
Лекція 52 

Карта мозку. Новий  погляд на нейровізуалізацію 
Навчальні ресурси.  https://www.ted.com/talks/allan_jones_a_map_of_the_brain/transcript?language=uk (відео) 

https://uanp.org.ua/kartuvannya-mozku/  

Що таке головний мозок? 
З погляду фізиків абохіміків, це вода — слабкосолоний розчин, трохи жирів і пептидів і, разом з тим, людський 

мозок — це і лемент дитини, і паровий двигун, і симфонія Бетховена, і "Кобзар" Тараса Шевченка, і космічний 

корабель, і гороскопи астрологів, численні відкриття і помилки людства. 

Мозок дає людині велике щастя пізнання: творення. Він дозволяє дістатися глибин Всесвіту і осягнути таємниці 

мікросвіту і, нарешті, пізнати саму себе. 

Але мозок сам по собі — найзагадковіший об'єкт Всесвіту. З давніх-давен люди намагалися розкрити його таємниці,  

несміливих спроб дослідити функцію мозку, від неявних гіпотез до точного експерименту, від остраху перед 

неосяжністю божественної душі до спроб створення штучного інтелекту. 

 

Сидячи за столом в своєму офісі, що в нижній частині кампусу в лабораторії Колд-Спріг-Хабор, невролог Тоні 

Задор розвернув свій комп’ютерний монітор до слухача, аби показати складний графік у вигляді матриці. Уявіть собі 

щось подібне до електронної таблиці, яка замість цифр наповнена кольорами різних відтінків та градацій. «Коли я 

кажу людям, що зобразив зв’язок десятки тисяч нейронів та показав їм це щойно, вони говорять лише «зрозуміло». 

Але варто мені зробити це…» – він натиснув кнопку та з’явилась тримірна модель мозку. Вона крутилась навколо 

власної осі, заповнена вузлами та лініями, що не мали ліку. «На цьому моменті всі скрикують «Що за ***!». 

Сьогодні мова піде про вченого, який застосовує новий спосіб картування мозку. Нагадаємо, картування – це спосіб 

нейровізуалізації, під час якого за допомогою маркеру (схожого на контраст) позначають нейрони та складають 

певну «карту» мозку. Метод картування MAPseq є надією сучасних нейронаук, адже в перспективі він дозволить 

створити детальну карту мозку, що покаже взаємозв’язки між нейронами. Цим самим ми нарешті приблизимось до 

отримання відповіді на питання «Як працює мозок?». 

Карта, що не залишить байдужим 
Задор показував своїм слухачам карту, що зображувала 50 тисяч нейронів кори головного мозку миші. Модель 

показувала, де знаходились клітини тіла кожного нейрону і куди вони посилали свої довгі гілки аксонів. Нейронна 

карта подібного розміру та деталізацій не створювалась досі. Відмовившись від традиційного метода картування 

мозку, який включає маркування нейронів за допомогою флуоресценції, Задор застосував незвичайний підхід, що 

ґрунтується на давній традиції дослідження в області молекулярної біології в Колд-Спрінг-Хабор на Лонг-Айленді. 

Він використав біти інформації по генотипу для додавання унікальної послідовності РНК або «штрих-коду» в кожен 

окремий нейрон. 

Для того, аби побудувати подібну модель, він додав в кожен нейрон унікальну послідовність РНК, що працювала 

ніби штрих-код для зчитування нейрону (були використання біти геномної інформації для додавання). Після цього 

він поділив мозок на куби, ніби листове тісто та помістив шматочки в секвенатор ДНК (він відображає в текстовому 

вигляді порядок амінокислот з  ДНК). В результаті він отримав 3-Д візуалізацію (рендендінг) 50 000 нейронів кори 

миші, в якій ми можемо роздивитись кожну клітину. 

В своїй статті він з колегами показує, що метод MAPseq (мультиплексний аналіз проекцій за допомогою 

секвенування), може бути використаний для пошуку нових типів клітин та моделей проекцій, які не можна було 

побудувати досі. Однак даний картографічний метод сильно конкурує по точності з флуоресцентною технологією, бо 

краще всього підходить для роботи с невеликою кількістю нейронів. 

Як ця ідея стала можливою? 
Тоні Задор вивчає «слухові рішення мозку» у гризунів: як їх мозок чує звуки, опрацьовує аудіоінформацію та 

визначає поведінкову реакцію або дію. Електрофізіологічні записи та інші традиційні інструменти не задовольнили 

його наукові прагнення. Задор стверджує що ми недостатньо розбираємось в схемах нейронів, саме тому він працює 

над створенням інструментів для візуалізації мозку. 

