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نقشه برداری  ملی  آزمایشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
از  گسترده ای  طیف  با  حرکتی«  ارزیابی  آزمایشگاه    « مغز، 
ورزشی  علوم  پزشکی،  مهندسی  پزشکی،  در  کاربردهایش 
و  بدن  حرکت  و  ورزشی  عملکردهای  تحلیل  و  تجزیه  چون 
کرد. کار  به  شروع  آزمایشگاه  این  در  ماشین  و  انسان  تعامالت 
سنسور  بر  مبتنی  حرکت  »آنالیز  سیستم  دو  شامل  خدمت  این 
ارتقاء  IMU و »ردیاب فعالیت فیزیکی بدن« است که در جهت 

شد.  راه اندازی  مرکز  این  در  جاری  سال  ماه  خرداد  در  سالمت 
ترکیب سیستم یاد شده با دستگاه های دیگر ثبت سیگنال و نقشه 
به  برای محققین عالقه مند کشور  مغزی می تواند پنجره جدیدی 

علم نوروساینس را باز کند. 
ارتباط  با بررسی عملکرد مغز و  در پژوهش های نقشه بردای مغز، 
به تشخیص  اندام های مختلف می توان  تغییرات در حرکت  با  آن 

بیماری های مختلف عصبی پرداخت که این امر در تسریع بهبود 
بیماران، نقش بسیار موثری دارد. همچنین از آنالیز حرکت می توان  
حین  در  ورزشکاران  به  آسیب  بروز  از  پیشگیری  یا  تشخیص  در 
اجرای فعالیت های ورزشی استفاده کرد. برای مثال در جهت اصالح 
ورزشکار  نقشه  مغزی  می توان  سرعت،  دونده  یک  حرکت  الگوی 
سیگنال  چون  دیگر  مدالیته های  با  همزمان  حرکت  حین  در  را 
الکترومایوگرافی )EMG( یا الکتروانسفالوگرافی )EEG( ثبت کرده 

و به آنالیزی دو جانبه از حرکت اندام و نقشه مغزی پرداخت.
سیستم  حرکتی،  ارزیابی  سیستم  همزمان  ثبت  دیگر،  طرف  از 
واقعیت مجازی و EEG آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، این امکان 
را می دهد تا محققین با آنالیز سیگنال  ثبت شده از مغز و حرکت 
نتایج  به  مجازی،  واقعیت  در  انجام تسک خاص  در حین  اندام ها 

جدیدی در تحقیقات در این زمینه دست  یابند.

آزمایشگاه ارزیابی حرکتی
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز راه اندازی شد

»آزمایشگاه ارزیابی حرکتی« با طیف گسترده ای از کاربردهایش در پزشکی، 

مهندسی پزشکی، علوم ورزشی چون تجزیه و تحلیل عملکردهای ورزشی و 

حرکت بدن و تعامالت انسان و ماشین در این آزمایشگاه شروع به کار کرد.
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به گزارش روابط عمومی آزمایشگاه مرکز ملی نقشه  برداری مغز؛ ثبت همزمان tES-fMRI با 
استفاده از دستگاه 8 کاناله Starstim در این مرکز راه اندازی شد .

»tES-fMRI« اثرآنی تحریک الکتریکی بر عملکرد مغز با استفاده از داده FMRI را بررسی 
می کند؛ به بیانی دیگر در این روش تصاویری متناوب از مغز که به آن تحریک الکتریکی وارد 
شده است درحال فعالیت و پس از آن وقتی مغز در حال استراحت است گرفته می شود که 

براین اساس تصاویر گرفته شده این تحریکات الکتریکی بر فعالیت مغز تفسیر می شود. 
از دیگر کاربرد های »tES-fMRI«  می توان به » بهبود و شخصی سازی پروتکل های درمانی 
بهینه کردن  مغز جهت  عملکرد  اساس  بر  بسته  حلقه  »ایجاد سیستم  و  الکتریکی«  تحریک 

پارامترهای تحریک الکتریکی« اشاره کرد.
الکتریکی در هنگام  اعمال تحریک  قابلیت  tRNS و  و   tDCS ،tACS اعمال تحریک  قابلیت 

ثبت همزمان داده task-fMRI و rest-fMRI از خدمات قابل ارائه دراین مرکز می باشد. 

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز راه اندازی کرد؛ 
ستاپ ثبت همزمان tES-fMRI با استفاده از 

 Starstim دستگاه 8 کاناله

اخبار داخلی

 Starstim با استفاده از دستگاه 8 کاناله tES-fMRI ثبت همزمان
در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز راه اندازی شد
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تاریخ بازدید : 1401/01/31

دکتر یونس پناهی: با استفاده از تمام ظرفیت های 
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز می توان آن را 
بهداشت،  وزارت  برای  تحقیقاتی  بازوی  یک  به 
درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوری تبدیل کرد.

اخبار داخلی

بهداشت،  وزیر  فناوری  و  تحقیقات  معاون  بازدید 
درمان و آموزش پزشکی از آزمایشگاه

به گزارش روابط عمومی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز؛  معاون تحقیقات 
و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هیئت همراه روز 

31 فروردین 1401 از آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز بازدید کردند.
در جلسه ای که برگزار شد، دکتر کمال خرازی مشاور عالی معاون 
علمی و فناوری رییس جمهور در امور توسعه علوم شناختی، دکتر 
مجید نیلی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی با هیئت 
نقشه برداری مغز  آزمایشگاه ملی  رئیسه  همراه و همچنین هیئت 

حضور داشتند.
در آغاز جلسه دکتر کمال خرازی در خصوص اهمیت وجود چنین 
مراکزی همچون آزمایشگاه، در راستای خدمت رسانی بهتر صحبت 
کرد. در ادامه معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی دکتر یونس پناهی با اشاره به دقت پژوهش ها در 
عارضه های مغزی که می تواند با تصویربرداری در موسسه هایی مانند 
در  می توان  گفت:  شود  مغز مشخص  نقشه برداری  ملی  آزمایشگاه 
مورد عارضه ها و آسیب هایی که کرونابه مغز وارد می کند مطالعات 

تخصصی را در این مرکز انجام داد. 
با  رابطه  در  آزمایشگاه  رئیس  آی  دکتر محمدرضا  نشست  این  در 
نحوه انتصاب رئیس آزمایشگاه و هیئت امنا و تبادل نظر بین رشته 
های علوم پزشکی و علوم مهندسی صحبت و همچنین به نحوه ی 

اختصاص فضا برای ساخت این موسسه اشاره نمود.
دکتر آی گفت: تاسیس و راه اندازی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز 
سریعترین پروژه دولتی بوده که تنها در مدت شش ماه تکمیل شده 

و به بهره برداری رسیده است.
در ادامه رئیس آزمایشگاه آماری از فعالیت های انجام شده و همچنین 
خدماتی که به محققان زیر نظر وزارت بهداشت جهت انجام پژوهش  

ارائه شده است، ارائه داد. دکتر آی در خصوص تجهیزات آزمایشگاه 
گفت: این تجهیزات از طریق حمایت معاونت علمی و فناوری و ستاد علوم 
شناختی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تامین شده و به روز می شود.

رئیس آزمایشگاه در پاسخ به دکتر پناهی در خصوص امکان انجام 
کویل های  دارای  آزمایشگاه  تجهیزات  که  گفت  حیوانی  پروژه های 
مخصوص حیوانات است و می توان در این آزمایش ها از آن ها استفاده 
کرد.  دکتر پناهی با اشاره به مطالعات و استفاده از بیمارستان ها برای 
تحقیقات و ضایع شدن حقوق بیماران اظهار داشت: می توان با انجام 
آزمایشات و ارجاع محققان به این آزمایشگاه از معطل شدن بیماران 
جلوگیری کرد و باعث استفاده تمام ظرفیت های آزمایشگاه شد و 
آن را به یک بازوی تحقیقاتی برای وزارت علوم و بهداشت تبدیل 
کرد. معاون تحقیقات و فناوری گفت: با توجه به عدم دسترسی به 
اطالعات فنی کالیبراسیون دستگاه ها در بیمارستان ها امکان چاپ 
مقاله در ژورنال ها با رنک باال نیست که می توان این مشکل را توسط 

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز مرتفع کرد. 
دکتر خرازی در راستای صحبت دکتر پناهی گفت: در جهت ارائه خدمات 
بهینه می توان شعبه های جدید آزمایشگاه را در استان های کشور بنیان نهاد. 
دکتر نیلی با بیان این موضوع که آزمایشگاه محلی برای دسترسی 
به گسترش  است  داد: الزم  ادامه  است  برجسته  و  متخصص  افراد 
تجهیزات و افزایش بودجه آزمایشگاه کمک کرد؛ در حال حاضر این 
مرکز از تمام ظرفیت های وقت دهی و ارائه خدمات استفاده می کند. 
وی در پایان خاطر نشان کرد: این امر می تواند گامی باشد برای ایجاد 
زنجیره ای از آزمایشگاه های ملی نقشه برداری مغز و انجام پروژ ه های 

بین رشته ای تا بتوان به ارائه خدمات بهینه پرداخت.
این جلسه با بازدید حاضرین از بخش های مختلف آزمایشگاه پایان یافت.
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به گزارش روابط عمومی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز؛ 
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
از  اول خردادماه 1401  همراه،  هیئت  و  فیلیپین  پزشکی 

این آزمایشگاه بازدید کرد.
آزمایشگاه،  رئیس  آی  محمدرضا  دکتر  بازدید  این  در 
به  و  ارائه  بخش ها  عملکرد  تجهیزات،  افتتاح،  از  گزارشی 
هیئت  این  ادامه  در  و  داد  پاسخ  هیئت  این  پرسش های 
فیلیپینی از بخش های مختلف آزمایشگاه بازدید کردند و با 
نحوه ارائه خدمات بخش های مختلف آزمایشگاه آشنا شدند.

و  تحقیقات  معاون  بازدید 
درمان  بهداشت،  وزیر  فناوری 
از  فیلیپن  پزشکی  آموزش  و 
مغز نقشه برداری  ملی  آزمایشگاه 

اخبار داخلی

تاریخ بازدید: 1خرداد 1401
بهداشت،  وزیر  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
هیئت  و  فیلیپین  پزشکی  آموزش  و  درمان 
ملی  آزمایشگاه  مختلف  بخش های  از  همراه 

نقشه برداری مغز بازدید کرد.
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دائمی  کمیسیون  هشتمین 

هیئت امنای آزمایشگاه با 13 

دستور در تاریخ 7 خردادماه 

پیمان  دکتر  ریاست  به   1401

و  پژوهش  معاون  صالحی 

فناوری وزیر علوم، تحقیقات 

مجازی  صورت  به  فناوری  و 

برگزار شد.

اخبار داخلی

دائمی کمیسیون  هشتمین 
ملی  آزمایشگاه  امنای  هیئت 
شد برگزار  مغز  نقشه برداری 

به گزارش روابط عمومی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز؛ هشتمین کمیسیون دائمی هیئت امنای این 
آزمایشگاه با 13 دستور در تاریخ ۷ خردادماه 1401 به ریاست دکتر پیمان صالحی معاون پژوهش و 

فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به صورت مجازی برگزار شد.
در ابتدای جلسه دکتر محمدرضا آی رئیس آزمایشگاه و دبیر کمیسیون دائمی، گزارش عملکردی از 
فعالیت های انجام شده در سال 1400 اعم از فعالیت  واحدهای فنی آزمایشگاهی، فعالیت های آموزشی 
و ترویجی در سراسر کشور، نتایج نظرسنجی از مشتریان و پژوهشگران، اقدامات انجام شده در خصوص 

ارزش آفرینی کلینکی پروژه ها و خدمات جدید آزمایشگاه ارائه کرد.
در ادامه این جلسه مهندس رضا کاظمی مدیر برنامه، بودجه و تضمین کیفیت آزمایشگاه در مورد میزان 

پیشرفت برنامه راهبردی آزمایشگاه در سال 1400 به ارائه گزارش پرداخت.
پایان این جلسه نیز به گزارشی از عملکرد مالی حسابرسی شده سال ۹۹، برنامه نیروی انسانی آزمایشگاه، 
دستورالعمل پرداخت فوق العاده فنی، اختصاص مازاد درآمد سال 1400 به سرمایه های خرید و تعمیر 

تجهیزات، بودجه تفضیلی، افزایش تعرفه های خدمات آزمایشگاه اختصاص یافت.
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آموزش اساتید و پژوهشگران هیئت 
آزمایشگاه ملی  فیلیپینی در 

نقشه برداری مغز

راستای  در  مغز،  نقشه برداری  ملی  آزمایشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
حضور معاون وزیر علم و فناوری فیلیپین و هیئت همراه در تهران و بازدید 
این  مغز،  نقشه برداری  ملی  آزمایشگاه  ازجمله  تحقیقاتی  مراکز  برخی  از 

آزمایشگاه کارگاهی یک روزه برای این هیئت برگزار کرد.
این کارگاه  در زمینه های مختلف نقشه برداری مغز و تکنیک ها و کاربردها، 
کارگاه ه  این  مباحث  جمله  از  شد.   برگزار   1401 خردادماه   ۹ تاریخ  در 
با MRI ،EEG،  پردازش تصاویر و مطالعات حیوانی  می توان به آشنایی 

اشاره کرد.

هدف  با  مغز  نقشه برداری  ملی  آزمایشگاه 
زمینه  در  را  روزه ای  یک  کارگاه   ترویج، 
علوم نقشه برداری مغز ویژه هیئت فیلیپینی 

برگزار کرد.

اخبار داخلی خـبرنـامه
آزمایشگاه ملی 
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ساخت  در  ایرانی  محققان  موفقیت 
مغزی سیگنال های  ثبت  دستگاه 

و  رضوان  روتک  نیک  بنیان  دانش  شرکت  مدیر  شعاعی  امید 
در  دستگاه  این  گسترده  کاربردهای  به  دستگاه  این  سازنده 
الکتروفیزیولوژی  اشاره کرد و گفت: دستگاه  اعصاب  و  حوزه مغز 
درثبت سیگنال های مغزی تک نورون درمحیط های آزمایشگاهی 
برای  عصبی  سیگنال های  ثبت  و  شود  می  استفاده  پژوهشی  و 
برای  مغز  در  یادگیری  و  ادراک، تصمیم گیری  و مطالعه  مشاهده 
مغز  و محاسباتی  فیزیولوژی  فرآیندهای هسته های  از  رمزگشایی 

ضروری است.
وی افزود: محققان و پژوهشگران به ویژه در حوزه های علوم اعصاب 
الکتریکی  سیگنال های  تحلیل  و  بررسی  با  می توانند  شناختی 
دستگاه،  این  توسط  شده  ذخیره  عصبی  نورون های  سلول های 
نارسایی های مرتبط  و  فرآیند مولکولی و سلولی مغز و اختالالت 
مغزی را شناسایی و از این یافته ها برای رفع و درمان نارسایی ها و 

مشکالت دراین زمینه اقدام کنند.

ثبت  دستگاه  کرد:  خاطرنشان  بنیان  دانش  شرکت  این  مدیر 
الکتروفیزیولوژی با بهره گیری از توان متخصصان علمی و فنی و با 
کیفیت باال و برخوردار از سطح فناوری پیشرفته و با قیمت مناسب 

طراحی و ساخته شده و قابل رقابت با مشابه خارجی آن است.
شعاعی ابراز امیدواری کرد: با توسعه این محصول دانش بنیان ضمن 
تامین نیازهای داخلی، خدمات موثر و مثبتی ازسوی جامعه پزشکی 
و مراکز تحقیقاتی درحوزه علوم اعصاب شناختی در سطح کشور 

ارایه شود.
براساس اعالم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست 
و  تخصصی  تیم های  همت  به  بنیان  دانش  این شرکت  جمهوری، 
تحقیقاتی خود تاکنون موفق به طراحی، تولید و ساخت دستگاه های 
هولتر مانیتور فشار خون، ثبت الکتروفیزیولوژی و محرک سلول های 
و مجوزهای  استانداردها  اخذ  مرحله  در  که  مغز شده است  عصبی 

رسمی قرار دارد.

به منظور توسعه فعالیت های تحقیقاتی درحوزه های 
علوم اعصاب شناختی، محققان و متخصصان یک 
شرکت دانش بنیان با حمایت ستاد توسعه علوم و 
فناوری های شناختی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد 
و  طراحی  به  موفق  جمهوری  ریاست  بنیان  دانش 

ساخت دستگاه ثبت الکتروفیزیولوژی شدند.

خـبرنـامهاخبار داخلی
آزمایشگاه ملی 
نقشه برداری مغز
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تحقیقات  مرکز  های  آزمایشگاه  تجهیز 
مدرس  تربیت  دانشگاه  شناخت  و  مغز 
شناختی پیشرفته  تجهیزات  به 

دانشگاه  علمی  هیات  عضو  و  مرکز  این  رییس  جوان  دکترمحمد 
تربیت مدرس با بیان این مطلب گفت: بخش آزمایشگاه های این 
مرکز هم اکنون به تجهیزات فن آورانه مدرن برای مطالعات انسانی 
نوروفیدبک،  نوارمغزی،  ثبت  رهگیرچشمی،  از جمله دستگاه های 
غیر  وتصویربرداری   TDCS جمجمه  روی  از  الکتریکی  تحریک 
به  خدمات  ارائه  آماده  و  شده  مجهز   fNIRS مغز  از  تهاجمی 
در  فعالیت  به  عالقمندان  و  دانشجویان  پژوهان،  دانش  محققان، 

حوزه های دانش علوم شناختی است.
دانشگاه  شناخت  و  مغز  تحقیقات  مرکز  اینکه  به  اشاره  با   وی 
اندازی  راه  پژوهشی،  فعالیت های  ارتقای  هدف  با  مدرس  تربیت 
کاربرد  سوی  به  حرکت  منظور  به  تحقیقاتی  جدید  تکنیک های 
علوم اعصاب و شناخت به ویژه در زمینه های فن آورانه و توسعه 
گسترش  افزود:  است،  شده  فعال  و  ایجاد  درمانی  راهبردهای 
و  شناختی  علوم  با  مرتبط  زمینه های  در  پژوهشی  فعالیت های 
مطالعه مغز و فراهم آوردن شرایط الزم برای همکاری های بین 

رشته ای و چند رشته ای از اهداف و رسالت این مرکز است.
با  شناخت  و  مغز  تحقیقات  مرکز  کرد:  تصریح  جوان  دکتر 
پزشکی  شناختی،  اعصاب  علوم  آزمایشگاه های  از  برخورداری 
محاسباتی،  اعصاب  علوم  تنفس،  مرکزی  کنترل  مغز،  بازساختن 
وپردازش  محاسبات  عصبی،  شکل پذیری  مغز،  عمقی  تحریک 
جمله  از  عصبی  دستگاه  بیماری های  زمینه  در  مغز  داده های 
اعتیاد،  اختالالت خواب،  آلزایمر، درد،  پارکینسون،  ام.اس،  صرع، 

و تومورهای مغزی فعالیت تحقیقاتی و تخصصی دارد.
از جمله پروژه های تحقیقاتی که توسط محققان  وی یادآور شد: 
تجاری  و  محصول  توسعه  زمینه  و  رسیده  خوبی  نتایج  به  مرکز 
سازی مناسبی را فراهم آورده است می توان به کنترل تشنج های 

صرعی توسط تحریک عمقی مغز به روش مدار بسته، ارزیابی تأثیر 
تحریکات مخاط بویایی برعملکرد مغز به ویژه در بیمارانی که از 
دستگاه تهویه مصنوعی استفاده می کنند، ارزیابی تأثیرات طوالنی 
مزانشیمی  بنیادی  های  سلول  تولید  اعتیاد،  نسلی  بین  و  مدت 
درمان  برای  هدفمند  رسانی  دارو  و  التهابی  ضد  افزوده  قدرت  با 

بیماری های نورودژنراتیو با نانوداروها اشاره نمود.
با اظهار این مطلب که  عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس 
طرح تحقیقاتی »ارزیابی هموستاتیک پد بند آورنده خونریزی در 
مدل حیوانی« در مرکز تحقیقات مغز و شناخت به اتمام رسیده 
از  گروهی  با  درهمکاری  حاضر  حال  در  کرد:  نشان  خاطر  است، 
اساتید از ۷ دانشگاه و موسسه پژوهشی »طرح بررسی اختالالت 
شناختی مدل پریمات بیماری پارکینسون و پس از دوپاسل تراپی 
با استفاده از ارزیابی رفتاری در طی زمان« در حال انجام است. 
از  ماده موثر مستخرج  اثرات درمانی یک  ارزیابی  همچنین طرح 
از  یکی  همکاری  با  شناختی  و  تشنجی  اختالالت  در  زردچوبه 

دانشگاه های نروژ در دست اقدام می باشد.
دکتر جوان، برگزاری ساالنه حداقل 1۲ کارگاه تخصصی درحوزه 
و  علمی  سخنرانی  ماهانه  جلسات  و  شناخت  و  اعصاب  علوم 
نشست های تخصصی را از دیگر فعالیت های این مرکز تحقیقاتی 
برای توسعه و گسترش فعالیت های پژوهشی و تقویت زمینه های 
همکاری بین رشته ای در علوم اعصاب و علوم شناختی عنوان کرد 
و گفت: در هفته آگاهی از مغز برنامه ای ۵ روزه با هدف آشنایی 

بیشتر عموم مردم با علوم مغز و شناخت برگزار می شود.
وی همچنین تاکید کرد: در رویکرد آینده این مرکز تجاری سازی 
فعالیت های تحقیقاتی و ارائه خدمات تخصصی به مراکز درمانی، 

آموزشی و پژوهشی در اولویت است.

رییس مرکز تحقیقات مغز و شناخت دانشگاه تربیت 
مدرس اعالم کرد: آزمایشگاه های مطالعات انسانی 
علوم  توسعه  ستاد  حمایت  با  پژوهشی  مرکز  این 
و فن آوری های شناختی به دستگاه ها و تجهیزات 

پیشرفته تجهیز شده است.

