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دو مغز، یک ساعت 
 

 
 
 
  

پـس از قطـع کـورپـوس کــالوزوم و 
 (forebrain) ــین بقیـه اتصـاالت مغـز پیش
(عملـی کـه گـاه بـرای بیمـاران مبتـال بـه 
صرع مقاوم انجــام مـیپذیـرد) اطالعـات 
بینایی که به یک نیمه میدان بینایی عرضه 
ــرهای  میشود، محدود به همان قشر نیمک
کـه اطالعـات را دریـافت نمـوده اســت، 
میماند. در صورتی که دستی که توســط 
همـان نیمکـره کنـترل میشـود بخواهـــد 
پاسخ دهد، قطع کورپوس کالوزوم هیــچ 
ــرد ایجـاد نمیکنـد. بـر  تغییری در عملک
عکس وقتی بیمار بخواهد با دست مقابل 
پاسخ دهد ممکن است نتواند این کــار را 

انجام دهد یا بسیار آهسته انجام دهد.  
وقتی که آزمایه ارائه شده ساده است 
ــت بیمـار پـس از  مانند زمانی که قرار اس
ــدان  دیدن یک تابش نور در یک نیمه می
بینایی یک کلید را به سرعت فشار دهــد، 
ـــی از دســت مقــابل اســتفاده  حتـی وقت
میکند، میتواند آن را به انجام برســاند؛ 
ــانی  البتـه ایـن پاسـخ خیلـی کندتـر از زم
است که با دســت تحـت کنـترل مسـتقیم 
ــت. در  همـان نیمکـره پاسـخ مـیداده اس
مقابل وقتی تکلیف نیازمند خواندن یــک 

ــوس  کلمه یا یادآوری یک شی است کورپ
کالوزوم اهمیت اساسی مییــابد و بیمـارانی 
کـه دو نیمکـــره آنــها از هــم جــدا شــده 
نمیتوانند لغاتی را که به نیمــه چـپ میـدان 
ــه تصویـرش  عرضه شده بخوانند یا شیئی ک
به نیمــه راسـت میـدان بینـایی عرضـه شـده 

است را با یک دست بردارد. 
به نظر میرسد در صورتی که بازنمـایی 
کوتاه مدت در یک سطح تحت قشری رخ 
ــن دو نیمکـره حتـی در  دهد، میتواند در بی
نبود کورپوس کــالوزوم انتقـال یـابد. چـون 
خروجی ساعت داخلــی در مغـز کـه زمـان 
تحریکـات را انـدازه مـیگـیرد در هـــر دو 
طرف مغز وجود دارد، پس باید انتقــال ایـن 

اطالعات تحت قشری صورت گیرد. 
ــن اسـت  در حال حاضر این کامالً روش
که پردازش اطالعات خیلی کوتاه (کمتر از 
نیـم ثانیـــه) مبنــای شــناختی و ســاختاری 
متفــاوتی از اطالعــات عرضــــه شـــده در 
زمانهای طوالنیتر دارد. اولی بــه صـورت 
ــدون نظـارت شـناختی صـورت  اتوماتیک ب
میگیرد و خیلی احتمال دارد در سطح زیـر 
ــا سـطح حرکتـی کورتکـس عمـل  قشری ی
کند، در مقابل پــردازش اطالعـات طوالنـی 

مدتتر با نظارت شناختی است و به طــور عمـده 
قشـرهای فرونتـال و پاریتـال مربـوط بـه توجـــه و 

برنامهریزی را درگیر میکند. 
ــده شـده کـه وقتـی محـرک  در آزمایشی دی
بینایی در شخصی کــه دو نیمکـره او از هـم جـدا 
ـــود، در  شـدهاند بـه یـک نیمـه بینـایی وارد میش
صورتی که دستی که توسط همان نیمکره کنترل 
میشود پاسخ دهنده باشد پاسخ خیلی دقیقتــر از 
زمانی است که دست تحت کنترل نیمکره مقــابل 

پاسخ میدهد. ایــن نتـایج نشـان میدهـد سـاعت  
ــاختمانهای زیـر قشـری واقـع شـده  درونی در س
اسـت و بنـابراین نیـاز بـه اتصـاالت مغـــز پیشــین 
(forebrain) برای انتقال به نیمکره مقابل ندارد. 

نتایج آزمایشات هَندی نشان داد کــه نیمکـره 
راسـت توانـایی بیشـتری بـرای مقایسـه اطالعـات 
ــل ذخـیره شـده نشـان  جدید با اطالعاتی که از قب
میدهد و این جنبه از عدم تقارن نیمکرهای بیشتر 
مربوط به یک عملکــرد شـناختی اسـت تـا اینکـه 

بیانگر تفاوت در مبنای درک دو نیمکره باشد. 
برای نشان دادن اینکــه کـدام سـاختمان مغـز 
بطور انتخابی در انتقال بین نیمکره فعال میشــود، 
میزان فعالیت اندازهگیری شده در طــی انتقـال در 
نوع uncrossed (وقتی نیمکــره مغـزی و نیمکـره 
ــده یکـی هسـتند) را از  مربوط به دست پاسخ دهن
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ــــوع  فعــالیت انــدازهگــیری شــده در ن
crossed (وقتی نیمکره مغــزی و نیمکـره 

ــخ دهنـده متفـاوتند)  مربوط به دست پاس
ــری کـه  تفریق نمودیم. ساختمانهای قش
به طور پایایی فعال بودند (BA9) ممکــن 
است هدف قشــری سیسـتمهای ارتبـاطی 
زیـر قشـری باشـند. جـالب اینکـــه یــک 

مطالعه نوروپسیکولوژیک کــه اخـیراً انجـام 
ــات وارد بـر منـاطق  شده نشان داد که ضایع
ــوب  پره فرونتال BA9 مانند مناطق تحتانی ل
پاریتـال منجـر بـه اختـالل در درک مــدت 
ــانی میشـود.  آزمایه و دیگر تخمینهای زم
پس حدس زده میشــود کـه BA9 ممکـن 
است یکی از منــاطقی باشـد کـه اطالعـات 

ــم  زمان را در آزمودنی که دو نیمکره مغز او از ه
جدا شده دریافت میکند. 

ــانبی  جالبتر اینکه insula و قسمت پشتی – ج
پرهفرونتال از مناطقی هستند که بــه طـور انتخـابی 
در اندازهگیری فاصله زمــانی یـک مطالعـه اخـیر 
ــن مطالعـه  fMRI فعال شدند که این یافته نتایج ای

را تأیید میکند.  
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