin-
ky tréninku u zvířat, která se dobře učila: jinými 
slovy u potkanů, kteří se naučili mrknout řekně-
me do 50 milisekund po stimulaci očního víčka 
– a kteří mrkli ve více než 60 procentech pokusů. 
Později jsme si položili otázku, zda zvířata, kte-
rá se nic nenaučila – nebo která se učila mizerně 
– si po tréninku také zachovala nové neurony. 
Nezachovala. Ve studii zveřejněné v roce 2007 
bylo uvedeno, že potkani, kteří absolvovali při-
bližně 800 pokusů, a přesto se nikdy nenaučili 
předvídat stimulaci očního víčka, měli přesně 

Mikrosnímek  
napravo ukazuje 
hippokampus 
myši s „mozkovou 
duhou“ (Brain-
bow), která byla 
upravena tak, aby 
vytvářela ve svých 
neuronech protei-
ny různé barvy.

kde se vytvářejí nové neurony
moZEk 
hlodAVCE

Gyrus 
dentatus
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Co odhalily studie na PotkaneCh
Autorka se svými kolegy využila pokusy  
s „podmiňováním mrknutí” k objevu, že 
intenzivní úsilí při učení podporuje přežití 
nových neuronů. Začínali s klasickou formou 
experimentu (nahoře), při které zvíře slyší tón, 
po němž po půl sekundě následuje podnět 
způsobující mrknutí. Po několika stech pokusů 
se většina zvířat naučí mrknout těsně před 
tím, než podnět přijde. Protože tón a mrknutí 
vyvolávající podnět jsou v čase oddělené, je 
obtížné určit, kdy mrknout; tento úkon za-
chrání velkou část nově narozených neuronů. 

Potkani lehce zvládli snadnější verzi testu –  
ve které se mrknutí vyvolávající podnět pře- 
krývá s tónem (uprostřed); tento úkol nepod-
poruje přežití nových neuronů. Vytvoření ná- 
ročnějších podmínek – tedy, že potkan musel 
čekat mnohem déle, než podnět přišel (dole) –  
dokonce zachránilo více neuronů než klasický 
přístup.

[tESty učENí]

Zdá se, že 
existuje 

určité 
kritické 

časovém 
okno,  

v kterém 
učení může 

zachránit 
nové 

neurony.

odložENé PodmIňoVáNí

klASICké PodmIňoVáNí S VytVořENím 
PAměťoVé StoPy

PodmIňoVáNí S dlouhým odklAdEm

Náročnost 
testu 

Zachráněné 
neurony

Čas

Začátek tónu Konec tónu Podnět

Obtížný

Snadný

Velmi 
obtížný

mrknutí

Čas

Začátek tónu Podnět

mrknutí

Čas

Začátek tónu Podnět

mrknutí

stávají mnohem aktivnějšími. Navíc, tento čilý 
ruch v hippokampu jde ruku v ruce s učením: 
zvířata vykazující největší aktivaci jsou právě ta, 
která se úkol nejlépe naučí.

Dále se zdá, že existuje určité kritické časové 
okno, v němž učení může zachránit nově naro-
zené neurony – u hlodavců je to přibližně mezi 
jedním týdnem a dvěma týdny po vzniku těchto 
buněk. Například jedna nedávná studie na pot-
kanech ukázala, že učení může zachránit buňky 
ve stáří sedmi až deseti dnů. Trénink po této 
době přichází příliš pozdě: neurony již odumíra-
jí. A trénink před touto dobou přichází příliš 
brzy na to, aby pomohl. Toto učební okno se sho-
duje s obdobím, kdy se tyto nově narozené buň-
ky, které svůj život začaly jako nespecializované, 
začínají diferencovat v neurony – kdy z nich za-
čínají rašit signály detekující dendrity (přijímají-
cí impulsy z jiných částí mozku) a axony (přená-
šející zprávy do sousední oblasti hippokampu 
zvané CA3). Přibližně v této době také začínají 
správným způsobem reagovat na určité neurot-

také obtížnější než standardní 500milisekundo-
vý test paměťové stopy, protože zvíře nemůže 
použít konec tónu jako signál „připrav se“. Místo 
toho musí potkan sledovat, kdy přesně tón začal,  
a odhadnout, kdy dojde ke stimulaci očního víč-
ka – což je skutečná výzva pro zvířata i pro lidi. 
A zjistili jsme, že tato výzva zachrání stejně tolik 
nových neuronů jako standardní úkol s podmi-
ňováním mrknutí – a někdy i více.