اخبار داخلی خـبرنـامه
آزمایشگاه ملی 
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ایمپلنت  توسعه 
برای  کوچکی  بی سیم 
تومورهای  نابودی 
مشارکت  با  مغزی 
استنفورد ایرانی  دانشمند 

محققان دانشکده پزشکی دانشگاه استنفورد از جمله یک پژوهشگر 
ایرانی به نام دکتر »حامد آرامی«، دستگاه بی سیم جدیدی را توسعه 
داده اند و روی موش ها آزمایش کرده اند که به خاطر اندازه کوچک 
سلول های  و  شود  گذاشته  کار  موش ها  مغز  درون  می تواند  خود 
سرطانی را بکشد. محققان امیدوارند که این روش بتواند جایگزین 

برای روش های فعلی درمان تومورهای مغری باشد.
مغز  در  کاشته شدن  از  پس  ساخته اند  دانشمندان  که  دستگاهی 
می تواند از راه دور فعال شود و دمای نانوذره هایی را باال ببرد که داخل 
تومور تزریق شده اند، تا فرآیند نابودسازی سلول های سرطانی آغاز 
 Nature Nanotechnology شود. نتایج این پژوهش ها در مجله

منتشر شده است.
محققان با این روش به مدت 1۵ روز، هر روز 1۵ دقیقه موش ها 
را تحت درمان قرار دادند. در پایان کار شانس بقای موش ها تا حد 
زیادی افزایش یافته بود. دکتر حامد آرامی از نویسندگان ارشد این 
مقاله می گوید: »نانوذرات به ما می کنند تا درمان را صرفا به تومور 
برسانیم، بنابراین عوارض جانبی این روش در مقایسه با شیمی درمانی 

یا پرتودرمانی نسبتا کمتر است.«

دانشمندان دانشگاه استنفورد یک دستگاه 
بی سیم کوچک ساخته اند که در سر کاشته 
تومورهای  موثر  به طور  می تواند  و  می شود 

مغزی را از بین ببرد.

خـبرنـامهاخبار داخلی
آزمایشگاه ملی 
نقشه برداری مغز
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اخبار  علمی

خـبرنـامه
آزمایشگاه ملی 
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ژنتیک تاثیر 
      بر تحریک

          بخش حافظه مغز 

ژن عامل نوتروفیک مشتق از مغز )BDNF( با چندین فرایند مرتبط 
با حافظه و انعطاف پذیری مغز است. اکنون یک مقاله نشان می دهد 
ترانس  مغناطیسی  تحریک  طریق  از  شناختی  فعالیت  تغییر  که 
ژن  برای   Val/Val ژنتیکی  نوع  دارای  افراد  در   )TMS( کرانیال 

BDNF آسان تر است.

عصبی  تصویربرداری  تکنیک های  از  استفاده  با  مطالعه،  یک  در 
حامل های  عصبی  تحریک  که  کردند  تایید  محققان  عملکردی، 
فرآیند هایی که  در   Val/Val در  را  بیشتری  فعالیت مغزی  خاصی، 
در آن از حافظه استفاده می شود ایجاد می کند. این مطالعه خبر از 
آینده ای روشن برای شخصی سازی تحریک مغناطیسی مغز می دهد.

خـبرنـامه
آزمایشگاه ملی 
نقشه برداری مغز
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تحریک مغز ،
کمکی به ترک سیگار

اعتیاد  علمی  مجله  توسط  که  جدید  سیستماتیک  بررسی  یک 
مغز  تهاجمی  غیر  تحریک  که  می دهد  نشان  است  شده  منتشر 
)NIBS( ممکن است میزان پرهیز از سیگار را 3 تا  6 ماه پس از 

ترک در مقایسه با تحریک مغزی ساختگی بهبود بخشد.
در سال های اخیر، NIBS به عنوان یک گزینه درمانی جدید برای 
اختالل مصرف الکل و سایر اختالالت مرتبط با مواد و اعتیاد پدید 
آمده است. روش های NIBS نتایج امیدوار کننده ای را برای درمان 
اختالل مصرف دخانیات نشان داده اند، اما اطالعات کمی در مورد 
برپرهیز طوالنی مدت وجود  مغز  تهاجمی  غیر  تحریک  اثربخشی 

دارد.
با  و  انجام شده است  بیمار می باشد  هفت مطالعه  که شامل 699 
که  سیگاری هایی  که  است  داده  نشان  مطالعات،  این  نتایج  ادغام 
 NIBS دریافت کردند، 2.39 برابر بیشتر از افراد سیگاری که NIBS

سیگار  از  مدت  طوالنی  پرهیز  احتمال  کردند،  دریافت  ساختگی 
کشیدن دارند.

اخبار  علمی خـبرنـامه
آزمایشگاه ملی 

نقشه برداری مغز
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 تحریک مغناطیسی مغز، امیدی برای
اختالالت مقاوم به ضد افسردگی

در  افسردگی  روان   سالمت  ملی  موسسه  گفته  به 
ایالت متحده برای سنین  15تا  44سال است که 
بیش از 16میلیون بزرگسال آمریکایی یا به عبارتی 
تحت  باالتر  و  18سال  جمعیت  از   %6.7 تقریبا 
با  روان درمانی  با  اغلب  افسردگی  هستند.  تاثیر 
 ،)SSRI( مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتنین
نفرین  نوراپی  دوپامین-  بازجذب  مهارکننده های 
برای  رویکردها  این  حال  این  با  می شود.  درمان 
بنابراین  هستند.  بی اثر  بیماران  سوم  یک  تقریبا 
پزشکان و محققان همیشه به دنبال درمان های نوی 

بخش هستند.
آزمایشات بالینی  کاهش  50درصدی عالئم را برای نیمی 
از بیماران مبتال به افسردگی مقاوم به درمان نشان داده 

است. یک سوم بیماران به بهبودی کامل می رسند.

خـبرنـامهاخبار  علمی
آزمایشگاه ملی 
نقشه برداری مغز
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درمان های فعلی برای بیماری آلزایمر اثربخشی محدودی دارند و پیشرفت بیماری و زوال شناختی مربوط به آن 
را متوقف نمی کنند. یک مطالعه که اخیرا که در مجله بیماری آلزایمر منتشر شده که، نشان داده است تحریک 
مغناطیسی ترانس کرانیال مکرر )rTMS(، ممکن است پتانسیل بهبود عملکرد حافظه در جانبازان مبتال به اختالل 

شناختی ناشی از بیماری آلزایمر را داشته باشد.
شرکت کنندگان در این مطالعه، طی ۲0 جلسه تحت درمان rTMS  در طول تقریبا 4 هفته قرار گرفتند. پروتکل 
مطالعه مشابه پروتکل مورد استفاده برای درمان افسردگی است. اندازه گیری های عملکرد شناختی این جانبازان )شامل 
حافظه، زبان، تسلط کالمی و عملکرد اجرایی( در ابتدا، پایان درمان و 4 ماه پس از آخرین جلسه rTMS به دست 
آمده است.  نتایج این مطالعه به صورت آزمایشی نشان می دهد که rTMS به طور کلی در جمعیت جانباز سالخورده 
و  است  بی خطر  متعدد  بیماری های همراه  با  اختالالت شناختی  با 
پیشنهاد مناسبی برای مزایای شناختی برای جانبازانی 
که درمان فعال را دریافت می کنند، می باشد. 
باتوجه به حجم نمونه کوچک، این 
مطالعات  توسط  باید  اثرات 
گسترده تر تایید شوند.

جانبازان  برای  rTMS درمانی 
شناختی اختالالت  به  مبتال 

خـبرنـامه
آزمایشگاه ملی 
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تقریبا همه ما می دانیم که با افزایش سن، ظرفیت ما برای یادگیری مهارت های 
 »EPFL« جدید کاهش می یابد. اما یک مطالعه جدید که توسط محققان
انجام شده است، نشان می دهد تحریک الکتریکی غیرتهاجمی مغز می تواند 
به افراد مسن کمک کند تا مهارت های حرکتی جدید را بسیار سریع تر یاد 

بگیرند.
 »atDCS« محققان در این مطالعه تکنیکی به نام »ترانس کرانیال آندال« یا
را مورد آزمایش قرار داده اند. در این روش یک جریان الکتریکی آرام به مغز 
اعمال می شود - تحریک غیرتهاجمی مغز - تا مناطق خاصی از آن تحریک 
شود. تحقیقات گذشته نشان داده است که این تکنیک می تواند در کمک به 
افراد برای تقویت مهارت های ریاضی، حافظه و یادگیری مفید باشد. به عنوان 
مثال، در یک مطالعه خاص آن ها دریافتند حافظه فعال در یک فرد ۷0 ساله 

به سطح حافظه یک فرد سالم ۲0 ساله در این روش تبدیل می شود.
از  گروه هایی  تیم  این  رفت.  پیش  مشابه  مسیری  در  نیز  جدید  مطالعه 
انگشت«  زدن  آن »ضربه  به  که  موردی  در  را  و مسن تر  بزرگساالن جوان 
می گویند، مورد آزمایش قرار دادند. در این روش شرکت کننده باید دنباله ای 
از اعداد را با بیشترین سرعت ممکن تایپ کند. این یک مهارت است و هر 
شخص می تواند با تمرین در طول زمان، دقت و سرعت خود را افزایش دهد.

همانطور که انتظار می رفت گروه جوانتر این کار را سریع تر از بزرگساالن و 
افراد مسن یاد گرفتند. »پابلو ماسیرا الویرا« نویسنده اول این مطالعه گفت: 
»بزرگساالن جوان به سرعت موفق به یادگیری شدند و این درحالی بود که 
افراد مسن با سرعتی متوسط فعالیت خود را آغاز کردند. اما آن ها قادر بودند 

اندک اندک سرعت تایپ خود را بهبود ببخشند.
با این حال، زمانی که تیم DCS را برای شرکت کنندگان مسن تر اعمال کرد، 
تمرین  در  گروه  دقت  شد.  یادگیری  در  آن ها  توجه  قابل  پیشرفت  متوجه 
سریع تر و زودتر بهبود یافت، به نحوی که می توانستند شبیه به گروه جوانان 
تایپ کنند. آن ها دریافتند تحریک غیرتهاجمی مغز تاثیر ویژه ای بر یادگیری 

دارد.
تسریع  را  مغز  سرعت-دقت  مبادله  در  تغییر  تحریک،  دارند  باور  محققان 
می کند و باعث افزایش مهارت های حرکتی فرد مسن می شود. این روش که 
تنها بر روی نیمی از افراد مسن داوطلب انجام شده بود، تفاوت چشمگیری را 

میان آن ها و گروهی که DCS به آن ها اعمال نشده بود نشان داد.
این تحقیق می تواند اثبات کند DCS یک روش غیرتهاجمی برای کمک به 
بهبود عملکرد ذهنی در افرادی است که به دلیل افزایش سن یا اختالالتی 

مانند سکته قادر به انجام برخی فعالیت های حرکتی نیستند.

غیرتهاجمی  تحریک 
مغز به افراد مسن کمک 
مهارت های  می کند 

حرکتی بیاموزند
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در ایاالت متحده، اختالالت مصرف مواد مخدر، عامل اصلی مرگ و میر در 
میان جوانان است. درمان هایی مانند تحریک عمیق مغز امیدی برای کمک به 
افراد برای غلبه بر اعتیاد هستند، اما سواالت زیادی درمورد اینکه کدام مناطق 

مغز باید مورد هدف قرار گیرند، وجود دارد.

 محققان در حال به دست آوردن بینش های جدیدی از بیمارانی هستند که 
پس از تجزیه یک ضایعه مغزی مانند سکته مغزی دیگر به نیکوتین اعتیاد 
ندارند. محققان استفاده از تکنیک جدیدی که با عنوان »نقشه برداری شبکه 
ضایعه« شناخته می شود، بهبود اعتیاد را به جای نواحی خاص مغز در کل 

مدارهای مغز ترسیم کردند و به اهداف جدیدی برای درمان اشاره کردند.
مغناطیسی  تحریک  مغز،  عمیق  تحریک  مانند  نورومدوالسیون  درمان های 
ترانس کرانیال و سونوگرافی متمرکز با هدایت MRI به متخصصین بالینی این 
امکان را می دهد تا مدارهای مغز را مستقیما مورد هدف قرار دهند و عالئم را 
به روش هایی که ممکن است از طریق درمان با دارو امکان پذیر نباشند، بهبود 

بخشند اما دانستن مکان هدف بسیار مهم است. 
در این مطالعه، از داده های دوگروه مستقل از بیماران معتاد به نیکوتین که 
سپس دچار ضایعه مغزی )معموال سکته مغزی( شدند، استفاده شده است و 
ضایعات بیمارانی را که قادر به ترک سیگار نبودند با ضایعاتی که منجر به 
بهبود اعتیاد به سیگار میشد مقایسه کردند. آن ها سپس از پایگاه داده ای به نام 
کانکتوم انسانی برای ترسیم هر ضایعه به مدار بزرگتر مغز استفاده کردند. آنها 
دریافتند که مجموعه داده های دو ضایعه سیگاری که منجر به بهبوداعتیاد به 
سیگار می شود، در یک مدار مغزی خاص ترسیم شده اند. در کمال تعجب آنها 
همچنین در سومین مجموعه داده ضایعات الکلیسم کشف کردند که کاهش 
خطر اعتیاد به الکل با یک مدار مغزی مشابه ترسیم شده است که نشان دهنده 
یک مسیر عصبی بالقوه درمانی و قابل هدف برای اعتیاد به طورکلی )هر نوع 

اعتیادی( به جای اعتیاد به یک ماده خاص است.

 مدار مغزی برای ترک اعتیاد
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با همکاری پزشکان  لرزه نگاری  محققان گروه ژئوفیزیک و 
دانشگاه زوریخ در حال انجام مطالعه ای بر روی تصویربرداری 
از مغز با استفاده از امواج اولتراسوند با وضوح باال می باشند. 
حال  در  محققان  مغز،  در  امواج  انتشار  شبیه سازی  برای 
بر  را  زیادی  محاسبات  که  هستند  الگوریتم هایی  توسعه 
این  برای  انجام دهند.   mesh نام  به  روی یک شبکه خاص 
به  که  می گیرند  بهره   )SEM( عناصر  روش طیف  از  منظور 

خصوص برای شبیه سازی انتشار موج در مواد با کنتراست 
باال مانند بافت نرم مغز و استخوان مناسب است. بر خالف 
اولتراسوند معمولی، که فقط از زمان رسیدن امواج استفاده 
می کند، در این روش از کل اطالعات امواج در شبیه سازی ها 
استفاده می شود. این بدان معنی است که شکل، فرکانس، 
سرعت و دامنه موج در هر نقطه از انتشار آن در محاسبات 

لحاظ می شود.

تصویربرداری از مغز با امواج اولتراسوند

 مدار مغزی برای ترک اعتیاد
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مطالعه  محققان، مسیری را در مغز نشان می دهد که 
منجر به تحریک اجتماعی مانند خشم می شود.

 
همگون  دیگر  نر های  اطراف  در  را  زمانی  نر  حیوانات  که  هنگامی 
نوع  این  می شود.  تشدید  ها  آن  پرخاشگرانه  رفتار  می گذرانند، 
پرایمینگ به عنوان تحریک اجتماعی شناخته می شود. با این حال، 
مسیری در مغز که منجر به این افزایش پرخاشگری می شود تا همین 

اواخر، نسبتاً ناشناخته بود. 
شد؛  منتشر   Nature Communications در  که  مطالعه ای  با 
محققان دانشگاه تسوکوبا نشان دادند که هابنوال جانبی، یک ناحیه 
کوچک و نسبتا ابتدایی است که در اعماق مغز قرار دارد و برای رفتار 

تحریک اجتماعی در موش ها مهم است.
رفتار پرخاشگرانه، به ویژه بین نرها، در بسیاری از گونه های جانوری 
تحریک  با  جمله  از  مختلف  روش های  به  می تواند  و  است  مهم 

اجتماعی، ترویج شود.
که  مغزی  مسیر  شده،  مشخص  خوبی  به  رفتاری  اثر  این  اگرچه 

مسئول آن است کمتر شناخته شده است.
هسته رافه پشتی ناحیه ای از مغز است که رفتار های پرخاشگرانه را 
کنترل می کند و هنگام تحریک اجتماعی، گلوتامات )مولکولی که به 

عنوان سیگنال بین سلول های مغز عمل می کند( دریافت می کند.
با این حال، منبع این گلوتامات یک راز بود. محققان دانشگاه تسوکوبا 

تصمیم گرفتند این شکاف در دانش را برطرف کنند.

پروفسور آکی تاکاهاشی، نویسنده ارشد این مطالعه توضیح می دهد 
که بسیاری از مناطق مختلف مغز گلوتامات را به هسته رافه پشتی 
آزاد می کنند. از آن جایی که آزمایش های اولیه ما نشان می دهند که 
انتشار گلوتامات از هابنوال جانبی ممکن است مسئول پرخاشگری 

ناشی از تحریک اجتماعی باشد، آزمایش های بیشتری انجام دادیم.
تیم تحقیقاتی از دو تکنیک مختلف برای مسدود کردن ارتباط بین 
هابنوال جانبی و هسته رافه پشتی در موش استفاده کردند و دریافتند 
تحریکات  از  ناشی  پرخاشگری  افزایش  از  همچنین  امر  این  که 
اجتماعی جلوگیری می کند؛ اما بر سطوح طبیعی پرخاشگری تاثیر 
نمی گذارد و نشان می دهد که مسیر برای رفتار پرخاشگرانه به طور 

کلی مهم نیست.
از  فراتر  مسیر  به  می خواستیم  سپس  ما  گفت:  تاکاهاشی  پروفسور 
هسته پشتی نگاه کنیم. دریافتیم که تحریک اجتماعی باعث می شود 
سیگنال هایی از طریق مغز از هابنوال جانبی به هسته رافه پشتی و سپس 
به ناحیه تگمنتال شکمی - یک ناحیه بسیار متصل در مغز میانی- از 
طریق مغز منتقل شود که منجر به افزایش پرخاشگری می شود.

اگرچه تفاوت های زیادی در پرخاشگری بین انسان و موش وجود 
یا  خشم  بررسی  در  است  ممکن  جدید  مطالعه  این  نتایج  دارد، 

خشونت اجتماعی کاربرد داشته باشد.
در حال حاضر فقدان اقدامات پیشگیرانه موثر در برابر پرخاشگری که 
از نظر اجتماعی تحریک می شود، وجود دارد و هر گونه اطالعاتی که 
درک ما را از این رفتار های پرخاشگرانه افزایش دهد مفید خواهد بود.

مغز  خشم  نقطه ی 

اخبار  علمی خـبرنـامه
آزمایشگاه ملی 
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 »Bionaut« آزمایشگاه
میکرو  توسعه  روی  بر 
که  می کند  کار  رباتی 
تزریق  انسان  مغز  به 
شده و قرار است اولین 

آزمایش های بالینی آن به زودی انجام شود. این ربات ها با استفاده از 
خاصیت مغناطیسی و آهنربا در سر بیمار هدایت می شوند.

فرستادن میکرو ربات به اعماق جمجمه انسان برای درمان اختالالت 
مغزی مدت هاست که موضوع علمی-تخیلی بوده است. حال یک 
استارت آپ در کالیفرنیا قصد دارد این امر را به واقعیت تبدیل کند.

این آزمایشگاه با همکاری موسسه  تحقیقاتی »ماکس پالنک« آلمان 
به استفاده از انرژی مغناطیسی برای به حرکت درآوردن میکرو ربات 
به جای تکنیک های نوری یا اولتراسونیک روی آورد زیرا هیچ آسیبی 

به بدن انسان وارد نمی کنند.
قرار  بیمار  جمجمه  از  خارج  در  که  مغناطیسی  پیچ های  سیم 
می گیرند، به کامپیوتری متصل می شوند که می تواند از راه دور و با 
ظرافت ربات های مینیاتوری را در قسمت آسیب دیده مغز حرکت 

دهد و در زمان الزم آن ها را از مسیر خارج کند.
این دستگاه برخالف دستگاه MRI به راحتی قابل حمل است و 10 
تا 100 برابر کمتر برق مصرف می کند. نتایج آزمایش این میکرو 

حیوانات  روی  بر  ربات 
گوسفند  مانند  بزرگ 
و خوک امیدوار کننده 
نشان  داده ها  و  بوده 
فناوری  این  می دهد 

برای انسان بی خطر است.
این  از  می توان  آزمایشات،  این  بودن  موفقیت آمیز  صورت  در 
Dandy-« تکنولوژی برای درمان سندرم های مغزی مانند سندرم

Walker« یا کیست استفاده کرد. هنگامی که میکرو ربات به یک 

کیسه پر از مایع )کیست( نزدیک می شود، به سرعت مانند یک موشک 
به جلو پرتاب می شود و با سوراخ کردن آن مایع را خالی می کند.

»مایکل شیپگلماچر« یکی از بنیانگذاران و مدیرعامل این شرکت 
گفت: »ایده میکرو ربات که در مغز حرکت کند، سالهاست وجود 
دارد. حتی پیش از آنکه من متولد شوم. همانطور که تلفن های همراه 
دارای اجزای بسیار قدرتمندی هستند که در عین حال از یک دانه 
برنج نیز کوچکتر هستند. ساخت چنین اجزایی در دهه های 1۹۵0 و 

1۹60 رویایی بیش نبود. اما اکنون یک واقعیت علمی است.«
را  الزم  مجوزهای  بتواند  کوچک  ربات  میکرو  این  که  صورتی  در 
دریافت کند، می تواند در زمینه درمان اختالالت مغزی به پزشکان 

و بیماران کمک کند.

و تزریق می شود  مغز  به  که  رباتی  میکرو 
با میدان مغناطیسی قابل هدایت است
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در  محققان 
مطالعه جدیدی 

الگوی  بررسی  با 
خواب هفت گرگ و 

مقایسه آن با داده های 
در  سگ ها،  خواب  الگوی 

مورد چگونگی اهلی کردن آن ها 
در زمان خواب تحقیقاتی را انجام داده و 

به نتایج جالبی دست یافته اند.
 