Які карти мозку створювались досі? 
Сучасний результат картографування мозку втілений в Атласі мозку Алена. На його створення витратили декілька 

років та більше 25 мільйонів доларів. Даний атлас відомий тим, що він відслідковує відомі субпопуляції нейронів та 

їх проекції в вигляді груп. І хоч це надзвичайно корисно для досліджень, однак не дозволяє розрізнити тонкі 

відмінності всередині груп та субпопуляціях нейронів. 

https://www.ted.com/talks/allan_jones_a_map_of_the_brain/transcript?language=uk
https://uanp.org.ua/kartuvannya-mozku/
https://www.cshl.edu/research/faculty-staff/anthony-zador/
https://www.cshl.edu/research/faculty-staff/anthony-zador/


 
 

 

Якщо одного разу нам захочеться зрозуміти, як мозок миші опрацьовує звук, аби зрозуміти його як сигнал про 

нагороду у вигляді напою, а потім ще запам’ятовує цей звук на майбутнє, аби згадати про смачний напій – нам 

необхідно буде почати розуміти шлях імпульсу так, ніби це маршрут на гугл картах, і створити карту-схеми 

з’єднання та взаємозв’язку нейронів в мозку. Зандор вважає, що саме нестача подібних знань призводить до 

складнощів у лікуванні психіатричних розладів. Також він пояснює, що саме через це штучний інтелект не вражає 

розумом. 

Юстус Кебшулл, нейробіолог з Стенфордського університету, автор іншої статті в Nature і колишній аспірант в 

лабораторії Задора, зазначив, що займатися неврологією, не знаючи про схему роботи мозку, – це все одно, що 

«намагатися зрозуміти, як працює комп’ютер, дивлячись на нього з боку, вставляючи електрод і перевіряючи, що ми 

можемо знайти. … Навіть не знаючи, що жорсткий диск підключений до процесора, а USB-модуль забезпечує вхід 

для всієї системи, важко зрозуміти, що відбувається ». 

Як з’явився MAPseq 
Задора надихнула на наукові пошуки техніка картування мозку Brainbow. Цей метод з’явився в лабораторії Джеффа 

Ліхтман в Гарвардському університеті. За допомогою методу вчені генетично позначали до 200 окремих нейронів 

одночасно, використовуючи різні комбінації флуоресцентних барвників. В результаті вони отримували  

багатобарвну таблицю нейронів неонового кольору, яка детально відображала складне змішання аксонів і тіл 

нейронів. Новаторська робота дала надію, що картування коннектому – повного плану нейронних зв’язків у мозку – 

скоро стане реальністю. На жаль, обмеження методу на практиці полягає в тому, що за допомогою мікроскопа 

експериментатори могли розміщувати тільки близько 5-10 різних кольорів, а цієї кількості недостатньо для 

проникнення в клубок нейронів в корі і зіставлення безлічі нейронів одночасно. 

Саме тоді в голові Задора з’явилась ідея. Він усвідомив, що проблема величезної складності коннектома можна 

вирішити, якби дослідники могли використовувати зростаючу швидкість і зниження витрат на високопродуктивні 

методи геномного секвенування. «Це те, що математики називають зведенням його до раніше вирішеної проблеми», 

– пояснив він. 

Метод «зведення до вже вирішеного» – здатність бачити в існуючій задачі ті задачі, які вже були виконані та 

використання результатів виконаних задач 

Під час MAPseq дослідники вводять тварині генетично модифіковані віруси, які несуть різні відомі послідовності 

РНК або «штрих-коди». Протягом тижня або більше віруси розмножуються всередині тварини, заповнюючи кожен 

нейрон певною комбінацією цих штрих-кодів. Коли дослідники розрізають мозок на ділянки, штрих-коди РНК 

можуть допомогти їм відслідковувати окремі нейрони від слайда до слайда. 

В результаті, вийшла стаття, де Задор описував 600 нейронів в зоровій системі миші. 



 

Шістсот нейронів – це скромний початок в порівнянні з десятками мільйонів в мозку гризуна. Але цього цілком 

вистачало для конкретної мети, яку мали дослідники: вони намагалися визначити, чи вдасться розрізнити структуру 

узору еклектичного імпульсу, певну схема роботи мозку, яка могла б розповісти про її функцію. Для цього 

застосували перевірку наступної тези. В даний час популярною теорією є те, що в зоровій корі окремий нейрон 

збирає певну частину інформації від ока – наприклад, про край об’єкта в поле зору або типі руху або просторової 

орієнтації. Потім нейрон посилає сигнал в одну відповідну область мозку, яка спеціалізується на обробці цього типу 

інформації. 

