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در  مغز،  نقشه برداری  ملی  آزمایشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
جدیدترین رتبه بندی اساتید عضو باشگاه پژوهشگران با معیار تعداد 
دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  شریفی،  گیو  دکتر  پژوهشی،  مقاالت 
و  رتبه بندی  صدر  در  امتیاز   ۱۴ با  بهشتی،  شهید  پزشکی  علوم 
دکتر حمید سلطانیان زاده عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دکتر 
محمدرضا ناظم زاده عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 

با کسب ۱۱ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفته اند.

اساتید برتر باشگاه پژوهشگران آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از نظر 
مقاالت پژوهشی معرفی شدند.

مقاالت  انتشار  امتیاز  باالترین  دارای  اساتید  به  است  ذکر  شایان 
پژوهشی از داده های اخذ شده در آزمایشگاه در ژورنال های معتبر، 

۱00 امتیاز باشگاه پژوهشگران اعطا شده است.

اخبار داخلی

دکتر محمدرضا ناظم زادهدکتر حمید سلطانیان زادهدکتر گیو شریفی
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به گزارش روابط عمومی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، این جلسه با حفظ پروتکل های 
بهداشتی به صورت مجازی، در تاریخ سوم آذر ماه ۱۴00 برگزار شد.

در ابتدا دکتر محمدرضا آی رئیس آزمایشگاه از فعالیت های جدید آزمایشگاه و آمار عملکرد 
آن تا پایان آبان ماه ۱۴00، گزارشی ارائه داد.

در ادامه دکتر حسین قدیری معاون اداری و مالی آزمایشگاه، در خصوص ایجاد انگیزه در 
جهت ارائه اهداف سه ماهه و نحوه اجرای آن ها در بخش های گوناگون صحبت کرد.

دکتر غالمعلی حسین زاده معاون پژوهشی آزمایشگاه به توضیحاتی درباره اهمیت و بازخورد 
دوره »آموزش مهارتی و حرفه ای اخذ سیگنال الکتروانسفالوگرام« پرداخت.

دکتر منصور فاتحی، مسئول بیوبانک نقشه برداری مغز ایران جزئیاتی را از فعالیت های اخیر 
این بیوبانک بیان کرد.

این جلسه با بررسی و پیشنهادات اعضای این شورا به پایان رسید.

برگزاری دومین 
جلسه شورای علمی و فناوری

 آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
در سال 1400
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این دوره توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز زیر نظر وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاییز ۱۴00 برگزار شد. 

طی این دوره ي ۶۶ ساعته شرکت کنندگان با سرفصل هایی از جمله 
فیزیولوژی و آناتومی عمومی مغز، فیزیولوژی تخصصی با رویکرد 
منشا ایجاد امواج مغزی، مفاهیم اولیه الکتروانسفالوگرافی و مفاهیم 
ثبت سیگنال، سیستم الکترودگذاری، ثبت سیگنال EOG و معرفی 
آرتیفکت ها و نحوه ی رفع آن ها آشنا شدند و دوره را با کارآموزی 

به پایان رساندند. 
پس از گذراندن موفق این دوره، مدرک رسمی 

سه ساله از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
به شرکت  کنندگان اعطا شد. 

اخبار داخلی

برگزاری اولین دوره آموزش مهارتی و حرفه ای
»اخذ سیگنال الکتروانسفالوگرام«

زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مغز  نقشه برداری  ملی  آزمایشگاه 
پژوهشی و  آموزشی  با چهار مرکز 
کرد امضا  همکاری  تفاهم نامه  

با هدف تحکیم همکاری های دو جانبه به ویژه در انجام پروژه های 
پژوهشی، گردآوری خدمات اخذ و تحلیل داده برای انجام پروژه های 
پژوهشگران مرکز خدمات آزمایشگاهی استان خراسان رضوی در 
بین  همکاری  تفاهم نامه  مغز،  نقشه برداری  با  مرتبط  زمینه های 
و  آزمایشگاهی  خدمات  مرکز  و  مغز  نقشه برداری  ملی  آزمایشگاه 
تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی خراسان رضوی منعقد شد. همچنین 
تفاهم نامه ای با انجمن علمي رفتار حرکتي و روان شناسی ورزشي 
ایران به منظور تحکیم فعالیت های بیشتر در حوزه نقشه برداری مغز 
امضا شد. به عالوه رئیس آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از انعقاد 
تفاهم نامه هایی با دانشگاه آزاداسالمی واحد تهران غرب و دانشگاه 

عالمه طباطبایی نیز خبر داد.

دکتر محمدرضا آی )رئیس آزمایشگاه ملی نقشه برداری  مغز(
و دکتر مهدی نمازی زاده )رئیس انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی(
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اعضای برتر باشگاه با توجه به شاخص های در نظر گرفته شده جهت رتبه بندی به شرح زیر اعالم می شوند: 
دکتر رضا رستمی )عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه تهران(

دکتر محمودرضا حاجی قاسم )عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران(
دکتر سید مهدی میرباقری )عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و نورث وسترن آمریکا( 

دکتر رضا خسروآبادی )عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی(
دکتر محمدرضا ناظم زاده )عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران(

دکتر جمال امانی راد )عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی(
دکتر فواد صیدی )عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی پردیس البرز دانشگاه تهران(

دکتر تارا رضاپور )عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی علوم شناختی تهران(

شایان ذکر است ۶ مزیت اصلی برای اعضای باشگاه در نظر گرفته شده است:
  امکان شرکت در تمامی وبینارهای آزمایشگاه به صورت رایگان

  شرکت در سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران به صورت رایگان
 ۳0 درصد تخفیف حضور در کارگاه های آنالین بسته به امتیاز کسب شده

  تخفیف 20 درصدی تا سقف ۴0 درصد برای هزینه خدمات پژوهشی 
  امکان حضور در دوره های کارآموزی رایگان و دریافت گواهی

  همکاری با آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و دریافت گواهی همکاری

بیش از 700 عضو از مزیت های 
باشگاه پژوهشگران
 آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز 
بهره مند شده اند

اخبار داخلی

از راه اندازی باشگاه  از گذشت تنها 6 ماه  پس 
برداری  نقشه  ملی  آزمایشگاه  پژوهشگران 
از اساتید و پژوهشگران  از 7۰۰ تن  مغز، بیش 
برجسته سراسر کشور به عضویت این باشگاه 

درآمدند و از مزایای عضویت بهره مند شدند. 

از اهداف این باشگاه می توان به کشف استعدادها، حمایت از پژوهشگران و ایجاد و هدایت شبکه ای هم افزا 
از آن ها، ترویج دانش نقشه برداری مغز در سطح ملی، رفع چالش ها و مشکالت سخت افزاری و نرم افزاری 

موجود و همچنین ارائه  تسهیالت آموزشی و پژوهشی اشاره کرد.
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آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با هدف بازاریابی خدمات مشتریان 
ترویج دانش  و  ارائه خدمات  افزایش گستره  جغرافیایی   ،)CRM(

نقشه برداری مغز در سطح ملی، همکار پژوهشی می پذیرد. 
اساتید راهنما و پژوهشگران حوزه علوم شناختی می توانند از پایگاه 
داده و بانک اطالعات همکاران پژوهشی آزمایشگاه ملی نقشه برداری 

مغز استفاده کنند. 
گفت:  مغز  نقشه برداری  ملی  آزمایشگاه  مشتریان  با  ارتباط  مدیر 
آزمایشگاه  در  داوطلب«  پژوهشی  »همکار  نام  با  داده ای  پایگاه 
نقشه برداری مغز ایجاد شده است و در اختیار و دسترس مشتریان و 
پژوهشگرانی که امکان مراجعه حضوری ندارند قرار داده می شود. از 
این رو برای اساتید راهنما یا پژوهشگرانی که طرح مستقل پژوهشی 
مطرح می کنند یا به طور کلی نماینده ای برای تبادل اطالعات و 

امکانات بخش سرویس دهی؛
یادگیری ماشین و یادگیری عمیق  

و   CPU Intensiveبرنامه های راه اندازی  امکان  آزمایشگاه  این  در 
RAM Intensive وجود دارد. 

آزمایشگاه  این  در    )GPU( گرافیکی  پردازنده  سرویس  تازگی  به 
راه اندازی شده است. آزمایشگاه با مجهز شدن به یک کارت  گرافیک 
NVIDIA مدل Quadro RTX 8000 می تواند میزبان تحقیقات 
یادگیری ماشین و یادگیری عمیق باشد. امکان برنامه نویسی به زبان  
CUDA روی این رایانه فراهم است و می تواند برای GPGPU نیز 

استفاده شود.

برای کسب اطالعات بیشتر می توانید به وبسایت آزمایشگاه به نشانی www.nbml.ir تب خدمات و تجهیزات مراجعه کنید.

تحقیق و توسعه  )R&D(؛
 بهبود متغییرهای کامپایل نرم افزارها

همگام با پیشرفت علم، آزمایشگاه نیز باید تحقیقاتی را برای بهبود 
متغیرهای  بهبود  روی  آزمایشگاه  این  در  دهد.  انجام  خدماتش 
کامپایل نرم افزارها برای اجرای هر چه بهتر فعالیت می شود. امید 
است با همکاری هر چه بیشتر اندیشمندان و صاحب نظران عرصه 

محاسباتی، آزمایشگاهی به وسعت یک ملت داشته باشیم. 
بخش محاسبات سریع آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از سال ۱۳۹۷ 
با هدف ارائه  خدمت به پژوهشگران و دانشجویان حوزه نقشه برداری 

مغز به ویژه علوم اعصاب محاسباتی راه اندازی شده است. 

اخبار داخلی

راه اندازی  با  و  تازگی  به  مغز  برداری  نقشه  ملی  آزمایشگاه 
سرویس پردازنده گرافیکی )GPU( میزبان تحقیقات یادگیری 

ماشین و یادگیری عمیق شده است.
بخش محاسبات سریع آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز امکان 
صورت  به  هم  و  دارد  را  موازی  و  سنگین  پردازش های  انجام 

سرویس دهی و هم در قالب تحقیق و توسعه فعالیت می کند.

فراخوان مشارکت همکاران پژوهشی در 
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز 

 GPU راه اندازی سرویس
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

آوردن آزمودنی ها ندارند، این فرصت مهیا شده تا از این پایگاه داده 
بهره مند شوند و همکار پژوهشی خود را از این پایگاه انتخاب کنند.  
طی این فراخوان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از عالقه مندان 
با رشته های مرتبط و سابقه کار پژوهشی در حوزه های مرتبط با 
درخواست  »فرم  پرکردن  و  ثبت نام  به  دعوت  مغز،  نقشه برداری 
مشارکت به عنوان همکار پژوهشی« می کند. عالقه مندان می توانند 
فرم   https://nbml.ir/FA/fellow اینترنتی  نشانی  به  مراجعه  با 
با  می توانند  پژوهشی  طرح های  مجریان  کنند.  تکمیل  را  مذکور 
با فرد منتخب، نماینده  بررسی رزومه همکاران پژوهشی و توافق 
خود را به آزمایشگاه معرفی و صالحیت نماینده خود و انجام روند 

پروژه را تایید کنند.  
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دکتر »عباس حق پرست«  
جدید  نماینده 

ایران در
مرکزی  کمیته 

منطقه آسیا و
 اقیانوسیه سازمان

تحقیقات جهانی مغز
) ایبرو ( 

انجام آنالیز گراف با دیتای
 DTI محقق شد.

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، خدمات آنالیز گرافی 
مغز با استفاده از داده های DTI را معرفی می کند.

ندا محمدی، کارشناس بخش آزمایشگاه پردازش و آنالیز تصویر آزمایشگاه 
ملی نقشه برداری مغز گفت: در آزمایشگاه پردازش تصویر، آنالیز بر پایه 
تئوری گراف برای تصاویر DTI که در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز 

یا هر مرکز تصویربرداری دیگری ثبت شده باشد، قابل انجام است.
  DTI وی در خصوص ویژگی های آنالیز گرافی مغز با استفاده از دیتای
گفت: برای آنالیز از تولباکس GAT استفاده می شود. همچنین در این 
روش تفاوت های پارامترهای توپولوژیکی شبکه مغزی قابل اندازه گیری 

هستند. پارامترهایی از جمله: 
 small-worldness, modularity, highly connected

regions (hubs), and regional network parameters

محمدی با بیان اینکه زمان انتظار انجام آنالیز گرافی در حدود یک ماه 
است، تاکید کرد: این زمان ممکن است بسته به تعداد پروژه های در حال 
تا 90  بین 60  آنالیز  به گستردگی  بسته  باشد. مدت زمان  متغیر  انجام، 

دقیقه است.
شایان ذکر است تصویربرداری تشدید مغناطیسی با وزن انتشاری با نام 
تصاویر  آنالیز  و  پردازش  روش های  از  یکی   )DWI_DTI( اختصاری 
مولکول های  انتشار  نحوه  از  تصویربرداری  تکنیک  این  است.  ساختاری 

آب برای ایجاد کنتراست در تصویر استفاده می کند.
پردازش داده های DTI در بخش »پردازش و آنالیز تصویر« آزمایشگاه 
 ExploreDTI و FSL ملی نقشه برداری مغز با استفاده از نرم افزارهای
صورت می گیرد و اخیرا آنالیز گرافی مغز با DTI data راه اندازی شده و 

در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است. 

سازمان تحقیقات جهانی مغز )ایبرو( در انتخابات اخیر خود، دکتر عباس 
حق پرست، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دبیر انجمن علوم 
اعصاب ایران را به عنوان نماینده جدید ایران و یکی از اعضای کمیته 
مرکزی منطقه آسیا و اقیانوسیه این سازمان برای مدت سه سال انتخاب 

و معرفی کرد.
از دوازده سال،  از گذشت بیش  انتخابات، پس  این  سازمان »ایبرو« در 
ایران را جهت عضویت در کمیته مرکزی این سازمان در  از  نماینده ای 

منطقه آسیا و اقیانوسیه برگزیده است. 
ایران از سال 1998 با سازمان جهانی مغز )ایبرو( همکاری دارد و انجمن 
علوم اعصاب کشورمان یکی از اعضای دائمی این سازمان جهانی غیر 

انتفاعی است.
هشت  از  ترکیبی  با  مغز  جهانی  تحقیقات  سازمان  مرکزی  کمیته های 
نماینده از کشورهای مختلف از مناطق مختلف جهان در قالب یک تشکل 
با سازمان مرکزی در  اصلی در امر سیاستگذاری، مدیریت و هماهنگی 

حوزه علوم اعصاب همکاری و فعالیت دارند.
سازمان تحقیقات جهانی مغز به عنوان باالترین جایگاه در حوزه تحقیقات 
فعالیت های  نیز  و  فرهنگ سازی  و  ترویج  توسعه،  امر  در  مغز  جهانی 
پژوهشی در حوزه های علوم اعصاب در مناطق آسیا و اقیانوسیه، آفریقا، 
اروپا و آمریکای شمالی و جنوبی فعالیت دارد و مقر اصلی آن در آمریکا 

است.

)cogc.ir( منبع: ستاد علوم شناختی

اخبار داخلی

DTI نمونه تصاویری از آنالیزهای گرافی با دیتای
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دستگاه تحریک مغناطیسی مغز 
و  طراحی  کشور  در   (rTMS(

ساخته شد 

با هدف دستیابی به خودکفایی و تامین 
تجهیزات و ابزارهای مورد نیاز در حوزه  
تحریک  »دستگاه  اعصاب،  علوم  دانش 
و  بار  نخستین  برای  مغز«  مغناطیسی 
توسط شرکت  بومی شده  کامال  به طور 
از  پس  گستر،  طب  مدینا  بنیان  دانش 
از  برای ساخت  الزم  مجوزهای  دریافت 
داخل  در  پزشکی  تجهیزات  کل  اداره 

کشور طراحی و ساخته شد.

با  بنیان  دانش  این شرکت  عامل  مدیر  مهندس»محمد محمدی« 
اعالم این خبر گفت: دستگاه تحریک مغناطیسی مغز این شرکت 
از نظرسطح تکنولوژی و کاربردی قابل   Magsurve نام تجاری با 
رقابت با مشابه خارجی و در برخی از امکانات مورد استفاده از این 

دستگاه از تجهیزات پیشرفته تری نیز برخوردار است.
پیچیده ترین  از  یکی  که  دستگاه  این  می گوید:  محمدی  مهندس 
دستگاه ها در حوزه علوم اعصاب به شمار می آید و تکنولوژی طراحی 
و ساخت آن تنها در اختیار کشورهای معدودی است، با همکاری 
برنامه  و  مهندسی  نوروساینس،  حوزه های  در  متخصصان  برترین 

نویسی برای نخستین بار در داخل کشور طراحی و ساخته شد.
وی افزود: این موفقیت سبب شد تا نیاز متخصصان در مراکز درمانی 
و پژوهشی به چنین دستگاهی تامین و ایران از نظر تجهیزات بالینی 

و پژوهشی نوروساینس به کشوری خودکفا تبدیل شود.

اخبار داخلی

وی افزود: دستگاه تحریک مغناطیسی مغز در موقعیت های بالینی 
و پژوهشی کاربردهای فراوان دارد، بطوری که در کاربردهای بالینی 
بهبودی بسیاری  اثربخشی آن در درمان و  به  از دستگاه می توان 
افسردگی، اضطراب،  مانند  نورولوژیک  و  از اختالالت روانشناختی 

وسواس، دردهای مزمن و اختالالت مربوط به ولع اشاره کرد.
دانش بنیان  شرکت  هدف  و  رسالت  می افزاید:  محمدی  مهندس 
متخصصین  آسان تر  چه  هر  دسترسی  افزایش  گستر  طب  مدینا 
ایرانی به بهترین و با کیفیت ترین تجهیزات علوم اعصاب است و 
و ساخت  تولید  امر  در  پیشرفت  با  این شرکت می کوشد همپای 
ابزارها و تجهیزات حوزه های دانش علوم شناختی و علوم اعصاب 
الکتریکی  تحریک  دستگاه  نوروفیدبک/بیوفیدبک،  مانند  دنیا  در 
فراجمجمه ای و دستگاه EEG، زمینه را برای پیشبرد اهداف بالینی 

و پژوهشی متخصصان و محققان در داخل کشور هموار سازد.

)cogc.ir( منبع: ستاد علوم شناختی
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مغناطیسی  تشدید  تصویربرداری 
چگونگی   (fMRI( عملکردی 

تأثیر تروما بر مغز را آشکار می کند

MRI عملکردی )fMRI( تفاوت هایی را در نحوه ی 
نشان  آسیب زا  رویدادهای  به  افراد  مغز  واکنش 
پیامدهای  است  ممکن  تفاوت ها  این  و  می دهد 

منفی درازمدت سالمت روان را پیش بینی کنند. 

این نتایج بیان می کنند که نمودارهای فعالیت مغزی افراد که توسط 
fMRI به دست می آیند می توانند درمان  آن ها را بهبود بخشد.

نمودارهای قابل اعتماد و پیش بینی کننده ی پاسخ استرس می تواند 
مراقبت های بالینی را بهبود بخشد، و به ارائه دهندگان درمان کمک 
فرد  شرایط  و  نیاز  با  متناسب  را  موثرتری  درمان های  تا  می کند 
نجات یافته از تروما ارائه دهند. مغز هر فرد به استرس ناشی از یک 
رویداد آسیب زا واکنش متفاوتی نشان می دهد، به طوری که برخی 
از افراد یک واکنش اولیه قوی نشان می دهند که با گذشت زمان از 
بین می رود در حالی که برخی دیگر، عالئم استرس طوالنی مدت 

را تجربه می کنند و فعالیت های روزانه شان دچار اختالل می شود.
این تحقیق، بخشی از مطالعه ی Aurora NIMH است که بیش 
از ۳000 نفر را تا ۱2 ماه پس از تجربه یک رویداد آسیب زا تحت 
نظر قرار داد. این گروه ۶8 شرکت کننده را انتخاب کردند که پس 
از یک تصادف رانندگی در بخش اورژانس تحت درمان قرار گرفته 
بودند. دو هفته پس از این رویداد آسیب زا، فعالیت مغز افراد، در 
حالی که یک سری از کارهای مبتنی بر رایانه را انجام می دادند، 
با استفاده از fMRI اندازه گیری شد. این فعالیت ها باعث واکنش 
به نشانه های تهدید اجتماعی، نشانه های پاداش و موقعیت هایی که 

تکانشگری آن ها را آزمایش می کرد می شد.

شرکت کنندگان در مطالعه همچنین طی شش ماه از طریق نظرسنجی های 
دیجیتال، عالئم اختالل استرس پس از سانحه، افسردگی، جدا شدگی، 

اضطراب و تکانشگری را گزارش کردند.
شرکت کنندگان به چهار دسته تقسیم شدند:

واکنشی/ مهار نشده: فعالیت قوی مرتبط با تهدید و پاداش و پاسخ 
فعالیت مهاری ضعیف

پاداش کم/تهدید زیاد: فعالیت قوی مرتبط با تهدید و فعالیت مرتبط 
با پاداش کم

بدون  و  ضعیف  مهاری  پاسخ  قوی،  پاداش  فعالیت  زیاد:  پاداش 
فعالیت تهدید

مهار شده: تهدید کم، مقداری مهار شدگی و فعالیت پاداش کم
در مقایسه با گروه های دیگر، گروه اول دارای عالئم حادتر استرس 
پس از سانحه و اضطراب در طی شش ماه پیگیری بودند. نویسندگان 
نمودارهای  از  یک  هیچ  بین  ارتباطی  هیچ  که  کردند  خاطرنشان 
یا  شدگی  جدا  افسردگی،  مانند  پیامدها  سایر  و  مغزی  فعالیت 

تکانشگری وجود ندارد. 
NIMH گفت: این یافته اولیه نشان می دهد که چرا برخی از افراد 

در برابر اثرات روانی طوالنی مدت پس از تروما آسیب پذیرتر هستند.
)به  باال  پاداش  با  واکنش پذیری  بین  »ارتباط  گفت:  موسسه  این 
از گروه واکنشی/ مهار نشده( و عالئم طوالنی مدت  عنوان بخشی 
بین  ارتباط  نشان دهنده ی  قبلی  مطالعات  زیرا  بود،  غیرمنتظره 
افسردگی  و  تروما  از  پس  استرس  و  کم  پاداش  با  واکنش پذیری 
است. محققان پیشنهاد می کنند که واکنش پذیری پاداش، توجه 
بیشتری را در مطالعات آینده به عنوان یک عامل خطر بالقوه برای 

عالئم مرتبط با استرس پس از تروما ضروری می کند.
www.auntminnie.com :منبع
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ماساچوست  عمومی  بیمارستان  پژوهشگران 
داده اند  نشان  خود  جدید  مطالعات  در   ،)MGH(
تشدید  تصویربرداری  از  استفاده  با  می توان  که 
مرگ  )AI(؛  مصنوعی  و هوش   )MRI( مغناطیسی 
سلول های سرطانی ناشی از ویروس های درمانگر را 

تشخیص داد.