Zajímavé však je, že mezi zvířaty, která se na-
učila naše podmiňované úkoly, taková, která byla 
trochu pomalejší – v tom smyslu, že potřebovala 
více pokusů, aby se naučila, jak zvládnout tento 
úkol – skončila s více novými neurony než zvířa-
ta, která se učila rychle. Zdá se tedy, že nové neu-
rony v hippokampu reagují lépe na učení, které 
si vyžaduje soustředěné úsilí.

Na načasování záleží
Proč je namáhavé učení tak zásadní, není zcela 
jasné. Jedna teorie je, že úkol vyžadující si více 
přemýšlení – nebo jehož naučení potřebuje delší 
trénink – aktivuje silněji sítě hippokampálních 
nervových buněk zahrnující tyto nově vzniklé 
neurony a že klíčem je právě tato aktivace. Při-
kláním se k této hypotéze z několika důvodů.

Zaprvé, mnozí vědci prokázali, že úkoly 
související s učením, jako například kla-
sický test s podmiňováním mrknutí, 
obecně zvyšují dráždivost neuronů  
v hippokampu, takže se tyto neurony 
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kolegové se společně se mnou domnívají, že tyto 
rezervní buňky ovlivňují některé aspekty učení 
až později.

Abychom tyto myšlenku ověřili, rozhodli 
jsme se zbavit nově vzniklých mozkových buněk. 
Usoudili jsme, že pokud jsou tyto buňky důleži-
té pro učení, pak zvířata, která jich budou mít  
nedostatek, budou méně úspěšnými studenty.  
Samozřejmě, vyříznutí každé jednotlivé nové 
buňky ze zvířecího mozku by bylo technicky ne-
možné. Místo toho jsme bránili vytváření buněk 
především tím, že jsme potkanům několik týdnů 
podávali látku zvanou MAM, který zastavuje 
dělení buněk. A potom šla zvířata do školy.

Zjistili jsme, že potkani, které jsme vystavili 
účinku MAM, byli špatnými studenty při stan-
dardním, 500milisekundovém úkolu s podmi-
ňováním mrkání. Měli potíže naučit se předví-
dat podnět. Přesto si ale tato zvířata vedla dobře  
v mnoha jiných učebních úlohách závisejících na 
hippokampu, jako je například Morrisovo vodní 
bludiště. Při takovém úkolu jsou potkani vy-
pouštěni do bazénku s neprůhlednou kapalinou, 

ransmitery – chemikálie, které zprostředkovávají 
komunikaci mezi nervovými buňkami.

Tato pozorování naznačují, že tyto nové buň-
ky musí určitým způsobem dozrát a zapojit se do 
sítí s jinými neurony v mozku, aby mohly reago-
vat na učení. Když je učení náročné, jsou plně za-
pojeny neurony v celém hippokampu – včetně 
nováčků. A tito nováčci přežijí. Ale pokud zvíře 
není postaveno před výzvu, postrádají tyto nové 
neurony stimulaci, kterou potřebují k přežití,  
a potom jednoduše zmizí. 

