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*scroll down or press here to see text in Hebrew 

Scientists map brains of the blind to solve mysteries of 
human brain specialization 

  
New research suggests unexpected brain connectivity can lead to fast brain specialization, allowing 

humans to adapt to the rapid technological and cultural innovation of our generation 
  
Jerusalem, January 23, 2015  Studying the brain activity of blind people, scientists at the Hebrew 
University of Jerusalem are challenging the standard view of how the human brain specializes to 
perform different kinds of tasks, and shedding new light on how our brains can adapt to the rapid 
cultural and technological changes of the 21st Century. 
  
Research Highlights: 

(1) Understanding the brain activity of the blind can help solve one of the oddest phenomena in the human 
brain: how can tasks such as reading and recognizing numerical symbols have their own brain regions if 
these concepts were only developed several thousand years ago (which is negligible on an evolutionary 
timescale)? What was the job of these regions before their invention? 

(2) New research published today in Nature Communications demonstrates that vision is not a prerequisite 
for “visual” cortical regions to develop these preferences. 

(3) This stands in contrast to the current main theory explaining this specialization, which suggests these 
regions were adapted from other visual tasks such as the angles of lines and their intersections. 

(4) These results show that the required condition is not sensory-based (vision) but rather connectivity- and 
processing-based. For example, blind people reading Braille using their fingers will still use the “visual” 
areas. 

(5) This research uses shows unique connectivity patterns between the visual-number-form-area (VNFA) to 
quantity-processing areas in the right hemisphere, and between the visual-word-form-area (VWFA) to 
language-processing areas in the left hemisphere. 

(6) This type of mechanism can help explain how our brain adapts quickly to the changes of our era of 
constant cultural and technological innovations. 

  
The accepted view in previous decades was that the brain is divided into distinct regions mainly by the 
sensory input that activates them, such as the visual cortex for sight and the auditory cortex for sound. 
Within these large regions, sub-regions have been defined which are specialized for specific tasks such 
as the “visual word form area,” a functional brain region believed to identify words and letters from 
shape images even before they are associated with sounds or meanings. Similarly there is another 
area that specializes in number symbols. 
 
Now, a series of studies at the Hebrew University’s Amedi Lab for Brain and Multisensory 
Research challenges this view using unique tools known as Sensory Substitution Devices (SSDs). 
Sensory Substitution Devices take information from one sense and present it in another, for example 
enabling blind people to “see” by using other senses such as touching or hearing. By using a 
smartphone or webcam to translate a visual image into a distinct soundscape, SSDs enable blind users 
to create a mental image of objects, such as their physical dimensions and color. With intense training 
(now available online at www.amedilab.com), blind users can even “read” letters by identifying their 
distinct soundscape. 
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"These devices can help the blind in their everyday life," explains Prof. Amir Amedi, "but they also open 
unique research opportunities by letting us see what happens in brain regions normally associated with 
one sense, when the relevant information comes from another.” 
  
Amedi’s team was interested in whether blind subjects using sensory substitution would, like sighted 
people, use the visual-word-form-area sub-region of the brain to identify shape images, or whether this 
area is specialized exclusively to visual reading with the eyes. 
  
In a new paper published today in Nature Communications as “A number-form area in the blind,” Sami 
Abboud and colleagues in the Amedi Lab show that these same “visual” brain regions are used by blind 
subjects who are actually “seeing” through sound. According to lead researcher Sami Abboud, “These 
regions are preserved and functional even among the congenitally blind who have never experienced 
vision.” 
  
The researchers used functional MRI imaging (fMRI) to study the brains of blind subjects in real-time 
while they used an SSD to identify objects by their sound. They found that when it comes to 
recognizing letters, body postures and more, specialized brain areas are activated by the task at hand, 
rather than by the sense (vision or hearing) being used. 
  
The Amedi team examined a recently-identified area in the brain’s right hemisphere known as the 
'Visual Number Form Area.' The very existence of such an area, as distinct from the visual-word-form-
area, is surprising since symbols such as 'O' can be used either as the letter O or as the number Zero, 
despite being visually identical. 
  
