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پزشکی  علوم  تحقیقات  توسعه  ملی  )موسسه  نیماد 
رویدادهای  برگزاری  جهت  ایران(  اسالمی  جمهوری 
مغز  برداری  نقشه  ملی  آزمایشگاه  با  مشترک  مجازی 

همکاری می کند.

دکتر  مغز،  نقشه برداری  ملی  آزمایشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
فرید نجفی، معاون تحقیقات و فناوری و دکتر علی اکبرحق دوست 
معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هیئت 

همراه 12 تیرماه 1400 از آزمایشگاه بازدید کردند.
ابتدای این بازدید دکتر محمدرضا آی، رئیس آزمایشگاه ملی  در 
نقشه بردار مغز، گزارشی جامع از تاسیس این آزمایشگاه تا به امروز 

ارائه داد.
مجازی  رویدادهای  از  آماری  به روز،  تجهیزات  ارائه شده،  خدمات 
وزارت  اساتید  و  ها  پروژه  همچنین  دانشگاه ها،  و  شده  برگزار 
بهداشت که در آزمایشگاه همکاری کرده اند از جمله موضاعات این 

گزارش بود.
علمی  پیشرفت  از  را  خود  خوشحالی  حق دوست،  دکتر  ادامه  در 
از قبیل هدف اصلی  با پرسیدن سوال هایی  کشور اظهار داشت و 

راستای  در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  آمادگی  اعالم 
گسترش همکاری های مشترک با آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

آزمایشگاه چیست و چطور می تواند به بهترین نحو خدمات را ارائه 
داد با رئیس آزمایشگاه به تبادل نظر پرداخت.

در این جلسه، دکتر نجفی، از آمادگی جهت عقد توافقنامه ای بین 
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و دانشگاه هایی که مراکز تحقیقات 
فعال دارند، خبر داد تا بدین نحو تمام کشور به راحتی بتوانند از 
در  که  بیان کرد  کنند. همچنین وی  استفاده  آزمایشگاه  خدمات 
سیستم نیماد فراخوانی جهت حمایت از شبکه هایی که امکان به 
اشتراک گذاری داده های خود را دارند اعالم شده است تا محققین 
سراسر کشور بتوانند از بستر بیوبانک نقشه بردای مغز ایران بهره ببرند.

معاون تحقیقات و فناوری وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
با بیان این امر که نیماد )موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی 
جمهوری اسالمی ایران( جهت برگزاری رویدادهای مجازی مشترک 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  آمادگی  آزمایشگاه همکاری می کند،  با 
آموزش پزشکی کشور را نیز برای همکاری و حمایت از پنجمین 

سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز کشور اعالم کرد.
در پایان این جلسه موافقت نامه گسترش همکاری وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی 

امضا شد.
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مسابقات جهانی »دانش مغز یا Brain Bee« در زمینه ی علوم اعصاب، ویژه ی دانش آموزان 
مقطع متوسطه هر ساله برگزار می گردد و از هر کشور تنها یک نماینده در این مسابقات 
شرکت می کند. دو مرحله آزمون کشوری برگزار می گردد و نفر اول این رقابت ها به مسابقات 

جهانی اعزام می شود.
مرداد  تاریخ ۸  در  تاخیر  با کمی  مغز  دانش  ملی  مسابقات  از  دوره  اول هفتمین  مرحله ی 
1400 به صورت آنالین برگزار شد و ۵2 دانش آموز با نظر کمیته ی داوران به مرحله ی دوم 
راه یافتند. نفر برگزیده ي مرحله ی دوم به همراه نماینده ی سال قبل به مسابقات جهانی در 

کشور آمریکا اعزام خواهد شد. 
برگزیده  ایران همواره در میان ۵ کشور  در مسابقات جهانی دانش مغز پنج سال گذشته، 

مسابقات جای داشته است.
آدرس به  می توانید  برتر  نفرات  اسامی  و  مسابقه  این  از  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 

www.irsynapse.com مراجعه کنید. 

52 دانش آموز
به مرحله ی دوم

هفتمین دوره
 از مسابقات

ملی دانش مغز
 راه یافتند. 
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مطالعات پژوهشی یک طرح تحقیقاتی تحت حمایت ستاد توسعه 
علوم و فناوری های شناختی در دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم 
پایه زنجان نشان می دهد که نوسانات مغزی که به واسطه فعالیت 
همزمان سلول های عصبی به وجود می آیند، می توانند امکان ایجاد 

الگوهای مختلف ارتباطی را با وجود ساختار ثابت فراهم کنند.
براساس یافته های این طرح تحقیقاتی تحت عنوان »بررسی تاثیر 
پارامترهای سلول های عصبی و اتصاالت سیناپسی بر همزمانی در 
شبکه های عصبی و ریتم های مغزی«، شبکه و ارتباطات ساختاری 
مغز تقریبا ثابت هستند و این تغییرات آنی در شبکه های کارکردی 
از  که  می دهد  را  امکان  این  مغز  به  اطالعات  تبادل  مسیرهای  و 

ساختار ثابت در کارکردهای متفاوتی بهره بگیرد.
دکتر علیرضا ولی زاده، مجری این طرح پژوهشی می گوید: توانایی 
مغز در تشخیص ارتباط چهره و صدای فرد و یا رایحه گل و تصویر 
آن نتیجه تبادل اطالعات بین نواحی بینایی و شنوایی و یا بینایی 
از  متشکل  زنده  موجودات  سایر  و  انسان  مغز  و  است  بویایی  و 
مجموعه ای از نواحی با کارکردهای تخصص یافته است که هر یک 

از نواحی پردازش قسمتی از اطالعات را بر عهده دارند.
به گفته این محقق، الزمه کارکرد درست یک سیستم پردازش توزیع 
شده و موازی تجمیع اطالعاتی است که توسط اجزای مختلف پردازش 
می شوند. بسیاری از کارکردهای سیستم عصبی مانند شناخت و ادراک 
ورودی های حسی و کنش ها و کنترل حرکت مبتنی بر برهمکنش 

موثر و تبادل اطالعات بین این نواحی تخصیص یافته است.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از ویژگی منحصر به فرد سیستم عصبی 
آن است که مسیرهای تبادل و تجمیع اطالعات بسته به کارکرد مغز 
و احتماال در پاسخ به تغییرات دائمی محیط اطراف تغییر می کنند، 
گفت: اطالعات بینایی، شنوایی و یا بویایی در قسمت های مشخصی 
از مغز پردازش می شوند و ویژگی های مختلف یک تصویر در میدان 
بینایی، از جمله مکان جسم و یا رنگ و شکل آن نیز در مجموعه ها 
و مسیرهای متفاوتی به صورت موازی پردازش می شوند. این گونه 
سیستم های  برتری  وجوه  از  یکی  موازی،  و  شده  توزیع  پردازش 

عصبی موجودات زنده بر رایانه های ساخت انسان است. این پژوهشگر 
می افزاید: مطالعه اخیر صورت گرفته در مغز نشان می دهد که چگونه 
تاخیر و تفاوت بسامد نوسان دو ناحیه می توانند جهت و میزان تبادل 

اطالعات بین دو جمعیت نورونی را کنترل کنند.
به گفته ی مجری این طرح تحقیقاتی، انتقال پیام ها از یک ناحیه 
به ناحیه دیگر در مغز با سرعتی از مرتبه میلی متر بر میلی ثانیه 
و بعضا با تاخیری در حدود چند میلی ثانیه تا چند ده میلی ثانیه، 
بسته به فاصله دو ناحیه انجام می شود و روشن است که این تاخیر 
زمان رسیدن پیام ها به ناحیه هدف و در نتیجه پاسخ آن ناحیه را 

تعیین می کنند.
پایدار نیستند و دامنه و  دکتر ولی زاده می گوید: نوسانات مغزی 
بسامد آنها در نواحی و زمان های مختلف، متفاوت است. این تفاوت 
در بسامد، تفاوت فاز نوسان دو ناحیه را تعیین می کند که به همراه 

تاخیر تعیین کننده ارتباط موثر بین دو ناحیه خواهد بود.
مطالعه  این  در  گفت:  زنجان  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  محقق 
دو  شبیه سازی  با  همچنین  و  نظری  پیش بینی های  از  استفاده  با 
جمعیت نورونی که مدلی از دو ناحیه از مغز هستند، نشان داده 
شده است که چگونه می توان جهت و میزان تبادل اطالعات بین دو 
ناحیه را با تغییر در تاخیر و تفاوت بسامد نوسان دو جمعیت، پیش 

بینی و کنترل کرد.
این تحقیق مبانی نظری  ارائه شده در  نتایج  این محقق  به گفته 
برای ساز وکارهای دینامیک شبکه های کارکردی و موثر و همچنین 
باندهای  در  اطالعات  تبادل  متعدد  شبکه های  همزمان  وجود 
پیام های عصبی  انتقال  تاخیر در  پایه وجود  بر  فرکانسی مختلف، 
در  ناگزیر  تاخیر  از  مغز  چگونه  می دهد  نشان  و  می کند  فراهم 

برهمکنش برای باالبردن توان پردازش استفاده کرده است.
طراحی  برای  می تواند  نتایج  این  کرد:  اعالم  زاده  ولی  دکتر 
ماشین های هوشمند پردازش اطالعات بر پایه نوع محاسبه در مغز 

موجودات زنده نیز مورد توجه قرار گیرد.
cogc.ir :منبع

اخبار داخلی

فعالیت همزمان
سلول های عصبی 

و نوسانات مغزی الگوهای
مختلف ارتباطی در
 مغز ایجاد می کنند.

فعالیت همزمان
سلول های عصبی 

و نوسانات مغزی الگوهای
مختلف ارتباطی در
 مغز ایجاد می کنند.
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محققان کشور، دستگاه بویایی سنجی بر پایه 
سیگنال های مغزی و هوش مصنوعی ساختند.

 عصب بویایی، اولین زوج از میان دوازده زوج عصب مغزی است و 
ریشه اختالالت بویایی را می توان در اختالالت شیمیایی ـ عصبی 
دستگاهی  ساخت  به  موفق  کشور  محققان  حال  کرد.  جستجو 
برای ارزیابی این حس شده اند که اساس کار آن بر پایه پردازش 
سیگنال های دیجیتال، هوش مصنوعی و داده های مغزی ناشی از 

تحریک بویایی در افراد است. 
تشخیص آلزایمر و پارکینسون و توصیف رفتار مغز با ارزیابی حس 

بویایی  
دانشگاه  برق  دانشکده  همگرای  فناوری های  گروه  در  محققان 
صنعتی شریف با حمایت مرکز فناوری های همگرای معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری این دستگاه را ساختند تا کمکی برای 
تشخیص بیماری هایی مانند آلزایمر و پارکینسون باشد، چرا که بـا 
ارزیابـی حس بویایـی افراد، می تـوان ایـن بیماری هـا را در مراحل 

اولیه تشـخیص داد.

ارزیابی حس  ساخت دستگاه 
سیگنال های  پایه  بر  بویایی 
مغزی با تالش محققان ایرانی

بویایـی  بـه صـورت خـودکار رشـته تحریک هـای  ایـن دسـتگاه 
را از طریـق ماسـک فرد اعمـال می کند. سپس با تهیه و پردازش 
بـا  مغـزی  مقایسه سـیگنال های  به  الکتروانسـفالوگرام،  سـیگنال 
الگوهـای سـالم می پردازند. در نهایت عملکـرد مغـز در واکنـش بـه 
تحریک ها و در پـی آن عملکرد سیسـتم بویایی مشـخص می شـود.

همچنین کارایی در پژوهش های علوم اعصاب از دیگر کاربردهای 
اعصـاب  علـوم  محققـان  است؛  بویایی  حس  ارزیابی  دستگاه 
می تواننـد بـه پژوهش هـای مرتبـط بـا عملکـرد مغـز در پاسـخ بـه 
تحریک هـای بویایـی بپردازنـد و مدل هـای موجـود بـرای توصیـف 

رفتـار مغـز را ارتقـا دهنـد.

منبع: خبرگزاری فارس 
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با تلفیق فناوری اطالعات و علوم شناختی؛

کانون دقیق صرع
در حین عمل جراحی
شناسایی شد

محققان یکی از شرکت های دانش بنیان دستگاهی 
ساختند که قادر است حین جراحی کانون تشنج 

صرع را شناسایی کند.

انتقال  باعث  اعصاب  و  مغز  سیستم  مغزی  سلول های  ارتباطات 
پیام های عصبی میان مغز و  تمامی نقاط بدن می شوند. تمامی این 
الکترولیت های بدن  انتقال دهنده های عصبی و  فرآیندها، با کمک 
مانند سدیم و کلسیم صورت می گیرد. در واقع، این فرآیندها نوعی 
فعالیت الکتریکی ایجاد می کنند. زمانی  که فعالیت الکتریکی مغز 
بیش از اندازه می شود، تشنج رخ می دهد و صرع نام کلی بیماری 
است که تشنج می تواند یکی از عالئم یا گاهی تنها عالمت آن باشد. 
میلیــون   2/۵ ایــران  در  گرفتــه  صــورت  تحقیقــات  طبــق 
نفــر دارای بیمــاری صــرع هستند. معموال در بیماری های صرع 
که منجر به جراحی  می شوند، الزم است که کانون صرع به طور 

دقیق مشخص شود.
به گفته ي متخصصان، درمان این بیماری در ایران بیشتر مبتنی 
بر دارو است که عوارض جانبی دارد و محققان یکی از شرکت های 
دانش بنیان روش مکملی برای تشخیص کانون صرع عرضه کردند.

