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Zrkadlové neuróny

Zrkadlové neuróny - mozgové neuróny, ktoré sa aktivizujú ako pri činnosti, 
tak aj pri jej pozorovaní inými jednotlivcami. Takéto neuróny boli objavené 
u primátov aj u ľudí  a niektorých vtákov. Na základe hypotéz bol 
mechanizmus zrkadlových neurónov vytvorený evolučne pre urýchlenie 
adaptácie mláďat, je založený na  autorite rodiča, dôvere k nemu. Existuje 
tiež štandardný systém na tvorbu neurónových spojení: pomalší, ale 
spoľahlivejší. Systém myslenia vytvorený zrkadlovými neurónmi je 
nedokonalý, pretože opúšťa myseľ závislý. Dospelý jednotlivec oddelený 
od stáda prechádza do racionálnej formy myslenia 

a už viac nepotrebuje autoritu.



História objavu

Zrkadlové neuróny boli prvýkrát objavené a 

popísané Giacomom Ritstsolattim, Lucianom

Fadigom, Vittoriom Gallesem a Leonardom 

Fogassim v Parma City University (Taliansko) v 

experimentoch na opiciach sa zavedením 

mikroelektród v F5 oblasti (frontálny kortex). 

Potom rovnaký typ neurónov bol nájdený v iných 

oblastiach mozgovej kôry - v asociatívnej 

parietálnej (nižšej parietálnej) a temporálnej 

(temporalis superior) kôre. V súvislosti s týmto 

populárnym názorom je to, že aktivácia 

zrkadlových neurónov nie je v dôsledku aktivácie 

jedného neurónu, ale ako synergický výsledok  

práce neurónovej siete.



U ľudí mozgová aktivita v súlade s prácou zrkadlových 

neurónov bola pôvodne objavená v čelnej a temennej 

oblasti nepriamymi metódami, ako je MRI a 

elektroencefalografia. V roku 2010 výskumná skupina 

M. Jacoboniho a spoluautorov registrovala 

extracelulárnu aktivitu  1000 neurónov frontálnej a 

temporálnej kôry. Časť z týchto neurónov reagovala ako 

na výkon akcie, tak aj na sledovanie vykonania akcie.

Výdavky na výskum v oblasti zrkadlových neurónov, 
podľa odhadov časopisu The Economist, každým rokom 
rastú takmer exponenciálne a predvídajú, že tento  
smer je jedným z hlavných trendov vo vývoji vedy v 
najbližších rokoch. [2]



Zrkadlové neuróny sú zodpovedné za imitáciu.

Niektorí vedci nazývajú svoj objav najdôležitejšou udalosťou v neurobiológii za posledných desať rokov. 

Jedným z nich je Vilayanur Ramachandran [3], ktorý verí, že tieto neuróny zohrávajú kľúčovú úlohu v 

procese napodobňovania a jazykového vzdelávania. 



Funkcie

Funkcia zrkadlových neurónov nie je úplne jasná a je predmetom vedeckých sporov. 

Tieto neuróny môžu byť zapojené do empatie, pre pochopenie činnosti iných ľudí a na 

získanie nových zručností prostredníctvom imitácie. Niektorí vedci tvrdia, že zrkadlové 

neuróny môžu postaviť model pozorovaných udalostí a podujatí, zatiaľ čo iní  priraďujú 

ich funkcie k rozvoju zručností spojených s rečou. 



Rozvoj osobnosti u deti bez komunikácie z ľuďmi 

Osobnosť dieťaťa sa formuje pod vplyvom tých podmienok, v 

ktorých vyrastá. A ak do 5 rokov veku je dieťa obklopené 

zvieratami a nie ľuďmi, preberá ich zvyky a postupne stráca 

ľudskú podobu. "Maugliho syndróm" - taký názov dostali 

prípady formovania osobnosti detí vo voľnej prírode bez ľudí. 

Po návrate k ľuďom sa pre mnohých z nich socializácia stala 

nemožnou.

Väčšina detí s Maugliho syndrómom sa nachádza v Indii: od 

roku 1843 do roku 1933 je zaznamenaných 15 takýchto 

prípadov. Dina Sanichar žil s vlkmi, bol nájdený v roku 1867. 

Chlapec sa naučil kráčať po dvoch nohách, požívať pokrmy, 

nosiť oblečenie, ale nemohol hovoriť. Sanichar zomrel vo veku 

34 rokov. Avšak väčšina detí zomrela po roku života medzi 

ľuďmi.



Existuje aj veľa moderných príkladov takých detí. 

Oksana Malaja odišla z chovateľskej stanice od svojich neopatrných rodičov, vo veku od 3 do 8 rokov vyrastala v 

okolí psov. Keď bola nájdená v roku 1991, nemohla hovoriť, štekala ako pes namiesto reči a bežala na všetkých 

štyroch. Teraz vo veku dvadsiatich rokov Oksana sa naučila hovoriť, ale má mentálnu retardáciu. Stará sa o kravy, 

ktoré sú na farme v blízkosti sirotinca, v ktorom žije.



Zrkadlové neuróny a závislosť

Mnohé štúdie ukazujú, že ak dieťa vidí, ako rodičia 

pravidelne konzumujú alkohol, tak aj  oni ho veľmi 

pravdepodobne začnú požívať. Takýto alkoholický život 

sa pre deti stáva normou a v opilstve nevidia nič 

trestuhodné. Príčinou vzniku skorej závislosti u detí 

alkoholikov môže byť aj ich neustála prítomnosť počas 

pitia alkoholických nápojov rodičmi. 

Podľa rôznych štatistických údajov má pozitívnu rodinnú 

anamnézu od 60 do 90% závislých pacientov od 

psychoaktívnych látok. Podľa našej štatistiky 62% našich 

pacientov na oddelení majú rodiča (40%), starého 

rodiča (12%)  alebo staršieho súrodenca (10%), 

závislého od alkoholu (57%) alebo drogy (5%).



Človek sa formuje ako sociálny objekt. Ak dieťa vyrastá medzi zvieratami, v plnom zmysle človek sa z neho nikdy nestane. 

Deti kopírujú objekty, ktoré vystupujú v roli rodičov. Je to dôležitý evolučný mechanizmus, ktorý nám pomáha prežiť. 

Biologicky sme sa za posledných 40 000 rokov nezmenili. Mení sa prostredie, v ktorom dieťa vyrastá. Bohužiaľ, alkohol 

zostáva súčasťou života väčšiny ľudí, čo sa kopírovaním správania odovzdáva z generácie na generáciu.

S veľkou pravdepodobnosťou 

sa dá povedať, že okrem 

biologických predpokladov 

obrovskú rolu v rozvoji 

závislosti hrajú zrkadlové 

neuróny.  

Vývojom v tomto smere sa 

môžeme výrazne pohnúť 

dopredu v prevencii závislosti 

od psychoaktívnych látok, 

predovšetkým obmedzením 

prístupu k alkoholu vo svojich 

rodinách, nedávať príklad 

nevhodného správania sa 

svojim deťom.  
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