Gif of brain scan 1 

Ці зображення є прикладом того, як MAPseq може визначити шлях електричного імпульсу безлічі нейронів. 

Маленькі кольорові крапки представляють положення 50 000 нейронів у корі миші. 

Gif of brain scan 2 

Тут зображені проекції аксона від лише двох з цих нейронів до кінцевих точок в іншому місці мозку. 

Gif of brain scan 3 

Тут видно як накладаються шляхи від багатьох інших нейронів. 

Щоб перевірити цю теорію, команда спочатку нанесла на карту жменьку нейронів у мишей традиційним способом, 

тобто помістивши генетично закодований флуоресцентний барвник в окремі клітини. Потім за допомогою 

мікроскопа вони простежили, як  ланцюг клітин розтягується від первинної зорової кори (області мозку, яка отримує 

дані від очей) до їх кінцевих точок в інших частинах мозку. Вони виявили, що аксони нейронів розгалужуються і 

відправляють інформацію у багато областей одночасно, спростовуючи теорію зіставлення «один до одного».Потім 

вчені задались питанням, чи є які-небудь закономірності в цих проекціях. Вони використовували MAPseq для 

відстеження проекцій 591 нейрона, оскільки вони розгалужувалися і інервували (забезпечували нервовими 

клітинами) кілька цілей. Команда помітила, що розподіл аксонів відбувався структуровано: деякі нейрони завжди 

посилали аксони в області A, B і C, але ніколи, наприклад, не в D і E. 

Ці результати дозволяють припустити, що візуальна система містить запаморочливий рівень перехресних з’єднань і 

що структура цих сполук складніша, ніж зіставлення «один до одного». «Вищі візуальні області не просто 

отримують інформацію, спеціально призначену для них», – сказав Кебшулл. Замість цього вони використовують 

одні і ті ж вхідні дані, «тому їх обчислення можуть бути пов’язані один з одним». 

Проте, той факт, що певні клітини проектуються в певні області, також означає, що в зоровій корі є спеціалізовані 

клітини, які ще не були ідентифіковані. Кебшулл зазначив, що отримана карта схожа на план, який дозволить 

наступним дослідникам зрозуміти, що за функції виконують ці клітини. 

Переваги та перспективи MAPseq 
Перевага методу MAPseq полягає в швидкості та економності застосування: планується, що мікрокартування 100 000 

нейронів займе біля тижня-двох всього за 10 000 доларів. 

Такі переваги дозволять більш ефективно зіставляти і порівнювати різноманітні нейронні шляхи. Дослідження таких 

станів, як шизофренія і аутизм, які, як вважається, виникають через відмінності в мозкових зв’язках, часто 

розчаровують дослідників, оскільки доступні інструменти не фіксують вдосталь деталей нейронних зв’язків. Цілком 

можливо, що дослідники зможуть відобразити мишачі моделі цих станів та порівняти їх з більш типовим мозком, що 

спровокує нову хвилю досліджень. «Безліч психічних розладів викликані проблемами на схем, шляху нервового 

імпульсу», – відмітив Хонгкуі Цзенг, виконавчий директор структурного наукового підрозділу Інституту наук про 

мозок Аллена. «Інформація про взаємозв’язок та полілог нейронів скаже вам, де шукати». 

Картографування з високою пропускною здатністю також дозволяє вченим збирати багато неврологічних даних і 

шукати шаблони, які відображають загальні принципи роботи мозку. Подібно до того, як карта геному людини 

надала основу для перевірки гіпотез і пошуку закономірностей в послідовності і функції [гена], метод MAPseq міг би 

зробити те ж саме для архітектури мозку. 

Детальна карта геному людини не відразу пояснила всі загадки біології, але вона дала список біомолекулярних 

частин і відкрила шлях для трансформаційних досліджень. Аналогічно, в своєму нинішньому стані розвитку MAPseq 

не може надати будь-яку інформацію про функції або розташуванні осередків, які він позначає, або показати, які 

клітинки спілкуються один з одним. Проте, Задор планує додати цю функціональність найближчим часом. Він також 

співпрацює з вченими, які вивчають різні частини мозку, наприклад нервові ланцюги, які лежать в основі 

формування страху. Тому ми можемо бути переконані, що вже скоро вчені зможуть розповісти більше про 

взаємозв’язок нейронів та схема-карту проходження імпульсів. 

