
11:44 ,11.9.2022 מזון למחשבה: חוקרים גילו שמראה אוכל מפעיל מערכת מיוחדת של תאי מוח - ביולוגיה - הארץ

https://www.haaretz.co.il/science/biology/2022-08-28/ty-article/.premium/00000182-e0bc-dc3e-abf7-e0bd1d600000?print=true 1/2

ביולוגיה

מזון למחשבה: חוקרים גילו שמראה אוכל מפעיל מערכת מיוחדת
של תאי מוח

החוקרים הופתעו לגלות כי המוח מסוגל לזהות מזונות, ואזורי מוח מיוחדים מופעלים למראה תמונות
של אוכל. הם ציינו כי זה הגיוני בשל חשיבותו של האוכל להישרדות האדם

גרדיאן וסשה פר
28 באוגוסט 2022

ייתכן שהומר סימפסון אינו היחידי שאזור שלום במוחו מוקדש ספציפית

לדונאטס: חוקרים גילו שתמונות של אוכל מפעילות מערכת מיוחדת של תאי

מוח. במחקרים קודמים התגלה שאזורים דומים במוח מתמחים בזיהוי וזכירת

פנים, מקומות, מבנה גוף ומילים.

צוות חוקרים מהמכון לטכנולוגיה של מסצ'וסטס (MIT), ציין שנתקל באקראי

בנוירונים הרגישים למזון. ייתכן שאלה התפתחו בגלל החשיבות האבולוציונית

והתרבותית של המזון בחברה האנושית. החוקרים סרקו את מוחם של שמונה

בני אדם בשעה שאלה התבוננו ב–10,000 תמונות. תמונות של אוכל הפעילו

קבוצה של תאי עצב במסלול הראייתי הגחוני המעבד מידע חזותי.

"הממצא החדש הוא גילוי של תגובה עצבית רגישה מאוד לתמונות של מזון",

.Current Biology כתבו החוקרים במאמר שהתפרסם בכתב העת

"זה הפתיע אותנו משום שמזון אינו קטגוריה הומוגנית מבחינה חזותית", אומרת

מינקשי קהוסלה, ממובילות המחקר, "תפוחים, תירס ופסטה נראים שונים

לחלוטין זה מזה, ולמרות זאת מצאנו אוכלוסיית תאי עצב שמגיבה בצורה דומה

לכל פריטי המזון הללו".

ארוחות מבושלות דוגמת משולש פיצה נוטף גבינה עוררו תגובות חזקות במעט

מאלה שעוררו פירות וירקות לא מבושלים, ציינו החוקרים. כדי לברר אם הסיבה

לכך היא הצבעים החמים יותר, האופייניים לאוכל מבושל, הם השוו תגובות

לתמונות בעלות גוונים קרירים לתגובות לתמונות בעלות גוונים חמים של עצמים

שאינם מזון. מזון, כך גילו החוקרים, עורר אותות חזקים יותר.
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אחרי שהזינו 1.2 מיליון דימויים למודל ממוחשב גילו החוקרים שאלף התמונות

שעוררו את התגובה החזקה ביותר של תאי העצב הרגישים למזון היו אלה

שבהם נראו חטיפים וארוחות. תמונות בשחור לבן הפיקו את אותן תוצאות בתאי

העצב.

החוקרים וידאו את ההעדפה למזון על ידי הצגת תמונות של עצמים שאינם

אכילים לצד תמונות דומות מאוד של מזון, כמו למשל, בננה ותמונה של סהר

צהוב. בסריקות המוח של משתתפים שבפניהם הוצגו 20־40 שכאלה ניכרה

תגובה חזקה יותר לתמונות המזון.

החוקרים מניחים שתאי העצב הללו לא התגלו עד כה משום שהם פזורים בין

קבוצות תאי עצב המתמחים בפנים, במקומות, במבנה גוף במילים, ואינם

מרוכזים במקום אחד. לדברי החוקרים, אין להסיק מתוצאות המחקר שקיימים

תאי עצב המתמחים בכל דבר לחוד, אלא הגיוני שהמוח פיתח קיצור דרך לזיהוי

מזון.

"בגלל חשיבותו הבסיסית של המזון לבני האדם לאורך שנות האבולוציה וגם

כעת, ומשום שבחירת המזון מתחילה לעתים קרובות בהתבוננות, התמחות

במזון בקליפה הגחונית הראייתית תואמת הן את המקורות האבולוציוניים והן את

.MIT–המקורות החווייתיים של התמחויות קליפת המוח", אמר צוות החוקרים מ

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

מזוןמוח
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