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 50 042המשפיעות .הדירוג השנתי
ןע7יה 17ין ,ג7ית חתן ,שירי חבר,
זיו ביי7ין וכתבי'ג17בס'(

וצילום :רמי זרנגר; איפור :סבסלנה קריחילי; צולם במוזיאון הסבע ע״ש שסיינהרדס
באוניברסיטת ת״אן
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פר1פ' המוטל סלובין
רהש התוכנית למדעי המוח
באוניברסיטת בר חילן

בנתה פל\7פורנ7ת ראייה
מלאכותית המאפשרת לעיוורים
שהתעוות במהלך חייהם לראות.
זאת באמצעות פענוח האופן
שבו המוח מעבד תמונה

סטטוס 50 :נשוהה והם לשתיים

המחקר שלי" .אנחנו עוסקים במערכת
הראייה ,כשיש לנו שלוש מסרות  -המסרה
הראשונה היא לנסות להבין את התהליכים
והחוקים שלפיהם מתבצע עיבוד ראייה
בקליפת המוח הראייתית .אם נבין את
החוקיות הזו ,נוכל גם לשחק את המשחק
ההפוך ולחלץ מן הידע שלנו על פעילות
מוחו של אדם את התמונה שהוא רואה ,וזו
המערה השנייה .המסרה השלישית היא
לשחזר את הקשר הזה כך שנוכל לצלם
תמונה ולקודד אותה לפעילות חשמלית
שאם נשדר אותה למוח ,נחולל שם את
אותה התמונה שצילמנו  -למעשה ניצור
ראייה מלאכותית .כך בעצם נוכל להשיב
ראייה לעיוורים שאצלם העיוורון לא נובע
מבעיה במרכז עיבוד התמונה של המוח,
אלא מבעיה בקשר שבין המרכז הזה לבין
העין.
"מדובר בראייה שתאפשר לאדם לזהות
עצמים גדולים במרחב ,לקרוא אותיות
מאוד גדולות ,ובאופן כללי להיות כמה
שיותר עצמאי .זו לא תהיה ראייה כמו שלי
או שלך ,זה עדיין רחוק מאוד מאוד".

איך זה עובד .כדי לקרוא את המתרחש
במוח משתמשת סלובין בסכנולוגיה
שנקראת דימות אופסי בעזרת צבעי מתח.
"אנחנו מזריקים חומרים פלואורסצנסיים
לנבדק ,שגורמים לתאי עצב במוח לשנות
את צבעם כתלות בפעילותם .כאשר התא
פעיל הוא יבסא צבע מסוים ,וכשהוא
במנוחה ,צבע אחר .את הפעילות הזו
מצלמים במצלמת וידיאו שרזולוציית הזמן
והמרחב שלה מאוד גבוהה.
"אנחנו רואים שיש פה משהו שנקרא ’מפה
רסינוסופית; כלומר ,אם אלמנס מופיע
בנקודה מסוימת בשדה הראייה ,הוא יופיע
בנקודה מקבילה על גבי קליפת המוח
הראייתית השנייה .אפשר לומר שאזור
 xבשדה הראייה ממופה במקום  Yבמפה
המנסלית.
"בשלב הבא ,המוח מתחיל לפענח גבולות
של צורות במרחב .אם הנבדק רואה ריבוע,
הרי שבתמונת המוח תופיע צורה שנראית
בערך כמו ריבוע .יש דמיון ממשי בין
הצורה שמופיעה על קליפת המוח לבין קווי
המתאר של הצורה המקורית ,ואם הריבוע
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