در این مطالعه، هفت گرگ که از کودکی در میان انسان ها بزرگ 
شده و اهلی شده بودند، توسط نگهبان به خواب طبیعی می روند. این 

گرگ ها تهدید یا خطری برای انسان ندارند.
سپس محققان با دستگاه »الکتروانسفالوگرام« یا »EEG« فعالیت 

مغز آن ها را حین چرت زدن بررسی می کنند.
در   »MTA-ELTE« رفتارشناسی  تحقیقاتی  گروه  از  بالیت«  »آنا 
مجارستان گفت: »اگرچه مطالعات مقایسه ای سگ و گرگ پیش از 
این در چند زمینه تحقیقاتی مانند مطالعات رفتاری و ژنتیکی انجام 
شده است، اما فرآیند های عصبی آن ها به خصوص در هنگام خواب 
برای ما ناشناخته است. ما با موفقیت مراحل خواب اعم از خواب 
سبک، خواب عمیق و REM را که قبال در سگ ها مطالعه شده بود 

در گرگ ها مطالعه کردیم.«

محققان نتایج بدست 
خواب  مطالعه  از  آمده 
نتایج  با  را  گرگ ها 
سگ ها  خواب  مطالعه 
دریافتند  آن ها  کردند.  مقایسه 
دو  این  میان  زیادی  شباهت های 
گرگ ها  و  سگ ها  دارد:  وجود  دسته 
خواب  مختلف  مراحل  در  را  مشابهی  سیکل های 
مغزی  فعالیت  گونه  دو  هر  مسن  حیوانات  درحالیکه  می گذرانند، 
جوان  گونه های  به  نسبت  عمق تری  کم  خواب  دارند،  آهسته تری 

دارند.
اما تفاوت هایی نیز وجود دارد: مرحله REM در گرگ ها طوالنی تر 
است. این مرحله در انسان با رویا دیدن مرتبط است. دانشمندان 
دریافتند هرچه حیوان پیرتر باشد، مرحله REM آن طوالنی تر است.
اهلی  اثرات مختلفی مانند رشد عصبی، استرس،  با   REM میزان

شدن و تثبیت حافظه مرتبط است.
دانشمندان به کمک این مطالعات می توانند روش های مختلف اهلی 
کردن گرگ ها و سگ ها در حین خواب را بررسی کنند. این اولین بار 

است که عادات خواب گرگ ها مورد مطالعه قرار می گیرد.
با توجه به اینکه تعداد گرگ های مورد آزمایش کم بوده است، در این 
مرحله نمی توان نتیجه گیری گسترده ای داشت، اما این نقطه شروع 

جالبی برای مطالعات آینده است.

مغزی امواج  بررسی  با  خواب  در  گرگ ها  کردن  اهلی 
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دانشمندان برای اولین بار در مغز دو بیمارداری اضافه وزن زیاد 
که مبتال به اختالل پرخوری افراطی بودند، تراشه ای کاشتند 
در  مفید  سیگنال های  کردن  مختل  و  شناسایی  توانایی  که 
افزایش تمایل به پرخوری را دارند که این آزمایش در مرحله 

اول تست انسانی موفقیت آمیز بوده است.
این دو بیمار پس از کاشت تراشه که الکترودهای آن به هسته 
اکومبنس مغز وصل شده بود، ابتدا به مدت شش ماه تحت 
این اختالل  با  از مغز که  تا بخش  هایی  بررسی قرار گرفتند 

مرتبط هستند مشخص شوند.
بعد از فعال سازی دستگاه محرک هر بیمار، این تراشه جریان 
الکتریکی خود را به صورت مستقل روشن و خاموش می کند و 
تشخیص می دهد بیماران چه زمانی هوس پرخوری می کنند 
سپس یک ضربه کوچک به مغز وارد می کنند تا این ولع را 

کاهش دهد.
بیماران به مدت شش ماه تحت نظر قرار گرفتند و تحقیقات 
هیچ  و  می کند  کار  درست  محققین  دستگاه  که  داد  نشان 
عوارض جانبی حادی ندارد و این دو داوطلب بدون رعایت 
رژیم های غذایی خاص، به طور میانگین در شش ماه حدود ۵ 

کیلوگرم وزن کم کرده اند.
»این  می گوید:  مقاله  این  ارشد  نویسنده  هالپرن«،  »کیسی 
و  کارکرد  قابلیت  ارزیابی  برای  ابتدایی  مطالعه ای  تحقیق 

ایمنی این روش بود، اما نتایجی که از این بیماران به دست 
آمد واقعاً شگفت آور و هیجان انگیز بود.«

و  کالیفرنیا،  هایتس،  سیتروس  از  ۵۸ساله  بالدوین،  رابین 
اینکه  از  پس  کالیفرنیا،  گرو،  الک  اهل  4۸ساله،  تولی،  لنا 
پاسخ  پرخوری  اختالل  برای  دیگر  درمان های  به  نتوانستند 
بالدوین  دهند، تحت عمل جراحی قرار گرفتند، حاال رابین 
بعد از گذشت یک سال از این عمل جراحی می گوید: »من 
کاماًل از هوس های خودآگاه هستم.« »بعضی وقت ها می توانم 

بایستم، نفسی بکشم و بگویم »نه.«
انسان ها  روان  در  ریشه  که   اختالل  این  برای  درگذشته 
نمی آید  شمار  به  زندگی  روش  برای  انتخاب  یک  و  داشته 
راه های درمانی متفاوتی پیشنهاد می شد مانند: رفتاردرمانی 
دیالکتیک، درمان شناختی- رفتاری - روان درمانی بین فردی 
باید  فرد  که  دیگر  روش های  از  بسیاری  و  دارودرمانی   -
را شروع  ورزش کردن  او  با مشورت  و  پزشک  یک  تحت نظر 
کند و غذا خوردن خود را با استفاده از روش های روان درمانی 
کنترل کند؛ اما امروزه دانشمندان با استفاده از این تراشه این 
حس بیش از اندازه خوردن را در مغز افراد می توانند کنترل 
 Nature Medicine کنند. نتایج این پژوهش که  در مجله

و سایت NBC منتشر شده است. 

ساخت تراشه مغزی که اختالل پرخوری را کنترل می کند

اخبار  علمی

دانشمندان توانستند با تحریک عمیق مغزی اختالل 
پرخوری افراد دارای اضافه  وزن باال را کنترل کنند.
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بخش اول:
تحریک مغناطیسی

 )TMS(  مغز

تاریخچه 

بیماری ها  درمان  جهت  مغناطیسی  میدان  از  استفاده 
بار در آزمایشی  تاریخچه گسترده ای دارد. نخستین 

دکتر  توسط  و  فرانسه  در  که   1896 سال  در 
میدان  تاثیر  شد،  انجام  آرسونوال 

مغناطیسی با ولتاژ 110 ولت و فرکانس 
مورد  انسان،  مغز  روی  هرتز   42

در  همچنین  گرفت.  قرار  بررسی 
ادامه محققان در اوایل قرن نوزده 
و  آمپر   800 جریان  با  میالدی، 
یک  بوسیله  هرتز   50 فرکانس 
انجام  را  ارزیابی  ایزوله  ترانس 
سال  در  نیز  آن  از  پس  دادند. 

1911 آزمایشات تکمیل شدند. 
 1985 سال  در   TMS فناوری 
به  سال  آن  از  و  شد  معرفی 
از مغز  نواحی  برای مطالعه  بعد 
شناختی  فرآیندهای  در  که 
برای  همچنین  و  دارند  نقش 
روانپزشکی  اختالالت  درمان 

قرار  استفاده  مورد  نورولوژی  و 
گرفت. 

مغناطیسی  تحریک  درمانی  روش 
مغز یا TMS نخستین بار در سال 2008 

برای   FDA آمریکا  داروی  و  غذا  سازمان  توسط 
درمان آن دسته از بیمارانی تایید شد که استفاده از سایر روش های 
به  لذا  و  بود  نشده  واقع  موثر  آن ها  افسردگی  رفع  جهت  درمانی 
دنبال  دیگر روش های درمان بودند. تحریک مغناطیسی مغز تکنولوژی 
مشخصی است که به پزشکان این امکان را می دهد تا با استفاده از یک 
روش غیرتهاجمی، بخشی از مغز که باعث بازگشت فرد به حالت طبیعی 

می شود را تحریک کنند.
سالیان  طی   )TMS( اس(  ام  )تی  مغر  مغناطیسی  تحریک  اثربخشی 
و  گرفته  قرار  تایید  مورد  جدید  درمان  روش  یک  عنوان  به  گذشته 

بوسیله این روش شرایط درمان بیمار به طور دقیق وجود دارد. 
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مکانیسم اثر 

در تحریک مغناطیسی مغر یا TMS یک سیم پیچ )کویل( تحریک کننده 
روی قشر مغز قرار گرفته و میدان مغناطیسی آن توسط پالس های زمانبندی 
شده تولید میشود. این فرآیند منجر به القای جریانات یونی در بافت عصبی 
شده و در نتیجه آن مکانسیم تحریک و یا مهار فعالیت عصبی یک ناحیه 
را به دنبال خواهد داشت. توضیح فیزیکی این فرآیند با استفاده از قوانین 

می باشد.  فارادی  مغناطیسی  القای 
همانطور که میدانیم بر طبق قانون 
صورت  در  فارادی  مغناطیس  القای 
در  مغناطیسی  میدان  شار  تغییر 
یک سطح یا ناحیه بسته، یک نیرو 
ایجاد  القایی(  )ولتاژ  القایی  محرکه 
ولتاژ  قانون  این  طبق  بر  میگردد. 
شار  تغییرات  با  متناسب  شده  القا 
زمان  واحد  در  مغناطیسی  میدان 
که  صورتی  در  همچنین  و  میباشد 
دارای  ما  نظر  مورد  ناحیه  یا  سطح 
یک مقاومت الکتریکی باشد، در آن 
صورت این ولتاژ به جریان الکتریکی 

القایی تبدیل خواهد شد.
بافت  در  مغز  مغناطیسی  تحریک 

عصبی معموال حدود ۲ تا 3 سانتی متر وسعت و عمق ناحیه فعال شده دارد، 
بنابراین تنها نواحی از مغز که در مجاورت کویل مغناطیسی قرار گرفته اند در 

معرض میدان مغناطیسی تولید شده قرار خواهند گرفت. 
مطالعاتی که با استفاده از تصویربرداری مغزی انجام شده است، فعالسازی  
نواحی مغز را در قشرهای حرکتی )MI( و قشر پیش پیشانی، بعد از انجام 
نتایج یک  مثال  عنوان  به  داده اند.  نشان   )TMS( مغز  مغناطیسی  تحریک 
نشر  توموگرافی  تصویربرداری  از  استفاده  با  که  است  داده  نشان  مطالعه 
چپ  پیشپیشانی  قشر  در  مغزی  خون  جریان  افزایش   ،)PET( پوزیترون 
بعد از تحریک مغناطیسی صورت گرفته است. در صورتی که همین تحریک 
مغناطیسی مغز با استفاده از فرکانس 1 هرتز جریان خون را کاهش داده است.

در نهایت گفته می شود که استفاده از فرکانس های کمتر از 1 هرتز، مهارکننده 
فعالیت عصبی و همچنین فرکانس های باالتر از ۵ هرتز محرک فعالیت های 
عصبی می باشند. از مکانیسم های جالب تحریک مغناطیسی مغز می توان به 
تحریک  زمان  در  اتفاق  این  که  کرد  اشاره  دوپامین  عصبی  انتقال  افزایش 

قشرهای حرکتی و  پیش پیشانی رخ می دهد. 
اندام ها  حرکتی  آستانه  اساس  بر  معموال  مغز  مغناطیسی  تحریک  شدت 
تنظیم می شود. آستانه حرکتی، میزان تحریک مغناطیسی می باشد که در 
آن انگشتان دست و یا پا در آن شروع به حرکت می کنند. الزم به ذکر است 
که تحریک های با آستانه باالتر از این مقدار می تواند منجر به بروز تشنج 

در فرد گردد. 

استفاده از تحریک مغناطیسی مغز )TMS( برای افراد 
زیر منع شده است:

Pacemakers بیماران با پیس میکرها .
Aneurysm clip بیماران با گیره آنوریسم .

Heart-vascular clip بیماران با گیره قلبی .
. بیماران با پیوند دریچه مصنوعی 

. بیماران با تجهیزات فلزی داخل جمجمه ای
. بیماران با تاریخچه تشنج در خود یا خانواده

بطور کلی عوارض جانبی TMS معموال نادر بوده و می توان 
به سر درد گذرا، ناراحتی و درد خفیف در عصالت صورت و 

تغییرات گذرا در آستانه شنوایی اشاره کرد. 
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اصول و مبانی 
همانطور که پیش تر ذکر شد تحریک مغناطیسی مغز یکی از روش های 
تحریک غیرتهاجمی مغز بر پایه قانون القای فارادی و استفاده از میدان 
مغناطیسی متغیر است. در تحریک مغناطیسی مغز،کویل یا سیم پیچ 
در مجاورت جمجمه فرد بیمار قرار گرفته می گیرد . جریان الکتریکی

که از کویل عبور می کند باعث ایجاد میدان مغناطیسی شده و این 
میدان با اتالف مسیر کمی، از پوست سر و جمجمه عبور کرده و 

به قشر مغزی می رسد. طبق قانون فارادی این میدان منجر به ایجاد جریان
یونی در مغز شده و طبق قانون لنز میدان حاصل از این جریانات در جهت

مقابله با میدان مغناطیسی القا شده است. این جریان به وجود آمده در مغز 
اگر به اندازه کافی بزرگ باشد منجر به دپوالریزاسیون سلول ها شده و در نتیجه 

پتانسیل عمل در طول آن ها ایجاد می شود.
مسیر میدان مغناطیسی ذکر شده و میزان اثر بخشی آن در مغز به فاکتورهای فیزیکی

و بیولوژیکی مختلفی وابسته است که عبارتند از: شکل موج پالس میدان، شکل و جهت گیری
سیم پیچ، اندازه، فرکانس و الگوی تحریک و همچنین نوع جهت گیری جریان القایی در مغز

و نهایتاً عناصر تحریک شونده عصبی.
فیبر عصبی زمانی تحریک می شود که مشتق میدان الکتریکی موازی با آن از یک مقدار منفی بیشتر بوده 
تا بتواند جریان یونی الزم جهت تحریک سلول را ایجاد نماید. در نتیجه یک میدان یکنواخت نمی تواند یک 
عصب موازی با میدان را تحریک کند از طرفی اعصاب خمیده در یک میدان یکنواخت به سادگی تحریک 

می شوند.
با توجه به اینکه میدان الکتریکی، جریان را در یک جهت خاص ایجاد می کند پس می توان با تغییر جهت 
سیم پیچ جهت جریان القایی را تغییر داد و به کمک این خاصیت محل تحریک آکسون ها را مشخص کرد. 

بنابراین نحوه و جهت گیری کویل فاکتوری موثر است. 

کویل های مورد استفاده 
در تحریک مغناطیسی مغز نوع تمرکز میدان مغناطیسی و همچنین 
جهت جریان القایی شده به شکل سیم پیچ یا کویل بستگی دارد. 
از جمله کویل های مورد استفاده در تی ام اس، می توان به کویل های 
دایره ای، هشت شکل، مخروطی و پیچ H اشاره کرد. مرسوم ترین 
کویل های  مغز  مغناطیسی  تحریک  در  استفاده  مورد  های  کویل 

دایره ای و 8 شکل می باشند.
 در کویل های دایره ای، مرکز میدان مغناطیسی در مرکز دایره است 
و به علت ایجاد میدان القایی وسیع تر، می توان از آن جهت تحریک 
هر دو نیمکره مغز هم استفاده کرد.  جهت تحریک یک ناحیه خاص 
از مغز، میبایست اعصاب آن بخش در مرکز این کویل قرار بگیرند. 
کنار  یک صفحه  در  که  دایره ای  کویل  دو  از  کویل های ۸ شکل 
یکدیگر قرار گرفته اند تشکیل شده است که در این حالت میدان 

مغناطیسی بین دو دایره بیشینه است.
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انواع روش های تحریک مغناطیسی مغز
تحریک مغناطیسی مغز می تواند به سه روش تک پالس، جفت پالس و قطار ضربه یا تحریک مغناطیسی مکرر 
rTMS صورت پذیرد. تحریک تک پالس عموماً جهت نقشه برداری قشر حرکتی مرکزی، بررسی زمان هدایت 

مرکزی و مطالعه علمی ارتباطات مغزی مورد استفاده قرار می گیرد. تحریک جفت پالس مغناطیسی متشکل 
از دو پالس متوالی است که از طریق کویل تحریک با یک فاصله ی کوتاه )چند میلی ثانیه( بین دو پالس یا با 
فاصله زیاد بین دو پالس )ده میلی ثانیه تا صد میلی ثانیه( اعمال می شود. این روش بسته به شدت و فاصله بین 
دو پالس برای تحریک یا بازدارندگی برای شناخت شبکه درون قشری استفاده می شود. تحریک جفت پالس 
می تواند به صورت دو تحریک تک پالس با فاصله کم به دو نیمکره مغز صورت پذیرد که بوسیله آن می توان 
ارتباطات بین دو نیمکره و هماهنگی آن را بررسی کرد. در تحریک مغناطیسی مکرر )rTMS(، قطاری از 
پالس های الکتریکی به مغز ارسال می شود. تحریک مغناطیسی مکرر به دو دسته فرکانس باال و فرکانس پایین 
تقسیم می شود. rTMS فرکانس پایین )در حد یک هرتز( می تواند مانع تحریک پذیری قشر حرکتی شود و 
rTMS فرکانس باال )در حد ۲0 هرتز( تحریک پذیری قشر حرکتی را افزایش می دهد. هر چه شدت این پالس ها 

بیشتر شود تغییراتی که در فعالیت مغز ایجاد می شود بیشتر خواهد بود. تحریک مغناطیسی مکرر می تواند 
اثرات ثابت و طوالنی مدتی داشته باشد و برای درمان بیماری ها از آن استفاده می شود.

تحریک  سیستم  محرک  مدار 
مغناطیسی مغز

در تحریک مغناطیسی مغز )TMS( مدار 
ولتاژ  بر اساس یک منبع  تحریک کننده 
باال برای شارژ تعداد زیادی خازن کار می کند 
که این خازن ها توسط یک سوئیچ الکتریکی در 
سیم پیچ دستگاه تحریک مغناطیسی مغز به طور 
یکنواخت شارژ می شوند و در نهایت موجب تغییر 
پالس میدان مغناطیسی می شوند. ولتاژ پایین توسط 
ترانس به ولتاژ باال تبدیل شده که باعث شارژ خازن شده 
و توسط یک ترانزیستور درچند میکروثانیه تغییر حالت می دهد. در جریان های 
خیلی زیاد این زمان بستگی به ظرفیت خازن و سیم پیچ سلف دارد. در دوره 
دشارژ خازن ها، مدار دستگاه تحریک مغناطیسی مغز شبیه یک مدار RLC عمل 

می کند.

درسنامه خـبرنـامه
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درسنامه

بخش دوم:
)DBS( تحریک عمقی مغز

یا 
Deep Brain Stimulation

تحریک عمقی مغز )DBS( چیست؟
 Deep Brain( که مخفف )DBS( تحریک عمیق مغز
مالیمی  الکتریکی  جریان  شامل  بوده،   )Stimulation

می شود.  منتقل  مغز  از  خاصی  بخش  به  که  است 
الکتریسیته موجود در آن جریان سلول های مغز را در 
ناحیه مورد نظر تحریک می کند که می تواند به چندین 
شرایط کمک کند. این جریان از طریق یک یا چند سیم 
متصل به دستگاه کوچکی به نام ژنراتور پالس، که در 
زیر پوست در نزدیکی استخوان ترقوه کاشته شده است 

به مغز می رسد.

 )DBS( مغز  عمقی  تحریک  از  چرا 
استفاده می شود؟

این  و  دارد  وجود  نورون  میلیاردها  انسان  هر  مغز  در 
سلول ها با استفاده از سیگنال های الکتریکی و شیمیایی 
با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. چندین بیماری مغزی 
کمتر  مغز  مختلف  بخش های  در  را  نورون ها  می تواند 
قسمت های  آن  افتد،  می  اتفاق  این  وقتی  کند.  فعال 
مغز به خوبی کار نمی کنند. بسته به قسمتی از مغز که 
تحت تأثیر قرار گرفته است، می توانید در توانایی های 
کنترل شده در آن ناحیه اختالل ایجاد کنید. تحریک 
الکتریکی مصنوعی  از یک جریان   )DBS( مغز  عمقی 
برای فعال تر کردن نورون ها استفاده می کند که می تواند 
به بهبود عالئم چندین بیماری مختلف مغز کمک کند. 

تحریک عمقی مغز )DBS( چه شرایط 
و عالئمی را می تواند درمان کند؟

DBS می تواند چندین بیماری را درمان کند که بر مغز 

سالمت  حرکتی،  اختالالت  جمله  از  گذارد،  می  تأثیر 
روان و صرع.
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درسنامه

تحریک عمقی مغز تاییدیه سازمان غذا و داروی ایاالت 
متحده را برای درمان شرایط زیر دارد:

. دیستونی
.لرزش

.صرع مقاوم به دارو
.بیماری پارکینسون )زمانی که این وضعیت بدتر می شود و داروها به اندازه

      کافی موثر نیستند(
)OCD( اختالل وسواس اجباری مقاوم به دارو.      

مغز  عمقی  تحریک  با  است  ممکن  که  بیماری هایی 
)DBS( درمان شوند:

محققان همچنین در حال بررسی این موضوع هستند که آیا DBS می تواند 
به سایر شرایط کمک کند یا خیر. شرایطی که ممکن است از DBS بهره مند 

شوند عبارتند از:
.اعتیادها

.بیماری آلزایمر
.اضطراب

.سردردهای خوشه ای
.اختالالت اشتها
.روان گسیختگی

.اختالالت درد شدید )به ویژه دردی که به دلیل شرایط عصبی یا مغزی یا درد 
ناشی از بیماری های صعب العالج مانند سرطان رخ می دهد(

.افسردگی شدید و مقاوم به دارو
الزم به ذکر است که اگرچه بیماری های فوق ممکن است به کمک DBS درمان شوند، اما محققان هنوز نمی دانند که آیا این مورد امکان پذیر 
است یا خیر. معموالً سالها تحقیق و آزمایشات بالینی الزم است تا مشخص شود آیا یک روش درمانی مانند DBS برای چنین شرایطی مفید است. 