بنیان  از شرکت های دانش  دکتر شهباز عسکری، مدیرعامل یکی 
این  گفت:   IntracranialEEG دستگاه  ساخت  و  طراحی  درباره 
تا  است  مغز  سطح  روی  غیرتهاجمی  الکترودهای  دارای  دستگاه 
کانون صرع تشخیص داده شود و ســیگنال های داخــل جمجمــه 
در حیــن جراحــی، ثبــت و آنالیــز شوند. وی با بیان اینکه این 
امر موجب می شود تا دقت تشخیص کانون صرع ارتقاء یابد، خاطر 
نشان کرد: این دستگاه طراحی و ساخته شده است و تایید وزارت 
از  برخی  در  و   کرده  دریافت  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 

بیمارستان ها مورد استفاده قرار گرفته است.
عسکری با بیان آسیب های احتمالی به بخش های دیگر مغز حین 
درمان صرع از طریق جراحی خاطرنشان کرد: این دستگاه به گونه ای 
بیهوش  و  است  هوشیار  بیمار  در حین جراحی  که  می کند  عمل 
نمی شود و الکترودها بر سطح مغز نصب می شوند و سیگنال های 

مغز ثبت خواهد شد.
بلکه  نیست،  قبلی  روش های  جایگزین  این دستگاه  وی،  گفته  به 
تکمیل کننده روش های پیشین است و فنـاوری بـه کار رفتـه در 

ایـن طـرح، تلفیـق فنـاوری اطالعات و علـوم شـناختی اسـت.

منبع: خبرگزاری فارس- ایسنا

خـبرنـامهاخبار داخلی
آزمایشگاه ملی 
نقشه برداری مغز
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برگزاری شورای علمی و فناوری
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

در این جلسه که 4 مرداد  ماه 1400 برگزار شد، دکتر محمدرضا آی رئیس آزمایشگاه 
گزارشی کلی از فعالیت های جدید انجام شده و آمار عملکرد آزمایشگاه تا پایان تیرماه 

1400 را ارائه کرد.

در ادامه مدیران امور اداری و پشتیبانی و روابط عمومی در خصوص فعالیت های انجام 
و هدف گذاری شده برای این واحدها در سال 1400 صحبت کردند. 

نظر در  تبادل  و   MEG بررسی خرید دستگاه  از پیشرفت  این جلسه گزارشی  در 
خصوص نحوه ی کمک اساتید به کنترل و ارتقای کیفی خدمات آزمایشگاه مطرح 

شد.
در نهایت با بیان نظرات و پیشنهادات اعضای شورا این جلسه به پایان رسید.

این جلسه برای حفظ
پروتکل های بهداشتی

به صورت مجازی برگزار شد.

اخبار داخلی خـبرنـامه
آزمایشگاه ملی 

نقشه برداری مغز
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انعقاد تفاهم نامه همکاری بین
 آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز 

متخصصین  صنفی  انجمن  و 
تجهیزات پزشکی کشور

پروژه های  انجام  برای  داده  آنالیز  و  اخذ  خدمات 
انجمن در زمینه های مرتبط با نقشه برداری مغز، علوم 

شناختی و علوم اعصاب موضوع این همکاری است.

البته ایجاد بستری برای استفاده پژوهشگران انجمن 
از امکانات و تجهیزات آزمایشگاه در چارچوب تعرفه 
های مصوب نیز با این تفاهم نامه اجرایی می شود و 
محققان می توانند از مشاوره ی علمی و تخصصی در 
آزمایشگاه  تجهیزات  و  خدمات  از  استفاده  راستای 

بهره مند شوند.

بر این اساس محققان انجمن می توانند از امکانات آزمایشگاه مانند دستگاه تصویربرداری ام آر آی 3 تسال، تجهیزات ثبت سیگنال، تجهیزات 
تحریک مغزی، خدمات پردازش داده های سیگنال و تصویر مربوط به نقشه برداری مغز و مجموعه آزمون های ارزیابی شناختی و آزمایشگاه 

واقعیت مجازی استفاده کنند.
این تفاهم نامه در تاریخ 10 شهریور 1400 منعقد شد. 

خـبرنـامهاخبار داخلی
آزمایشگاه ملی 
نقشه برداری مغز
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اخبار 
علمی

گامی به سوی نسل بعدی  
سیستم های واسط مغز - رایانه

صدها  فعالیت  که  عصبی  واسط  سیستم  جدید  نوع  یک 
سنسور کوچک مغزی را با یکدیگر هماهنگ می کند روزی 
سبب افزایش درک بیشتر ما از مغز شده و درمان های دارویی 

جدیدی را به وجود خواهد آورد. 
واسط های مغز-رایانه )BCIs( از دستگاه های کمکی جدیدی 
هستند که روزی به افرادی با آسیب های مغزی یا نخاعی برای 

حرکت کردن یا برقراری ارتباط کمک خواهند کرد.
هستند  وابسته  کاشتنی  سنسورهای  به   BCI سیستم های 
که سیگنال های الکتریکی مغز را ثبت کرده و از این سیگنال ها 
یا  برای دستگاه های خارجی مثل کامپیوترها  برای هدایت 

پروتزهای روباتیک استفاده می کنند.

خـبرنـامه
آزمایشگاه ملی 

نقشه برداری مغز
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برای  سنسور  دو  یا  یک  از  فعلی   BCI سیستم های  اکثر 
می کنند،  استفاده  نورون  صد  چند  حدود  تا  نمونه گیری 
عالقه مند  سیستم هایی  به  عصب شناسی  دانشمندان  اما 
از  بزرگتری  گروه های  از  را  داده ها  می توانند  که  هستند 

سلول های مغزی جمع آوری کنند.
اکنون، تیمی از محققان یک مرحله ی کلیدی را به سمت یک 
مفهوم جدید برای سیستم BCI در آینده طی کرده اند که 
از یک شبکه ی هماهنگ از سنسورهای عصبی بی سیم در 
مقیاس میکرو استفاده می کند، و هر کدام به اندازه یک گرم 
نمک هستند، و فعالیت مغزی را ثبت و شبیه سازی می کنند. 
 (Neurograins( این سنسورها، با دو برابر کردن نوروگرین ها
به صورت مستقل پالس های  الکترودهای بسیار کوچک،  یا 
الکتریکی ایجاد شده با نورون های شلیک شده را ثبت کرده 
و آنها را به صورت بی سیم برای یک بخش مرکزی می فرستند، 

که سبب هماهنگی و پردازش سیگنال ها می شود. 
تیم  انجام شد،   Nature Electronics در  که  مطالعه ای  در 
تحقیقاتی کاربرد تقریبا 20 نوروگرین خودکار را برای ثبت 

فعالیت عصبی در جوندگان نشان داد.
سیستمی  سوی  به  گامی  محققان  گفته ی  به  نتایج  این 
هستند که روزی امکان ثبت سیستم های مغزی را با جزئیات 
بی سابقه ای فراهم می کند و منجر به دریافت اطالعات جدیدی 
درباره ی عملکرد مغز و درمان برای افراد مبتال به آسیب های 

مغزی یا نخاعی می شود.
به گفته آرتو نورمیکو، نویسنده  ارشد این مطالعه، »یکی 
به  مغز-رایانه  واسط های  زمینه  در  بزرگ  چالش های  از 
امکاِن  حد  تا  افزایِش  راه های  کردن  مهندسی  روش های 
BCIها  اکثر  تاکنون،  می شود.  مربوط  مغز  در  نقاط  تعداد 
با  مشابه  کمی  بوده اند،  یکپارچه  دستگاه های  صورت  به 
بسترهای کوچک سوزنی. ایده تیم ما تفکیک این دستگاه 
مغزی  قشر  در  که  بود  کوچک  سنسور  چند  به  یکپارچه 
توزیع می شوند. این همان چیزی است که ما در اینجا نشان 

دادیم«.
بیلور،  دانشگاه  براون،  از  متخصصانی  شامل  که  تیم،  این 
دانشگاه کالیفرنیا در سن دیاگو، و کوالکوم است، کار توسعه 
سیستم را در حدود چهار سال پیش شروع کرد. به گفتۀ 
نومیکو، این روند دو چالش اصلی را به همراه داشت، بخش 
پیچیده در  الکترونیکی  نیازمند کوچک شدن قطعات  اول 
تشخیص، تقویت و انتقال سیگنال های عصبی به تراشه های 
نوروگرین سیلیکونی کوچک بود. این تیم در ابتدا قطعات 
الکترونیکی را روی کامپیوتر طراحی و شبیه سازی کرد، و 
سپس چند مرحله ساخت برای توسعه تراشه های کاربردی 

اجرا شد.

که  بود  بدن  خارج  ارتباطات  مرکز  یک  توسعه  دوم  چالش 
سیگنال ها را از تراشه های کوچک دریافت کند. این دستگاه 
یک قطعه نازک با اندازه سطح انگشت شست است، که به 
کف سر در خارج از جمجه متصل می شود. این دستگاه مثل 
یک برج تلفن همراه مینیاتوری عمل کرده، و از یک پروتکل 
استفاده  نوروگرین ها  از  سیگنال ها  هماهنگی  برای  شبکه 
می کند، که هر یک از آنها آدرس شبکه خاص خود را دارند. 
این قطعه همچنین توان را به صورت بی سیم به نوروگرام ها 
میزان  کمترین  از  استفاده  با  کار  برای  که  می دهد،  انتقال 

الکتریسیته طراحی می شوند.
به گفت جی  هون لی، محقق فوق دکترا در براون و سرپرست 
چند  واقعی  چالش  یک  کار  »این  تحقیق،  این  نویسندگان 
الکترومغناطیس،  زمینه  در  تخصص  باید  ما  بود.  رشته ای 
علوم  و  مدار،  ساخت  و  طراحی  رادیوفرکانسی،  ارتباطات 
عصبی را برای طراحی و کار روی سیستم نوروگرین به کار 

می بردیم.«
این  که  بود  آن  دادن  نشان  جدید  مطالعه  این  از  هدف 
می کند؛  ثبت  زنده  مغز  از  را  عصبی  سیگنال های  سیستم 
در این مورد، مغز یک جونده. این تیم 48 نوروگرین را روی 
به صورت  و  داد،  قرار  مغز،  بیرونی  الیه  جانور،  مغزی  قشر 
فعالیت  با  ارتباط  در  را  خاص  عصبی  سیگنال های  موفق 

مغزی همزمان به ثبت رساند.
این تیم همچنین قابلیت دستگاه ها را در تحریک مغز و نیز 
ثبت از روی آن آزمایش کرد. تحریک با هر پالس الکتریکی 
کوچکی انجام می شود که می تواند فعالیت عصبی را تحریک 
کند. این تحریک بر اساس همان مرکزی کار می کند که ثبت 
بتواند  روزی  که  امید آن است  و  را هماهنگ کرده  عصبی 
را  آسیب  یا  بیماری  دلیل  به  مغز  رفته  دست  از  عملکرد 

بازیابی کند. 
مطالعه  این  برای  تیم  این  که  شد  باعث  جانور  مغز  اندازه 
می دهند  نشان  داده ها  اما  نوروگرین محدود شوند،  به 48 
که ساختار فعلی سیستم تا حدود 770 مورد را پشتیبانی 
می کند. در نهایت، این تیم به دنبال افزایش مقیاس تا چند 
هزار نوروگرین است، که تصویری را از فعالیت مغزی تهیه 

می کنند که در حال حاضر قابل دریافت نیست.
برانگیز  چالش  تالش  یک  »این  لونگ،  وینسنت  گفته  به 
بود، زیرا سیستم به انتقال توان بی سیم همزمان و شبکه 
با  کار  این  و  دارد،  نیاز  ثانیه  بر  بیت  مگا  سطح  در  سازی 
محدودیت های سطح سیلیکون و توان انجام می شود. تیم 

ما به دنبال ساخت ایمپلنت های عصبِی توزیع شده است.«

منبع: وبسایت رسمی دانشگاه براون

خـبرنـامهاخبار  علمی
آزمایشگاه ملی 
نقشه برداری مغز
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توسعه دارو در حوزه آلزایمر طی 18 سال اخیر، با شکست های متوالی مواجه شده است. یکی از شرکت های این حوزه، در حال یافتن 
روشی ابتکاری برای درمان این بیماری است.

هانس موبیوس  از Athira Pharma می گوید: رویکرد کالسیکی اکثر شرکت ها برای نیازهای ما کاربردی نبود. Athira رویکرد توسعه 
بالینی را برای مقابله با دو چالش  بزرگ تعیین دوز دارو و تفسیر آن بهینه ساخته است. زیرا محققان ابتدا بایستی دوز داروی مورد نیاز 
در فاز آخر آزمایشات بالینی را درک کنند. سپس از اندازه گیری های عملکردی یا نشانگرهای زیستی در آزمایشات اولیه خود استفاده 

کنند که بینشی را برای تفسیر منفعت بالینی ارائه می دهد.

رویکرد نوآورانه
بیوتکنولوژی

در بیماری آلزایمر

اخبار  علمی خـبرنـامه
آزمایشگاه ملی 

نقشه برداری مغز
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QEEG تاثیر آزمایش
روی آلزایمر، رویکرد

جدید آتیرا 

رویکرد آتیرا برای بیان علت اصلی بیماری آلزایمر، خاص و در عین 
حال چند وجهی است.