Co dělají?
Každý den tedy vznikají v hippokampu tisíce 
nových buněk. A pokud se zvíře musí něco nau-
čit, tyto buňky zůstávají. Ale jaké funkce plní? 
Samozřejmě, nemohou pomoci s učením v reál-
ném čase, když vznikají. Většina učení nastává 
téměř okamžitě (v průběhu několika sekund,  
ne-li méně). A když je mozek postaven před nový 
úkol, nemůže dost dobře čekat přibližně týden, 
než se nové neurony narodí, dozrají a zapojí do 
funkčních sítí, aby se zvíře mohlo začít učit. Moji 

[hyPotéZA]

Potomci 
kmenové 
buňky 
(novorozené 
buňky)
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jak učení Pomáhá ZaChránit nové neurony
V průběhu prvního týdne svého života nově narozené hippokampální 
buňky migrují z okraje gyrus dentatus do hlubších oblastí, kde dozrá-
vají a zapojují se do sítě neuronů. Učení, které nastává, když jsou tyto 
buňky ve věku přibližně jednoho až dvou týdnů, podporuje jejich 

přežití – možná prostřednictvím stimulace stávajících neuronů, které 
na oplátku uvolňují signály podporující dozrávání mladých buněk. Při 
absenci učení v průběhu období dozrávání většina nových hippokam-
pálních buněk odumře.

Kmenová 
buňka

Nezralý 
nový neuron

Funkční 
nový 
neuron

Dendrit přijímající signály  
z ostatních částí mozku

učEBNí okNo
Učení, které nastává  
v období přibližně od  
7 do 14 dní po zrození 
nové buňky maxima-
lizuje její šanci  
na přežití

1. den • Z kmenových 
buněk vzniká buňka, 
která se má stát novým 
neuronem

7. den • Nově 
narozená buňka 
migruje a stává se 
nezralým neuronem

14. den • Nový 
neuron je aktivní a 
zapojený do učební 
sítě

Spojení  
s buňkami  
v oblasti 
hippokampu 
označované 
CA3

Gyrus dentatus
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omezené narušení kognitivních funkcí po ošet-
ření přípravkem MAM, i lidé prodělávající che-
moterapii fungují za většiny okolností docela 
dobře. Dokážou se obléci, jít do práce, uvařit si, 
stýkat se se svými přáteli a rodinami a i jinak na-
dále žít svůj život. Což dává smysl. Pokud vez-
meme do úvahy zjištění získaná na laboratorních 
zvířatech, nelze očekávat hluboký nebo všudy-
přítomný deficit základních kognitivních funk-
cí. Spíše by se dal očekávat selektivní deficit při 
náročnějších typech učení – v takových situa-
cích, které každý považuje za náročné, jako je na-
příklad plnění více úkolů současně při pokusu  
o zpracování nových informací.

Aby výzkumníci mohli prokázat, že neuroge-
neze hraje roli v lidském učení, musejí nejprve 
vyvinout neinvazivní metody pro detekci nových 
neuronů v živém mozku, a potřebují najít vratný 
způsob, jak zabránit dozrávání buněk v průběhu 
procesu učení. První zmíněné metody se již vy-
víjejí a druhé nebudou k dispozici pravděpodob-
ně ještě nějakou dobu.

ve které musí plavat, dokud nenajdou ponořenou 
plošinku. Stěny bazénku jsou označeny prosto-
rovými pomůckami napomáhajícími zvířatům 
při orientaci. Potkani zbavení nedávno naroze-
ných neuronů uspěli stejně tak rychle jako jejich 
neošetření kolegové. 

Při našich pokusech se zvířata ošetřená pří-
pravkem MAM také naučila zapamatovat si 
místo, ve kterém došlo k emočnímu zážitku. Na-
příklad potkani, kteří se setkali s lehce nepříjem-
ným podnětem na nohách při umístění do kon-
krétní klece, ztuhli v okamžiku, když do ní byli 
opět dáváni. Tento typ emočního učení, známý 
jako kontextové strachové podmiňování, také 
závisí na hippokampu, ale nepředstavoval pro 
naše ošetřená zvířata žádný problém.

