ח
ח ָדשִים בְּחֵקֶ ר הַמוֹ ַ
כּ ִיווּנ ִים ֲ

הבִין
רוֹצִים ְל ָ
צמֵנוּ
ע ְ
אֶת ַ

כָּתַב :עִידָן שֶׂג ֶב

ע
ַ

תהִּ ,בתחילת המאה ה־ִ ,21מ ְס ַת ְמנים
ִּכיווּנים חדשים ו ְּמ ַרתקים ְּב ֵחקר המוח,
שפיעו ְּב ִמידה ְד ָר ָמ ִטית
תפתחוּיוֹ ת שיַ ּ
ִה ּ ַ
שר ַאת
שב ַה ָ
האנוֹ שי .יִ ָיתכֵ ן ְּ
על המין ֱ
פעילוּתוֹ של המוח יצליחו החוקרים לפַ ֵתח רוֹ בּ וֹ טים
שיִ לְ ְמדו ,יתנהגו ואולי אף ירגישו ַּכמוֹ נו ,ואולי אלֶ ה
הפכה ַּב ֲה ָבנת האדם ֶאת עצמוֹ ו ִּביכוֹ לתו
יובילו לְ ַמ ּ ֵ
ֵ
לתקן מוחות פגועים.

אנְגֶלְמָאיֵר
אִייֵר :זְאֵב ֶ

לת ֵאר ֶאת המוח ְּבכמה רמות ו ִּמכּ מה ִּכיווּנים.
ֶאפשר ָ
לת ֵאר ֶאת הגֵ נִ ים המוּפְ ָקדים על ְּבנִ ייָ תוֶ ,את
ֶאפשר ָ
ְּ
המרכּ יבים
שמהן הוא עשׂ וּיֶ ,את ָת ֵאי ֶה ָעצָ ב ַ
הפרוּדוֹ ת ֵ
הק ָשרים ַ)ה ִסינַ ּ ְפסוֹ ת( ביניהם היוצרים
אותו ֶואת ְ
לת ֵאר ֶאת ִמבנֵ ה
העצַ ִּביוֹ תֶ .אפשר גם ָ
הר ָשתות ֲ
ֶאת ְ
המוח כולו או ֶאת התוצאות של פעילוּת המוח ,כמו
הרגש או ַהיצירה.
הר ִאייהֶ ,
התנועהְ ,

הְַד ָמי ָה שֶ ל ְפּעִילוּת הַמוֹ ַח
ְּבסיס הנתונים על המוח ,שימוש ְּב ִשיטות קיימוֹ ת
מִיסוּד ַמסַד נ ְתוּנ ִים שֶ ל הַמוֹ ַח
ְתח ּום ַמ ָדעי חדש ,המכונֶ ה נוֹ יְ רוֹ ִאינְ פוֹ ְר ָמ ִט ְיקס ,וּפיתוח שיטות ָמ ֵת ָמ ִטיוֹ ת חדשות לְ ֵתיאור פעולוֹ ת ָת ֵאי
אפשרו ֶבעתיד לִ בנות ֶדגם
והקשרים ביניהם יְ ְ
ִמ ְת ַמ ֵקד ִּבבנִ ייַ ת ַמ ַסד נְ תונים ַמקיף על המוח ו ְּבאיסוף ֶה ָעצָ ב ְ
הנתונים ְּבאופֶ ן מאורגן ,משוכלל וחכם.
העצַ ִּבית של המוחֵּ .כיוָ ון
הרקמה ֲ
ּחשב של ִ
ממו ָ
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היְ סודי ַּבמוח .כל תא ְמיַ יצֵ ר ְס ָדרות של ְס ּ ַפ ִ
ייקים רוֹבּוֹטִים ְבּהַשְ ָראַת מוֹ ַח ָה ָאדָם
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סטִי של תָא ָעצָב בִּקליפת המוח
מוֹדֵל מַחשב ֵרי ָאלִי ְ

ֶרשת ֲע ַצבִּית בִּקליפת המוח של עכבר מכילה  4קִילוֹמֶטר
סיבים ו־ 10,000תאים בְּמִילִימֶטר מְעוּקָב

