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Zraková kůra mozková:
Okno do neurální plasticity

Za posledních dvacet let došlo k výraznému pokroku v našem chápání neurální 
plasticity a mechanismů, které ji ovlivňují. Navzdory tradičnímu názoru je dnes 
zřejmé, že dospělý mozek je plastický a že je schopen funkčních i anatomických změn 
i po tzv. kritické periodě. Zraková kůra mozková je považována za vynikající model 
pro studium neuroplasticity, a to hned z několika důvodů. 

U zrakové kůry bezpečně známe její polohu, velikost, makro- i mikroanatomii a lze velmi 
jednoduše manipulovat se vstupními informacemi. Navíc můžeme její funkci poměrně 
přesně kvantifikovat behaviorálně i fyziologicky. Výsledky mnoha současných studií 
ukazují, že jedním z klíčových mechanismů ovlivňujících neuroplasticitu (nejen) zrakové 
kůry je GABAergní intrakortikální inhibice. GABA je nejdůležitější tlumící neurotransmiter 
v mozku a zatímco v raných fázích postnatálního vývoje je inhibice potřeba pro utváření 
a optimalizaci neurální architektury, v dospělém věku brání vzniklou neurální architekturu 
před dalšími změnami. Výsledky studií na zvířecích modelech i lidech ukazují, že snížením 
GABAergní inhibice je možné zvýšit plasticitu.

Tyto poznatky potenciálně předurčují intervence, které jsou schopné snižovat její 
hladinu v mozku, jako slibné terapie pro tupozrakost nebo pro rekonvalescenci po úrazu 
či mozkové příhodě zasahující zrakovou kůru.
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Účinky slunečního záření na oči

Podrobné porozumění působení UV záření na oči a kůži.

Má nějaký význam se v našich geografických podmínkách chránit?

Jak nejlépe chránit děti?

Zajímají tyto otázky i naše klienty?

 Využijme nové informace při odborném poradenství.
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