سلول های  انتخابی  طور  به  که  درمانی  ویروس  یک  اخیرا، 
سرطانی را می کشد و در عین حال بافت های طبیعی را حفظ 
می کند، امیدی را برای درمان تومورهای تهاجمی مغزی ایجاد 
کرده است. برای بهینه سازی بیشتر درمان مبتنی بر ویروس، 
باید نظارت غیرتهاجمی مکرر پاسخ درمانی صورت گیرد تا 
عملکرد بین ویروس و سلول های سرطانی مانند میزان انتشار 

ویروس در داخل تومور و پاسخ درمانی، بیشتر درک شود.
اندازه گیری  برای  مولکولی   MRI کمی  تصاویر  از  محققان 
ویژگی های بافتی متعدد از جمله PH بافت و غلظت پروتئین 
که با مرگ سلولی تغییر می کنند، استفاده کردند. این روش 
از روش های قبلی  بر پاسخ درمانی را سریعتر  امکان نظارت 
فراهم می کند. پاسخ های درمانی تنها 48 ساعت پس از درمان 
ویروسی و مدت  زیادی پیش از مشاهده هرگونه تغییر در حجم 

تومور، قابل مشاهده بودند.

آینده پژوهی؛
         روش انگشت نگاری مولکولی

MRI با اسکنر                   
مرکز  در  علمی  هیئت  عضو  و  محقق  فارار،  کریستین  دکتر 
تصویربرداری پزشکی زیستی )بیومدیکال( آتینوال آ. مارتینوس 
گفت: ما یک اسکنر MRI را برای ایجاد »اثر انگشت« سیگنال 
منحصر به فرد برای ترکیبات مولکولی مختلف و PH سلولی 
برنامه ریزی کردیم. سپس یک شبکه عصبی یادگیری عمیق 
نقشه های  و  کمی   PH تولید  و  انگشت  اثر  رمزگشایی  برای 
ملکولی استفاده شد. روش انگشت نگاری مولکولی MRI، در 
مطالعه تومور مغزی موش تایید شد و در آن تومورها با استفاده 
انتخابی  طور  به  که  ویروس  بر  مبتنی  جدید  درمان  یک  از 

سلول های سرطانی را از بین می برد، درمان شدند.  
محققان برای به حداکثر رساندن کارایی این رویکرد درمانی، 
از  ناشی  سرطانی  سلول های  مرگ  تشخیص  برای  را  روشی 
زود  تشخیص  امکان  امر  این  کردند.  ایجاد  درمانگر  ویروس 
فراهم  را  درمان  به  پاسخگو  نواحی سرطانی  و سریع  هنگام 
 PH کرده است. اخیرا محققان این روش را برای تعیین کمیت
سلولی و ترکیبات مولکولی در مغز انسان سالم اجرا کرده اند. 
بررسی آینده این رویکرد در بیماران مبتال به تومور مغزی به 

بهینه سازی درمان های مبتنی بر ویروس کمک خواهد کرد.
نوید  و  قدرت  مطالعه،  این  گفت:  دیگر  محققی  پرلمن،  اور   
در  را  کامپیوتری  مصنوعی  هوش  بر  مبتنی  فناوری  اجرای 
پزشکی برای بررسی غیرتهاجمی فرآیندهای بیولوژیکی که 
زمینه ساز بیماری هستند، نشان می دهد. یکی از جالب ترین و 
کلیدی ترین مولفه های موفقیت آمیز بودن این رویکرد، استفاده 
از اثر انگشت مولکولی شبیه سازی شده برای آموزش شبکه 

عصبی یادگیری ماشین بود.

چشم  انداز امیدبخش درمان سرطان
با استفاده از

(MRI( تصویربرداری تشدید مغناطیسی
(AI( و هوش مصنوعی 

اخبار  علمی خـبرنـامه
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عملکردی  مغناطیسی  تشدید  تصویربرداری 
)fMRI( نشان می دهد که مغز چگونه خاطرات 

را به صورت داستان سازماندهی می کند؟
 

محققان دانشگاه کالیفرنیا دیویس از MRI عملکردی استفاده 
کرده اند تا نشان دهند که هیپوکامپ چگونه خاطرات مجزا را 

در قالب یک روایت کلی سازماندهی می کند. 
پایه ای حافظه متمرکز  فرآیندهای  بر  اعصاب  علوم  معموالً 
است، در حالی که تمرکز روانشناسی بر این است که چگونه 
حافظه، وقایع در دنیای واقعی را ثبت و به هم مرتبط می کند. 
نویسنده ی ارشد مطالعه Brendan Cohn-Sheehy می گوید 

که این دو حوزه در حال همپوشانی هستند. 
ایجاد  با  را  انسا ن ها رویدادها  کان شی خاطرنشان کرد که 
به  آن ها  سازماندهی  سپس  و  آن ها  درباره ی  داستان هایی 
اما »فصل های«  یاد می آورند.  به  صورت یک داستان کلی، 

این داستان همیشه به صورت خطی پیش نمی روند.
این  ایجاد  مسئول  هیپوکامپ  که  می شود  تصور  اگرچه 
دقیقًا  اما  است،  مجزا  رویدادهای  از  مغز  توسط  داستان ها 

مشخص نیست که چگونه این کار را انجام می دهد. 
این گروه با استفاده از MRI عملکردی، سعی در پاسخ دادن 
در  کنندگان  شرکت  هیپوکامپ  از  داشتند؛  سوال  این  به 
مطالعه، هنگام شنیدن داستان های کوتاه و سپس یادآوری 

آن ها تصویربرداری کردند.
داستان ها شامل مجموعه ای از شخصیت های اصلی و فرعی 
بود. برای سخت تر  از رویدادها  تکرار شونده و مجموعه ای 
روایت های  به عنوان  آن ها  از  برخی  هیپوکامپ،  کار  کردن 
دو قسمتی ارائه شدند، و یا شامل شخصیت هایی بودند که 

رویدادهای نامرتبط را تجربه می کردند.
 MRI اسکنر  داخل  را  داستان ها  اول  روز  شرکت کنندگان 
تا آن ها  از آن ها خواسته می شد  بعد  و در روز  می شنیدند 
دو سری  این  نتایج  آورند. محققان  یاد  به  اسکنر  داخل  را 
و دریافتند که هیپوکامپ، هنگام  را مقایسه کردند  اسکن 
را  منسجم  روایت  یک  که  همی  از  دور  رویدادهای  ادغام 
تشکیل می دادند در مقایسه با رویدادهای همپوشانی که از 

داستان های نامرتبط گرفته شده بودند، فعال تر است.
وقتی به رویداد دومی می رسید، به رویداد اول باز می گردید 
می کنید.  جا گذاری  جدید  حافظه ی  در  را  آن  از  بخشی  و 
به گفته ی محققین نتایج یک دید شگفت انگیز از نحوه ی 

ترکیب اطالعات در مغز ارائه می دهد.
ساده ی  ادغام  جای  به  هیپوکامپ  که  می دهد  نشان  یافته ها 
خاطرات تجربیات همپوشاننده، از ساخت روایت هایی پشتیبانی 

می کند که رویدادهای دور از هم را در حافظه ادغام می کند.

اخبار  علمی

نظارت غیرتهاجمی
             درمان سرطان

MRI با استفاده از                       

این مطالعه، روش جدیدی را برای تشخیص مرگ سلولی 
تومور غیرتهاجمی با استفاده از MRI توصیف می کند. 
ظرفیت انجام این کار می تواند برای نظارت غیرتهاجمی 
درمان سرطان مفید باشد، به طور بالقوه مراقبت از بیمار 
را بهبود می بخشد و درمان را متناسب با یک بیمار خاص 
انجام می دهد. همین رویکرد ممکن است برای تشخیص 
رخ  باال  مرگ سلولی  آن  در  که  پزشکی  سایر شرایط 
مفید  کبد،  بیماری های  و  مغزی  مانند سکته  می دهد، 
باشد. در حالی که این مطالعه عمدتا با استفاده از مدل 
تومور مغزی موش تایید شد، محققان توانایی استفاده 
نقشه های  و  کمی   PH تولید  برای  را  روش  همان  از 
انسان های  و  مغزی موش  در مدل های سکته  ملکولی 
سالم نشان داده اند. درآینده، آن ها قصد دارند کاربرد 
این روش تصویربرداری غیرتهاجمی را در بیماران مبتال 

به تومورهای مغزی و سکته مغزی بیشتر بررسی کنند.

منبع: اخبار علمی از سازمان های تحقیقاتی، بیمارستان 
عمومی ماساچوست
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شناسایی ناهنجاری هایی
در  ام.آر.آی و سی تی اسکن

مغز  بیماران کرونایی

اطالعات جدید
و حیرت انگیز

به  خود،  نوع  در  مطالعات  اولین  از  یکی 
جورجیای  ایالت  از  محققانی  سرپرستی 
آمریکا، اطالعات جدید و حیرت -انگیزی را 
ارتباط بین فعالیت نورونی و جریان  درباره ی 
تاثیر مصرف  و همچنین  مغز  اعماق  در  خون 

نمک بر مغز بیان می کند.
می شوند،  فعال  ناحیه ای  نورون های  وقتی 
این  در  خون  جریان  سریع  افزایش  معموالً 
تحت  ارتباط  این  می شود.  مشاهده  ناحیه 
عنوان جفت شدگی عصبی-عضالنی یا پرخونی 
عملکردی شناخته می شود، که از طریق اتساع 
عروق خونی در مغز )شریانچه ها( اتفاق می افتد.
اساس تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی 
)fMRI( بر مفهوم جفت شدگی عصبی-عضالنی 
جریان  با  نقاطی  دنبال  به  متخصصان  است؛ 
مغزی  اختالالت  تشخیص  برای  ضعیف  خون 

هستند.

در  که   19 کووید  به  مبتال  بیماران  در  مغزی  مشکالت 
بیمارستان بستری شده اند، مشاهده شده است.

طی گزارشی از محققان در نشست ساالنه انجمن رادیولوژی آمریکای 
شمالی، تقریبا از هر ۱00 بیمار بستری شده در بیمارستان که به 
سیستم  عوارض  دارای  نفر  یک  احتماال  هستند،  مبتال   ۱۹ کووید 

عصبی مرکزی است. 
عالئم مشاهده شده در میان ۳8000 بیمار بستری شده مبتال به 
پزشکان حدود ۱۱  تا  باعث شد  اروپا،  متحده  ایاالت  در  کووید۱۹ 
تشدید  تصویربرداری  شوند.  مشکوک  نیز  مغزی  عوارض  به  درصد 
مغناطیسی )MRI( و توموگرافی کامپیوتری )CT(، ناهنجاری های 
به احتمال زیاد در ۱0  تایید کردند که  را  سیستم عصبی مرکزی 
با ویروس کرونا  با شیوع کلی ۱.2 درصد،  این بیماران و  از  درصد 

مرتبط بود. 
شایع ترین یافته در این مورد، سکته مغزی به دلیل گرفتگی عروق 
بود اما محققان همچنان شاهد خونریزی در مغز، التهاب مغز و سایر 

عوارض بالقوه کشنده بودند.
دکتر اسکات فارو، راهبر تحقیقاتی از دانشگاه توماس جفرسون در 
فیالدلفیا، در بیانیه ای گفت که در حالی که مشکالت ریوی مرتبط با 
کووید ۱۹ به خوبی شناخته شده است، مطالعه ما نشان می دهد که 
عوارض سیستم عصبی، عامل مهمی برای مرگ و میر در این بیماری 

ویرانگر و همه گیری آن است.
arynews.tv :منبع

اخبار  علمی خـبرنـامه
آزمایشگاه ملی 
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اطالعات جدید
و حیرت انگیز

مطالعات قبلی محدود به نقاط سطحی مغز )برای مثال قشر مغزی( بوده اند، و دانشمندان عمدتاً تغییرات جریان خون را در پاسخ 
به محرک های حسی محیط بررسی کرده اند )مثل تحریک دیداری یا شنیداری(. اطالعات کمی درباره ی استفاده از این اصول برای 

نواحی عمیق تر مغز در معرض محرک های تولید شده توسط خود بدن با عنوان سیگنال های تحریک کننده ی داخلی وجود دارد.
برای مطالعه ی این ارتباط در نواحی عمیق مغز، یک تیم چند رشته ای از دانشمندان به سرپرستی دکتر ژاویر استرن، استاد 
علوم اعصاب در ایالت جورجیا، رویکرد نوینی را توسعه داد که در آن تکنیک های جراحی و جدیدترین روش های تصویربرداری 
عصبی با هم ترکیب می شوند. این تیم بر هیپوتاالموس متمرکز شد، که یک ناحیه ی عمقی مغز دخیل در عملکردهای اصلی 
بدن مثل نوشیدن، خوردن، تنظیم دمای بدن و تولید مثل است. این مطالعه، به بررسی این موضوع پرداخت که جریان خون 

هیپوتاالموس چگونه در پاسخ به جذب نمک تغییر می کند.
استرن بیان کرد: »ما نمک را به این دلیل انتخاب کردیم که بدن باید به دقت سطوح سدیم را کنترل کند. ما حتی سلول های 
خاصی داشتیم که میزان نمک موجود در خون را شناسایی می کنند. وقتی غذای شور می خورید، مغز آن را احساس کرده و 

ساز و کارهای جبران کننده را فعالسازی می کند تا سطوح سدیم کاهش پیدا کنند.«

بدن این کار را تا حدی با فعالسازی نورون های تحریک کننده ی آزادسازی وازوپرسین انجام می دهد، که یک هورمون ضد ادرار 
و دارای نقش کلیدی در حفظ غلظت مناسب نمک است. در مقایسه با مطالعات قبلی که ارتباط مثبت بین فعالیت نورونی و 
افزایش جریان خون را نشان دادند، این محققان کاهش جریان خون را با فعالسازی نورون ها در هیپوتاالموس مشاهده کردند.

به گفته ی استرن: »این نتایج حیرت انگیز هستند، زیرا ما شاهد انقباض عروق بودیم، که دقیقًا برعکس آن چیزی است که در 
قشر در پاسخ به محرک حسی توصیف شده است. کاهش جریان خون عمدتا در بیماری هایی مثل آلزایمر، سکته یا ایسکمی 

در قشر مشاهده می شود.«
این تیم چنین پدیده ای را با عنوان »جفت شدگی معکوس عصبی-عضالنی« یا کاهش جریان خون با ایجاد هیپوکسی معرفی 
کرد. آنها تفاوت های دیگری را نیز مشاهده کرد: در قشر، پاسخ های عروقی به محرک ها به صورت موضعی بوده و رقیق سازی 
به سرعت اتفاق می افتد. در هیپوتاالموس، پاسخ به صورت پراکنده بود و به آرامی در یک دوره ی زمانی طوالنی اتفاق می افتاد.
به گفته ی استرن: »وقتی مقدار زیادی نمک می خوریم، سطوح سدیم خون ما برای مدت زمان طوالنی افزایش پیدا می کنند. ما 
معتقدیم که هیپوکسی مکانیزمی است که سبب تقویت توانایی نورون ها برای پاسخ به تحریک پایدار نمک شده و فعالیت آن ها را 

برای دوره ی طوالنی حفظ می کند.
این نتایج سواالت جالبی را درباره ی تاثیر احتمالی فشار خون باال بر مغز مطرح می کنند. عقیده بر آن است که بین 5۰ تا 6۰ 
درصد موارد فشار خون باال به نمک وابسته هستند و به دلیل مصرف مقدار بیش از حد نمک ایجاد می شود. برنامه ی بعدی 
این تیم تحقیقاتی بررسی این مکانیزم جفت شدگی عصبی-عضالنی در مدل های حیوانی است، تا مشخص شود که آیا این امر 
بر آسیب شناسی فشار خون باالی وابسته به نمک نقش دارد یا خیر؛ به عالوه، آنها امیدوارند که بتوانند از رویکرد خود برای 

مطالعه ی سایر نواحی مغزی و سایر بیماری ها مثل افسردگی، چاقی و بیماری های تخریبگر عصبی استفاده کنند.
طبق گزارش استرن: »اگر شما مقدار زیادی نمک مصرف کنید، با فعالیت باالی نورون های وازوپرسین مواجه می-شوید. این 
مکانیزم سبب القای هیپوکسی بیش از حد می شود، که در آسیب بافتی در مغز نقش خواهد داشت. اگر ما بتوانیم این فرآیند 
را بهتر درک کنیم، اهداف جدیدی برای متوقف کردن این فعال سازی وابسته به هیپوکسی و احتماال بهبود خروجی های افراد 

با فشار باالی خون در نظر گرفته می شود.«

scitechdaily.com :منبع

اخبار  علمی

درباره ی اثرات نمک
بر جریان خون مغز
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ویژه،   MRI نوعی  داده های  تحلیل  با  یل  دانشگاه  در  محققان 
تغییرات قابل توجهی را در ریزساختار جسم سفید مغز در نوجوانان 
و بزرگساالن جوان با اختالالت طیف اوتیسم )ASD( در مقایسه با 
گروه شاهد نشان دادند. این تغییرات در ناحیه ای که به ارتباط بین 

دو نیمکره ی مغزی کمک می کند، مشهودتر بود.
به گفته ی کالرا وبر، از دانشکده ی پزشکی یل: »از هر ۶8 کودک 
در آمریکا، ۱ کودک تحت تاثیر اوتیسم است، اما عالئم آن ها تنوع 
و شدت باالیی دارند، بنابراین تشخیص زودهنگام و پایش پاسخ به 
درمان بسیار دشوار خواهد بود. هدف ما یافتن نشانگرهای زیستی 
در تصویربرداری عصبی است که به طور بالقوه به تشخیص و برنامه 

ریزی درمان کمک کنند.«
 ،)DTI( پخشی  تنسور  تصویربرداری  مغزی  اسکن های  محققان 
از بیماران  از مجموعه داده ی بزرگی  نوعی تصویربرداری MRI را 

 DTI .بین سنین ۶ ماه تا 50 سال بررسی کردند
یک تکنیک است که اتصاالت مغزی را 

آب  حرکت  چگونگی  تشخیص  با 
سفید  جسم  مسیرهای  در 

مولکول های  می سنجد. 
به  بسته  مغز  در  آب 

ساختار  یکنواختی، 
به  موانع  حضور  و 
پخش  متفاوتی  نحو 

می شوند.
»اگر  وبر:  گفته ی  به 
را  خاکستری  جسم 

نظر  در  کامپیوتر  یک 
سفید  جسم  بگیرید، 

مثل کابل است. DTI به ما 
کمک می کند تا نحوه ی اتصال و 

سالمت این کابل ها را ارزیابی کنیم.«
برای این مطالعه، داده های بالینی و DTI از 

58۳ بیمار از چهار مطالعه ی انجام شده روی جمعیت  های 
مختلف بیماران تجزیه و تحلیل شدند: نوزادان ۳۴% مورد مبتال به 
ASD و ۱2۱ نفر در گروه شاهد )۳۴% دختر، سن میانه ۷ ماه(؛ 

گروه شاهد  در  نفر  و ۴5   ASD به  مبتال  نفر  نوپا %5۷  کودکان 
 ASD 2۷% دختر؛ سن میانه ۳2 ماه(؛ نوجوانان ۱0۶ نفر مبتال به(
و  ماه(؛  میانه ۱58  )۴۹%دختر، سن  شاهد  گروه  در  نفر  و ۱2۴ 
بزرگساالن جوان ۶۷ نفر مبتال به ASD و 2۹ نفر در گروه شاهد 

)۱% دختر، سن میانه 2۳0 ماه(.
به  که  است  آن  ما  مطالعه ی  قوت  نقاط  از  »یکی  وبر:  گفته ی  به 
فقط  نه  داشتیم،  توجه  سنی  گروه های  از  گسترده ای  محدوده ی 

کودکان مدرسه ای«.

برای ارزیابی اثرات سن و تشخیص ASD بر ریزساختار جسم سفید، تیم 
و  میانگین  به بخش، ضریب پخش  ناهمسانگردی بخش  پژوهش 
نقشه های ضریب پخش شعاعی را با استفاده از داده هایی از چهار 

مطالعه بررسی کرد. 
ناهمسانگردی بخش به بخش میزان محدودیت پخش آب در یک 
این پخش  بدان معناست که  را نشان می دهد. مقدار صفر  جهت 
در همه ی جهت ها محدود است. مقدار ۱ بدان معناست که پخش 
میانگین تحرک  اتفاق می افتد. ضریب پخش  فقط در یک جهت 
کلی مولکول های آب را نشان می دهد، که منعکس کننده ی نحوه ی 
تراکم سلول ها در کنار یکدیگر است. ضریب پخش شعاعی میزان 

پخش آب عمود بر مسیر جسم سفید را نشان می دهد.
وبر اشاره کرد: »وقتی یکپارچگی جسم سفید دچار اختالل شود، 
آب بیشتری در جهت عمودی پخش خواهد شد، و این به معنای 

پخش شعاعی بیشتر است.«
نتیجه ی کلیدی این تجزیه و تحلیل کاهش 
در  بخش  به  بخش  ناهمسانگردی 
جسم  فوقانی/میانی  مسیرهای 
و  نوجوانان  در  پنبه ای 
مبتال  جوان  بزرگساالن 
با  مقایسه  در   ASD به 
شاهد  گروه  در  افرادی 
پنبه ای  جسم  بود. 
ضخیم  دسته ی  یک 
عصبی  فیبرهای  از 
مغز  سمت  دو  که  است 
و  کرده  متصل  هم  به  را 
بین  ارتباط  برقراری  سبب 
متناظر  افزایش  می شود.  آنها 
مرتبط  میانگین  پخش  ضریب  در 
در  شعاعی  پخش  ضریب  و   ASD با 

بزرگساالن جوان مشاهده شد.
طیف  معنادار  اثر  شاهد  ما  نوجوانان،  »در  وبر:  گفته ی  به 
ما  نتایج  بود.  برجسته تر  اثر  این  بزرگساالن،  در  بودیم.  اوتیسم 
ایده ی اختالل اتصاالت مغزی در طیف اوتیسم را تایید می کنند، 
به خصوص در مسیرهایی که دو نیمکره را به هم متصل می کنند.«
هیچ کاهشی در ناهمسانگردی در همان مسیرها در کودکان نوپا و 

نوزادان ASD در مقایسه با گروه شاهد مشاهده نشد. 
 ASD محققان امیدوارند که این نتایج به بهبود تشخیص اولیه ی
به  پاسخ  پایش  برای  را  عینی  زیستی  نشانگرهای  و  کرده  کمک 

درمان فراهم کنند.
این  برای  را  عینی  زیستی  نشانگرهای  باید  »ما  وبر:  گفته ی  به 

اختالل بیابیم، که در زمینه های بالینی قابل استفاده است.«

scitechdaily.com :منبع
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افزایش در   MRI زیستی  از نشانگرهای  استفاده 
افسردگی داروهای ضد  دقت تجویز 

اخبار  علمی

زیستی  نشانگرهای  تاثیر  از  توجهی  قابل  علمی  یافته های 
MRI مغزی در پاسخ به هر یک از داروهای ضد افسردگی 

وجود دارد.
نشانگرهای زیستی   ،UT Southwestern دانشگاه  محققان 
MRI مغزی را شناسایی کرده اند که دقت تجویز موثرترین 

داروهای ضد افسردگی را باال می برد.
یافته های یک مطالعه چند محوری در موسسه ملی بهداشت 
روانی آمریکا، شواهد قوی  ارائه می کنند که مشکل انتخاب 
رویکرد  یک  با  می تواند  افسردگی  داروی ضد  مناسب ترین 

پزشکی دقیق و جدید جایگزین شود.