עתק מפוֹ ָרט של זרימת המידע אותו אדםְ .תחוּם ֶמ ְחקר חדש העוסק ְּב ִמ ּיפוּי הקשרים
שב ֶדגם הזה יוצג ֶה ֵ
ַּ
הסינַ ּ ְפ ִטיִ ים ַּבמוח ָקרוי קוֹ נֶ ְקטוֹ ִמ ְיקס.
ִ
והכ ִימי ַּבמוח ,יוכלו החוקרים להבין ֶאת
החשמלי ִּ
שב ֶדגם,
העצַ ִּבית ַּ
תרחשות ָּב ֶרשת ֲ
שמ ַ
הגורמים לַ תופעות ִ
העצַ ִּבית ְל ָהבִין אֶת הַשָׂ פָה ַהחַשְ ַמלִית שֶ ל הַמוֹ ַח
וכך יוכלו לִ למוד על מצבים ַמ ְקבּ ילים ָּב ֶרשת ֲ
תא ָעצָ ב הוא יחידה חשמלית ,והיא ְמיַ יצֶ רת אות
שבמוח .לדוגמהִ ,אם יתגלֶ ה מצב של ֶא ּ ִפילֶ ּ ְפ ְסיָ ה ַּב ֶדגם
ַּ
שמ ְשכוֹ ְּכ ַאלְ ּ ִפית
הא ּ ִפילֶ ּ ְפ ְסיָ ה חשמלי המכוּנֶ ה ְ'ס ּ ַפייק'ִ .שינוי ֶמתח ִ
הממוחשב ,יהיה ֶאפשר ללמוד על תופַ ַעת ֶ
מא ֵ
המחקר ַּב ֶדגם ַ
אצל בני האדםֶ .
)ה'ביט'(
ִּ
פשר נְ גִ ישוּת רבּ ה השנייה וגוֹ ְבהו ַּכ ֲעשׂ ירית הווֹ לְ ט הוא האות
הביוֹ לוֹגִ י של המוח,
המחקר ִּ
רכ ֵיבי הרשת ֵמ ֶ
יותר לְ ַמ ִּ
ערכת
ולכן צפוי שהשימוש ַּבמוֹ ֵדל יקדם ֶאת ֲה ָבנַ ת ַמ ֶ
הבריא והחולֶ ה ְּכ ֶאחד.
העצַ ִּבים של האדם ָּ
ֲ