در تحریک عمقی مغز )DBS( چه اتفاقی می افتد؟
تحریک عمقی مغز )DBS( در واقع شامل دو تا سه عمل جراحی است که معموالً در زمان های مختلف اتفاق می افتد. یک جراحی به منظور قرار 
دادن الکترود های تحریک در نواحی مد نظر مغز می باشد و دیگری جهت کاشت باتری محرک )تولید کننده پالس( که در زیر پوست قسمت 
باالیی قفسه سینه قرار می گیرد. تعداد الکترود ها و نحوه قرار گرفتن آنها به بیمار بستگی دارد. برخی افراد ممکن است فقط یک لید داشته 

باشند، در حالی که برخی دیگر ممکن است چندین لید در یک یا هر دو طرف سر خود داشته باشند.
جراحی برای کاشت ژنراتور پالس، معموال در تاریخ بعدی اتفاق می افتد. در طول این عمل برش کوچکی در پوست، درست زیر استخوان ترقوه 
ایجاد می کنند. سپس یک فضای کیسه ای کوچک در زیر پوست ایجاد کرده تا ژنراتور پالس را نگه دارد. سپس یک سیم کششی را وارد می کنند 

که بین قسمت خارجی جمجمه و قسمت زیرین پوست شما حرکت می کند.
تمام مولدهای پالس که در حال حاضر استفاده می شوند دارای یک آنتن بی سیم داخلی هستند که به پزشک اجازه می دهد تا از خارج از بدن 
به دستگاه دسترسی داشته باشد و آن را برنامه ریزی کند. بیشتر ژنراتورهای پالس دارای باتری های با طول عمر باال هستند. باتری های استاندارد 
این دستگاه ها حدود سه تا پنج سال قابل استفاده است. برخی از دستگاه ها از باتری های قابل شارژ استفاده می کنند که می تواند حدود ۹ سال 

عمر کند. تعویض باتری نیز نیازمند یک عمل جراحی است، اما این معموالً کوتاه تر و سریع تر از جراحی اصلی برای کاشت ژنراتور پالس است.
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درسنامه

مزایای تحریک عمقی مغز )DBS( چیست؟
DBS شامل چندین مزیت است:

بیماری  در  نیستند.  موثر  داروها  که  زمانی  برای  است  ای  گزینه   DBS.
پارکینسون، داروها با گذشت زمان اثربخشی خود را از دست می دهند، 
عوارض  به  منجر  که  دهد،  افزایش  را  مصرفی  دوز  باید  پزشک  بنابراین 
جانبی دیگری می شود. با DBS، دوزهای پایین تر دارو اغلب دوباره مؤثر 

هستند.
.می تواند یک درمان تغییر دهنده زندگی )یا حتی نجات دهنده( باشد: 
برخی از بیماری هایی که DBS درمان می کند، می توانند باعث ایجاد اثرات 
 DBS .شدیدی شوند که فرد را از انجام معمول ترین فعالیت ها باز می دارد
می تواند وضعیت فرد را درمان کند و عالئم وی را بهبود بخشد و کیفیت 
 DBS ،کلی زندگی را بهبود بخشد. برای شرایطی مانند صرع مقاوم به دارو

می تواند کاهش دفعات تشنج را ارائه دهد.
.پزشک می تواند تنظیمات مولد پالس را برای یافتن بهترین نتایج تنظیم 

کند.
.برگشت پذیر است: اگر DBS موثر نیست و یا باعث ایجاد عوارض جانبی 
می شود که فرد نمی تواند تحمل کند، در یک جراحی می توان لیدها و مولد 

پالس را حذف کند.

خطرات یا عوارض تحریک عمقی مغز چیست؟
از عوارض و خطرات  از آنجایی که DBS شامل جراحی می شود، برخی 

احتمالی وجود دارد. 
عوارض احتمالی جراحی عبارتند از:

.عفونت 
.خونریزی )داخلی یا در محل برش(

.کما
.سکته

.تورم در داخل و اطراف مغز 

دهد.  رخ  پالس  مولد  و  لیدها  دلیل  به  است  ممکن  عوارض  از  برخی 
این شامل:

.جابجایی یا قرارگیری نادرست لیدها
.سیم های سربی که از مولد پالس جدا می شوند

.خرابی لیدها یا مولد پالس
.درد یا درد در اطراف ژنراتور پالس

خـبرنـامه
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درسنامه

:DBS برنامه نویسی مولد پالس و عوارض جانبی
تحریک عمقی مغز )DBS( از جریان الکتریکی برای تحریک مناطقی 
از مغز استفاده می کند. این جریان تقریباً همیشه قبل از اینکه بهترین 
اثرات ممکن را داشته باشد نیاز به تنظیم دقیق دارد. این بدان معنی 
است که عالئم زیر در زمانی که پزشک و اپراتور روی برنامه نویسی مولد 

پالس کار می کند رایج است:
.مشکالت تعادل

.گیجی یا مشکل در تمرکز
.دوبینی )دوبینی(
.مشکالت حافظه

.بی حسی و گزگز در قسمت های خاصی از بدن شما
.تشنج

.تغییرات غیرمنتظره در عملکرد مغز، که می تواند بدن شما را تحت تاثیر 
قرار دهد )ضعف ناگهانی یا مشکالت کنترل عضالنی در قسمت خاصی 

از بدن شما(
.افسردگی

:)DBS( سواالت متداول تحریک عمقی مغز
میزان موفقیت تحریک عمقی مغز چقدر است؟

به طور کلی، تحریک عمیق مغز معموال موفقیت آمیز است. میزان موفقیت 
بستگی به بیماری دارد. برای شرایطی مانند صرع و بیماری پارکینسون، 

DBS بسیار موثر است.
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آیا می توان از دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی در 
صورت کاشت DBS استفاده کرد؟

به طور کلی، دستگاه ها و لوازم الکترونیکی نباید هیچ مشکلی در ژنراتور پالس 
ایجاد کنند. اگر این کار را انجام دهند، محتمل ترین اثر این است که ژنراتور 
پالس خاموش می شود. این ممکن است اثر فوری نداشته باشد، اما گاهی 
یا متوجه یک  احساس  بدتر شده،  او  اوقات فرد متوجه می شود که عالئم 

ناخوشایند می شود.
داشتن یک یا چند لید تحریک عمقی مغز )DBS( و یک ژنراتور پالس در 
بدن به این معنی است که شخص نمی تواند روش های تصویربرداری پزشکی 
 ،)MRI( و و درمانی خاصی مانند اسکن تصویربرداری رزونانس مغناطیسی

تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال )TMS( و دیاترمی را انجام دهد. 

آیا تحریک عمقی مغز بیماری را درمان می کند؟
خیر، DBS بیماری را درمان نمی کند بلکه این روش عالئم را درمان می کند، 

اما عماًل این بیماری ها مادام العمر هستند و قابل درمان نیستند.

آیا پس از تحریک عمقی مغز همچنان نیاز به مصرف 
دارو دارم؟

بسته به بیماری، ممکن است بتوان داروها را کاهش داد. با این حال، تحریک 
عمقی مغز هنگامی که همراه با داروها و سایر درمان ها استفاده می شود بسیار 

مفید است. 

گرد آورنده: سیدعرفان سعادتمند - دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
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فاتحی  منصور  دکتر 
رادیولوژی  متخصص 

ایران رادیولوژی  انجمن  عضو 

ایران مغز  برداری  نقشه  بیوبانک  مسئول 

دکتر منصور فاتحی تحصیالت دانشگاهی خود را از دانشگاه علوم پزشکی ایران آغاز کرده و پس از اخذ تخصص رادیولوژی، 

تحصیالت تکمیلی خود را در زمینه انفورماتیک و تصویربرداری اسکلتی عضالنی در دانشگاه مریلند ادامه داده است. او بعد 

 M.D. PET/CT در دانشگاه  انفورماتیک تصویربرداری آمریکا، دوره تکمیلی کوتاه مدتی در زمینه  بورد  از شرکت در آزمون 

Anderson Cancer Center در تگزاس گذرانده است. 

وی در هیئت مدیره انجمن رادیولوژی ایران فعالیت کرده است و یک دوره دبیر انجمن رادیولوژی ایران بوده و در خارج از ایران 

از سال 2004 عضو انجمن انفورماتیک تصویربرداری پزشکی آمریکا )SIIM( بوده و در حال حاضر برای دومین دوره عضو کمیته 

مادام العمر  افتخاری  عضو  و   )EuSoMII( اروپا  تصویربرداری  انفورماتیک  انجمن  عضو  وی  است.  انجمن  آن  جهانی  گسترش 

هیئت مدیره این انجمن  است. او در انجمن تصویربرداری  اسکلتی عضالنی اروپا )ESSR(، عضو کارگروه هوش مصنوعی است. 

در انجمن رادیولوژی اروپا )ESR( عضو EuroSafe Imaging است که در مورد مدیریت تشعشع و بهینه سازی تصویربرداری با 

تمرکز  بر سالمت بیماران فعالیت می کند و به عنوان عضو گروه تدوین و ترویج راهنمای تصویربرداری این تشکل، همکاری دارد. 

وی دبیر کارگروه سالمت دیجیتال فرهنگستان علوم پزشکی است و مسئولیت بیوبانک نقشه برداری مغز ایران در آزمایشگاه ملی 

نقشه برداری مغز را به عهده دارد. 

دکتر منصور فاتحی چند کتاب در حوزه ادبیات کودکان به نگارش درآورده است، مجموعه 32 جلدی کتاب های آموزش رابطین 

بهداشت را به سفارش وزارت بهداشت و یونیسف نوشته است که به عنوان کتاب درسی رابطین بهداشت سراسر کشور مورداستفاده 

قرار می گیرد و به اعتقاد معاونین بهداشت وقت بزرگ ترین مجموعه تألیفی آموزش بهداشت کشور است که از نظر دکتر منصور 

فاتحی مهم ترین فعالیت علمی زندگی او محسوب می شود. ترجمه کتاب پرتوشناسی بالینی در رادیولوژی که در چند سال گذشته 

 Structured کتاب سال جمهوری اسالمی ایران شده است از دیگر فعالیت های ایشان است. ایشان در سطح بین المللی کتاب

Reporting که کتاب رسمی انجمن انفورماتیک تصویربرداری اروپا است را نیز به نگارش درآورده است.

روابط عمومی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ایران، در راستای پیشرفت بیوبانک نقشه برداری مغز ایران )IBMB(و با ورود به 

سال چهارم تأسیس این مرکز با دکتر منصور فاتحی مسئول این واحد مصاحبه ای انجام داده است که به ویژگی های آن و موضوع 

حوزه سالمت دیجیتال و هوش مصنوعی پرداخته است.

حبه
صا

م
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ایران  مغز  نقشه برداری  ملی  آزمایشگاه  مورد  در  شما  *نظر 
چیست و چگونه می توان از بیوبانک بهره برداری بیشتر داشت؟

زیرساخت  است  توانسته  ایران  مغز  نقشه برداری  ملی  آزمایشگاه 
ایرانی  جامعه  برای  را  بین المللی  اول  تراز  پژوهش  یک  انجام 
فراهم کند و در کنار همه مدالیته های ارزنده ای که در این مرکز 
است  ایجاد کرده  بستری  بیوبانک  راه اندازی  با  است،  فراهم شده 
تا از داده های پژوهشی و نتایج پژوهش ها بیش از یک بار استفاده 
شود و این دستاورد بسیار ارزنده ای برای این آزمایشگاه و جامعه 

علوم شناختی کشور تلقی می شود. 
نکته مهم دیگر این است که بیوبانک این امکان را فراهم کرده است 
افراد در هرجایی از کشور بتوانند در زمینه علوم مغز پژوهش  تا 
مقدار  به  پژوهشی  هزینه های  می تواند  امر  این  و  دهند  انجام 
قابل توجهی کاهش دهد، به این ترتیب که الزم نیست نمونه ها برای 
هر پژوهش دوباره اخذ شوند و از آنها به صورت مکرر در هرجایی 
این کار می تواند به بسترسازی  از کشور می توان استفاده کرد، و 

پژوهش های بهتر در کشور  کمک  کند. 

*شما به عنوان استاد حوزه سالمت دیجیتال، آینده آن را 
چطور تحلیل می کنید؟

دیجیتالی شدن  عمومی  روند  با  راستا  هم  دیجیتال«  »سالمت 
زندگی بشر رخ داده است. ما به شکل های مختلفی از روزمره شدن 
در  را  جدی  تحوالت  که  می گیریم  بهره  دیجیتال  تکنولوژی های 
زندگی انسان ایجاد کرده اند. همین موضوع در حوزه سالمت هم 

وجود دارد و این یک مسیر اجتناب ناپذیر است. 
»سالمت دیجیتال« پدیده هایی را وارد حوزه سالمت می کند که 
بود و چشم انداز سالمت دیجیتال  نگرفته  قرار  پیش تر موردتوجه 
اجرایی  بخش  این  در  را  عدالت  می تواند  آرمان خواهانه  به صورت 
سالمت  وضعیت  توزیع  بیماری ها،  پراکندگی  توزیع  نظر  از  کند. 
به سالمت  مربوط  شاخص های  تفاوت  جغرافیایی،  گستره های  در 

در قسمت های مختلف یک محدوده )مثاًل کشور، استان یا شهر( 
می تواند به کمک »سالمت دیجیتال« فراهم شود.

عدالت یکی از جنبه های مثبت در سالمت دیجیتال است که می تواند 
از رفتارهای نادرست مانند زیاده خواهی جلوگیری کند و در مدیریت 
بهینه منابع مالی و منابع انسانی ابزاری برای کنترل این موارد باشد. 
کمک گرفتن از داده های دیجیتال برای ردیابی انحرافات در استفاده 

از منابع، زمینه ای برای صرفه جویی در زمان است.
یکی از چشم اندازهای بسیار مهم در حوزه سالمت دیجیتال »ارتقا 
کیفیت خدمات« است که با این ابزار ضعف های بشری از نظر دقت، 
خستگی، نگهداری و پردازش داده های حجیم را پوشش می دهد. به 
کمک ابزارهای دیجیتال و داده پردازی می توان به این ظرفیت های 

انسانی کمک کرد، و کیفیت عرضه خدمات سالمت را باال برد. 
خدمات  ارائه  دیجیتال«  سالمت  دستاوردهای«  مهم ترین  از  یکی 
از دوردست است. امروزه منابع قابل توجهی از جوامع انسانی صرف 
مواقع  برخی  و  می شود  سالمت  خدمات  دریافت  برای  جابه جایی 
مکان های  یا  صعب العبور  مکان های  در  که  نداد  وجود  این  امکان 
به  یا  و  شود  ارائه  شکل  بهترین  به  سالمت  خدمات  کم برخوردار، 
دلیل صعب العبور بودن منطقه و یا ... بستر مناسبی برای استفاده از 
نیروهای متخصص وجود نداشته باشد؛ اما خدمات سالمت از راه دور 

مسیر این راه را هموار می کند.
هر تکنولوژی جدیدی که مورداستفاده قرار می گیرد از دو جنبه مثبت 
داده ها در سالمت دیجیتال  امنیت  بحث  است،  برخوردار  منفی  و 
بسیار مهم است، چرا که این موضوع می تواند مورد سوءاستفاده های 
مختلف محلی و بین المللی قرار بگیرد. همچنین باید توجه داشت که 
یکی از ابعاد ارزنده حوزه سالمت« ارتباط انسانی« بین عرضه کننده 
دیگر  و  بیمار  و  پرستار  بیمار،  و  پزشک  مثل  آن،  دریافت کننده  و 
گروه های مرتبط است و این شائبه وجود دارد که دیجیتالی شدن 
مانع از برقراری ارتباط انسانی بین افراد شود و روح حوزه بهداشت 

از این امر مغموم شود. 
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در  مصنوعی  هوش  موضوع  بودن  فراگیر  *باتوجه به 
به  می تواند  زمینه هایی  چه  در  حوزه  این  تصویربرداری، 

درمان و تشخص بیماری ها کمک  کند؟

انفورماتیک  و  پزشکی  انفورماتیک  مهم  شاخه  مصنوعی  هوش 
تقویت  برای  گذشته  سال های  در  بشر  است.  شده  تصویربرداری 
ظرفیت های خود به شکل های مختلف از ابزارهایی استفاده کرده 
است. مثاًل برای تقویت بینایی از میکروسکوپ یا تلسکوپ استفاده 
می کنیم که از دو طیف به ظرفیت بینایی ما اضافه می کند یا برای 
ابزارهایی استفاده  از  شنوایی که یکی از حواس مهم انسان است 

می شود که صداهای راه دور و زیر را به گوش ما برساند.
به  تکنولوژیک،  یا یک وسیله  و  فنی  ابزار  با یک  بخواهیم  ما  اگر 
قوای عقالنی خودمان توان بیشتری برای پردازش و تصمیم سازی 
بدهیم، می توان از آن تحت عنوان »هوش تقویت یافته« یا »هوش 

مصنوعی« یادکرد. 
رادیولوژی رشته ای است که از مفاهیم کلی تصویربرداری در عصر 
دیجیتال بهره مند شده به همین دلیل از دیگر رشته های پزشکی 
سریع تر به هوش مصنوعی نزدیک شده است. چرا که امروزه تقریباً 
تمام تصاویری که گرفته می شوند دیجیتالی اند و بنابراین بستری 
مناسب وجود دارد که از هوش تقویت یافته برای پردازش اطالعات 

استفاده شود.
هوش مصنوعی قادر است به تشخیص بهتر بیماری ها کمک کند. 
مثاًل پیداکردن یک ضایعه در تصویری که ممکن است به دلیل ریز 
بودن، شرایط نامناسب مشاهده آن، خستگی و یا تعدد بیماران یک 
پزشک از چشم او دور بماند، اما در این میان جستجوی خودکار 
در هوش مصنوعی به آسانی قابل اجراست و می تواند خطای انسانی 

را کاهش بدهد.
پردازش  به  مصنوعی کمک  مهم هوش  کاربردهای  از  دیگر  یکی 
پیش تولید تصویر است. ما می دانیم در بیشتر مدالیته ها مخصوصاً 
از  خروجی  تصویر  هسته ای،  پزشکی  و  سی تی اسکن  ام آرآی، 
پردازش داده های ریزی به دست می آید که در جریان اخذ تصویر 
در مدالیته گردآوری می شوند. با بهینه سازی  فرایند پردازش این 
داده ها، قبل از اینکه پزشک آن را به عنوان تصویر مشاهده کند و 
چشم انسان بتواند آن را ببیند و آن را به فهم پزشکی تبدیل کند، 
به کمک هوش مصنوعی پردازش های پیش از تولید تصویر تقویت 
مدالیته  تولیدکننده  شرکت های  امروزه  می شود.  بهینه سازی  و 
تمرکز زیادی روی آن دارند و گزارش ها و نمودهای بیرونی زیادی 

از بهینه سازی اخذ تصویر به کمک هوش مصنوعی وجود دارد.
هوشمندسازی فرایندهای درمان بسیار مفید و کمک کننده است، 
سامانه  در  را  بیمار  یافته های  می خواهد  پزشک  یک  وقتی  مثاًل 
قبل  می تواند  باشد  هوشمند  اگر سیستم  کند،  ثبت  گزارش دهی 
آزمایش هایی  نتایج  بیمار  الکترونیکی  پرونده  در  پزشک،  کار  از 
دهد.  کنار هم نشان  است  مربوط  تصویربرداری  نوع  این  به  که  را 
نیروی  مدیریت  منابع،  مدیریت  زمان،  مدیریت  هوشمندسازی 

مقوله هایی  از  مدیریتی  و  غیربالینی  کاربردهای  اصوالً  و  انسانی 
هستند که  به بهینه سازی رشته رادیولوژی و عرضه خدمات آن 

کمک می کنند. 

نقش  مغز  نقشه برداری  در  رادیولوژی  می رسد  نظر  *به 
آینده  خصوص  در  شما  چشم انداز  می کند،  ایفا  اساسی 

ارتباط این دو علم  چیست؟*

بسیار  اخیر  سال های  در  دلیل  این  به  مغز  نقشه برداری  حوزه 
در  محوری  نقش  علوم شناختی  که  است  گرفته  قرار  موردتوجه 
جامعه علمی فعلی دنیا بازی می کنند. انسان عصر حاضر متوجه 
شده است که مقدار زیادی از درک پیرامون خود و ظرفیت هایی که 
می تواند از خود نشان دهد به اینکه ما چگونه حوزه شناخت انسان 

را بتوانیم ارزیابی، کمک و تقویت کنیم بازمی گردد.  
یکی از نکات مهم حوزه علوم شناختی سنجش رویدادهای داخل 
مغز انسان است که به عنوان نقشه برداری مغز از آن یاد می شود. از 
میان ابزارهایی که می توانیم برای شناخت بهتر از پدیده های داخل 
مغز انسان به کار ببریم، طبیعی است که تصویربرداری نقشی بسیار 

کلیدی را به عهده دارد. 
پیشرفت های تکنولوژی  مبهوت کننده ای که در سال های اخیر در 
دقت  ظرافت،  که  شده  سبب  افتاده  اتفاق  پزشکی  تصویربرداری 
تصاویر افزایش یابد و همچنین امکان ارزیابی کارکردی فراهم شده 
تکنولوژی های  با   MRI مثل  پیشرفته ای  تصویربرداری های  است. 
تبدیل  بی انتها  مدالیته  یک  به  را  آن  که  زیرشاخه هایی  و  مدرن 
کرده است، تصویربرداری است که می توان پارامترهای آن را تغییر 
داد و منطبق بر یک سؤال و یا یک نیاز علمی آن را تنظیم کرد، 

پزشکی  ترکیب  مثل  هیبریدی  یا  ترکیبی  تصویربرداری های 
که  می دهد  ما  به  را  امکان  این   CT Scan یا   MRI و  هسته ای 
تنها به مشاهده ساختارهای ظریف بدن اکتفا نکنیم، بلکه عملکرد 
تغییرات درگذر  بیرونی،  تحریک  بدون  بیرونی،  تحریک  با  را  آنها 
مواد  یا  رادیواکتیو  مواد  مثل  مکمل  داروهای  از  استفاده  و  زمان 
بنابراین  کنیم،   کسب  جدیدی  اطالعات  و  بسنجیم  کنتراست 
علمی  جامعه  ابزار  محوری ترین  شاید  تصویربرداری  اغراق  بدون 
برای نقشه برداری مغز باشد که به ما کمک می کند تا ساختارهای 
آناتومیک را با ظریف ترین تصاویر ممکن ثبت کنیم و عملکرد آنها 

را در گذر زمان ارزیابی کنیم.