ارزیابی تغییرات عملکردی مغز برای جلوگیری 
از مصرف داروهای اشتباه

مراقبت های  و  افسردگی  تحقیقات  مرکز  مدیر  تریودی،  مادوکار 
بالینی گفت: شناسایی نشانگرهای زیستی MRI مغزی و پیش بینی 
به  و  است  توجه  قابل  پیشرفتی  افسردگی،  درمان های  نتایج سایر 
دلیل غیر تهاجمی بودن بایستی به سرعت مورد استفاده قرار گیرد.

دکتر تریودی گفت: افسردگی شدید می تواند منجر به از دست دادن 
شغل، ازدواج، زندگی و حتی خودکشی شود؛ اما نشانگرهای زیستی 
جدید MRI مغزی می توانند بیماران مبتال به افسردگی شدید را دو 

تا سه ماه از مصرف داروهای اشتباه در امان نگه دارند.
این مطالعه، داروی رایج ضد افسردگی سرترالین را با گروه کنترلی 
که دارونما مصرف می کردند، آزمایش کرد. بیمارانی که پس از هشت 
هفته به سرترالین پاسخی ندادند، داروی ضد افسردگی بوپروپیون 

را به کار گرفتند.
در این مطالعه، تغییرات عملکرد مغزی شرکت کنندگانی که در طول 
آزمایش، جایزه یا هدیه ای دریافت می کردند نیز اهمیت داشت. از 
این رو محققان، تغییرات حاصل شده در واکنش های مدار مغزی را 
در بیش از ۳00 شرکت کننده در حالت استراحت و در طول پاداش 

گرفتن نیز بررسی کردند.

برای  راهی  ماشینی؛  یادگیری  مدل های 
پیش بینی نتیجه داروی ضد افسردگی

این مطالعه، داده ها و نوآوری های جدیدی را برای ساخت مدل های 
یادگیری ماشینی جدید به کار گرفت که به دانشمندان و پزشکان 
پاسخ  پیش بینی  با  مغز،  خاص  مدارهای  و  مناطق  کدام  می گوید 

درمانی به هر دارو مرتبط است.
است.  هیل  لیدا  بیوانفورماتیک  دپارتمان  استادیار  مونتیلو،  آلبرت 
آزمایشگاه او ۱000 خط کد را برای تنظیم بهینه مدل های جدید 

تا  تولید کرد  اطالعات  پاک کردن  پیشرفته  و  پیچیده  و روش های 
حرکت سر در fMRI را حذف کند و به سطوحی از دقت که در 
اثراتی  گفت:  وی  یابد.  نمی شود، دست  دیده  دیگر  آزمایشگاه های 
که ما پیدا کردیم، برای پاسخ به هر یک از داروهای ضد افسردگی 

منحصر به فرد است.
با توجه به پیچیدگی ذاتی مغز انسان، دانشمندان علوم اعصاب پی 
بردند که فعالیت مغز می تواند ۱5 درصد از واریانس )اختالف( در 
تسکین عالئم را توضیح دهد. این یافته علمی قابل توجهی خواهد 
بود. در این مطالعه، ما می توانیم ۴8 درصد از واریانس )اختالف( را 
در کاهش عالئم سرترالین، ۳۴ درصد برای بوپروپیون و 28 درصد را 

برای دارونما توضیح دهیم.
زیرا  هستند  معتبر  بسیار  آمده  بدست  نتایج  گفت:  تریودی  دکتر 
داده های اساسی مورد استفاده در تحقیق، به طور گسترده ناهمگونی 
و تفاوت داده های بالینی را نشان می دهد، از جمله داده های بیمارستان 
عمومی ماساچوست در بوستون، دانشگاه کلمبیا در نیویورک و دانشگاه 
مدل های  از  استفاده  با  تحلیلی  رویکرد  دقت  همچنین  میشیگان، 

یادگیری عمیق.
پیش بینی  برای  عمیق  یادگیری  کاربردهای  از  یکی  مطالعه،  این 
نتیجه ضد افسردگی است. دکتر مونتیلو، روش هایی را توسعه داد 
تا داده های اصلی fMRI را تا ده برابر تقویت کند. وی مدل هایی را 
طراحی کرد که نتایج را با اطمینان پیش  بینی می کنند. این مدل به 
ویژه درباره بیمارانی که در آموزش مدل ها شرکت نکرده بودند نیز 

به کار گرفته شد.

افسردگی  درمان های  سایر  نتایج  پیش بینی 
دارویی غیر  حتی 

دکتر تریودی گفت: این پیشرفت خوبی از رویکردهای پیش بینی 
ما  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  اکنون  که  است  استاندارد  کننده 
برای  را  یافته ایم که می تواند مسیری  پایداری دست  یافته های  به 

کارهای آینده فراهم کند.
دکتر مونتیلو افزود: رویکرد تحلیلی که ما ایجاد کرده ایم می تواند 
به آسانی برای شناسایی نشانه های زیستی و پیش بینی نتایج سایر 

درمان های افسردگی، چه دارویی و چه غیر دارویی، مناسب باشد.
که  گفتند  مونتیلو  دکتر  و  تریودی  دکتر  رو،  پیش  شواهد  طبق 

پزشکان بایستی اکنون این رویکرد غیرتهاجمی را به کار گیرند.
مدل های پیش بینی کننده نتایج این تحقیق تا حدودی با استفاده 
از داده های یک مطالعه بزرگ چند محوری که توسط موسسه ملی 
بهداشت روانی آمریکا، حمایت مالی شده بود، توسعه داده شد و در 

مجله Biological Psychiatry منتشر شد.
news-medical.net :منبع
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هوش قدرت  به  مجهز   MRI
مراقبت برای  مصنوعی 

ام.اس به  مبتال  بیمار  از 
مغزی  اختالالت  و 

ش کوتاه
گزار

اخبار  علمی

از همکاری مشترک دو شرکت استارتاپی 
حاصل  مصنوعی  هوش  و   MRI زمینه  در 

شد: 
امکان ارزیابی کامال خودکار MRI مغز افراد در مراکز 

بهداشتی با کمک دو شرکت استارتاپی مهیا شد.
استارتاپی  شرکت  دو  میان  جدیدی  همکاری 
Arterys و Combination، با هدف ارائه راه حل های 

تصویربرداری هوش مصنوعی جامع )AI( برای تشخیص 
و   )MS( اس  ام  بیماری  به  مبتال  بیماران  از  مراقبت  و 

سایر بیماری های عصبی شکل گرفت. 
تصویربرداری  پلتفرم  دهنده  ارائه   ،Arterys استارتاپ 

پزشکی مبتنی بر هوش مصنوعی است. از طرفی استارتاپ 
Combination، با هدف ابداع روش های جدید برای حمایت 

از پزشکان در ارائه بهترین مراقبت ها از بیماران مبتال به اختالالت 
نرم افزار  است.  کرده  تولید  را   cNeuro نام  به  محصولی  عصبی، 

هوش مصنوعی کامال خودکاری که ارزیابی های دقیق و منسجمی را 
از اسکن های MRI مغز ارائه می دهد و برای تعیین کمیت ناهنجاری ها و 

الگوهای خاص بیماری به کار می رود.
هوش  پلتفرم  در   cNeuro’Combinostics شامل   Arterys مشارکت،  این  با 

مصنوعی ابری تصویربرداری پزشکی خود می شود. این یک پلتفرم مبتنی بر وب و مورد 
تایید سازمان غذا و داروی ایالت متحده و کمیسیون اروپا است. 

دکتر ریچارد هاسمن گفت: این همکاری قدرتمند به بیمارستان ها و سازمان های بهداشتی، امکان 
افتراقی و  افراد را می دهد و از تشخیص زودهنگام، تشخیص  دسترسی بررسی کامال خودکار MRI مغز 

نظارت بر بیمار برای اختالالت عصبی مانند زوال عقل یا بیماری فلج چندگانه یا همان ام اس )MS( در گردش کار 
خود پشتیبانی می کند.
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اخبار  علمی

الگوریتم های cMRI، هوش مصنوعی را برای کمک به رادیولوژیست ها به کار می گیرد.
پزشکان می توانند با استفاده از الگوریتم های cMRI  ترکیبی از سلسله cNeuro، از کمی سازی عینی 

تغییرات ظریف در مغز بهره ببرند.
ایفا  عصبی  بیماری های  به  مبتال  افراد  ارزیابی  برای  را  مهمی  بسیار  نقش  مغز،   MRI

می کند. برای نمونه اسکن MRI بیماران مبتال به ام.اس، می تواند به پزشکان کمک 
کند تا ویژگی های بیماری مانند تعداد و محل ضایعات مغزی، چگونگی تکامل 
این ضایعات در طول زمان و هر گونه آتروفی )کوچک شدن( مغز را ارزیابی 

کنند.
تغییرات  تشخیص  کامپیوتری،  تحلیل  و  تجزیه  بدون  حال،  این  با 
ظریف در مغز مانند کاهش حجم یا ظاهرشدن ضایعات کوچک، 

چالش برانگیز است. 
از   cMRI Combinostics الگوریتم های  از  استفاده  با 
مجموعه cNeuro، پزشکان می توانند از کمی سازی عینی 

چنین تغییرات ظریف بیماری های خاص بهره ببرند.
این الگوریتم ها می توانند به رادیولوژیست ها کمک کنند 
تا در زمان کمتری، تشخیص دقیق تری را داشته باشند 
و خطر تغییرپذیری در تفسیر رادیولوژیست را کاهش 

دهند.
نتایج به صورت گزارش هایی دقیق و بیمار محور به 

رادیولوژیست ها و پزشکان ارجاع داده می شود.
تصویر  هر  برای  رادیولوژیست ها  که  زمانی  کاهش  با 
سبب  مصنوعی  هوش  ابزار  می کنند،  صرف  پزشکی 
بیماران  و  شده  تشخیص  سرعت  و  هزینه ها  کاهش 
اولیه بیماری، درمان را  تا در مراحل  را قادر می سازد 

دریافت کنند.

مصنوعی  هوش  بر  مبتنی  راه حل های 
Arterys استارتاپ

شایان ذکر است استارتاپ Arterys، تعدادی راه حل مبتنی بر 
هوش مصنوعی را برای اسکن تصویربرداری قلب و عروق، ریه و 

قفسه سینه نیز  ارائه می دهد. 
سکته  تشخیص  برای  استارتاپ  این   Neuro مصنوعی  هوش  پلتفرم 
مغزی یا تومورهای مغزی طراحی شده است و به واسطه همکاری جدیدشان 
و  سفید  ماده  ضایعات  مغز،  تغییرات حجم  شناسایی  مانند  دیگری  قابلیت های 

نشانگرهای زیستی، رفع مشکل کالستروفوبیا )تنگناهراسی( را دارد. 
جان اکسریو سیلیز، مدیر عامل Arterys در پایان این گزارش گفت: ما به تجربه اي دست 
یافتیم که سبب ادغام یکپارچه روند کاری به سمت آنالیز و ارزیابي کارامد و کمي ام آرآی مغزی 

می شود و بینش های عمیق، سریع و قابل اعتمادی را ارائه می دهد.

multiplesclerosisnewstoday.com :منبع
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گیو شریفی  دکتر 
جراح مغز و اعصاب

بهشتی شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  استاد 

کاربرد پژوهش های آزمایشگاه ملی نقشه برداری 

مغز در موفقیت جراحی های مغز و اعصاب

اگر دقت کنیم درمی یابیم که تاکنون تعریف جامعی از 
ارتباطات در تولید  اما درواقع پیچیده  مفهوم ساده و 
دانش نداریم؛ چه بسا پیوند قابل توجه دانشمندان و 
پژوهشگران، دانش در حال تولید را به مسیر پیشرفت 
هدایت می کند. مباحثی در حوزه پژوهشی علوم اعصاب 
از نظر فلسفی وجود دارد که در صورت داشتن فکر و 

روابط قوی، انفجار علمی صورت می گیرد.
با تحلیل این مقدمه می توان به دیدگاه و رویکرد آقای 
دکتر گیو شریفی در هدف گذاری به  منظور پرورش تفکر 

و اصول مورد نظر در تولید علم پی برد.
دکتر گیو شریفی، نفر اول بورد تخصصی جراحی مغز 
پزشکی  علوم  دانشگاه  تمام  استاد  و  ایران  اعصاب  و 
شهید بهشتی، متخصص در جراحی آندوسکوپی قاعده 
طریق  از  هیپوفیز  و  بطنی  درون  تومورهای  جمجمه، 
این  دانشگاهی  آموزش  13 سال  سابقه  که  بوده  بینی 
ایشان درزمینه  دارد.  را  اعصاب  به جراحان  تکنیک ها 
پژوهشی و کلینیکی مغز و اعصاب، در ایران پیشرو بوده 

و مقاالت بسیاری در مجالت معتبر به چاپ رسانده اند.
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جراح مغز و اعصاب و پژوهشگر حوزه نقشه برداری مغز با تأکید بر 
پتانسیل مهم ولی نادیده گرفته  شده بخش روابط عمومی مراکز 
به  آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز  یا همین  این که مراکز  گفت: 
اولویت نیست  امکانات ویژه ای مجهز شود، آن چنان در  نوع  همه 
بلکه مهم اندیشه های نوین و راه پروراندن آن هاست که نباید از این 

موضوع مهم غافل باشیم.
پرورش  در  است؛  علم  تولید  ما  مشکل  کرد:  تصریح  شریفی  گیو 
اندیشه ابتدا باید برای ایده گرفتن از افراد ارزش قائل شد. این ایده ها 
کمک بسیاری به دانشجویان فلوشیپ در علوم مختلف پزشکی و پایه 

در تولید علم و فهم دقیق تر راه آن می کند.
وی  گفت: در راستای بهره گیری بهینه از تمام امکانات موجود و 

آزمایشگاه  مغز،  نقشه برداری  ملی  آزمایشگاه  در  جالب  طرح های 
ژنتیک، آزمایشگاه بافت شناسی، اتاق عمل، نوروایمیجینگ و ... که 
)PolaOperating( در کنار  به صورت قطب های عملیاتی  همگی 
به عنوان کاتالیزور داریم که  افرادی  به  نیاز  یکدیگر کار می کنند؛ 
حلقه اتصالی بین آن ها ایجاد کرده و بتواند حجمی از نمونه ها و 

داده های پرکاربرد جمع آوری کند.
بیت  در  دانش  و  قدرت  میان  رابطه  به  اشاره  با  ادامه  در  شریفی 
»توانا بود هر که دانا بود« اذعان داشت که شروع این قضیه با تولید 
افرادی میسر می شود که فکور، صبور، دقیق و مشاهده گر هستند. 
به اینان دانشمند می گویند؛ اگر این دانشمندان از عهده برقراری 

ارتباط بربیایند، راهنمای کلی مسائل در جهان خواهند بود.

به پاس همکاری های گیو شریفی با آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، 
گفتگویی را با ایشان با موضوع »نقش آزمایشگاه ملی نقشه برداری 

مغز در پیشرفت جراحی مغز و اعصاب« انجام دادیم.

چراغ راهنما؛ نیم نگاهی به نقش واحد روابط عمومی آزمایشگاه ملی 
نقشه برداری مغز در پیشرفت علوم مغز و اعصاب
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نقشه راه موفقیت در پروژه های تحقیقاتی

در خصوص  ایران  اعصاب  و  مغز  جراحی  تخصصی  بورد  اول  نفر 
روش ها و پروژه های متنوع و تأثیرگذار برای مطالعه مغز در حوزه 

آزمایشگاه  گفت:  اعصاب  و  مغز  جراحی  تخصصی 
نقشه برداری مغز از امکانات خوبی برخوردار است 

به شرطی که بستر دانشمندپروری، ارتباط 
و هماهنگی بین این افراد و استفاده از 

ایده ها را نیز مهیا سازد. موضوعاتی که 
هنر  کارآفرینی،  نوعی  کردم  مطرح 
و هوش محسوب می شود. برای نمونه 
تصویربرداری  مدالیته های  کشف  در 
 ۳ )MRI( جدید با دستـگاه ام آر آی

باید مطالعات عمیقی داشت و  تسـال 
روی آن به نحوی مسلط شد که برایش 

هیچ پرسش بی پاسخی وجود نداشته باشد.
شریفی تصریح کرد: محقق این حوزه در ادامه 

پردازش دیتاها در  دیتا،  به جمع آوری  باید  این مسیر 
قالب های گوناگون و ارائه مقاله بپردازد تا کارساز شود. همچنین دنیایی 
از اطالعات درزمینه عکس برداری از عصب پنجم و عصب بینایی، 
کم توجهی-بیش فعالی  اختالالت  در  فلزات  نقش  ژنتیکی،  رابطه 
مقاالت  آن ها  از  تا  شوند  پرسیده  باید  فقط  دارد؛  وجود  غیره  و 

درخشانی منتشر شود.

درآمدی بر دیدن؛ بهبود خویش، تحوالت ماندگار

گیو شریفی شرط داشتن آینده ای مترقی در حوزه های نقشه برداری 
مغز، تشخیص و درمان پزشکی را »دیدن« عنوان کرد و افزود: فرق 
آدم ها در دیدن است. به مغز ما اجازه فهم و درک 
همه واقعیات جهان داده نشده است، وگرنه 
هزاران  دارند.  وجود  همه جا  واقعیت ها 
اما  می افتد،  اتفاق  جهان  در  مساله 
ابتدا  ما  پنهان است.  ما  از دیدگان 
به  کنیم.  شروع  خودمان  از  باید 
نظرم بزرگ ترین کار علمی جهان، 
مندلیف(  )جدول  مندلیف  کشف 
کشیشی  درواقع  مندلیف،  بود. 
خوب  با  و  بود  اتریشی- آلمانی 
بودن  حریص  و  کردن  دقت  دیدن، 
تاکنون  و  شد  دانشمند  علم آموزی،  در 
به عنوان پدر دانش ژنتیک شناخته می شود. 
در  را  پررنگی  نقش  عمومی؛  روابط  آنکه  نتیجه 
منابع انسانی سازمان ها ایفا کرده و این موضوع در شناساندن 
دانشمندان حوزه های گوناگون، بهره گرفتن از اندیشه و پردازش 

علمی آن ها بیش ازپیش خودنمایی می کند.

دانشمند باید تربیت کرد
استاد برتر باشگاه پژوهشگران آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز 
مغز  ذهن،  درباره  علمی  پژوهش های  کیفیت  به  راجع 
مغز،  نقشه برداری  و  اعصاب  و  مغز  جراحی  به طورکلی  و 
مساله  طرح  شنیدن  برای  به شخصه  من  کرد:  تأکید 
»پیگیری  اصلی  مشکل  اما  می گذارم،  وقت  دانشجویان، 
می آید،  من  نزد  که  دانشجویی  است.  خودشان«  نکردن 
درخواست دیتا و مقاله می کند و قصد مهاجرت نیز دارد؛ 
فردی تن پرور و غیر خودساخته بار می آید. متأسفانه ما در 
جامعه خود دانشمند نداریم و باید دانشمند تربیت کنیم.

گیو شریفی افزود: آن هایی که می پرسند، یادمان باشد بیش 
آدم های  اندیشه  اند.  و  زمینه صاحب فکر  آن  در  دیگران  از 
خالق، اهل مطالعه و دانشند اما دانش را بستری و ابزاری 
دیگران  فکر  فرآورده  فقط  داده اند.  قرار  اندیشیدن  برای 
برای نسل  را  تا فکری  تفکر می کنند  بلکه  نمی نوشند،  را 

دیگران بیافرینند تا شاید کمیت دانش سترگ  تر شود. 
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کشف فعال شدن
خود به خودی

الگوهای عصبی و
تثبیت حافظه مرتبط

با پاداش در طول
خواب با استفاده از 

ترکیب داده های
 هوش مصنوعی

MRI  و EEG

سیده فاطمه سادات مدنی
دانشجوی دکترای حرفه ای پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مغز  اما  می خوابیم،  را  خود  عمر  سوم  یک  متوسط  طور  به  ما 
در این مدت طوالنی چه می کند؟ در غیاب ابزارهای ترجمه گر 
فعالیت مغز، تفسیر این فعالیت حین خواب غیرقابل دسترس 
باقی می ماند. خواب نقش مهمی در تثبیت حافظه و مدیریت 
عاطفی ایفا می کند و در طی خواب، مغز ما رد به جا مانده از 
به  و  می کند  زنده  دوباره  را  روز  در طول  حافظه ساخته شده 
با ترکیب  را تنظیم کنیم.  تا احساسات خود  ما کمک می کند 
داده های هوش مصنوعی، EEG  و MRI، محققان کشف کردند 
که چگونه هیپوکامپ در طول خواب، اطالعات حافظه را که در 
امکان  و  مغز می فرستد  به قشر  است،  روز ذخیره کرده  طول 

تثبیت حافظه را فراهم می کند.