الکتروانسفالوگرام کمی )QEEG(، یک نوع اندازه گیری  عملکردی 
است که هانس موبیوس در فرایند توسعه )شامل آزمایشات بالینی( 
اندازه گیری تغییرات  امر Athira را قادر به  این  خود لحاظ کرد. 
فعالیت مغز در پاسخ به درمان و بهینه شدن دوز انتخابی می سازد. 
با رویداد  پتانسیل های مرتبط  بکارگیری  با  این شرکت همچنین 
)ERP P300(، سرعت پردازش اطالعات توسط مغز را اندازه گیری 
کرده است. این یک اندازه گیری قابل پیش بینی دسترسی به حافظه 
است. در همه بیماران آلزایمر، سرعت پردازش  به طور قابل توجهی 

کاهش یافت.
موبیوس می گوید: »در فاز1B آزمایش،  شاهد تغییرات مداومی در 
فعالیت مغز کلیه بیماران مبتال به آلزایمر تحت درمان بودیم. این 
روش، مولکول های کوچکی را بکار می گیرد که قادر به عبور از سد 
خونی مغز و فعالسازی یک سیستم عصبی مهم هستند و ممکن 
است منجر به بازسازی سیستم عصبی مرکزی شود. این تغییری 
اساسی در توسعه داروها )نه تنها برای بیماری آلزایمر، بلکه برای 

اختالالت CNS( است.« 

رویکردی سریع تر 
                       و  دقیق تر

بیماری آلزایمر برای بیش از 6 میلیون آمریکایی مبتال، یک نیاز 
پزشکی بزرگ برآورده نشده است. بنابراین زمان برای آتیرا بسیار 

مهم است تا بتواند این رویکرد درمانی تحقیقی را تأیید کند.
هوآ می گوید: »ما می خواستیم اطمینانمان از اثربخشی دارو افزایش 
یابد. این دلیل اصلی انتخاب و نگاه ما به نشانگرهای زیستی کاربردی 
مانند QEEG و ERP P300 جهت تصحیح سریع دوز انتخابی و 

تفسیر آسانتر بود.«
آلزایمر  توسعه درمان  برای  رویکرد مسئول  هوآ تصریح کرد: یک 
بیماران،  آزمایشات  بودن  فرسا  طاقت  تشخیص  به  قادر  بایستی 
مراقبین و سیستم مراقبت های بهداشتی باشد. یک آزمایش ناموفق، 
عالوه بر اتالف هزینه، سبب دلسردی بیماران می شود. پس حرکت 

سریع، مطمئن و موفقیت آمیز برای همه افراد درگیر مفید است.

تمرکز آزمایشات کنونی
بر بهبود 

و    ACT-AD آزمایش  دو  برای  را  جدیدی  نیروی  آتیرا  اکنون، 
LIFT-AD، استخدام کرده و امیدوار است که تقریبا 400 بیمار 

را ثبت نام کند. در این آزمایش ها، بیماران روزانه به طور تصادفی 
می  دریافت  دارونما  یا   ATH-1017 جلدی  زیر  تزریق  یک 
کنند و از نظر تغییرات شناختی، ارزیابی های جهانی و عملکردی 
بررسی می شوند. ACT-AD، الکتروانسفالوگرام کمی )QEEG( و 
پتانسیل وابسته به رویداد )ERP P300(  را اندازه گیری می کند.

و  تفسیر  در  می تواند   ERP P300 و   QEEG  « گفت:  موبیوس 
زمینه  در  مغز  عملکرد  در  دوز  به  وابسته  تغییرات  به  دستیابی 
دادن  نشان  ما،  هدف  هستند.  ارزشمند  آلزایمر  داروهای  توسعه 
توانایی این داروی تحقیقاتی برای درمان بیماری آلزایمر و حفظ 
و  عملی  آزمایش  یک  روی  بر  ما  تمرکز  است.  شناختی  سالمت 
با  مرتبط  دقیق  بسیار  سوال های  به  می کوشد  که  است  منطقی 
بهبود بالینی، پاسخ دهد. ما به دنبال ارزیابی اثرات درمانی در یک 
دوره 6 ماهه هستیم و با ایجاد یک تیم پویا بین بیماران، مراقبین 
و PI، تجربه آزمایشی منحصر به فردی را در زمینه آلزایمر ایجاد 

می کنیم.«
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تجدید قوای مغز: 
چرا مرحله ی خواب دیدن مهم است؟

دانشمندان از گذشته به این فکر کرده اند که چرا با وجود آن که 
ناهوشیار بودن برای بقا خطرناک است، اما تقریبا همه ي جانوران 
می خوابند. اکنون، محققان به سرپرستی تیمی از دانشگاه تسوکوبا 
از  از تجدید قوای مغز در حین مرحله ی خاصی  شواهد جدیدی 
خواب را پیدا کرده اند: خواب با حرکت سریع چشم )REM(، یعنی 

همان زمانی که خواب می  بینید.
 ،REM مطالعات قبلی تفاوت های جریان خون مغز را بین خواب

خواب غیر REM، و بیداری با استفاده از روش های 
به  و  کرده،  بررسی  بیداری  مختلف 

متناقضی  نتایج 
رسیده اند. 

تیم تسوکوبا در 
کار  جدیدترین 

تکنیکی  از  خود 
تصویرسازی  برای 

حرکت  مستقیم 
ی  ل ها گلبو

در  خون  قرمز 
ی  گ ها یر مو

موش ها  مغزی 
در حالت های خواب و 
بیداری استفاده کردند.

نویسنده ی ارشد این مطالعه، پروفسور یوهایاشی 
از  فوتونی  دو  میکروسکوپ  کمک  با  »ما  گفت: 
در  مغز  خونی  عروق  مشاهده ی  برای  رنگدانه 
شیوه،  این  با  کردیم.  استفاده  فلوئورسنت  نور 
مستقیما گلبول های قرمز خون را در مویرگ های 

نئوکورتکس در موش های بیهوش نشده دیدیم.«

برای  را  مغز  داخل  الکتریکی  فعالیت  همچنین  محققان  این 
شناسایی خواب REM، خواب غیر REM و حالت بیداری اندازه 
گیری کرده، و تفاوت های جریان خون را بین این فازها مشاهده 

کردند.
پروفسور هایاشی توضیح می دهد: »ما از نتایج شگفت زده شدیم، 
یک جریان حجیم از گلبول های قرمز خون در مویرگ های مغزی 

در حین خواب REM وجود دارد، اما هیچ تفاوتی بین خواب غیر 
REM و حالت بیداری مشاهده نمی شود، و این نشان می دهد که 

خواب REM یک حالت منحصر به فرد است.«
سپس تیم تحقیقاتی در خواب موش اختالل ایجاد کرد، که یک 
آورد. یک شکل  به وجود  را  بازگشتی  اثر  با   REM حالت خواب 
جریان  اولیه.  اختالل  جبران  برای   REM خواب  از  قدرتمندتر 

مغز  در  در حین خواب REM با اثر بازگشتی خون 
بیشتر بود، که این ارتباط بین جریان 
 REM خواب  قدرت  و  خون 
وقتی  اما،  می داد.  نشان  را 
آزمایش ها  همین  محققان 
بدون  موش ها  در  را 
 A2a آدنوزین  گیرنده های 
انسداد  که  )گیرنده هایی 
که  می شود  باعث  آنها 
پس از نوشیدن قهوه 
باشید(  بیدارتر 
کردند،  تکرار 
افزایش جریان 
حین  در  خون 
کمتر   REM خواب 
بود، حتی در زمان خواب REM با اثر 
بازگشتی.    به گفته ي پروفسور هایاشی: »این نتایج نشان می دهند که 
گیرنده های آدنوزین A2a مسئول اصلی کمترین میزان تغییرات 

جریان خون مغز در حین خواب REM هستند.«
و کاهش خواب  مغز  در  این که کاهش جریان خون  به  توجه  با 
REM با بروز بیماری آلزایمر مرتبط هستند، که این روند شامل 

تجمع محصوالت ضایعاتی در مغز است، باید به این موضوع توجه 
خواب  حین  در  مغزی  مویرگ های  در  خون  جریان  آیا  که  کرد 
REM برای حذف ضایعات از مغز مهم است یا خیر. این مطالعه 

گیرنده های  نقش  درباره ی  آتی  بررسی های  برای  را  اولیه  مبنای 
نهایت منجر  این فرآیند نشان می دهد، که در  A2a در  آدنوزین 
به توسعه ی درمان های جدید برای شرایطی مثل بیماری آلزایمر 

خواهد شد.

ScienceDaily :منبع
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پیش بینی  و  مصنوعی  هوش 
سیگنال های  با  مغز   سن 

EEG ثبت شده در طول خواب

بنابر نتایج مطالعه ای، شاخص سن مغز که نشان دهنده انحراف مغز از حالت »پیری مغز« سالم است، یک 
بیومارکر بالقوه جهت تشخیص سالمت مغز است.

نتایج مقاله منتشر شده در مجله Sleep نشان می دهد که یک مدل شبکه عصبی عمیق می تواند سن مغز 
مغز  کند. شاخص های سن  پیش بینی  در خواب شبانه  ثبت شده  الکتروانسفالوگرام  داده های  اساس  بر  را 

پیش بینی شده با EEG، ویژگی های خاصی را در افراد با بیماری های مختلف نشان می دهند.  

سنی  شاخص های  میان  آماری  ارتباط  وجود 
مغز و بیماری های دیگر

پیش  سال   4.6 مطلق  خطای  میانگین  با  را  مغز  سن  مدل،  این 
بینی کرده است. ارتباط آماری معناداری میان شاخص سن درست 
بیماری هایی مانند صرع، اختالالت تشنجی، سکته مغزی،  مغز و 
افزایش نشانگرهای اختالل تنفسی در خواب )مثل شاخص آپنه، 
وجود  خواب،  پایین  راندمان  و  برانگیختگی(  شاخص  و  هایپوپنه 
داشت. همچنین بیماران مبتال به دیابت، افسردگی، خواب آلودگی 
تمرکز،  و  حافظه  مشکالت  باال،  خون  فشار  روز،  طول  در  شدید 

شاخص سن مغز باالتری را نسبت به افراد سالم دارند.
به گفته نویسندگان، نتایج نشان می دهد که این شرایط سالمتی 

با انحراف سن پیش بینی شده فرد از سن تقویمی همراه است.
نیگیت  یواو  مغز  ارزیابی سن  برای  دقیق هوش مصنوعی  توانایی 
این  است  معتقد   EnsoDate در  مصنوعی  هوش  ارشد  مهندس 
مدل هوش مصنوعی قادر به پیش بینی سن بیمار با دقتی باالتر 

از EEG است. 
طول  در   EEG خام  سیگنال های  ثبت  از  استفاده  با  محققان 
به  توانسته اند  شبانه،  سومنوگرافی  پلی  و  خواب  بالینی  مطالعات 
دست  بیماران  سن  پیش بینی  برای  عمیقی  عصبی  شبکه  مدل 
یابند. این مدل در 126.241 مطالعه خواب آموزش داده شد، در 
6.63۸ مطالعه تایید شد و بر روی مجموعه ای از 1.172 مطالعه 

آزمایش شد. 

 EEG سن مغز با کسر سن تقویمی افراد از سن پیش بینی شده
)به عنوان مثال، شاخص سن مغز( و سپس گرفتن مقدار مطلق این 

متغیر )به عنوان مثال ، سن مطلق مغز( ارزیابی شد.
نیگیت افزود: نتایج این مطالعه، شواهد اولیه در مورد توانایی هوش 
مصنوعی جهت ارزیابی سن مغز بیماران را ارائه می دهد. امیدواریم 
به نشانگر  بالینی، شاخص سن مغز  ادامه تحقیقات و مطالعات  با 
باال  خون  فشار  مانند:  دقیقا  شود.  تبدیل  مغز  سالمت  تشخیصی 

برای خطرات سکته مغزی و سایر اختالالت قلبی عروقی.
هوش  شرکت  )یک   EnsoData شرکت  توسط  مطالعه،  این 
مصنوعی مراقبت های بهداشتی( پشتیبانی شده است. محصول اولیه 
EnsoData، یعنی EnsoSleep یک راه حل نمره گذاری و تجزیه 

و تحلیل هوش مصنوعی است که تشخیص رویدادهای خودکار در 
مطالعات خواب را فراهم می کند.

منبع:
پیش بینی سن  برای   EEG بر  مبتنی  عمیق  “مدل شبکه عصبی 
مغز و ارتباط آن با شرایط سالمت بیمار” توسط یوآو نیگیت، سام 
جیاکسیائو  آرگولز،  جسیکا  گالتارد،  نیک  فرناندز،  کریس  راسک، 

شی، دنیس هوانگ و ناتانیل واتسون، 3 مه 2021 ، خواب .
DOI: 10.1093/sleep/zsab072.541

آکادمی پزشکی خواب آمریکا، 31 آگوست 2021
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 نشان می دهد
الکتروانسفالوگرافی

                              چه زمانی
                                         برایمان مهم استعدالت دیگران

 این سوال در آزمایشگاه علوم شناختی عصبی اجتماعی در دانشگاه شیکاگو بررسی شده است و وظایف 
اقتصاد رفتاری را با روش های تصویربرداری عصبی ترکیب کرده اند. که به ما اجازه می دهد آنچه در مغز 
بزرگساالن و کودکان اتفاق می افتد را مشاهده کنیم. آن ها شواهدی پیدا کرده ایم که نشان می دهد مردم 

هم به خود و هم به دیگران اهمیت می دهند؛ اما این خود است که اولویت دارد.