Previous attempts to explain why both the word and number areas exist, such as the 'Neural recycling 
theory' by Dehaene and Cohen (2007), suggest that in the far distant past these areas were specialized 
for other visual tasks such as recognizing small lines, their angles and intersections, and thus were best 
suited for them. However, this new work shows that congenitally blind users using the sensory 
substitution devices still have these exact same areas, suggesting that vision is not the key to their 
development. 
  
"Beyond the implications for neuroscience theory, these results also offer us hope for visual 

rehabilitation," says Amedi. "They suggest that by using the right technology, even non-invasively, we 

can re-awaken the visually deprived brain to process tasks considered visual, even after many years of 

blindness." 

But if the specific sensory input channel is not the key to developing these brain regions, why do these 
functions develop in their specific anatomical locations? The new research points to unique connectivity 
patterns between the visual-word-form-area and language-processing areas, and between the visual-
number-form-area and quantity-processing areas. 
  
Amedi suggests, "This means that the main criteria for a reading area to develop is not the letters’ 
visual symbols, but rather the area’s connectivity to the brain’s language-processing centers. Similarly a 
number area will develop in a region which already has connections to quantity-processing regions." 
  
"If we take this one step further," adds Amedi, "this connectivity-based mechanism might explain how 
brain areas could have developed so quickly on an evolutionary timescale. We've only been reading 
and writing for several thousand years, but the connectivity between relevant areas allowed us to 
create unique new centers for these specialized tasks. This same 'cultural recycling' of brain circuits 
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could also be true for how we will adapt to new technological and cultural innovations in the current era 
of rapid innovation, even approaching the potential of the Singularity." 
  
About the Amedi Lab for Brain and Multisensory Research: 
  
The Amedi Lab for Brain and Multisensory Research is headed by Prof. Amir Amedi in the Department 
of Medical Neurobiology at the Institute for Medical Research Israel-Canada (IMRIC) at the Hebrew 
University of Jerusalem’s Faculty of Medicine. The Lab is also a founding member of the Hebrew 
University’s Edmond & Lily Safra Center for Brain Science (ELSC). 
  
The Lab deals with understanding the human brain, brain rehabilitation and plasticity, with emphasis on 
helping the blind and visually impaired. Several patented devices have been developed in the lab which 
can help people who are blind identify objects and navigate using a technique called "Sensory 
Substitution" (mainly 'seeing' by translating an image taken from a simple smartphone or webcam into 
sound with no need for special hardware). 
  
EyeMusic is a tool that provides visual information through a musical auditory experience. Using a 
camera mounted on their glasses, patients can hear musical notes that create a mental image of the 
visual scene in front of them. Results include enabling blind users to find objects such as shoes in a 
cluttered room, choose a red apple out of a bowl of green ones, and more. For a clear explanation 
video in TEDx format see http://goo.gl/Lcb7QV. Mastering the EyeMusic requires intensive training (at 
least 20-30 hours for basic practical use). As part of trying to make this technology more available to 
the public, the team has recently created a new online training website (www.amedilab.com) and made 
EyeMusic freely available for download on iTunes and Google-Play. 
  
Another device developed at the Amedi Lab is the EyeCane, which uses an algorithm to translate 
distance into sound and vibrations. The EyeCane aims to boost mobility and navigation for the visually-
disabled, augmenting the traditional White-Cane with increased range (up to 5m), angles and 
unobtrusiveness. Within 5 minutes of training, users can successfully navigate, detect and avoid 
obstacles and estimate distance. Recently-published EyeCane research demonstrated that using the 
EyeCane distinctly improves users' mobility patterns. "Our users no longer cling to the walls," explains 
Shachar Maidenbaum, one of the researchers working on this project. "Usually the blind avoid large 
open spaces since they don't have 'anchors' in them, but the expanded sensory information from the 
EyeCane lets them easily walk down the center of a corridor or cut through the center of large rooms." 
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פענוח פעילות מוח של עיוורים עוזר לפתור תעלומות מרכזיות בחקר 
  מוח האדם