 

 

 

 

 



Емоційна карта мозку» допоможе зрозуміти чому гнів схожий на щастя 
Звідки в людині беруться почуття? Відомо, що за них відповідає наш головний мозок, – але в яких його областях 

народжуються ті чи інші емоції? 

Провина і сором: скроневі долі 
Нам легко зрозуміти, як пам’ять або рахунок можуть бути процесами, що протікають в головному мозку. Однак з 

почуттями все не так просто – частково тому, що в мові ми використовуємо фрази на кшталт «розбити серце» для 

опису смутку або «почервоніти» для опису сорому. І все ж почуття – це явище з області нейрофізіології: процес, що 

проходить в тканинах головного органу нашої нервової системи. Сьогодні ми можемо частково оцінити його завдяки 

технології нейровізуалізації. 
 
 

У межах своїх досліджень Петра Міхель і кілька її колег з Університету Людвіга-Максиміліана в Мюнхені недавно 

зробили серію МРТ-знімків. Вони прагнули знайти зони мозку, які відповідають за нашу здатність відчувати себе 

винуватими або присоромленими. Вчені з’ясували, що сором і провина, схоже, є сусідами по «кварталу», хоча для 

кожного з цих почуттів і передбачена своя анатомічна область. 

Фахівці попросили учасників експерименту уявити, ніби вони відчувають провину та сором, і в обох випадках це 

активувало скроневі долі мозку. При цьому сором задіяв у них передню поясну кору, яка стежить за зовнішнім 

середовищем і повідомляє людині про помилки, та парагіпокампальну звивину, відповідальну за запам’ятовування 

сцен з минулого.Провина, у свою чергу, «включала» латеральну потилично-скроневу звивину і середню скроневу 

звивину – центр вестибулярного аналізатора. Крім того, у присоромлених людей починали працювати передні і 

середні лобові звивини, а у тих, хто відчував провину, активізувалися мигдалеподібні тіла (мигдалини) і островковая 

частка. Останні дві зони мозку входять у лімбічну систему, яка регулює наші базові емоції з серії «бий або 

біжи»,роботу внутрішніх органів, кров’яний тиск та інші параметри. 

Порівнявши МРТ-знімки мозку людей різної статі, вчені виявили, що у жінок вина торкалася тільки скроневі долі, а 

у чоловіків паралельно починали працювати лобові долі, потиличні долі і мигдалини – одні з найдавніших елементів 

мозку, які відповідають за відчуття страху, гніву, паніки і задоволення. 

Страх і гнів: мигдалеподібне тіло 
Під час внутрішньоутробного розвитку ембріона лімбічна система формується відразу після стовбура, який 

організовує рефлекси і пов’язує головний мозок зі спинним. Її робота – почуття і дії, які потрібні для виживання 

виду. Мигдалини – важливий елемент лімбічної системи. Ці області розташовуються поблизу гіпоталамуса, 

всередині скроневих доль, і активізуються, коли ми бачимо їжу, сексуальних партнерів, суперників, дітей, що 

плачуть і так далі. 

Різноманітні реакції організму на страх – теж їхня робота: якщо вночі у парку вам здається, ніби за вами слідує 

незнайомець, і ваше серце починає шалено калатати, це відбувається завдяки активності мигдалин. Під час декількох 

незалежних досліджень, проведених у різних центрах і університетах, фахівцям вдалося з’ясувати, що навіть штучна 

стимуляція цих областей викликає у людини відчуття наближення неминучої небезпеки. 



Гнів – це багато в чому теж функція мигдалеподібних тіл. Однак він разюче відрізняється від страху, печалі та інших 

негативних емоцій. Людський гнів дивний тим, що схожий на щастя: як радість і задоволення, він змушує нас 

рухатися вперед, в той час як страх або горе змушують відсторонитися. Як і інші емоції, гнів, злість і лють 

охоплюють найрізноманітніші ділянки мозку: адже щоб реалізувати їх імпульс, цьому органу потрібно оцінити 

середовище, звернутися до пам’яті і досвіду, відрегулювати вироблення гормонів в тілі  та зробити багато чого 

іншого. 

Ніжність і турбота: соматосенсорная кора 
У багатьох культурах смуток і потрясіння прийнято приховувати: наприклад, у британському англійською навіть 

існує ідіоматичний вираз «keep a stiff upper lip», яке означає «не видавати своїх почуттів». Проте нейробіологи 

стверджують, що з точки зору фізіології мозку людині просто необхідна участь інших людей. 