*سخن پایانی؟
و  دانشجویان  صاحب نظران،  اساتید،  پژوهشی،  جامعه  از 
جستجوگران جدید حوزه پزشکی کشور دعوت می کنم که 
به سامانه بیوبانک مراجعه و با ظرفیت های آن آشنا شوند 
و از آنها استفاده کنند و به دیگران نیز آن را معرفی کنند. 
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بازی مغز سالم

برای اینکه مغزتو فعال کنی پیشنهاد 

می کنیم این بازی رو انجام بدی

پاسخ بازی در انتهای خبرنامه.
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 هدف
در  غفلت  بر  منشور  عینک  و  مغز  فراجمجمه ای  مغناطیسی  تحریک  ترکیب  اثر  بررسی 

بیماران سکته مغزی.

 مواد و روش ها
ترکیب  گروه  دو  به  تصادفی  صورت  به  مغزی  سکته  اثر  در  غفلت  دارای  بیمار  چهارده 
تحریک فراجمجمه ای مغز از نوع تتا و عینک منشور و گروه شم تحریک فراجمجمه ای 
مغز به همراه عینک منشور تقسیم شدند. توانبخشی به مدت دو هفته طی ده جلسه ادامه 
یافت. معیار ارزیابی غفلت و بهبود عملکرد تست تقسیم خط، محاسبه ستاره، کپی شکل 

و کشیدن ساعت و طبقه اصالحی بود.

 یافته ها
هر دو گروه در غفلت و عملکرد حرکتی بهبود یافتند.

 نتیجه گیری
تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای اثر افزایشی بهبود غفلت را بر عینک منشور ندارد.

Link: https://www.strokejournal.org/article/S1052-3057(19)30337-4/fulltext 

نویسندگان: 
شعله وطن پرستی، انوشیروان کاظم نژاد، شهرام اویس قرن، علی یونسی

 July 2019 :تاریخ انتشار

تاثیر تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای 
با عینک منشور  ترکیب  تتا در  از نوع  مغز 
گرفتن  )نادیده  بیماران  غفلت  بهبود  بر 
مغزی سکته  اثر  در  چپ(  سمت  میدان 
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 هدف
کارکردی  باشد. طیف نگاری  مهم مي  بسیار  درماني  ارتقاء روش های  و  در شناخت  آن،  تأثیر  نحوه  و  درد  در  مغزي  مراکز درگیر  شناخت 
مادون قرمز عملکردی )fNIRS( یک روش تصویربرداری غیرتهاجمی با استفاده از طیف مادون قرمز نزدیک به نور مرئی می باشد که می تواند 

برای تشخیص سطوح درد در افرادی که قادر به برقراری ارتباط نیستند، استفاده شود.

 مواد و روش ها
در این تحقیق به ایجاد درد با استفاده از سرما در 1۸ داوطلب سالم پرداخته شود و همزمان طیف نگاری fNIRS شامل اطالعات همودینامیک 
مغزی این افراد در حالت های درد )تحریک سرما( و بی دردی )آب ولرم( ثبت شد. پس از آنالیز داده ها، ویژگی های الگوي رفتاري مغز )فعالیت 

نواحی و ارتباطات مغزی( در حالت درد، بی دردی استخراج شد.

 یافته ها
نتایج نشان داد که با استفاده از طیف نگاری fNIRS ویژگی های فعالیت نواحی و ارتباطات مغز با درصد صحت باال قابل تشخیص هستند و 

رفتار مغز در طول درد و بی دردی قابل تشخیص و اندازه گیری می باشد.

 نتیجه گیری
استاندارد طالیی برای ارزیابی درد، پرسشنامه های خود اظهاری است این پرسشنامه بسیار ذهنی است. لذا یک نیاز کلینیکی برای ابزار عملی 
 fNIRS و ارزان برای ارزیابی قابل اعتماد و عینی پاسخ انسان به درد وجود دارد. نتایج این مطالعه امکان استفاده دستگاه پرتابل و غیرتهاجمی
برای ارزیابی درد را نشان داد بنابراین از این روش برای ارزیابی درد در همه افراد به خصوص بیمارانی که قادر به برقراری ارتباط نیستند 

)نوزادان تحت عمل جراحی یا بیماران سکته مغزی( می توان استفاده کرد.

Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1959031818302276 

نویسندگان: 
حمید شرینی، مازیار جاللوند، صادق مسجودی و میترا یوسف پور

March 2019 :تاریخ انتشار

مطالعه ایجاد یک روش تشخیص و ارزیابی
درد بر اساس طیف نگاری کارکردی مادون قرمز 

عملکردی جهت مانیتور کردن تغییرات 
همودینامیکی در ناحیه پیشانی مغز انسان با 

روشی غیر مخرب
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 هدف
سکته مغزي ایسکمیک از علل شایع مرگ و ناتواني در جهان است 
و موضوع پژوهش هاي بسیاري در طول سال هاي اخیر بوده است 
و اگر چه در این پژوهش ها بالغ بر 600 درمان موثر براي سکته 
مغزي ایسکمیک گزارش شده است اما در بالین گزینه هاي درماني 
پیشگیرانه هنوز محدود است. استفاده از آنتي اکسیدان ها نیز جهت 
کنترل روند التهاب و افزایش مرگ سلولي با کاهش رادیکال هاي 
آزاد در درمان سکته مغزي بسیار مورد توجه است. مالتونین در 
مي رود.  شمار  به  آنتي اکسیدان ها  قوي ترین  از  یکي  حاضر  حال 
مرحله  در  و  شریاني  تزریق  صورت  به  جامع  طور  به  تاکنون  اما 
ریپرفیوژن بعد از ایسکمي مغزي مورد مطالعه قرار نگرفته است. 
همچنین در رابطه با نحوه اثر آن بر آبشار سکته مغزي و جلوگیري 
از آسیب ثانویه که سلول هاي میکروگلیا در آن نقش بسزایي دارند 
تحقیقات کمي در دسترس مي باشد. اما با وجود انجام پژوهش هاي 
بسیار متاسفانه هنوز اثر مالتونین بر آبشار سکته مغزي ایسکمیک 
و به خصوص در مرحله ریپرفیوژن چه در مدل هاي سلولي و چه 
در مدل هاي حیواني به طور کامل مورد بررسي قرار نگرفته است 
و نیاز به مطالعات بیشتر شدیدا احساس مي شود. همچنین اکثر 
مطالعات به بررسي اثرات آنها با تجویز وریدي یا صفاقي پرداخته 
اند و مطالعات کمي در رابطه با اثرات آنها بعد از تجویز به صورت 
داخل شریاني در دسترس مي باشد. در این مطالعه سعی شده است 
تا به بررسی اثرات مالتونین با تزریق شریانی در فاز ریپرفیوژن با 

تاکید بر اثرات آن بر روی سلول های میکروگلیا پرداخته شود.

 مواد و روش ها
داخل  مالتونین  درمانی  اثر  بررسی  اولیه  هدف  مطالعه،  این  در 
با  آن  از  است. پس  آن  اثربخشی  مکانیزم  آشکارسازی  و  شریانی 
روی  بر  مالتونین  حفاظتی  اثرات   ،invitro تکنیک  از  استفاده 

سلول های میکروگلیال در شرایط هایپوکسی بررسی شد.

 یافته ها
reper-  یافته ها نشان داد که یک تک دوز مالتونین در ابتدای فاز

fusion، عملکرد ساختاری و رفتاری را بهبود می بخشد. مالتونین 
 active caspase-3 و GFAP، Iba1 و کاهش NeuN باعث افزایش
 BDNF، در سطح پروتئین می شود. عالوه بر آن، مالتونین سطح
 mRNA را در VEGF را باال برده و سطح HSPA1A و MAP2
پایین می آورد. نتایج همچنین نشان داد گیرنده مالتونینB1 پس 
بیان  بشدت  میکروگلیال  سلول های  در  هایپوکسی  ساعت   3 از 
می شود. عالوه بر آن، مالتونین نسبت TERM2/iNOS را بعنوان 

محافظ ترین شکل از میکروگلیا )M2( افزایش می دهد.

 نتیجه گیری
مالتونین آسیب ناشی از التهاب عصبی را از طریق تنظیم سلول های 
میکروگلیا پس از سکته مغزی ایسکمیک در فاز ریپرفیوژن کاهش 

می دهد.

Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31445031/ 

نویسندگان:
فرشته عاضدی، مسعود مهرپور، سعید طالبی، ادیب زنده دل، سمیه کاظم نژاد
کاظم موسوی زاده، Cordian Beyer، امیرحسن زرنانی، محمدتقی جغتایی

 November 2019 :تاریخ انتشار

مالتونین آسیب ناشی از 
التهاب عصبی را  از 

طریق تنظیم 
سلول های میکروگلیا

پس از سکته مغزی ایسکمیک 
در فاز ریپرفیوژن کاهش می دهد
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مخچه در بهبود 
حرکتی پس از 
rTMS در بیماران 
مبتال به پارکینسون 
نقش دارد.

نویسندگان: 
.آزاده آقا محمدی

.محمد جواد درویشی
.فرهاد طباطبائی قمشه

.فرشید امیر عبداللهیان

را  )rTMS( عالئم حرکتی  که  دهد  می  نشان  شواهد 
بهبود   )PD( پارکینسون  بیماری  به  مبتال  بیماران  در 
است.  متفاوت  بیماران  پاسخ  حال،  این  با  می بخشد، 
عصبی  فعالیت  تغییرات  بررسی  مطالعه،  این  از  هدف 
در بیماران مبتال به PD است که پاسخ های متفاوتی به 

درمان های rTMS با فرکانس باال نشان می دهند.
 rTMS از 10 جلسه  با استفاده   PD به  بیمار مبتال   24
)10 هرتز( در ناحیه حرکتی مکمل )SMA( به مدت 10 
 ،rest در حالت fMRI روز درمان شدند. تصویربرداری
مقیاس یکپارچه ارزیابی بیماری پارکینسون، در آغاز 
و پایان درمان انجام شده و تغییرات در دامنه نوسانات 
نشان  مطالعه  این  شد.نتایج  محاسبه  پایین  فرکانس 
داده که بهبود قابل توجهی در عالئم حرکتی بیماران 
پایین  فرکانس  نوسانات  افزایش  است.  شده  مشاهده 
عنوان  به  تاالموس  و  مخچه  نیمکره  چپ  سمت  در 
عالئم پاسخ به rTMS شناسایی شده است. این یافته ها 
شواهدی برای دخالت فعالیت مخچه در پاسخ حرکتی 

بیماران به درمان rTMS ارائه می دهد.
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مغز  تغییرات  چگونگی  جدید  تحقیقات 
در طول درمان افسردگی را ترسیم می کند

rTMS یک درمان افسردگی است که معموال زمانی استفاده می شود 

که سایر رویکردها  مانند داروها برای بیمار موثر نبوده اند. تخمین زده 
می شود که40 درصد از افراد مبتال به افسردگی شدید به داروهای ضد 
افسردگی پاسخ نمی دهند. در طول یک جلسه rTMS یک دستگاه 
شامل یک کویل مغناطیسی در مقابل پوست سر بیمار قرار می گیرد. 
سپس این دستگاه بدون درد یک پالس مغناطیسی ارسال می کند که 
سلول های عصبی را در ناحیه ای از مغز در که در کنترل خلق و خوی 
دخیل است تحریک می کند، به نام قشر پیش فرونتال پشتی جانبی. 
اگرچه اثربخشی آن ثابت شده است، اما مکانیسم های پشت سر که 

چگونه rTMS بر مغز اثر می گذارد هنوز ناشناخته است.
دکتر فیدل ویالرودرگیز، استادیار دپارتمان روانپزشکی )UBCs( و 
محقق مرکز سالمت مغز )DMCBH( می گوید: زمانی که ما برای 
اولین بار این تحقیق را شروع کردیم، سوالی که از خود می پرسیدیم 
انجام دادن درمان چه  بدانیم هنگام  بود: میخواستیم  بسیار ساده 

اتفاقی برای مغز می افتد.
یک  تیمش  و  ویالرودریگز  دکتر  سوال  این  به  دادن  پاسخ  برای 
تشدید  تصویر برداری  اسکنر  داخل  که  بیمارانی  به  را   rTMS بار 
 MRI که  آنجایی  از  کردند.  اعمال  بودند،   )MRI( مغناطیسی 

به  توانستند  محققان  کند،  اندازه گیری  را  مغز  فعالیت  می تواند 
صورت زمان واقعی مشاهده کنند که چه تغییراتی در مغز اتفاق 
می افتد. این تیم دریافتند که با تحریک قشر پیش فرونتال پشتی 
جانبی، چندین ناحیه دیگر از مغز نیز فعال می شوند. این نواحی 
دیگر در عملکردهای متعددی از مدیریت پاسخ های احساسی گرفته 
تا کنترل حافظه و حرکت نقش دارند. سپس شرکت کنندگان چهار 
هفته دیگر تحت درمان rTMS قرار گرفتند و تیم بررسی کردند 
که آیا مناطق فعال شده با بیمارانی که پس از پایان درمان عالئم 

افسردگی کمتری داشتند، مرتبط است یا خیر.
دکترویالرودریگز می گوید: ما متوجه شدیم که مناطقی از مغز که 
در طول rTMS-fMRI همزمان فعال شده اند، به طور قابل توجهی 
با نتایج خوب مرتبط هستند. با این نقشه جدید از نحوه تحریک 
این  که  دارد  امید  دکترویالرودریگز  مغز،  مختلف  نواحی   rTMS

 rTMS یافته ها بتواند برای تعیین میزان پاسخ بیمار به درمان های
استفاده شود.

وی اضافه کرد: با نشان دادن این اصل و شناسایی مناطقی از مغز که 
توسط rTMS  فعال می شوند، اکنون می توانیم درک کنیم که آیا 
این الگو می تواند به عنوان یک نشانگر زیستی استفاده شود یا خیر.

برای اولین بار، محققان نشان داده اند که وقتی یک فرد درمان افسردگی موسوم به 
این  نتایج  اتفاقی برای مغز وی می افتد.  تحریک مغناطیسی را دریافت می کند، چه 
مطالعه در مجله  )rTMS(ترانس کرانیال مک  آمریکایی روانپزشکی منتشر شده است.
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مغزی  تحریک  یا  آ
شکل گیری  می تواند 
بخشد؟ بهبود  را  حافظه 

برای برخی از بزرگساالن، استفاده از یک سیستم تحریک عصبی پاسخگو )RNS( کاشته شده در مغز می تواند به کاهش یا کنترل 
تشنج های مربوط به انواع خاصی از صرع کمک کند. این دستگاه شبیه ضربان ساز طوری برنامه ریزی می شود که الگوهای تشنج فرد 

را تشخیص می دهد و به طور خودکار پاسخ دهد.
سوگیری زیادی در محققان از گذشته در جامعه پزشکی درمورد اثرات تحریک الکتریکی مغز و حافظه وجود دارد، زیرا شکل گیری حافظه 
به واسطه ریتم های الکتریکی طبیعی در مغز انجام می شود.  محققان طی 
بازدیدهای منظم از کلینیک ها و مالقات با بیماران، سیستم 
RNS آنها را ارزیابی کردند. در ابتدای بازدید، محققان 

فهرستی از کلمات را با یا بدون تحریک مغز با 
استفاده از دستگاه RNS خواندند. در پایان 
تا کلمات  بیماران خواسته شد  از  ویزیت 
را به خاطر بیاورند. هنگامی که سیستم 
فعال  لیست  خواندن  حین  در   RNS

می شد، امتیاز فراخوان باالتر بود.
که  زمانی  است،  داده  نشان  نتایج 
بیماران در مقابل هر گونه تحریکی 
سیستم های  وقتی  می گرفتند،  قرار 
RNS بیماران فعال می شد، امتیاز یادآوری 

حافظه آنها بیشتر از زمانی بود که هیچ 
تحریکی  وجود نداشت.

این  محققان  از  نقل  به 
مطالعه: »بیشتر بیماران 
هیپوکامپ  تحریک 
داشتند که ناحیه ای از مغز و 

مسئول حافظه است. 
ما  آینده،  مطالعات  در 
شویم  متوجه  می خواهیم 
مختلف  الگوهای  چگونه 
استاندارد  تحریک  الگوهای  یا 
شده بر حافظه تاثیر می گذارند. 
 RNS الگوی تحریک  بیمار،  هر 
خاص خود را دارد که مختص به 
این  برای  ما  که  است  چیزی  همان  این  و  آ نهاست  تشنج  انواع 

مطالعه استفاده کردیم.«

کالمی  حافظه  مغز،  الکتریکی  تحریک 
ایمپلنت های  دارای  که  کسانی  برای  را 
تحریک عصبی پاسخگو هستند، هنگامی 
برخی وظایف، حافظه  انجام  که در حین 

فعال می شوند، بهبود می بخشد.
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به  مغز،  تحریک 
نقایص  سرعت 
افراد  در  شناختی 
را  کووید  به  مبتال 
می بخشد. بهبود 

خالصه: نقایص شناختی در نتیجه کووید 
طوالنی مدت را می توان در عرض3 تا 4 
روز پس از تحریک غیرتهاجمی متناوب 
 )NIBS( مغز با استفاده از جریان های ریز

به میزان قابل توجهی بهبود بخشید.

بسیاری از بیماران کووید-19 بهبود یافته همچنان نقص های 
شناختی قابل توجه و طوالنی مدت در حافظه، توجه، درک 
نشان  خود  از  خستگی  همچنین  و  چندکار  انجام  و  زبان 
می دهند، این عالئم می توانند چندین هفته تا ماه ها پس از 

فروکش کردن عالئم اولیه عفونت باقی بمانند.
اختالالت  که  دادند  نشان  دانشمندان  جدیدی  مطالعه  در 
شناختی در بیماران مبتال به کووید طوالنی مدت با استفاده 
از تحریک متناوب مغز غیرتهاجمی با استفاده از جریان های 
تا  سه  در  توجهی  قابل  طور  به  می توانند   )NIBS( میکرو 

چهار روز بهبود یابد.
آنها یافته های خود را در دو بیمار مبتال به کووید طوالنی، 
در رشته های عصب شناسی ترمیمی و علوم اعصاب گزارش 
به  به کووید-19 طوالنی مدت  بیمار زن مبتال  می کنند. دو 
ترتیب به مدت 10 و 13 روز با تحریک جریان متناوب چشم 
و مغز به مدت 45 دقیقه در روز تحت درمان قرار گرفتند. 
اختالالت شناختی شدید  و  بینایی  دارای مشکالت  دو  هر 
بودند که منجر به ناتوانی درکار یا انجام وظایف روزانه آن ها 
مبتال  کووید-19  به  بیمار40ساله  یک  که  حالی  در  می شد. 
شده بود، دیگری با 72سال سن پس از واکسن آسترازنکا 

عالئم داشت.
قبل و بعد از درمان، شناخت به صورت ذهنی با مصاحبه و 
میدان های بینایی با استفاده از پریمتری اندازه گیری شده 
است. همچنین با یک باتری تست شناختی و با یک آنالیزور 
عروقی دینامیک شبکیه )DVA(، نشانگر جایگزین اختالل 

عروقی در مغز مورد ارزیابی قرار گرفت.
در هر دو بیمار NIBS به طور قابل توجهی شناخت را بهبود 
بخشید و تا حدی از دست دادن میدان بینایی را طی سه 
در  توجه  قابل  پیشرفت های  کرد.  معکوس  روز  چهار  تا 
حافظه  کمتر،  خستگی  شامل  آن ها  شناختی  توانایی های 
کوتاه مدت بهتر و توجه بود. مشاهدات رگ های خونی در 
چشم تایید کرد که این بهبود ممکن است ریشه در بهبود 
انقباض عروق خونی داشته باشد که منبع احتمالی کاهش 

بینایی و شناختی است.
هیپومتابولیک  نورون های  که  می کنند  پیشنهاد  محققان 
علت بیولوژیکی احتمال نقایص عصبی هستند که به عنوان 
این   NIBS و  می شوند،  آشکار  کووید  مدت  طوالنی  عالئم 
نورون های »ساکت« را با اکسیژن رسانی مجدد، که مبنای 

فرضی بهبودی است، دوباره فعال می کند.
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میزان امواج مغز در خواب با
میزان یادگیری مرتبط است

یک مطالعه نشان می دهد که چگونه انفجارهای مغزی در طول خواب 
فعالیت مغز در  انفجارهای متمایز  را تقویت کند.  می تواند حافظه 
خواب، معروف به امواج خواب، مدت هاست که به طور کلی با تقویت 
خاطراتی که اخیرا شکل گرفته اند، مرتبط بوده است. اما تحقیقات 
جدید موفق شده است که چنین موج هایی را به فعالیت های خاص 
که  الکتریکی،  امواج  این  کند.  مرتبط  بیداری  هنگام  در  یادگیری 
می توان آنها را به شکل پیک های تیز در نوار مغزی )EEG( مشاهده 
کرد، در مراحل اولیه خواب، زمانی که فعالیت مغز کم است، اتفاق 
منتشر شده   Current Biology در مجله  مطالعه ای که  می افتد. 
است نشان می دهد که امواج خواب به طور چشمگیری در نواحی 
خاصی از مغز ظاهر می شوند که قبال در شرکت کنندگان حاضر در 
مطالعه فعال بوده اند، در حالیکه آنها بیدار بودند و وظیفه هایی را یاد 
می گرفتند. امواج های قوی تر در این نواحی با یادآوری بهتر بعد از 
خواب مرتبط است. برنارد استارینا عصب شناس دانشگاه آکسفورد و 
نویسنده ارشد این مطالعه می گوید: ما توانستیم در هر شرکت کننده 
، به طور دقیق نواحی مغزی را که برای یادگیری فعالیت هایی که 
در طول خواب استفاده می شود را به هم مرتبط کنیم. محققی دیگر 
به نام پتازکا و همکارانش مجموعه ای از وظایفی را ابداع کردند که 
آنها را »عرصه حافظه« نامیدند، که هر شرکت کننده را ملزم می کرد 

که دنباله ای از تصاویر ظاهر شده در یک دایره را به خاطر بسپارند.