EEG می تواند نشان دهد 
که در مغز کودکان

نیز عدالت تعریف شده است. 
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شیکاگو  دانشگاه  اجتماعی  شناختی  اعصاب  علوم  آزمایشگاه  در   
محققین یافته اند که امواج مغزی ما در مناطق متفاوت و با شدت 
متفاوت نسبت به ناعدالتی درمورد خودمان و دیگران عمل می کند. 
به نگرانی های مربوط به  تا 6 سال،  کودکان بسیار کوچک، بین 3 
برابری بسیار حساس هستند. اگر همه مبلغ یکسان دریافت کنند 
تقسیم منابع »عادالنه« است. در 6 سالگی، کودکان حتی منابع را دور 
می اندازند نه اینکه آنها را به طور نابرابر اختصاص دهند. برای بررسی 
نحوه رشد مغز کودکان در درک انصاف، کودکان 4 تا ۸ ساله را به 
آزمایشگاه خود دعوت کردند و چهار آب نبات به آنها دادند تا بین 
دو نفر دیگر تقسیم شوند. بعد از اینکه آن ها تصمیم گرفتند چه 
تعداد )در صورت وجود( به اشتراک بگذارند،  فعالیت مغزی آنها 
با استفاده از الکتروانسفالوگرافی غیر تهاجمی، اندازه گیری شد در 
حالی که آنها یک فرد بزرگسال را در حال تقسیم 10 پاداش - 
مانند آب نبات، سکه یا برچسب - بین دو نفر دیگر مشاهده کردند. 
بسیار  یا   )3  :7( ناعادالنه  کمی   ،  )۵  :۵( عادالنه  می تواند  توزیع 

ناعادالنه )10: 0( باشد.
پس از 400 میلی ثانیه ، فعالیت الکتریکی مغز برای کودکانی که 
کمی ناعادالنه 7:3 را دیدند تغییر کرد و شبیه پاسخ مغز بچه هایی 

شد که تقسیم بندی ۵: ۵ کاماًل عادالنه را مشاهده کردند.
به طور کلی تر، چگونه افراد منافع شخصی را در برابر انصاف برای دیگران 
در مواقعی که این انگیزه ها با هم در تعارض هستند، متعادل می کنند؟

برای پاسخ به این سوال، از شرکت کنندگان دعوت شدند که یک 
ناشناس  پیشنهاد  یک  دور،  هر  در  دهند.  انجام  اقتصادی  بازی 
تقسیم می کرد.  دیگر  بازیکن  و  بین خود، شرکت کننده  12 دالر 
شرکت کننده می تواند تصمیم بگیرد که توزیع را بپذیرد و به هر 
سه بازیکن اجازه دهد پول را نگه دارند یا توزیع را رد کنند، به 
این معنی که هیچ کس چیزی دریافت نکرده است. در حالی که 
شرکت کنندگان تصمیم خود را می گرفتند، فعالیت عصبی آنها  با 

استفاده از EEG و fMRI اندازه گیری شد. 
پیشنهاد دهنده در واقع یک رایانه بود که به محققین اجازه داد 

منصفانه بودن پیشنهادات را دستکاری کنند.

یک مفهوم رایج در علوم شناختی این است که ما قادر به درک افراد 
دیگر هستیم زیرا از قسمت های مشابه مغز خود برای درک خودمان 
استفاده می کنیم. ایده این است که مغز بسته به وظیفه ای که انجام 
می دهد، این نمایش های مشترک را فعال و مدیریت می کند. اما در 
این تصویربرداری متوجه شدند که به جای مناطق مشترک مغزی، 
شبکه های متمایز مغزی در فکر انصاف برای خود و دیگران نقش 

دارند.
مشاهده  با  اینکه  آزمایش  برای  ماشینی  یادگیری  از  همچنین 
از طرف شرکت کننده  پیشنهادی  نوع  مغزی که چه  سیگنال های 
موثری  طور  به  می توانیم  کردند.  استفاده  است ،  کرده  دریافت 
سیگنالی را در شبکه های مغزی متعدد رمزگشایی کنیم که با انصاف 
برای خود مطابقت دارد. این نتایج نشان می دهد که مردم ابتدا سود 
خود را اولویت بندی می کنند و بعداً نحوه تأثیر گزینه های آنها بر 
را  ادغام می کنند. هنگامی که مردم سهم عادالنه خود  را  دیگران 

بدست آوردند، آنگاه مایلند با دیگران منصف باشند.

 
منبع خبر:

HTTPS://THECONVERSATION.COM/SELFISH-OR-SELFLESS-HUMAN-NATURE-MEANS-YOURE-BOTH-155528
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مقاله ای از دادهای ثبت شده 
در آزمایشگاه

ملی نقشه برداری مغز

یادگیری عمیق برای بازسازی تصاویر طبیعی
 از سیگنال های الکتروکورتیکوگرافی

با اینکه روش های گوناگونی برای بازسازی تصاویر طبیعی از داده های تصویربرداری تشدید مغناطیسی 
کارکردی fMRI )اف ام آرآی( پیشنهاد شده، اما در مورد روش های بازسازی فعالیت های الکتروفیزیولوژیکی 
قشر مغز مانند الکتروانسفالوگرافی )EEG( و  الکتروکورتیکوگرافی )ECoG(، مطالعات محدودی انجام 

شده است. 
 ECoG و همکارانش، مطالعه   وسیعی را در زمینه بازسازی تصویر طبیعی از سیگنال های Hiroto Date

با استفاده از علم »یادگیری عمیق« انجام داده اند تا به چگونگی بازسازی تصاویر طبیعی از فعالیت های 
الکتروفیزیولوژیکی مغز پی ببرند. 

در فاز اول این مطالعه، سیگنال های ECoG از قشر گیجگاهی تحتانی )ITC( دو میمون »ماکاک« ثبت شده 
تحت   ،ECoG از سیگنال های  ارائه  شده  تصاویر  بازسازی  یادگیری عمیق، جهت  است. سپس مدل های 
از ثبت  بازسازی تصاویر طبیعی  امکان  این مطالعه نشان می دهد که  نتایج  قرار گرفته اند.  آموزش شبکه 
وجود  عمیق  یادگیری  از  استفاده  با  تحتانی،  گیجگاهی  قشر  در  عصبی  فعالیت های  الکتروفیزیولوژیکی 
دارد. اگرچه نتایج بررسی خواص عملکردی سلول های عصبی در قشر بینایی اولیه، نسبتاً خوب به نظر 
می رسد، اما ویژگی های قشر بینایی میانی و باالتر هنوز نامشخص است.  توضیح این که نتایج این مطالعه 
با سیگنال های ECoG نشان می دهد که این سیگنال ها برای بازسازی تصویر از پویایی زمانی برخوردارند.

نمونه تصاویر بازسازی شده برای هر نمونه 
و مدل یادگیری عمیق.

)ردیف اول تصاویر اصلی(.
 )ردیف های دوم تا چهارم نتایج بازسازی 

از نمونه اول(.
 )ردیف های پنجم تا هفتم ردیف های دوم 

تا چهارم نتایج بازسازی از نمونه دوم(
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تغییرات الکتروانسفالوگرام
 در حین بیداری و خواب

 در افراد مبتال به
 اختالالت خفیف شناختی و آلزایمر

مدنی فاطمه سادات  سیده 
اصفهان پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  حرفه ای  دکترای  دانشجوی 

چکیده
الکتروانسفالوگرام )EEG( در حین خواب و  پایینی دارند. ثبت  بیماران آلزایمر کیفیت خواب 

افراد دچار اختالل خفیف شناختی )MCI( و بیماران مبتال به آلزایمر، نشان  حین بیداری در 
از  خالصه ای  زیر،  تصویر  در  بود.  خواب  آهسته ی  امواج  بودن  کمتر  و  باال  تاخیر  دهنده ی 
و  روز  در طول  بیداری  از  متفاوت  زمان های  و  مراحل مختلف خواب  EEG حین  مشخصه های 
عصر را مشاهده می کنید. هنگام بیداری صبح  در مبتالیان، موج دلتا بیشتر از افراد سالم و در 
  NREM بیداری شب ها، امواج دلتا بیشتر و امواج آلفا کمتر از افراد سالم بوده است. در مرحله ی
خواب در مبتالیان، امواج آلفا و سیگما کاهش یافته بودند. در مرحله ی REM امواج دلتا افزایش 
 MCI بیشتر از AD یافته و امواج آلفا و سیگما و بتا کاهش یافته بودند. شدت این تغییرات در
بود. یافته های این مطالعه که به تازگی منتشر شده است، ارتباط قوی میان تغییرات امواج حین 
خواب و بیداری در بیماران AD و MCI نسبت به افراد سالم را نشان می دهد و بر اهمیت این 

موضوع در بررسی روند بیماری های تخریبگر عصبی تاکید دارد.
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مقدمه 
AD شایع ترین نوع دمانس یا زوال عقل در افراد سالخورده است. 

 AD ابزاری جهت ارزیابی تغییرات فعالیت قشر مغز در EEG ثبت
و خصوصا در مراحل ابتدایی بروز آن یعنی MCI است. مشخصه ی 
ریتم  کاهش   ،AD بیماران  در  استراحت  وضعیت  در   EEG بارز 
افزایش  و  باال،  فرکانس های  فعالیت  کاهش  مغز،  قشر  فعالیت 
است. خصوصیات  )0/۵ - 0/7 هرتز(  پایین  فرکانس های  فعالیت 
مشابهی در EEG بیشتر از نصف مبتالیان به MCI مشاهده شده 
است. این تغییرات EEG مرتبط با تغییرات عملکردی، ساختاری و 
فعالیت شناختی در مغز است که به تدریج در سیر پیشرفت بیماری 
AD، تشدید می شوند. مطالعات اخیر در مورد تغییرات EEG در 

 K بیانگر کاهش قابل توجه دوک ها و مجموعه های ،MCI و AD

در حین مرحله ی NREM خواب بوده اند. همچنین در مرحله ی 
کاهش  با  همراستا  فرکانس  کم  ریتم های  افزایش  خواب،   REM

ریتم های با فرکانس باال را مشابه آنچه در هوشیاری و بیداری رخ 
می دهد، نشان می دهند. بر اساس شواهد مطالعات قبلی، ارزیابی 
این تغییرات در جهت درک عمیق تر بیماری های تخریبگر عصبی، 
نشان  نیز  مطالعه  این  اخیر  یافته های  است.  اهمیت  حائز  بسیار 
کاهش  شدت  با  مرتبط  خواب  در   EEG تغییرات  که  دهد  می 
MCI می باشند و کاهش دوک ها و  و   AD عملکرد شناختی در 
مجموعه های K، شاخص های بیانگر شدت نقص عملکرد شناختی 

هستند.

روش کار
این مطالعه ی بالینی از نوع کیس کنترل بود. ۵0 بیمار AD و ۵0 
فرد مبتال به MCI، براساس معیارهای استاندارد تشخیصی شامل 
نتایج تصویربرداری هایی مانند CT یا MRI جهت بررسی تغییرات 
ساختاری مغز، تغییرات عملکرد شناختی )اختالالت توجه، حافظه، 
)مانند  افراد در زندگی  قضاوت، گفتار، درک( و وضعیت عملکرد 
انجام مستقل فعالیت های روزمره و پرسشنامه های مرتبط( وارد 

مطالعه شدند.

شدت اختالل شناختی بر اساس MMSE )آزمون کوتاه وضعیت 
تر  پیشرفته  اختالل  بیانگر  باالتر  نمره ی  و  شد  سنجیده  ذهنی( 
است. هم چنین ۵0 فرد سالم از بین همراهان بیماران به عنوان 
 EEG .گروه کنترل جهت مقایسه با مبتالیان، وارد مطالعه شدند
حین مراحل NREM و REM خواب و همچنین در طول زمان 
بیداری صبح و بیداری شب در تمام این افراد با روش مشابهی ثبت 
شد. سپس یافته ها جمع آوری و آنالیز شدند. این یافته ها در ادامه 
جهت بررسی ارتباط میان تغییرات EEG در مبتالیان نسبت به 

افراد سالم تحلیل شدند.

یافته ها
مهم ترین یافته در این مطالعه، ارتباط معنی دار بین کاهش فعالیت 
سیگما در طول خواب NREM با میزان کاهش عملکرد شناختی 
)براساس MMSE( بود که این ارتباط در خواب NREM نسبت 
به زمان بیداری، قوی تر ولی نسبت به خواب REM، ضعیف تر بود. 
همچنین دوره ی کوتاه امواج آهسته  و تاخیر آغاز خواب هم با میزان 

کاهش عملکرد شناختی به صورت معنی داری در ارتباط بود. 

بحث و نتیجه گیری 
مهم ترین شاخص EEG که می تواند در جهت افتراق مبتالیان 
در  سیگما  و  آلفا  فعالیت  کاهش  باشد،  مفید  سالم  افراد  و 
زمینه ی درگیری قشر گیجگاهی-آهیانه ای-پس سری  مغز 
در حین خواب NREM و REM و همینطور افزایش فعالیت 
در  مغز  گیجگاهی-پیشانی  قشر  اختالل  زمینه ی  در  آلفا 
از  بخش  آن  همچنین  بود.   REM خواب  و  بیداری  زمان 
تاثیر  تحت  بیداری  و  هوشیاری  هدف  با  قشر  فعالیت های 
دچار  سالم  افراد  به  نسبت  شناختی،  اختالل  خفیف ترین 
جهت  در  می تواند   EEG ویژگی های  این  می شد.  تغییر 
 AD تشخیص زودرس و مدیریت موفق تر بیماران مبتال به
و MCI با درجات مختلف بیماری و تعیین شدت اختالل یا 

بیماری بسیار کمک کننده باشد. 

منبع:
 D ’ATRI, Aurora, et al. EEG alterations during wake and

 sleep in mild cognitive impairment and Alzheimer

disease. Isci-  ’s disease. Iscience, 2021, 24.4: 1023866

 ence, 2021, 24.4: 1023866
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چه تفاوت هایی بین
مغز ADHD و 
مغزی که از نظر   
عصبی نرمال است
وجود دارد؟

عملکرد
ADHD یه گونه های مختلفی روی عملکرد مغز تاثیر می گذارد. این 

بیماری با عملکرد های غیر متعارف شناختی، رفتاری و انگیزشی، 
و  ارتباط دارد. ADHD می تواند روی مدیریت خلق وخو، عواطف 
روی  بیماری حتی می تواند  باشد.  تاثیرگذار  مغز  ارتباطات سلولی 

ارتباطات بین نواحی مختلف مغز نیز اثر بگذارد.
شبکه های عصبی گروه هایی از سلول های عصبی به نام نورون هستند 
که اطالعات را در کل مغز انتشار می دهند. شبکه های عصبی افرادی 
برای  بیشتری  زمان  است  ممکن  هستند   ADHD به  مبتال  که 
توسعه یافتن الزم داشته باشد و نیز در انتقال بعضی پیام ها، رفتار ها 
این شبکه های عصبی  باشند.  و اطالعات کارآمدی کمتری داشته 
ممکن است در برخی زمینه ها مانند توجه، حرکت و  پاداش، عملکرد 

متفاوتی داشته باشند.
ابزارهای تصویربرداری مانند ام آر آی یا ابزار پرتوی ایکس می توانند 
موارد غیر عادی ظریف در ساختار و عملکرد مغز افرادی که مبتال 
به اختالالت عصبی تکوینی، شامل ADHD  هستند را اندازه گیری 
 ADHD به  افراد مبتال  از  پژوهش های تصویربرداری که  کند. در 
به عمل آمده است، برهم خوردگی هایی در تعادل شیوه ی توسعه 
پیدا کردن برخی شبکه های مغزی که به آن ها اتصاالت ساختاری 

اختالل بیش فعالی کمبود توجه )ADHD( یک بیماری عصبی تکوینی )neurodevelopmental( است که تفاوت هایی در مغز از 
لحاظ توجه، رفتار و سطح فعالیت شامل تکانشی و بیش فعالی ایجاد می کند.

