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Badu BERRIAren berri. «Euskara
ikasten ari naiz New Yorken, eus-
kal etxean». Rafael Yuste (Madril,
1963) atzo Bilbon izan zen DIPC
Donostia International Physics
Centerrek antolatutako Zientzia-
rekin Solasean egitasmoaren ba-
rruan. Errioxan familia duenez,
hango toponimiak eta hizkeraren
euskal aztarnek piztu zioten eus-
kararekiko lilura. Garunarekikoa
mediku ikasketak osatzeko prak-
tikak egiten ari zela sortu zitzaion:
«Esaterako, paziente eskizofre-
nikoak artatzeko aski ezagutza ez
genuela ikusi nuen». AEBetara
joan, eta garuneko ikerketetan
murgildu zen; eta, hain justu,
hango gobernuaren babesarekin
abiatutako Brain ikerketa egitas-
moaren sortzaileetako bat da. Co-
lumbiako Unibertsitatean Brain
Activity Map Project gidatzen du.
Ikerketa egitasmo ugari batzen

zarete Brain proiektu handiaren

barruan. Nola defini daiteke?

Giza Genoma proiektuaren an-
tzeko programa bat da; baina ho-
nek burmuina du ardatz, tekni-
kak garatu nahi ditu neuronen
zirkuitu osoen mapak egiteko.
Animalietan eta pertsonetan egin
nahi du hori, eta teknologiak ga-
ratu nahi ditu, halaber, garuneko
patroi anomaloetan eragiteko,
alegia, buruko gaitzak osatzeko.
Giza Genoma proiektuan aur-

keztu zituzten emaitzetan ikusi

da hutsuneak badirela. Handiak.

Ustez deusetarako balio ez zu-

ten DNA zatiek ere —zabor dei-

tuak— funtzioa dutela ikusi da

orain: asko dagoela oraindik

ikertzeko. Brain egitasmoak

aurkeztuko dituen mapek zen-

bateko doitasuna izango dute?

Brain egitasmoak ate bat irekiko
du: mundu berri baterako atea,
eta irudikatu ere ezin ditzakegun
gauzak aurkituko ditugu. Horixe
gertatu zen giza genomarekin ere.
Orain helburu zehatza da, adibi-
dez, zenbait animalia txikiren
neurona guztien jardunaren ma-
pak egitea; esaterako, orain orno-
gabe txiki batekin ari gara, idrare-
kin, eta poliki-poliki eboluzioa-
ren eskalan gora egin nahi dugu,
giza burmuinera hurbildu arte.
Hala ere, zalantzarik ez da izan
behar horretan: zientziaren bide-
ak ez du amaierarik. Mailaz maila
egiten da gora, eta, ikertu ahala,
erronka berriak agertzen dira.
Zientzia eskailera baten gisakoa
dela esatea gustatzen zait niri; be-
launaldi guztien artean eraikitzen
da eskailera hori. Eta guk, orain,
garuneko zirkuituen mapak egi-
teko teknologiak garatuz, maila
bat gehiago jarri nahi dugu. 

Brain egitasmoaren oraina zein

da? Nor ari da lanean? Zertan?

Brain egitasmoan 125 laborategi
gaude egun; bakoitza jarduera ze-
hatz batean ari da. Oldarraldi ma-
sibo baten antzekoa da. Gehienak
animaliekin ari gara, baina badira
giza garunera hurbiltzen ari dire-
nak ere. Nik zuzentzen dudan la-
borategian, zehazki, arratoiaren
garuna eta idrarena ikertzen ari
gara. Baina adreilutxo bat gara
eraikin oso baten barruan.
Brain egitasmo osoaren susta-

tzaileetako bat zara. Barack

Obama presidenteak berak aur-

keztu zuen egitasmoa: arrandi-

tsu. Baina koordinazio falta sala-

tu izan duzu. Non dago arazoa?

Gune zentral bat falta da, edo ho-
rien multzo bat: garunaren beha-
tokia deitu duguna. Oraintxe, le-
hengo astean, horren aldeko pro-
posamena egin dugu Neuron
aldizkarian. Miresmenez ikusten

dut, oro har, Etxe Zuriak egitas-
moaren inguruan egin duen lana,
baina gune zentral horren falta
egitasmoak duen gabezietako bat
da, eta esango nuke, hori gabe,
herren dagoela. Zenbait gauza

talde lanean bakarrik egin daitez-
ke; helburu oso handiak dira la-
borategi batek bakarrik egiteko. 
Zein izan daiteke, zure ustez, ha-

mabost urteren buruan lortzeko

moduko helburu taxuzko bat?