مقدمه 
هوش  رویکرد  یک  از  استفاده  با  سوئیس،  ژنو  دانشگاه  دانشمندان 
مصنوعی که قادر به رمزگشایی فعالیت مغز در هنگام خواب است، 
توانستند یافته هایی مهم از فعالیت مغز هنگام خواب را کشف کنند. 
این تیم تحقیقاتی با ترکیب یافته های حاصل از تصویربرداری تشدید 
مغناطیسی عملکردی )fMRI( و الکتروانسفالوگرافی )EEG(، شواهدی 
مرتب سازی  وظیفه  می دهد  نشان  که  می کنند  ارائه  را  بی سابقه ای  
هزاران قطعه از اطالعات پردازش شده در طول روز طی خواب عمیق 
خارجی  محرک های  که  مغز  زمان،  این  در  واقع  در  می شود.  انجام 
ارزیابی  را  خاطرات  این  تمام  می تواند  نمی کند،  دریافت  را  دیگری 
کند تا فقط مفیدترین آنها را حفظ کند و برای انجام این کار یک 
گفت و گوی داخلی بین مناطق مختلف خود برقرار می کند. عالوه بر 
این، از طریق ایجاد ارتباط ویژه میان یک پاداش با اطالعات خاص 
آن  مدت  طوالنی  خاطرسپاری  به  به  تشویق  را  مغز  آن،  با  مرتبط 

اطالعات می سازد.
ارائه شد،   Nature Communications نتایج که در نشریه ي  این 
باز  انسان در خواب  بار پنجره ای وسیع را به روی ذهن  اولین  برای 
می کند. در طول خواب عمیق، هیپوکامپ، ساختاری از لوب گیجگاهی 
مغز که آثار رویدادهای اخیر را موقتا ذخیره می کند، اطالعاتی را که 
در طول روز ذخیره کرده به قشر مغز می فرستد و سپس دیالوگی 
در  مغز برقرار می شود که با پخش مجدد رویدادهای روز، حافظه را 

تثبیت می کند و بنابراین پیوند بین نورون ها را تقویت می کند.
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روش کار
دانشمندان برای انجام این آزمایش، داوطلبان را در اوایل شب در 
یک اسکنر MRI  قرار دادند و از آن ها خواستند دو بازی ویدیویی 
انجام دهند، یک بازی تشخیص چهره »حدس بزن کیه؟« و بازی 
دیگر طرح پیچ و خم سه بعدی که باید خروجی آن پیدا می شد. 
این بازی ها به این دلیل انتخاب شدند که نواحی بسیار متفاوتی از 
 MRI تصاویر  در  آن ها  بنابراین تشخیص  و  فعال می کنند  را  مغز 
آسان تر است. عالوه بر این، بازی ها بدون اطالع داوطلبان به صورتی 
دستکاری می شد تا آن ها فقط در یکی از دو بازی برنده شوند و 

نه در هر دو )نیمی از داوطلبان یک بازی را بردند و نیمی دیگر در 
بازی دومی پیروز شدند( تا مغز، احساس مثبت برد را تنها با یکی 
از آن بازی ها مرتبط کند. سپس داوطلبان یک یا دو ساعت یعنی به 
مدت یک چرخه خواب در اسکنر MRI خوابیدند و فعالیت مغز آن 

ها دوباره ثبت شد.
دانشمندان EEG مراحل مختلف خواب را اندازه گیری کردند و با 
یافته های MRI عملکردی که هر دو ثانیه یک بار از فعالیت مغز ثبت 
می شد، ترکیب کردند و سپس از یک رمزگشای عصبی با استفاده 
از الگوریتم هوش مصنوعی استفاده کردند تا مشخص کنند که آیا 
الگوی فعالیت مغز مشاهده شده در طی بازی در زمان بیداری، آیا 

به طور خود به خودی در طول خواب هم ظاهر می شود یا خیر. 

یافته ها 
با مقایسه یافته های MRI از مراحل بیداری و خواب، دانشمندان 
مشاهده کردند که در طول خواب عمیق، الگوهای فعال سازی مغز 
بسیار شبیه به موارد ثبت شده در بازی طی بیداری است و مغز به 
استفاده خود در هنگام  نواحی مورد  فعال کردن مجدد  با  وضوح، 
بیداری، تنها بازی برد و نه بازی باخت را دوباره در طی خواب عمیق 
هم زنده کرد. به محض خوابیدن داوطلبان دوباره شروع به فکر کردن 
در مورد هر دو بازی کردند، و سپس در طول خواب عمیق تقریبا به 

طور انحصاری تنها در مورد بازی منجر به برد، فکر کردند.

دو روز بعد داوطلبان یک تست حافظه انجام دادند، همه چهره های 
بازی تشخیص چهره را تشخیص دادند و نقطه برد بازی پیچ و خم 
را پیدا کردند. در اینجا مجدداً مشاهده شد که هر چه مناطق مغز 
مربوط به بازی برد در طول خواب بیشتر فعال شوند، عملکرد حافظه 
هم بهتر می شود. بنابراین، عملکرد حافظه مرتبط با پاداش زمانی که 
به طور خود به خود در طول خواب دوباره فعال شود، ارتقا می یابد. 
تیم تحقیقاتی دیدگاه جدیدی را در مطالعه فعالیت مغز طی خواب و 

وظایف باورنکردنی که هر شب انجام می دهد ارائه دادند.

بحث و نتیجه گیری
الگوهای عصبی و تثبیت خاطرات  خواب باعث فعال شدن مجدد 
اخیر مرتبط با پاداش می شود. با این حال، نحوه انتخاب مغز برای 
ناشناخته  از اطالعات  با وجود حجم عظیم  پردازش مجدد داده ها 
باقی مانده است. از منظر تکاملی، احتماال افراد باید اطالعاتی مانند 
اجتناب از خطرات، یافتن غذا، یا به دست آوردن تمجید و پاداش یا 

پول را حفظ کنند.
در این پژوهش بررسی شد که آیا خاطرات پاداش )در مقایسه با 
دارند  اولویت  در طول خواب  مجدد  فعال سازی  برای  پاداش(  غیر 
یک  و  الکتروانسفالوگرام  عملکردی،   MRI از  استفاده  با  خیر.  یا 
رویکرد رمزگشایی مغز با الگوریتم هوش مصنوعی، نشان داده شد 
که الگوهای فعالیت مغز در بیداری به طور خود به خودی در طول 
مرحله موج آهسته خواب نیز ظاهر می شوند و منجر به فعال سازی 
مجدد الگوهای عصبی مرتبط با یک پاداش )یعنی برنده شدن در 
یک بازی پیچیده( خواهند شد. عالوه بر این، در طول خواب، فعالیت 
در مناطق مربوط به پاداش در مغز با عملکرد بهتر حافظه پس از 
خواب نیز مرتبط است. این مطالعه نوعی مکانیسم عصبی را نشان 
داد که به موجب آن تجربیات پاداش ها در هنگام خواب قویا تکرار 

و تثبیت می شوند.
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بررسی تاثیر موسیقی
بر یادگیری فضایی با انجام
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نویسندگان:
. محمد رئوف

. سمیه رئیس دانا 

هدف
و  فضایی  یادگیری  در  موسیقی  با  آشنایی  تاثیر  بررسی  ما  هدف 
عملکرد انسان در جهت یابی به وسیله تکنولوژی واقعیت مجازی و 
همچنین بررسی فعالیت مغز این افراد با fMRI است تا بتوانیم تاثیر 

موسیقی را روی مغز انسان ارزیابی کنیم.

مواد و روش ها
در این مطالعه ۱۴ انسان با سن بین 20 تا 2۶ سال و بدون هیچ 
و خم های  .پیچ  گرفتند  قرار  مطالعه  مورد  بیماری  و  عارضه  گونه 
  Mazesuite محیط مجازی و تجهیزات درون آن به وسیله نرم افزار
طراحی شدند. ارزیابی در رابطه با یادگرفتن محیط مجازی و پیدا 
کردن اشیای پنهان در این محیط بود و داده های fMRI هم در دو 
فاز یادگیری و یادآوری دریافت شدند. این داده ها توسط نرم افزار 
SPM پردازش شدند تا نقشه مغز شناسایی شود و تفاوت در فعالیت 

پژوهش  بین گروه های   )BOLD( اکسیژن خون  میزان  به  وابسته 
شناسایی شود. سه کنتراست T برای مقایسه الگوهای فعالیت بین 
دلیل  به  موزارت  سوناتا  موسیقی  همچنین  و  شد  تعریف  گروه ها 
عنوان  به  موزارت  اثر  فرضیه  اساس  بر  یادگیری  کننده  تسهیل 

موسیقی پس زمینه در این مطالعه تعریف شد.

یافته ها
از  قبل  از آن است که کسانی که  آمده حاکی  به دست  داده های 
مجازی  واقعیت  عمل  انجام  در  بودند  شنیده  را  موسیقی  آزمون 
عملکرد بهتری داشتند. این گروه عملکرد سریع تر و خطای کمتری 
 ،parahippocampal شکنج  مانند  مناطق،  فعال سازی  داشت. 
فعال  به شناخت فضایی، در مرحله جستجو مشاهده شد.  مربوط 
شدن مخچه، شکنج فوقانی گیجگاهی و حاشیه ای، احتماال مربوط 

به پردازش موسیقی در مرحله پیدا کردن اشیا است. 

نتیجه گیری
بستر  متقابل  تأثیر  دهنده  نشان  کار  این  در  موجود  فعال  مناطق 
عصبی زمینه ای برای کارهای مکانی - زمانی و پردازش موسیقی 
است. در این مطالعه یک تحریک عصبی از جنس موسیقی با استفاده 
از اثر موزارت موجب بهبود فعالیت یادگیری در افرادی شد که از قبل 

با این موسیقی آشنا بودند.

doi: 10.32598/CJNS.6.21.220.2
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بررسی خستگی
 با استفاده از
 ویژگی های 
مختلف  سیگنال
الکترومیوگرام

نویسندگان: 
.آزاده آقا محمدی

.محمد جواد درویشی
.فرهاد طباطبائی قمشه

.فرشید امیر عبداللهیان

هدف
که  افرادی  برای  مکرر،  تمرینات  دلیل  به  توانبخشی،  ورزش های 
از اختالالت اندام فوقانی رنج می برند، توانایی بهبود پالستیسیته 
عصبی را دارند. مطالعه ما، فواید سیگنال های الکتروانسفالوگرام و 
الکترومیوگرام برای تلفیق در حلقه تعامل انسان و ربات را بررسی 
می کند. در این مطالعه، ما اثرات مشاهده شده روی سیگنال های 

الکترومیوگرام را گزارش می دهیم.

مواد و روش ها
و  فعالیت های جسمی  سری  یک  در  شرکت  برای  سالم  فرد   20
گرفته  نظر  در  بود،  فعالیت ها  این  از  که خستگی جزئی  شناختی 
شدند. شرکت کنندگان با استفاده از دمبل مناسب، حرکت حلقه 
مانند عضله دو سر بازو را به صورت مکرر در سه فاز انجام می دهند. 
در مرحله اول، وزن اولیه دمبل برای دستیابی به حداکثر انقباض 
ارادی تنظیم شد. در مرحله دوم و سوم، وزن دمبل به ترتیب %80 
و ۶0% وزن دمبل اولیه بود. بعد از هر مرحله، افراد حدود ۳ دقیقه 
استراحت داشتند. داده های الکترومیوگرام از عضالت دو سر بازویی، 
عضله سه سر بازویی و عضله براکیورادیالیس گرفته شد. ویژگی های 

خستگی عضله از سیگنال الکترومیوگرام مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها
مقایسه سیگنال الکترومیوگرام دمبل اول و آخر هر مرحله نشان 
داد که خستگی عضله باعث افزایش قدرت متوسط )۹۴% موارد( و 
دامنه )۹۱%( و کاهش فرکانس میانگین )80%( و فرکانس میانه 
)5۷%( شده است، که در عضله دو سر بازو به صورت قابل توجهی 
الکترومیوگرام  سیگنال  از  حاصل  نتایج  همچنین،  می شود.  دیده 
یکپارچه، افزایش مداوم در هر سه عضله را نشان داد که در عضله 

دو سر بازو برجسته تر بود.
این عملکرد در حالی اتفاق افتاد که ویژگی های انتخاب شده ترکیب 

مقادیر ارتباطات عملکردی و ویژگی های گراف در باند بتا بودند.

doi: 10.1109/ICORR.2019.8779402 :منبع
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پیش بینی پارامترهای بهینه تحریک 
عمقی مغز برای بیماری پارکینسون 
و  عملکردی   MRI از  استفاده  با 

یادگیری ماشین
روش  نوعی   )Deep brain Stimulation( مغز  عمقی  تحریک 
درمانی )جراحی( در پزشکی است که طی آن الکترودهایی داخل 
کاشته شدن  از  الکترودها پس  این  داده می شوند.  قرار  بیمار  مغز 
می شوند.  متصل  الکتریکی  پالس  مولد  دستگاه  یک  به  مغز  در 
از طریق  ژنراتور  پالس  تولید شده توسط دستگاه  الکتریکی  پالس 
انتقال  مغز  عمقی  بافت های  به  مغز  در  شده  کاشته  الکترودهای 
یافته و از این طریق اثر درمانی خود را اعمال می نماید. DBS برای 
مدیریت برخی از عالئم بیماری پارکینسون )PD( استفاده می شود 
که نمی توانند به اندازه کافی با داروها کنترل شوند. پارکینسون با 
اعمال تحریک با فرکانس باال )بیشتر از ۱00 هرتز( به سه ساختار 
هدف یعنی تاالموس، پالیدوم داخلی و هسته ساب تاالموس برای 

تقلید از اثرات بالینی ضایعه درمان می شود.
پارکینسون  بیماری  برای  یا تحریک عمقی مغز که معموالً   DBS

مورد استفاده قرار می گیرد، در صورت بهینه سازی، مزایای بالینی 
از  زیادی  تعداد  ارزیابی  حال،  این  با  می کند.  ایجاد  توجهی  قابل 
پارامترهای تنظیمات تحریک که شامل برنامه نویسی آن ها می باشد، 
مستلزم ویزیت های متعدد کلینیکی است. در این پژوهش، محققین 

بررسی کرده اند که آیا می توان از تصویربرداری تشدید مغناطیسی 
برای  بهینه  تحریک  تنظیمات  پیش بینی  برای   )fMRI( کاربردی 
را  تسال  سه   fMRI داده های  آن ها  خیر.  یا  کرد  استفاده  بیماران 
که به عنوان بخشی از یک کارآزمایی مشاهده ای در ۶۷ بیمار مبتال 
تنظیمات  و  بهینه  تحریک  تنظیمات  از  استفاده  با  پارکینسون  به 
این  به  و  کرده اند  تحلیل  و  تجزیه  بودند،  به دست آمده  غیربهینه 
نتیجه رسیده اند که تحریک بهینه بالینی یک الگوی پاسخ مغزی 
مشخصه fMRI ایجاد می کند. سپس، یک مدل یادگیری ماشین 
بهینه  غیر  تنظیمات  مقابل  در  بهینه  تنظیمات  ایجاد کرده اند که 
 DBS در ۳۹ بیمار پارکینسون با fMRI را با استفاده از الگوهای
بهینه سازی شده بالینی قبلی )دقت 88 درصد( پیش بینی می کند. 
این محققین نتیجه گیری می کنند که پاسخ های مغز در تصویربرداری 
fMRI به تحریک DBS در بیماران پارکینسون می تواند یک نشانگر 

زیستی از پاسخ بالینی را نشان دهد. پس از تأیید با مطالعات بیشتر، 
این یافته ها ممکن است دری رو به تصویربرداری کاربردی به کمک 

برنامه نویسی DBS را باز کند.
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مغزی  اتصاالت  الگوی 
به  افراد مبتال   fMRI در 
میگرن  و  مزمن  میگرن 
است متفاوت  اپیزودیک 

مسیرهای  بین  مغزی  زمان  با  متغیر  و  غیرعادی  اتصاالت 
تاالموکورتیکال )تاالموسی-قشری( و فرونتوپریتال می تواند در عالئم 
از تحلیل داده های تصویربرداری  یافته ها  این  باشد.  میگرن دخیل 

تشدید مغناطیسی عملکردی )fMRI( به دست آمده است.
محققان این مطالعه، 20 فرد مبتال به میگرن اپیزودیک یا مزمن 
و 2۶ فرد سالم را انتخاب کردند. همه شرکت کنندگان این مطالعه 
تحت ارزیابی fMRI در دانشگاه میشیگان قرار گرفتند که در آن از 
آنها خواسته شد استراحت کنند و تمرکز بصری روی صفحه نمایش 
پیش رویشان داشته باشند و سعی کنند به چیزی فکر نکنند، سپس 
)BOLDsv( در  اکسیژن خون  به سطح  وابسته  تغییرات سیگنال 

فرکانس های پایین )0/0۱-0/۱۹8 هرتز( محاسبه شد.
بیماران و گروه کنترل از نظر سن )P = 0/۴28( و جنس )0/8۱8 = 
P( تعادل مناسبی داشتند. در بین بیماران، بیماران مبتال به میگرن 
مزمن یا اپیزودیک از نظر طول مدت بیماری )P = 0/۹۴5(، آستانه درد 
ایکتال ترمال )P = 0/202(، شدت درد ایکتال )P = 0/2۴۶(، یا تست 

تاثیر سردرد ۶موردی )P = 0/08۶( تفاوت چندانی نداشتند.
بین شرکت کنندگان گروه کنترل و بیماران مبتال به میگرن، و بین 
بیماران مبتال به میگرن مزمن و اپیزودیک، تغییرات منطقه ای خاص 
در الگوهای BOLDsv مشاهده شد. محققان این مشاهدات را میانگین 
گرفتند و نمودارهای میان-همبستگی نشان داد که نوسانات سیگنال 
BOLD در یک الگوی زمانی همگام شده بین مسیرهای سه گانه ی 

نخاعی-تاالموسی-قشری و مسیرهای فرونتوپریتال بوده است.
با استفاده از تحلیل همبستگی شرطی مستقیم، الگوهای استحکام 
داخلی  خلفی  هسته  بین   )P>0/05( تغییرپذیری  و   )P>0/05(
 )dFC( شکمی و قشر حسی-پیکری اولیه با اتصال عملکردی پویا

بین شرکت کنندگان گروه کنترل و بیماران، متفاوت بود.

 بیماران مبتال به میگرن مزمن در مقایسه با شرکت کنندگان گروه 
کنترل به طور قابل توجهی استحکام dFC بیشتر و تغییرپذیری 
کمتری داشتند )همه P>0/05(. بیماران مبتال به میگرن اپیزودیک 

.)P>0/05( باالتری داشتند dFC تغییرپذیری
همه بیماران در مقایسه با شرکت کنندگان گروه کنترل، استحکام 
dFC کاهش یافته ای بین قشر پریتال تحتانی و قشر خلفی جانبی 

پری فرونتال راست داشتند )P>0/0۱(، که بیشتر توسط بیماران 
مزمن  میگرن  به  نسبت   )P>0/0۱( اپیزودیک  میگرن  به  مبتال 

)P>0/05( ایجاد می شد.
افزایش BOLDsv در هسته  پولوینار میانی چپ  با  شدت سردرد 
)P =0/00۶ و r=0/۶۹۷(، قشر اولیه حسی-پیکری )P =0/0۱0 و 
 ،)r=0/5۹5 و P =0/025( هسته نخاعی سه گانه ی راست ،)r=0/۶۶2

و اینسوالی خلفی پشتی )P =0/0۳8 و r=0/558( مرتبط بود. 
از محدودیت های این مطالعه می توان به تعداد کم بیماران مبتال به 
میگرن مزمن و اپیزودیک اشاره کرد، ضمن این که یافته ها ممکن 

است تنها توسط زیرمجموعه ای از تمام بیماران به دست آید.
با  میگرن  که  گرفتند  نتیجه  مطالعه  این  محققان  کلی  به صورت 
تغییراتی در نوسانات زمانی سیگنال در مسیرهای صعودی سه گانه ی 
امر  این  نزولی مرتبط است، و  حسی-پیکری و مسیرهای تعدیلی 
ممکن است درد و بیش فعالی عصبی مرتبط با میگرن را توضیح دهد. 
الگوهای متضاد ارتباط متغیر با زمان در مسیرهای تاالموکورتیکال و 
فرونتوپریتال می تواند با یکپارچگی غیرطبیعی شبکه و بی ثباتی برای 

انتقال و متعادل سازی درد مرتبط باشد.

doi:10.1186/s10194-020-01210-6 :برگرفته از
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 MRI در  ماده سفید  بررسی شدت 
ضربه های  از  ناشی  مغزی  ضایعات  و 
ورزشکاران سر  به  مکرر 
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اسکن های مغزی ورزشکارانی که به طور مکرر در معرض ضربه های 
سر قرار گرفته اند، نشان دهنده افزایش شدت ماده سفید است.

یا همان  مغز  ماده سفید  به  آسیب  از  نشانگرهای خاصی  و  عالئم 
طی  کرد.  مشاهده  مغز  اسکن   در  می توان  را  سفید(  ماده  )شدت 
مطالعات انجام شده، اسکن های مغزی گرفته شده در طول زندگی 
ورزشکاران در ورزش های تماسی مانند فوتبال یا هاکی روی یخ، در 
مقایسه با تغییرات مغز آن ها در کالبد شکافی، ارتباط شدت ماده 

سفید با تغییرات نوروپاتولوژیک را نشان می دهد.
شدت ماده سفید مناطقی هستند که در اسکن های تصویربرداری 
تشدید مغناطیسی )MRI(، روشن به نظر می رسند. مایکل آلوسکو، 
»نتایج  گفت:  بوستون،  دانشگاه  دانشکده  از  مطالعه  این  نویسنده 
هیجان انگیز مطالعات ما نشان می دهد که شدت ماده سفید ممکن 
است آسیب طوالنی مدتی به مغز در افرادی که سابقه ضربه های مکرر 

به سر دارند، وارد کند.«
افزایش شدت ماده سفید در MRI می تواند ابزار موثری برای مطالعه 
که  زمانی  در  مغز  سفید  ماده  روی  بر  سر  مکرر  ضربه های  اثرات 

ورزشکار هنوز زنده است باشد.

روش مطالعه
این مطالعه شامل ۷5 نفر بود که در معرض ضربه های مکرر سر قرار 
گرفته بودند و عالئمی را گزارش کرده بودند. این شامل ۶۷ بازیکن 
فوتبال به عالوه هشت ورزشکار دیگر در ورزش های تماسی مانند 
فوتبال و بوکس یا کهنه سربازان ارتش بود. از بین بازیکنان فوتبال 
که هر کدام به طور متوسط ۱2 سال بازی کردند، ۱۶ ورزشکار به 
صورت حرفه ای و ۱۱ ورزشکار به صورت نیمه حرفه ای بازی کردند.

تا تحقیقات  از مرگ مغز خود را به تحقیق اهدا کردند  همه پس 
درباره اثرات بلندمدت ضربات مکرر سر را پیش ببرند. محققان سپس 
به سوابق پزشکی، از جمله اسکن هایی که در زمانی که ورزشکاران 
هنوز زنده بودند، انجام شده بود، نگاه کردند. شرکت کنندگان به طور 
متوسط در سن ۶2 سالگی از مغز آن ها اسکن گرفتند. میانگین سنی 
ورزشکاران در هنگام مرگ ۶۷ سال بود. از بین شرکت کنندگان، 
۶۴ درصد از آن ها قبل از مرگ دچار زوال عقل بودند. این موضوع با 
گفتگو با عزیزانشان مشخص شد. کالبد شکافی نشان داد که 5۳ نفر 

یا ۷۱ درصد آنسفالوپاتی تروماتیک مزمن )CTE( داشتند.
CTE بیماری تخریب کننده عصبی است که با ضربه های مکرر سر، از جمله 
ضربه های ناشی از فوتبال، همراه است که می تواند به زوال عقل تبدیل شود.