تفاوت هایی بین مغز افراد عادی و افرادی که مبتال به ADHD هستند وجود دارد؛ تفاوت در توسعه، ساختار و عملکرد. این 
تفاوت ها کلیدی برای درک و درمان بعضی عالئم معمول و الگو های رفتاری بیماران ADHD است.

برای درک بهتر تفاوت های بین مغز افراد معمولی و افراد مبتال به ADHD و نیز نحوه ی تشخیص این بیماری با ما همراه باشید:

تفاوت های کلیدی کدام هستند؟
بین مغز افراد عادی و بیماران ADHD تفاوت های متعددی وجود 

دارد. ADHD باعث تفاوت های در موارد زیر می شود:
ساختار مغز، عملکرد مغز، توسعه مغز

و  عصبی  دهنده های  انتقال  مغز  اندازه  به  مربوط  تفاوت ها  این 
شبکه های مغزی است. افراد مبتال به ADHD ممکن است دارای 
مغز  یک  به  نسبت  کمتری  با سرعت  که  باشند  مغز  از  نواحی ای 
نرمال توسعه پیدا می کنند. بعضی از این تفاوت های مغزی ممکن 

است با رشد و بزرگ شدن کودک تغییر پیدا کند.
متغییر  کودک  توسعه ی  سطح  به  بسته  مغز  بلوغ  و  رشد  فرآیند 

است. این فرآیند شامل موارد زیر است:
)واحد  نورون ها  حساس  یافتن  سازمان  و  گرفتن  موقعیت  رشد 

سلولی مغز برای ارتباط( در جهت تشکیل یک مغز سالم.
کننده ی  فراهم  که  نورون ها  اطراف  در  میلین  تشکیل  و  توسعه 

ارتباطات عصبی است.
غیر  عصبی  مدارهای  کردن  سازمان دهی  دوباره  یا  کردن  پاک 

ضروری یا ناکارآمد. 
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در سال 2007 ، کودکانی که مبتال به ADHD هستند در نواحی 
خاصی از مغز نیاز به زمان بیشتری برای بلوغ دارند. بیشترین تاخیر 
رشد در قشر جلویی دیده می شود که مربوط به کنترل شناختی، 
توجه و برنامه ریزی است. قشر حرکتی تنها بخشی از مغز است که 
در کودکان ADHD سریع تر از کودکان عادی رشد پیدا می کند که 
می تواند با عالئمی چون بی قراری و جنب و جوش زیاد، مرتبط باشد.

لوب جلویی مغز، عملکرد های شناختی مانند توجه، رفتار اجتماعی و 
کنترل شخصیتی را بر عهده دارد. در بیماران ADHD برخی نواحی 
در لوب جلویی ممکن است آهسته تر رشد کند. این تاخیر در رشد 

می تواند در این مهارت های شناختی اختالالتی ایجاد کند.
مغز  لوب جلویی  از  و قشر پیش حرکتی بخش هایی  قشر جلویی 
هستند که در فعالیت های حرکتی و ظرفیت توجه نقش دارند. این 
نواحی از مغز در مبتالیان به ADHD ممکن است فعالیت کمتری 

داشته باشند.

 ADHD تشخیص
اغلب افراد مبتال، در سنین پایین عالئم ADHD را نشان می دهند 
در  نیز  زندگی  بعدی  مراحل  در  عالئم  این  است  ممکن  اگرچه 
برخی افراد بروز کنند. معموال افراد مبتال به ADHD در سنین 
کودکی شناسایی می شوند. برای تشخیص ADHD در نوجوانی یا 
بزرگسالی، شخص باید عالئم را قبل از سن 12 سالگی بروز داده 

باشد.
برای تشخیص ADHD یک روانپزشک، یا روانشناس، یا روان درمانگری 
که متخصص در ADHD باشد با استفاده از روش های مختلف شامل 
چک لیست ها یا آزمایشات رفتاری یا عالمتی، تشخیص بیماری را 
مشاهده ی  و  است شامل مصاحبه  ممکن  تشخیص  انجام می دهد. 

معلمان، اولیا و یا اعضای خانواده باشد.
برای انجام تشخیص ADHD فرد بیمار باید نشان دهنده ی عالئم 
مزمن یا طوالنی مربوط به توجه، بیش فعالی یا کنترل شخصیت 
باشد. این عالئم باید تاثیرات منفی روی عملکرد و توسعه ی فرد 
ADHD به خاطر دیگر  بروز عالئم  باشد. پزشک احتمال  داشته 
عوامل مانند بیماری های دیگر جسمی یا روانی را باید یکی یکی 

بررسی و حذف کند.
تشخیص ADHD ممکن است شامل اسکن های مغزی که فعالیت 

مغز و گردش خون را اندازه گیری می کند باشد. از جمله:
. ام آر آی عملکردی

. اسپکت 
. پت اسکن

EGG سیستم کمک ارزیابی اعصاب و روان بر پایه ی .

medicalnewstoday :منبع

می گویند، کشف شده است. همچنین در عملکرد برخی از شبکه های 
مغزی، که به آن ها اتصاالت عملکردی می گویند، نامتعادلی وجود 

داشته است.
در مطالعاتی که برای ایجاد یک عملکرد مغزی خاص طراحی شده 
فکر کردن  به  نیاز  مانند: وظایف دشواری که  بودند، عملکردهایی 
پژوهشگران  تشدید می کند،  را  عواطف  که  موقعیتی  یا یک  دارند 
و دانشمندان توانستند الگوهای فعالیت ها در نواحی مختلف مغزی 
در افراد مبتال به ADHD را مشاهده کنند و سپس این الگوها را 
با الگوهای مربوط به افراد عادی مقایسه کنند تا تفاوت های آن ها را 

دریابند.
به  مبتال  افراد  در  مغز  نواحی  برخی  که  می دهد  نشان  مطالعات 
مغز  دیگر  نواحی  که  حالی  در  می شوند  »بیش فعال«   ADHD

»کم فعال« هستند. این موضوع بیانگر این مسئله است که ظرفیت 
پردازشی مغز برای رسیدگی به برخی وظایف شناختی با مشکالتی 

مواجه است.
برای مثال فرد مبتال به ADHD ممکن است فعالیت مغزی مربوط به 
شبکه توجه پیش فرض را سرکوب کند، خصوصا وقتی که یک وظیفه 

سخت تر می شود. این موضوع می تواند به حواس پرتی منجر شود.
یک پژوهش در سال 201۹ با استفاده از ام ار آی عملکردی در حالت 
استراحت، مدارهای مغزی را در بیماران بالغ مبتال به ADHD زیر 
برخی  در  عملکردی  اتصاالت  در  افزایش  پژوهشگران  گرفت.  نظر 
نواحی خاص مغز را با عالئم بیش فعالی و بی قراری، مرتبط یافتند که 
نشان می دهد نارسایی ها در پردازش شبکه های مغزی می تواند برخی 

از عالئم ADHD را توضیح دهد.
ADHD می تواند روی مهارت های عملکردی اجرایی که به موارد 

زیر مرتبط هستند تاثیر گذار باشد:
سازمان دهی  بیش فعالی،  تکانشگری،  حافظه،  دقت،  تمرکز،  توجه، 
برنامه ریزی،  تصمیم گیری،  قدرت  اجتماعی،  مهارت های  داشتن، 

انگیزه، تغییر وظیفه، یادگیری از اشتباهات گذشته

ساختار
بین مغز افراد عادی و بیماران ADHD تفاوت های متعددی وجود 
دارد. این تفاوت ها نواحی متعددی از مغز را درگیر می کنند که با 

عالئم معمول ADHD مرتبط هستند.
یک پژوهش در سال 2017 بیان می کند که مغز کودکانی که مبتال 
به ADHD هستند از کودکان عادی کمی کوچکتر است و ممکن 
است مغز آن ها زمان بیشتری برای بلوغ الزم داشته باشد. این تفاوت ها 
آمیگداال  شامل  می شود،  دیده  مختلفی  نواحی  در  مغز  حجم  در 
و هیپوکمپوس که مربوط به تنظیمات انگیزه، احساسات و حافظه 
هستند. توجه داشته باشید که اندازه مغز تاثیری روی هوش ندارد.

بر اساس نشریه ای از منبع قابل اعتماد موسسه ملی سالمت آمریکا 
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می گیرد؛  جا  من  ذهن  در  آنچه 

واسط های توسعه 
رایانه و  مغز 
اساسی به طور  
تغییر را  جهان 

داد  خواهد 
از  بسیاری  کنترل  درصدد  بشر  که  روز  همان  از 
کارها با کمک فکر خود برآمد، سیستم های واسط 
مغز و رایانه )BCIها(، نسل به نسل چهره جدیدی

     از کاربرد خود را به محققان نشان می دهند.
          به گفته کارشناسان، آینده متعلق به رابط های
                        غیر تهاجمی است که نیازی به کاشت
                            در مغز ندارند و امروزه فناوری های
                                 کنترل از راه دور با کمک هوش      
                                      مصنوعی به سرعت در حال

                                         توسعه هستند. 
                                          این مقاله درباره گذشته،
                                            حال و آینده BCI ها و 
                                           کاربرد واقعی آنها است. 

 

خـبرنـامه
آزمایشگاه ملی 

نقشه برداری مغز
26



مقدمه 
پاکسازی ذهن از افکار بد، بایگانی خاطرات، جاودانگی دیجیتالی 
دستگاه هایی  کاربردهای  جمله  از  اساسی  مشکالت  حل  و  فرد 
هستند که تبادل اطالعات میان مغز و دستگاه های خارجی را برقرار 
می کنند. از دیرباز این فناوری وجود داشت و واسط مغز-رایانه، با 
می  هدایت  مغز  از  را  دستورات  مغز،  الکتریکی  فعالیت  خواندن 
کرد. برای نمونه خوزه دلگادو آمریکایی، با نصب دستگاه الکترود 
استیموسیور در مغز گاو، قادر بود تا واکنش حیوان را نسبت به 
تغییر جهت کنترل کند. پروتزهای عصبی )کاشت حلزون( در سال 
1۹72 در ایالت متحده انجام شد. در سال 1۹۹۸، فیلیپ کندی، 
چنین دستگاهی را در مغز جانی ری که به دلیل آسیب ساقه مغز 

فاقد حرکت بود، پیوند زد.

در سال 2004، متیو باگل، یک بازوی رباتیک تحت کنترل تراشه 
عصبی را از شرکت سایبرکینتیک خریداری کرد. در سال 2013، 
نیل هاربیسون )با مشکل کور رنگی(، با کاشت آنتن در مغز خود 
و تشخیص رنگ ها، آن ها را به صدا تبدیل کرد و به گوش داخلی 
منتقل کرد. یک سال بعد، جولیانو پینتو با وجود فلج شدن اندام 
برزیل،  فوتبال  جهانی  جام  در  رباتیکی  لباس  کمک  با  تحتانی، 
ضربه ای نمادین به توپ زد و کت و شلوار آهنین را با قدرت فکر 
حرکت داد. حال در دنیای امروز، این تکنولوژی با هوش مصنوعی 
و رابط های بی سیم، طور دیگری ظهور کرده است و محدودیت 
دانش ما نسبت به مغز، منجر به فاصله گرفتن آن ازعملکردهای 

واقعی اش می شود. 

بریتون نیل هاربیسون، آنتنی را در مغزش کاشت
ی

اور
 فن

م و
عل

،BCI فناوری های نوین
            از پزشکی تا نوشتن فکر

فناوری های BCI در پزشکی در حال توسعه هستند و پتانسیل باالیی 
را برای سرمایه گذاری ریسک پذیر دارد. آن ها به صنعت بازی های 

واقعیت مجازی مغزی و تجزیه و تحلیل آن نیز وارد شده اند. 
در توانبخشی نیز، دستگاه های BCI با آموزش مغز و ایجاد ارتباطات 
عصبی جدید، به بازیابی مهارت های از دست رفته کمک می کنند. 
برای نمونه در آوریل سال جاری، FDA دستگاه IpsiHand را برای 

بازگرداندن حرکت بازوی بیمار پس از سکته مغزی تایید کرد. 
رابط های عصبی، در حوزه روانشناسی و خودسازی نیز کاربرد دارند. 
کاله EPOC، با ثبت فرکانس های مغزی و انقباضات عضالنی توسط 
سیستم های وابسته به احساسات، زمینه احساسی و استرس فرد را 

آشکار می کند. 
با  برای مدیتیشن طراحی کرد که  را   Muse اینتراکسون، هدست
بیشتر  را  کاربر  تمرکز  و  آرامش  به صدا،  مغز  ایمپالس های  تبدیل 
می کند. Neurable در حال آماده سازی هدفون های Enten با 16 
با جمع آوری اطالعات فعالیت  برنامه همراه،  سنسور EEG است. 
مغز، توصیه های مرتبط با کارکرد موثرتر و جلوگیری از فرسودگی 

روانی را به کاربر ارائه می دهد.
خودروسازان )نیسان B2V( در حال بررسی به کارگیری کاله برای 
کنترل ذهنی خودرو هستند تا با انتقال مستقیم دستورات از مغز به 

خودرو، ایمنی در بزرگراه افزایش یابد. 
و  کرده  تعیین  را  فرد  واکنش  نیز  تبلیغات  در  عصبی  رابط های 
ارائه می دهند. فیس بوک  به کاربران  را  اعتمادی  قابل  توصیه های 
نیز در حال توسعه دستگاه غیرتهاجمی با امکان تایپ 100 کلمه 
در دقیقه با کمک BCI است. الکترونیک، بر ارتباط صوتی با کاربر 

مسلط است وجهش بعدی، فناوری »نوشتن فکر« است.

