
 

 טכנולוגיות חדשניות בחקר המוח
 שינויויישומן בתהליכי 

 אלי וקיל  ' פרופ

 
 המחלקה לפסיכולוגיה והמרכז לחקר המוח  

 אוניברסיטת בר אילן





 

 הגדרה של אינטליגנציה

היכולת להפיק תועלת מניסיון 

 ('בקרה וכו, תכנון)היכולת לפעול לקראת מטרה 

היכולת להסתגלות לשינויים בסביבה 

יכולת לחשיבה מופשטת 

 

 

 



 האדם הפרטי•

 משפחה

 או מדעי   עיסקיתחום 

 חברה

 









 

 :קידמה ושינוי

איזון בין הפוטנציאל החיובי ולבין הפוטנציאל  

 ההרסני

לא להשליך את התינוק עם המים 

  צורך לחזות קדימה את היישומים האפשריים גם אם אינם
 ישימים כיום

מוסריות וחוקיות, השלכות קליניות, השלכות מדעיות תיאורטיות 



 



 
 יישומים בחקר המוח –התפתחויות טכנולוגיות 

קריאת מחשבות 

הכתבת מחשבות 

בחירה חופשית 

 ממשק מוח ואתיקה



 
 Electroencephalography – EEG 

Magnetoencephalography - (MEG) 

 Single cell recording – רישום מתא עצב בודד 

CT, MRI – הדמיה מוחית מבנית 

 PET, fMRI – הדמיה מוחית פונקציונאלית 

 Eye tracking – ניטור תנועות עיניים 

 שיטות לחקר המוח



 





Electroencephalogram (EEG) 



Magnetoencephalography 

(MEG) 



 

Locked-in-Syndrome 
Neurofeedback 







 

Positron Emission Tomography - PET 

Stroke Damage 







 

לעומת   CT, MRIדימות סטרוקטוראלית 

 fMRI, PETדימות פונקציונאלית 

 

" תצפית"דימות פונקציונאלית מאפשרת 

 בפעילות המוחית בהינתן מטלה מסוימת  

 היתרון תצפית גם במוח בריא





 

fMRI 
methods 
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Local blood flow increases 
overcompensating for 
oxygen consumption 

Neuronal activity 

Larger BOLD-fMRI signal 



 

Axial                              Sagittal             Coronal 



 

Wheeler et al, 2000 

Picture vs. sound Recall:  

A subset of the regions activated 
during the Perception of pictures 
and sounds were activated 
significantly during Recall of 
pictures and sounds 

 

 

Regions involved in retrieval 
interact with sensory and motor 
regions that are reactivated 
depending on specific memory 
content 

 

Recapitulation - cause or 
consequence of remembering? 

 Perception     Recall 

Picture 

Sound 

left fusiform 
gyrus  

left 
STG 



 

"  לצפות"דימות פונקציונאלית מאפשרת 

בשינויים בתפקוד המוח כתוצאה  

.  מחלות נוירולוגיות, מתרגול

 ADHD, זקנה, פסיכיאטריות

(  תרופתי או פסיכולוגי)השלכות של טיפול 
 .טראומה ועוד, אמון קוגניטיבי



Temple et al. (2003) 



 

Scheider & Chein - architectural model for automaticity. 

Novel task         ---      Automatic task  







 
 יישומים בחקר המוח –התפתחויות טכנולוגיות 

קריאת מחשבות 

הכתבת מחשבות 

בחירה חופשית 

 ממשק מוח ואתיקה











 

 ?מתן תרופות לשיכוך כאבים

 ?רוצה לחיות



 

 בקריאת מחשבות fMRIשימוש ב 

דעות גזעניות 

 העדפת מכונית 

  דפוס פעילות של הסתרת מידע אי אמירת כל
 האמת

נטייה לתוקפנות אלימות 

נטיות הומסקסואליות 



 

Eye Tracker 



 

 Hannula et al. (2010) 



 

Eye Movements Data: 
 M_Ignore 



 

Althoff and Cohen (1999) 



 
 יישומים בחקר המוח –התפתחויות טכנולוגיות 

קריאת מחשבות 

הכתבת מחשבות 

בחירה חופשית 

 ממשק מוח ואתיקה















 

Electric current stimulates laughter 
Fried et al. (1998) in Nature 



 

התמכרות לגרייה עצמית של 

 .ח"מרכזי עונג בבע

 ?מה עם בני אדם



 

פרוזאק, שימוש לא מבוקר ברטאלין. 



 
 יישומים בחקר המוח –התפתחויות טכנולוגיות 

קריאת מחשבות 

הכתבת מחשבות 

בחירה חופשית 

 ממשק מוח ואתיקה



 

The Gambling Task  
 Damasio, AR., Tranel. D, & Damasio, H. (1991)  

 Every time the subject selects a card from deck A or 
B, s/he gets $100, and every time deck C or D is 
selected, the subject gets $50. However, in each of the 
four decks, subjects encounter unpredictable money 
loss (punishment). The punishment is set to be higher 
in the high-paying decks A and B, and lower in the 
low-paying decks C and D. In decks A and B the 
subject encounters a total loss of $1250 in every 10 
cards. In decks C and D the subject encounters a total 
loss of $250 in every 10 cards.  



 

VM Prefrontal 



 

The Gambling Task  

 Damasio, AR., Tranel. D, & Damasio, H. (1991)  



 



 מוח של רוצח



 

 סיכום

  החשיבות להציף את הפוטנציאל המסוכן בחדירה למחשבותיו
 ודעותיו של אדם

הסכנה בהשפעה על חשיבתו של האדם ללא ידיעתו והסכמתו 

 של חוסר או צמצום בחירה חופשית( לעיתים)מודעות למגבלות 

בקרה לאיזון נכון בין מיצוי היתרונות של הידע   -ועדות אתיקה
 .ושמירה מניצולו לרעה

לאנשי המחקר מודעות רבה יותר דווקא למגבלות הכלים. 

חשיבות הגברת המודעות גם לאדם מן הרחוב. 



 

 !תודה