نتایج
پس از بررسی اسکن های مغزی، محققان دریافتند که به ازای هر 
ابتال به  برابر احتمال  دو  تقریباً  تفاوت در حجم ماده سفید،  واحد 
سفید،  ماده  آسیب  شاخص های  سایر  و  کوچک  عروق  بیماری 
لوب  تاو شدیدتر در  است. وجود تجمع  بیشتر  برابر  همچنین سه 
برای  تاو در مغز یک نشانگر زیستی  فرونتال مغز. تجمع پروتئین 

.CTE بیماری های مغزی پیشرونده مانند بیماری آلزایمر و
محققان همچنین دریافتند که مقادیر باالتر ماده سفید با سال های 
بیشتر بازی فوتبال مرتبط است. وقتی نوبت به تکمیل وظایف روزانه 
باالتری  نمرات  با  سفید  ماده  شدت  از  بیشتری  مقادیر  می رسید، 
مراقبان  توسط  که  روزانه  وظایف  انجام  به  مربوط  پرسشنامه  در 

اهداکنندگان مغز تکمیل می شد، همراه بود.
آلوسکو گفت: »محدودیت های کلیدی برای این مطالعه وجود دارد و 
ما به تحقیقات بیشتری برای تعیین عوامل خطر و علل منحصربه فرد 
این ضایعات مغزی در افرادی که سابقه ضربه های مکرر به سر دارند، 

نیاز داریم.«
محدودیت های این مطالعه شامل استفاده از ام آر آی های به دست آمده 
برای اهداف بالینی و نه تحقیقاتی بود و اینکه شرکت کنندگان اکثراً 

بازیکنان مسن تر، عالمت دار، مرد و سابق فوتبال آمریکایی بودند.
این مطالعه توسط مؤسسه ملی پیری، مؤسسه ملی اختالالت عصبی 
بوستون،  دانشگاه  آلزایمر  بیماری  تحقیقات  مرکز  مغزی،  سکته  و 
بخش امور جانبازان، بنیاد نیک و لین بوونیکونتی و مؤسسه علوم 

بالینی و ترجمه دانشگاه بوستون پشتیبانی شد.
 

منبع: اکادمی نورولوژی امریکا
بازبینی شده توسط امیلی هندرسون، کارشناسی، 25 نوامبر 202۱
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سندرم جنینی الکل
 و شناسایی

عالئم بالینی
 آن با تصویربرداری 
تشدید مغناطیسی

 )MRI( 

ویژگی نوزادان مبتال به اختالالت
                                           طیف الکل جنینی

 
دانشگاه  رادیولوژی  دانشیار  کاسپرین،  گرگور  گفته  به 
علوم پزشکی وین، سندرم الکل جنین، شدیدترین شکل 
قرارگرفتن  اثر  در  که  است  جنینی  الکل  طیف  اختالالت 
می شود.  ایجاد  بارداری  دوران  در  الکل  معرض  در  جنین 
نوزادانی که با اختالالت طیف الکل جنینی متولد می شوند 
ناتوانی های  فیزیکی خاص،  ویژگی های  دارای  است  ممکن 
یادگیری، مشکالت رفتاری یا تاخیر در گفتار و زبان باشند. 
به گفته دکتر کسپرین، از هر 7۰ حاملگی با مصرف سیگار و 

الکل، یک مورد منجر به سندرم الکل جنین می شود.
الکل قرارگرفته اند،  کسپرین گفت: نوزادانی که در معرض 
هدف مطالعات بسیاری از محققان قرارگرفته اند تا جاییکه 

زمان وقوع تغییرات را در مغز جنین زودتر بفهمند. 

روش تحقیق و اندازه گیری

دالیل  به  که  را  باردار  زن   5۰۰ محققان  مطالعه،  این  برای 
 )MRI( مغناطیسی  تشدید  تصویربرداری  برای  بالینی 
یک  در  کردند.  انتخاب  بودند،  شده  معرفی  جنین 
در  الکل  مصرف  به  زنان  از  نفر   51 ناشناس،  پرسشنامه 
مورد  پرسشنامه های  کردند.  اعتراف  خود  بارداری  دوران 
خطر  ارزیابی  بر  نظارت  سیستم  از:  بودند  عبارت  استفاده 
و  کنترل  مراکز  از  نظارتی  پروژه  یک   ،)PRAMS( بارداری 
پیشگیری از بیماری ها، بخش های بهداشت و ابزار غربالگری 
را  نوشتن خطر  اندازه گیری چهار سوالی که  ابزار   ،T-ACE

شناسایی می کند.
دکتر کسپرین گفت: پس از حذف برخی تصاویر )ام آر آی( 
یا  مغز  ساختاری  ناهنجاری های  مانند  دالیلی  به  جنین 
کیفیت تصویرضعیف، گروه مطالعه نهایی شامل 26 تست 
کنترل  گروه  یک  و  مثبت  الکل  جنین   24 از  جنین   MRI

متشکل از 52 جنین سالم مرتبط با سن وجنسیت بود. سن 
جنین ها در زمان تصویربرداری، بین 2۰ تا 37 هفتگی بود. 
محققان از تصویربرداری با وضوح باال استفاده کردند که به 
آنها اجازه داد یک مجموعه داده را برای بازسازی مغر هر 
جنین ایجاد کنند. آنها سپس به تکمیل آنالیز 12 ساختار 
بخش های  و حجم  مغز  کل  و حجم  پرداختند  مغز  مختلف 

خاص مغز را محاسبه کردند.

تشدید  تصویربرداری  بر  مبتنی  مطالعه  اولین 
در  را  توجهی  قابل  تغییرات   )MRI( مغناطیسی 
قرار  الکل  معرض  در  که  جنین هایی  مغز  ساختار 

گرفته اند آشکار می کند.
مغز  ساختار  در  را  توجهی  قابل  تغییرات  محققان 
در  داشتند  قرار  الکل  معرض  در  که  جنین هایی 

مقایسه با افراد سالم مشاهده کردند.
که  است  کشورهایی  مشکل  جنین،  الکل  سندرم 
الکل به طور رایگان در دسترس قرار دارد. تخمین 
در  باردار،  زنان  کل  از  درصد   9.8 که  می شود  زده 
تعداد  این  و  می کنند  مصرف  الکل  بارداری  دوران 

احتماال دست کم گرفته شده است. 

بازبینی شده توسط امیلی هندرسون، ۱ دسامبر 202۱
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نتایج؛ دو تفاوت عمده میان جنین های سالم 
و قرار گرفته در معرض الکل

علوم  دانشگاه  در  علمی  محقق  استوئمپفلن،  مارلن 
پزشکی وین، یکی دیگر از نویسندگان این مطالعه گفت: 
یکی از مشخصه های اصلی این مطالعه، بررسی بخش های 

فرعی کوچک تری از مغز بود.
تجزیه و تحلیل آماری، دو تفاوت عمده را در جنین های 
کنترل  گروه  با  مقایسه  در  الکل  معرض  در  گرفته  قرار 
سالم نشان داد که عبارتند از: افزایش حجم در کورپوس 
کالوزوم )پل مغزی( و کاهش حجم در ناحیه اطراف بطن.

یک  که  است  باری  اولین  این  گفت:  استوئمپفلن  دکتر 
این  است  توانسته  ازتولد  قبل  تصویربرداری  مطالعه 

تغییرات اولیه مرتبط با الکل را مورد سنجش قرار دهد.
کورپوس کالوزوم، اصلی ترین ارتباط بین دو نیمکره مغز 
ساختار  این  کرد:  خاطرنشان  استوئمپفلن  دکتر  است. 
عالئم  زیرا  بگیرد،  قرار  تاثیر  تحت  باید  مرکزی  بسیار 
یا  ناهمگن  بسیار  جنینی،  الکل  طیف  اختالالت  بالینی 
متنوع هستند و نمی توان آن ها را با یک زیرساخت خاص 

از مغز مشخص کرد.
بطن،  اطراف  ناحیه  در  شده  یافت  تغییرات  گفت:  وی 
اثر جهانی  یک  می شوند،  متولد  نورون ها  همه  که  جایی 

بر رشد و عملکرد مغز منعکس می کند.
در جنین های  مغزی ضخیم تر  پل  یافتن  گفتند:  محققان 
در  کالوزوم  کورپوس  زیرا  است  تعجب آور  مثبت،  الکل 
نوزادان مبتال به اختالالت طیف الکل جنینی نازک تر است. 
دکتر کسپرین گفت: به نظر می رسد قرار گرفتن در معرض 
الکل در دوران بارداری، مغز را در مسیر تکاملی قرارمی دهد 
تشدید  تصویربرداری  دارد.  فاصله  طبیعی  مسیر  از  که 
مغناطیسی )MRI( جنین، یک ابزار بسیار قدرتمند برای 
توصیف رشد مغز نه تنها در شرایط ژنتیکی بلکه در شرایط 

اکتسابی ناشی از قرار گرفتن در معرض عوامل سمی است.
رادیولوژی  انجمن  ساالنه  نشست  در  مطالعه  این  نتایج 

آمریکای شمالی )RSNA( ارائه شده است.
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محصوالت
فوق فرآوری شده

بدیهی است که ما کمبود مغذی های اصلی را نداریم: بسیاری از افراد
تمایل دارند پروتئین، چربی ها و کربوهیدرات ها را به اندازه کافی دریافت کنند.

اما در مورد ریزمغذی ها )مواد معدنی و ویتامین ها( این مسئله صحت ندارد، به ویژه
در آن دسته از انسان هایی که انتخاب های غذایی آنها تحت سلطه محصوالت فوق فرآوری

شده است. محصوالت فوق فرآوری شده شامل مواردی مانند نوشابه، تنقالت بسته بندی
شده، غالت صبحانه شیرین شده و ناگت مرغ است. این مواد معموالً حاوی مقادیر کمی از 

ریزمغذی ها هستند. بسیاری از ما می دانیم که مصرف رژیم غذایی یک مسئله بزرگ در سالمت 
جسمانی است زیرا کیفیت رژیم غذایی با شرایط سالمت مزمن مانند چاقی، دیابت و بیماری های 

قلبی عروقی مرتبط است. عموم مردم کمتر از تأثیر تغذیه بر سالمت مغز آگاه هستند.

غذای
و مغز ناسالم 

ریزمغذی ها  فاقد  مدرن  غذایی  رژیم 
را  مغزی  واکنش های  است  ممکن 

تشدید کند.

 
محققان گزارش کرده اند که ممکن است بین خوردن یک رژیم 

غذایی ناسالم و کنترل خشم ارتباطی وجود داشته باشد.
اظهارات احساسی، غیر منطقی و حتی انفجاری در گفتمان های 
است. سیاستمداران  یافته  افزایش  اخیر  در سال های  عمومی 
می کنند.  تحمل  را  توهین  قانون گذاری  بحث های  طول  در 
دانشمندان ایمیل ها و توییت هایی حاوی توهین و تهدید کالمی 

دریافت می کنند.
چه خبر است؟ این تشدید در لفاظی های خشمگین گاهی به 
رسانه های اجتماعی نسبت داده می شود. اما آیا عوامل دیگری 

وجود دارد که روش های ارتباطی را تحت تاثیر قرار می دهد؟
محققین این مطالعه که جزو متخصصین در زمینه تغذیه و 
سالمت روان و نویسندگان کتاب »مغز بهتر« هستند بر این 
را تجربه  افراد جامعه ما گرسنگی مغز  از  باوراند که بسیاری 
می کنند و این گرسنگی عملکرد شناختی و تنظیم احساسات 

آن ها را مختل می کند.
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ریزمغذی ها
و عالئم

سالمت روان

سمت  به  شدت  به  ما  جامعه  غذایی  انتخاب های  اینکه  به  توجه  با 
محصوالت فوق فرآوری شده حرکت کرده است، باید در مورد شواهد 
سالمت  بر  ریزمغذی ها  مصرف  می کند  ثابت  که  قابل توجهی  علمی 
روان به ویژه تحریک پذیری، عصبانیت و خلق و خوی ناپایدار تأثیر 
می گذارد، بیاموزیم. ده ها مطالعه از کشورهایی مانند کانادا، اسپانیا، 
ژاپن و استرالیا نشان داده است افرادی که رژیم غذایی سالم و کامل 
دارند نسبت به افرادی که رژیم غذایی نامناسب دارند )عمدتاً محصوالت 
فوق فرآوری شده( عالئم افسردگی و اضطراب کمتری دارند. از آنجایی 
که مطالعات همبستگی نمی توانند ثابت کنند که انتخاب های تغذیه ای 
علت مشکالت سالمت روان است، محققین به برخی از مطالعات طولی 
آینده نگر متقاعد کننده روی آورده اند که در آن افراد بدون مشکل 
الگوهای  و  نظر سالمت  از  و  مطالعه شده  وارد  ظاهری سالمت روان 
غذایی خود در طول زمان مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس بر روی 
آن ها تجزیه و تحلیل انجام شده است. برخی از نتایج شگفت انگیز 

بوده است.

در مطالعه ای بر روی 8۹000 نفر در ژاپن با ۱0 تا ۱5 سال پیگیری، میزان خودکشی در افرادی که رژیم غذایی کامل مصرف می کردند نصف 
آنهایی بود که رژیم های غذایی آن ها ناسالم بوده است. این موضوع نشان دهنده یک جهت جدید مهم است که در برنامه های پیشگیری از 
خودکشی فعلی پوشش داده نشده است. در کانادا، یافته های قدرتمند مشابهی نشان می دهد که چگونه الگوهای غذایی کودکان و همچنین 
پیروی از سایر دستورالعمل های بهداشتی در مورد ورزش و زمان تماشای تلویزیون، پیش بینی می کنند که کدام کودکان ۱0 تا ۱۱ ساله 
برای تشخیص اختالل روانی در دو سال بعد به متخصص مراجعه خواهند کرد. از این رو آموزش تغذیه باید یکی از اولین راهکارهای درمانی 
برای کودکان در این شرایط باشد. تحریک پذیری و خلق و خوی ناپایدار اغلب مشخصه افسردگی است، مطالعات مستقل متعدد نشان داده اند 
که تغییر رژیم غذایی به سبک مدیترانه ای )یک رژیم غذایی کامل( در افراد مبتال به افسردگی که رژیم غذایی نسبتاً ضعیفی داشتند، منجر 
آجیل، حبوبات،  میوه ها، سبزیجات،  از غالت،  معمول سرشار  به طور  مدیترانه ای  غذایی  رژیم  است.  قابل توجهی شده  به پیشرفت های 
غذاهای دریایی و چربی های غیراشباع مانند روغن زیتون است. در یکی از این مطالعات، حدود یک سوم از افرادی که عالوه بر درمان منظم، 
رژیم غذایی خود را با غذاهای کامل تغییر دادند، دریافتند که افسردگی آن ها پس از ۱2 هفته بهبود یافته است این در حالی است که میزان 

بهبودی در گروه کنترل با استفاده از درمان منظم، اما بدون تغییر رژیم غذایی، کمتر از یک در ۱0 بود.
گروهی که رژیم غذایی کامل داشتند نیز کاهش هزینهای را در حدود 20 درصد در بودجه غذایی هفتگی خود گزارش کردند. این نکته 
پایانی، این طرز تفکر که »خوردن یک رژیم غذایی از محصوالت فوق فرآوری شده راهی برای صرفه جویی در هزینه است« را نقض می کند.

به منظور افزایش متابولیسم مغز، مغز ما به حداقل ۳0 ریز مغذی نیاز دارد تا از تولید انتقال دهنده های عصبی مانند سروتونین و دوپامین و 
همچنین تجزیه و حذف محصوالت جانبی متابولیک اطمینان حاصل کند. بسیاری از مطالعات مربوط به درمان های چندمغذی، بهبود تنظیم 

خلق و خو و کاهش تحریک پذیری و خشم را نشان داده اند، از جمله در کودکان مبتال به اختالل بیش فعالی و کمبود توجه و اختالالت خلقی.

شواهد واضح است: جمعیتی که به خوبی تغذیه شده باشند بهتر می توانند استرس را تحمل کنند.
گرسنگی پنهان مغز یکی از عوامل قابل تغییر است که به واکنش های عاطفی، 

پرخاشگری و حتی باعث زیر پا گذاشتن
ادب در گفتمان عمومی می شود.

University of Canterbury :منبع
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پروژه

عنوان رساله دکترا: بررسی میزان فعالیت 
ساختارهای مغزی مرتبط با مهارت های 

هر یک از هوش های چندگانه

  استاد راهنما: دکتر ابوالقاسم یعقوبی
  اساتید مشاور:

    . دکتر خسرو رشید
    . دکتر رسول کردنوقابی

  دانشجو: زهره یارمحمدی
  دانشگاه: بوعلی سینا همدان

آزمایشگاه  از تجهیزات  استفاده  و  از طرح  شرح مختصری 
از زبان محقق:

در این طرح ما به بررسی میزان فعالیت ساختارهای مغزی مرتبط با 
مهارت های هر یک از هوش های چندگانه گاردنر در دو گروه باهوش 
و کم هوش پرداختیم. برای بررسی فرضیه این پژوهش مبتنی بر این 
که افراد باهوش نسبت به افراد کم  هوش فعالیت مغزی بیشتری را 
در هنگام انجام تکالیف تجربه می کنند، نیاز به اسکن مغزی افراد در 
حین انجام تکلیف داشتیم تا با مطالعه مناطق فعال شده. میزان این 
فعالیت ها بررسی شود. برای این منظور آزمایشگاه ملی نقشه برداری 
انجام آزمایشات تعیین شد و پس از تشکیل پرونده، به  مغز برای 
امر مشورت  ابتدای  انجام آزمایشات پرداختیم.  برای  اولیه  اقدامات 
با واحد MRI در مورد محدودیت ها و مزایای این دستگاه و سپس 
گرفتن نقطه نظرات واحد پردازش آزمایشگاه در مورد فرضیه های 
پژوهش بود. طبق نظر واحد پردازش، ما نیاز به طراحی تسک هایی 
داشتیم تا عملکرد مغز افراد را حین انجام تسک ها مشاهده و بتوانیم 
میزان فعالیت را بررسی کنیم. از آنجایی که هر یک از هشت هوش 
فردی،  درون  جنبشی-حرکتی،  منطقی-ریاضی،  )کالمی،  گاردنر 
عنوانی  دارای  فضایی(  و  گرایانه  موسیقیایی، طبیعت  فردی،  میان 
کلی بوده و هرکدام از چندین مهارت تشکیل شده بودند، ابتدا به 
مطالعه مهارت ها و واحدهای شناختی هر هوش پرداخته و در نهایت 
سه مهارت اصلی برای هر هوش در نظر گرفته شد. با راهنمایی واحد 
پردازش قرار شد مقاالت مرتبط با هر مهارت بررسی و نزدیک ترین 
تسک مربوط به هر مهارت از بین مقاالت انتخاب شود. در مرحله 
بعد تسک های انتخابی را به واحد پردازش تحویل دادیم تا از نظر 
اجرایی بودن آن در آزمایشگاه تصمیم گیری شود. واحد پردازش 
بعد از تایید، به طراحی تسک های مرتبط با هر هوش پرداخت و 
در پایان 2۱ تسک را در قالب هشت هوش تحویل داد. برای شروع 
آزمایشات ابتدا داوطلبین به وسیله پرسشنامه MIDAS غربالگری 
شده و در هر هوش نفرات باال و پایین بر حسب نمرات کسب شده 

از پرسشنامه، انتخاب شدند. 

تجهیزات کاربردی آزمایشگاه:
از آنجایی که ما برای بررسی فرضیات پژوهش نیاز به داشتن نقشه 
تمام مناطق مغزی داشتیم و برای این منظور نیز تسک هایی طراحی 
شده بود، بهترین دستگاه برای انجام آزمایشات fMRI بود. شدت 
روشنایی تصاویر fMRI با تغییر میزان اکسیژن خون تغییر می کند و 
چون فعالیت نورون ها در ناحیه خاصی از مغز با تغییر میزان اکسیژن 
خون در همان ناحیه همراه بوده، شدت روشنایی تصاویر fMRI با 
میزان فعالیت نورون ها مرتبط است. در این روش تعداد زیادی تصویر 
از مغز گرفته می شود که همگی متأثر از میزان فعالیت نورون ها در 
مناطق مختلف مغز هستند و با پردازش این تصاویر می توان مناطقی 
از مغز که همزمان و هماهنگ فعالیت می کنند را مشخص کرد و 
شبکه های مسئول فعالیت گوناگون مغز را تخمین زد. بنابراین این 
از  بگذارد.  نمایش  به  را  انسان  مغز  فعالیت  نحوه  می تواند  دستگاه 
این رو وقتی افراد فعالیت هایی مانند انجام محاسبات ریاضی، بازی 
شطرنج و این قبیل موارد را انجام می دهند، آن قسمت از مغز که 
وظیفه آن کار را برعهده دارد، شروع به فعالیت می کند و موجب 
شناسایی مناطق و ساختارهای خاص مرتبط با آن فعالیت می شود، 
آن  از  پس  بود.  ما  آزمایشات  انجام  برای  گزینه  بهترین  بنابراین 
داوطلبین انتخاب شده در زمان های تعیین شده در آزمایشگاه حضور 
می یافتند و در واحد MRI به انجام آزمایش می پرداختند. تسک های 
طراحی شده هم از نوع دیداری و هم از نوع شنیداری بودند و بعضا 
ممکن بود برای بررسی یک هوش از هر دو مدل استفاده شود و اکثر 

آنها نیاز به پاسخ داشتند.    
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پروژه

حافظه  تاثیر  بررسی   دکترا:  رساله  عنوان 
فعال و خودکار شدگی بر پردازش نحوی، 
شواهدی از داده های الکتروانسفالوگرافی و 
تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی

  استاد راهنما:  دکتر ارسالن گلفام
  استاد مشاور:

     . دکتر علی مطیع نصرآبادی
     . دکتر علی خادم

  دانشجو: اسما نامداری
  دانشگاه: تربیت مدرس

از تجهیزات آزمایشگاه  از طرح و استفاده  شرح مختصری 
از زبان محقق:

زبان قوه ای شناختی است که از نظامی زایا به نام نحو برخوردار است. 
نحو به موجب زایش بی نهایت جمله حائز اهمیت ویژه ای در زبان است. 
پژوهش حاضر، تأثیر حافظه فعال و خودکارشدگی را بر پردازش نحوی 
بررسی می کند. برای این منظور عالوه بر آزمون های رفتاری، از دو روش 
تصویربرداری عملکردی مغز استفاده شد: ثبت پتانسیل های مرتبط با 
رخداد )ERP( توسط الکتروانسفالوگرافی )EEG( که تفکیک پذیری 
زمانی بر حسب میلی ثانیه دارد و تصویربرداری تشدید مغناطیسی 
عملکردی )fMRI( که از تفکیک پذیری مکانی بر حسب میلی متر 
برخوردار است. بنابراین برای ثبت فعالیت مغزی، الکتروانسفالوگرافی 
تفکیک پذیری زمانی مناسبی دارد ولی از تفکیک پذیری مکانی قابل 
توجهی برخوردار نیست و در مقابل، تصویربرداری تشدید مغناطیسی 
عملکردی تفکیک پذیری مکانی مناسب و تفکیک پذیری زمانی ضعیفی 
دارد. در حالی که پژوهش های بسیاری، ناحیه ی بروکا را در پردازش 
نحو دخیل می دانند، برخی تحقیقات حاکی از نقش حافظه ی فعال و 
خودکارشدگی در پردازش های نحوی است. این پژوهش با اجرای دو 

آزمون روی سخنگویان فارسی زبان با هدف بررسی نقش حافظه ي 
فعال و خودکارشدگی بر پردازش نحوی انجام شد. در آزمون اول، نقش 
ناحیه ی بروکا بر حافظه ی فعال نحوی در طول پردازش برخط آزموده 
شد و پاسخ های همودینامیکی اخذ شده از fMRI ثبت و آنالیز شدند. 
در آزمون دوم با به کارگیری پارادایم چشمک زدن توجهی )AB( میزان 

خودکارشدگی در پردازش نحوی به کمک ثبت ERPs سنجیده شد.
در ابتدا پس از تشکیل پرونده، پروسه پیاده سازی تسک توسط کارکنان 
آزمایشگاه به خوبی انجام شد، سپس مراحل انجام آزمایش به خوبی و 

بدون هیچ مشکلی در آزمایشگاه یکی پس از دیگری انجام شدند. 
آزمایشگاه خصوصا  پذیر  و مسئولیت  کارکنان خوب  از  است  الزم 
آقایان مجید عباسی و  خانم ها سپیده کریمی و شقایق کریمی و 

کیهان رستمی کمال تقدیر و تشکر را داشته باشم. 