Клінічні експерименти показують, що самотність провокує стрес більше, ніж будь-який інший фактор», – розповідає 

німецький вчений, автор книги «Наука щастя» Стефан Кляйн. «Самотність – це тягар для мозку і тіла. Його 

результатом стає занепокоєння, безлад у думках і почуттях (наслідок роботи гормонів стресу) і ослаблення імунної 

системи. В ізоляції люди робляться сумними і хворими». 

Одне дослідження за іншим показує, що дружнє спілкування корисне для людини фізично і духовно. Воно 

продовжує життя і покращує її якість. «Один дотик того, хто вам близький і заслуговує вашої довіри, полегшує 

печаль», – каже Стефан. «Це наслідок роботи нейромедіаторів – окситоцину і опіоїдів, – які вивільняються у 

моменти ніжності». 

Нещодавно британським дослідникам вдалося підтвердити теорію корисності ніжностей за допомогою комп’ютерної 

томографії. Вони з’ясували, що дотики інших людей викликають сильні сплески активності в соматосенсорній корі, 

яка і так працює постійно, відстежуючи всі наші тактильні відчуття. Вчені прийшли до висновку, що імпульси, які 

виникають, якщо хтось ніжно торкається нашого тіла у важкі хвилини, пов’язані з процесом виокремлення з 

загального потоку критично важливих стимулів, здатних все для нас змінити. 

Фахівці також помітили, що учасники експерименту переживали горе легше, коли їх тримав за руку незнайомець, і 

набагато легше, коли їхніх долонь торкалася близька людина. 

Радість і сміх: префронтальна кора і гіпокамп 
Коли ми відчуваємо радість, переживаємо щастя, сміємося або посміхаємося, в нашому мозку «запалюється» безліч 

різних ділянок. У процес створення й обробки позитивних емоцій залучаються вже знайоме нам мигдалеподібне 

тіло, префронтальна кора, гіпокамп і кора передньої островкової долі великого мозку, тому почуття радості, як гнів, 

печаль чи страх, охоплює весь мозок. 

У радісні моменти права мигдалина стає набагато активнішою за лівої. Сьогодні поширена думка, що ліва півкуля 

нашого мозку відповідає за логіку, а права – за творчість. Однак віднедавна ми знаємо, що це не так. Для виконання 

більшості функцій мозку потрібні обидві частини, хоча асиметрія півкуль існує: наприклад, найбільші мовні центри 

розташовуються зліва, в той час як обробка інтонації й акцентів більше локалізується праворуч. 

Префронтальна кора – це кілька областей лобних долей мозку, які знаходяться в передній частині півкуль, відразу за 

лобовою кісткою. Вони пов’язані з лімбічною системою та відповідають за нашу здатність визначати свої цілі, 

будувати плани, досягати потрібних результатів, змінювати курс та імпровізувати. Дослідження показують, що в 

щасливі моменти у жінок префронтальная кора лівої півкулі активніша, ніж та ж область праворуч. 

Гіпокампи, які знаходяться в глибині скроневих доль, разом з мигдалинами допомагають нам відокремити важливі 

емоційні події від незначних, щоб перші можна було зберегти в довгостроковій пам’яті, а другі – викинути. Іншими 

словами, гіпокампи оцінюють щасливі події з точки зору їх значимості для архіву. Кора передньої островкової долі 

великого мозку допомагає їм робити це. Вона теж пов’язана з лімбічною системою та найактивніше поводиться, коли 

людина згадує приємні або сумні події. 

Хіть та любов: не емоції 
Сьогодні людський мозок вивчають тисячі нейробіологів по всьому світу. Проте поки що науці не вдалося точно 

визначити, що таке емоція і почуття. Нам відомо, що більшість почуттів народжуються в лімбічній системі – одному 

з найдавніших елементів мозку. Однак, можливо, не все, що ми традиційно визнавали емоціями, дійсно є ними. 

Наприклад, жадання з точки зору фізіології мозку не схоже на страх або радість. Його імпульси формуються не в 

мигдалинах, а в вентральному стріатумі, який ще називають «центром винагороди». Ця область також активізується 

під час оргазму або поїдання смачної їжі. Деякі вчені навіть сумніваються в тому, що жадання – це почуття. 

При цьому жадання відрізняється від любові, яка активує дорсальний стріатум. Цікаво те, що ту ж зону мозок задіює, 

якщо людина вживає наркотики і потрапляє в залежність від них. Проте в періоди закоханості ми виразно відчуваємо 

щастя, страх, гнів і смуток частіше, ніж в спокійні періоди, – а це означає, що любов, можливо, варто вважати сумою 

емоцій, бажань та імпульсів. 

 

 



 