در حالیکه افراد این کار را انجام می دادند، محققان فعالیت مغز آن ها 
را با EEG با استفاده از الکترودهایی که روی سر استفاده می کنند 
اندازه گیری کردند. سپس شرکت کنندگان یک چرت دو ساعته زدند 
و پس از آن یک مجموعه تصویر جدید را حفظ کردند اما پس از آن 
مجبور شدند توالی تصویر اصلی را که قبل از خواب آموخته بودند 
دوباره ایجاد کنند. در طول چرت زدن، محققان امواج های قوی تری 
را که در هنگام خواب در نواحی خاصی از مغز که قبل از خواب 
فعال بودند ثبت کردند و این نواحی برای هر شرکت کننده متفاوت 
که  شرکت کنندگانی  که  کردند  مشاهده  همچنین  محققان  بود. 
بازسازی  در  دارند  خود  مغز  نواحی  در  قوی تری  خواب  امواج 

موقعیت های تصاویر پس از چرت زدن کوتاه بهتر عمل کردند. 
تحقیقات قبلی نشان می دهد کنترل هجوم کلسیم به سلول های 
و  تقویت  فرایند  که  می کند  ایجاد  مغز  در  تغییراتی  امواج  خاص 
پاالیش حافظه را آغاز می کند. محققان می گویند: این مطالعه ای 
یادگیری  حین  در  را  مغز  فعالیت  مستقیم  طور  به  که  است 
اولین  و  کند  پشتیبانی  ارتباطی  چنین  از  تا  می کند  اندازه گیری 
در  قوی تر  امواج  با  را  حافظه  بهتر  یاداوری  که  است  مطالعه ای 
می کند.  مرتبط  بوده اند  فعال  یادگیری  طول  در  که  مناطقی 
محققان می گویند که در آینده باید امواج و سایر فعالیت ها را در 

هیپوکامپ، مرکز حافظه مغز بررسی کنیم. 
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پرونده

)tDCS ( جمجمه ای  فرا  الکتریکی  تحریک 
)TMS ( مغز  فراجمجمه ای  مغناطیسی  تحریک 

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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)tDCS ( جمجمه ای  فرا  الکتریکی  تحریک 
تحریک الکتریکی مغز یک اصطالح عمومی است که چند روش مختلف از جمله تحریک فراجمجمه ای با جریان 
الکتریکی مستقیم )tDCS(، تحریک الکتریکی فرا جمجمه ای با جریان نویز تصادفی )tRNS( و تحریک الکتریکی 
فرا جمجمه ای با جریان متناوب )tACS( را در برمی گیرد. در همه این روش ها، جریان الکتریکی کوچک و ضعیفی 
از الکترودهای هادی که روی سطح سر قرار گرفته است، اعمال می گردد. در این روش ها برای اعمال جریان، 
از الکترودهای با اشکال و ابعاد مختلفی استفاده می شود. متداول ترین نوع تحریک الکتریکی فرا جمجمه ای، 
tDCS است که استفاده از آن در مطالعات و کاربردهای بالینی در 15 سال اخیر به صورت نمائی افزایش یافته 
است. اخیراً tACS به دلیل امکان تنظیم فرکانس تحریک آن بر اساس فرکانس امواج مغزی، ایده های جدیدی 

در مطالعات نقشه برداری مغز ایجاد کرده است و استفاده از tRNS هم روبه گسترش است.

ده
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پ
کاربردهای تحریک الکتریکی:

• افسردگی
• میگرن

• بازتوانی پس از سکته مغزی
• رفتارهاي مخاطره جویانه )اعتیاد، الکل، سیگار و....(

• بهبود توانمندی های شناختی مانند حافظه، یادگیری، توجه و . . .

• اسکیزوفرنی، بی اشتهایی و پرخوری، وزوز گوش، اختالل درد و ...

تجهیزات اصلی موجود در بخش تحریک الکتریکی فرا جمجمه ای آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز:

StarStimtCS system •

neuroConn DC-STIMULATOR PLUS •

neuroConn DC-STIMULATOR MR •

خـبرنـامه
آزمایشگاه ملی 
نقشه برداری مغز
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DC-STIMULATOR PLUS for tDCS and tACS
این دستگاه تک کاناله تحریک الکتریکی مغزی می باشد که می تواند 
قابلیت  کند.   تولید  متناوب  و  مستقیم  صورت  به  را  ضعیفی  جریان 
تنظیم جریان تا µA 4.500± . و تنظیم زمان تا 30 دقیقه را دارد. به 
کمک این دستگاه می توان 4 مد استاندارد  TDCS )تحریک پیوسته(، 
تحریک پالسی، سینوسی و توزیع پیوسته را داشت. همچنین می توانیم 

گروه شم و یا روش دو سو کور را در مطالعات خود لحاظ کنیم.

 

DC-STIMULATOR MR
 MRI جهت تحریک الکتریکی در حین انجام MRI استیموالتور سازگار با
که  است  استیموالتور  و  باکس  دو  دارای  این دستگاه  استفاده می شود. 
یک باکس آن و کابل های اتصال و الکترودهای آن را می توان در داخل 
 MRI قرار داد و تحریک الکتریکی هم زمان با تصویربرداری MRI اتاق

را انجام داد.

 Star stim
که  باشد  می   EEG با  ترکیبی  الکتریکی  تحریک  دستگاه  یک   Star stim

دارای 8 کانال است. این دستگاه داری یک کاله است که 39 موقعیت را 
طراحی  سر  روی  بر  الکترودها  دادن  قرار  برای   10-10 سیستم  اساس  بر 
کرده است. الکترودها شامل الکترودهای خشک و مرطوب حامل ژل جهت 
انجام EEG، الکترودهای در سایزهای مختلف جهت انجام تحریک)tCS( و 

الکتروهای ترکیبی و همچنین الکترودهای رفرنس می باشد. نرم افزار مربوط 
مطالعه  که  می دهد  ما  به  را  امکان  این  که  می باشد   NIC دستگاه  این  به 

آنودال داشته باشیم و همچنین بتوانیم گروه شم و یا روش دو سو 
کور را در مطالعات خود لحاظ کنیم.

و  اتصال  کابل های  و  آن  باکس  یک  که  است  استیموالتور 
و  داد  قرار   MRI اتاق  داخل  در  می توان  را  آن  الکترودهای 
تحریک الکتریکی هم زمان با تصویربرداری MRI را انجام داد.

خـبرنـامه
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خدمات:
• اعمال تحریک الکتریکی)tDCS/tACS/tRNS( تا 8 کانال به صورت:

)anodal( تحریک مثبت •

)cathodal( منفی •

)sham( ساختگی •

)Double Blind( دو سو کور •

• ثبت EEG در طول جلسه اعمال تحریک الکتریکی

• انجام Functional MRI همزمان با اعمال تحریک الکتریکی

• اجرای Task مناسب با آزمون

• انجام fNIRS همزمان با اعمال تحریک الکتریکی

StarStimtCS System (Top(

Specifications / Main Items:

• StarStim NECBOX

• Neoprene HeadCap

• Neoprene Headband

• Frontal dry electrode front-end

• Gel electrode front-end

• Stimulation electrode Pi cm2

• Adhesive Electrode Front-end

• Sponge electrode fron-end 25cm 2

• Dry EEG Electrode for the scalp

 

NeuroConn DC-STIMULATOR MR

Specifications / Main Items:

• MR filter modules & connection cable

• MR & Std. equipment electrode sets, 35cm²

• Equipment electrode set/25 MR

• Equipment electrode set/35 MR

 

NeuroConn DC-STIMULATOR PLUS

Specifications / Main Items:

• Equipment electrode set, 35cm²

• Universal charger & transport case

خـبرنـامه
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مغز  فراجمجمه ای  مغناطیسی  تحریک  آزمایشگاه 
)TMS (

• کویل ها:

C-100 کویل • 

D-B80 کویل •

MRi-B91 کویل •

MCF-B65 کویل •

MC-B65-HO کویل •

Cool-B65 A/P کویل •

Cool-40 (rat coil( کویل •

تجهیزات اصلی موجود در بخش تحریک مغناطیسی فرا 
جمجمه ای آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز عبارتند از:

• دستگاه MagPro X100 می تواند امواج متفاوتی را 

تا فرکانس Hz100 تولید کند.

) TMS( فهرست تجهیزات موجود در آزمایشگاه
ده

رون
پ
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کویل دایره ای یا کویل چند منظوره برای اهداف مختلف استفاده می شود

110mm :قطر •
• تعداد پالس قبل از گرم شدن: 400
• دارای پیچ تنظیم شدت روی دسته

• دارای دکمه تریگر
• همخوان با تمام دستگاه های تحریک

1.7m :طول کابل •
ø123 x 11.5 mm :ابعاد سر تراندیوسر •

20mm :قطر داخلی •
110mm :قطر خارجی •
6mm :ارتفاع سیم پیچ •

• تعداد دور: 14
1pps متوسط خروجی ۷۵% بیشینه در •

52x54x42 mm :ابعاد سر تراندیوسر •
35mm :قطر داخلی •

75mm :قطر خارجی •
12mm :ارتفاع سیم پیچ •

• با قابلیت تعداد زیاد تحریک
SPECT و PET قابل استفاده در اسکنر •

• سرد شده به وسیله سیستم خنک کننده با کارایی باال
• غیر قابل استفاده برای انسان

• کویل کوچک و متمرکز قابل استفاده برای حیوانات کوچک

175x142x30 mm :ابعاد سر تراندیوسر •
2xø35/ø52 :قطر داخلی •

2xø79/ø92 :قطر خارجی •
16mm :ارتفاع سیم پیچ •

• قابل استفاده در دستگاه MRI تا 4 تسال
TMS-fMRI استفاده دستگاه نگه دارنده •
• قابلیت استفاده از دستگاه رابط شامل ریموت

  کنترل، فیلتر پاورالین، ایست اورژانسی

TMS Sham Noise Generator می تواند صدای TMS را برای مطالعات sham تولید نماید.
MagProbe (DIN connector) برای اندازه گیری میدان مغناطیسی اطراف کویل می تواند استفاده شود.

Localite-TMS Navigator می تواند با داشتن MRI و بدون آن مغز را شبیه سازی نماید.

کویل های خاص برای مقاصد مختلف و اهداف خاص ساخته شده اند

کویل هشتی شکل، که میدان متمرکزتری ایجاد می کند

165x85x22 mm :ابعاد سر تراندیوسر •
35mm :قطر داخلی •

75mm :قطر خارجی •
11mm :ارتفاع سیم پیچ •

• نگه داشتن به صورت عمودی
• تعداد پالس قبل از گرم شدن: 3۵0

• قابلیت استفاده همراه با
Compact MagPro w/converter

     
172x92x80 mm :ابعاد سر تراندیوسر •

35mm :قطر داخلی •
75mm :قطر خارجی •

12mm :ارتفاع سیم پیچ •
• تعداد پالس قبل از گرم شدن: ۲000

• دارای دکمه تریگر
• خنک شونده با مایع ساکن

• دارای سیستم سرمایش توسط روغن متحرک
• امکان انجام حالت Sham و real در کارهای پژوهشی،

کویل پالسیبو برای انجام مطالعات دوسرکور می باشد.

172x92x53 mm :ابعاد سر تراندیوسر •
35mm :قطر داخلی •

75mm :قطر خارجی •
12mm :ارتفاع سیم پیچ •

• تعداد پالس قبل از گرم شدن: ۲000
• دارای دکمه تریگر

• خنک شونده با مایع ساکن

2xø110mm :ابعاد سر تراندیوسر •
67mm :قطر داخلی •

95mm :قطر خارجی •
12mm :ارتفاع سیم پیچ •

120º :زاویه •
• تعداد پالس قبل از گرم شدن: ۵00 

• دارای دکمه تریگر
• قابلیت استفاده همراه با

Compact MagPro w/converter
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شبیه سازی مغز و تعیین نواحی هدف در سیستم هدایتگر)Navigation( با استفاده از MRI فرد

MR بدون نیاز به تصویر MNI با استفاده از اطلس )Navigation( شبیه سازی مغز و تعیین نواحی هدف در سیستم هدایتگر

دوربین و سیستم Navigation با نمایش EEG و MEP فرد برای موقعیت یابی بهینه کویل

نگهدارنده کویل TMS-fMRI System Solution مطابق با دستگاه MRI می باشد که می تواند کویل را در جهات مورد نیاز ثابت نگه دارد.
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اعمال  برای  نیاز  مورد  تجهیزات  که  است  در جهان  مراکزی  معدود  از  مغز  نقشه برداری  ملی  آزمایشگاه   TMS بخش 
تحریک مغناطیسی فرا جمجمه ای مغز و تصویربرداری کارکردی تشدید مغناطیسی بصورت همزمان در یک آزمایش 

را دارد.
همچنین با توجه به مجهز بودن این بخش به سیستم frameless stereotaxy، محققین در آزمایشگاه ملی نقشه برداری 
مغز می توانند از تصاویر ساختاری/ عملکردی برای تعیین نواحی هدف تحریک در روش تحریک مغناطیسی و الکتریکی 
با دقت باال استفاده نمایند. این سیستم محققین را قادر می سازد تا نقشه کارکردی دقیقی از نواحی قشر مغز هر بیمار 

به صورت جداگانه بدست آورند.
مانند هر نوع مطالعه ی دیگری، در مطالعات TMS نیز وجود بازوی پالسبو بسیار مهم است. بخش TMS آزمایشگاه 

ملی نقشه برداری مغز، مجهز به کویل پالسبو برای انجام مطالعات دوسرکور می باشد.

MEP option ثبت شده با استفاده از MEP

EEG-TMS انجام همزمان

EEG-TMS انجام همزمان

مطالعات قابل انجام در بخش تحریک مغزی:

• ارزیابی ارتباطات علی مغز، رفتار و روند زمانی آنها با تفکیک پذیری زمانی
  )در حد چند ده میلی ثانیه( و مکانی )در حد چند میلی متر( خوب

• تحریک مغناطیسی هدایت شده
• امکان اجرای مطالعات دو سر کور و تنظیم پروتکل ها توسط پژوهشگر

• انجام آزمایشات fMRI/TMS همزمان
• انجام TMS/EEG به صورت همزمان

 TMS خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه •

MEP ثبت •
     • اجرای پروتکل های rTMS برای انسان و حیوانات کوچک

     • تعیین دقیق نقاط هدف تحریک مغناطیسی با استفاده از

MNI فرد یا با استفاده از اطلس MRI تصاویر       
     • ثبت نقاط دقیق تحریک، زمان و شدت پالس های اعمالی

     • ثبت EEG در طول جلسه اعمال تحریک مغناطیسی

• انجام Functional MRI همزمان با اعمال تحریک مغناطیسی
• اجرای Task مناسب آزمایش

• نقشه برداری نواحی حرکتی و کالمی مغز

• Professor Alvaro Pascual-Leone, Berenson-Allen Center for Noninvasive Brain Stimulation
• Professor Marom Bikson, University of New York
• Professor Mark S. George, Medical University of South Carolina
• Professor Michael Nitsche, Leibniz Research Centre for Working Environment and Human Factors
• Professor Vincent Walsh, University College London
• Professor Sven Bestmann, Institute of Neurology, University College London
• Combination of Stimulation and Monitoring

در این لینک می توانید توضیحاتی در مورد استفاده ی ترکیبی از فناوری های تحریک و تصویربرداری مغزی را ببینید.

ده
رون

پ
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مورد  مغزی  تحریک  سیستم های  لیست 
جهان  مطرح  مراکز  در  استفاده 
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تقویت یادگیری ادراکی بصری با تحریک 
rTMS روی قشر بینایی در فرکانس آلفا

مدرسه نوآوری 
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ریتم های  تغییر  برای  به طور گسترده ای   )tACS( کرانیال  ترانس  متناوب  تحریک جریان 
مداوم مغز به شیوه ای خاص فرکانس برای تعدیل عملکردهای شناختی مربوطه، از جمله 
عملکردهای بینایی، استفاده شده است. بنابراین ابزار مفیدی برای بررسی نقش تصادفی 
نوسانات عصبی در شناخت است. عملکردهای بینایی را میتوان به طور قابل مالحظه ای با 
آموزش بهبود بخشید که به آن یادگیری ادراکی بصری )VPL( می گویند. با این حال، اینکه 

آیا و چگونه tACS می تواند VPL را تعدیل کند هنوز مشخص نیست.
در این مطالعه یک طرح بین آزمودنی ها اتخاذ شد. آزمودنی ها به شش گروه تقسیم شدند 
انجام دادند.  تبعیض جهت گیری  اجرای یک تکلیف  برای  را  پنج جلسه آموزشی روزانه  و 
درطول تمرین، پنج گروه به ترتیب با فرکانس های 6، 10، 20، 40 و فرکانس ساختگی 10 هرتز 
 10 tACS پس سری دریافت کرد و یک گروه در نواحی حسی حرکتی توسط  tACS تحریک

هرتز تحریک شد.
نتایج این مطالعه نشان داد که در مقایسه با تحریک ساختگی، tACS پس سری در 10 هرتز، اما 
نه در سایر فرکانس ها، یادگیری ادراکی را تسریع کرده و بهبود عملکرد را افزایش داده است. 

عالوه براین، بهبود عملکرد ناشی از tACS حداقل دو ماه پس از پایان تمرین ادامه داشت.

هدف این مطالعه، بررسی 
 tACS تعدیل  چگونگی 
نوسانات  نقش  و   VPL
است.  VPL در  عصبی 

مقدمه
تجربه یا تمرین بصری تکراری منجر به بهبود چشمگیر و 
طوالنی مدت در درک محتوای بصری می شود که به عنوان 
 VPL )1( .شناخته می شود )VPL( یادگیری ادراکی بصری
وابسته  عصبی  پذیری  انعطاف  تجلی  عنوان  به  معموال 
همچنین  می شود.  گرفته  نظر  در  انسان  مغز  در  تجربه  به 
مانند  بینا  کم  افراد  برای  توانبخشی  درمان  یک  عنوان  به 
نوسانات  است.  شده  استفاده  آمبلیوپی  به  مبتال  بیماران 
عصبی که با تغییرات ریتمیک در فعالیت عصبی در طیف 
در  مهمی  نقش  شوند،  می  مشخص  فرکانس ها  از  وسیعی 
عملکردهای شناختی مختلف دارند. نوسانات عصبی نابجا 

با برخی از اختالالت روانی مرتبط است.
 VPL با این حال، تا به امروز مکانیسم های نوسانی عصبی
مگنتو/الکتروانسفالوگرافی  پراکنده  مطالعات  توسط  تنها 
نتایج  و  گرفته اند  قرار  بررسی  مورد   )M/EEG( انسانی 
این مطالعات متناقص هستند. نوسانات عصبی در باندهای 

فرکانسی متعدد با VPL مرتبط است.

مطالعات مختلف نشان داده است که تحریک جریان متناوب 
ترانس کرانیال )tACS( یک تکنیک تعدیل عصبی است که 
می تواند به طور غیر تهاجمی فعالیت مغز را با فرکانس خاص 
و جریان های متناوب ضعیف به پوست سر تغییر دهد. این 
یک ابزار پرکاربرد برای ایجاد ارتباط تصادفی بین نوسانات 
عصبی و شناخت، در طیف وسیعی از فرکانس ها و وظایف 

است.
نشده  اعمال   VPL تعدیل  برای  هنوز   tACS حال  این  با 
انسانی  افراد  بینایی  قشر  اکتشافی،  مطالعه  این  در  است. 
با استفاده از tACS در یک فرکانس مشخص تحریک شده 
است درحالیکه آن ها در حال تمرین یک وظیفه تشخیص 
انجام شده  اولیه  بینایی  توسط قشر  که  بودند  جهت گیری 
کنترل  مکان  یک  عنوان  به  نیز  حرکتی  حسی  قشر  بود. 
VPL درگیر  تحریک شده است زیرا  این قشر حداقل در 
است. در این مطالعه فرض شده است که اگر نوسانات عصبی 
در یک فرکانس معین، نقش محوری در یادگیری ایفا کنند، 
اعمال tACS در آن فرکانس در قشر بینایی فرایند یادگیری 

و بهبود عملکرد را تعدیل می کند.
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مواد و روش ها
در مجموع  1۲1نفر سالم )۸۲ خانم، 3.۵1± ۲1.۵۸ ساله( در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی ها در یکی از شش گروه قرار گرفتند ) جدول1( 
: گروه های یک تا چهار tACS  پس سری را در 6 هرتز)گروه تحریک اکسیپیتال )6هرتز،10هرتز (گروه تحریک اکسیپیتال )10 هرتز(، ۲0هرتز 
)گروه تحریک اکسیپیتال ۲0هرتز( و 40 هرتز )گروه تحریک اکسیپیتال40 هرتز( به ترتیب دریافت کردند. گروه پنجم تحریک ساختگی اکسیپتال 
)گروه تحریک ساختگی پسسری( و گروه ششم tACS 10هرتزی دو طرفه حسی حرکتی دریافت کردند )گروه تحریک حسی حرکتی 10هرتز(. 
آزمودنی ها در صورت داشتن معیارهای زیر وارد شدند: 1( راست دست ۲( سن 1۸ تا 40سال 3( دید طبیعی یا اصالح شده به نرمال. افراد در 
صورت داشتن معیار های زیر از مطالعه حذف شدند: 1( سابقه جراحی عصبی یا تشنج صرع یا هرگونه اختالل روانپزشکی یا عصبی ۲( اختالالت 

خواب یا مدت زمان خواب کمتر از ۸ ساعت در شب طی دو هفته گذشته 3( در مرحله تخمک گذاری سیکل قاعدگی یا بارداری.
این مطالعه توسط کمیته اخالق دانشکده علوم روانشناسی و شناختی دانشگاه پکن تایید شد. پیش از مطالعه از هر آزمودنی رضایت کتبی گرفته شد.

دستگاه و پروتکل تحریک
محرک های بینایی با استفاده از MATLAB (a2015R.  Math works. Natick MA) و جعبه ابزار کنترل شدند و بر روی مانیتور 1۹ 
اینچی رنگی سونی Ttinitron ارائه شد )1600×1۲00 پیکسل، نرخ فریم =۸۵هرتز( با پس زمینه خاکستری )میانگین درخشندگی4۷.۵۹ 
=cd/m2(ارائه شد. مانیتور تنها منبع نور در اتاق بوده و از تکیه گاه سر برای تثبیت سر در فاصله دید 6۵ سانتی متری استفاده شده است. 
حرکات چشم آزمودنی ها توسط یک سیستم ردیابی چشمEyelink Ltd 1000 در کل آزمایش کنترل شد. در کل آزمایش موقعیت چشم 

آنها در فاصله 1 درجه سانتی گراد از نقطه ثابت،ثابت بود. تفاوت معنی داری در توزیع موقعیت چشم در شش گروه وجود نداشت.
الکترود  از طریق یک جفت   DC-STIMULAtOR MC (neuro Conn GmbH,IImenau,Germany( از  استفاده  با  الکتریکی  تحریک 

الستیکی ۵×۵ سانتی متر مربع انجام شده 
است. الکترودهای وارد شده در دو اسفنج 
خیس شده )محلول نمکی  0.۹درصد( با 
استفاده از بانداژ االستیک به پوست سر 
افراد متصل شد. هنگامی که آزمودنی ها 
جریان  یک  دادند،  انجام  را  تمرینی  کار 
سینوسی با شدت پیک به پیک 1.۵ میلی 
وهم   DC انحراف  هم  شد.  اعمال  آمپر 
اختالف فاز بین دو الکترود تحریک روی 
صفر تنظیم شد. امپدانس در تمام جلسات 

تحریک دائما کمتر از KΩ8 بود.