اولین شوت جام جهانی با کنترل ذهنی اسکلت رباتیک توسط جولیانو پینتو برزیلی
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آینده متعلق به رابط های غیر تهاجمی )بدون نیاز به کاشت در مغز( است.

قدرت هوش مصنوعی
قابلیت های رابط  را 

افزایش می دهد
 

طبق گفته موسسه فیزیک و فناوری، تا سال 2025، کاربران 
بود.  خواهند  خود  رویاهای  ثبت  به  قادر  عصبی  هدست 
همچنین رابط های عصبی دو طرفه که قادر به دریافت و ارسال 
سیگنال ها به مغز هستند، در حال بررسی اند. این برای بهبود 
پروتزهای یکسان مهم است یعنی برای مهارت های حرکتی 
مطمئن، عالوه بر دیدن آنچه  انجام می دهید بایستی فیدبک 
لمسی نیز دریافت کنید. در سال گذشته، رابرت خملوسکی با 
دریافت فیدبک به بازوی رباتیک، توانست آن را به طور دقیق 
در هنگام غذا خوردن به کار ببرد. این تنها دستگاه تهاجمی 

امکان پذیراست. 

در  دارند.  کاربرد وسیع تری  و  راحت ترند  بی سیم،  رابط های 
بی سیم  دستگاه   BrainGate دانشمندان  امسال،  آوریل 
شده  کاشته  الکترودهای  روی  که  کردند  ارائه  را   Brown

در مغز متصل شده است. این اولین رابط کاربری با سرعت 
بی سیم  هدبند  است.  خود  سیمی  نوع  با  یکسان  کارایی  و 
به  ذهنی  مختلف  دستور   108 انتقال  به  قادر   Braintalker

کامپیوتر است. 
محققان دریافتند هوش مصنوعی به زودی هوشمندتر از ما 
خواهد شد و برای کنترل این فناوری، به همزیستی متراکم 
نیاز است. در اوایل سال Neuralink ،2021 که معروف ترین 
پروژه رابط های عصبی است، ویدئو یک میمون دارای تراشه 
عصبی را در حال بازی کامپیوتری با قدرت تفکر منتشر کرد. 
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آواتارها 
           در بین ما

رابط های عصبی، فرصت های فوق العاده ای را برای ارتقا عقل و روان 
عصبی،  فعالیت  تحلیل  و  تجزیه  با  می توان  اکنون  می کنند.  ایجاد 
بینایی انسان را بهبود بخشید. تا سال 2030، مردم قادر خواهند بود 
تصویری را از دید خود در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارند. 
فناوری هایی برای جلوگیری از افکار ناخواسته، حالت های افسردگی 
و خودکشی، جاودانگی دیجیتالی و تخلیه ذهن پیش روی ما قرار 
دارند. در آینده می توان با انتقال مغز به یک رسانه دیجیتال، آن را 

در یک ارگانیسم جدید نصب کرد. 
از مغز، دیدگاهی  کاپلون، یک نسخه دیجیتالی  طبق گفته هرمان 
واقع بینانه است و ظرف 20 سال قادر به مشاهده پیوند به یک کلون 
زنده خواهیم بود. فاکتورهای اخالقی، تعیین کننده محل رابط های 
عصبی در زندگی ما هستند. در کشورهای میلیاردی، تهاجم به مغز 
به  و مطمئنا ذهن خوانی  بود  تبلیغاتی ممنوع خواهد  اهداف  برای 

یک ابزار پلیسی تبدیل می شود.

نتیجه گیری  

انسان  اما  بود  نخواهد  اعتراض  بدون   BCI فناوری های  معرفی 
نقلیه  وسایل  وضعیت  اکنون  می کند.  تابع خود  را  فناوری  همیشه 
بزرگراه های  در  و  است  بدتر  انسان ها  از  جاده،  در  بدون سرنشین 
در  تا 15 سال، خلبان خودکار   10 نیستند. در عرض  عمومی مجاز 
برداشته  امروز  محدودیت های  و  گرفته  پیشی  انسان  از  رانندگی 

می شود. 
است.  مغز  درباره  ما  محدود  دانش  عصبی،  فناوری  در  اصلی  مانع 
چگونگی  درباره  نظری  هیچ  هنوز  ما  می گوید:  کارلوف  سرگنی 
مقایسه فرآیندهای فیزیکی، الکتریکی و هورمونی در مغز با عمل 

متافیزیکی نسل اندیشه و خالقیت، نداریم. 
مغز یک دینامیک ثابت است و اتصال الکترودها به مغز مانند رها 
عصبی،  رابط های  حال  این  با  است.  اقیانوس  در  کاوشگرها  کردن 
عملکرد بسیار محدودی خواهند داشت. هدف واقعی این تکنولوژی، 

تولید رابط های عصبی پزشکی برای معلوالن است.  

منبع: رویترز
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پروژه های انجام شده
در آزمایشگاه

ملی نقشه برداری مغز
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پروژه

ثبت EEG حین پرتاب آزاد
از امیرحسین رضایی فر

بازیکن تیم ملی بسکتبال جوانان
توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

طی انجام پژوهشی تحت عنوان »تاثیر تکالیف هدف گیری و زمان بندی مهاری بر امواج مغزی ورزشکاران 
نخبه و نوآموز«، ثبت EEG از امیر حسین رضایی فر، بازیکن ملی پوش بسکتبال جوانان، در تاریخ 2 تیر 

1400 انجام شد. 
در این پروژه که توسط پژوهشگر خانم فاطمه ی کشوری دانشجوی دکترای تخصصی کنترل حرکتی 
دانشگاه شهید بهشتی و به راهنمایی جناب آقای دکتر علیرضا فارسی انجام می شد، خانم فروغ نجفی و 
آقای مجتبی حاجیان )همکاران آزمایشگاه ثبت و پردازش سیگنال( و همچنین جناب آقای ساالر شبان 

)مدیر ارتباط با مشتری آزمایشگاه( همکاری داشتند.
همچنین  و  استعدادیابی  ورزشکاران،  تمرینات  کیفیت  ارتقای  به  پژوهش  این  نتایج  که  هست  امید 

رساندن سطوح عملکرد ورزشکاران به سطوح جهانی کمک کند.
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پروژه

   استاد مشاور: آقای دکتر علی خوانین
                            آقای دکتر امیرساالر جعفرپیشه

   دانشجو: زهرا محمدی

   دانشگاه: علوم پزشکی شهید بهشتی
:

عنوان رساله دکتری:
ارائه مدلی پویا برای برآورد اثر 

جنبه های روانی صدا  بر عملکرد ذهنی انسان
با استفاده از شبکه  عصبی مصنوعی

تجهیزات 
کاربردی آزمایشگاه:

g-Nautilus دستگاه ثبت امواج مغزی 
 الکترودهای ثبت امواج مغزی

 EEG ژل 
 سیستم کامپیوتر

 اسپیکر
 میکروفن 
 صداسنج

IVA نرم افزار 
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پروژه

   شرح مختصری از طرح و استفاده
                                       از تجهیزات آزمایشگاه

بر  متعدد  منابع  با صدای  مواجهه  اثر  مورد  در  مطالعات مختلفی 
آزاردهندگی ذهنی و عملکرد افراد انجام شده است ولی یافته های 
به دست آمده در مورد تاثیر جنبه های روانی صدا بر عملکرد ذهنی 
است.  و شنیداری محدود  دیداری  توجه  انواع  پارامتر شناختی  و 
بر همین اساس مطالعه ی حاضر با بررسی تاثیر دو جنبه ی روانی 
صدا شامل تیزی و بلندی بر توجه دیداری و شنیداری و ارائه ی 
مدل پویای شبکه عصبی از طریق سه روش بررسی قضاوت ذهنی، 

شاخص های عملکرد و اندازه گیری روانی-فیزیولوژیکی )امواج 
مغزی( فرد طراحی شد تا تأثیر جنبه های روانی 

طول  در  افراد  ذهنی  عملکرد  بر  صدا 
زمان مورد بررسی قرار گیرد. کلیه 

مراحل مطالعه اعم از تهیه و 
آزمایش ها،  صدا،  تولید 

ارزیابی ذهنی و روانی-
اتاق  در  فیزیولوژیکی 
دانشکده  آکوستیک 
دانشگاه  بهداشت 
شهید  پزشکی  علوم 
بهشتی انجام گردید. 
منظور  به  همچنین 

نیز  مغزی  امواج  ثبت 
الزم  هماهنگی های 

نقشه  ملی  آزمایشگاه  با 
برداری مغز انجام شد و امواج 

از  متخصص  نفر  دو  توسط  مغزی 
نیاز  به همراه تجهیزات مورد  آزمایشگاه 

در اتاق آکوستیک دانشکده بهداشت اندازه گیری 
شد. در این مطالعه از 64 نفر دانشجوی مرد با گستره سنی 20 تا 
3۵ سال به عنوان آزمودنی استفاده شد. از افراد خواسته شد پیش 
از شرکت در آزمایش خواب کافی )حداقل ۸ ساعت( داشته باشند 
الکل  از مصرف کافئین،  از شرکت در مطالعه  و 12 ساعت پیش 
و داروی مسکن که ممکن است بر EEG تأثیر بگذارد، خودداری 
را  کتبی  رضایت نامه  فرم  آزمودنی  آزمایش،  انجام  از  پیش  کنند. 
و   EEG ثبت  انجام  وظیفه،  نکاتی در مورد  تکمیل کرد و مجدد 
همچنین تکمیل پرسشنامه ارزیابی ذهنی به افراد ذکر گردید. هر 
آزمایش شونده فقط یک بار در آزمایش شرکت کرد و فقط با یکی 
رضایت  فرم  فرد  ابتدا  که  بدین صورت  داشت.  مواجهه  اصوات  از 
و  پرسشنامه سالمت عمومی  پرسشنامه دموگرافیک،  نامه کتبی، 

پرسشنامه حساسیت شنوایی را تکمیل کرد. سپس در صورت آماده 
بودن وی برای شروع آزمایش، کاله اندازه گیری امواج مغزی بر سر 
فرد قرار داده شد و در مرحله اول، آزمودنی تست IVA را به مدت 
حدود 20 دقیقه در شرایط صدای زمینه )عدم مواجهه با اصوات 
ساخته شده( انجام داد و در حین آزمون امواج مغزی ثبت گردید و 
سپس به آزمودنی استراحت داده شد. در نهایت همین مراحل این 
بار در مواجهه با یکی از شرایط صدا که به صورت تصادفی انتخاب 
 NASA می شود، تکرار گردید. در پایان هر دو مرحله نیز پرسشنامه
TLX تکمیل شد. برای ثبت سیگنال های مغزی قبل از مواجهه با 

 ،IVA صدا و در طول مواجهه فرد با اصوات در حین انجام آزمون
از دستگاه g-Nautilus استفاده شد. این دستگاه در واقع 
تکنولوژی  با  مغزی  سیگنال  ثبت  سیستم 
شرکت  ساخت  بی سیم  داده  انتقال 
تایید  مورد  که  است   g.tec

و  می باشد  اروپا  اتحادیه 
کانال   32 از  ثبت  امکان 
فرکانس  و  بیت  با 24 
 2۵0 نمونه برداری 
را  هرتز   ۵00 یا 
هر  می کند.  فراهم 
به  آنالوگ  مبدل 
دیجیتال با فرکانس 
مگاهرتز   1/024
این  می کند،  کار 
و  بیش نمونه برداری 
متعاقب آن میانگین گیری 
نسبت  یک  به  نمونه ها  روی 
منجر  باال  بسیار  نویز  به  سیگنال 
 3 شتاب سنج  سنسور  یک  می شود. 
محوره نیز اطالعات مرتبط با حرکت سر را همراه 
داده امواج مغزی فراهم می کند. همچنین ثبت امواج مغزی در این 
 ،F86 ،FZ ،F4 ،F3 ،F7 ،Fp2 ،FP1( کانال   1۹ در  مطالعه 
 ،PO7  ،P86 ،PZ،  P4 ،P3 ،P7 ،T86  ،CZ ،C4 ،C3 ،T7
PO86( انجام شد که محل نصب الکترودها از مطالعات انجام شده 
در زمینه آزاردهندگی صدا و بارکاری در مواجهه با صدا و همچنین 
استخراج شاخص های مغزی در این زمینه تعیین گردید. به عالوه 
الکترود مرجع روی الله گوش راست قرار گرفت و ثبت داده ها در 
فرکانس نمونه برداری ۵12 هرتز انجام گردید. در نهایت از داده های 
جمع آوری شده توسط تست IVA، ثبت امواج مغزی و پرسشنامه 
NASA TLX برای ارائه مدل پویا شبکه عصبی جهت بررسی تاثیر 

اصوات بر عملکرد ذهنی افراد استفاده گردید.