تجهیزات کاربردی آزمایشگاه:

این پژوهش در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ایران انجام شد و در 
آن از فناوری تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی و همچنین 

الکتروانسفالوگرافی موجود در آزمایشگاه استفاده شد.
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درآمدی بر کشفیات جدید
 اسکن های همزمان مغز

فرصت هایی
برای مطالعه سازوکارهای
مغز در تعامالت اجتماعی
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برای  جدید  روش  یک  توروکو   PET مرکز  و  آلتو  دانشگاه  محققان 
آن ها  به  و  کرده اند  ایجاد  نفر  دو  از  مغز  فعالیت  همزمان  تصویربرداری 
اجازه می دهند تا تعامالت اجتماعی را مطالعه کنند. در سال 2۰2۰ و طی 
یک مطالعه، مغز ده زوج انسان را اسکن کردند. هر زوج 45 دقیقه داخل 
این  هدف  گرفتند.  قرار  یکدیگر  با  فیزیکی  تماس  در  آرآی  ام  دستگاه 
مطالعه بررسی اینکه »چگونه ارتباط اجتماعی، مغز را فعال می کند« بود. 
 ، Riitta Hari به چاپ رسیده است. به گفته  ی Frontiers نتایج در ژورنال
استاد دانشگاه آلتو، این موضوع شروعی عالی برای مطالعه تعامل طبیعی 
است. افراد فقط به محرک های بیرونی واکنش نشان نمی دهند بلکه لحظه 
به لحظه براساس آنچه انتظار دارند در آینده اتفاق بیفتند، فعالیت خود را 

وفق می دهند.
یک  در  فرد  یک  اسکن  برای  معمولی  مغناطیسی  تشدید  تصویربرداری 
زمان استفاده می شود. کویل اصلی )حلقه ای که میدان مغناطیسی از آن 
تولید می شود( که برای اسکن معمولی مغز استفاده می شود در این مطالعه 
به دوتا کویل جداگانه تقسیم شده است. این طراحی جدید اجازه می دهد 
تا زمانی که دو فرد به اندازه کافی نزدیک هم قرار می گیرند، اسکن از دو 
مغز به صورت همزمان انجام شود. در طول اسکن، افراد تقریبا یکدیگر را 
آن ها  به  محققان  توسط  که  بخصوصی  زمان های  در  می گیرند.  آغوش  در 
آموزش داده شده، افراد به نوبت به لب یکدیگر ضربه می زدند. محققان با 
نگاه به اسکن مغز متوجه شدند که کدام نواحی حرکتی و حسی مغز این 

دو فرد فعال شده  است.

دو نفر باهم در یک اسکنر ام آرآی به همراه تصویر مغزی آنها

لمس کردن
یکدیگر

در مغز چگونه
درک می شود؟
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تصویربرداری تشدید مغناطیسی 
همزمان عملکردی   )MRI (

بیدار مارموست  دو 
ادغام  و  درک  مستلزم  و  پویا  فرآیندی  اجتماعی،  شناخت 
میان  در  فرد  منحصربه   ویژگی های  با  پیچیده   مجموعه های 
همنوعان متقابل است. این مقاله، با استفاده از تصویربرداری 
تشدید مغناطیسی )MRI( به اندازه گیری همزمان فعال سازی 
از نظر اجتماعی در تعامل  کل مغز دو میمون مارموست که 

هستند، می پردازد. 
عملکرد  بالقوه  مطالعه  برای  را  بسیاری  امکانات  روش،  این 
اجتماعی و اختالل در یک مدل اولیه غیر انسانی فراهم می کند.
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مقدمه 
شناخت اجتماعی، فرآیندی پویا و مستلزم درک و ادغام مجموعه های پیچیده  با ویژگی های منحصربه  فرد در میان همنوعان متقابل است. اگر 
چه تحقیقات مرتبط با ویژگی های تک وجهی با تصویربرداری عملکردی، بینش های عمده ای را در مورد همبستگی های عصبی تعامل اجتماعی 
را ارائه داده اند، با این حال ویژگی های خاص نهفته در تعامالت اجتماعی واقعی )مانند آنهایی که با واکنشی از چهره ارتباط برقرارمی کنند( 

در این الگو های کنترل شده گم شده اند. 
یکی از روش های پیاده سازی هوشمندانه تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی )fMRI(، حالتی است که آزمودنی ها از طریق یک شبکه 
به نام hyperscanning در تعامل هستند، که در آن دو نفر به طور همزمان در اسکنرهای متفاوتی که از طریق یک رابط صوتی-تصویری به 
هم متصل هستند، اسکن می شوند. Hyperscanning به ویژه برای مطالعه هایی که در آن ها تعامالت اجتماعی غیرقابل پیش بینی هستند، 
مفید است، به طوری که در این مطالعات رفتار آزمودنی ها تحت تأثیر یکدیگر قرار می گیرند. با این حال، در مطالعات قبلی اشاره شده است 
زنده داشته  واقعی  ارتباط متقابل  تعامل ضبط شده، یک  تماشای یک  با  آزمودنی ها در مقایسه  افزایش می یابد که  فعالیت مغز زمانی  که 
باشند. جهت از بین بردن سردرگمی های مطالعاتی که در آن ها تعامالت به صورت مجازی صورت می گیرد، کویل های RF مخصوص، اجزای 
 MRI از مغز هستند، ساخته شده اند که امکان تصویربرداری همزمان از دو نفر را در یک اسکنر MRI سخت افزاری که مسئول دریافت سیگنال
فراهم می کنند. با این حال، این مطالعات به دلیل محدود بودن فضای داخل مگنت ام  آر آی، محدود میشوند چرا که افراد داخل اسکنر باید 

در تماس فیزیکی با یکدیگر قرار بگیرند و به دلیل محدودیت فضا یک تعامل اجتماعی غیرطبیعی ایجاد می شود.
تعامل اجتماعی در مدل های حیوانی پیش بالینی نیز مورد مطالعه قرار گرفته است که امکان ثبت مولتی  مدال و اندازه گیری الکتروفیزیولوژیکی 
و  در موش ها، خفاش ها  اجتماعی  تعامل  در طول  فعالیت عصبی  و همزمانی  مغز ممکن می سازد. همبستگی  فعال سازی  ارزیابی  را جهت 
پستانداران غیر انسانی در مطالعات مختلف نشان داده شده است. اگرچه مطالعات همزمان آناتومیک MRI بر روی حیوانات )به ویژه موش ها( 
در مطالعات ژنتیکی انجام شده است، با این حال مطالعه حیواناتی که در تعامل اجتماعی با یکدیگر هستند و امکان ارزیابی فعال سازی کل 

مغز را فراهم می کنند، هنوز با fMRI مورد بررسی قرار نگرفته است.

علت انتخاب مارموست 
گسترش این مطالعات در مدل های حیوانی برای نشان دادن اختالالت عصبی روانی، مانند اسکیزوفرنی، افسردگی، و اختالل دوقطبی، همچنان 
یک زمینه چالش برانگیز مطالعه است. با این حال، میمون مارموست معمولی به دلیل همسانی نزدیک آن با انسان در مقایسه با جوندگان و 
همچنین به دلیل ساختار سخت و دانه ای قشر خلفی جانبی پیش پیشانی، ناحیه ای از مغز که با انواع اختالالت عصبی روانپزشکی و شناخت 

اجتماعی مرتبط است، به عنوان یک مدل حیوانی محبوب در حال ظهور است.
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مواد و روش  
با عنوان روش  این مطالعه، روشی را توصیف می کند 
یک  شامل  افزار  سخت  آن  در  که  اجتماعی«  »کویل  
کویل RF و پلت فرم موقعیت یابی و پایپ الین پردازش 
تصویر جهت ثبت fMRI همزمان از دو مارموست می باشد 
بالینی  اسکنر  یک  در  و  باهم  اجتماعی  تعامل  در  که 
هستند.  معیارهای برجسته توپولوژی کویل، در زمینه 
مارموست  طراحی  یک  به  منحصر  فنی  چالش های 
اصلی  سوال  این  به  تا  است  شده  ارزیابی  دوگانه، 
رسیدگی شود: »آیا می توان به کیفیت تصویر مورد نیاز 
فعالیت های عصبی درون مغزی  از  نقشه برداری  جهت 
تعامل  دارای  مارموست های  مغزی  بین  فعالیت های  و 
اجتماعی دست یافت« ؟ در آزمایش اول، کارایی روش با 
اندازه گیری فعال سازی درون و بین مغزی دو مارموست 
که به طور مداوم در میدان بینایی یکدیگر قرار دارند، 
نشان داده شده است. در آزمایش دوم تعامل اجتماعی 
یک مارموست هنگامی که به صورت حضوری دومین 
مارموست را مشاهده می کند یا زمانی که ویدیو ضبط 
شده از همان ماموست رو مشاهده می کند بررسی شده 
به  قادر  حالت  در یک  مارموست  دیگر،  بیان  به  است. 
تعامل اجتماعی با همنوع خود می باشد و در حالت دیگر 

این توانایی را ندارد.
تصویربرداری روی چهار مارموست معمولی )به نام های 
M3 ،M2 ،M1 و M4( انجام شد: مارموست های نر 3 

ساله با وزن 31۰ گرم )M1(، 4۰۰ گرم )M2( و 34۰ گرم 
)M3( و یک مارموست2.5 ساله ماده با وزن 365 گرم 
)M4( . مارموست M1 و M3  در کنار هم قرار گرفتند 
به   M4 M3 و  برادران دوقلو هستند. مارموست های  و 
نبودند.  آشنا  یکدیگر  با  و  گرفتند  قرار  جداگانه  طور 
 M4 آزمایش های ردیابی چشم روی میز بین مارموست

و M5 انجام شد.
در طول هر جلسه تمرین، به حیوانات برای حفظ آرامش، 
رو به جلو قرار گرفتن و حداقل حرکت اندام، پاداش داده 
می شد. میزان تحمل مارموست ها به آموزش با استفاده 
از مقیاس رتبه بندی رفتاری مورد ارزیابی قرار گرفت: 
هر مارموست باید قبل از اسکن نمره 1 یا 2 را در مقیاس 

ارزیابی می گرفت.

 MRI سخت افزار اسکنر
در  متابولیک  و  عملکردی  برداری  نقشه  مرکز  در  تصویربرداری  تمام 
دانشگاه انتاریو غربی انجام شد. جمع آوری داده های MRI بر روی یک 
اسکنر زیمنس Prisma Fit تمام بدن انسان که با میدان مغناطیسی 
اصلی ۳T کار می کند، انجام شد. این سیستم به ۶۴ کانال گیرنده مجهز 
شده است که از ۱0 کانال استفاده شده است: دو شاخه )یک شاخه در 
هر کویل( به آداپتورهای رابط کویل Tim متصل شده است تا امکان کار 
بر روی پلت فرم سخت افزاری زیمنس Prisma را فراهم کند. کویل 
گرادیان XR80/200 ، حداکثر توانایی گرادیان mT/m 80  و حداکثر 

نرخ slew: 200 T/m/s را مجاز می دانست. 
اینکه آیا یک اسکنر MRI قادر به پشتیبانی از این روش است، به اندازه 

کویل گرادیان بستگی دارد.

RF طراحی سیستم کویل
سیستم سیم پیچ فرکانس رادیویی برای دستیابی به سه هدف اصلی 
اسکن  طول  در  حیوانات  حرکت  کاهش   )۱( است:  شده  طراحی 
عملکردی )2( به مارموست ها اجازه می دهد تا جهت گیری های تکرارپذیر 
و متنوع در اسکنر داشته باشند. )۳( جهت ایجاد حساسیت الزم برای 

نقشه برداری از فعال سازی مغز در یک اسکنر ام آر آی سه تسال.
از دو کویل گیرنده متفاوت تشکیل شده: هر کویل شامل   RF کویل
حرکات  که  یکپارچه اند  رادیویی  فرکانس  آرایه  یک  با  مهار  سیستم 
مارموست ها را تحت کنترل نگه داشته اند. توپولوژی این طرح از مطالعه 
قبلی این محققین که برای تصویربرداری از مارموست های بیدار روی 
یک اسکنر حیوانات کوچک ۹.۴ تسال اقتباس شده است، اتخاذ شده 
است. از آنجایی که منطقه همگن محدود اسکنر ۹.۴ تسال از مطالعه دو 
مغز مارموست، حتی در مجاورت نزدیک، جلوگیری می کرد، تغییراتی 
بر روی یک  این محققین  قبلی  از طرح  استفاده  امکان  تا  ایجاد شده 
اسکنر تمام بدن سه تسال را فراهم کند و انعطاف پذیری در تنظیمات 
مکانیکی را فراهم کند. سیستم مهار شامل یک لوله اکریلیک مجهز به 
صفحات گردن و دم برای محدود کردن حرکت بدن بود )شکل ۱(. کویل 
RF به سطح داخلی یک سیستم تثبیت کننده سر چسبانده شدهکه در 

آن عمل بسته شدن دو نیمه کویل RF لوالیی، محفظه سر را می بندد 
در حالی که به طور همزمان عنصر کویل را که محفظه را احاطه می کند، 
کامل می کند. ماهیت نزدیک بهم آرایه های کویل، حساسیت و در نتیجه 
کیفیت تصویر را افزایش می دهد. تثبیت چهار نقطه ای محفظه، حرکت 
انتقالی و چرخشی را به کمتر از ۱۴0 میکرومتر و 0.۶ درجه در طول 
یک اجرای عملکردی 5 دقیقه می رساند. حرکت به طور قابل توجهی 
کوچکتر از اندازه وکسل ۱ میلی متری به کار رفته در این مطالعه بود، در 

نتیجه تأثیر ناچیزی بر کیفیت داده ها داشت.
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شکل ۱: طراحی منحصر به فرد کویل اجتماعی

تنظیم مکانیکی کویل اجتماعی 
هر مارموست در یک دستگاه مهار با یک کویل فرکانس رادیویی 
بازوهای  باز شدن کامل  با  ابتدا،  قرارداده شده است. در  یکپارچه 
صفحات  توسط  و  شده  تیوب  وارد  مارموست  مهار،  دستگاه 
فیکس کننده گردن و دم، در وضعیت ثابت قرار گرفته اند. المان های 
کویل در سطح داخلی دو بازوی لوالیی قرار داده شده اند. بردهای 
مداری متصل به المان های کویل، به باالی بازوهای لوالیی متصل 
شده اند. با فیکس شدن بدن مارموست ها و  قرارگیری روی یک پلت 
امکان موقعیت یابی مکرر و متفاوت در داخل اسکنر  فرم مرسوم، 
فراهم شده است. قرار دادن ژل روی سر مارموست ها سبب کاهش 

آثار اعوجاج هندسی و آرتیفکت های حساسیت می شود. سپس سر 
پین های  دادن  قرار  لوالیی،  کویل  بازوهای  بستن  با  مارموست ها 
با یک پیچ سفت، ثابت شده اند.  قفلی و امتداد کامل گیره کویل 
مکان  تغییر  کویل  از  مستقل  کننده،  تقویت  پیش  ماژول های 
نویز،  تا اطمینان حاصل شود که تقویت کننده های کم  می دهند 
مغناطیسی  میدان  به  توجه  با  را  خود  بهینه  همیشه جهت گیری 
اصلی و بدون توجه به چرخش سیم پیچ حفظ می کنند. در این 
روبه روی  و  هم  از  سانتی متری  فاصله ۱۱  با  مارموست ها  مطالعه، 
اجتماعی  تعامل  امکان  شده  انتخاب  فاصله   گرفتند.  قرار  یکدیگر 
طبیعی را بر اساس وضوح بینایی مارموست فراهم می کند. از یک 
دوربین برای نظارت بر مارموست ها در حین اسکن استفاده شده است.

نوآوری  مدرسه 

ارزیابی نسبت سیگنال به نویز تمپورال برای تصویربرداری عملکردی
جهت اطمینان از اینکه تفاوت های اندازه گیری شده در اتصال مغز فیزیولوژیکی هستند و ناشی از عملکرد کویلهای متفاوت نیستند، شباهت 
بین معیارهای عملکرد کویل های دریافتی متفاوت برای تسهیل مقایسه بی طرفانه فعال سازی مغز بین مارموست ها ضروری است. بدین این 
منظور، زمانی که کویلها با فانتوم های شبیه ساز بافت بارگذاری شدند، جداسازی هندسی، جداسازی پیش تقویت کننده، و جداسازی فعال 

روی نیمکت اندازه گیری شده است.
ضریب همبستگی پایین بین کویل ها تضمین می کند که هرگونه فعالیت مغزی همزمان مشاهده شده بین مارموست ها به دلیل جفت شدن بین 
کویل ها، نیست. اختالف میانگین سطح نویز بین سیم پیچ ها ۹.۷ درصد بود که نشان می دهد ویژگی های نویز مشابهی به دست آمده است. 

همبستگی نویز درون و بین دو آرایه گیرنده کویل در قسمت a شکل 2  نشان داده شده است )قسمت فوقانی، سیم پیچ ۱: عناصر ۱-5؛ سیم 
 z کویل 2( وقتی رو به روی هم و در امتداد محور( M3 و مارموست )کویل ۱( M1 تمپورال مارموست SNR همچنین .)پیچ 2: عناصر ۶-۱0
اسکنر قرار می  گیرند، در قسمت b شکل 2 نشان داده شده است. ROI )مناطق مورد نظر( در صفحات ساژیتال، آگزیال و کرونال تفاوت های 
ناحیه ای بین مغزی کمتر از ۱0 درصد را نشان می دهد که کمتر از تفاوت های درون مغزی است )که تقریباً 2 تا ۳ برابر است(. برای تسهیل 
مقایسه، نقشه ها به کنوانسیون رادیولوژیکی تغییر جهت داده شده اند. قسمت c شکل 2 هیستوگرام SNR تمپورال هر وکسل در مغز هر 

مارموست را نشان می دهد که توزیع مشابهی دارند. خط چین ها نشان دهنده میانگین SNR تمپورال برای هر ترکیب مارموست/کویل است.
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ارزیابی نسبت سیگنال به نویز تمپورال برای تصویربرداری عملکردی
اسکنرهای اختصاصی حیوانات کوچک با میدان فوق العاده باال، قادر به ایجاد میدانهای با B0 باال و افزایش رزولوشن تصویر و SNR می باشند. 
از طرفی عیب چنین سیستم هایی، کاهش اندازه میدان دید و در نتیجه محدودیت در حجم تصویربرداری است. در مقابل، اسکنرهای بالینی 
می توانند کویل های RF بزرگتر را با تجهیزات جانبی بیشتری در خود جای دهند. در نتیجه حجم تصویربرداری بیشتر بوده و قادر به اسکن 

همزمان چند مارموست )البته به قیمت SNR به دلیل قدرت میدان کمتر( مي باشند.
نسبت سیگنال به نویز تمپورال باید به اندازه ای باال باشد تا رزولوشن کافی را برای تشخیص منشاء فضایی سیگنال BOLD fMRI داشته باشد. 
به دلیل اندازه کوچک سوژه و در عین حال میدان دید بزرگ مورد نیاز برای قرار دادن دو مارموست، این موضوع در یک اسکنر بالینی چالش 
برانگیز است. ثانیا، دو کویل RF باید منحني هاي SNR تمپورال متناسبي را تولید کنند تا هنگام تعیین همزمان کمیت فعال سازی مغز از آشفتگی 

حساسیت که به صورت مکانی تغییر می کند، بکاهند.
میانگین SNR تمپورال روی مغز هر مارموست به ترتیب ۴۶.۴ و ۴۴.5 بود که این مقدار، برای نقشه برداری از شبکه مغز کافی است.

شکل ۳: اعوجاج تصویر به دلیل ناهمگنی میدان مغناطیسی محلی

شکل 2: ویژگی های سیگنال و نویز کویل اجتماعی

اصالح اعوجاج هندسی
در اسکنر بالینی

تصویربرداری از دو آزمودنی متفاوت در یک حجم 
  B0 تصویربرداری واحد، سبب کاهش  اثر شیمینگ
برای  هندسی  تصویر  اعوجاج  نتیجه،  در  می شود. 
پروتکل هایی که دارای وزن حساسیت مغناطیسی 
سکوئنس هاس  با  ویژه  به  می افتد  اتفاق  هستند 
قابل  تفاوت  EPI. هیچ  مانند گرادیان-اکو  طوالنی 
توجهی در اعوجاج تصویر طی شیمینگ B  روی هر 
دو مغز مارموست در مقابل یک مغز مارموست در 

یک زمان، تشخیص داده نشد. 
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نقشه برداری شبکه درون مغزی
در آزمایش اول

)مارموست ها در میدان بینایی یکدیگر قرار دارند(

اسکن عملکردی از مارموست هایی که در میدان بینایی یکدیگر قرار گرفته بودند اخذ شد تا تعیین کند آیا SNR تمپورال و رزولوشن تصویر 
)ایزوتروپیک ۱ میلی متری( برای نقشه برداری اتصال درون مغزی کافی است یا نه. چهار اسکن، هر یک به مدت ۱0 دقیقه، با دو مارموست که 
رو به روی هم و با فاصله ۱۱ سانتی متری از هم قرار گرفته بودند، به دست آمد. این موضوع به مارموست ها اجازه داد تا در تمام مدت ثبت 
در میدان بینایی یکدیگر قرار بگیرند. آنالیز مؤلفه های مستقل برای هر مغز برای تعیین همبستگی های درون مغزی در طول تعامل اجتماعی 

ثابت اعمال شد. نقشه های اتصال درون مغزی )نقشه های z-score ( سه شبکه در شکل ۴ ارائه شده اند.