Shrnuto, schopnost učení u potkanů s malým 
počtem nových neuronů zůstala relativně nena-
rušená. Nezdálo se, že by zvířata měla problém 
při učení obtížnějších asociací, jako například 
při pochopení, že zvuk vždy o půl sekundy před-
chází před stimulací očního víčka. Domníváme 
se tedy, že pokud jsou nové neurony vůbec nutné  
k učení, vstupují do hry pouze ve vybraném sou-
boru situací; očividně těch, s nimiž je spojeno ur-
čité kognitivní úsilí. 

Biologicky řečeno, tento druh specializace má 
smysl: zvíře by se přece nechtělo spoléhat na pro-
dukci a vývoj celé kohorty nových neuronů, aby 
mohlo reagovat na situace ovlivňující jeho oka-
mžité přežití. Podle všeho tedy přidané buňky, 
jakmile dozrají, slouží k vyladění nebo posílení 
již existující schopnosti řešit problémy. Řečeno 
slovníkem psychologie se posílení takových 
schopností nazývá „naučení učit se“.

A co můj mozek?
Všechny studie, které jsem dosud zmiňovala, 
byly prováděny s laboratorními zvířaty – buďto 
myšmi nebo potkany. Co by se stalo lidem, u kte-
rých by v hippokampu nevznikaly nové neurony? 
Moderní medicína nám, bohužel, poskytuje 
populaci již připravených subjektů: jsou to lidé, 
kteří podstupují systematickou léčbu pomocí 
léků (chemoterapii) při léčbě rakoviny. Stejně 
jako ošetření přípravkem MAM, i chemoterapie 
narušuje dělení buněk potřebné pro vytváření 
nových buněk. Asi to není jen shoda okolností, 
že lidé, kteří prodělali chemoterapii, si často stě-
žují, že mají problémy s učením a pamatováním, 
což je syndrom někdy hovorově označovaný jako 
„chemický mozek (chemobrain)“.

Do jisté míry je toto pozorování v souladu  
s našimi údaji získanými ze zvířat. Stejně jako 
hlodavci, kteří vykazovali velmi mírné nebo 

CO pOmáHá,  
CO škOdÍ 
učení podporuje přežití nových 
neuronů, ale neovlivňuje počet 
produkovaných buněk. Zjistilo se 
však, že jiné zásahy ovlivňují u 
hlodavců vytváření neuronů.

PoSIloVAčE

Cvičení

Antidepresiva

Borůvky

Blokátory

Alkohol

Nikotin

a Co dál?
Ještě musíme odhalit mnohé o tom, jak učení 

ovlivňuje přežití nových neuronů v hippokam-
pu. Zaprvé bychom rádi stanovili molekulární 
mechanismus, jehož prostřednictvím kognitivní 
úkoly zachraňují nové buňky. Jaké neurotransmi-
tery jsou do něj zapojeny? Jaké proteiny recepto-
rů? A kdy přesně tyto mechanismy fungují?  
A pomáhá učení novým neuronům, aby se zapoji-
ly do neuronových sítí, nebo podporuje přežití 
těch, které už jsou zapojené? Dále – jak neurony 
vytvářené ve zralém mozku přispívají ke schop-
nosti získávat znalosti?

Tyto studie se provádějí na zvířatech. Ale také 
bychom chtěli vědět více o neurogenezi u lidí –  
a to jak u zdravých jedinců, tak u lidí trpících 
nemocemi jako je Alzheimerova choroba. 

Abychom to mohli udělat, potřebujeme 
neinvazivní způsob, jak sledovat zrození a smrt 
nových neuronů v lidském mozku. Vybaveni 
touto schopností bychom se mohli začít věnovat 
některým zajímavým otázkám, jako například, 
jak intenzivně probíhá neurogeneze ve zdravém 
lidském mozku v porovnání s mozkem postiže-
ným Alzheimerovou chorobou. Koneckonců 
bychom také mohli prozkoumat, zda by nějaký 
zásah, jako například genová terapie, mohl zvýšit 
počet nových neuronů vytvářených v lidském 
hippokampu – a zda by konkrétní aktivity procvi-
čující mozek mohly pomoci tyto nové neurony 
zachovat.  
 —T.S. 