خـبرنـامه
آزمایشگاه ملی 
نقشه برداری مغز

33



پرونده

(EEG( الکتروانسفالوگرافی
 و تجهیزات

 آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
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فی ا گر لو نسفا ا و لکتر ا
                                    چیست

فعالیت های  یا  مغزی  امواج  ناهنجاری های  آن،  در  که  است  آزمونی  الکتروانسفالوگرافی 
دیسک های  از  متشکل  الکترودهای  روش،  این  طی  می شود.  داده  تشخیص  مغز  الکتریکی 
بارهای  الکترودها  این  می شود.  چسبانده  سر  پوست  روی  نازک  سیم های  با  کوچک  فلزی 
الکتریکی )جریان( کوچکی را که ناشی از فعالیت سلول های مغزی است تشخیص می دهند. 
جریان تقویت می شود و به صورت نمودار روی صفحه ی کامپیوتر یا به صورت چاپ شده روی 
توجه  متخصص  این  است.  متخصص  یک  کار  نتایج  این  تفسیر  می شوند.  داده  نشان  کاغذ، 
ویژه ای به شکل اصلی موج دارد، اما افزایش دامنه های ناگهانی در امواج و پاسخ به محرک ها 

را نیز بررسی می کند. 
مطالعات پتانسیل برانگیخته نیز انجام می شود. این مطالعات، فعالیت الکتریکی مغز شما را در 

پاسخ به تحریکات بینایی، المسه و صدا بررسی می کنند.  
این آزمون می تواند در ترکیب با سایر روش های بررسی فعالیت مغزی از جمله ام آر آی و یا 

تحریک مغزی مانند TMS به کار رود. 

؟ 
EEG چرا آزمون

                   انجام می شود؟
این آزمون انواع اختالالت مغزی را بررسی می کند. برای مثال در  الکتروانسفالوگرام مغز یک 
بیمار مبتال به صرع، رخداد تشنج، به صورت موج های بلند و سریع دیده می شود، و یا در 

افرادی که به واسطه ی تومور یا سکته، ضایعه ی مغزی دارند، امواج EEG کند خواهد بود. 
آلزایمر،  جمله  از  مغزی  اختالالت  سایر  تشخیص  برای  می تواند  همچنین  آزمون  این 

بیماری های روانی و اختالالت خواب، که روی امواج مغزی تاثیرگذارند به کار رود. 
EEG ممکن است برای تعیین فعالیت الکتریکی کلی مغز )به عنوان مثال برای ارزیابی 

جراحت، مسمومیت با دارو یا میزان آسیب مغزی در بیماران به کما رفته( نیز استفاده 
شود. EEG همچنین ممکن است برای کنترل جریان خون در مغز در طول عمل جراحی 

مورد استفاده قرار گیرد.
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خطرات احتمالی 
انجام EEG چیست

نتیجه ي  در  عواملی  چه  و 
آزمون  دخیل هستند؟

EEG  طی انجام آزمون
                چه اتفاقی می افتد؟

به طور کلی در یک آزمون EEG مراحل زیر طی می شود:
دراز  تخت  یک  روی  یا  می نشینید  راحت  صندلی  یک  روی   

می کشید.
 تعداد معینی الکترود از 16 تا 64، به وسیله ی خمیر یا کاله روی 

سر شما گذاشته می شود. 
 چشمانتان را می بندید، آرام و بی حرکت می نشینید. 

 پس از شروع ثبت امواج، باید در طول آزمایش بی حرکت بمانید، 
به  باشد. ممکن است آزمون  مگر حرکت در آزمون تعریف شده 
صورت دوره ای متوقف شود تا بتوانید استراحت کرده یا موقعیت 

خود را تغییر دهید.
 پس از ثبت اولیه در حالت استراحت، بنا بر نیاز ممکن است در 
شرایط دیگر و با حضور محرک ها، برای مثال در حالتی که نفس 

عمیق و سریع می کشید نیز ثبت امواج صورت گیرد. 
 آزمون توسط تکنیسین EEG انجام می شود و تقریبا بین 4۵ 
زمان   نیاز،  بر  بنا  است  تا 2 ساعت طول می کشد. ممکن  دقیقه 
موارد 24 ساعت  برخی  در  نظر گرفته شود.  در  نیز  طوالنی تری 
نظارت الزم است و در برخی موارد نیز آزمون به صورت سرپایی 

انجام می شود.
 اگر از لحاظ اختالالت خواب بررسی می شوید، ممکن است ثبت 

امواج در خواب صورت گیرد. 

بعد از انجام  EEG  چه رخ می دهد؟
 پس از انجام آزمایش، الکترودها برداشته می شوند و خمیر از روی سر شسته می شود. 

 اگر از داروی آرام بخش استفاده کرده بودید، باید منتظر باشید تا اثرات آن از بین برود. 
 ممکن است در مکان هایی که الکترودها قرار داشتند، سوزش یا قرمزی وجود داشته باشد، اما بعد از چند ساعت از بین می رود. 

 اگر مصرف دارویی را به خاطر آزمون قطع کرده بودید، باید دوباره آن را شروع کنید.
 اگر موارد بیشتری الزم باشد، مشاورتان به شما خواهد گفت.

EEG سال هاست که مورد استفاده قرار می گیرد و یک روش ایمن 

محسوب می شود؛ هیچ ناراحتی ایجاد نمی کند. الکترودها فعالیت 
را ثبت می کنند. آن ها هیچ حسی ایجاد نمی کنند. عالوه بر این، 

خطر وارد آمدن شوک الکتریکی نیز وجود ندارد.
در موارد نادر، EEG می تواند باعث ایجاد تشنج در فرد مبتال به 
اختالل تشنج شود. این امر به دلیل وجود چراغ های چشمک زن 
یا تنفس عمیقی است که ممکن است در آزمون دخیل باشند. در 

صورت بروز تشنج، پزشک بالفاصله آن را درمان می کند.
بسته به شرایط خاص پزشکی شخص، خطرات دیگری نیز ممکن 
است وجود داشته باشند. قبل از انجام آزمون حتما با پزشک خود 

مشورت کنید. 
عوامل یا شرایط خاصی ممکن است در انجام آزمون اختالل ایجاد 

کنند از جمله:
 قند خون پایین ناشی از ناشتا بودن

 در موارد معدودی حرکت بدن یا چشم
 وجود چراغ ها، به ویژه از نوع چشمک زن

 داروهای آرام بخش
 نوشیدنی های حاوی کافئین

 موهای چرب )استفاده از محصوالت زیبایی مو(
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 EEG تجهیزات  
برداری مغز  نقشه  آزمایشگاه ملی   

g. HIamp یک تقویت کننده ی ۸0 کاناله 
g. USbamp دو تقویت کننده ی 16 کاناله 

 یک تقویت کننده ی بی ســیم 32 کاناله g. Nautilus برای ثبت ســیگنال هنگام 
انجام حرکات فیزیکی یا فعالیت های ورزشی

 یک تقویت کننده ی 64 کاناله BrainAmp MR Plus ســازگار با MRI برای ثبت 
EEG و fMRI همزمان

 مجموعه ای کامل از سنسورها برای اندازه گیری همزمان پارامترهای فیزیولوژیکی
 اگر موارد بیشتری الزم باشد، مشاورتان به شما خواهد گفت.

 EEG خدمات آزمایشگاه
 آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز 

 ثبت پتانسیل های وابسته به رخداد/ پتانسیل های برانگیخته
fMRI و EEG ثبت همزمان 

fNIRS و EEG ثبت همزمان 
EEG-TMS/tES  ثبت 

Hyperscanning EEG 
 مطالعات خواب

 طراحی سیستم واسط مغز-رایانه
 مطالعات نوروفیدبک
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معرفی کتاب

 واژه نامه توصیفی زبان شناسی شناختی

 رویکردی محاسباتی به بازنگری باور در سیستم های چند عاملی شناختی

 علوم اعصاب شناختی از رویکرد تا کاربرد 

 آکویناس و فلسفه ی ذهن

 کمک های اولیه روان شناختی

درباره 5 کتاب چاپ شده 

با حمایت ستاد توسعه  علوم و فناوری های شناختی در بهار 

1400 بیشتر بدانیم:

برای کسب اطالعات بیشتر به وبسایت ستاد علوم شناختی مراجعه کنید. 
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واژه نامه توصیفی زبان شناسی شناختی
مترجمان این کتاب که به سفارش ستاد توسعه  علوم و فناوری های شناختی، ترجمه شده است؛ در 
مقدمه  آن اذعان داشــته  اند »اصطالحات گردآوری و توصیف شده در این کتاب، مروری از مهمترین 

نظریه ها در رویکرد شناختی به مطالعه زبان است که آن ها را پیش روی خواننده می گذارد.«

آکویناس و فلسفه ی ذهن
این کتاب نوشته  »آنتونی کنی« در دوازده فصل با عناوینی از قبیل »چرا آکویناس بخوانیم«، »ذهن 
و متافیزیک«، »ادراک حسی و خیال«، »ماهیت عقل« و ... است. همچنین دکتر علی سنایی عضو 

هیات علمی دانشگاه سمنان، مترجم آن است.

علوم اعصاب شناختی از رویکرد تا کاربرد 
فصول اصلی این کتاب شــامل مباحث مرتبط با تعریف شناخت و تاریخچه  علوم اعصاب شناختی، 
روش های مورد اســتفاده در علوم اعصاب شــناختی، مغز انســان و آناتومی آن، نورون ها به عنوان 
واحدهای عملکردی مغز، بخش های حســی و حرکتی در مغز، توجــه، حافظه و یادگیری، تکامل 
و شــکل پذیری و انعطاف پذیری سیســتم عصبی، عملکرد شــناختی زبان، عملکردهای اجرایی، 

احساسات، مغز و جنسیت، شناخت اجتماعی، آگاهی و نقصان های شناختی است.

رویکردی محاسباتی به بازنگری باور در سیستم های چند عاملی شناختی
رویکرد به کار گرفته شــده در این کتاب، رویکرد محاسباتی مبتنی بر هوش مصنوعی است. همچنین از 
نرم افزارهای توسعه یافته برای تحلیل و پیش بینی رفتار یک یا چند عامل شناختی )همچون تغییر باورها، 

ارزش ها، رفتار و فرهنگ یک جامعه( بهره می برد.
در فصل های ابتدایی این کتاب در یک سیر تاریخی-مفهومی به اصول پایه بازنگری باور، بازنگری باور در 
عامل شناختی و بازنگری باور در سیستم های چندعاملی شناختی با رویکردی محاسباتی پرداخته شده است.

کمک های اولیه روان شناختی
در این کتاب آمده اســت: برای کاهش عوارض روانی حوادث و بالیا، مکانیســم های دفاعی سنتی 
مانند نگرش های جبرگرایانه و افکار رویا پردازانه، قابلیت محافظتی خود را از دست داده اند و بیش 

از آنکه مفید باشند به ضرر افراد تمام می شود.
این کتاب در ۹ فصل شامل »کمک های اولیه روان شناختی«، »پیامدهای روان شناختی«، »وقتی فاجعه 
رخ داد«، »ایجاد ارتباط و گوش دادن بازتابی« و ...  چاپ شده و در دسترس عالقه مندان قرار گرفته است.
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رویدادهای
بین المللی و  ملی

روز جهانی مغز
هر ساله 22 جوالی مصادف با روز جهانی مغز است که سال 2021 میالدی، 
به منظور آگاهی بیشتر از بیماری مولتیپل اسکلروزیس )MS( به این بیماری 

اختصاص داده شده است.
ناتوانی جسمی قابل  تا  از اختالل شناختی   یک بیماری عصبی که تأثیرات آن 
توجه است. هر پنج دقیقه، یک بیماری مولتیپل اسکلروزیس )ام اس( تشخیص 
نفر در سنین مختلف  میلیون  از 2.۸  بیش  بیماری عصبی که  داده می شود، یک 

درگیر آن هستند. 
امید است با همکاری یکدیگر تالش کنیم تا با تشخیص زودهنگام، دسترسی بهتر به 
درمان های تغییر دهنده زندگی و حمایت از بهبود کیفیت زندگی برای مبتالیان به ام اس 

و مراقبانشان، بیماری MS را متوقف کنیم.
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پنجمین سالروز افتتاح
»آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز« 

توسعه ي همگرا در دانش و فناوري نقشه برداري مغز

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با هدف اصلی انجام مأموریت هاي نوین در راستای 
پاسخگوئی به بخشی از نیازهای پژوهشی و فناوری کشور در زمینه ایجاد زیر ساخت 
تصویربرداری و تحریک مغزی الزم برای تحقیقات شناختی و ارائه خدمات دانش 
بنیان و روز آمد در حوزه علوم و فناوری های شناختی با بهره گیری از امکانات و 

نیروهای متخصص ایجاد شد.

روز پزشک
ابو علی سینا که به نیکی روز پزشک نام نهاده  با زادروز حکیم  یکم شهریور مصادف 
شده است، فرصتی است برای قدردانی از کسانی که برای حفظ ارزشمندترین موهبت 
خدادی، سالمتی، سوگند یاد کرده اند و ماندن بر این عهد، همان گونه که در بحران 

کرونا دیده ایم، گاه به بهای جانشان بوده است. 
یاد پزشکان شهید عرصه ي سالمت را گرامی داشته و این روز را به یکایک اعضای 
مسئول جامعه ی پزشکی کشور، که در وضعیت بحرانی کشور صحنه هایی بی نظیر از 
ایثار و از جان گذشتگی آفریده اند، تبریک می گوییم و آرزوی سالمتی و توانمندی 
این  از زحمات  قدردانی  بهترین شیوه ی  .بی شک  داریم  ایشان  برای  افزون  روز 

بزرگواران در شرایط کنونی، رعایت کامل پروتکل های بهداشتی است.

روز جهانی آلزایمر
21  سپتامبر )30 شهریور( به عنوان روز جهاني »آلزایمر« شناخته مي شود که در 
این روز انجمن جهاني آلزایمر همزمان گزارشي جهاني از این اختالل منتشر میکند.

