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Z kraju i ze świata
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Coroczne konferencje Organization for Human Brain Mapping to najważniejsze spotkania naukowców badających
ludzki umysł, zrzeszonych w stowarzyszeniu OHBM. W tegorocznym uczestniczyły 2474 osoby z 42 krajów (w tym
9 osób z Polski), a Światowe Centrum Słuchu reprezentowali – dr inż. Tomasz Wolak i mgr inż. Mateusz Rusiniak
(rycina 1). Podczas konferencji wygłoszonych zostało ok.
120 wykładów, z czego siedem jako tak zwane „keynote
lectures”. Warto jednak zaznaczyć, że wykłady nie są najważniejszą częścią tych konferencji. Ze względu na dużą
liczbę uczestników, większość prac prezentowana jest na
plakatach, których w tym roku było prawie dwa i pół tysiąca. Naukowcy z Polski zgłosili tylko 12 prac, z czego trzy
pochodziły z Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego Światowego Centrum Słuchu: „Is the EEG alpha
rhythm reflected in the fMRI resting state network?”, „Alpha rhythm hemispheric dominance – an EEG-fMRI study
(preliminary results)” oraz „Altered resting EEG activity
in children with dyslexia and central auditory processing
disorders”. Spotkały się one z dużym zainteresowaniem
i pozytywnym odbiorem. Ponadto dr T. Wolak był współautorem pracy zgłoszonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego pt. „Plasticity induced by long-term sensory training – an fMRI&DTI study” oraz pracy
zgłoszonej przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Gdańsku pt. „Attention control and language lateralization – evidence from fMRI and dichotic listening task”.
Tegoroczna konferencja została zdominowana przez tematykę związaną z projektem Connectom (www.humanconnectomeproject.org). Jest to bardzo duży, wieloośrodkowy
projekt naukowy, którego celem jest szczegółowe zbadanie
połączeń nerwowych w mózgu oraz stworzenie kompletnej
mapy odzwierciedlającej zarówno połączenia strukturalne,
jak i funkcjonalne. Projekt ten rozpoczął się pod koniec
2010 roku i ma trwać pięć lat. Choć przedstawione podczas konferencji wyniki są niezwykle imponujące i szczegółowe, okazało się, że są bardzo trudne do interpretacji

Rycina 1. Pracownicy Światowego Centrum Słuchu na konferencji OHBM

i wymagają stworzenia zupełnie nowego podejścia do patrzenia na ludzki umysł. Problem ten został poruszony
także podczas wykładu otwierającego konferencję, wygłoszonego przez prof. M.E. Raichle’a. Zaznaczył on, że ewolucyjny rozwój mózgu jest niezwykle zagadkowy. Organizacja przestrzenna mózgu ludzkiego (badany był głównie
układ istoty białej – połączeń nerwowych) jest w znacznym stopniu odmienna niż u zwierząt. Jakkolwiek istnieją analogie w organizacji istoty białej u zwierząt, zarówno
tych wysokorozwiniętych (np. delfiny), jak i słabo rozwiniętych (płazy), to w przypadku mózgu człowieka układ
połączeń posiada cechy niespotykane u innych stworzeń.
W prezentowanych pracach zauważalne było również coraz częstsze podejście do analizy funkcjonalnych danych
obrazowych z uwzględnieniem połączeń neuronalnych
(tzw. „Connectivity analysis”), co także wpisuje się w opisany powyżej projekt. Duży udział tej tematyki odzwierciedla rozkład słów kluczowych pojawiających się na konferencji, pokazany przez M. Corbettę (rycina 2) podczas
wykładu zamykającego spotkanie.
Drugim szeroko omawianym zagadnieniem było połączenie badań funkcji mózgu z ich podłożem genetycznym.
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Rycina 2. 
Zestawienie słów kluczowych dla konferencji
OHBM 2013 (M. Corbetta, wykład podsumowujący
konferencję)