شکل ۴: نقشه های فعال سازی درون مغزی دو مارموست 

شکل 5: نقشه های فعال سازی بین مغزی دو مارموست

نقشه برداری شبکه بین مغزی
در آزمایش اول

)مارموست ها در میدان بینایی یکدیگر قرار دارند(

یکی از مزایای منحصر به فرد اسکن چندین مارموست هوشیار به طور همزمان، توانایی ارزیابی همزمان )یا تأخیر معکوس و / یا ناهمزمان( اتصاالت 
کل مغز است. برای نشان دادن اثربخشی روش کویل اجتماعی، دوره های زمانی عملکردی به دست آمده با یک ویژگی مداوم قابل مشاهده برای 
همگام سازی بین مغزی ارزیابی شد. امتیاز z که از ضریب همبستگی بین دوره های زمانی وکسل های فضایی مشابه به دست آمد، فعالیت همبسته 

)همزمان( را در مناطق AuCL ،A24 ،A13M ،A23 و V1 نشان داد )شکل 5(.

The ventral somatomotor network (SMNv),

dorsal SMN (SMNd),and medial SMN (SMNm)
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ارزیابی اجتماعی شدن مارموست ها
در آزمایش دوم

)دیدن به صورت حضوری در مقابل ویدیو ضبط شده(

نقشه های فعال سازی مغز یک مارموست هنگام مشاهده دومین مارموست )الگو ۱( یا هنگام مشاهده ویدیوی از پیش ضبط  شده از دومین 
مارموست )الگو 2( به دست آمد. نتایج طی یک آزمون t زوجی بین شرایط محرک دو الگو، مناطقی از مغز را تشخیص داده است که ترجیحاً 
زمانی که مارموست در حال مشاهده مارموست دیگر به صورت حضوری و نه از طریق ویدیو است، فعال می شود. مشاهده دومین مارموست به 

صورت حضوری )الگو ۱( در مقایسه با ویدیو )الگو 2( منجر به فعال سازی به طور قابل توجهی باالتری در مناطق تمپورال می شود. 

شکل ۶: مناطق مغزی فعال شده در دو مارموست در دو الگو مختلف

بحث
روش توضیح داده شده در این مطالعه، اندازه گیری و ارزیابی 
را  مارموست ها  بین  مغز  در سراسر  فعالیت عصبی همزمان 
ممکن می سازد و نشان داده شده است که تعامل حضوری 
بین مارموست ها باعث افزایش در فعالیت مغز در مقایسه با 
ویدیو، می شود که نشان دهنده کارایی این روش در ارزیابی 
تعامل اجتماعی می باشد. این موضوع، امکان مطالعه عملکرد 
اجتماعی و اختالل در یک مدل اولیه غیر انسانی، از جمله 
را  عصبی-روانی  اختالالت  تراریخته  مدل های  از  استفاده 

فراهم می کند.
نمایش تصویربرداری عملکردی همزمان از دو مارموست در 
یک اسکنر، ابهامات ابراسکن از راه دور را برطرف کرد. توسعه 
طراحی کویل مدوالر، امکان اسکن همزمان گروه های بزرگ تر 
و  اجتماعی  گروه های  از  وسیعی  طیف  و  می کند  فراهم  را 

تعامالت را بررسی می کند. 

دقیقاً قبل از اسکن، مارموست ها در سیستم مهار در اتاق آماده 
سازی مجاور اتاق مغناطیسی قرار گرفتند اما سر ثابت نبود. سر 
مارموست ها یک بار روی تخت ثابت شد تا در حین انتقال میزان 
برسد. در طول تصویربرداری، یک تکنسین  به حداقل  خطر 
بر  نظارت  برای   MRI با  سازگار  دوربین  یک  از  دامپزشکی 
استرس مارموست ها و بررسی بیدار بودن حیوانات استفاده کرد. 
مارموست ها در حالی که سر در سیم پیچ اجتماعی تثبیت 
شده بود، یکدیگر را صدا نمی زدند؛ اگرچه ثابت کردن سر مانع 
از ارتباط صوتی می  شود، با این وجود شرط الزم برای انجام 

موفقیت آمیز MRI است.
با این حال، مارموست ها رفتاری نشان دادند که نشان دهنده 
تعامل اجتماعی است، یعنی نگاه چشمی متقابل. این امر از 
با وضعیت سر  مارموست  دو  ردیابی چشمی همزمان  طریق 

تثبیت شده بر روی نیمکت تأیید شد.

nature منبع: مجله
https://www.nature.com/articles/s41467-021-26976-4 :لینک
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پرونده

تصویربرداری تشدید مغناطیسی
(MRI(

 و 
تجهیزات آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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چیست آی  آر  ام 

ام آر آی چگونه کار می کند

؟ 
؟ 

تصویربرداری تشدید مغناطیسی یا MRI یک تکنولوژی غیر تهاجمی است 
که از میدان مغناطیسی و امواج رادیویی برای ایجاد تصاویر با جزئیات زیاد 
از اعضای داخلی و بافت های داخل بدن استفاده می کند. از این تکنولوژی 
می کنند.  استفاده  درمان  کنترل  و  بیماری ها  شناسایی  و  تشخیص  برای 
اسپین  که  است  پیچیده ای  تکنولوژی  اساس  بر  تصویربرداری  نوع  این 
به  تغییرات  و  کرده  تحریک  را  زنده  بافت های  در  موجود  آب  پروتون های 

وجود آمده در آن ها را تشخیص می دهد.

پروتون های موجود  و  تولید کرده  استفاده می کند که میدان مغناطیسی قوی  بسیار قوی  از آهنربا هایی  آر آی  ام 
در بدن را وادار می کند تا با این میدان همسو گردند. در این هنگام یک جریان رادیو فرکانسی از بدن بیمار عبور 
می کند و پروتون  ها تحریک می شوند و به چرخش در آمده و از حالت تعادل خارج می شوند و در جهت کشش میدان 
مغناطیسی مقاومت ایجاد می کنند. زمانی که میدان رادیو فرکانسی خاموش می شود، حسگرهای ام آر آی می توانند 
انرژی آزاد شده ی حاصل از دوباره هم جهت شدن پروتون  ها با میدان مغناطیسی را تشخیص دهند. زمانی که برای 
دوباره هم جهت شدن پروتون ها صرف می شود و همچنین مقدار انرژی آزاد شده توسط پروتون ها، بر حسب محیط 
و ماهیت شیمیایی مولکول ها تغییر می کند. پزشکان می توانند تفاوت بین بافت های مختلف را از روی این تفاوت های 

مغناطیسی تشخیص دهند.
برای ایجاد یک تصویر ام آر آی، بیمار را داخل یک آهنربای بزرگ قرار می دهند و او باید در حین انجام عمل تصویربرداری 
بی حرکت بماند تا تصویر تار نشود. مواد کنتراست زا )که معموال حاوی عنصر گادولینیوم هستند( ممکن است در حین 
یا قبل از انجام تصویربرداری به صورت داخل وریدی به بیمار تزریق گردد تا سرعت هم جهت شدن پروتون  ها با میدان 
معناطیسی را زیاد کند. هر چه پروتون ها سریع تر هم جهت گردند، تصویر روشن تر می شود.  بافت هایی مانند: مغز، نخاع، 
اعصاب، همچنین ماهیچه ها، رباط ها، و تاندون ها توسط تصاویر ام آر آی بهتر دیده می شوند تا با تصویربرداری معمولی 

پرتوی ایکس یا سی تی اسکن. 
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آر آی مغزی ام 
در مغز، با استفاده از ام آر آی می توان بین بافت 
قائل  تفاوت  خاکستری  و  سفید  سلول های 
تشخیص  برای  آن  از  می توان  همچنین  شد، 
این  از  کرد.  استفاده  تومور ها  و  آنوریسم ها 
زیر  تشخیص های  برای  معموال  تکنولوژی 

استفاده می شود:
 آنوریسم ها و نقشه ی عروق مغزی

 نارسایی ها در چشم و گوش داخلی
 اسکلروز چندگانه

 نارسایی های نخایی
 سکته

 تومور ها
 جراحت های مغزی

یک نوع خاص از ام آر آی به نام ام آر آی 
کاربردی یا )fMRI( وجود دارد از آن برای 
که  این  تغیین  و  مغزی  ساختار های  معاینه 
کدام یک از نواحی مغز در حین انجام وظایف 
می شود  استفاده  »فعال«  شناختی  مختلف 

)تصویربرداری جریان خون(.
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خطرات
ام آر آی از آهنرباهای قوی استفاده می کند و وجود فلز

در بدن شما می تواند در صورت جذب شدن توسط
آهنرباها خطرناک باشد. حتی اگر فلزات موجود در

بدن توسط آهنرباها جذب نگردند، قطعات فلزی
می توانند تصویر ام آر آی را مخدوش کنند.

قبل از انجام ام آر آی احتماال از شما می خواهند
یک پرسشنامه را کامل کنید که حاوی سواالتی

مانند این که شما در بدن خود فلز یا قطعات
الکترونیکی دارید یا نه باشد.

اگر وسیله ای که در بدن شما وجود دارد به عنوان
»سازگار با ام آر آی« به ثبت نرسیده باشد، شما

احتماال نمی توانید از ام آر آی استفاده کنید.
وسایلی مانند:

 پروتزهای فلزی مفاصل
 دریچه های مصنوعی قلب

 دیفیبریالتور قلبی
 پمپ های کار گذاشته شده برای تزریق خودکار دارو

 تحریک کننده های کار گذاشته شده برای تحریک اعصاب
 ضربان ساز قلب

 قطعات فلزی مانند پین ها، پیچ ها، ورقه ها، استنت ها و یا
  منگنه های جراحی

 حلزون مصنوعی گوش
 گلوله، ترکش یا هر خرده فلز دیگر داخل بدن

 وسایل داخل رحمی
اگر تتو یا آرایش های دائمی دارید از پزشک خود سوال کنید که آیا

روی نتایج ام آر آی تاثیر می گذارند یا نه. بعضی جوهرهای تیره تر 
حاوی فلز هستند.

تاثیرات میدان های مغناطیسی روی جنین ها هنوز به خوبی درک نشده اند. 
پزشک شما ممکن است یک تصویر برداری مشابه پیشنهاد کند یا این که

ام آر آی را به تعویق بیاندازد. همچنین اگر به
کودک شیر می دهید پزشک خود را مطلع سازید

خصوصا اگر از مواد کنتراست زا برای شما 
استفاده می شود.

همچنین مهم است که مشکالت کلیوی و
کبد خود را با دکتر معالج خود و تکنولوژیست
ام آر آی در میان بگذارید، چرا که وجود

مشکل در این اعضاء می تواند استفاده از مواد
کنتراست زای تزریقی را در طول اسکن محدود کند.
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مغناطیسی  تشدید  تصویربرداری  تجهیزات 
مغز  نقشه برداری  ملی  آزمایشگاه   

 اسکنر 3.۰ تسال زیمنس مدل پریزما
      با میزان هموژنیتی بسیار باال در محدوده 5۰ سانتیمتر

zero helium boil-off استفاده از فناوری      
      قابلیت اتصال همزمان تا 2۰4 کویل المنت به 64 کانال فرکانس رادیویی مستقل

      دارای فناوری سیم پیچ Tim 4G coil با تراکم دوگانه انتقال سیگنال
Direct Connect Technology و        

H1 کویل سر 2۰ کاناله  
H1 کویل سر 64 کاناله 

 کویل flex )بزرگ، متوسط و کوچک(
Transmit/receive CP کویل سر 

 H1 P31 کویل سر 
   H1 C13 کویل سر 

)rat به همراه نگهدارنده( rat کویل سر حیوانی برای 
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برای انتقال تحریک موجود  ادوات 
آرآی عملکردی  آزمون های ام 

 ابزار دریافت پاسخ
 ابزار نمایش تصویر

 دوربین تحریک و دنبال کننده چشم
 سیستم انتقال صوت

 پالگ گوش
 کنسول مکالمه با آزمودنی

Sync Box 

برای مطالعات نیاز  ادوات مورد 
فیزیولوژیکی: تصویربرداری 

 سیستم اندازه گیری تنفس و الکتروکاردیوگرام
 حسگرهای پالسی

 ورودی تریگر خارجی

خدمات:
 تصویربرداری آناتومیکی مغز

)fMRI( تصویربرداری عملکردی 
 تصویربرداری تشدید مغناطیسی انتشاری

 تصویربرداری تانسور انتشاری
 تصویربرداری پرفیوژن

)MRS( طیف نگاری تشدید مغناطیسی 

www.mayoclinic.org :منابع
www.nibib.nih.gov

DOI: 10.14316/pmp.2020.31.3.35
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معرفی کتاب

 مقدمه ای بر الکتروانسفالوگرافی کمی و نوروفیدبک 

 آشوب و دینامیک های غیر خطی )تحلیل سیستم ها و کمی سازی سیگنال ها(

  مرزهای آگاهی

 مغز سخن چین

 اصول نوروتئولوژی: الهیئت عصب شناختی

 مغز پویا 

 نقاط کور بین ما،  چگونگی غلبه بر سوگیری شناختی ناخودآگاه

از آخرین کتاب های فارسی حوزه ی علوم شناختی و مغز

 که در پاییز 1400 منتشر شده اند بیشتر بدانیم:

برای کسب اطالعات بیشتر به وبسایت ستاد علوم شناختی مراجعه کنید. 

خـبرنـامه
آزمایشگاه ملی 

نقشه برداری مغز
56



مقدمه ای بر الکتروانسفالوگرافی 
کمی و نوروفیدبک 

در این کتاب که توسط دکتر رضا رستمی، دکتر رضا کاظمی و مریم رستمی ترجمه شده

 است به مباحثی از جمله موارد زیر پرداخته شده است:

. فناوری تعدیل عصبی: تالشی در جهت طبقه بندی
QEEG تاریخچه استانداردهای علمی دادگان هنجاری .

. به کارگیری روش های پیشرفته در فعالیت های بالینی
. هموانسفالوگرافی: نوروفیدبک جریان خون مبتنی بر فوتون 

. درمان مغز با موسیقی: سطح مشترک مغز و موسیقی
. نوروفیدبک در وابستگی به الکل و دارو

. نوروفیدبک در کنترل درد
. و ... 

آشوب و دینامیک های غیر خطی
)تحلیل سیستم ها و کمی سازی سیگنال ها( 

نظریه ی آشوب شاخه ای از علم ریاضی است که به دنبال عدم توجیه برخی از پدیده های طبیعی 

به کمک قوانین نیوتن، با پیشرفت علم ارائه شد و به طور چشمگیری توسعه یافت. 

تاکنون بســیاری از محققان در حوزه های مختلف علم مثل علوم اعصاب، مکانیک، اقتصاد، 

فیزیک و ... توانســته اند رفتارها و پدیده های پیچیده ی مشاهده شده را به کمک مفاهیم 

مطرح شده در این نظریه توجیه کنند.

مولفان این کتاب دکتر علی مطیع نصرآبادی و دکتر گلناز بغدادی سعی کرده اند تمام 

مباحث درس نظریه آشوب chaos را به طور کامل پوشش دهند. 

مرزهای آگاهی
در کتاب »مرزهای آگاهی: شکل گیری زمان و واقعیت در عملکرد مغز« ترجمه ی دکتر مهرنوش 

خاشــابی، تالش شده است براساس علم اعصاب پاسخی برای فهم آگاهی ارائه و برای مخاطب 

روشن شود که تحقیقات مدرن در مورد مغز الزاما چند علم است.

»پوپل« درکتاب حاضر تالش می کند تا نشــان دهد که »ذهن ناهشیار« وجود دارد. وی در 

فصل های کوتاه الگوهایی را در کالم و شــعر جستجو می کند تا نشان دهد چگونه ساعت 

زیستی فرد بر تجارب کاری، افسردگی، خواب، بیداری و بی حوصلگی او تأثیر می گذارد. 

او و همکارانش با آزمایش های گوناگون به مدلی سلسه  مراتبی از تجربه ی زمانی انسان 

دست می یابند و تعریفی جدید از آگاهی ارائه می دهند.
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اصول نوروتئولوژی: الهیئت عصب شناختی
نوروتئولوژی یا علوم اعصاب معنوی یک حیطه بین رشــته ای جدید اســت که به بررسی زیربناهای 

عصبی تجربیات مذهبی و معنوی می پردازد. این حیطه در ســال های اخیر توانســته است توجهات 

زیادی را در مجامع علمی و عمومی به خود جلب کند.

هدف کلی این کتاب آن اســت که اصول الزم برای نوروتئولوژی را مشــخص ســازد تا به عنوان 

مبنایی برای تحقیقات آینده مورد استفاده قرار گیرد.

در این کتاب موضوع چالش برانگیز ارتباط عصب شناسی و الهیئت، ارتباط میان علم و دین 

مورد بررســی قرار گرفته است و الهی دانان می کوشند با توسل به یافته های عصب شناسی 

نشان دهند که این شاخه علمی مویدی بر اصالت تجربه های معنوی و دینی است. کتاب 

اصول نوروتئولوژی با همکاری مشــترک چهار تن از اساتید دانشگاه تهران و با حمایت 

ستاد علوم شناختی ترجمه شده است.

مغز سخن چین
در نگارش این کتاب آمده اســت: برخالف بســیاری از آثار موجود در حوزه ی علوم مختلف، راما 

چانــدران مخاطب خود را ناگهان با حجمی از اطالعــات جدید و اصطالحات تخصصی روبه رو 

نمی کند تا از این طریق دانسته های خود را به رخ بکشد. در بسیاری از نمونه های بالینی که از 

آن ها نام برده می شود، خواننده را به نحوی در مسیر آشنایی با یک اختالل یا بیماری پیش 

می برد،که خواننده احســاس می کند در تمامی مراحل تشخیص و درمان حضور داشته 

است.  این کتاب ماجراهای بیمارانی را به تصویر می کشد که دچار آسیب و یا ضایعه ی 

مغزی شــده اند و در نتیجه تجربه ی ذهنی یا ادراکی غیر عادی را گزارش می کنند و 

همه ی موارد اطالعات شگفت انگیزی از مغز را در اختیار ما می گذارد. 

این کتاب توسط دکتر معصومه ملکیان و با حمایت ستاد علوم شناختی ترجمه شده 

است. 

کتاب معرفی 
خـبرنـامه

آزمایشگاه ملی 
نقشه برداری مغز
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نقاط کور بین ما،  چگونگی غلبه بر
                      سوگیری شناختی ناخودآگاه

دکتر گلب سپرسکی به عنوان یکی از متخصصان رفتاری در این کتاب رایج ترین انواع سوگیری های 

شــناختی پنهان را توضیح می دهد و نشان می دهد چگونه این سوگیری ها چشم ما را به روی 

حقایق می بندد. او همچنین در این کتاب تکنیک هایی را آموزش می دهد که با تکیه بر آن ها 

می توان این سوگیری های شناختی را کاهش داد و یا حتی از بین برد.

در بخشــی دیگر از کتاب به ترجمه ی صدیقه فرهادی، نوشــته شــده است: همه ی ما 

می خواهیم روابط مثبت، ســازنده و اصیلی را با اعضای خانواده، دوســتان و همکاران 

خــود تجربه کنیم، امــا در این بین مدام در تله ی خطاهــای مرتبط با تفکر گرفتار 

می شویم، خطاهایی که به شدت به روابط ما در سطح افراد و جامعه آسیب می رسانند. 

این خطاها سوگیری های شناختی نامیده می شوند و تا زمانی رخ می دهند که مغز ما براساس پیش 

فرض های خود دست به تفسیر اطالعات می زند.

مغز پویا 
ایــن کتاب با عنوان فرعی »مغزی که هر لحظه خود را تغییر می دهد«، اثری دیگر از دیوید ایگلمن 

عصب شــناس اســت. مولف دراین کتاب تصویری متفاوت از مغز ارائه کرده اســت، و می نویسد: 

نورون هــای مغز به همان اندازه که با یکدیگر همکاری دارند، به شــدت با هم رقابت می کنند. 

یادگیری هرچیزی در طول عمر، مهارتی جدید، گوش دادن به آهنگی تازه، برانگیخته شــدن 

احساســات با  دیدن عکســی خاطره انگیز و شنیدن صدای کسی که دوستش دارید، همه 

این  ها ســبب می شــود، مغزتان هر لحظه تغییر کند. در بخشــی دیگر از این کتاب که 

توسط دکتر معصومه ملکیان و با حمایت ستاد علوم شناختی ترجمه شده، پاسخ هایی 

در ارتباط با پرســش هایی همچون »وجه اشــتراک ترک مواد مخدر و دل شکستگی 

چیســت؟«، »آیا افراد نابینا واقعا از توانایی شــنیداری بهتری برخوردارند؟«

و »میزان انعطاف پذیری مغز چقدر است؟« ارائه شده است. 

کتاب معرفی 
خـبرنـامه
آزمایشگاه ملی 
نقشه برداری مغز
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رویدادهای
ملی و بین المللی

پاییز 1400

روز جهانی سالمت روان
پاندمی کووید -19 تأثیر زیادی بر سالمت روان افراد داشته است و 
میتوان گفت باالترین میزان تاثیرپذیری متعلق به  کادر درمان و سایر 
کارکنان خط مقدم پاندمی، دانشجویان، افرادی که به تنهایی زندگی 
خاصی  روانی  شرایط  دارای  قبل  از  که  کسانی  همچنین  و  می کنند 
بوده اند، می باشد و به همین دلیل خدمات مربوط به اختالالت روانی، 

عصبی و مصرف مواد مخدر به طور قابل توجهی مختل شده است. 
اما با این حال، روزنه ای برای خوش بینی وجود دارد. 

در مجمع جهانی بهداشت که ماه مه 2۰21 برگزار شد، دولت ها در 
جزء  را  روانی  بهداشت  کیفیت  با  خدمات  افزایش  جهان  سراسر 
اولویت های خود قرار دادند و در همین راستا برخی کشورها روش های 
جدیدی را برای ارائه این خدمات به جمعیتشان برنامه ریزی و اجرا 

کردند.

World Mental Health Day 2021

خـبرنـامه
آزمایشگاه ملی 

نقشه برداری مغز
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پزشکی فیزیک  جهانی  روز 
ابهام های زیادی در خصوص معنا و نقش فیزیسیست در میان آحاد مردم و 

حتی در بسیاری از بخش های پزشکی وجود دارد.
روز  )IOMP( شعار  پزشکی  فیزیک  المللی  بین  در سال 2۰21، سازمان 
جهانی فیزیک پزشکی )16 آبان( را با عنوان »افزایش آگاهی عموم جامعه 
نسبت به طیف گسترده نقش فیزیسیست پزشکی«، اعالم و به چند مورد 

از وظایف بزرگ فیزیسیست ها از قبیل زیر اشاره کرده است:
. پیشرو در بهینه سازی و استفاده از روش های نوین درمانی در تشخیص و 

پرتو درمانی سرطان و ...
. تخمین ُدز تشعشع حاصل از روش های تصویربرداری رادیولوژیکی

. آموزش به پزشکان، تکنسین های رادیولوژی و پرستاران در مورد   پرتوهای 
مورد استفاده در تصویربرداری و درمان 

.  مسئولیت  حفاظت از بیماران و کارکنان در برابر اثرات اشعه
جهت  دیگران  به  درمانی  و  تصویربرداری  جدید  فناوری های  آموزش   .