ם, המאפיינים את אזורים גם בקבועי זמן לא אבולוציהאדם יכולות להביא להתמחות תבניות קישוריות ייחודיות במוח מחקר: 
 עידן הסינגולריות שלנו הכולל הסתגלות המוח לפיתוחים טכנולוגיים ותרבותיים מואצים 

 
 עיקרי הדברים

 
  התעלומות המעניינות ביותר בחקר המוח האנושי: כיצד קרה פענוח פעילות המוח של אנשים עיוורים יכול לסייע בפתרון אחת

לפני כ  והומצא סימבולים לשפהף העובדה שחר -ם במוח ישלשפה כתובה ולסימבולים מספריים יש אזורים ראייתיים ספציפי
  ומספרים? שנים )זמן אפסי במובנים אבולוציוניים(; ומה היה תפקידם של אזורים אלו לפני שנדרשו לפענח שפה  5,500

 
  מתפרסם בימים אלה בכתב העת  באוניברסיטה העברית, אשר מרכז לתפיסה וקוגניציהמהמאמר חדש של עבוד וחבריו

" מראה בפעם הראשונה שראייה כלל אינה דרושה להתפתחות אזור המיוחד Nature Communicationsהיוקרתי "
 לסימבולים מספריים 

 
 המחזור הקורטיקלי של אזורים עבור אותיות )דיהן  תתאוריישהוצגה במסגרת  תהמאמר חותר תחת אחת הטענות המרכזיו

למשל, עיבוד מידע שמגיע ממרכז שדה  -( ולפיה אזורי הראייה, כפי שהם היום, עברו הסבה מתפקוד ראייתי אחר 2007וכהן, 
 הראייה והתעסק בקווים, בזוויות שונות ובמפגשים שלהם. 

 
ולא בסוג הקלט  -לגרסת עבוד וחבריו, התנאי שמפעיל את אזור הראייה מותנה בדפוס מיוחד של קישוריות ובסוג העיבוד 

 שקוראים בכתב ברייל על ידי חוש המישוש מפעילים את האזור הראייתי.  םעיווריהחושי )ראייה(. למשל, 
 

בין אזור המספרים לאזורי כמות הנמצאים בצד ימין של  המאמר מציע לראשונה את קיומו של דפוס קישוריות מיוחד ושונה
 ובין אזור הקריאה לאזורי השפה, הנמצאים בצד שמאל של המוח .  המוח, 

 
  מנגנון על בסיס קישוריות קיימת שהתפתחה אבולוציונית למטלות אחרות מאפשר יצירת התמחויות מוחיות מהירות במרווחי

לוגית משתנה. יכולת זאת היא וכלי עוצמתי בידי המוח, הנדרש להסתגל לסביבה טכנ זמן קצרים יחסית, ולפיכך יכול להיות
הגדלת הכוח החישובי והתפתחויות טכנולוגיות שמואצות בצורה מהירה  -חשובה במיוחד בעידן הנוכחי שמתקרב לסינגולריות 

 בכל שנה.
 

 

 על המעבדה:
 

שיקום המוח הבנת המוח האנושי, עוסקת בנושאי  בהובלת פרופ' אמיר עמדי, המעבדה לחקר המוח באוניברסיטה העברית
וגמישות מוחית, בדגש על אלו הסובלים מליקויי ראייה ועיוורון. במעבדה פותחו מכשירים שונים )רשומים תחת פטנטים(, 

 -דים לנגד עיניהם ולהתמצא במרחב בדרך של "התמרה חושית" )ובעיקר המסייעים לאנשים עיוורים לזהות גופים וחפצים העומ
 (. צליליםתרגום התמונה החזותית ממצלמת ראש פשוטה וזולה או מצלמה סלולרית, ל"ראייה" באמצעות 

 