تحریک جریان متناوب مغز بر روی قشر بینایی در تقویت درک یصری اثرگذار است.

جدول: اطالعات آزمودنی ها
گروه سایزنمونه مرد/زن )SD(سن اصلی محدوده سنی

گروه 1 20 15/5 22.05 )3.33( 30-18

گروه 2 21 15/6 21.81 )4.92( 37-18

گروه 3 20 13/7 21.50 )3.90( 34-18

گروه 4 20 13/7 20.25 )2.05( 24-18

گروه 5 20 13/7 21.15 )3.05( 28-18

گروه 6 20 13/7 21.70 )3.16( 30-18
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نتایج
شکل زیر از آزمایش اصلی که در آن قشر بینایی با استفاده از tACS در فرکانس های 
می باشد.  یادگیری  منحنی های   )A( است.  کشیده  تصویر  به  را  شده  تحریک  مختلف 
نقطه ها نشان دهنده آستانه های متوسط در سراسر افراد در روزهای مختلف آزمون و 
آموزش و خطوط نشان دهنده منحنی های یادگیری نصب شده با استفاده از یک تابع 
 Post و Pre قدرت است. ب( نرخ یادگیری. )ج( آستانه تبعیض جهت گیری در حالت
 p < به Post1، نسبت  تبعیض جهت گیری در  بهبود در عملکرد  )D( درصد  میباشد. 

 . 0.01; ***p < 0.001** Pre.*p < 0.05

شکل زیر نتایج آزمایش آزمودنی های کنترل که در آن tACS 10 هرتز به مناطق حسی 
حرکتی دو طرفه اعمال شده است را به تصویر کشیده است. )A( منحنی های یادگیری. 
نقطه ها نشان دهنده آستانه های متوسط در سراسر افراد در روزهای مختلف آزمون و 
آموزش و خطوط نشان دهنده منحنی های یادگیری نصب شده با استفاده از یک تابع 
 Post و Pre قدرت است. ب( نرخ یادگیری. )ج( آستانه تبعیض جهت گیری در حالت
 Pre. نسبت به ،Post1 درصد بهبود در عملکرد تبعیض جهت گیری در )D( .می باشد

 . *p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001

طبق نتایج این مطالعه، در مقایسه با تحریک ساختگی، tACS  پس سری در 10 هرتز، 
اما نه در سایر فرکانس ها، یادگیری ادراکی را تسریع کرده و بهبود عملکرد را افزایش 
داد. با این حال، وقتی tACS 10 هرتز به نواحی حسی حرکتی تحویل داده شد، اثرات 
تعدیلی وجود نداشت. عالوه براین، بهبود عملکرد ناشی از tACS حداقل دو ماه پس از 

پایان تمرین ادامه داشت.
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ششمین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران با همکاری دانشگاه های داخلی و خارجی درتیرماه1401 به مدت 3 روز با 
هدف ارائه ی به روزترین اطالعات، تبادل افکار متخصصین، توسعه، ترویج ومعرفی تکنولوژی های برتر مرتبط با این حوزه به 
صورت مجازی و حضوری توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار شد، که در آن برترین متخصصان و محققان این حوزه 

به روزترین اطالعات این حوزه را به اشتراک گذاشتند.
این سمپوزیوم صبح روزچهارشنبه 15 تیرماه با سخنرانی جناب آقای دکتر محمدرضا آی رئیس آزمایشگاه ملی نقشه برداری 

مغز آغاز شد و با سخنرانی 10 تن از اساتید به نام داخلی و خارجی این حوزه تا پایان روز جمعه  17 تیر ماه ادامه یافت. 
اختالالت  درمان  و  پنل تشخیص  کلینیکی؛  پنل   5 ایران  مغز  نقشه برداری  تازه های  برگزاری ششمین سمپوزیوم  در حاشیه 
Pre- کودکان، پنل تشخیص و درمان اختالالت سالمندان، پنل تشخیص و درمان تروما، پنل تشخیص و درمان اعتیاد و پنل
surgical planning به صورت حضوری  و نیز نشست اساتید نماینده انجمن های علمی یا مدیران شرکت های دانش بنیان تولید 

کننده تجهیزات پزشکی حوزه نقشه برداری مغز )جلسات دانش تا فناوری( در روز سوم برگزار شد.
در روز سوم اختتیامیه ششمین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران از اساتید برتر آزمایشگاه ملی مغز دربخش کلینیکی؛ 
دکتر گیو شریفی و دکتر رضا رستمی و اساتید برتر دربخش مهندسی؛ دکتر سلطانیان زاده و دکتر شهرزاد طهماسبی تجلیل 
و در بخش ارزش آفرینی کلینیکی پروژه ها ازدکتر میرباقری به عنوان برگزیده اول و دکتر قاضی زاده به عنوان برگزیده دوم 

تقدیر به عمل آمد. 
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در 6 ماهه نخست سال 1401 ، 3 مسابقه برگزار کرده  است  که در اششمسن سمپوزیم، 
برندگان مسابقه  BCI )مسابقه ملی واسط مغز و رایانه( و MRNC  )تصویربرداری تشدید مغناطیسی( و fNIRS  )مسابقه ملی 
تحلیل داده های fNIRS( اعالم و جوایز گروه های برتر اهدا گردید و پژوهشگرانی که مقاالت آن ها پذیرفته شده بود به ارائه 

مقاالت خود پرداختند.
گفتنی است در ششمین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران؛ 700 نفر از طریق ثبت نام در این رویداد شرکت کردند و  

14 شرکت و 15 انجمن حضور داشته و 45 جلسه دانش تا فناوری نیز در طی این سمپوزیوم برگزار شده است.

افتتاحیه ششمین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران )1۵ تیر ماه 1401( 

خـبرنـامه
آزمایشگاه ملی 
نقشه برداری مغز
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   پنل چالش های تشخیصی و درمانی در اختالالت عصبی - رشدی کودکان 
     )اختالل یادگیری/اختالل بیش فعالی کم توجهی/اختالل طیف اتیسم(

زمان برگزاری: جمعه 1۷ تیرماه 1401، ساعت ۹ الی 10:30

سخنرانان:
رئیس پنل: دکتر مهدی تهرانی دوست

دکتر مهدی تهرانی دوست: متخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر بهرام یارعلی: فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان، فلوشیپ صرع

دکتر مهدی علیزاده زارعی: دکترای تخصصی علوم أعصاب، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر زهرا قریشی: دکترای تخصصی آسیب شناسی گفتار و زبان ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی

با همکاری مراکز و انجمن ها:
. انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان

. انجمن علمی مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان ایران
. انجمن گفتاردرمانی

. انجمن کاردرمانی

خـبرنـامه
آزمایشگاه ملی 
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              پنل چالش های تشخیصی در اختالالت شناختی سالمندان 

زمان برگزاری: جمعه 1۷ تیرماه 1401، ساعت 11 الی 1۲:30

سخنرانان: 
رئیس پنل: دکتر محمد صیاد نصیری

دکتر مریم نوروزیان: متخصص مغز و أعصاب، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمد صیاد نصیری: متخصص مغز و أعصاب، عضو هیات علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی

دکتر حامد امیری فرد: متخصص مغز و أعصاب، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر زهرا وهابی: متخصص مغز و أعصاب، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

با همکاری مراکز و انجمن ها:
. مرکز تحقیقات بیماری های مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران

. مرکز تحقیقات علوم شناختی و رفتاری دانشگاه علوم پزشکی تهران
. انجمن علمی پزشکی خواب

. انجمن آلزایمر

خـبرنـامه
آزمایشگاه ملی 
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                   پنل تشخیص و درمان اعتیاد )سوء مصرف مواد( 

زمان برگزاری: جمعه 1۷ تیرماه 1401، ساعت 14 الی 1۵:30

سخنرانان: 
رئیس پنل: دکتر حامد اختیاری

Laureate دکتر حامد اختیاری: متخصص علوم أعصاب، محقق موسسه مطالعات مغز
دکتر تارا رضاپور: دکترای تخصصی علوم شناختی، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی علوم شناختی

دکتر رضا فکرآزاد: جراح و متخصص بیماری های لثه، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش
دکتر مسعود نصرت آبادی: دکترای تخصصی روان شناسی سالمت

دکتر پیمان قبادی: دکترای تخصصی مهندسی پزشکی، محقق مرکز ملی مطالعات اعتیاد

با همکاری مراکز و انجمن ها:
. مرکز ملی مطالعات اعتیاد
. انجمن روان شناسی ایران

. انجمن علمی پزشکی لیزری ایران

خـبرنـامه
آزمایشگاه ملی 
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Pre-surgical Planning پنل                              

زمان برگزاری: جمعه 1۷ تیرماه 1401، ساعت 16 الی 1۷:30

سخنرانان:
رئیس پنل: دکتر گیو شریفی

 دکتر محمدتقی جغتایی: دکتری تخصصی آناتومی، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر گیو شریفی: متخصص جراحی مغز و أعصاب: استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر محمدعلی عقابیان: دکتری تخصصی فیزیک پزشکی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر گالره بنی هاشمی: متخصص داخلی مغز و أعصاب، فوق تخصص نورواینترونشن، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر آیدین تقی لو: رادیولوژیست 

با همکاری مراکز و انجمن ها:
. انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران

. انجمن علوم اعصاب ایران
. انجمن فیزیک پزشکی

خـبرنـامه
آزمایشگاه ملی 
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                                پنل »تشخیص و درمان تروما« 

زمان برگزاری: جمعه 1۷ تیرماه 1401 ، ساعت 1۸ الی 1۹:30

سخنرانان:
رئیس پنل: دکتر منصوره تقا

دکتر منصوره تقا: متخصص مغز و اعصاب، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
دکتر سید سهراب هاشمی فشارکی: متخصص مغز و اعصاب، عضو انجمن صرع ایران

دکتر مجیدرضا فرخی: متخصص جراحی مغز و اعصاب، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکتر منصور رایگانی: متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

با همکاری مراکز و انجمن ها :
. انجمن سردرد ایران

. انجمن طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران
. مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز

. انجمن صرع

خـبرنـامه
آزمایشگاه ملی 
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جلسات دانش تا فناوری

زمان برگزاری: )1۷ تیر 1401(
نشست اساتید نماینده انجمن های علمی با مدیران شرکت های دانش بنیان تولید کننده 

تجهیزات پزشکی حوزه نقشه برداری مغزهمزمان با سومین روز برگزاری ششمین سمپوزیوم 
تازه های نقشه برداری مغز.

خـبرنـامه
آزمایشگاه ملی 
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نمایشگاه دانش تا فناوری
همزمان با سومین روز برگزاری ششمین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز

زمان برگزاری: )17 تیر 1401(

خـبرنـامه
آزمایشگاه ملی 
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تجلیل از اساتید برگزیده
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

زمان برگزاری: )17 تیر 1401(

اساتید برتر بخش کلینیکی:
. دکتر گیو شریفی
. دکتر رضا رستمی

اساتید برتر بخش مهندسی:
. دکتر سلطانیان زاده

. دکتر شهرزاد طهماسبی

اهدای جوایز بخش ارزش آفرینی 
کلینیکی پروژه ها

زمان برگزاری:  )17 تیر 1401(

برگزیده اول: دکتر میرباقری

برگزیده دوم: دکتر قاضی زاده

خـبرنـامه
آزمایشگاه ملی 
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 BCI تجلیل و اهدای جوایز  برندگان مسابقه
زمان برگزاری:  )17 تیر 1401(

تیم اول: گروه ذهن زیبا      
تیم دوم: گروه آنیگما

Live wired تیم سوم: گروه گیلدا و گروه

  FNIRS تجلیل و اهدای جوایز  برندگان مسابقه
زمان برگزاری:  )17 تیر 1401(

تیم اول: گروه تکنسین
تیم دوم: گروه ذهنک 

Dr.Machine  :تیم سوم

خـبرنـامه
آزمایشگاه ملی 
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 MRNC تجلیل و اهدای جوایز  برندگان مسابقه
زمان برگزاری:  )17 تیر 1401(

  A.A تیم اول: گروه

  Neuro-IUT تیم دوم: گروه

  HPC تیم سوم: گروه

خـبرنـامه
آزمایشگاه ملی 
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اختتامیه
ششمین سمپوزیوم تازه های

نقشه برداری مغز ایران
زمان برگزاری: )17 تیر 1401(

خـبرنـامه
آزمایشگاه ملی 
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تیم اجرایی 
ششمین سمپوزیوم تازه های

نقشه برداری مغز ایران
زمان برگزاری: )17 تیر 1401(

خـبرنـامه
آزمایشگاه ملی 
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رویدادها

خـبرنـامه
آزمایشگاه ملی 
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وبینار مکان یابی منبع 

تاریخ برگزاری: پنج شنبه ۲3 تیر 1401
سخنرانان:

. دکتر هارالد بورنفلث 
)BESA( محقق

. دکتر بهرام یارعلی
)فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان فلوشیپ صرع(

. اصغر رنجبر 
)محقق مدیرداج(

پنل آنالین عصب  روانشناسی زبان با تمرکز بر مهارت خواندن

تاریخ برگزاری: شنبه ۲۵ تیر 1401
سخنرانان:

. دکتر شیما نبی فر 
)دکترای زبان شناسی همگانی، استاد گروه زبان شناسی و آزفای دانشگاه الزهرا )س(

دکتر مهدی پورمحمد 
)دکترای روانشناسی زبان، استادیار پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی(

. دکتر علی عربانی دانا 
)دکترای زبان شناسی همگانی، کارشناس پژوهش پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش(

. دکتر حوریه احدی 
)دکترای زبان شناسی همگانی، استادیار پژوهشکده زبان شناسی 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی( 
. دکتر آناهیتا خرمی بنارکی 

)پزشک و متخصص علوم اعصاب شناختی، محقق و مدرس مؤسسه
  آمورش عالی علوم شناختی(

. دکتر احمد رمضانی 
)دکترای زبان شناسی همگانی، استادیار پژوهشکده کودکان استثنائی(

. دکتر شهره صادقی 
)دکترای زبان شناسی همگانی، استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج(

. دکتر شهال رقیب  دوست 
)دکترای زبان شناسی همگانی، دانشیار گروه زبان شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی(

خـبرنـامه
آزمایشگاه ملی 
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دومین دوره جامع نوروفیدبک، بایوفیدبک، 
نقشه مغزی، کاربردهای آنها در درمان اختالالت

روانپزشکی و نورولوژی

تاریخ برگزاری: ۲ الی ۲0 مرداد 1401
مدرسین:

. دکتر مازیار امامی خواه 
)نورولوژیست(

. دکتر آیدین تقی لو 
)رادیولوژیست(

. دکترمحمدعلی نظری 
)دکترای علوم اعصاب از فرانسه، استاد گروه اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران(

. دکتر رضا کاظمی 
)عضو هیات علمی و موسسه آموزش عالی علوم شناختی(

دومین دوره جامع نوروآناتومی، نوروفیزیولوژی 
و تشریح کاربردی مغز انسان

تاریخ برگزاری:  شنبه 1 مرداد الی ۵ شهریور 1401 
مدرسین:

. دکتر عباس حیدری مقدم 
)دکترای تخصصی آناتومی، هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی دزفول(

. دکتر ثریا مهرابی 
)دکتري تخصصي علوم اعصاب، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران(

. دکتر مریم کچویی 
)فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکان(

. دکتر زهرا وهابی 
)متخصص مغز و اعصاب، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران(

. دکتر زهرا میرزا عسکری 
)متخصص مغز و اعصاب و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران(

. دکتر امین جهانبخشی 
)متخصص جراحی مغز و اعصاب-دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران(

. دکتر وجیهه آقامالیی 
)متخصص مغز و اعصاب و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران(

. دکتر سید وحید شریعت 
)روانپزشک، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران(

خـبرنـامه
آزمایشگاه ملی 
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دوره جامع تصویربرداری تشدید مغناطیسی

تاریخ برگزاری: ۲ الی ۲3 مرداد 1401
مدرسین:

. دکتر عباس نصیرایی مقدم )دبیر علمی دوره( 
. )دکترای مهندسی پزشکی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر(

. مهندس شقایق کریمی 
)کارشناس ارشد فیزیک پزشکی و مسئول بخش تصویربرداری تشدید مغناطیسی(

. دکتر محمدرضا ناظم زاده 
)دکترای مهندس برق و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران (

. دکتر وحید ملکیان 
))UCI( پژوهشگر پسا دکترا، کالج دانشگاهی لندن(

. دکتر سید امیر حسین بتولی  
)دکترای علوم اعصاب و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران(

. دکتر سمیرا رامین فرد 
)دکترای علوم اعصاب(

. دکتر فرزانه کیوانفرد 
)IPM پژوهشگر پسا دکتری  مهندسی پزشکی، پژوهشگاه دانش های بنیادی(

. مهندس هنگامه مرزبانی 
)NBML دانشجوی دکترای مهندسی پزشکی، مدیر امور آزمایشگاه(

  

دوره جامع اختالالت روانپزشکی
)کاربرد تکنیک های نقشه برداری مغز و

مداخالت توانبخشی در تشخیص و درمان(

تاریخ برگزاری: ۷ الی 30 مرداد 1401
مدرسین: 

. دکتر مجید برکتین 
)روانپزشک، استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(

. دکتر عاطفه قنبری 
)روانپزشک، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران(

. دکتر سید وحید شریعت 
)روانپزشک، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران(

. دکتر محمدرضا شالبافان 
)روانپزشک، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران(

. دکتر مریم کچویی 
)فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکان(

. دکتر محمد نامی 
)پزشک و متخصص علوم اعصاب شناختی(

. دکتر حامد اختیاری 
)پزشک و متخصص علوم اعصاب(

دکتر فاطمه سادات میرفاضلی 
)روانپزشک(

خـبرنـامه
آزمایشگاه ملی 
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ششمین کارگاه مبانی پردازش سیگنال های حیاتی با
نرم افزار متلب با محوریت علوم اعصاب محاسباتی

تاریخ برگزاری: 1۷ الی ۲۵ شهریور 1401
مدرس: 

. دکتر علی مطیع نصیرآبادی )استاد تمام دانشگاه شاهد(

دوره جامع اختالالت نورولوژی 
)کاربرد تکنیک های نقشه برداری مغز و مداخالت 

توانبخشی در تشخیص و درمان(

تاریخ برگزاری: 4 شهریور الی 1 مهر 1401
مدرسین:

. دکتر مازیار امامی خواه 
)متخصص مغز و اعصاب، عضو عیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران(                                         

. دکتر سجاد شفیعی
)متخصص جراحی مغز و اعصاب، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران(

. دکتر عباس تفاخری 
)متخصص مغز و اعصاب، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران(

. دکتر وجیهه اقامالیی 
)متخصص مغز و اعصاب، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران(

. دکتر زهرا وهابی 
)متخصص مغز و اعصاب، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران(

. دکتر حامد امیری فرد 
)متخصص مغز و اعصاب، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران(

. دکتر مصطفی الماسی 
)متخصص مغز و اعصاب، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران(
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وبینار مکان یابی منبع 

تاریخ برگزاری: پنج شنبه ۲3 تیر 1401
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با همکاری گروه علمی داج برگزار می کند:

    وبینار مکان یابی منبع 

سخنرانان:
  )BESA دکتر هارالد بورنفلث )محقق.