Mohla by být 
neurogeneze 
nějak využita 
pro prevenci 

nebo léčbu 
poruch vedou-
cích k úpadku 

kognitivních 
funkcí?
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Poznatky z praxe také naznačují, že usilovné 
učení může také některým pacientům pomoci. 
Nedávno jsem představila naše údaje získané na 
zvířatech na shromáždění o Alzheimerově cho-
robě a jiných formách demence. Kliničtí lékaři  
v publiku byly zaujati naším zjištěním naznaču-
jícím, že snaha naučit se něco obtížného pomá-
há zachovat čerstvé nervové buňky. Líčili, že  
u svých pacientů pozorovali přínos takové snahy. 
A poznamenali, že pacienti, kteří byli schopní 
plně se zapojit do aktivit náročných na kognitiv-
ní funkce, by mohli být schopní zpomalit postup 
této choroby ničící mysl.

Tedy, bylo by bláhové se domnívat, že kogni-
tivní úkoly kombinované s antidepresivy nebo 
fyzickou aktivitou by mohly úplně zvrátit škody 
napáchané takovou nemocí jako je Alzheimero-
va choroba, která zabíjí mnohem více mozko-
vých buněk než jen ty nové. Mohlo by ale platit, 
že by takové aktivity mohly zpomalit rychlost 
úpadku kognitivních funkcí – u lidí potýkajících 
se s degenerativním onemocněním a možná také 
u nás všech, v našich stárnoucích mozcích. 

Říká se, že starého psa novým kouskům ne-
naučíš, a jako dospělí určitě cítíme, že je obtížné 
naučit se něco zcela nového. Ale pokud si chce-
me udržet své mozky v kondici, asi by nezaško-
dilo, kdybychom se naučili nový jazyk, zkusili 
stepovat nebo kdybychom se po tréninku na 
svém Wii Fit poprali s nějakým hlavolamem –  
a možná, že to dokonce pomůže. ■

Pro tento okamžik předpokládejme, že dosta-
tečná zásoba nových neuronů pomáhá udržet 
lidský mozek v duševní kondici. Mohla by neu-
rogeneze být nějak využita pro prevenci nebo 
léčbu chorob přinášejících úpadek rozpoznáva-
cích čili kognitivních funkcí? 

Vezměme si případ Alzheimerovy choroby, 
při kterém degenerace hippokampálních neuro-
nů vede k postupné ztrátě paměti a schopnosti 
učit se. Lidé trpící Alzheimerovou chorobu stále 
produkují nové neurony, ale zdá se, že mnohé  
z těchto buněk nepřežijí dostatečně dlouho, aby 
plně dozrály. Možná je u těchto jednotlivců na-
rušen proces neurogeneze a proces dozrávání 
neuronů. Nebo možná tyto nové buňky nepře-
žijí, protože nemoc omezuje jejich schopnost 
učit se.  

Přesto některá zjištění nabízejí naději, ales-
poň pro pacienty v raných fázích demence. Jak již 
bylo zmíněno dříve, studie na zdravých zvířa-
tech a lidech naznačují, že jednoduché aktivity, 
jako například aerobní cvičení, mohou posílit 
produkci nových neuronů. Navíc bylo zjištěno, 
že antidepresiva jsou výkonnými modulátory 
neurogeneze. A studie v roce 2007 zjistila, že 
chronická léčba antidepresivy zlepšuje každo-
denní život i celkové funkce pacientů trpících 
Alzheimerovou chorobou – což by mohlo nazna-
čovat, že taková terapie by mohla podporovat 
produkci a přežití nových neuronů u těchto 
pacientů.
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čím NáročNěJší kognitivní úkol 
je, tím více neuronů pravděpo-
dobně zachrání – pokud závěry  
z výzkumu hlodavců platí pro 
lidi.