ם של נסיינים עיוורים הצליחו לאתר מיקומ –)להלן, "העין המוזיקלית"(  EyeMusic-מבין התוצאות שנצפו בשימוש במכשיר ה
נעליים בחדר, לבחור תפוח אדום מתוך קערת תפוחים ירוקים; ואף לבצע תנועה חדה ומדויקת לעבר בקבוק ספרייט ירוק )ללא 

ראו:  TEDxשימוש מקדים בחוש המישוש( כאשר הוצב על שולחן עם בקבוקים אחרים. לסרטון הסבר נהיר שניתן במסגרת 

http://goo.gl/Lcb7QV .) שעות(. במסגרת  30-20רכישת המיומנות בעין המוזיקלית דורשת למידה ואימון אינטנסיביים )בין
 הניסיון להנגיש את הטכנולוגיה לקהל גדול יותר, פותחה במעבדה תכנית אימונים מרחוק המוגשת באתר המעבדה ייעודי 

(amedilab.com ) ובאפליקצייתEyeMusic אנדרואידול אייפוןל הזמינה . 
 

ל הינה מיידית השליטה במק. ע מרחקי לצלילים פשוטים ולרטט, הינו מקל וירטואלי המתרגם מידEyeCane -הפיתוח נוסף, 
הוא מעניק למשתמש מידע על אובייקטים במרחק של  –בשונה מהמקל המסורתי כמעט ומתקבלת כבר לאחר מספר דקות אימון. 

 ,לאחרונהתוצאות חדשות שפורסמו  ממכשולים וירידה במדרגות. תוברזולוציה גבוהה היכולה לאפשר הימנעומטרים  5עד 
כי נסיינים עיוורים המשתמשים במקל הווירטואלי בוחרים במסלול הליכה קצר, הדומה לזה שבוחרים אנשים רואים. מראות 

"בדרך כלל עיוורים מתרחקים "הנבדקים שלנו כבר לא נצמדים לקירות", אומר שחר מיידנבאום, אחד מחוקרי המעבדה. 
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 –מטרים  5בו, אבל המידע המורחב שמתקבל מהמקל על הסביבה במרחק של  מחללים פתוחים, כי אין להם 'עוגן' להיאחז
  .מאפשר להם להסתובב גם במרכז המסדרון או החדר"

 
 

 :על המחקר החדש הרחבה
 

אזורי ראייה, שמיעה וכו'. בתוכם  –התפיסה המקובלת מזה עשרות שנים היא כי המוח מחולק לאזורים לפי החוש המפעיל אותם 
בעלי התמחות נוספת כגון "אזור הקריאה הראייתי". בשורת מחקרים הנערכים בשנים האחרונות במרכז לתפיסה  התגלו אזורים

וקוגניציה, בראשות פרופ' אמיר עמדי באוניברסיטה העברית בירושלים, תפיסה זו נבחנת בצורה ביקורתית בעזרת כלים ייחודיים 

 (.SSDכלי התמרה חושית ) –

 

ם מידע מחוש אחד ומתמירים אותו לחוש אחר. למשל, "ראייה" באמצעות שמיעת צלילים או מישוש. כלי התמרה חושית לוקחי
הדבר מתאפשר על ידי אימון ותרגול של כללים קבועים המשמשים לתרגום תמונה המשתקפת ממצלמה פשוטה המורכבת על 

ה הצליל( מלמד על גובהו של האובייקט וכד'. משקפיו של האדם העיוור. אורך הצליל מלמד על רוחב האובייקט, התדר שלו )גוב
אומר פרופ' …(" "השימוש בכלים אלה יכול לסייע לעיוורים להתמצא במרחב ולהתנהל טוב יותר בחיי היום יום )להרחבה ראו

עמדי, "אך ברמה המחקרית הוא גם מאפשר לנו להתבונן במה שקורה באיזור שבדרך כלל משוייך לחוש אחד )ראייה( כשהקלט 
לו מגיע מחוש אחר. האם עדיין נשתמש באזור הקריאה הראייתי, או שמא הוא יתגלה כאזור מנוון או כאזור ששינה את ייעודו ש