Ugaztun txiki baten burmuin
azalaren jardunaren mapa osoa
egitea; arratoiarena izan daiteke,
edo satitsuren batena. Garrantzi-
tsua da ugaztunen garun azalaren
mapak egitea; izan ere, ugaztu-
nak gara gu ere, eta gure garuna-

ren funtzionamenduak burmuin
azalean izaten du oinarria. 
Eta gizakiekin erabaki klinikoak

hartzen hasteko egokia izan dai-

teke informazio hori ?

Dudarik gabe. Garuna da oraino
ulertzen ez dugun gor-
putzeko atal bakarra;
eta, auto baten gisan,
nola funtzionatzen duen
jakin gabe, oso zaila da
konpontzea. Gizakiok

antzekotasun handiak ditugu,
oro har, gainerako ugaztunekin;
genetikoak, eta fisiologikoak.
Ugaztun baten garunak nola fun-
tzionatzen duen ulertuta, dena
delakoa izanda ere, ulertuko
dugu nola funtzionatzen duen
giza garunak, eta errazagoa izan-
go da konpontzen saiatzea. 
AEBetan egitasmo erraldoi ho-

rretan ari zarete. Baina Europan

bada beste bat, giza garunaren

funtzionamenduaren inguruan

eraikia: Human Brain Project. El-

karlana hain garrantzitsua bada,

zer zentzu dute ikerketa sakaba-

natu horiek. Zergatik ez batera?

Ados nago: egokiagoa litzateke
denok batera aritzea, bikoiztasu-
nik ez egoteko. Hala ere, era inde-
pendentean sortuak dira bi iker-
ketak, eta ikuspegi oso ezberdi-
netatik ari dira lanean. Eta ez gara
bakarrak, munduan badira egi-
tasmo gehiago: Australian, esate-
rako, bada beste bat, AEBetakoa-
ren ereduari lotuta. Eta Txinak
ere badu asmoa bere Brain egitas-
moa abiatzeko: aztertzen ari dira.
Informazioa joria izango al da

behintzat ikerketa taldeen arte-

an? Espaziorako lasterketa ero

baten itxura har dezake gainera-

koan, ulertzen zinetan zaila.

Brain egitasmoan hasieratik eba-
tzi genuen, zientziarentzat eta gi-
zadiarentzat hain garrantzitsua
denez, publikoa izan behar zuela,
eta datu guztiak sarean jarri behar
zirela. Gardentasunaren ideia ha-
sieratik dago egitasmoaren
muin-muinean. Gainerako egi-
tasmoek ere filosofia publiko ho-
rixe bera izatea espero dugu. 
Zein irizpide etikorekin zedarri-

tu behar dira ikerketa hauek?

Oraindik goiz da, baina argi dago:
erremintak lortuko dira garuna
aztertzeko, eta aldatzeko. Modu
zuzenean eragin ahal izango
dugu burmuinean. Horregatik
batzorde etiko batzuk eratzen ari
gara gaiari buruz ere jarduteko.
Garuna oso ezezaguna dela esa-

ten du usu. Zenbateraino?

Ez dugu oraindik burmuinaren
teoria orokor bat; garunaren teo-
ria orokor handiaren aurreko ata-
rian gaude. Genetistak DNAk es-
piral bikoitz bat duela jakin au-
rreko unean zeuden bezalaxe
gaude. Neurobiologo asko ari dira
lanean, datu asko ditugu, baina
guztiak batera jartzea falta zaigu.
Zinetan zaila da, beraz, egun bu-

ruko gaitzak tratatzea. Zein arlo-

tan eragin nahiko zenukete?

Gaur egun garuna medikuntza-
ren gela iluna da; medikuok kau-
sak ezagutu gabe tratatu behar di-
tugu garuneko eritasunak. Aha-
leginak egiten dituzte psikiatra
eta neurologoek, baina ez dituzte
erreminta indartsuak. Hor daude
Alzheimerren gaitza, eskizofre-
nia, epilepsia, autismoa, depre-
sioa, perlesiak... Denetan lagun
dezake Brain proiektuak: gaixo
horiek buruan ditugula ari gara. 
Funtzio kognitiboaren giltza da

garuna. Emozioena ere bai...

Zalantzarik gabe: halaxe da. Pro-
zesu kognitibo oso aurreratuen
eta prozesu emozionalen nahas-
keta bat da; horiek ere rol garran-
tzitsua izan dute eboluzioan.

«Brain egitasmoak ate
bat irekiko du: mundu
berri baterako atea»

Rafael Yuste  b Neurobiologoa

Obama presidenteak 2013an hotsandiz aurkezturiko Brain ikerkuntza
proiektuarekin estu lotuta dago haren izena. Ikerketa egitasmo erraldoi
bat da, garuneko mapak egiteko pentsatua: eremu lausoa argitzeko.
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«Brain egitasmoan egun
125 laborategi gaude; bakoitza
jarduera batean. Oldarraldi
masibo baten antzekoa da» 
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