استفاده از آن ها

روز جهانی رادیولوژی
به رادیولوژی مداخله ای و نقش اساسی آن  روز جهانی رادیولوژی 2۰21 
در درمان بیماران اختصاص داده شده است. با توجه به مواجهه جهانی با 
چالش های ناشی از کوید-19، نقش کلیدی تصویربرداری در پزشکی چه 
در شرایط پیش بینی نشده مانند همه گیری و یا به صورت روزانه در تمام 

زمینه ها بسیار حائز اهمیت است.
رادیولوژی مداخله ای یک زیرمجموعه منحصر به فرد و رو به رشد است که 

همه روزه به درمان و محافظت از بیماران کمک می کند.
  IDoR 2021  رادیولوژی مداخله ای - مراقبتی فعال برای بیمار« شعار«
از نقش اساسی  ازاین عبارت، دعوت عموم مردم به آگاهی  است. هدف 
رادیولوژی مداخله ای در درمان بیماران می باشد. برای کمک به حمایت از 
این مهم ، از متخصصان تصویربرداری در سراسر جهان می خواهیم لحظه ای 
مکث کنند، به وظایف سخت خود نگاهی بیندازند و سهم رادیولوژی در 

مراقبت فعال از بیماران را گرامی دارند.

International Day of Medical Physics

International Day of Radiology (IDoR 2021(

رویدادها

خـبرنـامه
آزمایشگاه ملی 
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خدمت  در  علم  جهانی  روز 
صلح و توسعه

19 آبان، روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه، بر نقش مهم علم در 
جامعه و نیاز به مشارکت دادن عموم مردم در بحث ها در حیطه موضوعات 
علمی نوظهور و همچنین اهمیت و ارتباط علم در زندگی روزمره تأکید 

می کند.
با تبدیل شدن گرمایش زمین به تهدیدی جدی برای زندگی میلیاردها 
انسان و کره زمین، رویداد امسال اهمیت »بنیان جوامع آماده برای آب و هوا« 

را مورد توجه قرار داده است.
هدف از درنظرگرفتن این قالب، نزدیک تر کردن علم به جامعه با اهمیت 
احتمالی  راه حل های  و  کلیدی  علمی  جنبه های  از  برخی  به  بخشیدن 
ارائه شده توسط علم، فناوری و نوآوری برای برخی از چالش های بزرگ 

جهانی است که جوامع امروزی با آن مواجه هستند.

روز جهانی معلولین
روز جهانی معلولین در سال 2۰21 بر »مبارزه برای حقوق این افراد در 

دوران پسا کرونا« تمرکز دارد.
با  که  افرادی  برای  موجود  فرصت های  و  موانع  چالش ها،  امسال، 
معلولیت در یک بیماری همه گیر جهانی زندگی می کنند از محورهای 

این روز است.
سیاسی،  شدید  تغییرات  تأثیر  تحت  جوامع  تمام   ،2۰2۰ مارس  از 
به  بین المللی  و  داخلی  واکنش های  از  ناشی  اقتصادی  و  اجتماعی 
COVID-19 قرار گرفته اند. با به رسمیت شناختن روز جهانی افراد 

دارای معلولیت میتوان نشان داد این افراد از جمله جمعیت های آسیب 
دیده در میان همه گیری کووید هستند. 

امید است مقامات بهداشت عمومی داخلی و بین المللی، نمایندگان 
سیاسی، مدافعان، حامیان و شهروندان هر جامعه از تجربیات افراد دارای 

معلولیت در طول این بیماری همه گیر استفاده و برای سرمایه گذاری 
معنادارتر در این حوزه تالش کنند.

World Science Day for Peace and Development

International Day of Persons with Disabilities (IDPD(

رویدادها

خـبرنـامه
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روز دانشجو
16 آذر روز ملی دانشجو نامیده شده است. روز تأکید بر نقش بی 
مانند مجاهدت در راه کسب علم و دانش. امید است آزمایشگاه 
ملی نقشه برداری مغز با فراهم آوردن خدمات به روز و تجهیزات 
به  دانشجویان  تسهیل  مسیر  در  کوچک  گامی  بتواند  دنیا،  روز 

ویژه دانشجویان فعال در عرصه ی علوم شناختی و مغز بردارد. 

روز پرستار
پرستاری فقط یک علم نیست، یک وجدان است. والدت حضرت 
ملی  آزمایشگاه  است.  شده  نام گذاری  پرستار  ملی  روز  زینب 
نقشه برداری مغز از فداکاری و ایثار این عزیزان در دوران پاندمی 

قدردانی کرده و کمال تشکر را دارد. 

هفته پژوهش و فناوری
هفته پژوهش و فناوری گرامی باد

روزهای مختلف هفته پژوهش و فناوری سال 14۰۰ :
روز اول: مدرسه و دانشگاه
روز دوم: پشتیبانی از تولید

روز سوم: مانع زدایی از تولید
روز چهارم: علوم انسانی و علوم پایه

روز پنجم: اثربخشی اجتماعی
روز ششم: بزرگداشت پژوهشگران و فناوران

رویدادها

خـبرنـامه
آزمایشگاه ملی 
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کمپین های
برگزار شده
در پاییز 1400

به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید
جدید،  تحصیلی  سال  شروع  با  همزمان  مغز  نقشه برداری  ملی  آزمایشگاه 
رشته های  تکمیلی  تحصیالت  مقاطع  دانشجویان  برای  را  ویژه ای  امکانات 

مرتبط فراهم آورد. 
بخش  در  پروژه  تعریف  جهت  پژوهشگران  باشگاه  امتیاز   2۰۰ اختصاص   

بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
 اختصاص 15۰ امتیاز باشگاه پژوهشگران جهت تعریف پروژه در بخش های 

واقعیت مجازی و ارزیابی شتاختی
در  پروژه  تعریف  جهت  پژوهشگران  باشگاه  امتیاز   1۰۰ اختصاص   

fNIRS بخش های نوروفیدبک و

ارزش آفرینی کلینیکی پژوهش ها
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز به مناسبت روز دانشجو و هفته پژوهش از 16 لغایت 

25 آذر ماه برای رونق پژوهش های کلینیکی، تخفیف ویژه ای را در نظر گرفت.
از  دسته  آن  شامل  مغز  نقشه برداری  ملی  آزمایشگاه  ویژه  بسیار  تخفیف های 
افرادی بود که با استفاده از خدمات، امکانات و تجهیزات پیشرفته این مرکز 
در انجام پژوهش های مرتبط با نقشه برداری مغز، در پایه گذاری روشی نوین یا 
بهبود فرایندهای کلینیکی نقش داشتند. این دسته از پژوهشگران می توانند 
از تخفیف های ویژه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز مانند افزودن 1۰۰ امتیاز 
باشگاه پژوهشگران، تخفیف خدمات آزمایشگاهی که منتج به فرآیندهای 

کلینیکی شوند، بهره مند شوند.
همچنین آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز پس از دریافت طرح های کلینیکی 
برای آگاهی عموم پژوهشگران، آنها را از طریق پست های اینستاگرامی و 
لینکدین، تهیه کلیپ، مصاحبه های خبری با رسانه های مکتوب، و انتشار 

گزارشات در کتاب سال عملکرد آزمایشگاه به اشتراک گذاشته و ترویج می دهد.

خـبرنـامه
آزمایشگاه ملی 

نقشه برداری مغز
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لیست وبینارهای مرتبط با نوروساینس                         از ابتدای سال 2022 حول نقشه برداری مغز
On-demand: Anatomical and functional imaging in dementia
Link : https://www.rsm.ac.uk/events/radiology/2021-22/raq51/

Acute neurology: A guide for emergency and internal medical trainees
Link : https://www.rsm.ac.uk/events/clinical-neurosciences/2021-22/cnq56/ 

How to approach functional disorders through the lens of interoception
Link : https://www.rsm.ac.uk/events/clinical-neurosciences/2021-22/cnq57/

International conference on Brain Stimulation
Link : https://www.meetingsint.com/conferences/brain/about-us

International Conference on Dementia 
Link : https://www.meetingsint.com/conferences/dementia
THEME: EXPLORING ADVANCES IN THE FIELD OF DEMENTIA RESEARCH

خـبرنـامه
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لیست وبینارهای مرتبط با نوروساینس                         از ابتدای سال 2022 حول نقشه برداری مغز
The Retinal Neurobiology and Visual Processing Conference
Link : https://www.faseb.org/meetings-and-events/src-events/the-retinal-neurobiology-and-visual-processing-conference

The Translational Neuroimmunology Conference: From Mechanisms to Therapeutics
Link : https://www.faseb.org/meetings-and-events/src-events/the-translational-neuroimmunology-conference-from-mechanisms-to-therapeutics

International Conference on Cognitive Science and Artificial Intelligence
Link : https://waset.org/cognitive-science-and-artificial-intelligence-conference-in-january-2022-in-tokyo

International Conference on Cognition and Learning Methods
Link : https://waset.org/cognition-and-learning-methods-conference-in-january-2022-in-singapore

International Conference on Cognitive Neuroscience and Psychotherapy
Link : https://waset.org/cognitive-neuroscience-and-psychotherapy-conference-in-january-2022-in-tokyo

خـبرنـامه
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رویدادهای
   آزمایشگاه ملی

      نقشه برداری مغز

 رویدادهای پیش رو

 رویدادهای پیشین
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رویدادهای
   آزمایشگاه ملی

      نقشه برداری مغز

دوره جامع ارزیابی شناختی
دی و بهمن 14۰۰

پزشکی خواب با تاکید بر
آزمون های تشخیصی

9 و 1۰ دی

دوره جامع طراحی تسک و پردازش 
تصاویر MRI مغز

بهمن و اسفند 14۰۰

بیستمین کارگاه ثبت، پردازش و تحلیل
 EEG سیگنال های

 2۰ بهمن 14۰۰

 رو
ش

ی پی
ها

داد
روی
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نهمین پنل مشاوره پژوهشی آنالین
13 دی 14۰۰

دهمین پنل مشاوره پژوهشی آنالین  
11 بهمن 14۰۰

مدرسه زمستانه مجازی نقشه برداری مغز
بهمن 14۰۰

 رو
ش

ی پی
ها

داد
روی

خـبرنـامه
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رویدادهای برگزار شده توسط 
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز  

در پاییز 1400
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رویدادهای برگزار شده
شاخه دانشجویی

نقشه  برداری مغز  ایران 
پاییز 1400

اولین سمینار بین رشته ای شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

8 مهر
 سخنران: پروفسور فرشته معتمدی )دکترای فیزیولوژی از دانشگاه میزوری کلمبیا(

 تینا اصالنی )کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی(
 پدرام سلطانی )دانشجوی پزشکی(

 دکتر طاهره محمودی احمدآبادی )استاد دانشگاه علوم پزشکی قم(
 خانم ها: فاطمه ابارشی  رها صیدی  محدثه شاهرخ

دومین سمینار آنالین بین رشته ای شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

2۰ مهر
سخنرانان: 

 ویدا فراهانی )کارشناسی ارشد روان شناسی(
 فردین فرمانی )دانشجوی دکترای روانشناسی(

 زهرا سلیمی )دانشجوی کارشناسی ارشد علوم شناختی(
 آریا معتمدی )دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران(
 رحمت امامی )دانشجوی رشته علوم شناختی گرایش رسانه(
 غزل خانجانی )دکترای روانشناسی ورزشی، دانشگاه تهران(

 بهنام قابل دمیرچی )کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی(

خـبرنـامه
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اولین سمینار آنالین نوروساینس ورزشی 
22 مهر

سخنرانان: 
 پروفسور سیدمحمدکاظم واعظ موسوی و دکتر امین امینی )عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین )ع((

 دکتر حسن محمدزاده و دکتر ابراهیم نوروزی )عضو هیئت علمی گروه رفتار حرکتی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه(
 دکتر فرهاد قدیری )عضو هیئت علمی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی(

 دکتر مهتا اسکندرنژاد )عضو هیئت علمی گروه رفتار حرکتی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تبریز(
 دکتر سید حسین حسینی )دکترای رفتار حرکتی گرایش یادگیری حرکتی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی(

 هدیه دباغ )مسئول شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران، دبیر کارگروه نورواسپرت(

سومین سمینار آنالین بین رشته ای شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

27 مهر 
سخنرانان: 

 دکتر کریم عسگری )متخصص فارماکولوژی رفتاری، دانشیار دانشگاه اصفهان(
 لیال امیری )دانشجوی کارشناسی ارشد ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی ایران(

 سپیده دمیرچی )دانشجوی دکترای علوم شناختی - زبانشناسی دانشگاه تربیت مدرس(
 وحید حسن نژاد )دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی دانشگاه فردوسی مشهد(

 عباس پور هدایت )پژوهشگر دکترای مدلسازی شناختی در پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی(
 فاطمه باذلی محبوب )دبیرکارگروه مدلسازی شناختی شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران(

چهارمین سمینار آنالین بین رشته ای شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

29 مهر
سخنرانان: 

 علی گلبازی مهدی پور )عضو آزمایشگاه کسب و کار عصبی دانشگاه علم و صنعت ایران(
 محمدحسین خسروی )پزشک و پژوهشگر نوروساینس(

 سپیده دمیرچی )دانشجوی دکترای علوم شناختی-زبانشناسی دانشگاه تربیت مدرس(
 دکتر فاطمه سادات ناجی )استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(

 بهنام کرمی )پژوهشگر دکتری مدلسازی شناختی در پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی(

پنجمین سمینار آنالین بین رشته ای شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران
13 آبان

سخنرانان: 
 جمیل عبدالمحمدی )عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان(

 مریم ستوده اصل )دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی دانشگاه سمنان(
 صمد محمدی )دانشجوی دکترا، مدیر آموزش موسسه پرتو دانش(

 ساناز امیرآبادی )دانشجوی دکترا، کارشناس تحقیق و توسعه موسسه پرتو دانش(
 محمد خادمی )دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی دانشگاه عالمه طباطبایی(

ششمین سمینار آنالین بین رشته ای شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران
18 آبان

سخنرانان:
 دکتر شهریار فغانی )آزمایشگاه انفورماتیک رادیولوژی بخش رادیولوژی کلینیک مایو، مینه سوتا، آمریکا(

 دکتر فاطمه رجبی )استادیار عصب-روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(
 زهرا سلیمی )دانشجوی کارشناسی ارشد علوم شناختی-روانشناسی شناختی دانشگاه تهران(

 ریحانه َهِودانلو )دانشجوی کارشناسی ارشد علوم شناختی- روانشناسی شناختی دانشگاه تبریز(
 دکتر محمد نامی )استاد مدعو انجمن جهانی نقشه برداری مغز و پژوهشگر پسادکتری دانشکدۀ پزشکی هاروارد(

 معصومه علی اصغری تویه )دکترای رفتار حرکتی از دانشگاه خوارزمی تهران(
 رضا کوثری )دانشجوی حرکات اصالحی و آسیب شناسی ورزشی دانشگاه تهران( 
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هفتمین سمینار آنالین بین رشته ای شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

2۰ آبان
سخنرانان:

 عباس حیدری مقدم )دکترای تخصصی آناتومی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی دزفول(
 ایمان خانی جزنی )هم بنیانگذار و مدیرعامل پردیس هوش مصنوعی آرکاتک(

 دانیال نژادمعصوم )دانشجوی کارشناسی روان شناسی(
 دکتر رضا کریمی )دکترای روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(

 فردین فرمانی )پژوهشگر دکترای روان شناسی، روان درمانگر و نوروتراپیست(
 دکتر سید حمید میرحسینی )استادیار مرکز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد(

هشتمین سمینار آنالین بین رشته ای شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

25 آبان
سخنرانان:

 فاطمه رجبی فرد )پژوهشگر دکترای روان شناسی کودکان استثنایی، روان درمانگر کودک-نوجوان(
 فردین فرمانی )پژوهشگر دکترای روان شناسی، روان درمانگر و نوروتراپیست(
 ایمان خانی جزنی )هم بنیانگذار و مدیرعامل پردیس هوش مصنوعی آرکاتک( 

 دکتر سعید صباغی پور )دکترای علوم اعصاب شناختی دانشگاه تبریز(
 دکتر ساناز خمامی )استاد مدعو دانشگاه آزاد - روان درمانگر و پژوهشگر(

 صادق قادری )پژوهشگر دکترای مدلسازی شناختی در پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی(

نهمین سمینار آنالین بین رشته ای شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

27 آبان
سخنرانان:

 دکتر کیومرث احمدی )عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد سنندج(
 دکتر فرامرز قره گوزلو )استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه(

 وحید حسن نژاد )دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی دانشگاه فردوسی مشهد(
)icss هاجر امین زاده پژوهشگر دکترای مدلسازی شناختی دوره مشترک دانشگاه شهید بهشتی و 

 کارو کمانگرپور )دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران(

گردهمایی پاییزه آنالین دانشجویی

28 آبان
حاضرین نشست:

 هدیه دباغ   مهرداد آقایاری  نیره جودی  آریا معتمدی  فاطمه باذلی محبوب  فرشاد گوهرمنش
 مححمود محمدی صدر  پدرام سلطانی  هادی محمدپور  پیام خانلری  وحید حسن نژاد  فردین فرمانی

 رویا محمدی کشکولی  ایمان خانی جزنی  سید رحمت امامی  مرضیه حیدری

دهمین سمینار آنالین بین رشته ای شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

9 آذر 
سخنرانان:

 دکتر امین امینی )عضو هیئت علمی پژوهشکده دانش و هوش شناختی دانشگاه جامع امام حسین )ع((
 صادق قادری )دانشجوی دکترای تخصصی تصویربرداری عصبی دانشگاه علوم پزشکی تهران(

 حسین محمدی دانشجوی دکترای تخصصی تصویربرداری عصبی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(
 سهند حسین پور ملکوتی )دانشجوی دکترای مهندسی برق کنترل، مدیر بازاریابی و فروش شرکت پداسیس(

 آریا معتمدی )دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران(
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یازدهمین سمینار آنالین بین رشته ای شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

11 آذر 
سخنرانان:

 کیارش کاویانیان )دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(
 دکتر فرناز اعتصام )هیئت علمی روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران(

 سپیده دمیرچی )دانشجوی دکترای علوم شناختی- زبانشناسی دانشگاه تربیت مدرس(
 طیبه مکارمی )دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی دانشگاه اصفهان(

 سیامک داداشی )پژوهشگر دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی دانشگاه تبریز(

دوازدهمین سمینار آنالین بین رشته ای شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران 

18 آذر
سخنرانان: 

)NLP فاطمه ملکی )کارشناسی ارشد فیزیک-ماده چگال و مستر بین المللی 
 امید قیسوندی )دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران(

 مصطفی برزگر )دانشجوی دکتری زبان شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی(
 دکتر سید حمید میرحسینی )استادیار، مرکز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد(

 محیا بیک محمدی )دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز(

سیزدهمین سمینار آنالین بین رشته ای شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

23 آذر 
سخنرانان: 

 ویدا فراهانی )کارشناسی ارشد روان شناسی(
 دکتر محسن سعیدمنش )استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و هنر یزد( 

 سئودا عباسی )دانشجوی دکتری علوم اعصاب شناختی(
 هادی محمدپور )دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی شناختی(

 مهدی محمدی )دانشجوی دکترای فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران(
 الهام رجایی )دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم شناختی گرایش رسانه(

چهاردهمین سمینار آنالین بین رشته ای شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

25 آذر
سخنرانان:

 دکتر آناهیتا خرمی )دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی، سوپروایزر توانبخشی شناختی، کلینیک مغز و شناخت(
 الهام مه آبادی پور )دانشجوی دکتری روانشناسی شناختی(

 پیام خانلری )دانشجوی دکترای ارگونومی(
 امین قادری کنگاوری )پژوهشگر دکتری مدلسازی شناختی(

 عابده میرزایی )دانشجوی دکترای زبان شناسی(

پانزدهمین سمینار آنالین بین رشته ای شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

3۰ آذر 
سخنرانان:

 صادق قادری )دانشجوی دکترای تخصصی تصویربرداری عصبی دانشگاه علوم پزشکی تهران(
 عباس حیدری )دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم شناختی گرایش رسانه(

 دکتر رضا کریمی )دکترای روان شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی(
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عملکرد آمار 

خالصه گزارش رویدادهای برگزار شده
در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از تاریخ 

95/۰5/15 )افتتاح( تا انتهای پاییز 14۰۰

خالصه گزارش فعالیت های انجام شده
در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

از تاریخ 95/۰5/15 )افتتاح(
تا انتهای پاییز 14۰۰

156۰59 نفر ساعت کارگاه های آموزشی

28128 نفر ساعت رویدادهای مجازی

13۰۰ نفر ساعت دوره آموزشی مهارتی

684 ساعت شرکت در همایش ها و نمایشگاه ها

32۰ کارگاه تعداد کارگاه برگزار شده

12۰ وبینار تعداد رویدادهای مجازی برگزار شده

4687۰ ساعت استفاده از تجهیزات

جزییات به تفکیک آزمایشگاه ها

تعداد ساعت آزمایشگاه

75۰3 ساعت MRI آزمایشگاه

57۰5 ساعت EEG آزمایشگاه

749 ساعت fNIRS آزمایشگاه

1167 ساعت TMS آزمایشگاه

717 ساعت tES آزمایشگاه

561 ساعت EMG  آزمایشگاه

724 ساعت آزمایشگاه ارزیابی شناختی

38 ساعت آزمایشگاه نوروفیدبک

417 ساعت VR آزمایشگاه

2۰667 ساعت سرور محاسباتی

4158 ساعت پردازش تصویر

4449 ساعت پردازش سیگنال

15 ساعت Eye tracker

7751  نمونه بایوبانک
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دیاگرام اشغال آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز بر 
حسب آزمایشگاه های مختلف

در پاییز 14۰۰

مجموع ساعات کارکرد 
آزمایشگاه های مختلف 

پاییز 14۰۰

تحلیل فعالیت های آزمایشگاه 

خـبرنـامه
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میزان رشد ضریب اشغال
آزمایشگاه های مختلف

پاییز 14۰۰
نسبت به پاییز 1399

ضریب اشغال
آزمایشگاه های مختلف

پاییز 14۰۰
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