מראה שאכן כך. לא זאת בלבד אלא שההתמחות שהתגלתה זה מכבר של עבוד וחבריו  המאמר הנוכחיומשמש למשימה אחרת?". 
 עולם לא התנסה בחוויה של "ראייה". לסימבולים מספריים ולקריאה קיימת גם לאדם שמ

 

(, מגלים כי אזורי המוח יופעלו על בסיס מטלה )קריאה, הבנת fMRIמחקרי המעבדה, העושים שימוש בהדמיית תהודה מגנטית )
כמות על בסיס סימן מסוים( ולאו דווקא על בסיס החוש ממנו מגיע המידע. במחקר חדש המתפרסם בימים אלו במגזין היוקרתי 

nature communications  נבחן אזור חדש שהתגלה לא מזמן האחראי על עיבוד ראייתי של מספרים בצד ימין של המוח. קיומו
החלוקה  -זור נפרד ומובחן לזיהוי אותיות בצד שמאל של המוח ובמיקום אחר קיומו של א מעין זה מפתיע לאור אזורשל 

 זהה לחלוטין.  תהוויזואליבאנגלית, שצורתן  0 והספרה Oמתרחשת גם כאשר בחלק מהמקרים, כדוגמת האות 

 
והצורניים של  םהראייתייאשר עד כה היה תלוי במאפיינים  אזורהספרות המדעית מציעה שורה של הסברים לקיומו של אותו 

אותיות", ( במסגרת "תיאורית המחזור הקורטיקלי של אזורים עבור 2007הספרות )או האותיות( כמו הסברם של דיהן וכהן )
כמו עיבוד מידע שמגיע ממרכז שדה הראייה והתעסק  -ולפיו אזורי הראייה כפי שהם היום, עברו הסברה מתפקוד ראייתי אחר 

בקווים, בזוויות שונות ובמפגשים שלהם. למרות זאת, נבדקים עיוורים מלידה שנחשפו לגירויים המספריים דרך מכשיר התמרה 
 מוח גם ללא ראייה כלל לאורך כל חייהם!  אזורוזיקלית"( הראו הפעלה באותו חושית שפותח במעבדה )"העין המ

 
"מעבר לחשיבות התאורטית, התוצאות האלו נותנות לנו תקווה" אומר עמדי "הן מציעות כי בשימוש בטכנולוגיה נכונה, לדוגמא 

ייני עיבוד דומים למה שמבוצע אצל אדם של התמרה חושית, ובאמצעים לא פולשניים, ניתן לעורר מחדש במוחם של עיוורים מאפ
 רואה המשתמש בקלט ראייתי, אפילו אחרי שנים רבות של עיוורון. 

 
ואולם, נשאלת עדיין השאלה מה גורם לאזורים אלה להתמיין ולפעול למטרות מוגדרות כל כך דווקא במיקום אנטומי ספציפי 

בעלי התמחות  אזוריםקר החדש מציע קיומה של קישוריות בין המח ולשפה כתובה(? VWFAל  למספרים ושמאל  VNFA)ימין ל 
"כך לדוג' אזור . (והספרותקודמת הרלוונטית לתפקודם החדש, בהתאם להתפתחות הטכנולוגית במרוצת השנים )כמו הכתב, 

לזיהוי מספרים יתפתח במקום שמקושר לאזורי  ואזורעיבוד השפה,  לאזורילזיהוי אותיות מתפתח במקום שכבר מקושר טבעית 
 תפיסת כמות" מסביר סאמי עבוד, החוקר שהוביל את המחקר החדש. 

 
"אם נלך עם זה שלב אחד קדימה, יתכן כי דפוסי הקישוריות הללו גויסו מלכתחילה ליצירת התמחויות של אזורים הקשורים 

שתמש במנגנונים אבולוציוניים איטיים(, כמו קריאה או ייצוג כמותי )שלא יכולות לה חדשותלהמצאות תרבותיות וטכנולוגיות 
 בעזרת סימבולים במסגרת 'מחזור תרבותי' של יכולות העיבוד של המוח" מוסיף עמדי. 
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