روز جهاني آلزایمر 2021 بر موضوع مهم تشخیص به موقع متمرکز است. با برآورد 
اینکه نود درصد موارد هنوز تشخیص داده نشده و یا زمان طوالني براي این امر 
سپري کردهاند، شناسایي و  تشخیص این اختالل هنوز چالش عمده اي در سطح 
جهاني است. کمپین امسال با نشان دادن عالئم هشدار دهنده زوال عقل، مردم را به 
جستجوي اطالعات، مشاوره، پشتیباني و همچنین تماس با انجمن آلزایمر یا زوال عقل 
در کشور خود تشویق میکند. تنها از طریق یک همبستگي جهاني است که میتوانیم 
آگاهي مورد نیاز خود را افزایش داده و اطالعات غلطي که در خصوص زوال عقل وجود 

دارد را شناسایي کنیم.
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رویدادهای
   آزمایشگاه ملی

      نقشه برداری مغز

 رویدادهای پیش رو

 رویدادهای پیشین
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رویدادهای
   آزمایشگاه ملی

      نقشه برداری مغز

دوره آموزش مهارتی و حرفه ای اخذ
سیگنال الکتروانسفالوگرام 

6 مهرماه 1400

دوره جامع تربیت پژوهشگر در حوزه
علوم اعصاب و نقشه برداری مغز 

21 مهرماه 1400

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

23 آبان ماه 1400

بیستمین کارگاه ثبت، پردازش و تحلیل
 EEG سیگنال های

 17 آذرماه 1400

کارگاه ها 
 رو

ش
ی پی

ها
داد

روی
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هفتمین پنل مشاوره پژوهشی آنالین
17 آبان ماه 1400

ششمین پنل مشاوره پژوهشی آنالین 
19 مهرماه 1400

هشتمین پنل مشاوره پژوهشی آنالین 
15 آذرماه 1400

مشاوره 

 رو
ش

ی پی
ها

داد
روی
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نهمین پنل مشاوره پژوهشی آنالین
13 دی ماه 1400

دهمین پنل مشاوره پژوهشی آنالین 
 11 بهمن ماه 1400

مدرسه پاییزه مجازی نقشه برداری مغز

سمینار
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پنجمین سمپوزیوم 
تازه های نقشه برداری مغز  ایران

پنجمین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران با هدف ارائه ی به روزترین اطالعات حوزه ي نقشه برداری 
مغز، تبادل افکار متخصصین این حیطه، معرفی تکنولوژی های برتر مرتبط در داخل کشور و همچنین 
توسعه و ترویج بیش از پیش دانش نقشه برداری مغز در سطح کشور، در تیر ماه 1400 به صورت 

مجازی برگزار شد. 

سمپوزیوم صبح روز بیست و سوم تیر با سخنرانی هیئت رئیسه ی آزمایشگاه آغاز شد و با سخنرانی 
ادامه یافت. همزمان  پایان روز بیست و چهارم تیر  تا  نام این حوزه  از اساتید به  نزدیک به 20 تن 
با برگزاری اختتامیه، جوایز »اولین مسابقه ملی تحلیل داده های fNIRS با محوریت بررسی حافظه 
همچنین  میان  این  در  شد.  اهدا  نیز  رایانه«  و  مغز  واسط  ملی  مسابقه  دوره  »چهارمین  و  کاری« 

پژوهشگرانی که مقاالتشان پذیرفته شده بود به ارائه ي مقاالت خود پرداختند.
در حاشیه ی سمپوزیوم، رویدادهای آموزشی سودمند متعددی از جمله کارگاه ها، وبینارها، پنل ها و ... 

نیز برگزار شدند که به طور خالصه فهرست آن ها را در تصاویر زیر مشاهده می کنید.

خـبرنـامه
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Speaker Title

Dr. Behrad Nodoodst Prefrontal Control of Visual Cortical Signals

Prof. Reza Rostami
Cold Cognition as Predictor of Treatment Response to rTMS; A Retrospective 

Study on Patients with Unipolar and Bipolar Depression

Prof. Michael Nitche
News About Modulation of Neuroplasticity, and Oscillations in the Human Brain 

via Transcranial Electric Stimulation (tES(

Prof. karla miller The UK Biobank: Brain Imaging at the Population Scale

Dr. Hamed Ekhtiari
How fMRI Can Inform Development of New Interventions for Brain Disorders: A 

Practical Guide

Dr. Ali Khatibi
Brain Spinal Cord Interaction in Motor Sequence Learning: Evidence from Simultane-

ous Imaging of the Brain and the Spinal Cord

Dr. Angel Alberich Bayarri
AI and Multi-Variate Image Analysis for Lesions

Detection and Classification

Prof. Pedro Antonio Valdés-Sosa Quantitative Electroencephalographic Tomography

Dr. Fidel Vila-Rodriguez
The Role of Individual Functional Targets 

for rTMS in Depression

Prof. Babak Kateb
The Future of Clinical Neuroscience from AnoNeurosurgery, 
Neurophotonics, Cellular Therapy and Predictive Modeling

Dr. Reza Rajimehr
Exploring the Organization of Cerebral Cortex Using Human

 Connectome Project Database

Dr. Sepideh Hajipoor
Electroencephalogram-Based 

Brain-Computer Interfaces

Dr. Rezvan Farahi Bozorg
Hierarchical Modelling of Functional Brain Networks in

Population and Individuals from Big fMRI Data 

Dr. Mohammad Nami
Sleep Microstructure Dynamics in Electrical Brain Mapping;

 Implications in Cognitive Neuro-Medicine

موضوع سخنرانی ها  در پنجمین سمپوزیوم 
تازه های نقشه برداری مغز  ایران
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پس از داوری اولین مسابقه ملی تحلیل داده های 
عناوین  با  منتخب  گروه های  نیز   fNIRS
 BioGang«،« ذهن«،  »کاوش   ،»HPC«
AIMEDIC« « و »اصغر« به مرحله ی نهایی 

راه یافتند. 

ن
شی

ی پی
ها

داد
روی

در  که  برگزار شد  و حضوری  غیرحضوری  مرحله  دو  در  مسابقه  دو  هر 
 10 تا  را  خود  ایده های  چکیده ی  شرکت کنندگان  غیرحضوری  مرحله 
خرداد ارسال کردند و مورد داوری قرار گرفتند و برگزیدگان مرحله اول 

انتهای خرداد ماه در مرحله ی حضوری به رقابت پرداختند. 
پنجمین  اختتامیه   در   1400 ماه  تیر  در 24  دو مسابقه  هر  اهدای جوایز 

سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران انجام شد. 

 برندگان نهایی
مقام اول

HPC گروه 
. جناب آقای سروش اسماعیلیان

. جناب آقای سعید رحمانی
. جناب آقای امیرمحمد  

. جلیلی

مقام دوم
AIMEDIC گروه 

. جناب آقای مهدی یوسف زاده

اهدای جوایز
 چهارمین مسابقه 
ملی واسط مغز و رایانه

 و 
اولین مسابقه ملی
fNIRS تحلیل داده های

ملی  مسابقه  چهارمین  داوری  از  پس 
با  منتخب  رایانه، گروه های  و  مغز  واسط 
عناوین »اچ پی سی«، »ایران پردازش«، 
»پردازش«، »ذهن زیبا«، »اصغر«، »سوپر 
محل  در  که  نهایی  مرحله ی  به  اسپلر« 
طرح  و  یافته  راه  شد  برگزار  آزمایشگاه 

خود را ارائه دادند. 

تعداد تیم های شرکت کننده: 82
 داوران: 

. دکتر کمال الدین ستاره دان 
. دکتر محمدباقر شمس اللهی 
. دکتر علی مطیع نصرآبادی 

. دکتر وحید شالچیان 
. دکتر سپیده حاجی پور
. دکتر بهادر مکی آبادی

تعداد تیم های شرکت کننده: 67
داوران: 

 دکتر زهرا عینالو
 دکتر مهرداد دادگستر

 دکتر کمال الدین ستاره دان 
 دکتر محمدباقر شمس اللهی 

 دکتر علی مطیع نصرآبادی 
 دکتر سعید رشیدی

برندگان نهایی

مقام اول
 گروه سوپراسپلر

. سرکار خانم سپیده کیالنی     
. سرکار خانم نادیا عقیلی کردمحله

. سرکار خانم صدف سازش

مقام دوم
 گروه پردازش

. سرکار خانم  مرجان فاتحی جانانلو
. سرکار خانم متین اصغر پور

مقام سوم
HPC گروه 

. جناب آقای سروش اسماعیلیان
. جناب آقای سعید رحمانی

خـبرنـامه
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 وبینارها
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سمینارها

مدرسه تابستانه

پـنل هـا

جلسات مشاوره 
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کمپین اینستاگرامی همزمان با  بزرگترین
رویداد نقشه برداری مغز ایران

این کمپین در تاریخ 20 الی 21 تیر ماه 1400، در صفحه اینستاگرام 
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با شرایط زیر برگزار گردید.

 افراد عالقه مند به شرکت در کمپین میبایست عالقمندان به حوزه 
آزمایشگاه  اینستاگرام  صفحه  پست  آخرین  در  را  مغز  نقشه برداری 

منشن می کردند.
اینستاگرام  افراد عالقه مند به شرکت در کمپین میبایست صفحه   

آزمایشگاه را دنبال می کردند.
الزم به ذکر است قرعه کشی میان منشن کنندگان صورت گرفت و 
سه نفر به قید قرعه به صورت رایگان در پنجمین سمپوزیوم تازه های 

نقشه برداری مغز ایران شرکت کردند.

سالگرد  پنجمین  مناسبت  به  کمپین 
افتتاح آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

به مناسبت 11 مرداد، پنجمین سالروز افتتاح آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، 
شرایط ویژه زیر برای همراهان آزمایشگاه در نظر گرفته شد:

تا سقف 10  ساعت استفاده رایگان در:
MRI خدمات نیازمند تسک بویایی در آزمایشگاه     

     خدمات واقعیت مجازی 
شرایط:

     انجام پذیرش پروژه از 11 الی 21 مرداد ماه 1400
     انجام جلسه پایلوت تا 31 مرداد ماه 1400

کمپین های
برگزار شده 
در تابستان 1400 
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رویدادهای برگزار  شده ی
شاخه دانشجویی

نقشه برداری مغز  ایران
در تابستان 1400

بیش از 40 رویداد توسط

شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

طی 3 ماه گذشته برگزار شده است.

خالصه گزارش  رویدادهای برگزار شده در شاخه دانشجویی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز  )تیرماه 1400(

934 نفر ساعت 8 رویداد 467 دانشجو 16 ساعت

خالصه گزارش  رویدادهای برگزار شده در شاخه دانشجویی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز  )مردادماه 1400(

2032 نفر ساعت 13 رویداد 962 دانشجو 30 ساعت

خالصه گزارش  رویدادهای برگزار شده در شاخه دانشجویی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز  )شهریورماه 1400(

2318 نفر ساعت 26 ساعت 1156 دانشجو 13 رویداد

خـبرنـامه
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عملکرد آمار 
 از ابتدای تاسیس تا پنجمین سال روز افتتاحیه 

 تحلیل فعالیت های آزمایشگاه 

خالصه گزارش رویدادهای علمی برگزار شده
در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

از تاریخ 95/05/15 )افتتاح(
تا

پنجمین سالگرد افتتاح آزمایشگاه ) 00/05/15(

ترویج 

134268 نفر ساعت کارگاه های آموزشی

21342 نفر ساعت رویدادهای مجازی

684 ساعت شرکت در همایش ها و نمایشگاه ها

304 کارگاه تعداد کارگاه برگزار شده

113 وبینار تعداد رویدادهای مجازی برگزار شده

خـبرنـامه
آزمایشگاه ملی 

نقشه برداری مغز
54



استفاده از تجهیزات 39389 ساعت

جزییات به تفکیک آزمایشگاه ها

تعداد ساعت آزمایشگاه

6875 ساعت MRI آزمایشگاه

4979 ساعت EEG آزمایشگاه

651 ساعت fNIRS آزمایشگاه

926 ساعت TMS آزمایشگاه

373 ساعت tES آزمایشگاه

270 ساعت EMG  آزمایشگاه

598 ساعت آزمایشگاه ارزیابی شناختی

31 ساعت آزمایشگاه نوروفیدبک

250 ساعت VR آزمایشگاه

16572 ساعت سرور محاسباتی

3900 ساعت پردازش تصویر

3963 ساعت پردازش سیگنال

1 ساعت Eye tracker

7522  نمونه بایوبانک

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

از تاریخ 95/05/15 )افتتاح(
تا

تاریخ 00/05/15

خالصه گزارش فعالیت
واحد ارتباط با مشتری

در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
از تاریخ 95/05/15 )افتتاح(

تا
پنجمین سالگرد افتتاح آزمایشگاه

)00/05/15 (

ارتباط با مشتری 
تعداد پروژه ها 1026 پروژه

تعداد دانشگاه ها 70 دانشگاه

تعداد اعضای هیئت علمی 395 عضو هیئت علمی

تعداد محققان 857 محقق

تعداد پروژه های وزارت بهداشت،  113 وبینار

تعداد پروژه های وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری : 620 پروژه

تعداد پروژه های وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی : 406 پروژه

)معادل 60.42%( )معادل %39.57(
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دیاگرام اشغال آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
بر حسب آزمایشگاه های مختلف

در تابستان سال1400

تحلیل فعالیت های آزمایشگاه 
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مجموع ساعات کارکرد
آزمایشگاه های مختلف در

تابستان سال1400

میزان رشد ضریب اشغال
آزمایشگاه های مختلف
در تابستان سال 1400
نسبت به  سال 1399

ضریب اشغال آزمایشگاه 
های مختلف در تابستان 

سال 99 و سال 1400
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آزمایشگاه 

آزمایشگاه 

آزمایشگاه 
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