כאלֶ הְּ :ב ֶרגע זה מתרוצצים ַּבמוח של כל אחד ֵמאיתנו
שמ ַאפשרים
העצַ ִּבים ,והם ְ
ייקים ְּב ִר ְשתות ֲ
ארדי ְס ּ ַפ ִ
ִמילְ יַ ֵ
לנו לַ חשוֹ ב ,לקרוא ,להרגיש וְ לִ זכּ ור.
ִאם ִת ָימצֵ א ֶדרך להבין ֶאת השָׂ פה החשמלית של
ה'מ ְתרוֹ צֶ צת' ִּב ְר ָשתות ֲעצַ ִּביוֹ ת מסויָ מות נוכל
המוח ִ
העצַ ִּבית ְמיַ יצֶ גת ּ ָפנים מו ָּּכרות או
הרשת ֲ
להבין כיצד ֶ
דומה .אך לְ ֵשם כך עלֵ ינו להבין ֶאת
ֶרגש מסוים וְ כַ ֶ
ייקים ָּב ֶרשת .כדי לפַ צֵ ח
הס ּ ַפ ִ
העצַ ִּבי שנוֹ שׂ אים ְ
הקוד ֲ
ֶאת הקוד הזה ְמנַ סים ַּכיום לפַ ֵתח שיטות רישום
ישנִ ים שיגיבו לְ כל ְס ּ ַפייק
רב־ערוּצִ י של ִמילְ יוֹ נֵ י ַחיְ ָ
ֲ
ישדרו ֶאת הפעילוּת ֲ
ו ְּס ּ ַפייק וִ ַ
העצַ ִּבית הזאת החוּצה
־טכְ נוֹ לוֹ גְ יָ ה,
המכ ּונוֹ ת נָ נוֹ ֶ
המזְ ע ּורְ ,
מהמוח .שיטות ִ
ישנִ ים מתאימים לַ מוח
פשר ַה ְח ָדרה של ַחיְ ָ
ֲעשׂ וּיוֹ ת לְ ַא ֵ
ְּב ֵעת פעולתו ,אך איך יְ שו ְּדרו האותות החוּצה ִמ ַּבעד
אוסף האותות?
לַ גוּלגוֹ לֶ ת? וְ כיצד יְ פוּענַ ח הקוד ֶה ָחבוּי ְּב ֶ
זֶ הו ֶאתגָ ר העומד ַּב ֲחזִ ית ֵחקר המוח ַּבמאה ה־.21
מה ָּ
שברור הוא שלִ פנֵ י ַמ ְד ֵעי המוח מוּצֶ גת ְמשׂ ימה
הפענוח ֵאינו פשוט כלל וּכלל ,בין
קשהִ ּ .
ֵתאוֹ ֵר ִטית ָ
השאר ֵּכיוון שהקודים שלנו ֵאינם דומים לְ תוֹ כנה
שה ּו ְרדה לְ ַמחשבים רבּ ים ּופוֹ ֶעלת ְּבכולם ְּב ִדיוק
באותו אופֶ ן .כל אדם ְמפַ ֵתח יִ יצוּג ֲעצַ ִּבי יִ יחודי ,ולכן
ּגדרת ,כמו זִ יהוּי ּ ָפנים
העצַ ִּבי שלו לִ משׂ ימה מו ֶ
הקוד ֲ
התקווה היא
אחרִ .
מסוימות ,שונֶ ה ִמזה של כל אדם ֵ
שאם נבין ֶאת הקוד האישי של אדם מסוים ,אולי
ִ
נוּכל לְ ַת ְקנוֹ כאשר הוא מתקלקל או ללמד ֶאת המוח
שתלת אות חשמלי ְּב ָתא או ְּב ֶרשת תאים
ְּב ֶאמצָ עוּת ַה ָ
מסוּיֶ מת וּלהחזיר פעילוּת ְשגוּיה לִ פעילות ַתקינה.
ואולי נוכל ְּב ֶדרך זוֹ לְ ַשכלֵ ל ֶאת יְ כוֹ לְ תה של רשת
ֲעצַ ִּבית לִ למוד וְ לִ זכּ ור ,לִ יצוֹ ר וּלהרגיש.

שִ חְזוּר תְ לַת ְממִַדי שֶ ל הַמוֹ ַח
ַּב מוח של האדם יש כמאה ִמ ילְ יַ ארד ָת ֵא י
ָע צָ ב )  (100,000,000,000וכ־ ְּ 10ב ֶח זקת 15
)ְ (1,000,000,000,000,000קשרים בין ְקצוֹ ת ָת ֵאי
ֶה ָעצָ ב ִ)סינַ ּ ְפסוֹ ת( ,כלומר יותר ִממספר הכוכבים
ִּבשביל ֶהחלב! כשאנחנו לומדים וזוכרים נוצָ רים
שתנָ ה עוצמתם של קשרים
קשרים חדשים ַּבמוח ו ִּמ ַ
הסינַ ּ ְפ ִטיִ ים ַיאפשר להבין מה
ַקיימיםֵ .חקר הקשרים ִ
ֶ
קורה כששוכחים ֶאת
קורה כשלומדים וזוכרים ,וּמה ֶ
קורה לַ ְקשרים הלָ לו ְּב ַמחלות כגון מחלת
הנלמד ,מה ֶ
יימר ,וּמה גורם להבדלים ְּבכִ ישו ֵּריהם של בני
ַאלְ צְ ַה ֵ
הסינַ ּ ְפ ִטיִ ים ְּבמוח
הקשרים ִ
ָ
אדםַ .ה ָּכרה ְמפוֹ ֶרטת של
ישרונותיו היִ יחודיים של
מסוּיָ ם תוכל לִ תרום לַ ֲה ָבנַ ת ִּכ ְ

