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شش ساعت بعد از مرگ، 
دريافتند که مغز خوک ها 
برخی واکنش های اصلی 

خود را از سر گرفته اند

مرگ

اين پژوهشگران توانستند مغز خوک ها را برای 36 
ساعت فعال نگه دارند و اکنون در پی آن اند که زمان 
تحليل خود را به بيش از 6 ساعت افزايش دهند. 
آلن  «مؤسسة  رئيس  کخ4»  «کريستوفر  گفتة  به 
برای علوم مغزی در سياتل واشنگتن5» اين نتايج 
واقعًا شگفت آورند؛ به ويژه که پژوهش روی حيوان 
بزرگی چون خوک انجام شده است. به گفتة«کخ»، 
اين بررسی می خواهد دانش ما را به خصوص دربارة 
بازگرداندن حيات به کسانی که بر اثر مصرف زياد 
درمان  به  نيز  و  بيفزايد  درگذشته اند،  مخدر  مواد 
کسانی بينجامد که به مدت يک يا دو ساعت اکسيژن 
نتايج ممکن  اين  البته،  به مغزشان نرسيده است. 
است خوشايند همه نباشند. مثًال، «استوارت يانگر6» 
زيست اخالق شناس دانشگاه «کيس وسترن ريسرو 
در کليوند، اوهايو۷» احتمال می دهد که اين پژوهش 

به کاهش اهداکنندگان عضو در آينده منجر شود. 
اما آنچه مهم تر است، پرسش هايی است که اين 
پژوهش دربارة مرگ و تعريف آن به عنوان «فعاليت 
بازگشت ناپذير» مغز پيش روی ما می گذارد.۸ گرچه 
طفره  آن  دربارة  بحث  از  تحقيق  اين  پژوهشگران 
رفته اند و ظاهراً بنا ندارند به بحث دربارة بازگرداندن 
خودآگاهی بپردازند و بيان می کنند که اصًال نمی دانند 
آيا چنين امری امکان پذير است يا نه؛ اما از هم اکنون 
بحث های اخالقی دربارة خلق مغزی خودآگاه بدون 
وجود کالبد پيش کشيده شده است. به گفتة «کخ»، 
« اين نخستين گام بسيار بزرگ اگر روزی رخ دهد، 

در  «نيچر»  و  خودآگاهی  مرگ،  که  هنگاهی 
ترکيب شگفتی  قرار می گيرند، بی گمان  کنار هم 
مقاله ای در  آوريل ۲۰۱۹،  انتظار است. در ۱۷  در 
بود که  آن  از  «نيچر» منتشر شد [۱] که حاکی 
مغزی  فعاليت های  برخی  توانسته اند  پژوهشگران 
چند خوک را ساعاتی پس از مرگ دوباره بازگردانند. 
در  ييل  پزشکی  «مدرسة  از  سستن۱»  «نند 
نيوهيون۲» يکی از اين پژوهشگران است. بنا به گفتة 
او، طبق تعاريف پزشکی مغزی که ساعت ها به آن 
نرسيده، مرده محسوب می شود؛  اکسيژن  و  خون 
چرا که نه می تواند بينديشد و نه چيزی درک کند. 
اما آنان دريافته اند که ظاهراً تصور متعارف از مرگ 
جای خدشه دارد. پژوهشگران اين تحقيق شگرف در 
پی آن  بودند که ُکنش های اصلی سلول های مغز را 
چند ساعت پس از مرگ احيا کنند. به اين منظور، 
آزمايشی با ۳۲ خوک ذبح شده انجام دادند. آنان مغز 
اين خوک ها را در محفظه های ويژه  ای قرار دادند و 
چهار ساعت پس از آن شروع به پمپاژ محلولی ويژه 
به جای خون به رگ های مغز های خوک ها کردند. اين 
محلول ضمن آنکه قند و اکسيژن را به سلول های مغز 
خوک های مرده می رساند، حاوی موادی شيميايی نيز 
بود که نورون ها را از آتش کردن (triggering) باز 
می داشت تا بدين ترتيب آسيبی به آن ها نرسد. شش 
ساعت بعد، آنان دريافتند که مغز خوک ها برخی 
واکنش های اصلی خود را از سر گرفته اند؛ با جذب 
قند و اکسيژن خون مصنوعی، کربن دی اکسيد توليد 
می کنند و نيز وقتی سيگنال های الکتريکی به مغز 
گسيل داده می شود، نورون های مجزا می توانستند 
که  تحقيق  اين  نتايج  دهند.  انتقال  را  سيگنال ها 
«مؤسسة ملی سالمت۳» پشتيبان آن بوده است، 
می تواند در درمان بيمارانی که دچار سکتة مغزی 
می شوند، پيشرفت شگرفی ايجاد کنند و همچنين 
روش تازه ای پيش روی پژوهشگرانی بگذارد که به 
بررسی مغز و چگونگی تأثير داروها بر آن می پردازند. 
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