.دکتر بهرام یارعلی )فوق تخصص مغزواعصاب کودکان و نوجوانان فلوشیپ صرع(
.اصغر رنجبر )محقق مدیرداج(

رویدادهای پیشین
 آزمایشگاه

 ملی نقشه برداری مغز 

دومین دوره جامع نوروآناتومی، نوروفیزیولوژی و تشریح کاربردی مغز انسان

تاریخ برگزاری: شنبه 1 مرداد الی ۵ شهریور 1401 
مدرسین؛

.دکتر عباس حیدری مقدم )دکترای تخصصی آناتومی، هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی دزفول(
.دکتر ثریا مهرابی )دکتری تخصصی علوم اعصاب، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران(

.دکتر مریم کچویی )فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکان(
.دکتر زهرا وهابی )متخصص مغز و اعصاب، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران(

.دکتر زهرا میرزا عسگری )متخصص مغز و اعصاب و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران(
.دکتر وجیهه آقامالیی )متخصص مغز و اعصاب و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران(

.دکتر سید وحید شریعت )روانپزشک، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران(
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دوره جامع تصویربرداری تشدید مغناطیسی
تاریخ برگزاری: ۲ الی ۲3 مرداد 1401

مدرسین:
.دکتر عباس نصیرایی مقدم )دبیر علمی دوره(

دکترای مهندسی پزشکی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
.مهندس شقایق کریمی 

کارشناس ارشد فیزیک پزشکی و مسئول بخش تصویربرداری تشدید مغناطیسی
.دکتر محمدرضا ناظم زاده 

دکترای مهندس برق و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
.دکتر وحید ملکیان

)UCI( پژوهشگر پسا دکتری، کالج دانشگاهی لندن
.دکتر سید امیرحسین بتولی

دکترای علوم اعصاب و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران 
.دکتر سمیرا رامین فرد 

دکترای علوم اعصاب
.دکتر فرزانه کیوانفرد

IPM پژوهشگر پسا دکتری مهندسی پزشکی، پژوهشگاه دانش های بنیادی
.مهندس هنگامه مرزبانی

NBML دانشجوی دکترای مهندسی پزشکی و مدیر امور آزمایشگاه

درمان  در  آنها  کاربردهای  مغزی،  نقشه  بایوفیدبک،  نوروفیدبک،  جامع  دوره  دومین 
اختالالت روانپزشکی و نورولوژی

تاریخ برگزاری: ۲ الی ۲0 مرداد 1401
مدرسین:

.دکتر مازیار امامی خواه ) نورولوژیست(
.دکتر آیدین تقی لو )رادیولوژیست(

.دکتر محمد علی نظری )دکترای علوم اعصاب از فرانسه،
 استاد گروه اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران(

.دکتر رضا کاظمی )عضو هیات علمی و موسسه آموزش عالی علوم شناختی(
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دوره جامع اختالالت نورولوژی
)کاربرد تکنیک های نقشه برداری مغز و مداخالت توانبخشی در تشخیص و درمان(

تاریخ برگزاری : 4 شهریور الی 1 مهر 1401
مدرسین:

.دکتر مازیار امامی خواه )متخصص مغز و اعصاب، عضو عیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران(   
.دکتر سجاد شفیعی )متخصص جراحی مغز و اعصاب، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران(

.دکتر عباس تفاخری )متخصص مغز و اعصاب، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران(
.دکتر وجیهه اقامالیی )متخصص مغز و اعصاب، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران(

.دکتر زهرا وهابی )متخصص مغز و اعصاب، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
.دکتر حامد امیری فرد )متخصص مغز و اعصاب، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران(
.دکتر مصطفی الماسی )متخصص مغز و اعصاب، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران(

دوره جامع اختالالت روانپزشکی
)کاربرد تکنیک های نقشه برداری مغز و مداخالت توانبخشی در تشخیص و درمان(

تاریخ برگزاری: ۷ الی 30 مرداد 1401    
مدرسین:

.دکتر مجید برکتین )روانپزشک، استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(
.دکتر عاطفه قنبری )روانپزشک، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران(

.دکتر سید وحید شریعت )روانپزشک، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران(
.دکتر محمد رضا شالبافان )روانپزشک، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران(

.دکتر مریم کچویی )فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکان(
.دکتر محمد نامی )پزشک و متخصص علوم اعصاب شناختی(

.دکتر حامد اختیاری )پزشک و متخصص علوم اعصاب(
.دکتر فاطمه سادات میرفاضلی )روانپزشک(
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بیست و سومین کارگاه ثبت، تحلیل 
EEG و پردازش سیگنال های

تاریخ برگزاری: ۲۷ مردا الی 4 شهریور 1401
مدرسین: 

.دکتر محمد میکائیلی 
.دکتر علی مطیع نصرآبادی

)NIBS(دوره جامع تحریک غیر تهاجمی مغز

تاریخ برگزاری: ۲6 فروردین الی ۲۲ اردیبهشت 1401

مدرسین: 
.دکتر محمد اربابی )روانپزشک ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران (

.دکتر غالمعلی حسین زاده )دکترا مهندس پزشکی، استاد دانشگاه تهران(
.دکتر نرگس حسین طباطبائی )نورولوژیست، فلوشیپ فوق تخصصی پایش و تشخیص در بیماری های مغز و اعصاب(  

.دکتر رضا رستمی )روانپزشک، استاد دانشگاه تهران(
.دکتر رضا کاظمی )پژوهشگر پسا دکتری روانشناسی دانشگاه تهران(

.دکتر محمد علی صالحی نژاد )دپارتمان روانشناسی و علوم اعصاب، مؤسسه تحقیقاتی الیب نیتس در دانشگاه دورتموند، آلمان(
.دکتر ساناز خمامی )دکتری تخصصی روانشناسی(

.دکتر رضا زمردی )متخصص علوم اعصاب محاسباتی و  پژوهشگر ارشد موسسه اعتیاد و سالمت روان )CAMH( دانشگاه تورنتو کانادا(
.دکتر احمدرضا خاتون آبادی )دکتری تخصصی گفتار درمانی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران(

.دکتر آناهیتا خرمی )پزشک و متخصص علوم اعصاب شناختی(

ششمین کارگاه مبانی پردازش سیگنال های حیاتی با 
نرم افزار متلب با محوریت علوم اعصاب محاسباتی

تاریخ برگزاری: 1۷ الی ۲۵ شهریور 1401
مدرس:

.دکتر علی مطیع نصرآبادی
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بیست و دومین کارگاه ثبت، پردازش و تحلیل
EEG سیگنال های 

تاریخ برگزاری: ۲۵ الی ۲۷ خرداد 1401
مدرسین : 

.دکتر محمد میکائیلی 
.دکتر علی مطیع نصیر آبادی

دوره جامع ارزیابی و توانبخشی شناختی
تاریخ برگزاری: 1۷ اریبهشت تا ۲ خرداد 1401

مدرسین: 
.دکتر علیرضا مرادی

 )استاد روانشناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، رییس موسسه آموزش عالی علوم شناختی(
.دکتر سروش لهراسبی 

)دکتری علوم شناختی، دانشگاه شهید بهشتی (
.دکتر ویدا میرابوالفتحی

)دکتری روانشناسی شناختی،عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی علوم شناختی(
.دکتر پیمان حسنی ابهریان

)دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی، عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی علوم شناختی(
.دکتر آسیه رضایی نیاسر

)دکتری روانشناسی شناختی، پژوهشکده علوم شناختی(
.دکتر مهدی علیزاده زارعی

)دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، رییس انجمن علمی کاردرمانی(
.دکتر محسن دادجو

)دکتری روانشناسی شناختی، دانشگاه شهید بهشتی(

دومین دوره آموزش مهارتی و حرفه ای 
اخذ سیگنال الکتروانسفالوگرام

تاریخ برگزاری: ۹ مهرماه 1401
مدرسین : 

. دکتر عباس تفاخری
)نورولوژیست، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران(

. دکتر علی مطیع نصرآبادی
)دکتری تخصصی مهندسی پزشکی، استاد دانشگاه شاهد(
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)EEG-EMG-fNIRS( دوره جامع ثبت، تحلیل و پردازش سیگنال های حیاتی

تاریخ برگزاری: 6 آبان الی 4 آذر
مدرسین: 

.دکتر محمد میکائیلی )عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد(
.دکتر علی مطیع نصرآبادی )استاد تمام دانشگاه شاهد(
.دکتر سید کمال الدین ستاره دان )استاد دانشگاه تهران(

.دکتر زهرا عینالو )عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی(
.دکتر مهرداد دادگستر )عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی( 

.دکتر امیر ساالر جعفر پیشه )عضو هیأت علمی دانشگاه علوم توانبخشی
 و سالمت اجتماعی(

.دکتر امین اصغرزاده )دکتری مهندسی پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی(

دوره جامع پردازش داده های علوم اعصاب با 
روش های یادگیری عمیق مبتنی بر نرم افزار پایتون

 
تاریخ برگزاری: 10 آذر الی ۲۵ آذر 1401

 مدرسین: 
.دکتر رضا شالباف )عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی(
.دکتر احمد شالباف )عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(

.مهندس محسن صفار )دانشجوی دکتری تخصصی برق(

 ERP/QEEG کارگاه حضوری بین المللی
)از دیتای خام تا گزارش بالینی(

تاریخ برگزاری: ۲۵ الی ۲۷ آبان 1401
مدرسین:

.دکتر رضا رستمی )روانپزشک، استاد دانشگاه تهران(
.دکتر رضا کاظمی )دکتری تخصصی روانشناسی، استادیار مؤسسه آموزش عالی 

علوم شناختی(
اختالالت  تشخیص  زمینه  در  هاروارد  دانشگاه  )درس  مولر  آندرس  .دکتر 

)EEG روانپزشکی با استفاده از
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دومین دوره جامع تحریک غیر تهاجمی مغز  
)NIBS(

تاریخ برگزاری: مهر و آبان 1401 
.دکتر رضا رستمی )روانپزشک، استاد دانشگاه تهران(

.دکتر رضا کاظمی )دکتری تخصصی روانشناسی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی(
.دکتر غالمعلی حسین زاده )دکتری مهندسی پزشکی، استاد دانشگاه تهران(

.دکتر محمد علی صالحی نژاد )دپارتمان روانشناسی و علوم اعصاب، مؤسسه تحقیقاتی الیب نیتس در دانشگاه دورتموند، آلمان(
.دکتر ساناز خمامی )دکتری تخصصی روانشناسی، پژوهشگر پسا دکتری روانشناسی دانشگاه الزهرا(

.دکتر محمد اربابی )روانپزشک، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران( 
.دکتر رضا زمردی )دکتری نوروساینس، استاد دانشگاه تورنتو کانادا( 

.دکتر نرگس حسینی طباطبایی )نورولوژیست، فلوشیپ فوق تخصصی پایش و تشخیص در بیماری های مغز و اعصاب( 
.دکتر احمدرضا خاتون آبادی )دکتری تخصصی گفتار درمانی، رئیس دانشکده نوانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران( 

.دکتر آناهیتا خرمی )پزشک و متخصص علوم اعصاب شناختی( 

دومین دوره جامع طراحی تسک و پردازش تصاویر MRI مغز

تاریخ برگزاری: آبان و آذر 1401
مدرسین:

 )NBML دکتر غالمعلی حسین زاده )استاد دانشگاه تهران و معاون پژوهش و فناوری.
.مهندس مجید عباسی سی سرا )دانشجوی دکتری دانشگاه USC کالیفرنیا(

.دکتر حمیدرضا سلیقه راد )عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران(
.مهندس بهروز وجدانی افخم )ارشناسی ارشد تصویربرداری پزشکی(

.مهندس هنگامه مرزبانی )دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر،
)NBML مدیر امور آزمایشگاه ها 

.دکتر محمدرضا ناظم زاده )عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران(
)NBM مهندس ندا محمدی )کارشناس آنالیز تصویر.

))UCL( دکتر وحید ملکیان )پژوهشگر فوق دکتری کالج دانشگاهی لندن.

دوره آموزش مهارتی و
حرفه ای آموزش تحریک
غیرتهاجمی مغناطیسی 

TES و TMS و الکتریکی مغز با

تاریخ برگزاری: ۵ آذر 1401
مدرسین:

.دکتر رضا رستمی )روانپزشک، استاد دانشگاه تهران(
))ICSS( دکتر رضا کاظمی )عضو هیآت علمی موسسه عالی علوم شناختی.

کارشناسان بخش تحریک الکتریکی و مغناطیسی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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سومین دوره جامع نوروآناتومی، نوروفیزیولوژی و 
بررسی اختالالت نورولوژی و روانپزشکی

تاریخ برگزاری: 1 الی 14 بهمن 1401

دوره جامع آشنایی نظری و 
عملی با ثبت، تحلیل و پردازش

ردیابی چشم

تاریخ برگزاری: 8 دی 1401
مدرسین: 

.دکتر آناهیتا خرمی
)پزشک و متخصص علوم اعصاب شناختی(

.مهندس علی گلبازی مهدی پور
    )پژوهشیار آزمایشگاه کسب و کار عصبی دانشگاه علم و صنعت(

     .مهندس اصغر رنجبر
                     )محقق و مدیر گروه علمی داج(

رویدادهای پیش رو آزمایشگاه
 ملی نقشه برداری مغز 

مدرسین:
.دکتر علیرضا افتخاری مقدم )دکتری علوم تشریحی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل(

.دکتر ثریا مهرابی )دکتري تخصصي علوم اعصاب، استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران(
)Laureate دکتر حامد اختیاری )پزشک و متخصص علوم اعصاب، محقق موسسه مطالعات مغز.

.دکتر محمد اربابی )روانپزشک، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران(
.دکتر منصوره تقا )متخصص مغز و اعصاب، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران(

.دکتر سید سهراب هاشمی فشارکی )متخصص مغز و اعصاب، عضو انجمن صرع ایران(
.دکتر وجیهه آقامالیی )متخصص مغز و اعصاب و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران(

.دکتر امین جهانبخشی )متخصص جراحی مغز و اعصاب، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران(
.دکتر گیو شریفی )متخصص جراحی مغز و اعصاب، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(
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           دومین دوره جامع ارزیابی و توانبخشی شناختی

تاریخ برگزاری : 17 الی 1 اسفند 1401
مدرسین :

.دکتر علیرضا مرادی
)استاد روانشناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، رییس موسسه آموزش عالی علوم شناختی(

.دکتر سروش لهراسبی
)دکتری علوم شناختی، دانشگاه شهید بهشتی( 

.دکتر آسیه رضایی نیاسر
) دکتری روانشناسی شناختی، پژوهشکده علوم شناختی(

.دکتر پیمان حسنی ابهریان
)دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی، عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی علوم  شناختی(

سومین دوره جامع نوروفیدبک، بیوفیدبک، نقشه مغزی؛ 
کاربردهای آنها در درمان اختالالت روانپزشکی و نورولوژی

تاریخ برگزاری: 23 بهمن الی 9 اسفند 1401
مدرسین:

.دکتر مازیار امامی خواه )نورولوژیست(
.دکتر آیدین تقی لو )رادیولوژیست(

.دکتر محمدعلی نظری )دکتری علوم اعصاب از فرانسه، استاد
 گروه اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران(

.دکتر رضا کاظمی )عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی علوم شناختی(

دومین دوره جامع
تصویربرداری تشدید مغناطیسی

تاریخ برگزاری: 3 الی 14 اسفند 1401
مدرسین:

.دکتر عباس نصیرایی مقدم
.مهندس شقایق کریمی
.دکتر امیرحسین بتولی 
.دکتر سمیرا رامین فرد
.دکتر فرزانه کیوانفرد

.مهندس هنگامه مرزبانی
.دکتر محمدرضا ناظم زاده

.دکتر وحید ملکیان
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شاخه دانشجویی
نقشه برداری مغز ایران
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با توجه به رشد فزاینده رشته های جدید و بین رشته ای بودن دانش نقشه برداری مغز، بر آن شدیم که در قالب فعالیت های شاخه 
دانشجویی، با توجه به تجربه کسب شده از تعامل چند ساله با دانشجویان و شناخت نسبی از عالیق و نیازمندی های آموزشی آنها، 
جهت فرهنگ سازی، آینده نگاری و کشف همه رشته هایی که به هر نحوی با فعالیت های ما ارتباط دارند، ساختاری جهت تولید 

محتوای منظم و ساختارمند شکل دهیم.
و با توجه به تنوع سلیقه و روحیات مخاطب با تولید محتواهای منطبق بر سلیقه مخاطب، گامی در راستای عالقه مند سازی و 

جذب آن ها انجام دهیم.
به این منظور با تشکیل جلسات منظم هفتگی در فروردین و اردیبهشت 1401، با حضور دبیران و اعضای فعال شاخه دانشجویی 

و بارش فکری،4 فرمت اصلی برای تهیه محتوا در نظر گرفته شد که عبارتند از:
.سخنرانی و جلسات دورهمی 

.برگزاری رویدادهای آنالین ترویجی-آموزشی رایگان 
.محتوای متنی )خبر علمی، مقاله، معرفی کتاب، معرفی وب سایت، معرفی اساتید برجسته( 

.محتوای ویدیویی )ویدیو های آموزشی مرتبط( 
. محتوای صوتی )پادکست های آموزشی مرتبط( 

.محتوای تصویری )پوسترها و بنرهای آموزشی مرتبط( 
در خردادماه با برگزاری چندین جلسه ساختار و مقررات تولید هر نوع محتوا تعیین و کارگروه ها با رعایت ضوابط و دستورالعمل ها 

تولید محتوا را آغاز کردند.
شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران در نیمسال اول 1401، بیش از 120 محتوای ترویجی-آموزشی تهیه و منتشر کرده است 

که جزئیات به شرح زیر می باشد:

خالصه گزارش برگزار شده شاخه دانشجویی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز )تا پایان پاییز 1401(

آنالین حضوری پوستر پادکست محتوای ویدیویی محتوای متنی نوع فعالیت

17 4 31 4 32 106 تعداد

خالصه گزارش رویدادهای برگزار شده شاخه دانشجویی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز )پاییز 1401(

نفر ساعت 20:30
ساعت

502
نفر

9
رویداد
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اولین سمینار آنالین شاخه دانشجویي نقشه برداري مغز ایران در سال 1401

تاریخ برگزاری: ۹ فروردین 1401
سخنرانان: 

. دکتر محسن دادجو )دکتری روانشناسی شناختی، دانشگاه شهید بهشتی(
. سید محمد سعید صحاف )دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی، دانشگاه اصفهان(

. مهندس پویا پاکاریان )محقق حوزه علوم اعصاب محاسباتی و سایکوفیزیک(
. حسن طحان )دانشجوی دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی، دانشگاه تبریز(

. پدرام سلطانی )دانشجوی پزشکی علوم پزشکی ایران، دانشجوی مهندسی پزشکی صنعتی امیرکبیر(
. داوود افالطونی )دانشجوی دکتری زبانشناسی شناختی تربیت مدرس(

. محمد داود رحیمی )کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی از دانشگاه فردوسی مشهد(
. دکتر پیمان هنرمند )دکتری روان شناسی ورزش دانشگاه تهران(

وبینار بین المللی کمینه گرایی و تازه ترین پیشرفت های آن

تاریخ برگزاری: 30 خرداد 1401
سخنران:

. دکتر سیمین کریمی )استاد دانشگاه آریزونا(
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دومین سمینار آنالین شاخه دانشجویی نقشه برداري مغز ایران در سال 1401

تاریخ برگزاری: 10 خرداد 1401
سخنران:

.دکتر سعید محمودیان )دانشیار علوم اعصاب شنوایی و تعادل، دانشگاه علوم پزشکی ایران(
.دکتر امین امینی )عضو هیئت علمی پژوهشکده دانش و هوش شناختی دانشگاه جامع امام حسین )ع((

.نارین اله ویسی )دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان(
.دکتر سیدمحمدرضا علوی  زاده )هیئت علمی مؤسسه عصب روانشناسی بالینی ورزشی تهران(

.میترا مالی )دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی، دانشگاه فردوسی مشهد، سرپرست زیرگروه پژوهشی آموزش و سطوح زبانی در
  کارگروه عصب-روانشناسی زبان(

.سبحان شیخی وند )دکترای مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز(
.پدرام سلطانی )دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران(

.محمد محمدی )دانش آموخته علوم شناختی، دانشگاه شهید بهشتی(

وبینار بین المللی کمینه گرایی و تازه ترین پیشرفت های آن

تاریخ برگزاری: 30 خرداد 1401
سخنران:

. دکتر سیمین کریمی )استاد دانشگاه آریزونا(

وبینار بازنمایی احتمالی ماتریس های واقعی در ذهن/مغز

تاریخ برگزاری: چهارشنبه ۲۲ تیر 1401
سخنران: 

.دکتر خوان اوریاگرکا، استاد دانشگاه مریلن
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پنل آنالین عصب-روانشناسی زبان با تمرکز بر مهارت خواندن

تاریخ برگزاری: ۲۵ تیر 1401
سخنران:

. دکتر شیما نبی فر )دکترای زبان شناسی همگانی، استاد گروه زبان شناسی و آزفای دانشگاه الزهرا )س((
. دکتر مهدی پورمحمد )دکترای روانشناسی زبان، استادیار پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی(

. دکتر علی عربانی دانا )دکترای زبان شناسی همگانی، کارشناس پژوهش پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش(
. دکتر حوریه احدی )دکترای زبان شناسی همگانی، استادیار پژوهشکده زبان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(

. دکتر آناهیتا خرمی بنارکی )پزشک و متخصص علوم اعصاب شناختی ،محقق و مدرس مؤسسه امورش عالی علوم شناختی(
. دکتر احمد رمضانی )دکترای زبان شناسی همگانی، استادیار پژوهشکده کودکان استثنائی(
. دکتر شهره صادقی )دکترای زبان شناسی همگانی، استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج(

. دکتر شهال رقیب دوست )دکترای زبان شناسی همگانی، دانشیار گروه زبان شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی(

سومین سمینار آنالین شاخه دانشجویی 
نقشه برداری مغز ایران در سال 1401

تاریخ برگزاری: 1۹ مرداد 1401
سخنران:

. مصطفی سراب زاده )محقق فزیولوژی تمرین و نوروفیزیوتراپی(
. پوریا اکبری )کارشناسی ارشد علوم شناختی(

. الله موالئی )دانشجوی دکتری زبان شناسی، دانشگاه عالمه طباطبائی(
. علیرضا امینیان )کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، دانشگاه علم و صنعت ایران(

. حامد سرهنگ پور )دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی(
. دکتر انسیه آزماینده )دکتری هوش مصنوعی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت(

. مهرداد آقایاری )دانشجوی ارشد مدیریت کسب و کار، دانشگاه علم و صنعت ایران(
خـبرنـامه
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سمینار یک روزه بین رشته ای دانشجویی با محوریت اعتیاد

تاریخ برگزاری: ۲۵ مرداد 1401
سخنران:

.پدرام سلطانی )دانشجوی پزشکی علوم پزشکی ایران و مهندسی پزشکی صنعتی امیرکبیر(
.یونس زاهدی )دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی علوم پزشکی ایران(

.امیرحسین نیک نظر )دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران(

چهارمین سمینار آنالین شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران در سال 1401

تاریخ برگزاری: ۲۲ شهریور 1401
سخنران:

.گیسو حیدری )دانشجوی مدیریت کسب و کار دانشگاه علم و صنعت(
.روح اهلل بساط نیا )دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی دانشگاه بوعلی سینا(

.امید قیسوندی )دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران(
.پدرام سلطانی )دانشجوی پزشکی علوم پزشکی ایران و مهندسی پزشکی صنعتی امیرکبیر(

.محمدامین سخا )دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(
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کمپین های برگزار شده
 آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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شرایط ویژه ثبت پروژه به مناسبت هفته پژوهش

زمان: 16 الی 30 آذرماه 1401 
شرایط ویژه ثبت پروژه

.20% تخفیف تا سقف 3 میلیون تومان برای تمام خدمات آزمایشگاه
خدمات  برای  تومان  میلیون   5 سقف  تا  تخفیف   %40.

ارزیابی حرکتی و ارزیابی شناختی
MRI 100% تخفیف برای استفاده از خدمات ماک اسکنر در.
بازه زمانی مذکور و آغاز فرآیند  .ثبت کامل پروژه در 

انجام آن را تا پایان 

 پاسخ بازی مغز سالم
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