ַה ְפ ָעלָה ֲע ַצבִּית בְּשַ לַטַרחַק
המ ַא פְ ְש רים
תפ תחים ֵּכ לים ְ
ְּב יָ ֵמ ינו הולכים ּו ִמ ּ
שת ֵאי ֶה ָעצָ ב שלהם
לְ ַהנְ ֵדס מוחות של עכברים כך ָ
יַ הפכו רגישים לְ גֵ ירוּי של אור ְּב ֶת ֶדר מסוּיָ ם .שיטה
שכזאת ְמגִ יבה
מהונדסת ָּ
ֶ
זוֹ ְקרוּיה אוֹ ּ ְפטוֹגֵ נֵ ִט ָיקהֶ .רשת
שת ָק ָתם ִּבתגובה לַ ֲח ִדירה של
ייקים או ְּב ַה ָ
ִּביצִ ירת ְס ּ ַפ ִ
ט־ר ַחק'
'שלַ ַ
ֶקרן אור לַ גוּלגוֹ לֶ ת .כך ֶאפשר להשפיע ְּב ַ
ההתנַ הגות של ַּבעלֵ י חיים .לדוגמה ,לְ ַש ֵתק ֶרשת
על ִ
הפ ֶועלת יָ ֵתר על המידה או להפעיל קבוצת
ֲעצַ ִּבית ּ
המחקר
ּפקדת על ֶה ֵּיבט מסוּיָ ם ,כמו פחדֶ .
ָתאים המו ֶ
הזה עשׂ וּי להועיל ְּבטיפול רפואי ְּב ִר ְשתות ֲעצַ ִּבים
שפ ִעילו ָּתן לְ קוּיה.
ְּ

וּכְ ֶשנָ בין ֶאת המוח נוכל לִ ְבנות ְמכוֹ נות )רוֹ בּ וֹ ִטים(
ְדמ ּויוֹ ת אדםְ .תכ ּונה יְ סוֹ דית של המכוֹ נות האלֶ ה
ִתהיה היְ כוֹ לֶ ת לִ למוד וּלְ ַשנות ֶאת ההתנהגות שלהן,
וַ ֲה ֵרי זֶ הו ְּב ִדיוק ֶאחד ִמ ְּכ ָש ָריו המו ְּב ָהקים של המוח.
רכב ּו ִמ ָת ֵאי ָעצָ ב ְמלָ אכ ּו ִתיִ ים,
המכוֹ נות האלֶ ה י ּו ְּ
ְ
התאים האלֶ הְ ּ ,פעוּלוֹ תיהם החשמליות
והקשרים בין ָ
הה ְש ַתנוּת שלהם יִ ְדמ ּו לְ ֵאלֶ ה של
והכ ִימיוֹ ת וְ כוֹ ֶשר ִ
ִּ
שבמוח.
ָת ֵאי ֶה ָעצָ ב ַּ

שכ ֵאלֶ ה?
ּומה נַ עשֶׂ ה ִעם רוֹ בּ וֹ טים ְדמ ּויֵ י מוח ָּ
ֵראשיתִ ,אם הם אכן יִ ְדמו לנו בכל מובן שהוא,
נֵ דע ִ
עצמנו .נבין שאנחנו חומר
שהצלחנו להבין ֶאת ֵ
פִ יזִ ָיקלִ י המאוּרגן ְּבאופֶ ן מסוים ,חומר שיכול להגיב
שתנוֹ תֲ .ה ָבנה כזאת תשפיע על המין
לה ַ
לָ עולם ּו ִ
הפ ִסיכוֹ לוֹגִ יַּ ,במובן הפִ ילוֹ סוֹ פִ י ,ו ְּבוַ ודאי
האנוֹ ִשי ַּבמובן ּ ְ
ֱ
והתעשִׂ ייָ תי .העולם יהיה מורכב
ַ
ַּבמובן הרפואי
אז ִמיצורים חדשים :יְ צִ ֵירי אדם ְדמוּיֵ י אדם .וּכפי
רחב ּ ְפעוּלָ ֵתנו
והטכְ נוֹ לוֹגְ יָ ה ַמעצימים ֶאת ֶמ ַ
שהמדע ֶ
המ ְיקרוֹ ְסקוֹ ּפֵ ,
היום ְּב ֶאמצָ ע ּות ִ
הטלֶ ְסקוֹ ּפ ,ה,GPS-
דומה ,כך ַיאפשרו לנו הרוֹ בּ וֹ ִטים ְדמוּיֵ י
המחשב וְ כַ ֶ
ַ
רחבת יְ כוֹ לוֹ ֵתינו
האדם לַ עשׂ ות קפיצת דרך גדולה לְ ַה ָ
ֶּבעתיד.
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