Nurt ten wydaje się coraz istotniejszy w badaniach. Zarówno dwa lata wcześniej, jak i rok temu tematyka ta poruszana była na konferencjach poświęconych odkrywaniu
ludzkiego mózgu podczas debat okrągłego stołu i kluczowych wykładów. Na tegorocznym spotkaniu OHBM powiązanie ekspresji genów z badaniami, zarówno anatomicznymi jak i funkcjonalnymi, było omawiane podczas
sympozjów, wykładów, a także prezentowane na plakatach.
Pozwala to sądzić, iż w najbliższych latach ten nurt badań
będzie nadal intensywnie rozwijany i można oczekiwać,
iż jeden z wiodących ośrodków opublikuje znormalizowany atlas rozkładu genów w ludzkim mózgu. Tego rodzaju wyników można spodziewać się m.in. po Instytucie
Maxa Plancka w Lipsku (gospodarz spotkania European
Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology
dwa lata temu, gdzie również obecni byli przedstawiciele Światowego Centrum Słuchu), który w 2011 roku jako
jeden z pierwszych zaznaczył potrzebę tego rodzaju badań. Duże osiągnięcia w tym obszarze ma także goszczący tegoroczne spotkanie OHBM Allen Institute for Brain
Science z Seattle – czego dobrym przykładem był wykład
E. Lein „An Anatomical Comprehensive Atlas of Gene
Expression in Adult Human Brain”.
Głównym obszarem badań prowadzonych w Instytucie
z Seattle, dofinansowywanych przez DARPA (Agencja Zaawansowanych Obronnych Projektów Badawczych Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych), jest jednakże
tworzenie interfejsów BMI (Brain-Machine Interface – interfejs mózg–komputer). W tym roku naukowcy z Seattle
zaprezentowali niezwykle obiecujące rezultaty przekazywania informacji do i ze sztucznej kończyny. Bohaterka
pokazanego przez nich filmu przy użyciu sztucznej dłoni była w stanie napić się własnoręcznie kawy z papierowego kubka. Wcześniej ze względu na brak informacji
zwrotnej był on za każdym razem miażdżony przez ramię robota. Zaskoczeniem były także dalsze plany zespołu tego ośrodka. Planują oni bowiem stworzenie „protezy”
uszkodzonego fragmentu istoty białej. W niektórych przypadkach uszkodzeniu ulega, na skutek urazu lub udaru,
obszar mózgu odpowiedzialny za połączenie danych obszarów funkcjonalnych mózgu, podczas gdy same funkcje
pozostają nienaruszone. Często dzieje się tak przy zaniku
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mowy po udarze, gdy przerwane zostaje połączenie między obszarem Broca i Wernickego (odpowiadającymi za
generowanie i rozumienie mowy). Komunikacja między
tymi ośrodkami jest niezbędna, aby ta podstawowa ludzka funkcja mogła być zachowana, a nowym celem Allen
Institute jest elektroniczne odtworzenie tego połączenia.
Choć podczas wykładu podkreślono, że są to plany na
przyszłość, potencjał naukowy i możliwości finansowe
tego ośrodka wskazują, że na pierwsze efekty nie trzeba
będzie długo czekać.
Na koniec warto podkreślić, że podczas tegorocznej konferencji zwrócono uwagę na dwa ruszające światowe projekty – europejski Human Brain Project oraz amerykański
BRAIN (Brain Research through Advancing Innovative
Neurotechnologies – www.nih.go/science/brain). Ponieważ
spotkanie OHBM odbywało się na terenie Stanów Zjednoczonych, rada uczestników konferencji poświęcona była
w całości drugiemu projektowi. Spotkanie prowadził Thomas R. Insel, dyrektor NIMH (National Institute of Mental Health) w NIH (National Institute of Health). Głównymi celami tego projektu są: szybki rozwój i wdrożenie
innowacyjnych technik do tworzenia dynamicznego obrazowania funkcji mózgu integrujących aktywność układu
nerwowego zarówno w czasie jak i przestrzeni, a także rozwój funduszy naukowych nakierowanych na neuronaukę,
genetykę, fizykę, inżynierię, informatykę, nanonaukę, chemię, matematykę i inne w celu rozwoju współpracy interdyscyplinarnej na niespotykaną wcześniej skalę. Podkreślone zostało, że jakkolwiek jest to projekt amerykański,
jest on otwarty na współpracę i pomysły z całego świata.
W kontekście tego projektu został poruszony temat opracowywania olbrzymiej ilości danych obecnych w tego rodzaju programach. Znacząca większość badań prowadzona
jest na grupach ok. 20–30 osób. Tu kohorta badanych będzie kilka rzędów większa i dużo bardziej zróżnicowana,
zarówno w ramach parametrów grupy, jak i wykonywanych zadań i sekwencji badania. Jeden z uczestników konferencji zauważył, że naukowcy koniecznie muszą otworzyć się na inne branże, dla których „nasze” problemy są
błahe i dawno rozwiązane. Jako przykład podał firmę Google, która z gigantycznymi i zróżnicowanymi bazami danych radzi sobie w sposób imponujący.
Konferencje Organization for Human Brain Mapping są
niezwykle ważne dla naukowców zajmujących się badaniem mózgu, ze względu na ogromne możliwości wymiany informacji i wiedzy. Najtrafniejszym zdaniem podsumowującym tegoroczne spotkanie pod kątem aktualnych
kierunków rozwoju neuronauki jest wypowiedź Thomasa
R. Insela, który powiedział, iż szczerze zazdrości początkującym naukowcom i młodym doktorom, gdyż najbliższe
10 lat będzie najlepszym okresem dla badań mózgu. Mają
oni zatem niezwykłą szansę uczestniczyć w czymś wyjątkowym i rozwinąć się w błyskawicznym tempie, biorąc
pod uwagę fakt, iż obecnie jedynym ograniczeniem przy
badaniach mózgu są zdolności naszego własnego umysłu.

